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Procesi KOMRA

1

Pasqyre e mendimeve, propozimeve dhe rekomandimeve 
maj 2006 – qershor 2009

1. Fo ru mi i Parë Ra jo nal për 
Drejtësi Tran zi ci o na le:
Ni smat dhe per spek ti vat në 
Ball ka nin Perëndimor

Sarajevë, Bo snje dhe Hercegovinë
5-6 maj 2006

Fo ru min e Parë Ra jo nal për Drejtësi Tran zi ci-
o na le, kus htu ar ni sma ve dhe per spek ti va ve për 
zbar dhjen e të vërtetës mbi të kaluarën, e kanë 
or ga ni zu ar Qen dra Kërkimore-Do ku men tu e se 
(BH), Fon di për të drejtën hu ma ni ta re (Ser bi) dhe 
Do cu men ta (Kro a ci), nënshkruesit e Pro to kol lit 
mbi bashkëpunimin në do ku men ti min e kri me ve 
të luftës dhe kundër mos dënimit (prill 2004). Në 
punën e Fo ru mit kanë marrë pjesë rreth 300 për-
faq ësu es të or ga ni za ta ve për të drej tat e nje ri ut dhe 
të sho qa ta ve të vik ti ma ve nga ra jo ni, të Gjykatës 
dhe Prokurorisë së BH, të kryesisë së BH, Zyrës së 
Për faq ësu e sit të Lartë në BH, të OS BE-së – Mi si o-
ni në BH, ekspertët ndërkombëtarë për të drejtën 

tran zi ci o na le, për faq ësu e sit e Tri bu na lit të Hagës, 
si dhe anëtarët e Gru pit pu nu es të par ti ve po li ti-
ke par la men ta re të BH i ci li në bashkëpunim me 
In sti tu tin ame ri kan të pa qes, përgatit pro po zi min e 
pro jek tli gjit për the me li min e Ko mi si o nit kombëtar 
për kërkimin e të vërtetës dhe të paj ti mit BH. 

Pjesëmarrësit i ja pin përkrahje të plotë gjyki-
me ve pa ra Tri bu na lit të Hagës dhe në gjyka tat 
kombëtare, por janë të vetëdijshëm se këto gjy-
ki me nuk janë të mjaf tu es hme që të përcakto-
het e vërteta mbi të kaluarën e afërt, të si gu ro -
het drejtësia për vik ti mat dhe të pen go het për-
sëritja e dhunës. 
 
Sen di i parë… që na du het, sep se do të na du het për 
shumë vi te, është drejtësia e ve ri fi ku ar gjyqëso re. 
Deklaratë: Mir sad To ka ča, Qen dra Kërkimore-Do ku men tu e se, 
BH, Fo ru mi i Parë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Sarajevë, 
BH, 5-6 maj 2006 

Traj ti mi gjyqësor është shumë i rëndësishëm dhe 
mirë është që ed he në ra stin tonë, ra stin e ish Jugo-
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sllavisë, e ke mi ad hoc Tri bu na lin pe nal për ish 
Ju go slla vi dhe se kanë fil lu ar gjit hkund ed he gjyki-
met kombëtare për kri met e luftës. (…) Por, po 
kështu, men doj se të gjithë e ke mi të qartë se nuk 
ka gjyka ta të til la që do të arrijnë t’i nxjer rin pa ra 
drejtësisë të gjithë ata të cilët kanë ko man du ar,, 
pla ni fi ku ar, bërë marrëveshje, si kur ed he ata që 
kanë marrë pjesë në kri met e luftës. Kjo do të thotë 
se du het të mendojmë ed he për in stru men te tje ra që 
mund të ndihmojnë që të përcaktohet, zbu lo het dhe 
zbard het e vërteta, gjit has htu ed he të tre go het ajo 
gjë që do të jetë ndihmesë në tej ka li min e pa so ja ve 
të tme rrs hme që na kanë im po nu ar in sti tu ci o net, 
të udhëhe qu ra me politikën e pus hti mit të ter ri-
to re ve.
Deklaratë: Na ta ša Kan dić, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi, Fo ru mi i Parë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Sarajevë, 
BH, 5-6 maj 2006 

Për mua si nje ri i drejtësisë që jam, drejtësia do të 
is hte nëse BH do të kis hte mundësi që të kap nje-
riun ose gru pin që i kanë ek ze ku tu ar të afërmit e 
mi dhe t’i pyes pse e kanë bërë këtë. A i kanë njo hur 
këta njerëz fa re anëtarët e fa mi ljes ti me të afërt? 
Ci la ka qenë arsyeja që i kanë vrarë në mënyrë më 
ka ti le dhe i kanë var ro sur di ku ku, të the mi as htu, 
kurrë nuk do të mund ti gjejmë. Kjo do të is hte për 
mua Drejtësia.
Deklaratë: Amir Ku la glić, Sho qa ta Gratë e Srebrenicës, BH, 
Fo ru mi i Parë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Sarajevë, BH, 
5-6 maj 2006 

Dhe përderisa gjyka tat pa ra qe sin mënyrën for ma le 
të përcaktimit të të vërtetës dhe kërkimit të drejtë-
sisë, përgjegjësia për ngjar jet e të kaluarës mund 
të përcaktohet ed he me in stru men te tje ra, siç është 
Ko mi si o ni për të vërtetën. Ven di mi për the me li-
min e një Ko mi si o ni të tillë du het të ba zo het në një 
pro ces gjithëpërfshirës kon sul ta tiv, në mënyrë që të 
kup to het nëse këtë e duan vik ti mat, por ed he çka 
men don për këtë opi ni o ni i gjerë.
Deklaratë: Ja mes Ro de ha ver, drej tor i De par ta men tit për të drej-
tat e nje ri ut i mi si o nit të OS BE-së në BH, Fo ru mi i Parë Ra jo nal 
për drejtësi tran zi ci o na le, Sarajevë, BH, 5-6 maj 2006 

Të gjit ha kri met më se ri o ze dhe më të mëdha, që 
shu mi ca e njerëzve në ish Ju go slla vi dhe në bash-
kësinë ndërkombëtare i sheh si ngjar je te jet tra gji ke, 
janë hu lum tu ar, he tu ar dhe pro ce su ar në Tri bu-
na lin e Hagës, dhe ta ni di sa po dërgohen ed he në 
gjyka tat ven do re. Mirëpo, unë natyrisht dyshoj se 
je mi afër nu mrit përfshirës të kri me ve të veçanta, 
ma dje nuk i ke mi zgjid hur as të gjit ha ras tet se ri o ze 
(...) Megjithatë, përkundër të gjit ha përpjekjeve dhe 
pro ce se ve gjyqëso re, të gjit ha ak ti vi te te ve outre ach 

dhe kon fe ren ca ve, më du ket se nuk është bërë mjaf-
tueshëm. Këtë e shoh nga an ke sat e shum ta, le trat 
dhe de kla ra tat e gru pe ve dhe sho qa ta ve të vik ti ma-
ve. Ne vo ji ten me ka ni zmat shtesë që t’i di let përpara 
ne vo ja ve të tyre. Gjith se si, me këtë nuk men doj se 
këto me ka ni zma du het të zëvendësojnë pro ce sin 
gjyqësor, por vetëm ta plotësojnë atë.
Deklaratë: Car la del Pon te, kryepro ku ro re e Tri bu na lit të Hagës, 
Fo ru mi i Parë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Sarajevë, BH, 
5-6 maj 2006 

Or ga net e gjyqësisë nuk gu xojnë të veprojnë të izo-
lu a ra. Nuk mun det vetëm tek ato të bar tet bar ra e 
rëndë e të kaluarës tonë të përbashkët të errët dhe 
nuk mund të pri tet që gjyka tat dhe prokuroritë në 
Bo snje dhe Hercegovinë, të na zgjid hin tra u mat e 
shoq ërisë pas-kon flik tit, çfarë e ke mi sot. (...) Është 
jashtëzakonisht e rëndësishme të thu het se e vërteta 
gjyqëso re i ka ku fi zi met e cak tu a ra. Du ke pas 
pa rasysh se vetëm një numër i ku fi zu ar i vik ti ma ve 
do të marrë pjesë në gjyki met e kri me ve të luftës, 
një mekanizëm i tillë [Ko mi si o ni] do të mund të 
pa ra qi ste fo ru min kryesor për vik ti mat, ku ato do 
të mund të fli snin për pësimet e ve ta. Ko mi si o ni për 
të vërtetën dhe pro ce du rat pe na le do të mund të 
plotësonin njëri tje trin.
Deklaratë: Ma rin ko Jur če vić, kryepro ku ror, Pro ku ro ria e BH, 
Fo ru mi i Parë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Sarajevë, BH, 
5-6 maj 2006 

Gjyka tat janë të detyru a ra të kuj de sen për per so nat 
që kanë përjetuar for mat më të këqi ja të keq traj ti-
mit psi kik dhe fi zik, njerëz të dhu nu ar, të tor tu ru ar, 
të poshtëruar, të lënduar. Gjyka ta nuk mun det me 
ua lehtësua dhim bjet e tyre e as të bëjë që të zhdu-
ken tra u mat e tyre, por gjyka ta mun det me i ndih-
mua që më në fund të fillojnë të ndi hen si anëtarë të 
si gurt dhe të dobishëm të shoq ërisë. Ko mi si o nin për 
të vërtetën, për zbar dhjen e të vërtetës së gjithmbar-
shme, unë e përshëndes dhe është një gjë shumë e 
mirë. Por kjo du het të bëhet me kus htin që kjo zbar-
dhje të jetë kom ple men ta re me pro ce set gjyqëso re që 
po zhvil lo hen, si një gjykatën pe na le ndërkombëtare 
për ish Jugosllavinë, në Gjykatën e Bosnjës dhe 
Hercegovinës dhe në gjyka tat e ven de ve fqin je të 
Republikës së Kroacisë, Serbisë dhe Ma lit të Zi.
Deklaratë: Me dži da Kre so, Kryeta re e Gjyqit të Bosnjës dhe 
Hercegovinës, Fo ru mi i Parë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, 
Sarajevë, BH, 5-6 maj 2006 

Me in di vi du a li zi min e kri me ve të bëra, do të dalë 
në shesh e vërteta, ma dje ed he fak ti se kri met janë 
bërë më pak nga njëra palë, por kjo nuk ka peshë 
përballë fak tit se kri met megjithatë janë bërë, ma dje 
ed he nëse i ka bërë pa la që vetën e kon si de ron në 



Procesi KOMRA

3

Pasqyre e mendimeve, propozimeve dhe rekomandimeve 
maj 2006 – qershor 2009

përgjithësi të pa faj shme. Men doj se de ri te e vërteta 
e tillë mund të ar ri het vetëm përmes drejtësisë 
që re a li zo het nëpërmjet pro ce se ve gjyqëso re, qoftë 
atyre ven do re, qoftë të gjykatës ndërkombëtare. 
Kjo e vërtetë du het të dalë nga dëshmitarët, nga 
vik ti mat, nga fa mi ljet, ose ata që kanë mbi je tu ar 
re pre si o nin dhe kri met.
Deklaratë: Vjo sa Do bru na, RTK, Fo ru mi i Parë Ra jo nal për 
drejtësi tran zi ci o na le, Sarajevë, BH, 5-6 maj 2006 

Është i nevojshëm de ba ti dhe kon sul tat e gje-
ra mbi mënyrat dhe ni smat për zbar dhjen e të 
vërtetës, që do të zhvil lo hes hin në su a zat e shoq-
ërisë ci vi le, par la men tit dhe in sti tu ci o ne ve tje ra. 

Ne ke mi nevojë për de bat në ni ve lin e shoq ërisë mbi 
nevojën e for mi mit të Ko mi si o nit, e pa staj ed he për 
de bat mbi mo da li te tet, mbi mo de let e ndryshme.
Deklaratë: Re fik Ho džić, Tri bu na li Ndërkombëtar Pe nal për ish 
Ju go slla vi, TNPJ, Pro gra mi Outre ach, Zyra në BH, Fo ru mi i Parë 
Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Sarajevë, BH, 5-6 maj 2006 

Tru pi i tillë [Ko mi si o ni] mund të ketë rol po zi tiv 
në BH dhe nëse ai do të ven do sej përmes pro ce sit 
kon sul ta tiv, i ci li do të mundësonte që atë ta formë-
sojnë vetë qytetarët e Bosnjës dhe Hercegovinës, ky 
trup do të mund të har ton te një ra port më kom-
plet për kon flik tin, një analizë më të gjerë, çka nuk 
mund të ar ri het ne pro ce set pe na le.
Deklaratë: Ma rin ko Jur če vić, Kryepro ku ror i Prokurorisë së BH, 
Fo ru mi i Parë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Sarajevë, BH, 
5-6 maj 2006 

Ci la është rëndësia re a le e pro ce sit të kon sul ta-
ve? Men doj se ekzistojnë dy pjesë të rëndësishme. 
Së pa ri është përkrahja e opi ni o nit. Një in sti tu-
cion i tillë [Ko mi si o ni] nuk është i qëndru eshëm 
nëse nuk e ka përkrahjen e opi ni o nit sep se ai ed he 
us hqe het me de kla ra tat që i me rr nga qyte ta ria. E 
dyta, po pu no het në har ti min e draf tit të li gjit në 
bazë të in for ma ta ve, çka kup to het, mund të bëhet 
ed he në bazë të përvojës të ven de ve tje ra, por ne 
po kështu e dimë se kur bëhet fjalë për Ko mi si o net 
për të vërtetën, nuk ka mo de le uni ver sa le që mund 
të apli ko hen në ven det e ndryshme. An daj, sa më 
shumë kon sul ta që bëhen, do të fi to het ndje sia më e 
mirë çka në të vërtetë opi ni o ni pret nga ky in sti tu-
cion, dhe kjo do të mundësoj Ku ven dit që të apro voj 
li gjin që i përshtatet Bosnjës dhe Hercegovinës.
Deklaratë: Ste fan Pri e sner, zëvendës i për faq ësu e sit re zi dent i 
UNDP-së për Bo snje dhe Hercegovinë, Fo ru mi i Parë Ra jo nal për 
drejtësi tran zi ci o na le, Sarajevë, BH, 5-6 maj 2006 

Për mua është, pra, kjo dilemë – a du het të bëhet 
draf ti dhe pa staj të shko het në de bat pu blik par la-

men tar apo të shko het në de bat pu blik me gjen djen 
çfarë e ke mi, dhe pa staj të har to het draf ti, të shko-
het në Par la ment dhe pas kësaj në de bat pu blik 
par la men tar. Për mua është kjo çështje kyçe.
Deklaratë: Še fik Dža fe ro vić, zëvendësi i parë i kryesu e sit të 
Dhomës së Për faq ësu e sve të Ku ven dit Par la men tar të Bosnjës 
dhe Hercegovinës, Fo ru mi i Parë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o-
na le, Sarajevë, BH, 5-6 maj 2006 

Ne vo ja ek zi sten ci a le e fa mi lje ve të të zhdu kur-
ve është gje tja e ku fo ma ve, var ri mi i tyre si pas 
za ko ne ve dhe vi zi ta e pa pen gu ar me za re ve 
[var re za ve].

Kur unë sot shkoj në Potoçare, ndi hem si kur... s’di, 
si kur i shkoj atij mysafirë. Men doj, kjo nuk mund 
të shpje go het. Kjo nuk mund ti thu het askujt. Por, 
më vjen mirë që di ku e ka var rin. Që nuk është 
askund, çka di... nuk ia kanë shpërndarë kufomën 
në të gjit ha anët, ose nuk ka përfunduar në ndonjë 
lum, ose diçka e ngjas hme... Më vjen mirë që ed he 
sot mund të shkoj në Srebrenicë kur të dua, dhe 
mund të vi zi toj me za rin e tij, t’ia porosisë fa ti hun, 
të kuj to hem di sa gjëra, të përlotem aty dhe t’i tre goj 
të gjit ha atij.
Deklaratë: Adi sa Ti hić nga Ske la ni, BH, Fo ru mi i Parë Ra jo nal 
për drejtësi tran zi ci o na le, Sarajevë, BH, 5-6 maj 2006 

Për mua do të is hte e vërteta nëse di kush do të 
më tre gon te ku i ka vrarë të gjithë anëtarët të mi 
të vde kur, mes hkujt e fa mi ljes ti me, që të mund ti 
marrë ku fo mat e tyre, ti var ros në mënyrë di nji to ze 
në një hapësirë, dhe që ed he unë si zo njus ha Ti hić, 
ta kam ven din ku mund të shkoj dhe të porosisë 
fatihën dhe, haj de të the mi, për një mo ment të jam 
me shpir trat e atyre të afërmve Kjo është e vërteta 
për ne.
Deklaratë: Amir Ku la glić, Sho qa ta Gratë e Srebrenicës, BH, 
Fo ru mi i Parë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Sarajevë, BH, 
5-6 maj 2006 

Kur vij atje, shi hem me njërin, me një fqi, dhe ai 
më pyet: “Hajt, ma tre go të vërtetën, as htu si i thotë 
nje riu nje ri ut”. Kjo do të thotë, haj de t’i harrojmë të 
gjit ha, nëse mund të har ro het ajo çka ka ndod hur, 
dhe an daj unë i them: “Ma jep vetëm informatën që 
ta gjej, ta var ros, dhe ta mbyll kështu një ka pi tull 
të jetës si me”... Dhe kjo do të thotë të mund të shkoj 
në var re zat dhe fëmijëve të mi të mund t’i them se 
kush ka qenë gjyshi i tyre... Do të do ja të di het e 
vërteta dhe të zbu lo hen të gjithë të zhdu ku rit, nuk 
është me rëndësi a janë serbë, kroatë apo bosh-
njakë, të gjithë të zhdu ku rit du het të gjen den, të 
varrosën dhe të vi het një herë e përgjithmonë pi ka 
në i, të bëhet një e vërtetë e plotë, të thu het se kush, 
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ku dhe si i ka bërë gjërat.
Deklaratë: Sla vo ljub Pe jić nga Vo zu će, BH, Fo ru mi i Parë Ra jo nal 
për drejtësi tran zi ci o na le, Sarajevë, BH, 5-6 maj 2006 

Mua do të më vin te mirë tëmë vi je fqiu, nuk është 
me rëndësi kush, p.sh. Ra mo, Ibro, Mu ha me di dhe 
të më thotë: «Zo nja Mi ra, këtu janë bur ri dhe dja li 
ju aj. Unë e di, jam e si gurt se janë aty. Ua bëni var-
ri min në mënyrë di nji to ze.» Unë do të is ha mirën-
johëse për tërë jetën. Plagët e mia do të shëroheshin 
bu kur shumë. Do ta kis ha ndërgjegjen e pastër. Nuk 
do të shko ja në Bi ko še, te mur ri, t’ia lehtësoj ve tes, 
por do të di ja ku pre hen dhe si qëndrojnë gjërat 
tje ra..
Deklaratë: Mi ra Jan ko vić nga Bi ko ša, BH, Fo ru mi i Parë Ra jo nal 
për drejtësi tran zi ci o na le, Sarajevë, BH, 5-6 maj 2006 

Për faq ësu e sit e Ku ven dit të BH përkrahin the-
me li min e Ko mi si o nit kombëtar për të vërtetën 
dhe paj ti min në BH.

Të vërtetën për atë se çka ka ngjarë në Bo snje dhe 
Hercegovinë në periudhën nga vi ti 1992 de ri më 1995 
po e shkruan Tri bu na li i Hagës, Gjyqi i Drejtësisë 
Ndërkombëtare në Hagë, e shkruan ed he Gjyka ta 
Bosnjës dhe Hercegovinës, e shkruajnë gjyka tat anem-
banë Bosnjës dhe Hercegovinës, por është krejtësisht 
e si gurt se kjo nuk do të përfshijë të gjit ha ngjar jet, 
nuk do të përfshijë të gjit ha fak tet dhe është më se 
do mos dos hme që në Bo snje dhe Hercegovinë du het të 
ni set ed he një pro ces tjetër, në mënyrë që të zbard het 
e vërteta e plotë për të gjit ha çka kanë ndod hur në 
Bo snje dhe Hercegovinë në mënyrë që të ke mi bal la fa-
qi min me të vërtetën e plotë.
Deklaratë: Še fik Dža fe ro vić, zëvendësi i parë i kryesu e sit të 
Dhomës së Për faq ësu e sve të Ku ven dit par la men tar të Bosnjës dhe 
Hercegovinës, Fo ru mi i Parë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, 
Sarajevë, BH, 5-6 maj 2006 

Per so na lisht men doj se na du het pro ce si i zbar dhjes 
të së vërtetës dhe për këtë nuk janë të mjaftueshëm 
vetëm or ga net gjyqëso re, ed he pse janë vendimtarë 
dhe më të rëndësishëm për drejtësinë. Për këtë më 
kanë bin dur ed he më shumë men di met e për faq ësu e-
sve të prokurorisë dhe të gjyka ta ve, si dhe të Qen drës 
Ndërkombëtare për Drejtësi Tran zi ci o na le, të cilët në 
fjalët e tyre thanë qartë se për zbar dhjen e të vërtetës 
dhe shëndoshjen e shoq ërisë pos pro ce se ve gjyqëso re 
janë të nevojshëm ed he me ka ni zmat shtesë.
Deklaratë: Be si ma Bo rić, për faq ësu e se e Partisë So cial-De mo-
kra ti ke Deklaratë: SDP  në Ku ven din e BH, anëtare e Gru pit 
pu nu es për har ti min e li gjit mbi the me li min e Ko mi si o nit për të 
vërtetën dhe paj ti min, Fo ru mi i Parë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci-
o na le, Sarajevë, BH, 5-6 maj 2006 

Pjesëmarrësit ftojnë par la men tet e shte te ve 

suk ce so re të ish RSFJ që të iniciojnë de ba tin 
mbi in stru men tet e bal la fa qi min me të kalu-
arën, të aprovojnë pro gra min dhe përcaktojnë 
strategjinë e ven do sjes së drejtësisë.

Ne du het të konceptojmë strategjinë e këtij shte ti – 
çka du het bërë, në ç’mënyrë du het të vijmë de ri te e 
vërteta e njëmendtë.
Deklaratë: Ja smin ka Džum hur, Zyra e Ko mi sa rit të Lartë për të 
Drej tat e Nje ri ut, BH, Fo ru mi i Parë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci-
o na le, Sarajevë, BH, 5-6 maj 2006 

Në de bat është thek su ar rëndësia e qa sjes ra jo-
na le në zbar dhjen e së vërtetës dhe ne vo ja për 
for ci min e bashkëpunimit ra jo nal në pro ce si-
min e kri me ve të luftës. 

Si është e mundshme, p.sh., që të tre go hen në Kro a ci 
(…) ngjar jet lid hur me ak si o nin us hta rak «Olu ja» 
(«Stu hia») në rret ha nat kur një pjesë e atyre që kanë 
ikur, sot nuk jetojnë më në Kro a ci. Ed he për zbar dhjen 
e së vërtetës për di sa ngjar je ku është e ne voj shme që 
të dëgjohen zërat e njerëzve nga anët e ndryshme, të 
vik ti ma ve nga anët e ndryshme të luftës, që sot ndos-
hta nuk janë në një vend, por jetojnë në shumë ven de, 
është me rëndësi të men do het për me ka ni zmat e tre-
gi mit të së vërtetës në ni ve lin ra jo nal.
Deklaratë: Ve sna Ter še lič, Do cu men ta, Kro a ci, Fo ru mi i Parë 
Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Sarajevë, BH, 5-6 maj 2006 

Ras tet e shum ta tregojnë se, në të vërtetë, pjesë-
marrja në pla ni fi ki min dhe marrëveshjet, e ed he 
në re a li zi min e drejtpërdrejtë të kri me ve është aq 
tran spa ren te, gjë që shi het dhe është e pro vu ar në 
ver dik tet e shum ta të Hagës, sa që është krejtësisht 
evi den te se e vërteta nuk mund të zbard het pa këtë 
fak tin e pjesëmarrjes dhe ra por tit të drejtpërdrejtë, 
ose zbar dhjen e të gjit ha atyre gjërave që kanë ard-
hur nga Ser bia, e në di sa ra ste ed he nga Kro a cia.
Deklaratë: Na ta ša Kan dić, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi, Fo ru mi i Parë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Sarajevë, 
BH, 5-6 maj 2006 

Është nevojë e do mos dos hme bashkëpunimi ra jo nal 
në hu lum ti min e pa so ja ve të luftës në ter ri to rin 
e ish Jugosllavisë së dytë. Në këtë aspekt e kup toj 
ed he nevojën e këtyre tu bi me ve, në mënyrë që të 
mënjanohen keq për do ri met e se ris hme të hu lum ti-
me ve të hum bje ve në njerëz, du ke ven do sur kri te re 
pa ra pra ke, ba zat e përbashkëta, metodologjinë dhe 
teknikën e hu lum ti mit të njëjtë, sikundër ed he këm-
bimin e in for ma ta ve për këtë, me qëlli min e fun dit 
të një hu lum ti mi të përbashkët re zul ta tet e të ci lit 
nuk do të mund të shfrytëzoheshin për çfarëdo llo ji 
të ma ni pu li me ve me vik ti mat dhe të dëmtuarit.
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Deklaratë: Igor Gra o vac, In sti tu ti Kro at për Hi sto ri, Kro a ci, 
Fo ru mi i Parë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Sarajevë, BH, 
5-6 maj 2006 

Dhe për shkak se nuk ka pas bashkëpunim të tillë, 
ne nuk i dimë shumë gjëra që do të du hej të is hin 
fak te ele men ta re. Çka do të di nim ne për de por-
ti min e refugjatëve bos hnjak, që janë ven do sur në 
Ma lin e Zi? Çka do të di nim pa qa sjen ra jo na le për 
ata 30 ve ta të vrarë, refugjatë nga Ko so va, të cilët 
us htria i ek ze ku toj në Mal të Zi? Çka do të di nim 
për një dramë të tërë të spa stri mit et nik të një pje se 
të Ma lit të Zi, të Bukovicës.
Deklaratë: Esad Ko čan, Mo ni tor, Ma li i Zi, Fo ru mi i Parë Ra jo nal 
për drejtësi tran zi ci o na le, Sarajevë, BH, 5-6 maj 2006 

Pjesëmarrësit kanë kërkuar nga organizatorët 
e Fo ru mit (FDH, QKD dhe Do cu men ta) që të 
vazhdojnë me kon sul tat dhe ni smat ra jo na le 
mbi per spek ti vat e zbar dhjes të së vërtetës du ke 
i kyçur në de bat ed he sho qa tat e vik ti ma ve, 
veteranët, të refugjatët dhe per so nat e zhven-
do sur, gazetarët, artistët, shkrimtarët, histo-
rianët, ekspertët dhe për faq ësu e sit e par ti ve 
po li ti ke dhe të in sti tu ci o ne ve. 

Du het të kultivojmë këtë fo rum si një trup për kon-
sul ta në lid hje me mo de let, strategjinë dhe mënyrat 
ose me ka ni zmat e zbar dhjes të së vërtetës mbi të 
kaluarën, që ka të bëjë me të gjithë ne.
Deklaratë: Ve sna Ter še lič, Do cu men ta, Fo ru mi i Parë Ra jo nal 
për drejtësi tran zi ci o na le, Sarajevë, BH, 5-6 maj 2006 

Du het të or ga ni zo het fo ru mi në të ci lin qëndri met e 
tyre do të pa ra qit nin vik ti mat du ke e marrë njëlloj 
pra ni mi të së vërtetës dhe nëse e fitojnë këtë ed he kjo 
është po kështu, formë e drejtësisë për vik ti mat, •. 
Men di mi im është se me3 si gu ri min e këtij fo ru mi i 
ja pim le gji ti mi tet vik ti ma ve dhe të drejtës së tyre që të 
tregojnë përvojën dhe qëndri met e tyre. Dhe kjo është 
formë e drejtësisë dhe kjo drejtësi sjell shërim dhe 
an daj jam përkrahëse e mbaj tjes te këtyre fo ru me ve.
Deklaratë: Vjo sa Do bru na, RTK, Fo ru mi i Parë Ra jo nal për 
drejtësi tran zi ci o na le, Sarajevë, BH, 5-6 maj 2006 

2. Kon sul tat ra jo na le me 
artistët mbi trashëgiminë 
e së kaluarës 

Be o grad, Ser bi
Më 6 dhje tor 2006

Kon sul tat janë or ga ni zu ar nga Fon di për të Drejtën 
Hu ma ni ta re, re gji so ri i te a trit dhe pro fe sor në 

Akademinë e ar te ve ske ni ke në Sarajevë, BH, Ha ris 
Pa šo vić dhe Ne nad Pro kić, shkrim tar dra mash 
dhe pro fe sor në Fa kul te tin e ar te ve dra ma ti ke 
në Be o grad, Ser bi. Pjesëmarrësit (27) kanë qenë 
regjisorët, shkrimtarët, aktorët, disenjatorët, dhe 
një vall ta re/ko re o gra fe nga Kro a cia, Bo snja dhe 
Her ce go vi na, Ser bia, Sllo ve nia dhe nga Ko so va. 
Fjalën hyrëse e mbajtën Ha ris Pa šo vić, Ne nad Pro-
kić dhe Na ta ša Kan dić
Deklaratë: Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, Ser bi. Për tu bi min 
kanë in for mu ar ga ze ta «Da nas», «Mre ža», B92 dhe SEE Cult.

Artistët kanë përgjegjësi ndaj fak te ve, ndaj 
ve tes dhe opi ni o nit 

Unë men doj se detyra jonë është që të fla sim të 
vërtetën dhe këtë e pret prej nesh shoq ëria ed he kur 
me këtë të vërtetë nuk paj to het.
Deklaratë: Ha ris Pa šo vić, re gji sor i te a trit nga BH, Kon sul tat 
ra jo na le me artistë, Be o grad, Ser bi, më 16 dhje tor 2006. 

Ekzistojnë fak tet. Për to nuk de ba to het. Këtu ha pet 
hapësira e gjerë dhe esen ci a le e përgjegjësisë. Zbu-
li mi, zbar dhja dhe re spek ti ndaj fak te ve është 
punë se ri o ze dhe për lëvdatë, pa ra së gjit hash për 
shkencën, për hu lum tu e sit. Artistëve dhe filozofëve 
i mbe tet përgjegjësia tjetër, jo më pak e rëndësishme 
të ba zu ar në fak tet: zbar dhja dhe de ma ski mi i ma ri-
fe tit dhe mas htri mit. Mua më du ket se ar ti sti si pas 
de fi ni ci o nit është ai që de non con dhe është mirë që 
se se ci li që do me u marrë me ar tin e an gaz hu ar të 
pranojë këtë fakt mbi ve ten dhe punën e tij
Deklaratë: La zar Sto ja no vić, re gji sor fil mi nga Ser bia, Kon sul tat 
ra jo na le me artistë, Be o grad, Ser bi, më 16 dhje tor 2006. 

Pra, ne mund të rinovojmë fasadën e godinës, mund 
të ndërtojmë auto stra da, ne mund të he qim pa sa-
por tat njëri tje trit etj, por de ri sa nuk i rrënojmë 
këto bllo ka da men ta le, de ri sa nuk i spastrojmë 
dhe mes nesh nuk tregojmë se çka i ke mi bërë njëri 
tje trit, çfarë ke mi pu nu ar, ku e ke mi lënduar njëri 
tje trin, de ri në atë mo ment ardhmëria nuk është e 
mundshme. Dhe unë kon si de roj se përgjegjësia ar ti-
sti ke është pa ra së gjit hash në një trimëri ar ti sti ke 
të bal la fa qi mit me të vërtetën, në kon fron ti min me 
atë të kaluarën dhe jo në ikjen nga e ka lu a ra.
Deklaratë: Di no Mu sta fić, re gji sor te a tri nga BH, Kon sul tat ra jo-
na le me artistë, Be o grad, Ser bi, më 16 dhje tor 2006. 

Kur fla sim për përgjegjësinë e ar ti stit, është çështje 
në ve te për çfarë përgjegjësie fla sim. Ndaj kujt është 
ar ti sti përgjegjës? Unë men doj se është përgjegjës 
pa ra së gjit hash ndaj ve tve tes, e pa staj nëse 
shikojmë pak më gjerë, pa si që është per so na li tet 
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pu blik, është përgjegjës ed he ndaj opi ni o nit, me atë 
çka bënë dhe çka flet.
Deklaratë: Fi lip Da vid, shkrim tar nga Ser bia, Kon sul tat ra jo na le 
me artistë, Be o grad, Ser bi, më 16 dhje tor 2006. 

Artistët nga ish Ju go slla via krijojnë në kon tek-
stin e var re za ve ma si ve dhe kri me ve të luftës 

Në krijojmë në një kon tekst në të ci lin kri mi i luftës 
është pjesë e përditshmërisë sonë, ku var re zat ma si-
ve dhe zbu li mi i var re za ve të re ja ma si ve është lajm 
i përditshëm në te le vi zi o net to na, në ga ze tat. Ne që 
i ke mi mbi 40 vjet e mbajmë në mend një hapësirë 
kul tu ro re në të cilën ke mi je tu ar dhe pu nu ar, të cilës 
ia ke mi ditë përparësitë dhe pro ble met, dhe me të 
ci lin ke mi dalë në krye di si, du ke qenë shpesh ed he 
të lum tur në atë hapësirë kul tu ro re. Ke mi qenë ed he 
të pa lum tur. Ka pas njerëz që kanë qenë nën re pre-
sion tepër, tepër të madh.
Deklaratë: Ha ris Pa šo vić, re gji sor i te a trit nga BH, Kon sul tat 
ra jo na le me artistë, Be o grad, Ser bi, më 16 dhje tor 2006. 

Men doj se do të ndod hin shumë gjëra po zi ti ve, pa 
asnjë shtyrje, nëse ato ekzistojnë natyrshëm. Sep-
se unë jam ar tist vetëm përmes veprimtarisë si me 
dhe ma dje kam mjaftë vështirësi që të eks pli koj 
te o ri kisht ed he gjërat shumë të thjes hta, nëse nuk i 
realizojë në praktikë. Pra, ne vo ja ime prak ti ke ar ti-
sti ke, si ed he të kolegëve të mi, mund të ringjallë atë 
hapësirë kul tu ro re.
Deklaratë: Pjer Ža li ca, re gji sor fil mi nga BH, Kon sul tat ra jo na le 
me artistë, Be o grad, Ser bi, më 16 dhje tor 2006. 

Për shem bull, kur ne sho him nga Bo snja, ndon-
jëherë e ke mi më larg Ba nja Llukën, fat keq ësisht, 
se sa Nju Jor ku. Be o gra di ka qenë shumë, shumë më 
larg në këto vi te, se sa Lon dra apo Nju Jor ku. Ta ni 
kjo është zvogëluar. Gjërat megjithatë janë rre gul lu-
ar, ja ku je mi, po vijmë, po vi zi to he mi.
Deklaratë: Ha ris Pa šo vić, re gji sor te a tri nga BH, Kon sul tat ra jo-
na le me artistë, Be o grad, Ser bi, më 16 dhje tor 2006. 

Ka ard hur te a tri Ate lie 212 [nga Be o gra di] me tek-
stin «Art» të Ja smi na Re zes. Mund ta pa ra men do ni 
ironinë. Tur neu i parë, tek sti i Ja smi na Re zes «Art» 
vjen me ndërmjetësimin e ambasadës së Zvicrës, 
Tek zjar ri i am shu ar, afër rrugës së Ti tos, kanë qenë 
dy tan ke, si si gu rim për artistët e Ateliesë 212 që 
kanë per for mu ar këtë pjesë në Sarajevë. Në këtë 
performansë kanë qenë shumë pak kolegë të te a trit, 
nga Sa ra je va. Në njëfarë mënyre ne e patëm injo ru-
ar këtë. Unë kam qenë kundërshtar i madh i ar dhjes 
dhe nuk e kam kon si de ru ar si ar dhje të Ateliesë 
212, sep se ka ndod hur mu me atë dik tat po li tik që 

atëbotë vin te nga bashkësia ndërkombëtare.
Deklaratë: Di no Mu sta fić, re gji sor te a tri nga BH, Kon sul tat ra jo-
na le me artistë, Be o grad, Ser bi, më 16 dhje tor 2006. 

Ri kon struk ti mi i hapësirës lo ka le dhe ra jo na le në 
pla nin kul tu ror është diçka e pas hmangshme nga 
arsyeja se mje di set lo ka le, qoftë ajo e Za gre bit, qoftë 
e Sarajevës, Be o gra dit ose ndonjë tjetër, thjesht nuk 
janë të madhësisë së mjaf tu es hme për re a li zi min e 
prod hi mit kul tu ror më intensivë.
Deklaratë: Ma ro je Mr du ljaš, ar tist vi zual nga Kro a cia, Kon sul tat 
ra jo na le me artistë, Be o grad, Ser bi, më 16 dhje tor 2006. 

I ta koj atyre njerëzve që pranojnë se më ka ard hur 
shumë keq shkatërrimi i një hapësire kul tu ro re në 
su a zat e të ci lit me rr nim përshtypje dhe im pul se 
shumë të çmueshme për njëri tje trin. Unë e kis ha të 
vogël ed he atë shtet të mëparshëm e mos të flas për 
këtë të ci lin mund ta ka loj për di sa orë me ndonjë 
auto mjet të vjetër. Unë jam adap tu ar në mënyrën 
ti me, sikundër ed he ju në mënyrën tu aj. Shpre soj se 
nuk jam shkatërruar, dhe unë tash hap de ba tin për 
atë hapësirë, për atë çka ka ndod hur, për ne, për 
përgjegjësinë tonë njerëzore dhe ar ti sti ke; shpre soj 
jo aq në atë çka ka ka lu ar, se në këtë që ke mi sot dhe 
atë që vjen, sep se nëse ke mi dështuar si njerëz ose 
ke mi qenë thjeshtë të pa fu qishëm, çfarë është ta ni 
përgjegjësia  jonë pa ra asaj që po vjen?
Deklaratë: Ne nad Pro kić, pro fe sor në Fa kul te tin e ar te ve dra-
ma ti ke, Ser bi, Kon sul tat ra jo na le me artistë, Be o grad, Ser bi, më 
16 dhje tor 2006. 

Përvoja ima per so na le është se e kam pas më lehtë 
të ve proj më parë, gjatë luftës, sep se di sa gjëra is hin 
shumë më të qar ta dhe gjithçka kis hte ed he ngjyrat 
më të përndezura. Kam pas një ndje nje të mi si o nit 
në atë çka kam pu nu ar.
Deklaratë: Pjer Ža li ca, re gji sor fil mi nga BH, Kon sul tat ra jo na le 
me artistë, Be o grad, Ser bi, më 16 dhje tor 2006. 

Artistëve të ri në Kro a ci i du het hapësira 
kul tu ro re e ci la re spek ton ne vo jat e tyre. 

A do të shpen zoj unë tash gjithë energjinë në 
mënyrën që bëj një re a gim ndaj të kaluarës dhe 
gjithë atë trashëgimi po li ti ke, apo në zhvil li min e 
vallëzimit mo dern në Kro a ci dhe në ra jon dhe të 
ve proj që gjithçka të shkoj në këtë drej tim, që të 
ndërtohen qen drat e ba le tit, që të lëvizim drejt një 
ardhmëria çfarëdo që është ajo, e ci la do t’i jep te nje-
ri ut të ri për ndonjë re a gim ndaj të kaluarës. (...) ne 
du het sot të reflektojmë trashëgimin e së kaluarës, e 
as nuk ke mi ardhmëri. Men doj se mu kjo du het të 
jetë te ma e parë në listën tonë.
Deklaratë: Ta ma ra Cu rić, vall ta re, ko re o gra fe dhe pe da go ge e 
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vallëzimit mo dern nga Kro a cia, Kon sul tat ra jo na le me artistë, 
Be o grad, Ser bi, më 16 dhje tor 2006. 

Artistët e kanë ro lin e tyre në ndërtimin e me- 
mo ri es hi sto ri ke që do të garantojë se var re zat 
ma si ve nuk do të përsëriten më.

Çka nëse na ndodh që në kri ji min e me mo ri es hi sto-
ri ke më së shum ti do të mar rin pjesë eli tat po li ti ke 
që në pjesën më të mad he ed he janë përgjegjëse 
për trashëgiminë që ke mi, du ke in ku a dru ar ata që 
mer ren me shkri me, in ter pre ti me dhe ana li za të 
trashëgimisë në mënyrën që e arsyetojnë dhe në të 
vërtetë e mbrojnë atë trashëgimi; çka do të ndodh 
nëse ata në krejt këtë do të mbisundojnë dhe a ka 
me ka ni zma dhe mënyra që kësaj t’i kundërvihen të 
gjithë ata, du ke përfshirë ed he artistët, që do të kri-
jojnë me mo rien hi sto ri ke e ci la do të bëhet garantë 
se var re zat ma si ve nuk do të përsëriten më.
Deklaratë: Na ta ša Kan dić, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi, Kon sul tat ra jo na le me artistë, Be o grad, Ser bi, më 16 dhje-
tor 2006. 
 
Per so na lisht men doj se e vërteta ar ti sti ke mund të 
ndihmojë shumë në kri ji min e kujtesës hi sto ri ke që 
do të mbe tet nesër si e vërteta e njëmendtë për vajzën 
ti me që sot i ka dy vjet dhe për këtë e kam shumë për 
zemër që të ndikojë sa më shumë që mun dem. 
Deklaratë: Du ško Ma za li ca, ak tor nga BH, Kon sul tat ra jo na le 
me artistë, Be o grad, Ser bi, më 16 dhje tor 2006.

Mos më keq kup to ni, por kam frikë se këtu e vet mja 
trashëgimi thelbësore e së kaluarës do të jetë re pa ra-
ci o ni i luftës. Kom pen si mi për dëmet e luftës mund 
të ndi koj di rekt në in du stri, industrinë e ar tit dhe 
pro duk si o nin në ven din tim. Krejt këto që fla sim për 
të vde ku rit, për li gjin, për drejtësinë, për çfarë janë 
këto? Men doj, nuk dua të ba na li zoj, por në fund të 
fun dit, krejt kjo re duk to het në kom pen sim të dëmeve 
të luftës dhe ndos hta je mi afër njëfarë drejtësie.
Deklaratë: Da mir Nik šić, re gji sor nga BH, Kon sul tat ra jo na le me 
artistë, Be o grad, Ser bi, më 16 dhje tor 2006. 

Tru pi ra jo nal për të vërtetën do të ndih mon te 
më së shum ti në kri ji min e kujtesës së përbash-
kët hi sto ri ke. 

Unë jam it hta re e asaj që të fli tet për këtë trashëgi-
mi dhe këtë hi sto ri dhe në lid hje me këtë të shfrytë-
zohen mënyrat e ndryshme, e njëri prej in stru men-
te ve i ci li më du ket se mba se do të kon tri bu on te 
në zbar dhjen më të plotë e asaj të ka lu a re është 
for mi mi i tru pit ra jo nal për zbar dhjen e fak te ve 
mbi të kaluarën.
Deklaratë: Na ta ša Kan dić, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 

Ser bi, Kon sul tat ra jo na le me artistë, Be o grad, Ser bi, më 16 dhje-
tor 2006. 

Nëse fli tet për in stru men tin që do të na përafronte 
atij ide a lit tonë për zgjid hjen e çështjes së kujtesës 
hi sto ri ke, që nuk është in stru ment thjesht ar ti stik apo 
ed he nuk është fa re ar ti stik, por është, domethënë, 
një in stru ment shoq ëror, so cial dhe po li tik, dhe mba-
se ed he antropologjikë, për mua ky është Ko mi si o ni 
për të vërtetën dhe paj ti min. Ed he unë do të do ja 
që të ekzistojë një Ko mi sion i tillë në trevën e ish 
Jugosllavisë, që do ti mundësonte njerëzve që e bar tin 
barrën e kri mit në ve te, dhe atyre që bar tin peshën e 
viktimës në ve te, që ta komunikojnë këtë në një ni vel 
më të gjerë, sep se kri mi dhe vik ti mat janë ma si ve dhe 
gjyqet vetëm pjesërisht mund ta zgjid hin këtë çështje.
Deklaratë: Ha ris Pa šo vić, re gji sor i te a trit nga BH Kon sul ta ra jo-
na le me artistë Be o grad, Ser bi, B, 16. dhje tor 2006. 

3. Fo ru mi i Dytë Ra jo nal për 
drejtësi tran zi ci o na le: 
Zbar dhja e të vërtetës mbi 
kri met e luftës dhe kon flik tet 

Za greb, Kro a ci
8-9 shkurt 2007.

Fo ru mi i Dytë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le 
për zbar dhjen e të vërtetës mbi kri met e luftës 
dhe kon flik tet është or ga ni zu ar nga Do cu men-
ta, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re dhe Qen dra 
Kërkimore-Do ku men tu e se. De ba ti është zhvil lu ar 
në se si o net ku janë traj tu ar te mat e rëndësisë të të 
dhënave në zbar dhjen e të vërtetës, e ro lit të pro-
ce se ve gjyqëso re për kri met e luftës në tre gi min 
e të vërtetës, e qa sjes ra jo na le në tre gi min e të 
vërtetës dhe fak te ve, e zbar dhjes të së vërtetës nga 
per spek ti va e viktimës, e shpre hjes ar ti sti ke dhe 
tre gi mit të së vërtetës, e prak ti ka ve të bal la fa qi mit 
me të kaluarën në tru pat ligjdhënëse dhe e rëndë-
sisë së arkivës së Hagës. Më shumë se 300 pjesë-
marrës nga ven det post-ju go slla ve – për faq ësu es 
të or ga ni za ta ve për të drej tat e nje ri ut, sho qa ta ve 
të vik ti ma ve dhe të fa mi lje ve të të zhdu kur ve, 
or ga ni za tat e avokatëve, të Tri bu na lit të Hagës, të 
Qen drës Ndërkombëtare për drejtësi tran zi ci o-
na le, gjykatës, prokurorë, artistë dhe gazetarë – 
kanë de ba tu ar, për të parën herë në Kro a ci, mbi 
in stru men tet për zbar dhjen e të së vërtetës mbi të 
kaluarën. Fo ru min e ka ha pur Kryeta ri i Kroacisë 
Stje pan Me sić, i ci li i dha përkrahje të fu qis hme 
zbar dhjes së fak te ve në ni ve lin ra jo nal. Mbi Fo ru-
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I  Procesi konsultativ mbi mekanizmat për vërtetimin dhe bërjen publike të fakteve në lidhje me krimet e luftës dhe shkeljet tjera 
të rënda të drejtave të njeriut në shtetet post-jugosllave:

min kanë in for mu ar këto me di u me: TV Ja dran, 
No va TV, HRT1, Glo bus, No vi list, Ju tar nji list, 
Ve čer nji list, Slo bod na Dal ma ci ja. 

Or ga ni za tat ra jo na le part ne re – Do cu men ta, Fon di 
për të Drejtën Hu ma ni ta re dhe Qen dra Kërkimore-
Do ku men tu e se – do të vazhdojnë me or ga ni zi min 
e de ba te ve pu bli ke dhe kon sul ta ve në su a zat e 
shoq ërisë ci vi le në mënyrë që të sti mu lo hen më 
shumë qe ve ritë dhe par la men tet në ra jon për të 
marrë pjesë në de ba te mbi pro ce du rat dhe mo de-
let e zbar dhjes dhe të tre gi mit të së vërtetës gjë që 
si gu ron re spek ti min e di nji te tit të vik ti ma ve dhe 
kri jon një kulturë të përgjegjësisë. 

Ek zi ston ne vo ja shoq ëro re për bisedë dhe 
rishqyrtim kri tik të përgjegjësisë ve tja ke për 
trashëgiminë e rëndë të së kaluarës si dhe për 
do ku men ti min e pësimeve dhe të padrejtësive të 
bëra ndaj të gjit ha vik ti ma ve, pa marrë pa rasysh 
përkatësinë e tyre et ni ke, po li ti ke dhe so ci a le. 

Du het të ndërpritet të fli tet, më në fund, mbi 
njëmijë e njëqind e ca vik ti ma to na dhe nëntëqind 
vik ti ma të tyre dhe të thu het se në Kro a ci janë 
zhdu kur dhe en de kërkohen pak më shumë se dy 
mijë qytetarë të cilët janë zhdu kur gjatë kon flik te ve 
të ar ma to su ra.
Deklaratë: Žar ko Pu hov ski, Këshilli Kro at i Hel sin kit për të Drej-
tat e Nje ri ut, Fo ru mi i Dytë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, 
Za greb, Kro a ci, 8-9 shkurt 2007 

Bal la fa qi mi me fak tin se ed he po pul li i tyre ka bërë 
kri me për di sa ka qenë po aq i dhimbshëm sa ed he 
bal la fa qi mi me vetë kri min, të ci lin po pul li i tyre 
padyshim që e ka përjetuar. Këto te ma janë fu tur 
nën dyshe me, dhe ata që i kanë nxje rr nga aty në 
shesh janë shpal lu tradhtarë kombëtarë. Gjithnjë 
është shtru ar pyetja pse du het të fli tet për vik ti-
mat e tyre, kur ne ke mi pas më shumë vik ti ma. Në 
pjesën dërmuese të opi ni o nit as se si nuk kanë mun-
dur që të kra ha so hen dhe ma ten vik ti mat «to na» 
dhe të «tyre». Përderisa vik ti mat to na kanë qenë 
të «shenj ta», ato të tyre kanë qenë të me ri tu a ra. 
De ri sa ne ke mi vu aj tur, ata e kanë marrë dënimin 
që i ka ta ku ar.
Deklaratë: Dra go Hedl, Fe ral Tri bu ne, Kro a ci, Fo ru mi i Dytë 
Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Za greb, Kro a ci, 8-9 shkurt 
2007 

Ne ke mi ard hur në një situatë që të je mi një lloj i 
party bre a kers-ave, të atyre që i pris hin ahen gjet. 
Ua pris him ahen gjet nacionalistëve, por njerëzit 
ato i kanë në qejf. Ne kon fron to hes him me mi tet 

du ke fo lur për të vërtetën, me mi tin se serbët gjith-
një e kanë luf tu ar me gu xim im pe ri a li zmin perën-
dimor, me mi tin e qu aj tur di nji tet i luftës at dhe ta re 
ose me mi tin e dyqind mijë boshnjakë të vrarë në 
luftë. Dhe askush nuk don te të dëgjonte fak tet që 
tre go nin se këto mi te nuk kanë mbështetje.
Deklaratë: Žar ko Pu hov ski, Këshilli Kro at i Hel sin kit për të Drej-
tat e Nje ri ut, Fo ru mi i Dytë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, 
Za greb, Kro a ci, 8-9 shkurt 2007 

Posaçërisht dua të thek soj se ne je mi të vetëdi-
jshëm se sa është me rëndësi që ne vetë në Kro a ci 
të zhvillojmë pro ce se pe na le kundër pjesëtarëve 
të armatës dhe policisë kro a te, pra jo që di kush 
tjetër ta bëjë këtë për ne, por që këtë ta bëjmë vetë 
ne. Pjesëmarrja e tru pa ve gjyqëso re të një shte ti 
në zbar dhjen e asaj çka ka ndod hur është e rëndë-
sishme, sep se nuk du het të harrojmë se këtë e bëjmë 
për të ar ri tur besueshmërinë ve tja ke, që të pra no-
het ajo çka ka ndod hur, dhe kjo është veçanërisht 
thelbësore kur janë në pyetje pjesëtarët e for ca ve të 
ar ma to su ra të ve ta.
Deklaratë: Mla den Ba jić, avo ka ti shtetëror i Republikës së 
Kroacisë, Fo ru mi i Dytë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, 
Za greb, Kro a ci, 8-9 shkurt 2007 

Në vi tet ‘91 dhe ‘92, p.sh., në  qyte tet kanë pësuar 
Serbët, kështu që janë zhdu kur ose vrarë 600 civilë 
në Si sak, më shumë se 120 civilë në Go spić, rreth 200 
civilë në Za greb, dhe janë zhdu kur ed he në qyte tet 
tje ra. Mirëpo, për këto kri me de ri më sot askush nuk 
është aku zu ar dhe shtro het pyetja a janë këto ve pri-
me pe na le të kri mit të luftës apo jo? (Lu ka Šu šak, 
avo kat, Kro a ci, Fo ru mi i Dytë Ra jo nal për drejtësi 
tran zi ci o na le, Za greb, Kro a ci, 8-9 shkurt 2007)
Vik ti mat që i kanë shkak tu ar serbët në Kro a ci dhe 
anembanë ish Jugosllavisë, për këto fli tet, kur se 
për vik ti mat që janë shkak tu ar nga kroatët ndaj 
popullsisë ci vi le të kombësisë ser be en de fli tet pak, 
ed he pse ka fil lu ar të fli tet di ku pas vi tit 2000.
Deklaratë: Vje ra So lar, Kro a ci, Fo ru mi i Dytë Ra jo nal për drejtësi 
tran zi ci o na le, Za greb, Kro a ci, 8-9 shkurt 2007 

Për faq ësu e sit e veteranëve an gaz ho hen që së 
pa ri të zbard het si ka ard hur de ri te luf ta.

Hajt t’i gjejmë arsyet e luftës, sep se askush nuk flet 
për arsyet, të gjithë e duan të vërtetën, e nuk e duan 
arsyet. Në sërish krijojmë kus htet për, siç ju tho ni, 
kon flikt, sep se nuk do ni të fli sni për luftën. Du het ta 
dimë pse ka qenë luf ta. (...) Pra hajt ta zbard him të 
vërtetën që kjo mos të përsëritet më.
Deklaratë: Ivan Pan dža, HVI DRA, Kro a ci, Fo ru mi i Dytë Ra jo nal 
për drejtësi tran zi ci o na le, Za greb, Kro a ci, 8-9 shkurt 2007. 
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Pasqyre e mendimeve, propozimeve dhe rekomandimeve 
maj 2006 – qershor 2009

Do mos do ja e qa sjes ra jo na le në zbar dhjen dhe 
tre gi min e të vërtetës në praktikë është vërtetuar 
përmes ven do sjes së bashkëpunimit në ra jon, mes 
pro ku ro ri ve, gjyka ta ve, or ga ni za ta ve për të drej tat 
e nje ri ut dhe sho qa ta ve të vik ti ma ve, gjë që ka 
kon tri bu u ar që në gjyki met për kri met e luftës të 
dëgjohet zëri i vik ti ma ve. 
 
Du ke ven do sur kon tak tet e ndërsjella, me nënsh-
krimin e me mo ran du mit të bashkëpunimit, me 
këmbimin e shënimeve, du ke e bërë të mun dur që 
dëshmitarët e një ven dit të vijnë në ven din tjetër, 
du ke mundësuar që të mblid hen de kla ra tat që 
shfrytëzohen gjatë pro ce se ve, ke mi bërë një hap 
pa ra në zbar dhjen e autorëve, në zbar dhjen e së 
vërtetës.
Deklaratë: Mla den Ba jić, Kryeavo kat i Republikës së Kroacisë, 
Fo ru mi i Dytë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, 8-9 shkurt 2007, 
Za greb, Kro a ci 

Pro ku ro ria e Bosnjës dhe Hercegovinës me proku-
roritë e ven de ve fqin je ka bërë marrëveshjet për 
bashkëpunim dhe ndihmë të drejtpërdrejtë në pro-
ce si min e lëndëve. Këto marrëveshje mundësojnë 
bashkëpunimin dhe këmbimin e in for ma ta ve dhe 
të dëshmive mes pro ku ro ri ve në ra jon, gje tjen e 
dëshmitarëve në ter ri to rin e shte tit tjetër si dhe 
llo jet tje ra të ndihmës ndërkombëtare në he ti met 
pe na le dhe pro ce si met.
Deklaratë: Ma rin ko Jur če vić, Kryepro ku ror, Pro ku ro ria e 
Bosnjës dhe Hercegovinës, Fo ru mi i Dytë Ra jo nal për drejtësi 
tran zi ci o na le, Za greb, Kro a ci, 8-9 shkurt 2007 

Pro ku ro ria për kri met e luftës ed he de ri më sot ka 
tre gu ar se është e gatshme që përmes bashkëpunim-
it ra jo nal të i vë në dis po nim pro vat ma te ri a le që 
i ke mi sep se konsiderojmë se drejtësia du het të 
përmbushet nëse jo në Ser bi, atëherë në ter ri to rin 
e një ven di tjetër. Kryeso re është që të re a li zo het 
drejtësia.
Deklaratë: Vla di mir Vuk če vić, Kryepro ku ro ri për kri met e luftës 
i Republikës së Serbisë, Fo ru mi i Dytë Ra jo nal për drejtësi tran zi-
ci o na le, Za greb, Kro a ci, 8-9 shkurt 2007 

Në lid hje me përgjigjen tonë rreth trashëgimisë 
[të së kaluarës] më du ket se nuk du het të fillojmë 
të fla sim mbi atë se a ka ndonjë zgjid hje që do 
të zëvendësonte të gjit ha mangësitë, jo mangësitë 
por në të vërtetë, ku fi zi met objek ti ve të gjyki me ve 
pe na le për kri met e luftës. Men doj për ndonjë trup 
ra jo nal për tre gi min e të vërtetës i ci li do ta kis hte 
kup to het pa ra së gjit hash këtë ori en ti min drejt vik-
ti ma ve.
Deklaratë: Na ta ša Kan dić, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi, Fo ru mi i Dytë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Za greb, 

Kro a ci, 8-9 shkurt 2007 

Gjyki met kombëtare për kri met e luftës mund 
të ndihmojnë që të kthe het be si mi në in sti tu ci-
o net ven do re, që të zbard het e vërteta, por nuk 
ja pin pa mjen e plo te të asaj çka ka ndod hur. 

Dhe te sti i vërtetë nuk është kur ser bi mund të 
gjyko het në Kro a ci për shkak se i ka vrarë kroatët. 
Te sti i vërtetë është kur kro a ti mund të gjyko het në 
Kro a ci nga se i ka vrarë serbët. Ose kur ser bi gjyko-
het në Be o grad për kri met e bëra ndaj boshnjakëve. 
Ose kur shqip ta ri gjyko het në Prishtinë për kri-
met që i ka bërë ndaj serbëve. Ose kur bos hnja ku 
gjyko het në Sarajevë sep se e ka vrarë kro a tin. Dhe 
nuk është që të gjyko hen vetëm ushtarët me gra da 
të ulëta. Gjyka tat ven do re du het të ndje kin vijën 
ko man du e se. Du het të arrijnë te gra dat më të lar-
ta që janë përgjegjëse për kri met e bëra... Kur të 
ndodhë kjo, atëherë ka fi tu ar li gji dhe drejtësia. 
Kur ta dinë se do të kon si de ro hen përgjegjës ed he te 
shpi ja, në gjyka tat e tyre ven do re, atëherë të gjithë 
në ra jon dhe ata që shikojnë nga jashtë, do të fitojnë 
be si min e plotë në si ste min ven dor ju ri dik.
Deklaratë: Clint Wil li am son, am ba sa dor i SHBA-ve për çështje 
të kri me ve të luftës, Fo ru mi i Dytë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o-
na le, Kro a ci, 8-9 shkurt 2007 

Përmasa e kri me ve të bëra është aq e mad he, mi zo-
ri aq gro te ske, sa që është e pa mun dur që të kup to-
hen dhe të shërohen të gjit ha plagët vetëm përmes 
gjykatës për kri met e luftës. Megjithatë, është evi-
den te se re zul ta tet e pro ce se ve gjyqëso re, ar ki va e 
tyre dhe fak tet e zbard hu ra, pa ra qe sin pjesën kru-
ci a le të zbar dhjes të së vërtetës dhe të tra si mit të 
rrugës për paj tim.
Deklaratë: Car la del Pon te, kryepro ku ror ja e Gjykatës pe na le 
ndërkombëtare për ish Ju go slla vi, Fo ru mi i Dytë Ra jo nal për 
drejtësi tran zi ci o na le, Za greb, Kro a ci, 8-9 shkurt 2007 
 
Ed he kur reflektojnë të vërtetën e njëmendtë, fak-
tet e zbard hu ra në lëndën e cak tu ar nuk mund të 
pa ra qe sin në plotësi me ka ni zmin për zbar dhjen 
dhe tre gi min e të vërtetës pas kon flik te ve të ar ma-
to su ra sep se ato janë mbled hur për të plotësuar kri-
te rin e besueshmërisë të provës ju ri di ke bren da të 
drejtës pe na le, në kup ti min e provës për përgjegjësi 
per so na le, in di vi du a le për ve prat e bëra.
Deklaratë: Fa u sto Po kar, Kryetar i Gjykatës pe na le ndërkom-
bëtare për ish Ju go slla vi, Fo ru mi i Dytë Ra jo nal për drejtësi tran-
zi ci o na le, Za greb, Kro a ci, 8-9 shkurt 2007 

Ro lin shumë të rëndësishëm në pro ce sin e zbar-
dhjes dhe të tre gi mit të së vërtetës e ka ar ki-
va e Gjykatës Ndërkombëtare Pe na le për ish 
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Jugosllavinë, që du het të jetë e dis po nu es hme për të 
gjithë në ra jon dhe të ru het për bre zat e ardhshëm.

Do ku men ta ci o ni për kri met e luftës që është mbled-
hur de ri më sot nga të gjit ha këto or ga ni za ta, së 
bas hku me do ku men ta ci o nin që ek zi ston në Tri bu-
nal, në njëfarë mënyre është një tërësi ed he pse nuk 
men doj se du het të jetë në një vend, përkundrazi, 
unë do të thos ha se du het të jetë në më shumë ven-
de... dhe se ed he qe ve ritë kombëtare do të kuptojnë 
me sa rëndësi është që ko pjet e do ku men te ve që janë 
mbled hur de ri më sot, dhe ato që mund të mblid hen 
nesër, mbi kri met, të ru hen dhe të janë të dis po nu-
es hme jo vetëm për ata që me këto çështje mer ren si 
he tu es, dhe që do të vazhdojnë që të mer ren ed he në 
të ar dhmen, por ed he për ata që do të rri ten në këto 
shoq ëri në de ce ni et e ardhshme dhe do të do nin të 
di nin saktë se çka ka ndod hur me prindërit e tyre, 
apo me të afërmit dhe bashkëqytetarët e tyre, mu 
për atë që këto sen de të mos përsëriten më.
Deklaratë: Go ran Svi la no vić, Pak ti i sta bi li te tit për Evropën 
ju glin do re, Fo ru mi i Dytë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, 
Za greb, Kro a ci, 8-9 shkurt 2007 

Të gjithë pjesëmarrësit e konferencës janë paj-
tu ar se li sta me emrat e vik ti ma ve është e ne voj-
shme për kri ji min e kujtesës hi sto ri ke dhe pen-
gi min e ndryshi mit të së kaluarës. 

Politikanët dhe gazetarët kanë ma ni pu lu ar me 
nu mra të ndryshëm kur janë në pyetje vik ti mat e 
luftës [në BH]. Këto nu mra kanë pa sur dal li me të 
mëdha dhe shi fra më e mad he që kam dëgjuar ka 
qenë tre qind e pesëdhjetëmijë vik ti ma. (…) Qëlli-
mi ynë ka qenë jo të manipulojmë me nu mra, çka 
do të thotë se që nga star ti ke mi mbled hur vetëm 
shënimet për çdo per son veçanërisht, kështu që çdo 
viktimë të ketë emrin, mbi e mrin, emrin e ba ba it.
Deklaratë: Sa fer Hu ka ra, Qen dra Kërkimore-Do ku men tu e se, 
BH, Fo ru mi i Dytë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Za greb, 
Kro a ci, 8-9 shkurt 2007 

Sqa ri mi i fa tit të të zhdu kur ve është pri o ri tet.

Ky është pri o ri te ti ynë – sqa ri mi i fa tit të të gjithë të 
zhdu kur ve, dhe kjo te të gjit ha palët.
Deklaratë: Stje pan Me sić, Kryetar i Republikës së Kroacisë, 
Fo ru mi i Dytë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Za greb, Kro a ci, 
8-9 shkurt 2007 

Çështja e per so na ve të zhdu kur dhe të fa mi lje ve të 
tyre në Republikën e Kroacisë, kjo është sot, zo nja 
dhe zotëri, i nde ru a ri kryetar i Republikës, çështja 
më e rëndë hu ma ni ta re që na ka mbe tur dhe që 
en de nuk është zgjid hur. Ju kuj toj se në listën janë, 

kryesisht nga vi ti ‘91, janë 1122 ve ta, ushtarë kroatë 
dhe civilë. Ed he 930 per so na të zhdu ku ra janë në 
listën e vi tit 1995.
Deklaratë: Ja dran ka Ko sor, Nënkryeta re e Qe ve risë së Republikës 
së Kroacisë, Fo ru mi i Dytë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, 
Za greb, Kro a ci, 8-9 shkurt 2007 

Kur e kam gje tur kufomën e dja lit, sa ka qenë e 
rëndësishme kjo për mua, dhe sa është ed he sot. 
Ka qenë për mua një re ha ti. Unë shkoj te var ri, e 
pa stroj atë, e nde zi një qi ri, sjell lu le, dhe ndi hem 
si kur kur shkoj në vizitë te dja li tjetër, që është gjallë 
dhe e ka fa mi ljen e tij, ndi hem si kur ni pa ve të mijë 
ua kam sjell çokollatën. Unë e vizitojë dhe ndi hem e 
mbus hur, sep se nuk kam zgjed hje tjetër, dhe kjo më 
sjell kënaq ësi të mad he sep se e di që sot a nesër ed he 
unë do të shkoj te ai. Këtë e dua ed he për të tjerët, 
dhe i përkrah, ata që en de kërkojnë, dhe vërtet do të 
is ha e lum tur, që ed he ata t’i gjejnë të afërmit e tyre, 
as htu siç e gje ta unë.
Deklaratë: Šte fi ca Kr stić, Sho qa ta Vik ti mat e luftës at dhe ta re, 
Kro a ci, Fo ru mi i Dytë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Za greb, 
Kro a ci, 8-9 shkurt 2007. 
 
Fak tet për atë çka ka ndod hur pengojnë re la ti-
vi zmin e kri mit. 

Ne du het ta dimë të vërtetën, e vërteta du het të kër-
kohet dhe të zbard het, me të vërtetën du het të bal la-
fa qo he mi me das hje pa marrë pa rasysh se çfarë është 
ajo dhe a do ti pëlqej di kujt apo jo. Dhe e vërteta 
është vetëm një. Natyrisht, ekzistojnë përjetime të 
ndryshme të kësaj të vërtete. Ka kënde të ndryshme të 
shi ki mit të kësaj të vërtete, dhe ka ed he in ter pre ti me 
të ndryshme të saj. Por e vërteta mbe tet ajo që është, 
aty janë fak tet, ajo çka ka ndod hur, dhe për këtë nuk 
mund të ketë kurrfarë marrëveshjesh, pa za resh, nuk 
ka dhe nuk mund të ketë kurrfarë re la ti vi zi mesh të 
saj.
Deklaratë: Stje pan Me sić, Kryetar i Republikës së Kroacisë, 
Fo ru mi i Dytë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Za greb, Kro a ci, 
8-9 shkurt 2007 

Ajo çka është detyra jonë, sërish po e them, është që 
të arrijmë de ri te fak tet dhe jo te sim bo let. Askush 
ve ten, e as tje trin, nuk du het ta përjetoj si sim bol, 
por të shi het se si qëndrojnë me fak tet.
Deklaratë: Žar ko Pu hov ski, Këshilli Kro at i Hel sin kit për të Drej-
tat e Nje ri ut, Fo ru mi i Dytë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, 
Za greb, Kro a ci, 8-9 shkurt 2007. 

Fak tet janë të rëndësishme për zbar dhjen e së 
vërtetës, dhe de ri te e vërteta ar ri het vështirë nëse 
nuk di hen fak tet ose ato injo ro hen.
Deklaratë: Zo ran Pu sić, Këshilli qyte tar për të drej tat e nje ri ut, 
Fo ru mi i Dytë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Za greb, Kro a ci, 
8-9 shkurt 2007 
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Artistë padyshim kanë tre gu ar gatishmëri që 
me ve prat e tyre t’i kundërvihen mo hi me-
ve, gënjeshtrave, hes htjes dhe ten ti me ve për 
ndryshi min e fak te ve mbi të kaluarën

Është vështirë të përshkruhet ndje nja që ke ni kur 
hyni në atë qytet [Srebrenicë]. Në atë qytet ju 
shih ni se ek zi ston një jetë nor ma le, shih ni se aty 
jetojnë njerëzit, punojnë, ta ko hen, por ek zi ston 
ed he një ndje nje që vetëm ar ti mund ta tregojë, dhe 
ta transmetojë, ek zi ston ajo ndje nja e rr ëqet hjes 
me ta fi zi ke. Unë men doj se ne si artistë ke mi detyrë 
dhe përgjegjësi ndaj ve tes, dhe ndaj bre za ve që po 
vijnë, që kur vijmë në di sa qyte te, në di sa ven de, të 
mënjanojmë këtë ndje nje të rr ëqet hjes që na përcjell 
nga bre zi në brez.
Deklaratë: Di no Mu sta fić, re gji sor te a tri nga BH, Fo ru mi i Dytë 
Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Za greb, Kro a ci, 8-9 shkurt 
2007 

4. Kon sul tat kombëtare me 
të rinjtë mbi bal la fa qi min 
me të kaluarën 

Sarajevë, Bo snja dhe Her ce go vi na
Më 27 qer shor 2007

Kon sul tat i ka or ga ni zu ar Qen dra Kërkimore-Do-
ku men tu e se. Kanë marrë pjesë 11 për faq ësu es të 
or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re që mer ren me të rinjtë, 
si dhe dy për faq ësu es të or ga ni za ta ve të të rinj ve 
të par ti ve po li ti ke. Fjalën hyrëse e kanë mbaj tur 
Mir sad To ka ča (Qen dra Kërkimore-Do ku men tu e-
se, BH) dhe Ma ri ja na To ma (Fon di për të Drejtën 
Hu ma ni ta re, Ser bi), tu bi min e mo de roi De ja na 
Gr bić (Ni sma ri no re për të drej tat e nje ri ut, BH). 

Ba za e të dhënave mbi hum bjet njerëzore është 
mje ti më i fortë kundër mo hi mit të vik ti ma ve.

A je ni vërtetë të men di mit se njerëzit që janë zhdu-
kur ta ni di ku pushojnë nëpër plaz he dhe lejojnë 
që fa mi ljet e tyre, nënat, baballarët, vëllezërit dhe 
mo trat, t’i kërkojnë ed he më tej? Thjesht, nëse ke ni 
një mjet të tillë çfarë është ba za e të dhënave për 
hum bjet njerëzore çfarë është kjo e QKD-së, kjo 
është diçka me të cilën ne du het të punojmë pa 
marrë pa rasysh dyshi met e njerëzve.
Deklaratë: De ja na Gr bić, Ni sma Ri no re për të Drej tat e Nje ri ut 
në BH, Kon sul tat kombëtare me të rinjtë mbi me ka ni zmat e zbar-
dhjes dhe tre gi mit të së vërtetës, Sarajevë, BH, 27 qer shor 2007 

Bal la fa qi mi me të kaluarën du het të ketë qa sje 
ra jo na le. 

Esen ca e pro ce sit të bal la fa qi mit me të kaluarën 
është që nuk mund ta bëjmë lo ka lisht, vetëm në 
njërin shtet si në Bo snje dhe Hercegovinë, Ser bi, 
Kro a ci, Kosovë apo Mal të Zi nda ra zi, por du het të 
punojmë me të rinjtë që janë mos ha tar dhe bash-
këkohanikë tanë, sep se, ta them pak më vrazhdë, 
je mi të dënuar që të je mi njëri me tje trin. Ne mund 
të aktrojmë se je mi të mbyllur në mje di se shumë 
të vo gla dhe të shikojmë vetëm ven det to na, vetëm 
pro ble met to na, mirëpo., kur kështu mbylle mi 
atëherë nuk e ke mi pa mjen e pikturën e plotë dhe 
hum bim shumëçka.
Deklaratë: De ja na Gr bić, Ni sma Ri no re për të Drej tat e Nje ri-
ut në BH, Kon sul tat kombëtare me të rinjtë mbi me ka ni zmat e 
zbar dhjes dhe tre gi mit të së vërtetës, Sarajevë, BH, 27 qer shor 
2007. 

De fi ni ti visht, qa sja ra jo na le në këtë aspekt është 
njëra nga më të suk sesshmet. Për arsye se, e pa ra, të 
gjithë e ndajmë këtë fat, ke mi qenë të lid hur në ish 
shte tin, dhe e dyta, je mi të gërshetuar. Kështu që, 
me gja sa, përmes di sa pikëpamjeve to na per so na le 
nga per spek ti vat e ndryshme do t’i thyejmë ed he 
bllo ka dat e cak tu a ra me di a le, të ci lat i ke mi pas që 
të gjithë. De fi ni ti visht, pra, vetëm tash që ngadalë e 
gjithnjë e më shumë po e zgje roj fushën ti me, vetëm 
tash jam në gjen dje ta kup toj se sa in for ma ta të 
ga bu es hme i kam pas di kur, dhe sa keq jam ndi er, 
dhe sa keq ndi hem sot për këtë gjë.
Deklaratë: Je le na Ku zma no vić, TER CA, BH, Kon sul tat kom-
bëtare me të rinjtë mbi me ka ni zmat e zbar dhjes dhe tre gi mit të 
së vërtetës, Sarajevë, BH, 27 qer shor 2007. 

Pro ce si i bal la fa qi mit me të kaluarën nuk gu xon 
të jetë pronë e politikës, por du het të zhven do-
set në hapësirën ci vi le.

Fakt është që kriminelët ecin rrugëve, fakt është se 
politikanët en de mbajnë fja li me të zja rr ta... etj., 
Pra, si të zhven do set pro na ndaj këtyre pro ce se-
ve nga po zi ci o ni i politikës, politikës kla si ke, - e 
ci la za ko nisht këtë tematikë e me rr për qëlli me të 
politikës së ditës, - në shoq ërinë ci vi le... Dhe si të 
ndërtojmë si ste met e vle ra të re ja nga mësimet që 
ke mi nga kjo e ka lu ar e përgjakshme, tra gji ke, e 
rëndë? Kjo është për mua gjëja kryeso re.
Deklaratë: Mir sad To ka ča, Qen dra Kërkimore-Do ku men tu e se, 
BH, Kon sul tat kombëtare me të rinjtë mbi me ka ni zmat e zbar-
dhjes dhe tre gi mit të së vërtetës, Sarajevë, BH, 27 qer shor 2007 

Ndi ki mi i njerëzve tek të rinjtë du het të bëhet 
përmes or ga ni za ta ve ri no re por du het ti qa se mi 
drejtpërdrejtë, sep se pje sa më e mad he e tyre 
nuk është fa re ak ti ve. 
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Tar get gru pi i ju aj, nëse do ni që të ke ni im pakt, 
du het të jetë ni ve li më i gjerë, më i ultë, pra njerëzit 
e ri, që nuk kanë asnjë lid hje me or ga ni za tat ri no-
re, që sot, ndos hta ed he nuk janë fa re ak ti ve. Por, 
or ga ni za tat ri no re mund të janë re surs i mirë në 
kup ti min që mund të kenë kon tak te mu me këto 
tar get gru pe, nga arsyeja e thjeshtë, që janë mo bil 
dhe udhëtojnë, nji hen, etj.
Deklaratë: Jan Zla tan Ku le no vić, Agjen si o ni in for ma tiv ri nor BH 
– OIA, Kon sul tat kombëtare me të rinjtë mbi me ka ni zmat e zbar-
dhjes dhe tre gi mit të së vërtetës, Sarajevë, BH, 27 qer shor 2007 

Du het të kon cep to het mirë qa sja ndaj të rinj ve 
në mënyrë që te ata të zgjo het fa re in te re si për 
te mat lid hur me bal la fa qi min me të kaluarën. 

Qa sja ‘Youth fri endly’ është këtu shumë in te re san te, 
sfi du e se për arsye se kjo temë është jo e pëlqyes hme 
për të rinjtë, është diçka që për ata pa ra qet, po 
kështu, një kujtesë jo ed he aq të bu kur, është te me 
e po li ti zu ar, dhe thjesht a nuk është më e pëlqyes-
hme të men dosh diçka si «ku do të pimë kafenë?» 
ose «ku do të stu di oj pas dy vi tesh», se sa të mer resh 
me «çka kam bërë pa ra dhjetë vi tesh» ose «çfarë 
ka ndod hur në ko mu ni te tin tim»? Pra, nga kjo anë 
me to do lo gjia që do të përdorni du het të zgjoj in te-
res dhe në përgjithësi të jetë mjaft e fu qis hme që të 
bëjë ndryshim të cak tu ar, dhe unë do të thos ha ed he 
sjell katarsën.
Deklaratë: Jan Zla tan Ku le no vić, Agjen ci o ni in for ma tiv ri nor BH 
– OIA, Kon sul tat kombëtare me të rinjtë mbi me ka ni zmat e zbar-
dhjes dhe tre gi mit të së vërtetës, Sarajevë, BH, 27 qer shor 2007 

Pro ble mi më i madh është në atë se ne në atë bal-
la fa qim me të kaluarën kërkojmë nga  i riu që të 
dalë nga rret hi i fa mi ljes së tij dhe dikë që me vi te 
e ka kon si de ru ar për he ro, ta cilësojë si kri mi nel të 
luftës dhe t’ia lëshojë gjyki mit të opi ni o nit. Du het 
të ki het pa rasysh se shu mi ca e të rinj ve me të cilët 
ke mi pu nu ar, se prindërit e tyre ka qenë, të the mi, 
pjesëmarrës di rekt në ato kri me, du ke ni sur nga 
Bra tun ci, dhe është shumë vështirë të flasësh për 
këto sen de me të rinjtë.
Deklaratë: Bel ma Delj kić, Rr je ti Avokatët pu blik të drejtësisë, BH, 
Kon sul tat kombëtare me të rinjtë mbi me ka ni zmat e zbar dhjes 
dhe tre gi mit të së vërtetës, Sarajevë, BH, më 27 qer shor 2007 

Pjesëmarrësit i kanë të nda ra men di met rreth 
moshës me të cilën du het të fil lo het pu na në lid-
hje me bal la fa qi min me të kaluarën 

Është mjaft mirë të fo ku so hesh në moshën e shkollës 
së me sme, pa si që ata janë tashmë per so na të 
zhvil lu a ra me të cilët mund të zhvil lo ni bi se da të 
pje ku ra.

Deklaratë: Bel ma Delj kić, Rr je ti Avokatët pu blik të drejtësisë, 
BH, Kon sul tat kombëtare me të rinjtë mbi me ka ni zmat e zbar-
dhjes dhe tre gi mit të së vërtetës, Sarajevë, BH, më 27 qer shor 
2007 

Nëse ne nuk i the mi të vërtetën dhe nuk i the mi se si 
ka qenë re a lisht dhe këtë e ilustrojmë me do ku men-
ta cion, me ar gu men te të cak tu a ra, di kush tjetër 
do të plasojë tek ata një hi sto ri tjetër të cilën ata 
do ta përvetësojnë si të vetën, si do mos nëse en de 
i nënshtrohen prindërve që ata t’ua servojnë, po 
kështu, historinë e ga bu ar, domethënë, ata që nga 
mos ha e vogël do të ni sen rrugës së ga bu ar. Ky është 
pro ces më i gjatë se sa të pu no het vetëm me shkollën 
e me sme, por men doj se ky pro ces do të jetë më i 
qëndru eshëm dhe do të ketë më shumë suk ses.
Deklaratë: Ke nan Ušto vić, Fo ru mi i të rinj ve i SDP, BH, Kon sul tat 
kombëtare me të rinjtë mbi me ka ni zmat e zbar dhjes dhe tre gi mit 
të së vërtetës, Sarajevë, BH, më 27 qer shor 2007 

Kur bëhen 15 ose 16 vjeç ata e kanë ideologjinë e 
zhvil lu ar shkencërisht të re ci tu ar të kujtëdo qoftë. 
Ne ke mi njerëz që në bazë të di sa in for ma ta ve, në 
bazë që asaj që ka thënë ndonjë anëtar i fa mi ljes, 
çka kanë parë në rrugë, krijojnë bin dje të cak tu a ra.
Deklaratë: Iva na Ke šić, Ci vi tas, BH, Kon sul tat kombëtare me të 
rinjtë mbi me ka ni zmat e zbar dhjes dhe tre gi mit të së vërtetës, 
Sarajevë, BH, më 27 qer shor 2007 

Si pas me je, sa më parë du het fil lu ar me edu ki min, 
sep se unë i ta koj bre zit që ka qenë në klasën e pestë 
kur mba roi luf ta dhe më në fund patëm fil lu ar 
ar si mi min nor mal. Dhe atëherë na patën ard hur 
në shkollë di sa njerëz, që na patën fshirë në li brat e 
historisë të gjit ha pjesët që kanë pas lid hje me luftën 
e fun dit. (...) Dhe atëherë ka qenë shumë vështirë 
që të fli tet fa re me ne për këtë, të përmendni çka 
ke mi përjetuar në ato katër vi te, sep se menjëherë 
shqetëso hes him, sep se na pa ra qi tes hin ata njerëz 
që na i patën fshirë li brat. (...) E di ni, kur me ndonjë 
mar ker fshi ni diçka, sërish mund ti shih ni ger mat, 
dhe ata markerët nuk kanë qenë aq cilësor, dhe ne 
e kup to nim si stop, nuk du het të fli tet për ato gjëra 
të fshi ra.
Deklaratë: Ehli ma na Me mi še vić, OJQ Edu ki mi ndërton BH, 
Kon sul tat kombëtare me të rinjtë mbi me ka ni zmat e zbar dhjes 
dhe tre gi mit të së vërtetës, Sarajevë, BH, më 27 qer shor 2007 

Ri nia e par ti ve po li ti ke du het të kyçet në pro ce-
sin e edu ki mit të bal la fa qi mit me të kaluarën. 

Nuk është send i vetëm t’i mësosh politikanët e rinj 
retorikës, si të mbajnë fja li met, si të kanë sjel lje 
ade ku a te dhe të mbajnë ra por tet, por esen ca është 
se gjatë atij pro ce si të ma tu ri mit dhe rri tjes së tyre 
po li ti ke të mësojnë ed he për vle rat, siç janë di jet 
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për të drej tat e nje ri ut dhe rëndësinë e asaj për çka 
ta ni je mi du ke fo lur, dhe kjo është bal la fa qi mi me të 
kaluarën, në mënyrë që kur të bëhen politikanë të 
pje kur dhe na për faq ësojnë në pus htet, të kenë mjaft 
edukatë dhe aftësi.
Deklaratë: De ja na Gr bić, Ni sma Ri no re për të Drej tat e Nje ri-
ut në BH, Kon sul tat kombëtare me të rinjtë mbi me ka ni zmat e 
zbar dhjes dhe tre gi mit të së vërtetës, Sarajevë, BH, 27 qer shor 
2007 

Fak tet e zbard hu ra du het të fu ten në tek stet 
shkol lo re e të gjit ha shte te ve të ra jo nit që hi sto-
ria të mos përsëritet më. 

Të vërteta e zbard hu ra si mënyrë e zgjid hjes së kon-
flik te ve si pas me je do të du het të fu tes hin në të gjit-
ha tek stet shkol lo re në ra jon. Pra, në këtë mënyrë të 
gjithë do të mësojmë të njëjtën dhe për dhjetë vi te 
nuk do të ke mi kon flikt rreth asaj se a kanë ndod-
hur apo jo ato gjëra.
Deklaratë: Ehli ma na Me mi še vić, OJQ Edu ki mi ndërton BH, 
Kon sul tat kombëtare me të rinjtë mbi me ka ni zmat e zbar dhjes 
dhe tre gi mit të së vërtetës, Sarajevë, BH, më 27 qer shor 2007 

Du het të shfrytëzohet ar ti si mjet i ko mu ni ki-
mit me të rinjtë për te mat e të kaluarës.

Ar ti është te jet i rëndësishëm sep se është i afërt për 
të rinjtë. Pra, mund të bëni njëqind pro jek te ar ti-
sti ke nga rep këngët de ri te eks po zi tat e fo to gra fi ve, 
shfaq jet, kon cer tet, ku krejt kjo mund të lid het, sep-
se do të jetë tër heq ëse për të rinjtë, që në instancën 
e fun dit të mar rin pjesë në këtë.
Deklaratë: Jan Zla tan Ku le no vić, Agjen ci o ni in for ma tiv ri nor 
BH – OIA, Kon sul tat kombëtare me të rinjtë mbi me ka ni zmat 
e zbar dhjes dhe tre gi mit të së vërtetës, Sarajevë, BH, më 27 qer-
shor 2007 

Du het të përcaktohet se ci la është pi ka e për-
bashkët e të gjithë njerëzve në BH, sep se pa këtë 
nuk do të mund të fli tet për të kaluarën e as për 
ardhmërinë e përbashkët. 

Nëse du am të fla sim për të kaluarën dhe për ardh-
mërinë gjëja më e rëndësishme është të sho him pse 
ne du am të fla sim për këtë. Nëse tentojmë të fla sim 
me njerëzit, të cilët ab so lu tisht nuk kanë pikëtakime, 
nuk kanë ab so lu tisht asnjë in te re sim për të ndërtuar 
shte tin e përbashkët më të mirë, dhe nuk kanë asgjë 
të përbashkët, por duan që të kanë sa më shumë 
gjëra të ndryshme, atëherë është e pa mundshme, 
krejt e pa mundshme të fil lo het të fli tet as për të 
kaluarën, as për ardhmërinë.
Deklaratë: Edin Čo lić, Liberalët e ri të BH, Kon sul tat kombëtare 
me të rinjtë mbi me ka ni zmat e zbar dhjes dhe tre gi mit të së 
vërtetës, Sarajevë, BH, më 27 qer shor 2007 

Eks kur si o net dhe vi zi tat ven de ve të pësimeve 
janë mënyra e mirë e bal la fa qi mit të të rinj ve 
me të kaluarën.

Kon si de roj se eks kur si o net janë shumë të mi ra, 
vi zi tat qen dra ve me mo ri a le, ven de ve ku janë bërë 
kri met.
Deklaratë: Je le na Ku zma no vić, TER CA, BH, Kon sul tat kom-
bëtare me të rinjtë mbi me ka ni zmat e zbar dhjes dhe tre gi mit të 
së vërtetës, Sarajevë, BH, më 27 qer shor 2007 

De ba tet ra jo na le të për faq ësu e sve të gru pe ve 
të ndryshme shoq ëro re mund të janë shumë të 
do bis hme në këtë pro ces.

Kur shtro het çështja e bal la fa qi mit me të kalu-
arën, diçka që kon si de roj se mund të jetë shumë e 
do bis hme janë de ba tet në ni ve let ra jo na le që do të 
përfshinin de ba tu es të ndryshëm, me bac kgro und-e 
të ndryshme.
Deklaratë: Je le na Ku zma no vić, TER CA, BH, Kon sul tat kom-
bëtare me të rinjtë mbi me ka ni zmat e zbar dhjes dhe tre gi mit të 
së vërtetës, Sarajevë, BH, më 27 qer shor 2007 

5. Kon sul tat kombëtare me 
të rinjtë mbi me ka ni zmat e 
bal la fa qi mit me të kaluarën

Be o grad, Ser bi 
Më 8 kor rik 2007. 

Kon sul tat i or ga ni zoi Fon di për të Drejtën Hu ma-
ni ta re. Morën pjesë 25 aktivistë nga or ga ni za tat e 
të rinj ve nga Ser bia. Fjalën hyrëse e mbajtën Na ta ša 
Kan dić (Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, Ser bi) 
dhe An drej No sov (Ni sma Ri no re për të Drej tat e 
Nje ri ut, Ser bi) dhe tu bi min e mo de roi Ma ri ja na 
To ma (Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, Ser bi). 
Di sku ti mi është zhvil lu ar mbi te mat: Ro li i të rinj-
ve në pro ce sin e bal la fa qi mit me të kaluarën në 
ish Ju go slla vi, Rëndësia e zbar dhjes së fak te ve mbi 
kri met nga e ka lu a ra për bre zat post-kon flik tit dhe 
Ro li i të rinj ve në luftën kundër mo hi mit dhe re la-
ti vi zi mit të kri mit në zbar dhjen dhe tre gi min e të 
vërtetës.

Është e do mos dos hme lid hja ra jo na le e të rinj ve 
dhe sti mu li mi i ko mu ni ki mit të tyre lid hur me 
të kaluarën dhe kri met e bëra.

Unë men doj se ndos hta du het të fil lo het nga ba za, 
du het që të rinjtë bren da or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re 
të nji hen me të rinjtë nga or ga ni za tat e këtilla në 



Procesi KOMRA

14

I  Procesi konsultativ mbi mekanizmat për vërtetimin dhe bërjen publike të fakteve në lidhje me krimet e luftës dhe shkeljet tjera 
të rënda të drejtave të njeriut në shtetet post-jugosllave:

ra jon, të kanë kon tak te di rek te, që ata të fillojnë t’i 
këmbejnë idetë. Ek zi ston pro ble mi i madh që nuk 
ka njo hu ri jo vetëm për atë çka ka ndod hur, por as 
si është si tu a ta e sot me atje. Ndos hta në këtë ni vel 
du het të ni set nga fil li mi, të ndërtohet ko mu ni ki mi.
Deklaratë: Ana Ba to ća nin, Ni sma ime – Ni sma Ri no re për të 
Drej tat e Nje ri ut, Kon sul tat kombëtare me të rinjtë, Be o grad, 
Ser bi, më 8 kor rik 2007 

Du het të zhvil lo het ndonjë metodë që njerëzve të 
rinj t’ua krijojmë idenë e të kaluarës sonë dhe të 
kaluarës të politikanëve tanë që kanë qenë atëherë 
në pus htet. Flas për ngjar jet në ish Ju go slla vi gjatë 
vi te ve të luftës, nga 1991-shi dhe tu tje.
Deklaratë: Mi le No va ko vić, Sho qa ta Si go an do Them, Ser bi, 
Kon sul tat kombëtare me të rinjtë, Be o grad, Ser bi, më 8 kor rik 
2007 

Thyer ja e bllokadës me di a le në temën e kri me ve 
të luftës është kusht për ndryshi min e men di mit 

Kështu që është bërë si du ku ri e përgjithshme që 
përgjithësisht te mat eko no mi ke dhe so ci a le të vi hen 
në pla nin e parë sep se ato kon si de ro hen ‘te ma të 
rëndësishme’ ndër kaq që te ma e bal la fa qi mit me të 
kaluarën është diçka për të cilën ne ve që nga star ti 
du het të luftojmë du ke u përpjekur ta ven do sim në 
pla nin e parë. Kjo është punë e këtyre or ga ni za ta ve, 
du het të shfrytëzohet li te ra lisht çdo hapësirë me di-
a ti ke për këtë.
Deklaratë: Haj rie Bo gu jev ci, Qen dra për Ak sion Qyte tar In te gra, 
Kosovë, Kon sul tat kombëtare me të rinjtë, Be o grad, Ser bi, më 8 
kor rik 2007. 

Men doj se vërtet vetëm kur të thyhet bllo ka da me di-
a le, mund të fli tet pu bli kisht për të gjit ha gjërat, 
vetëm atëherë mund të fla sim mbi atë se si t’ua 
ndryshojmë men djen radikalëve. De ri atëherë du het 
të për qen dro he mi në gru pet më të vo gla, të ci lat 
mund të kyçen ed he di rekt në men di min tonë. Çdo 
organizatë do të du hej të kis hte pla nin stra te gjik që të 
ketë kalueshmëri dhe të vërtetojë që është du ke pu nu-
ar diçka dhe ka ed he ndonjë re zul tat, sep se kjo është 
mënyra që të gjejnë fon de për pla net e ardhshme, 
gjithnjë e më am bi ci o ze.
Deklaratë: Mi loš Si mić, Qen dra për nismën de mo kra ti ke, Kon-
sul tat kombëtare me të rinjtë, Be o grad, Ser bi, më 8 kor rik 2007 

Bal la fa qi mi me të kaluarën du het të bëhet pjesë 
e dis kur sit in sti tu ci o nal dhe in sti tu ci o net du het 
t’i ja pin pro ce sit le gji ti mi te tin. 

Si të bëhet kjo që po bisedojmë këtu pjesë e ndonjë dis-
kur si in sti tu ci o nal, dhe si të in sti tu ci o na li zo het bal la-
fa qi mi me të kaluarën? Du het të an gaz ho he mi dhe të 

bëjmë pre sion që shte ti të ofrojë këtë lloj le gji ti mi te ti, 
të na përkrahin dy apo tri in sti tu ci o ne, sep se du het 
të krijojmë këtë lloj të le gji ti mi te tit dhe jo të mbe te mi 
gjithnjë me atë përshtypjen e an gaz hi mit ’un der gro-
und’. Nëse shte ti nuk qëndron pas , nëse shte ti thotë se 
diçka nuk du het të bëhet, atëherë ky është pro blem i 
madh. Ni smat e shoq ërisë ci vi le mba se do të du hej të 
shko nin më fu qishëm në këtë drej tim.
Deklaratë: Dar ko So ko vić, re gji sor nga Ser bia, Kon sul tat kom-
bëtare me të rinjtë, Be o grad, Ser bi, më 8 kor rik 2007 

Ro li i shoq ërisë ci vi le është ven dim tar në kri ji-
min e atmosferës në shoq ëri që do të mundësojë 
bal la fa qi min me kri met e bëra. 

Men doj se aty di ku është përgjegjësia e shte tit ed he 
më e mad he dhe du het të ekzistojë një lloj in sti tu-
ci o na li zi mi thjesht për arsye se de ri sa kjo gjithnjë 
mbe tet në ni ve lin e sek to rit të OJQ-ve, sërish ke mi 
atë anën tjetër e ci la të gjithë ne ve që po bisedojmë 
këtu do të na shpall tradhtarë dhe jo që punojmë 
për kthesë në Ser bi. Men doj se ky është ro li te jet i 
madh që e ka shoq ëria ci vi le që të krijojë atmos-
ferën që do të mundësojë që kur p.sh. Bo ris Ta dić 
të kërkojë fa lje nga po pul li kro at, ose diçka e ngjas-
hme, të mos men doj ai se çfarë do të janë re a gi met 
në Ser bi, sep se ne e ke mi përgatitur atmosferën, që 
njerëzit të mund të pre sin diçka të tillë.
Deklaratë: Ma ja Sto ja no vić, Ni sma Ri no re për të Drej tat e Nje-
ri ut, Kon sul tat kombëtare me të rinjtë, Be o grad, Ser bi, më 8 
kor rik 2007 

Fus ha e kulturës ofron mundësi të mëdha për 
sen si bi li zi min e shoq ërisë ndaj vik ti ma ve dhe 
bal la fa qi min me kri met. Të rinjtë du het të 
luftojnë në mënyrë ak ti ve kundër mo hi mit të 
kri mit du ke shfrytëzuar çdo rast që të fla sin 
për këtë.

Men doj se një fushë që është to ta lisht e palëvruar 
në Ser bi sot është fus ha e kulturës (...) Përkatësisht, 
kul tu ra e ci la pro mo von mu këto vle ra për të ci lat 
fla sim dhe men doj se du het të sho him se si du het 
ta shfrytëzojmë atë. (...) Men doj se njerëzit kanë etje 
për çfarëdo llo ji të përmbajtjeve kul tu ro re dhe se mu 
përmes kësaj, dhe në këtë fushë du het të de fi no het 
ro li i rinisë këtu tek ne.
Deklaratë: Ma ja Sto ja no vić, Ni sma Ri no re për të Drej tat e Nje-
ri ut, Kon sul tat kombëtare me të rinjtë, Be o grad, Ser bi, më 8 
kor rik 2007 

Që të gjithë ne bashkërisht të luftojmë kundër har-
resës si politikë zyrta re, du ke in si stu ar vaz hdi misht 
në kri met që janë bërë në emrin tonë, të fla sim për 
këtë pu bli kisht dhe ti nxjer rim në hapësirat pu bli-
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ke të qyte te ve, në atë do me nin ku dis kur si zyrtar i 
mo hon kri met. Më tej, du het t’i vizitojmë ven det e 
kri mit të bëra në emër tonë dhe të ndërtojmë ura 
so li da ri te ti me vik ti mat, të pranojmë kri met të bërë 
në emër tonë, të ke mi re spekt për di nji te tin e vik ti-
ma ve dhe të lu sim për fa lje.
Deklaratë: Ča slav La zić, Ni sma Ri no re për të Drej tat e Nje ri ut, 
Kon sul tat kombëtare me të rinjtë, Be o grad, Ser bi, më 8 kor rik 
2007 

Ndos hta do të is hte mirë që ti kyçim di sa per so na-
li te te pu bli ke, nga pop-kul tu ra, ose të muzikës, siç 
i përmendet tashmë artistët, që të ni sin me bi se-
dat mbi këto te ma. Men doj se ka njerëz që janë të 
vetëdijshëm për çështjen, por ja se nuk janë ak ti vi-
zu ar në këtë mënyrë.
Deklaratë: Ana Ba to ća nin, Ni sma ime - Ni sma Ri no re për të 
Drej tat e Nje ri ut, Kon sul tat kombëtare me të rinjtë, Be o grad, 
Ser bi, më 8 kor rik 2007 

6. Kon sul tat kombëtare me 
të rinjtë mbi bal la fa qi min 
me të kaluarën 

Za greb, Kro a ci 
Më 20 korrik 2007

Organizatorët e këtyre kon sul ta ve kanë qenë 
Do cu men ta dhe Rr je ti i të rinj ve i Kroacisë. Kanë 
marrë pjesë 18 aktivistë të rinj të or ga ni za ta ve për 
të drej tat e nje ri ut. Fjalën hyrëse e mbajtën Ve sna 
Ter še lič (Do cu men ta, Kro a ci), Emi na Bu žin kić 
(Rr je ti ri nor i Kroacisë, Kro a ci), Ma ri ja na To ma 
(Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, Ser bi), Sr đan 
An tić (Qen dra Nan sen di a log Osi jek, Kro a ci) dhe 
He le na Buč ko (Gru pi i të rinj ve për pa qe Du nav 
[Da nub], Kro a ci). Janë shfa qur fil mat Të gjithë me 
qejf do ta hid hnin gu rin, e auto rit Ne nad Vu ko sa-
vlje vić, në pro duk sion të Qen drës për ak sion jo vi o-
lent, 2007, dhe vi deo-xhi ri mi i kuj ti me ve ve tja ke të 
luftës, e auto rit Da vor Ko nji ku šić, në pro duk sion 
të Documentës, 2006. 

Të rinjtë nuk kanë përgjegjësi për kri met e të 
kaluarës, por kanë përgjegjësi për trashëgiminë 
që do t’ua lënë bre za ve të ardhshëm. 

Të rinjtë nuk e kanë përgjegjësinë për pësimet e 
luftës që kanë përjetuar gjatë nëntëdhjetave qin dra 
mijëra njerëz anembanë në ta ni shte tet post-ju go-
slla ve, dhe na du het në njëfarë mënyrë një bisedë 
e ha pur për atë se cilët do të is hin mo ti vet re a le, 
mo ti vet e njëmendta dhe të vërteta të të rinj ve që të 

mar rin përsipër dhe ta zgjed hin përgjegjësinë për 
bal la fa qi min me të kaluarën, për të cilën ata nuk 
kanë përgjegjësi.
Deklaratë: Ma ri na Škra ba lo, Qen dra për stu di me të pa qes, 
Kro a ci, Kon sul tat kombëtare me të rinjtë, Za greb, Kro a ci, më 
20 maj 2007 

Men doj se pro ble mi me të rinjtë është se vërtet e 
ke mi atë fakt se nuk eks i ton përgjegjësia e tyre. 
Ek zi ston, por pro ble mi është, po flas tash nga po zi-
ta e di kujt që pu non më së shum ti në Vu ko var, ata 
nuk janë të vetëdijshëm për këtë. (...) Men doj se 
detyra e sek to rit ci vil do të jetë që t’ua shpjegojë të 
rinj ve që ed he pse përgjegjësia nuk është e tyre, në 
të vërtet është në in te re sin e tyre që të bal la fa qo hen 
me fak tin.
Deklaratë: Sr đan An tić, Qen dra Nan sen di a log, Kro a ci, Kon sul-
tat kombëtare me të rinjtë, Za greb, Kro a ci, më 20 maj 2007 

Nuk ek zi ston përgjegjësia për atë çka ka qenë, nuk 
ka përgjegjësi për të kaluarën dhe historinë që ka 
ndod hur, por ek zi ston përgjegjësia për të ar dhmen, 
sep se do të vjen një ditë, po flas këtu për një peri-
udhë që për di sa do të vij pas dhjetë vi tesh, kur të 
rri tet një brez tjetër i ri, dhe ai do të ju pyet, pse nuk 
ke ni kërkuar, pse nuk e ke ni zbard hur të vërtetën, 
pse ua ke ni lënë këtë trashëgimi që ed he më tej të 
mbe tet e tillë, do të kërkojnë nga ju të përgjigjeni 
pse nuk ke ni qenë më in si stu es, më ngul mu es në 
pyetjet tu a ja që të si gu ro hen fak tet e plo ta.
Deklaratë: Na ta ša Kan dić, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi, Kon sul tat kombëtare me të rinjtë, Za greb, Kro a ci, më 20 
maj 2007. 

Përvoja ime flet se të rinjtë, or ga ni za tat ri no re, 
nuk e kuptojnë këtë përgjegjësi dhe vështirë e kanë 
të sho hin pse ajo do të du hej të ek zi ston te. (...) 
Pas shtatë vi tesh dhe dy mu aj ne ke mi përjetuar 
një dështim të plotë në punëtoritë rreth ndërtimit 
të pa qes dhe bal la fa qi mit me të kaluarën, sep se 
ndod hte që pjesëmarrësit re fu zo nin që të fli snin 
për luftën, sep se e kon si de ro nin si temë tepër të 
errët dhe men do nin se nuk ka kurrfarë im pli ki me 
në jetën e tyre të sot me, dhe se nuk du het të mer-
ren fa re me te.
Deklaratë: Emi na Bu žin kić, Rr je ti ri nor i Kroacisë, Kon sul tat 
kombëtare me të rinjtë, Za greb, Kro a ci, më 20 maj 2007. 

Unë nuk mund të bal la fa qo hem me të kaluarën e 
gjyshit tim që ka qenë në [rezistencën] par ti za ne, 
nuk mun dem, thjesht nuk mun dem. Por ajo që 
mun dem është që të rinjtë të mësojnë të drejtën për 
të kaluarën dhe në këtë mënyrë të arrijnë, nuk do të 
thos ha përgjegjësinë, por nevojën për bal la fa qi min 
me të kaluarën.
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Deklaratë: Mar ko Turk, Do cu men ta, Kro a ci, Kon sul tat kom-
bëtare me të rinjtë, Za greb, Kro a ci, më 20 maj 2007. 

Nuk mund të bal la fa qo he mi me diçka ku ne nuk 
ke mi marrë pjesë, por mund ta pranojmë në një 
mënyrë, mund të kërkojmë nga shte ti, in sti tu ci o-
net shtetërore, që të na mësojnë për atë se çka ka 
ndod hur, mund të kërkojmë bal la fa qi min me pro-
ble met.
Deklaratë: Dan Špi cer, Fo ru mi Ri nor i Partisë So cial-de mo kra-
ti ke, Kro a ci, Kon sul tat kombëtare me të rinjtë, Za greb, Kro a ci, 
më 20 maj 2007. 

Vetëm ar si mi mi, udhëtimet dhe ta ki met me kul-
tu rat tje ra mund t’i ndihmojnë të rinj ve që të 
thyejnë pa ragjyki met mbi të tjerët dhe fqinjët.

Gjërat e vet me kon kre te që mund të kontribuojnë 
që të rinjtë të thyejnë pa ragjyki met e cak tu a ra, 
janë ar si mi mi real, udhëtimet, ta ki met me kul tu-
rat dhe kom bet tje ra, dhe në fund të fun dit, ed he 
as htu gjithçka fil lon me edu ki min fa mi ljar, dhe 
pa staj ed he atij tje trit, si ste mit ar si mor dhe kështu 
me radhë.
Deklaratë: Dan Špi cer, Fo ru mi Ri nor i Partisë So cial-de mo kra-
ti ke, Kro a ci, Kon sul tat kombëtare me të rinjtë, Za greb, Kro a ci, 
më 20 maj 2007. 

Ata kanë thënë pot hu aj se të gjithë në një frymë se 
nuk duan të fla sin për luftën, se nuk u in te re son 
fa re, se kjo është një gjë e së kaluarës, e prindërve 
të tyre, dhe se ata nuk kanë kurrfarë lid hje me këtë, 
por përkundrazi, do nin të fli snin për gjëra tje ra, 
për atë se çfarë mu zi ke dëgjojnë, si vis hen, me çka 
mer ren, si e kalojnë kohën e tyre dhe unë e kis ha 
ndjenjën se ata të gjithë në pa rim men do nin se këta 
që is hin përtej ku fi rit, janë tmerrësisht të ndryshëm, 
janë një botë e çuditshme dhe që ta ni ata du het të 
nji hen me këta të hu aj.
Deklaratë: Ana ma ri ja So čo, Qen dra vul lne ta re Za greb dhe 
Këshilli ri nor i qyte tit të Za gre bit, Kro a ci, Kon sul tat kombëtare 
me të rinjtë, Za greb, Kro a ci, më 20 maj 2007. 

Bre zat e lin dur pas luftës në të vërtetë e ka përvojën 
e traumës së luftës të bar tur përmes hi sto ri ve fa mi-
lja re, pa ragjyki me ve, si ste mit ar si mor, ra por te ve 
shoq ëro re, ste re o ti pa ve. Mungesë e kon tak tit të 
drejtpërdrejtë me të rinjtë e ven de ve tje ra, ven de ve 
post-ju go slla ve. (...) Në ta ki met të rinjtë kanë së pa ri 
nevojën që të kërkojnë ngjashmëritë, (...) një brez më 
i vjetër nënkupton se të rinjtë e kanë këtë përvojë se 
janë të ngjashëm, ndër kaq që ata këtë nuk e kanë, 
por du het ta fitojnë sep se kon tek sti në të ci lin rri ten 
është i ndryshëm.
Deklaratë: Ma ri na Škra ba lo, Qen dra për stu di me paq ëso re, 

Kro a ci, Kon sul tat kombëtare me të rinjtë, Za greb, Kro a ci, më 
20 maj 2007. 

Të rinjtë e kanë frikën se shte tet [Kro a cia dhe 
suk ce so ret tje ra të ish RFSJ] pa marrë pa rasysh 
fak tet, nuk do t’i ndryshojnë të vërtetat kom-
bëtare mbi të kaluarën. 

A men do ni ju se në do ku men tet zyrta re kro a te 
ndonjëherë do të përmendet se Kro a ci ka qenë agre-
so re në Bo snje dhe Hercegovinë? Unë them se mund 
ta kem një qëndrim ti min për këtë, o për njërën o 
për tjetrën, dhe men doj ky do is hte një qëndrim per-
so nal, që për më shumë, ed he mund të konfirmojë 
po hi min në fjalë, por sin qe risht, dyshoj se kjo do të 
pra no het [të bëhet e vërtet zyrta re]
Deklaratë: Dan Špi cer, Fo ru mi ri nor i Partisë So ci al de mo kra te, 
Kro a ci, Kon sul tat kombëtare me të rinjtë, Za greb, Kro a ci, më 
20 maj 2007 

Mësimi mbi të kaluarën është me rëndësi dhe në të 
vërtetë është the mel i bal la fa qi mit me të kaluarën. 
(...) Mi ni stria e ar si mit pa ra di sa ko he ka lan cu ar 
një film që ti tul lo het „E vërteta mbi luftën at dhe ta-
re “  dhe e ka dërguar në shkol lat fil lo re. Më du het të 
pra noj se nuk paj to hem me shumë gjëra që janë në 
këtë film, që e madhërojnë kro a ti zmin, dhe minimi-
zojnë vik ti mat ser be. (...) Pa ra do ko he në Vu ko var 
është ha pur, men doj se qu het Qen dra me mo ri a le 
in for ma ti ve-do ku men tu e se, ku kam dëgjuar se po 
ek zi stu a ka ed he një si si mu la tor, ku mund të mar-
rësh pi sto le tat pla sti ke dhe të qëllosh mbi serbët. 
Men doj se kjo nuk na çon drejt bal la fa qi mit me të 
kaluarën dhe se është vërtetë mësim mjaft jo objek-
tiv mbi të kaluarën.
Deklaratë: Emi na Bu žin kić, Rr je ti ri nor i Kroacisë, Kon sul tat 
kombëtare me të rinjtë, Za greb, Kro a ci, më 20 maj 2007 

Lid hja ra jo na le e të rinj ve kri jon hapësirën 
për ndërtimin e be si mit dhe bal la fa qi min me të 
kaluarën 

Men doj se është e rëndësishme që të rinjtë [nga 
ra jo ni] të tu bo hen ne ndonjë vend së bas hku dhe, 
e pa ra, të nji hen, për të parë se në the mel, janë të 
njëjtë, me pro ble me dhe in te re si me të njëjta, dhe se 
mbi një the mel të këtillë mund të ndërtohet de ba ti 
ku mund të fu tet ed he bal la fa qi mi me të kaluarën. 
Mund të or ga ni zo hen më shumë kam pe ra jo na le 
[për të rinj] në të cilët një pjesë e fo ku sit do të is hte 
çështja e Bal la fa qi mit me të kaluarën ose edu ki mi 
paq ësorë.
Deklaratë: Ana ma ri ja So čo, Qen dra vul lne ta re Za greb dhe 
Këshilli ri nor i qyte tit të Za gre bit, Kro a ci, Kon sul tat kombëtare 
me të rinjtë, Za greb, Kro a ci, më 20 maj 2007.
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Në ke mi or ga ni zu ar edu ki min qyte tar dhe kis him 
dy gru pe, dhe aty ku kanë qenë serbët dhe kroatët, 
thjesht kis him frikë se si do të pranojnë njëri tje trin, 
ndër kaq që nga ata rr jedh ini ci a ti va, do nin që të 
is hin me një grup, dhe kjo na entuziazmojë dhe 
ke mi kup tu ar përmes këtyre pro jek te ve që, në të 
vërtetë, nuk du het t’i shtyjmë që të kuptojnë se nuk 
kanë shumë dal li me mes ve ti, por ata vetë e kup to-
nin këtë di si, se mund të janë bashkë. Dhe kis him 
ed he një pro jekt tjetër, Vu la pa ku fij qu hej, ku shoq-
ëro hes hin të rinjtë nga Ba či dhe Vu ko va ri.
Deklaratë: He le na Buč ko, Gru pi për pa qe Du nav [Da nub], Kro-
a ci, Kon sul tat kombëtare me të rinjtë, Za greb, Kro a ci, më 20 
maj 2007.

Është e ne voj shme kon fe ren ca ra jo na le kus htu-
ar pro jek te ve dhe ak ti vi te te ve të të rinj ve në 
bal la fa qi min me të kaluarën, që do të mundë-
sonte strategjitë e përbashkëta.
 
Një konferencë e ti pit revyal, ku do të fi to nin hapë-
sirë të rinjtë dhe or ga ni za tat ri no re që të prezan-
tojnë se çka kanë ar ri tur de ri më sot, çfarë fil ma 
kanë re a li zu ar, ci lat ma te ri a le, li bra, di sa llo je i 
kam parë në Be o grad, si doracakët mbi tolerancën, 
pra krejt çka është ar ri tur në me to dat dhe mje tet e 
bal la fa qi mit me të kaluarën, në mënyrë që të ke mi 
njëfarë pasqyre, dhe të nji he mi dhe pa staj ndos hta 
ed he të gjejmë mundësinë për ndonjë stra te gji të 
përbashkët në bazë të të gjit ha këtyre të ar ri tu ra-
ve.
Deklaratë: Sr đan An tić, Qen dra Nan sen di a log, Kro a ci, Kon sul-
tat kombëtare me të rinjtë, Za greb, Kro a ci, më 20 maj 2007.

7. Kon sul tat ra jo na le me gazetarë:
In stru men tet për zbar dhjen e 
fak te ve mbi kri met e luftës 
në ish Ju go slla vi

Sarajevë, Bo snja dhe Her ce go vi na 
Më 29 shta tor 2007 

Organizatorët e kon sul ta ve is hin Fon di për të Drej-
tën Hu ma ni ta re, Qen dra Kërkimore-Do ku men tu-
e se dhe Do cu men ta, në bashkëpunim me Sho-
qatën e gazetarëve të BH, Sho qatën e gazetarëve 
të pa va rur të Vojvodinës, Sho qatën e gazetarëve 
të pa va rur të Serbisë, Qen drën Ndërkombëtare 
për edu ki min e gazetarëve (Kro a ci) dhe Qen drën 
ndërkombëtare për drejtësi tran zi ci o na le (ICTJ). 
Kanë marrë pjesë 31 gazetarë, fjalën hyrëse e kanë 
mbaj tur Na ta ša Kan dić (Fon di për të Drejtën 
Hu ma ni ta re, Ser bi), Ve sna Ter še lič (Do cu men ta, 

Kro a ci) dhe Mir sad To ka ča (Qen dra Kërkimore-
Do ku men tu e se, BH), ndërsa moderatorët kanë 
qenë Ner ma Je la čić (BIRN BH) dhe Ra de Ra do va-
no vić (TV Ava la, Ser bi). Mbi tu bi min kanë in for-
mu ar Be ta dhe Agjen ci o ni Vra nje Press.

Qa sja ra jo na le është posaçërisht e rëndësishme 
në in for mi min për kri met e luftës. 

Është te jet e rëndësishme që në këtë ra jon të përkra-
hemi mes ve tit, dhe është te jet i rëndësishme qa sja 
ra jo na le në ra por ti min për këto te ma, siç është 
in for mi mi për kri met e luftës, nga se njerëzit e  këtij 
ra jo ni kanë qenë njerëzit që kanë luf tu ar në këto 
hapësira, kanë qenë pjesë e us htri ve, vik ti ma të 
kri me ve të luftës, dhe ata kanë ed he fa mi lje në atë 
vend tjetër, ose kanë lid hje gja ku, ose kanë miq. Për 
këtë arsye është te jet i rëndësishëm so li da ri te ti pro-
fe si o nal në ra jon.
Deklaratë: Bor ka Ru dić, Sho qa ta e gazetarëve e BH, Kon sul tat 
ra jo na le me gazetarët, Sarajevë, BH, më 29 shta tor 2007. 

Mund të bëjmë shumë ed he nëse në një mënyrë prej 
gazetarëve nuk do të pra no hen kufijtë mes nesh, 
por do të shko nim dhe jep nim in for ma tat njëri 
tje trit, do të shkruajmë se si janë bërë kri met ed he 
në këtë, ed he në atë anën tjetër, ed he në një mje dis 
të tretë. (...) Ndos hta do të mund të bëheshin ed he 
eki pe, dhe nëse në Be o grad janë gje tur ku fo mat dhe 
atje janë di sa  gjeneralë që për këtë e kanë dhënë 
ur dhrin, dhe vik ti mat janë të Kosovës, atëherë 
do të mund të bënim në ni ve lin ra jo nal eki pet e 
gazetarëve, që do të hulumtojmë ra stin dhe pa staj 
publikojmë ra por tin.
Deklaratë: Na di ra Av dić Vlla si, Ra dio Te le vi zi o ni i Kosovës 
Kosovë, Kon sul tat ra jo na le me gazetarët, Sarajevë, BH, më 29 
shta tor 2007. 

Për pla sma nin e të drejtës tran zi ci o na le në me di-
at du het të si gu ro het përkrahja e redaktorëve.
 
Asnjëherë nuk mund të fla sim vetëm për ga ze-
ta rin dhe nuk mund të ketë asnjë nismë të tyre, 
sa do që ata janë kor rekt dhe duan që të zbard hin 
të vërtetën, nëse nuk e kanë përkrahjen e she fa ve 
të tyre. (...) Nëse me di u mi është pri vat, mund t’ju 
largojnë menjëherë, pa asnjë pro blem për ta.
Deklaratë: Na di ra Av dić Vlla si, Ra dio Te le vi zi o ni i Kosovës 
Kosovë, Kon sul tat ra jo na le me gazetarët, Sarajevë, BH, më 29 
shta tor 2007. 

Gazetarët kanë mundësi të hulumtojnë, por nuk 
kanë mundësi të bo ti mit. Kjo është çështje kyçe 
këtu, si të tran sme to hen gjërat. Pro po zi mi im është 
që të shko het me letër tran sme tu e sve publikë, të 
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I  Procesi konsultativ mbi mekanizmat për vërtetimin dhe bërjen publike të fakteve në lidhje me krimet e luftës dhe shkeljet tjera 
të rënda të drejtave të njeriut në shtetet post-jugosllave:

pro vo het që të fi to het përkrahja nga redaktorët që 
ata e duan këtë, se do ta transmetojnë dhe pa staj 
të shko het ed he te te le vi zi o net më të vo gla, lo ka le, 
sep se ato shi ko hen mjaft në qyte tet e vo gla.
Deklaratë: Bor ka Ru dić, Sho qa ta e gazetarëve e BH, Kon sul tat 
ra jo na le me gazetarët, Sarajevë, BH, më 29 shta tor 2007.

Sho qa tat e gazetarëve du het t’i lajnë he sa pet me 
anëtarët e sho qatës që kanë përhapur propa-
gandën luftënxitëse. 

Sa i përket dënimit të gazetarëve për pro pa gan da 
luftënxitëse, është ilu zo re të pri tet që do të ndodh 
kjo. Nëse nuk ka ndod hur në 15 vi tet e fun dit, atëherë 
më parë do të përgjigjet gje ne ra li Velj ko Ka di je vić për 
Vu ko va rin, se sa ga ze ta ri.
Deklaratë: Hr vo je Zov ko, Ra dio Te le vi zi o ni Kro at - HRT, Kon-
sul tat ra jo na le me gazetarët, Sarajevë, BH, më 29 shta tor 2007. 

Është vonë që të gjyko hen gazetarët. Ose, a mund 
të gjyko hen gazetarët kur nismëtarët kryesor të kri-
mit dhe kriminelët më të mëdhenj në këto hapësira 
nuk janë dënuar? (...) Unë kam më shumë prir je që 
bashkësia e gazetarëve të spastrojë llogaritë me të 
kaluarën dhe kolegët që kanë bërë propagandë në 
bazë të pa ri me ve eti ke (...) Ci la sho qatë e gazetarëve 
e ka përjashtuar ndonjë anëtar të ve tin nga sho qa ta 
për shkak se ka pu nu ar pandershëm gjatë luftës?
Deklaratë: Bor ka Ru dić, Sho qa ta e gazetarëve e BH, Kon sul tat 
ra jo na le me gazetarët, Sarajevë, BH, më 29 shta tor 2007.

Gjyki met për kri met e luftës kanë efekt të madh 
ed he kur dënimi nuk është ade ku at me kri min 
e bërë.

Ne gazetarët, pa ra së gjit hash, je mi të prirë shumë 
shpesh që ed he gjyki met për kri met e za kon shme 
dhe kri met e luftës t’i sho him si garë, ndes hje. Dal li-
mi është shumë i madh. Tek ndes hjet në fund është 
i rëndësishëm vetëm re zul ta ti. Në pro ce sin gjyqësor 
nuk është vetëm pes ha e dënimit ajo që ma tet. Kon-
kre tisht, në ra stin e Ov čar-ës megjithatë është ar ri-
tur diçka, është kon sta tu ar pa dyshim se është bërë 
një krim tepër i rëndë dhe këtë askush nuk mund ta 
mohojë, pa marrë pa rasysh lartësinë e ndëshkimit 
për Mërkšić-in ose Šlji van ča nin-in, apo li ri min e 
Ra dić-it.
Deklaratë: De jan Ana sta si je vić, ja vor ja Vre me, Ser bi, Kon sul tat 
ra jo na le me gazetarët, Sarajevë, BH, më 29 shta tor 2007.

Pjesëmarrësit kanë qenë të ndarë në men di me 
se a është opi ni o ni i in te re su ar për te mat e kri-
me ve të luftës.

Men doj se në Ser bi më nuk ka pro blem që të shkru het 
dhe ra por to het për kri met e luftës, por këto askush 
më nuk i përcjell, pran daj men doj se du het të gjen det 
mënyra se si të sen si bi li zo het opi ni o ni pu blik.
Deklaratë: Bo jan Ton čić, ga ze tar i pa va rur, Ser bi, Kon sul tat ra jo-
na le me gazetarët, Sarajevë, BH, më 29 shta tor 2007.

Men doj se është kyçe që të paj to he mi me kolegët 
që mendojnë se te ma e kri mit të luftës thjesht është 
tej ka lu ar, se po pul li nuk do më të dëgjoj mbi këtë 
temë. Kon si de roj se me di at thjesht nuk janë këtu 
që të përmbushin shi jen e po pul lit, dhe se du het 
t’ua ngo pin urinë me do te ma të re ja. Ne je mi ata 
që thjesht du het ta imponojmë këtë temë si pri ma-
re, pa marrë pa rasysh se ajo në këtë mo ment di kujt 
i du ket si barrë.
Deklaratë: Pe tar Kom ne nić, ja vor ja Mo ni tor, Ma li i Zi, Kon sul tat 
ra jo na le me gazetarët, Sarajevë, BH, më 29 shta tor 2007.

Tre gu nuk mund t’i shkatërroi këto rrëfime. Men doj 
se asnjë treg nuk mund ta shkatërroj një tre gim të 
fortë nga luf ta, ose një fakt të fu qishëm nga luf ta. 
Për këtë ab so lu tisht askush nuk mund të më bind.
Deklaratë: Mir sad To ka ča, Qen dra Kërkimore-Do ku men tu e se, 
BH, Kon sul tat ra jo na le me gazetarët, Sarajevë, BH, më 29 shta-
tor 2007.

Është shumë me rëndësi të fla sim me gjuhën e 
fak te ve. Pro ble mi më i madh është që opi ni o ni 
nuk ka qa sje në fak tet për kri met e as për pro-
ce set në Hagë. 

Në ke mi pro blem mu për atë se nuk i ke mi fak tet. 
Thjesht, de ri te opi ni o ni nuk vijnë fak tet se çfarë 
është ndëshkimi, për çfarë është i tillë. (...) Te le vi zi-
o ni kro at është te le vi zion pu blik dhe ai nuk mund 
të bie aq poshtë de ri te qëndri mi se kri met e luftës 
thjesht nuk na qen kan më në modë. Ju pa gu he ni 
dhe ju du het patjetër të paktën thjesht të ra por to ni 
për kri met.
Deklaratë: Eugen Ja kov čić, TV Ja dran – emi si o ni Cen zu ra, Kro-
a ci, Kon sul tat ra jo na le me gazetarët, Sarajevë, BH, më 29 shta tor 
2007.

Opi ni o ni me rr in for ma tat për kri met e luftës në një 
mënyrë kur je pen në pro gra met in for ma ti ve dhe në 
mënyrën tjetër nga pro gra met do ku men ta re. E ne 
do të mund të thos him: „Hajt ta bëjmë një rrëfim të 
ngrohtë njerëzor.“ Kjo ka më shumë efekt se, të the-
mi, një rrëfim in for ma tiv. Dhe kur e ke mi fjalën te 
kri met e luftës, është e rëndësishme vetëm të fla sim 
për fak te dhe me gjuhën e fak te ve.
Deklaratë: Mi ra Lo lić-Mo če vić, Ra dio-te le vi zi o ni i Re pu bli ka 
Serb ska, BH, Kon sul tat ra jo na le me gazetarët, Sarajevë, BH, më 
29 shta tor 2007.
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Kri met e luftës nuk janë temë për të cilën du het të 
shkru het du ke i kon fron tu ar qëndri met, por ga ze-
ta ri du het t’i dënojë ato pa asnjë dyshim sep se re-
spek ti mi i të drej ta ve të nje ri ut është obli gim i tyre.

Pa si që gazetarët e bëjnë historinë, men doj se du het 
të kanë qëndri min e tyre dhe të përgjigjen për këtë 
qëndrim. Nëse ky është i gabueshëm, luftënxitës ose 
nuk di çfarë, du het të përgjigjen për këtë. (...) Nuk e 
ke mi të drejtën e luftënxi tjes, nuk e ke mi të drejtën 
e gjuhës së ur rej tjes, nuk e ke mi të drejtën të bëjmë 
ftesë për vra sje. Këto nuk janë stan dar det e pro fe-
si o nit, por thjesht re spekt për të drej tat njerëzore 
dhe qyte ta re.
Deklaratë: Sen ka Vlat ko vić, B92, Ser bi, Kon sul tat ra jo na le me 
gazetarët, Sarajevë, BH, më 29 shta tor 2007.

Gjithnjë them se kur ke mi të bëjmë me kri min, nuk 
gu xojmë të je mi ne u tral, sep se e ke mi viktimën. 
Du het të je mi të anshëm, dhe du het të je mi me 
viktimën. Ky është ed he obli gim mo ral, jo vetëm 
pro fe si o nal. Nëse do ta shkru a ja një tekst ku vik-
timës së dhu ni mit dhe dhu nu e sit i jap hapësirën 
e njëjtë, dhe ia lë le xu e sit ose shi ku e sit që vetë të 
nxjer rin përfundimet, një gjë e tillë do të is hte e 
pa i ma gji nu es hme. (...) Pre su po zi mi i pafajësisë 
nuk i obli gon pjesëmarrësit në de ba tin pu blik. Ky 
pre su po zim i obli gon pjesëmarrësit në pro ce sin gjy-
qësor dhe gazetarët që e përcjellin, dhe këtu du het 
t’i vi het pi ka.
Deklaratë: De jan Ana sta si je vić, ja vor ja Vre me, Ser bi, Kon sul tat 
ra jo na le me gazetarët, Sarajevë, BH, më 29 shta tor 2007.

Unë men doj se gjithnjë është me rëndësi të tre go hen 
dy anët e tre gi mit, të ke mi ed he njërin ed he tje trin 
bashkëbisedues, të dytë që janë në një kon flikt, sep-
se askush nuk ka mo no pol ndaj të së vërtetës. Nuk 
e  dimë asnjëherë kur je mi në ga bim.
Deklaratë: Igor Me ki na, Dnev nik, Sllo ve nia, Kon sul tat ra jo na le 
me gazetarët, Sarajevë, BH, më 29 shta tor 2007.

Du het të bëhet ba za e përbashkët e të dhë-
nave në In ter net që do ta lehtësonte punën e 
gazetarëve. 

Po ndos hta nuk është ide e ke qe ed he të një in ter-
net fa qe je, që në fund të fun dit të ke mi një bazë të 
përbashkët të të dhënave që do ta lehtësonte punën 
tonë prej gazetarëve, që të shi hen ato njëzet, apo 
shtatëmbëdhjetë, apo pesëmbëdhjetë, apo sa janë, 
vi te të punës të të gjit ha or ga ni za ta ve, ed he të gjithë 
ne ve këtu që je mi marrë me këtë temë.
Deklaratë: Din ko Gru ho njić, Be ta/Ra dio De utsche Wel le/Sho-
qa ta e pa va rur e gazetarëve të Vojvodinës, Ser bi, Kon sul tat ra jo-
na le me gazetarët, Sarajevë, BH, më 29 shta tor 2007.

Një gjë për të cilën do të mund të men do he ni është 
mbled hja e in for ma ta ve që i kanë or ga ni za tat 
jo qe ve ri ta re ose ju në ar ki vat tu a ja in di vi du a le. 
Dhe ed he nëse prokurorët nuk bëjnë diçka me këto 
ma te ri a le, qoftë në Hagë, qoftë në Be o grad apo 
Sarajevë, tu bi mi i këtij ma te ri a li dhe pre zan ti mi i 
tij përmes ra por ti mit të pa va rur në in ter net fa qen, 
mund të jetë mënyra e ini ci mit të përgjegjësisë për 
ato kri me më pak të prekshme dhe gjërat që proku-
rorët nuk mund t’ua gjejnë lid hjet e drejtpërdrejta 
me kri met e luftës.
Deklaratë: Ca i tlin Re i ger, Qen dra ndërkombëtare për të drejtën 
tran zi ci o na le, Kon sul tat ra jo na le me gazetarët, Sarajevë, BH, më 
29 shta tor 2007.

Gazetarët e të gjit ha ser vi se ve pu bli ke në ra jon 
mund të organizojnë prod hi min e një emi si o ni 
të përbashkët mbi të drejtën tran zi ci o na le që 
do të tran sme to hej në të gjit ha ven det e ra jo nit

Të for mo het një pull i gazetarëve me qëlli min që të 
organizojë dhe realizojë të the mi një emi sion në mu aj 
(...) që vetëm pa ke to het dhe ky do të is hte emi sion që 
në kohën e cak tu ar emi to het nga qen dra dhe ne e 
mar rim dhe e transmetojmë. (...) Dhe këtu do të ketë 
ed he gjëra që lid hen me kri met e luftës, ato tre gi me 
që shpesh mbe sin anash, nuk arrijmë që ti tregojmë, 
gjithçka që ka lid hje me kri met e luftës, dhe çka atë 
mu aj ka peshë dhe me ri ton që të fu tet në atë spektër 
të vogël, TV magazinën e përbashkët.
Deklaratë: Gor da na Pe tro vić, Ra dio-Te le vi zi o ni i Serbisë - RTS, 
Kon sul tat ra jo na le me gazetarët, Sarajevë, BH, më 29 shta tor 
2007.

8. Kon sul tat kombëtare me 
të rinjtë mbi me ka ni zmat e 
bal la fa qi mit me të kaluarën 

Osi jek, Kro a ci
Më 6 te tor 2007

Kon sul tat i or ga ni zoi OJQ Qen dra për Pa qe, 
Joviolencë dhe të Drej tat e Nje ri ut nga Kro a cia.

Du het të kri jo het stra te gjia që të rinj ve do t’ua 
tre gon te rëndësinë e bal la fa qi mit me të kaluarën 
si për bre zin e tyre, as htu ed he për bra zat e ardh-
shëm dhe pen gi min e kon flik te ve të mundshme të 
ar ma to su ra në të ar dhmen. 

Bashkëpunimi ra jo nal në bal la fa qi min me të kalu-
arën është i domosdoshëm sep se në kon flik tet e 
ar ma to su ra që janë zhvil lu ar në këto hapësira kanë 
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qenë të përfshira shu mi ca e shte te ve të re ja. Pos 
kësaj, që pro ce si i bal la fa qi mit dhe gje tjes së me ka-
ni zma ve për zbar dhjen dhe tre gi min e së vërtetës 
të jetë i plotë, është e do mos dos hme që në te të 
përfshihet e tërë hapësira post-ju go slla ve. 

9. Kon sul tat ra jo na le me të 
rinjtë mbi in stru men tet dhe 
ini ci a ti vat për zbar dhjen dhe 
tre gi min e fak te ve mbi kri met e 
luftës në ish Ju go slla vi 

Be o grad, Ser bi
Më 21 te tor 2007

Këto kon sul tat i or ga ni zuan Fon di për të Drejtën 
Hu ma ni ta re, Qen dra Kërkimore-Do ku men tu e se 
dhe Do cu men ta, në bashkëpunim me Nismën 
ri no re për të drej tat e nje ri ut (Ser bi) dhe Rr je-
tin ri nor të Kroacisë. Në di sku ti me morën pjesë 
37 pjesëmarrës të or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re dhe 
të or ga ni za ta ve ri no re, katër anëtarë të rinisë 
të par ti ve po li ti ke në ra jon, si dhe 16 vëzhgues, 
prej tyre dy të or ga ni za ta ve ndërkombëtare. Fjalët 
hyrëse i mbajtën Na ta ša Kan dić (Fon di për të 
Drejtën Hu ma ni ta re, Ser bi) dhe Ve sna Ter še lič 
(Do cu men ta, Kro a ci), kur se tu bi min e mo de ruan 
Emi na Bu žin kić (Rr je ti ri nor i Kroacisë, Kro a ci) 
dhe An drej No sov (Ni sma ri no re për të drej tat e 
nje ri ut, Ser bi). Web por ta li H-Al ter me një lajm të 
shkurtë e ka paralajmëruar tu bi min.

Për zbar dhjen e së vërtetës për të kaluarën du het 
të ketë një trup ra jo nal anëtarët e të ci lit do të 
is hin ekspertët nga të gjit ha ven det e ish RSFJ. 

Kur fla sim për zbar dhjen dhe tre gi min e së vërtetës, 
men doj se do të is hte e rëndësishme që të kri jo het 
një trup ra jo nal, dhe po as htu me rëndësi të mad-
he do të is hte që në këtë trup të janë anëtarët dhe 
anëtaret nga të gjit ha ven det [e ra jo nit]. Pse? Sep se 
është te jet e rëndësishme që të jetë trup ra jo nal dhe 
që në te të janë ekspertët nga të gjit ha ven det kështu 
që të rinjtë, e ed he njerëzit në përgjithësi, opi ni o ni 
pu blik, të mos i kanë mëdyshjet pa ra re zul ta te ve 
fi na le.
Deklaratë: An to ne la Ba lić, Fo ru mi të rinjtë dhe edu ki mi jo for-
mal, Kro a ci, Kon sul tat ra jo na le me të rinjtë, Be o grad, Ser bi, më 
21 te tor 2007.

Ro li më i rëndësishëm i të rinj ve është kri ji mi i 
kon tek stit po zi tiv shoq ëror për pro mo vi min e 

tru pit ra jo nal për zbar dhjen e fak te ve.

Ro li më i rëndësishëm i të rinj ve është kri ji mi i kon-
tek stit po zi tiv në ra jon për bal la fa qi min me të kalu-
arën. Ky rol është parë mu në an gaz hi min e të rinj ve 
për kri ji min e kon tek stit po zi tiv pu blik në ni ve lin 
rajonalë, për kri ji min, pro mo vi min dhe funk si o ni-
min e tru pit për zbar dhjen dhe nxje rr jen në pu blik 
të fak te ve.
Deklaratë: Na ta ša Kan dić, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi, Kon sul tat ra jo na le me të rinjtë, Be o grad, Ser bi, më 21 
te tor 2007.

Ka na let e mi ra të ko mu ni ki mit janë me rëndësi 
kyçe për zbar dhjen e së vërtetës në ni ve lin ra jo nal.

Bar tja e in for ma ta ve dhe ka na let ko mu ni ku e se 
janë këtu mba se gjëja më e rëndësishme. Ka na let e 
de ri sot me të ga bu a ra ko mu ni ku e se në esencë ed he 
na kanë sjell de ri te kjo që sot të «ke mi», ndër thon-
jëza, më shumë të vërteta në më shumë ra jo ne.
Deklaratë: Ke nan Ušto vić, Fo ru mi Ri nor i Partisë So cial-de mo-
kra ti ke, BH, Kon sul tat ra jo na le me të rinjtë, Be o grad, Ser bi, më 
21 te tor 2007.

Të rinjtë kanë përgjegjësi ndaj të ar dhmes dhe 
du het të bëjnë pre sion që fak tet për kri met të 
zbard hen dhe të tre go hen. 

Nëse të rinjtë nuk kanë përgjegjësi për keq bër jet e 
së kaluarës nga se në atë kohë nuk kanë mun dur të 
ndikojnë në gjërat, ek zi ston përgjegjësia e të rinj ve 
ndaj bre za ve të ardhmërisë në zbar dhjen e fak te ve. 
Të rinjtë kanë përgjegjësinë e shtru ar jes së pyetje ve, 
të kërkimit të përgjigjeve dhe të bërjes së pre si o nit 
të vazhdueshëm në shoq ërinë ku jetojnë që fak tet të 
zbard hen dhe tre go hen opi ni o nit.
Deklaratë: An drej No sov, Ni sma ri no re për të drej tat e nje ri-
ut, Ser bi, Kon sul tat ra jo na le me të rinjtë, Be o grad, Ser bi, më 21 
te tor 2007.

A është paq ja ra port sta bil dhe i vazhdueshëm kjo 
pa ra së gjit hash va ret nga ra por ti ndaj të vërtetës 
dhe në këtë kup tim për të rinjtë është veçanërisht 
thelbësore që ta pranojnë atë përgjegjësi, sep se 
deshën apo s’ deshën atë e kanë. Si gu risht se nuk e 
kanë për atë çka është bërë, por e kanë për ra por tin 
e tyre ndaj asaj çka është bërë. Ne ta ni më nuk je mi 
në moshën ado les hen te dhe jetojmë në një mje dis që 
en de nuk është bal la fa qu ar me të kaluarën, dhe në 
këtë kup tim e ke mi përgjegjësinë.
Deklaratë: Mar ko Ve lič ko vić, Qen dra për zhvil li min e re sur se ve 
ci vi le, Ser bi, Kon sul tat ra jo na le me të rinjtë, Be o grad, Ser bi, më 
21 te tor 2007.
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Kjo ide o lo gji shi het në mo hi min e kri me ve, në 
ad hu ri min e kriminelëve, në atë se nuk ka drejtësi, 
nuk e dimë të vërtetën dhe gjithë atë që përbënë të 
sot men tonë. Unë në këtë shoh përgjegjësinë tonë, 
se ne du ke mos i pra nu ar këto gjëra, që ed he sot 
ekzistojnë, në të vërtetë ia zgja sim jetën kri me ve, 
ua mbajmë kra hun atyre. Ne po kështu, me atë 
çka sot bëjmë ose nuk e bëjmë, mund të krijojmë 
tokë të plles hme  që këto gjëra të përsëritën. Pran-
daj mendojnë se se ci li prej nesh du het ta sheh këtë 
përgjegjësi.
Deklaratë: Ma ja Sto ja no vić, Ni sma ri no re për të drej tat e nje-
ri ut, Ser bi, Kon sul tat ra jo na le me të rinjtë, Be o grad, Ser bi, më 
21 te tor 2007.

Kur sot përdorim ter met e luftës dhe kri mit, ndër 
të rinjtë ato janë emo ci o na lisht më pak të mbus hu-
ra thjesht nga se ata nuk i kanë përjetuar, ose nëse 
i kanë përjetuar, kjo nuk ka qenë në mënyrën si i 
kanë përjetuar të mos hu a rit, që kanë qenë ak tiv në 
luftë. (...) Në kohën e luftës ke mi pas ma ni pu lim të 
tmerrshëm me dial në të gjit ha ven det e ra jo nit, dhe 
ne si të rinj, pak a shumë i ke mi ikur kësaj. (...) Për 
këtë men doj se te ri nia ka një dozë më të mad he të 
objek ti vi te tit kur fli tet për këto te ma.
Deklaratë: Ma rio Ma žić, Gru pi ri nor i Këshillit Kro at të Hel-
sin kit për të Drej tat e Nje ri ut, Kon sul tat ra jo na le me të rinjtë, 
Be o grad, Ser bi, më 21 te tor 2007.

Du het të mer re mi me bal la fa qi min me të kalu-
arën por ed he me pen gi min e zhvil li mit të kon-
flik te ve po ten ci a le të cilët janë en de të mund-
shëm, si do mos në Kosovë. 

Pro ble met e Kosovës që kanë ndod hur në të kalu-
arën ka të ngjarë se janë en de të gjal la në di sa 
mje di se, si do mos p.sh. në Mitrovicën ve ri o re, ku 
men ta li te ti i vi te ve ‘90 është më pre zent se në ven-
det tje ra ku kon flik tet janë kryer pa ra shumë ko he 
dhe ku, thënë drejtë, luf ta dhe kri met e luftës janë 
e ka lu ar. Ed he te ne në Kosovë është e ka lu ar, por 
po ten ci a lisht mund të përsëritet. Pra, pos ma sa-
ve të bal la fa qi mit, ne du het të mer re mi ed he me 
pen gi min.
Deklaratë: Agon Ma li qi, Ni sma Ri no re për të Drej tat e Nje ri ut, 
Kosovë, Kon sul tat ra jo na le me të rinjtë, Be o grad, Ser bi, më 21 
te tor 2007.

Bal la fa qi min me kri met du het ta bëjmë vetë, 
dhe jo të pre sim hyrjen në Bas hki min Evro pian. 
Du het të je mi përgjegjës për shoq ëritë to na.

 Zgjid hjen e kësaj ne du het ta bëjmë pa ra hyrjes 
në Bas hki min Evro pian, sep se pas hyrjes nuk do të 
ke mi më çka për të zgjid hur. Ne du het t’i bëjmë vetë 

këto gjëra dhe du het të je mi më në fund, të paktën 
një herë nga she kul li i pestë, gjashtë, shtatë, ose e 
dhe pa ra Kris htit, përgjegjës për shoq ëritë to na. 
Bas hki mi Evro pian jep fon de për këto gjëra, por ne 
vetë du het ta shfrytëzojmë ra stin, ta ka pi atë dhe të 
fillojmë me punën.
Deklaratë: Ivan No vo sel, Gru pi ri nor i Këshillit Kro at të Hel-
sin kit për të Drej tat e Nje ri ut, Kon sul tat ra jo na le me të rinjtë, 
Be o grad, Ser bi, më 21 te tor 2007.

Du het të kyçen sa më shumë or ga ni za ta ri no re 
të par ti ve po li ti ke në pro ce sin e bal la fa qi mit me 
kri met e bëra.

Do të du hej të po ten co hej kyçja sa më e gjerë e 
rinisë të par ti ve po li ti ke në këto pro ce se.
Deklaratë: Ivan No vo sel, Gru pi ri nor i Këshillit Kro at të Hel-
sin kit për të Drej tat e Nje ri ut, Kon sul tat ra jo na le me të rinjtë, 
Be o grad, Ser bi, më 21 te tor 2007.

Kri ji mi i një at mos fe re ku është e mundshme që të bi se-
do het për këto gjëra, va ret nga partitë po li ti ke (...) Në 
këtë kup tim du het të ori en to he mi në punën me partitë 
po li ti ke, përkatësisht me rininë në këto par ti..
Deklaratë: Vla di mir Mi lo va no vić, OJQ BI RO, Ser bi, Kon sul tat 
ra jo na le me të rinjtë, Be o grad, Ser bi, më 21 te tor 2007.

Te mat në lid hje me të drej tat e nje ri ut du het të 
fu ten ur gjen tisht në in sti tu ci o net edu ka ti ve

Ar si mi mi është de fi ni ti visht më thelbësori dhe mu 
këto te ma dhe në përgjithësi te mat e të drej ta ve të 
nje ri ut ur gjen tisht du het të fu ten në shkol la dhe në 
me di u met ma si ve, nga se këto janë ato që përkrahë 
fa mi ljes më së shum ti ndikojnë në so ci a li zi min e 
nje ri ut.
Deklaratë: Ma rio Ma žić, Gru pi ri nor i Këshillit Kro at të Hel-
sin kit për të Drej tat e Nje ri ut, Kon sul tat ra jo na le me të rinjtë, 
Be o grad, Ser bi, më 21 te tor 2007.

Njësitë e cak tu a ra mësimore do të mund të plotë-
soheshin ed he me shfaq jen e fil ma ve do ku men tar 
ose for mat dhe me to dat tje ra të ndryshme që janë 
atrak ti ve për të rinjtë, ku pra në mënyra të ndry-
shme do të traj to hes hin këto te ma. Dhe kup to het, 
du het të provojmë lo bi min e en te ve pe da go gji ke 
dhe ministritë kom pe ten te që kjo të jetë ose njësi 
jo for ma le jashtë plan-pro gra mit të rre gullt, ose 
prak ti kisht në shumë shkol la ed he pjesë e pro gra-
mit zyrtar.
Deklaratë: Jan Zla tan Ku le no vić, Agjen cia In for ma ti ve ri no re 
e BH, Kon sul tat ra jo na le me të rinjtë, Be o grad, Ser bi, më 21 
te tor 2007.

Pa si që ky trup ra jo nal do të vin te de ri te fak tet 
re le van te, ato ed he do të pre zan to hes hin. Men doj 
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se është e rëndësishme që të si gu ro het pre zan ti mi 
ade ku at të këtyre fak te ve rinisë, përmes tek ste ve 
shkol lo re, në shkol lat, në formën që për ta do të 
is hte e kup tu es hme. (...) Të bëhet si një shtojcë për 
tek stet shkol lo re të historisë, ku do të pre zan to hes-
hin këto fak te në mënyrë ‘uni for me’, të përkthyera 
ed he në gjuhët e ra jo nit.
Deklaratë: Ana ma ri ja So čo, Qen dra vul lne ta re Za greb, Kro a-
ci, Kon sul tat ra jo na le me të rinjtë, Be o grad, Ser bi, më 21 te tor 
2007.

Ndër ato gjëra përmes të ci la ve ne mund të ndih-
mojmë është, p.sh., sti mu li mi i men di mit kri tik te 
ri nia. Kjo mund të bëhet përmes një for me të lo bi-
mit zyrtar për reformën e si ste mit shkol lor. P.sh. që 
të fu tet lënda e të drej ta ve të nje ri ut në shkol la...
Deklaratë: Agon Ma li qi, Ni sma Ri no re për të Drej tat e Nje ri ut, 
Kosovë, Kon sul tat ra jo na le me të rinjtë, Be o grad, Ser bi, më 21 
te tor 2007.

Web por ta li është mjet i jashtëzakonshëm për 
in for mi min e të rinj ve për kri met.

Pse nuk të bëhet një hartë in ter ak ti ve të ish 
Jugosllavisë e ci la p.sh. do të ven do sej në një por tal 
të in ter ne tit, dhe ku do të is hin shënimet, pa si që të 
zbard hen, dhe të shto hen aty si pas radhës që vijnë. 
Dhe që kur vjen në atë do men, të kesh përnjëherë 
pa rasysh, si në flas het e spo te ve të ndonjë emi si o ni 
te le vi ziv, emrat e vik ti ma ve ose gjërat e til la si fo to-
gra fi, fil ma, do ku men te.
Deklaratë: Ivan No vo sel, Gru pi ri nor i Këshillit Kro at të Hel-
sin kit për të Drej tat e Nje ri ut, Kon sul tat ra jo na le me të rinjtë, 
Be o grad, Ser bi, më 21 te tor 2007.

Mua më du ket fan ta sti ke ide ja e in ter net por ta lit, 
një ven di në të ci lin do të mund të kesh të gjit ha 
gjërat, re gji strin e vik ti ma ve, fak tet hi sto ri ke, fil ma 
do ku men tar, do të thotë të gjit ha në një vend që 
fla sin për temën.
Deklaratë: Si mon Si mo no vić, Ser bi, Kon sul tat ra jo na le me të 
rinjtë, Be o grad, Ser bi, më 21 te tor 2007.

Ne vo ji tet stra te gjia e veçantë për in for mi min 
e njerëzve në ven det më pak të zhvil lu a ra mbi 
kri met e bëra.

Ha pi i parë që du het të bëhet do të is hte hu lum ti-
mi me qëllim që të iden ti fi ko hen dhe përcaktohen 
vend ba ni met që janë më pak të in for mu a ra. Kon si-
de roj se suk se si do të is hte shumë më i madh se nëse 
do të is him si për faq ësor, du ke vi zi tu ar ven det që 
pak a shumë janë më të in for mu ar për këto çështje. 
P.sh. mje di set ur ba ne janë shumë më të in for mu a ra 
për këto çështje në kra ha sim me ato ru ra le..

Deklaratë: Je ho na Ser ha ti, In te gra, Kosovë, Kon sul tat ra jo na le 
me të rinjtë, Be o grad, Ser bi, më 21 te tor 2007.

Tar get gru pi du het të janë nxënësit e shkol la-
ve të me sme, sep se in for mi mi për të kaluarën 
du het të fil lo het në moshën sa më të re. 

Tar get gru pi du het të janë nxënësit e shkol la ve të 
me sme prej klasës së parë de ri të katërtën, pa si që 
ata janë në fazën kur janë du ke kri ju ar men di met 
e tyre, fazë kjo kur ed he krijojnë botëkuptimet dhe 
qëndri met.
Deklaratë: Na im Leo Be ši ri, Gru pi Ri nor i Këshillit të Hel sin kit 
për të drej tat e nje ri ut, Kon sul tat ra jo na le me të rinjtë, Be o grad, 
Ser bi, më 21 te tor 2007.

Në in for mi min e të rinj ve mund të ndikojë 
shumë përcaktimi i të gjit ha ven de ve të kri me ve 
që mund të vi zi to hen gjatë eks kur si o ne ve. 

Ha pi i parë në atë bal la fa qim përgjithësisht du het 
të jetë përcaktimi pu blik i të gjit ha ven de ve të kri-
me ve sep se vik ti mat ndi hen di si të rre zi ku a ra nëse 
askush nuk flet për ta. (...) Kështu vik ti mat do të 
fi to nin një sa tis fak sion në krejt ra jo nin. Kjo do të 
ndi kon te në in for mi min në përgjithësi të të rinj ve.
Deklaratë: Je le na Bu ba nja, Gru pi Ri nor i Këshillit të Hel sin kit 
për të drej tat e nje ri ut, Kon sul tat ra jo na le me të rinjtë, Be o grad, 
Ser bi, më 21 te tor 2007.

Du het të the me lo het çmimi për per so nat publikë 
të ci lat promovojnë bal la fa qi min me të kaluarën. 

Në ra jo nin tonë ka njerëz të rinj që janë shem bull, 
që mer ren me art, me muzikë, me film, dhe të cilët 
meritojnë ed he ndonjë çmim sep se e kanë avan cu ar 
bal la fa qi min me të kaluarën (...) Kjo iniciativë do të 
mund të bënte një çmim në çdo shtet të ra jo nit, dhe 
që të nda het për çdo vit. Kjo do të mund të ndi koj 
në mo ti va ci o nin.
Deklaratë: Iva Pr pić, Fo ru mi Ri nor i SDP, Kro a ci, Kon sul tat ra jo-
na le me të rinjtë, Be o grad, Ser bi, më 21 te tor 2007.

10. Kon sul tat ra jo na le me 
or ga ni za tat për të drej tat e 
nje ri ut mbi in stru men tet për 
zbar dhjen dhe tre gi min e 
fak te ve mbi kri met e luftës

Be o grad, Ser bi 
Më 29 te tor 2007

Kon sul tat i kanë or ga ni zu ar Fon di për të Drejtën 
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Hu ma ni ta re, Do cu men ta dhe Qen dra Kërkimore-
Do ku men tu e se. Kanë marrë pjesë 36 për faq ësu es 
të or ga ni za ta ve për të drej tat e nje ri ut nga ra jo-
ni. Fjalët hyrëse mbajtën Na ta ša Kan dić (Fon di 
për të Drejtën Hu ma ni ta re, Ser bi), Ve sna Ter še lič 
(Do cu men ta, Kro a ci) dhe Mir sad To ka ča (Qen dra 
Kërkimore-Do ku men tu e se, BH), kur se mo de ra to re 
e tu bi mit is hte San dra Or lo vić (Fon di për të Drejtën 
Hu ma ni ta re, Ser bi). Me di at që ra por tuan për kon-
sul tat janë Da nas, Be ta, Pcnen.com, In fo bi ro.tv, 
Ra dio Evro pa e Lirë, Crnps.org.rs dhe H-Al ter.

Detyra e or ga ni za ta ve për të drej tat e nje ri ut 
du het të jetë avo ki mi i the me li mit të tru pi zyr-
tar ra jo nal për zbar dhjen dhe tre gi min e fak te-
ve për kri met e luftës. 

Unë e përkrah bërjen e këtij Ko mi si o ni, kjo nuk 
është çështje, por në këtë situatë kur shte ti, eli ta 
po li ti ke dhe shoq ëria nuk janë përcaktuar ndaj të 
kaluarës, kjo është shumë e vështirë [të re a li zo het].
Deklaratë: Bi lja na Ko va če vić-Vu čo, Ko mi te ti i juristëve për të 
drej tat e nje ri ut, Ser bi, Kon sul tat ra jo na le me or ga ni za ta për të 
drej tat e nje ri ut, Be o grad, Ser bi, më 29 te tor 2007.

Na du het bashkëpunimi ra jo nal, kjo çështje është 
par exe lan ce e ka rak te rit ra jo nal, çka do të thotë se 
mund të bëjmë pre si o ne në mënyra të ndryshme, siç 
po ndodh tashmë, që të aftësohen si ste met gjyqëso-
re kombëtare që pro ce set pa ra gjyka ta ve ven do re të 
fitojnë kre di bi li tet. Por, po kështu mund të bëjmë 
pre sion, të lobojmë bren da dhe jashtë, që të the-
me lo het një trup zyrtar ra jo nal për zbar dhjen e së 
vërtetës.
Deklaratë: Slo bo dan Fra no vić, Ko mi te ti i Hel sin kit për të drej tat 
e nje ri ut i Ma lit të Zi, Kon sul tat ra jo na le me or ga ni za ta për të 
drej tat e nje ri ut, Be o grad, Ser bi, më 29 te tor 2007.

Ky lloj tru pi, Ko mi si o net, mund të diskutojmë për 
terminologjinë, është diçka im pe ra ti ve. Pra, të 
gjithë ke mi fol për atë se si kanë ka lu ar ko mi si o net 
kombëtare, se ka qenë debakël i vërtetë, dhe mua 
më du ket që mu për këtë na du het një Ko mi sion i 
këtillë (...) Nëse pa ra qi te mi si ra jon, atëherë kjo e ka 
peshën më të mad he.
Deklaratë: Aida Ćo ro vić, Ur ban In, Ser bi, Kon sul tat ra jo na le 
me or ga ni za ta për të drej tat e nje ri ut, Be o grad, Ser bi, më 29 
te tor 2007 

Paj ti mi ndos hta është për të di sku tu ar, por Ko mi-
si o nin për të vërtetën si gu risht se është das hur që 
të kri jo het. (…) Qëlli mi ynë është që kur të bëhet ky 
trup ra jo nal, i ci li do të pu noj atë që do të punojë, 
të pra no het në krejt ra jo nin, të ketë re zul ta te që 
pra no hen në ra jon.

Deklaratë: Je zdi mir Mi lo še vić, Ak si o ni paq ësor hu ma nist, BH, 
Kon sul tat ra jo na le me or ga ni za ta për të drej tat e nje ri ut, Be o-
grad, Ser bi, më 29 te tor 2007.

Si gu risht se du het të përkrahet in sta li mi i me ka-
ni zmit ra jo nal për zbar dhjen e fak te ve mbi kri met 
e luftës në hapësirat e ish Jugosllavisë.(…) Men doj 
se avo ki mi i the me li mit të një tru pi të tillë ndër të 
tje ra ve du het të jetë detyrë e or ga ni za ta ve për të 
drej tat e nje ri ut dhe kon si de roj se kjo du het të ketë 
një pa ra qi tje të or ga ni zu ar.
Deklaratë: Mi ro slav Ži va no vić, Qen dra për të drej tat e nje ri ut, 
BH, Kon sul tat ra jo na le me or ga ni za ta për të drej tat e nje ri ut, 
Be o grad, Ser bi, më 29 te tor 2007.

Ky trup ra jo nal du het të fo ku so het në vik ti mat 
dhe fak tet, por nuk du het të mer ret me zbar-
dhjen e përgjegjësisë për kri met e luftës.

Ne, si organizatë për të drej tat e nje ri ut, du het të 
krijojmë një hapësirë pu bli ke për vik ti mat sep se 
kjo është pa ra së gjit hash me qëlli min e kri ji mit të 
këtij tru pi që du het të jetë man da ti dhe plat for ma e 
jonë.  (…) Po, Ko mi si o ni du het të jetë ai vend, hapë-
sirë përmes së cilës vik ti mat do të mund të tre go nin 
atë çka u ka ndod hur
Deklaratë: An drej No sov, Ni sma Ri no re për të Drej tat e Nje ri ut, 
Ser bi, Kon sul tat ra jo na le me or ga ni za ta për të drej tat e nje ri ut, 
Be o grad, Ser bi, më 29 te tor 2007.

Së pa ri, du het të përcaktohet pe ri ud ha e zbar dhjes 
së fak te ve. A janë këto vi tet 1992-1995, apo 1991-
1995, ose kur bëhet fjalë për Kosovën, 1999-2000. 
Do të thotë, du het të përcaktohet saktësisht pe ri-
ud ha në të cilën do të zbard he fak tet e cak tu a ra. 
Çështja tjetër është ci lat fak te do ti zbard him. Dhe 
e tre ta, ci la është kohëzgjatja e punës së këtij tru-
pi. Nuk mund të jetë pe ri ud ha prej tre apo pesë 
vjetësh, sep se njerëzit pre sin re zul ta tet. (…) Dhe 
vërtet du het të re duk to hen fak tet që do të zbard hen, 
sep se kam frikë se nëse e mar rim kafshatën e mad-
he, se nuk do ta mund ta përtypim. Është nor ma le 
se do të mer re mi me zbar dhjen e fak te ve, por nuk 
do të du hej të me rr nim përsipër që ta ni të zbard-
him ed he përgjegjësitë.
Deklaratë: Ve hid Še hić, Fo ru mi qytetarëve të Tuzllës, BH, Kon-
sul tat ra jo na le me or ga ni za ta për të drej tat e nje ri ut, Be o grad, 
Ser bi, më 29 te tor 2007.

Men doj se kjo është një iniciativë me vlerë dhe e 
mirë, dhe se du het ta përkrahim, si do mos pa si që 
po shoh se ek zi ston ed he një ener gji në këtë drej tim, 
por kjo është një gjë që kërkon tepër, tepër shumë 
an gaz him. (...) Qa sja ra jo na le në do ku men ti min 
e të gjit ha vik ti ma ve, e të gjithë të zhdu kur ve, kjo 



Procesi KOMRA

24

I  Procesi konsultativ mbi mekanizmat për vërtetimin dhe bërjen publike të fakteve në lidhje me krimet e luftës dhe shkeljet tjera 
të rënda të drejtave të njeriut në shtetet post-jugosllave:

është diçka që men doj se nuk gu xojmë ta harrojmë, 
nuk gu xojmë ta neglizhojmë, por kjo punë du het të 
përfundohet dhe kjo kërkon bashkëpunim me di sa 
ven de, bashkëpunim të ndërsjellë. (...) Po kështu, kjo 
ni sme ra jo na le do të mer ret me përcjelljen si ste ma-
ti ke të gjyki me ve për kri met e luftës, të ci lat ndër kaq 
mund të kontribuojnë me do ku men ti min nga gjyki-
met lo ka le të shke lje ve që atje tashmë janë kon sta tu-
ar, e ne nuk i dimë. Men doj se këto ni sma du hen të 
çohen de ri në fund dha pa staj të merën më punën 
për çka po bëhen.
Deklaratë: Ka ta ri na Kru ho nja, Qen dra për pa qen, Joviolencë dhe 
të drej tat e nje ri ut, Osi jek, Kro a ci, Kon sul tat ra jo na le me or ga ni-
za ta për të drej tat e nje ri ut, Be o grad, Ser bi, më 29 te tor 2007.

Të dhënat për vik ti mat janë të rëndësishme por 
po aq të rëndësishme janë ed he të dhënat se çka 
i ka paraprirë kri me ve, pa staj kon tek sti po li tik, 
shka qet e luftës dhe in ter pre ti mi i të dhënave. 

Këtu është i rëndësishëm, pa si që po fla sim për vik-
ti mat, ai ni ve li në të ci lin tashmë me vi te të tëra po 
punojnë di sa or ga ni za ta. Ni ve li tjetër janë fak tet, 
dhe jo vetëm ato të lid hu ra me luftën por ed he për 
atë çka i ka paraprirë luftës. Bi lja na fo li për kon-
tek stin po li tik, do të thotë për po li ti kat që kanë 
shkak tu ar luftën. Këtu men doj pa ra së gjit hash në 
Serbinë sep se [po li ti ka e saj] ka qenë më kom plek se 
dhe do të thos ha më e rëndësishme. Dhe, e tre ta, 
është in ter pre ti mi që do të ketë for mat e ndryshme, 
nga këndvështrimet e ndryshme, dhe kjo është diçka 
që do të mbe tet temë e bi se da ve ed he në de ce ni et e 
ardhshme. Men doj se një de bat i tillë është diçka që 
en de po na pret.
Deklaratë: So nja Bi ser ko, Këshilli i Hel sin kit për të drej tat e nje-
ri ut në Ser bi, Kon sul tat ra jo na le me or ga ni za ta për të drej tat e 
nje ri ut, Be o grad, Ser bi, më 29 te tor 2007.

Pos zbar dhjes të së vërtetës, ajo çka është te jet e 
rëndësishme është pra ni mi i të vërtetës. Mirëpo, 
du ke pas pa rasysh përvojat e de ri tas hme të mbroj-
tjes të të drej ta ve të rre zi ku a ra të nje ri ut nga 
in sti tu ci o net e si ste mit, kjo nuk na jep të drejtën 
për ndonjë optimizëm për të qenë, dhe shumë pak 
njerëz janë të këna qur. Por zbar dhjes të fak te ve, 
është e do mos dos hme po kështu, të hu lum to hen 
shka qet e të ke qes, ideologjitë e së ke qes (...) dhe 
du het të zbard het ed he përgjegjësia e me di a ve, të 
ci lat po kështu mund të rad hi ten në ato shka qet e 
së ke qes, du ke zbard hur in te re sat që e de for muan 
të vërtetën.
Deklaratë: Se mi ha Ka čar, Këshilli për mbroj tjen e të drej ta ve dhe 
lirisë së nje ri ut i San xha kut, Ser bi, Kon sul tat ra jo na le me or ga ni-
za ta për të drej tat e nje ri ut, Be o grad, Ser bi, më 29 te tor 2007.

Nëse di kush men don se ne do ta prodhojmë ra por tin 
dhe ai ra port pa staj di ku do të mbledh vetëm plu hu-
rin, atëherë ky trup nuk na du het fa re. Pra, nga kjo 
fazë, nga zbar dhja e së vërtetës, du het të fu te mi në 
fazën e truth tel ling-ut, pra e tre gi mit të së vërtetës, 
dhe nëse do ni ed he të in ter pre ti mit tonë, pra të atij 
tru pi. Pra, ai du het të interpretojë di sa gjëra, pa për-
fundime të mëdha, në kup ti min që të tre goj, të sqa roj 
gjërat, që ato të kanë qar tësi të plotë.
Deklaratë: Mir sad To ka ča, Qen dra Kërkimore-Do ku men tu e se, 
BH, Kon sul tat ra jo na le me or ga ni za ta për të drej tat e nje ri ut, 
Be o grad, Ser bi, më 29 te tor 2007.

Të dhënat janë vetëm njëri prej faktorëve më të 
rëndësishëm, nuk mund të ba zosh përfundimin 
cilësor në të dhënat e rrej shme, por nuk mund të 
pre ten dosh që të for mosh Ko mi si o nin që do të mer-
ret me të vërtetën, paj ti min, përgjegjësinë, - su po zoj 
jo përgjegjësinë në kup ti min e ndëshkimit gjyqë-
sor -, e të mos ke di sa kon klu zi o ne, sep se ka diçka 
në ra port me të ci lin ori en to hesh. Nuk mund të 
shtrembërohet re a li te ti, nuk mund të fal si fi ko hen 
të dhënat, nuk gu xon të mënjanosh të dhënat e 
pakëndshme, si thotë verbëri, por in ter pre ti mi i të 
dhënave është detyrë e jonë.
Deklaratë: Bi lja na Ko va če vić-Vu čo, Ko mi te ti i juristëve për të 
drej tat e nje ri ut, Ser bi, Kon sul tat ra jo na le me or ga ni za ta për të 
drej tat e nje ri ut, Be o grad, Ser bi, më 29 te tor 2007.

Du het të in ten si fi ko het pro ce si i kon sul ta ve 
dhe të for mo het ko a li ci o ni për avo ki min e tru-
pit ra jo nal dhe të strategjisë në drej tim të opi-
ni o nit, sho qa ta ve të vik ti ma ve, in sti tu ci o ne ve 
kombëtare dhe ndërkombëtare.

Është me rëndësi të veprojmë në drej tim të opi ni o nit, 
në mënyrë që kjo të bie në një tokë më të plles hme. 
Dhe këtu është atëherë shumë e çmueshme të ke mi 
këso kon sul tash kohë pas ko he në njëfarë mënyrë 
ko or di no hen ak ti vi te tet e këtilla, kështu ke mi një 
efekt të sinergjisë, që ne si or ga ni za ta jo qe ve ri ta re po 
e bëjmë aq sa është e mundshme në këtë plan.
Deklaratë: Alek san dar Po pov, Qen dra për rajonalizëm, Ser bi, 
Kon sul tat ra jo na le me or ga ni za ta për të drej tat e nje ri ut, Be o grad, 
Ser bi, më 29 te tor 2007 

Pa ra se të fla sim për tru pat ra jo nal, men doj se vi tin 
tjetër ose dy vi te, do të du hej të kis him një pro ces 
të kon sul ta ve in ten si ve. Dhe jo vetëm të kon sul-
to he mi, por një numër të cak tu ar të pro po zi me ve 
in ven ti ve dhe të prak ti ka ve po zi ti ve, do të du hej t’i 
in vol vo nim në punën, e do të thos ha ed he në tek stet 
pro gra ma ti ke të këtyre tre or ga ni za ta ve dhe atyre 
që janë part ne re.
Deklaratë: Gor dan Bo dog, Iz Mir, Kro a ci, Kon sul tat ra jo na le me 
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or ga ni za ta për të drej tat e nje ri ut, Be o grad, Ser bi, më 29 te tor 2007.

Mua më du ket se do të ketë më shumë të tillë të cilët 
e përkrahin vetë pro ce sin e for mi mit të Ko mi si o nit 
nëse fil lon de ba ti i gjerë pu blik të cilën do të du hej 
ta pre zan to nim në njëfarë mënyre në hapësirën 
pu bli ke. Men doj se di si mund të gjejmë aleatët në 
ato shoq ëri, sho qa tat e vik ti ma ve, e mba se ed he në 
di sa ven de tje ra ku ndos hta nuk e ke mi pri tur, por 
është pro blem si të depërtosh në këtë hapësirë dhe të 
zgjedhësh stra te gji të mirë për ta bërë atë.
Deklaratë: Ma ja Sto ja no vić, Ni sma Ri no re për të Drej tat e Nje-
ri ut, Ser bi, Kon sul tat ra jo na le me or ga ni za ta për të drej tat e nje-
ri ut, Be o grad, Ser bi, më 29 te tor 2007.

Unë jam për atë që ky Ko mi sion, pa marrë pa rasysh 
a do të qu het ra jo nal apo ndryshe, të zgje ro het dhe 
jo të bie si barrë e vetëm tre or ga ni za ta ve që ta ni 
janë bosht kur ri zor për shpre soj ak ti vi te tin e ardh-
shëm të përbashkët. Të zgje ro het ed he në Ma qe do ni 
dhe në Kosovë, e ed he në Preshevë dhe Bu ja noc, 
ku ka punë dhe ku du het të pu no het. Nuk është 
pro blem si do ta emërtojmë Ko mi si o nin, du het të 
kri jo het dhe të zgje ro het.
Deklaratë: Behxhet Sha la, Këshilli për Mbroj tje e Li ri ve dhe të 
Drej ta ve të Nje ri ut i Kosovës, Kosovë, Kon sul tat ra jo na le me 
or ga ni za ta për të drej tat e nje ri ut, Be o grad, Ser bi, më 29 te tor 
2007.

Për the me li min e tru pit ra jo nal është e ne voj-
shme përkrahja dhe bashkëpunimi i shte te ve 
në ra jon. 

Nuk mun de mi ne ve të bisedojmë për Ko mi si o nin 
al ter na tiv dhe të pre sim përkrahjen e shte tit. Kjo është 
në të vërtetë pyetja e pulës dhe vesë. Ne si shoq ëri ci vi-
le, si or ga ni za ta jo qe ve ri ta re që mer re mi me të drej tat 
e nje ri ut dhe drejtësinë tran zi ci o na le, du het të bëjmë 
pre sion në shte tin që të pranojë re zul ta tet to na. Nuk 
mund të mar rim pa ra pra kisht përkrahjen e shte tit, 
sep se atëherë je mi servisë i shte tit e ne nuk du am që 
të bëhemi ky ser vis.
Deklaratë: Bi lja na Ko va če vić-Vu čo, Ko mi te ti i juristëve për të 
drej tat e nje ri ut, Ser bi, Kon sul tat ra jo na le me or ga ni za ta për të 
drej tat e nje ri ut, Be o grad, Ser bi, më 29 te tor 2007.

Shte tet to na drej to hen nga eli tat po li ti ke që na 
kanë çuar ed he në luftë. (…) Kus hdo që ia ofron 
[Qe ve risë së Ma lit të Zi] që të formojë këtë Ko mi-
sion, ajo do ta formojë menjëherë, vetëm që ky 
Ko mi sion, si ed he krejt Ma li i Zi, do të shërbejnë 
si fasadë, si ma ki jazh de mo kra tik për t’u la ri tur 
in sti tu ci o ne ve.
Deklaratë: Sa bi na Ta lo vić, Qen dra e ha pur in for ma ti ve qyte ta re 
Bo na Fi de, Ma li i Zi, Kon sul tat ra jo na le me or ga ni za ta për të 
drej tat e nje ri ut, Be o grad, Ser bi, më 29 te tor 2007.

Per so na lisht jam ab so lu tist kundër Ko mi si o nit 
shtetëror por, si e përmendi Na tas ha, më du ket se 
është qen ëso re të kri jo het Ko mi si o ni i pa va rur që 
do të kis hte përkrahjen dhe le gji ti mi te tin e shte te ve 
kombëtare, si pas mo de lit të Gjykatës së Hagës.
Deklaratë: Gor dan Bo sa nac, Qen dra për stu di me paq ëso re, 
Kro a ci, Kon sul tat ra jo na le me or ga ni za ta për të drej tat e nje ri ut, 
Be o grad, Ser bi, më 29 te tor 2007.

Stra te gjia jonë si or ga ni za ta të shoq ërisë ci vi le 
du het të jetë që ky Ko mi sion të marrë përkrahjen e 
shte te ve. Nëse ajo nuk do të jetë shtetërore, ajo du het 
të fi toj këtë sta tus, dhe për këtë kam dy ar gu men te. 
I pa ri është se ke mi ar ki vat shtetërore, us hta ra ke 
dhe ci vi le. (…) Çështja e dytë e rëndësishme është 
se çka do të bëhet me re zul ta tin e Ko mi si o nit. Nëse 
është nismë jozyrta re, kam frikë se do të përfundojë 
si tek stet e historisë që i përmendi So nja [Bi ser ko]. 
Ne sot ke mi një tekst alternativë të historisë, të ci lin 
asnjë shtet i ra jo nit nuk e ka fut në plan pro gra met, 
vetëm për arsye se ke mi të bëjmë me një nismë 
jozyrta re të historianëve.
Deklaratë: An drej No sov, Ni sma e të rinj ve për të drej tat e nje-
ri ut, Ser bi, Kon sul tat ra jo na le me or ga ni za tat për të drej tat e 
nje ri ut, Be o grad, Ser bi, 29.te tor 2007. 

Ne je mi më parë në gjen djen e luftës së papërfun-
duar, se sa në prag të ndërtimit të pa qes, kështu që 
kjo situatë nuk shkon në fa vor të kësaj, por si gu risht 
se nuk ka gja sa që tre qe ve ri në tre shte te të mer ren 
vesh rreth for mi mit të një Ko mi si o ni Ra jo nal.
Deklaratë: Alek san dar Po pov, Qen dra për rajonalizëm Ser bi, 
Kon sul tat ra jo na le me or ga ni za ta për të drej tat e nje ri ut, Be o-
grad, Ser bi, më 29 te tor 2007.

Që ku aspek ti ra jo nal të përmbyset pa ra dok sa lisht 
në fa vor të asaj që du am të bëjmë, du het, pra, t’i 
harrojmë in sti tu ci o net, t’i harrojmë ko mi si o net kom-
bëtare dhe ra jo na le me le gji ti mi tet jo vetëm të qe ve-
ri ve kombëtare por ed he të shoq ërisë. Te ne si du ket 
shu mi ca e shke lje ve të të drej ta ve të nje ri ut kanë 
ndod hur me paj ti min e shumicës dhe ek zi ston ed he 
paj ti mi i shumicës që kjo të fshehët. Mund të bëjmë 
diçka tjetër, dhe ko është që me for ca të përbashkëta 
ta kryejmë kom plet këtë punë.
Deklaratë: Sr đan Dvor nik, Këshilli i Hel sin kit Kro at për të drej-
tat e nje ri ut, Kro a ci, Kon sul tat ra jo na le me or ga ni za ta për të 
drej tat e nje ri ut, Be o grad, Ser bi, më 29 te tor 2007.

Ab so lu tisht nuk be soj në këto ko mi si o ne zyrta re, 
shtetërore. Në të vërtetë në këto ko mi si o ne, në këta 
tru pa, ka njerëz që janë përgjegjës për luftën dhe 
të gjit ha pa so jat e luftës, kështu që ata nuk janë të 
in te re su ar që të zbard het e vërteta dhe bëjnë gjithç-
ka që ajo mos të zbard het. Pra, këtyre nuk u be soj, 
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por nuk e përjashtoj aleancën me ta sep se du het të 
bashkëpunojmë me ta de ri në një ku fi.
Deklaratë: Behxhet Sha la, Këshilli për Mbroj tjen e Li ri ve dhe të 
Drej ta ve të Nje ri ut Kosovë, Kon sul tat ra jo na le me or ga ni za ta për 
të drej tat e nje ri ut, Be o grad, Ser bi, më 29 te tor 2007.

Or ga ni za tat jo qe ve ri ta re mund të organizojnë 
de bat pu blik mbi nismën e for mi mit të tru pit 
ra jo nal por nuk mund ta krijojnë Ko mi si o nin 
që do të kis hte fu qinë e zbar dhjes dhe të njo hjes 
të fak te ve.

Le të kis hin qenë në Ser bi 70 ose 80 për qind të 
atyre që e kanë përkrahur politikën e Mi los he vi qit 
por nuk ka mënyrë tjetër në hapësirën çfarë është 
Ball ka ni Perëndimor pos që të gjejmë ndonjë mo del 
që qe ve ritë të ci lat nuk e kanë vul lne tin po li tik, t’i 
detyrojmë që pranojnë zbar dhjen e fak te ve. Pa këtë 
be te ja kundër trashëgimisë është e hum bur krejtë-
sisht, mbe te mi te in ter pre ti met të ci lat i ke mi sot 
dhe nuk e ke mi ab so lu tisht asnjë shpresë se do t’i 
lëvizim gjërat për bre zat e ardhshëm, be te ja është e 
hum bur nëse mbe sin në këtë ni ve lin al ter na tiv, nëse 
mbe sim dhe je mi të këna qur me këtë çka punojmë 
sot. Ne vetëm mund të ndihmojmë, nuk je mi akterë 
politikë.
Deklaratë: Na ta ša Kan dić, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi, Kon sul tat ra jo na le me or ga ni za ta për të drej tat e nje ri ut, 
Be o grad, Ser bi, më 29 te tor 2007.

Qa sja ra jo na le nuk është im po nim i pikë-
pamjeve të përbashkëta, por e vet mja mënyrë 
që të zbard het në tërësi ajo çka ka ndod hur. 

Bashkëpunimi ra jo nal nuk është ndonjë im po nim 
i pikëpamjeve të përbashkëta, por është e vet mja 
mënyrë që në këtë ra stin kom pleks gjërat të zbard-
hen në tërësi dhe kjo është gjëja e vet me ku as nacio-
nalistët në të vërtetë nuk kanë çka të thonë sep se 
në vepër de mon stro het se çka do të thotë pra ni mi 
i përgjegjësisë nga ana e jonë, ed he pse nuk je mi 
aspak faj tor, pra pra ni mi i përgjegjësisë që kri met 
që janë bërë në emër të kom be ve to na, të zbard hen.
Deklaratë: Sr đan Dvor nik, Këshilli i Hel sin kit Kro at për të drej tat 
e nje ri ut, Kro a ci, Kon sul tat ra jo na le me or ga ni za ta për të drej tat e 
nje ri ut, Be o grad, Ser bi, më 29 te tor 2007.

Ka nevojë për kri ji min e një por ta li në të ci lin 
do të ru hes hin të dhënat dhe fak tet e dis po nu-
es hme që kanë të bëjnë me bal la fa qi min me të 
kaluarën.

... Një lloj por ta li ose web si te, në të ci lin do të is him 
të lin ku ar të gjithë ne me ar ki vat to na, me do ku men-
ta ci o nin që ke mi. Men doj se kjo është e do mos dos-

hme në mënyrë që prej tash e në çdo mo ment, pa si 
që i ke mi ar ki vat, do ku men ta ci o net, li brat, fil mat e 
cak tu ar, ato të bëhen të dis po nu es hme për të gjithë 
që mer rem me këto çështje. Du het të ven do set ko mu-
ni ki mi me ato in sti tu ci o ne shtetërore në se ci lin prej 
ven de ve që në këtë mënyrë mer rem me këtë temë, që 
ed he ata të mos janë të përjashtuar.
Deklaratë: So nja Bi ser ko, Këshilli i Hel sin kit për të drej tat e nje-
ri ut në Ser bi, Kon sul tat ra jo na le me or ga ni za ta për të drej tat e 
nje ri ut, Be o grad, Ser bi, më 29 te tor 2007.

Ky por tal për të ci lin ka fol So nja e ed he di kush 
tjetër, që do të du hej të ven do sej, do të is hte 
shumë i rëndësishëm, ndër të tje rat ed he nga se 
je mi shumë ve ta, individë, ose ed he or ga ni za ta të 
vo gla, që punojmë shumë në mje di set to na lo ka-
le. E ky por tal, ky bashkëpunim me ju do të is hte 
një përkrahje shumë, shumë e mad he kur është në 
pyetje si gu ria e vetë ak ti vi ste ve dhe aktivistëve që 
mer ren me këto çështje në mje di set e tyre.
Deklaratë: Sa bi na Ta lo vić, Qen dra e Ha pur Qyte ta re e In for mi-
mit Bo na Fi de, Ma li i Zi, Kon sul tat ra jo na le me or ga ni za ta për të 
drej tat e nje ri ut, Be o grad, Ser bi, më 29 te tor 2007.

11. Fo ru mi i Tretë Ra jo nal për 
drejtësi tran zi ci o na le: 
Me ka ni zmat për zbar dhjen e 
fak te ve mbi kri met e luftës 
në ish Ju go slla vi 

Be o grad, Ser bi 
11-12 shkurt 2008

Fo ru min e Tretë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci-
o na le e or ga ni zuan Fon di për të drejtën hu ma-
ni ta re (Ser bi), Do cu men ta (Kro a ci) dhe Qen-
dra Kërkimore-do ku men tu e se (BH). Në punën e 
Fo ru mit të Tretë Ra jo nal me temën Me ka ni zmat 
e zbar dhjes së fak te ve mbi kri met e luftës në ish 
Ju go slla vi kanë marrë pjesë 300 për faq ësu es të 
sho qa ta ve të vik ti ma ve, vik ti mat që nuk janë 
anëtarë të sho qa ta ve, veteranë, aktivistë të or ga-
ni za ta ve për të drej tat e nje ri ut dhe të or ga ni za ta-
ve ri no re, gazetarë, gjykatës, prokurorë, avokatë, 
deputetë, juristë, historianë, artistë, studentë dhe 
nxënës të shkol la ve të me sme. Fo ru min e hapën 
kryeta ri i Ku ven dit Po pul lor të Republikës së 
Serbisë Oli ver Du lić dhe ra por tu e si spe cial i par-
la men tit Evro pian për Serbinë Jel ko Ka cin, të 
cilët i dhanë përkrahje të fu qishëm qa sjes ra jo na-
le në bal la fa qi min me të kaluarën. Për Fo ru min 
ra por tuan: Po li ti ka, Dnev ni avaz, SR NA, Ta njug, 
Da nas, Blic, Tri bu ne, INA, RTS, TV FOX, Ra dio 
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Pasqyre e mendimeve, propozimeve dhe rekomandimeve 
maj 2006 – qershor 2009

Evro pa e Lirë, Za Mir ZI NE.net.

Në lu min e su po zi me ve, përshtypje ve dhe të ndje-
nja ve, fak tet janë të vet mit fanarë tanë. (…) Du ke 
ua dhënë vik ti ma ve mundësinë që të fla sin dhe 
ne ve që ti dëgjojmë, ju kon tri bu o ni në shëndoshjen 
e shoq ërisë sonë dhe men doj se shoq ëritë to na, 
shoq ëritë post-kon flik te, ed he më tej janë në pro ce-
sin e ku ri mit dhe unë shpre soj, për hir të të ar dhmes 
së përbashkët, të ar dhmes të ra jo nit, që ky ku rim 
do të jetë i shpejtë. Zo nja dhe zotërinj, dënimi i 
kri mit dhe të kriminelëve është obli gim i yni por 
ed he nevojë e thellë e brendshme e çdo in di vi di 
(…) Kri met du het të ndëshkohen jo për hir të in te-
gri me ve evro pi a ne, por pa ra së gjit hash sep se këtë 
i ke mi borxh vik ti ma ve të kri me ve e ed he i ke mi 
borxh ed he ardhmërisë sonë të cilën nuk gu xojmë 
ta ndërtojmë në the me let e bris hta të mo hi mit, 
harresës dhe shtypjes të së vërtetës. Ky është bor xhi 
ndaj të kaluarës e ed he të ar dhmes të ci lin e ka çdo 
funk si o nar, çdo per son pu blik, çdo in te lek tual dhe 
çdo qyte tar që je ton në këto hapësira.
Deklaratë: Oli ver Du lić, kryetar i Ku ven dit të Republikës së 
Serbisë, Fo ru mi i Tretë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Be o-
grad, Ser bi, 11–12 shkurt 2008.

Ma de le i ne Ful lard, hu lum tu e se në Ko mi si o nin për 
të vërtetën dhe paj ti min e Afrikës së Ju gut, dhe 
So fia Mac her, anëtare e Ko mi si o nit për të vërtetën 
dhe paj ti min e Perusë, kanë fo lur për the me li min, 
punën, strukturën dhe përbërjen, si dhe për efek-
tet e ko mi si o ne ve të këtyre ven de ve në zbar dhjen 
e fak te ve për të kaluarën. 

11.1. Punëtoria: Ne vo jat dhe pri tjet
e vik ti ma ve

Pjesëmarrësit (vik ti mat, për faq ësu e sit e sho qa ta ve 
të vik ti ma ve dhe të veteranëve dhe aktivistët për të 
drej tat e nje ri ut) i kanë dhënë pri o ri tet zbar dhjes 
të së vërtetës, ndëshkimi të autorëve di rekt dhe 
të përgjegjësve për kri met e luftës, kërkimit të të 
zhdu kur ve, zbu li mit të var re za ve ma si ve, iden ti fi ki-
mit të ku fo ma ve, dhe njo hjes të të gjit ha vik ti ma ve. 

Të gjit ha vik ti mat, pa marrë pa rasysh kom-
bësinë, du het të nji hen si vik ti ma.

Men doj se ed he te ne në Kro a ci du het të nji hen të 
gjit ha vik ti mat sep se të vik ti mat e palës ser be shu-
mi ca i sheh si kriminelë potencialë të cilët ed he e 
kanë me ri tu ar atë çka u ka ndod hur.
Deklaratë: Ru ži ca Spa sić, Sho qa ta e fa mi lje ve të të zhdu kur ve 

dhe kid na pu ar ve, Kro a ci, Fo ru mi i Tretë Ra jo nal për drejtësi 
tran zi ci o na le, Be o grad, Ser bi, 11–12 shkurt 2008 

Vik ti mat pre sin që të zbard het e vërteta për 
atë çka ka ndod hur, dhe të gjyko hen autorët e 
drejtpërdrejtë si dhe ata që kanë dhënë ur dhra 
për kri me. 

Du het, pra, të zbu lo hen kriminelët, autorët e kri-
me ve dhe ata që kanë dhënë ur dhrat. Shu mi ca 
thonë... e ndos hta ed he unë shpesh e pyes vetën, pse 
kjo, nëse nuk mund të ma kthej ba bin, apo vëllain, 
por kjo du het, sep se mund të ndalojë vaz hdi min e 
kri me ve. Do të thotë, du het të ndodh kjo që kri me 
si këto të mos përsëriten më...
Deklaratë: Sne ža na Zdrav ko vić, Sho qa ta e të kid na pu ar ve dhe 
të vrarëve në Kosovë, Kosovë, Fo ru mi i Tretë Ra jo nal për drejtësi 
tran zi ci o na le, Be o grad, Ser bi, 11–12 shkurt 2008.

Ekzistojnë pri tjet e atyre që kanë mbe tur pas atyre 
që kanë pësuar. Dhe në ra stin kon kret, ja kur jam 
ed he unë vetë në pyetje, është pri tja që të dëgjohet 
e vërteta.
Deklaratë: Sud bin Mu sić, Sho qa ta Pri je dor 92, BH, Fo ru mi i 
Tretë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Be o grad, Ser bi, 11–12 
shkurt 2008.

Pyetjen që shtro het sot, se çka pre sin vik ti mat, unë 
do ta përkufizoja me një fjalë, e pre sin të vërtetën. 
Sep se asnjë kom pen sim i asnjë llo ji nuk mund t’i 
kthej ata që janë shkatërruar. Fat keq ësisht nga 
përvoja per so na le, dhe përvoja e njerëzve që jetojnë 
në rret him tim, mund të them se nuk je mi as një 
hap më afër të vërtetës se pa ra dhjetë vjetëve, dhe 
kam frikë që ed he pas dhjetë vjetëve do ta the mi të 
njëjtin kon sta tim. Sep se e vërteta në këto hapësira 
është en de pronë e eli ta ve po li ti ke.
Deklaratë: Ju suf Tr bić, Bashkësia kul tu ro re bos hnja ke Pre po rod, 
BH, Fo ru mi i Tretë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Be o grad, 
Ser bi, 11–12 shkurt 2008.

Dhe nëse du het të thu het diçka për pri tjet që kam, 
ajo është pa ra së gjit hash të zbard het se kush e ka 
vrarë nënën ti me, kjo më in te re son shumë, jo që ai 
të kal bet në burg apo çka di çfarë dënimi tjetër, por 
më in te re son se ci li është. Dhe të gjithë na in te re son 
kjo. Më tu tje, më in te re son fort dis tan ci mi i shte tit 
kro at nga kri mi që ka ndod hur aty. Kjo do të thotë 
se nuk mund të bëhet he ro di kush që është kri mi nel 
dhe kam ku res htje të mad he që kjo të thu het qartë. 
Unë atëherë do të kam sa tis fak ci o nin që të them, ky 
është kri mi nel. Dhe pa staj më in te re son fortë dhe 
do të do ja shumë që të mos gënjehet për këtë, nuk 
e dua rrenën, mua nuk më du het që po ho het se në 
fsha tin tim kanë vde kur 50 civilë, kur kanë vde kur 
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19, por nuk dua as të thu het se kanë vde kur 2, kur 
unë di se kanë vde kur 19, sep se i kam njo hur, ua di 
vëllezërit, mo trat, unë kam pas bisedë me ta.
Deklaratë: Dra gan Pje vač, re fu gjat nga Kro a cia, Fo ru mi i Tretë Ra jo-
nal për drejtësi tran zi ci o na le, Be o grad, Ser bi, 11–12 shkurt 2008.

Pro ce si mi i kri me ve të luftës, pra ky është pri o ri-
tet i të gjit ha pri o ri te te ve, posaçërisht që vjen nga 
ko mu na ku si gu risht në këtë mo ment, në atë zonë, 
është ko mu na ku më së shum ti gërshetohen njerëzit 
që kanë qenë vik ti ma, me njerëz që kanë bërë kri me 
të luftës.
Deklaratë: Edin Ra mu lić, Sho qa ta e gra ve të Pri je do rit Iz vor, BH, 
Fo ru mi i Tretë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Be o grad, Ser bi, 
11–12 shkurt 2008.

Unë e pres të vërtetën, pres që kri met të ndëshkohen 
sep se en de ke mi kri mi nel që shëtisin të lirë, ndër 
ta ed he ata më të kërkuarit. Një vjet e gjysmë kam 
përcjell gjyki min e Shkorpionëve, kam prit se do të 
përmbushët një pjesë e drejtësisë, ed he pse kjo nuk 
do të ma kthen te ba bin dhe vëllain tim. Në fund 
ver dik ti ka qenë i turpshëm.
Deklaratë: Sa fe ta Mu hić nga Sre bre ni ca, BH, Fo ru mi i Tretë Ra jo-
nal për drejtësi tran zi ci o na le, Be o grad, Ser bi, 11–12 shkurt 2008.

Përvoja ima nga bi se dat me vik ti mat është se, si ed he 
shumicës prej ju ve, ha trin e kanë më së shum ti te e 
vërteta, por be so ni, të paktën kjo është përvoja ime, jo 
e vërteta se kush e ka fil lu ar luftën, por çka ka ndod-
hur me më të das hu rit e tyre dhe pse i ka ndod hur 
kjo. Pse ata janë bur go sur jashtë çdo li gji pa armë, si 
refugjatë me gratë me barrë dhe me fëmijë të vegjël, 
janë marrë dhe dërguar në kam pet e për qen dri mit 
në Bo snje ku janë tor tu ru ar, vrarë, zhdu kur.
Deklaratë: Tea Gor janc-Pre le vić, Ak si o ni për të drej tat e nje ri ut, 
Ma li i Zi, Fo ru mi i Tretë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Be o-
grad, Ser bi, 11–12 shkurt 2008.

Pres që bo ta në të ar dhmen do të jetë ndryshe. Të 
gjit ha kombësive to na, a janë boshnjakë, a janë 
serbë, a janë kroatë, të mos u ndod hi kjo e ke qe, të 
mos përjetojnë çka ka përjetuar bur ri im 21 vjeçar 
kur ma dha në krah vajzën që kis he vetëm 11 ditë 
dhe më tha: ‘Mer re Re fi je, ru a je, unë nuk di a do të 
ka loj dhe çka do të ndodh me mua dhe a do ta shoh 
më ndonjëherë»; dhe kurrë më nuk e ka parë dhe 
asnjëherë asnjë lajm për te nuk është dëgjuar për 
12 vjet e gjysmë.
Deklaratë: Re fi ja Alić nga Sre bre ni ca, BH, Fo ru mi i Tretë Ra jo nal 
për drejtësi tran zi ci o na le, Be o grad, Ser bi, 11–12 shkurt 2008.

Për fa mi ljet e të zhdu kur ve pri o ri tet ka zbu li mi 
i var re za ve ma si ve, eks hu ma ci o ni, dhe var ri mi 
i ku fo ma ve. 

Ajo çka është te jet e rëndësishme për fa mi ljet në atë 
mo ment është që të mar rin mbe tjet mor to re të më 
të das hur ve por është shumë vështirë të kup to het, 
ja ed he pas 16 vjetëve, që ne në komunën Zvor nik, 
kërkojmë 500 ku fo ma.
Deklaratë: Me vlu din Lu pić, Sho qa ta e fa mi lje ve të zënëve rob 
dhe të zhdu kur ve të komunës Zvor nik, BH, Fo ru mi i Tretë Ra jo-
nal për drejtësi tran zi ci o na le, Be o grad, Ser bi, 11–12 shkurt 2008 

Është ne vo ja që të gjithë ata që kanë di je ni se ku 
janë var re zat, të tregojnë që ata njerëz të gjin den, 
që ata mijëra mes hkuj dhe fëmijë të vrarë, nuk kanë 
qenë vetëm bur rat në moshë, që të gjin den, dhe të 
varrosën me re spekt dhe ta kanë ven din e tyre ku 
pre hen dhe ne të je mi të qetë. Nëse nuk kanë pas 
të drejtën për jetë, ta kanë të paktën të drejtën në 
një vend për varrë, një me zar të ve tin, nuk di se si 
ta them këtë.
Deklaratë: Re fi ja Alić nga Srebrenicë, BH, Fo ru mi i Tretë Ra jo nal 
për drejtësi tran zi ci o na le, Be o grad, Ser bi, 11–12 shkurt 2008.

Unë menjëherë që nga fil li mi, kur fil lu am të fla sim 
se ci lat janë ne vo jat e vik ti ma ve, unë e kam de fi-
nu ar si e vërteta, drejtësia, si gu ria, si gu ria gjith se si 
eko no mi ke, so ci a le, ju ri di ke dhe shëndetësore.
Deklaratë: Bran ka An tić Šta u ber, Sho qa ta Fu qia e gru as, BH, 
Fo ru mi i Tretë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Be o grad, Ser bi, 
11–12 shkurt 2008.

Vik ti mat kanë të drejtë që të dëgjohen nga të tjerët, 
të sho hin bashkëndjesinë dhe përkrahjen për ta. 
Është nevojë dhe fu qi e mad he nëse e ndje ni fjalën 
e di kujt ose dorën e përkrahjes. Ne ve na du het kjo. 
Dhe men doj se këtu je mi mbled hur për këtë. Që të 
gjithë të the mi çka ndiejmë dhe për çka ke mi nevojë. 
Të vërtetën tonë ta the mi dhe të sho him pa staj, ose 
të nesërmen pas gju mit, nëse ta ko he mi dhe nji he-
mi, të dëgjojmë fjalët, dëgjo, më ka pre kur ajo çka 
ke tre gu ar, unë dua të të ndih moj në këtë mënyrë, 
mba se mund të ndihmojë
Deklaratë: Šte fi ca Kr stić, Sho qa ta Vik ti mat e luftës at dhe ta re, 
Kro a ci, Fo ru mi i Tretë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Be o-
grad, Ser bi, 11–12 shkurt 2008 

Sho qa ta e fa mi lje ve të serbëve të zhdu kur në 
Kosovë kërkojnë tu bim të përbashkët dhe shfaq-
jen e pi e te tit ndaj të gjithë vik ti ma ve në Ditën 
ndërkombëtare e të zhdu kur ve.

Fa mi ljet to na kanë një nismë dhe kërkesë që të kri-
jo het një qen dër mo mo ri a le për të gjit ha vik ti mat 
në këtë ra jon. Men doj se do të is hte shumë e rëndë-
sishme që në ditën e të zhdu kur ve që shënohet me 
30 gusht, që të gjit ha fa mi ljet to na fat ke qe nga këto 
hapësirat, të tu bo he mi ne një vend dhe të shfa qim 
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re spekt dhe pi e tet të du hur të gjithë atyre që kanë 
pësuar.
Deklaratë: Ve ri ca To ma no vić, Sho qa ta e fa mi lje ve të të kid na-
pu ar ve dhe të zhdu kur ve në Kosovë dhe Me to hi, Ser bi, Fo ru mi 
i Tretë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Be o grad, Ser bi, 11–12 
shkurt 2008.

Të rinj ve du het t’u li het trashëgimi e vërteta.

Të rinjtë dhe ajo që si pas me je ka dalë nga dëshmitë 
e tyre këtu, është se ne je mi përgjegjës që tua lëmë 
atyre të vërtetën. Ata du het ta dinë të vërtetën dhe 
ata vetëm me të vërtetën du het të vazhdojnë të 
jetojnë.
Deklaratë: Sr pa nja na Ro san dić, Sho qa ta e vik ti ma ve të luftës 
at dhe ta re, Kro a ci, Fo ru mi i Tretë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o-
na le, Be o grad, Ser bi, 11–12 shkurt 2008.

Do të thotë se askush nuk mund të ma kthej ba bin 
tim. Asnjë kom pen sim e asgjë tjetër asnjëherë nuk 
ma kthen ba bin por vetëm e vërteta dhe drejtësia, 
sa ka rëndësi për mua po aq ed he për të gjit ha vik-
ti mat, mund të na kthejnë be si min në të ar dhmen, 
sep se ed he shu mi ca e politikanëve, na thotë ne ve të 
rinj ve, men doj, se ardhmëria është e jo na. Unë nuk 
e shoh asnjë të ar dhme as për ve ten as për kolegët 
e mi të rinj nëse mu ne të rinjtë nuk do të punojmë 
së bas hku me ju në të sot men, që e ardhmja të na 
bëhet më e mirë.
Deklaratë: Ke nan Ke se ro vić, de le gat në Dhomën e Kom be ve të 
Federatës së BH dhe de pu tet në Ku ven din e Kan to nit të San ski, 
BH, Fo ru mi i Tretë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Be o grad, 
Ser bi, 11–12 shkurt 2008.

Dëshmitë pu bli ke janë të ne voj shme, du het t’i 
transmetojnë me di at, dhe t’i dëgjojnë politika-
nët dhe opi ni o ni. 

Sa i përket dëshmive pu bli ke mbi tragjeditë per so-
na le unë men doj se janë shumë të rëndësishme dhe 
se te na i ke mi shumë pak të dëshmive të këtilla 
me di a le dhe pu bli ke, por i ke mi nëpër kon fe ren ca, 
se mi na re, nuk e di pse vetëm të këtyre llo je ve, ku në 
rret het më të ngus hta mund të shi het se si vik ti mat 
e sho hin njëra tjetrën. Men doj se dëshmitë pu bli ke 
na du hen dhe se me di at du het t’i transmetojnë, dhe 
se ato do të du hej t’i dëgjonin politikanët në po stet 
më të lar ta në të gjit ha ven det e ra jo nit, ata që 
drejtojnë këto shte te.
Deklaratë: Ru ži ca Spa sić, Sho qa ta e fa mi lje ve të Serbëve të 
zhdu kur dhe të kid na pu ar, Kro a ci, Fo ru mi i Tretë Ra jo nal për 
drejtësi tran zi ci o na le, Be o grad, Ser bi, 11–12 shkurt 2008.

Pjesëmarrësit kanë pro po zu ar që kus hti për 
in te gri met evro pi a ne të jetë pro ce si mi i kri me-
ve të luftës, gje tja e ku fo ma ve të të zhdu kur ve, 

kërkimi i fa ljes dhe di a lo gu shoq ëror në të gjit-
ha shte tet e ish Jugosllavisë. 

Pra ata këtë kusht për qa sje në shoq ërinë evro pi a ne 
du het të lid het me pro ce si min e kri me ve të luftës, 
gje tjen efi ka se të të zhdu kur ve... - të gjin den më të 
das hu rit e tyre që en de mba hen të zhdu kur - që ata 
të var ro sen, në mënyrë që familjarët e tyre të vazh-
dojnë di si jetën, kur se për ata [vik ti mat] shumë e 
rëndësishme është ed he t’u kërkohet fa lja.
Deklaratë: Tea Gor janc-Pre le vić, Ak si o ni për të drej tat e nje ri ut, 
Ma li i Zi, Fo ru mi i Tretë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Be o-
grad, Ser bi, 11–12 shkurt 2008.

Dhe ne ke mi ard hur de ri te një kon sta tim që përmes 
bashkësisë ndërkombëtare t’i mo ho het qa sja in te-
gri me ve euro-atlan ti ke se ci lit shtet që nuk i ka 
zgjid hur çështjet e të zënëve rob dhe per so na ve të 
zhdu kur.
Deklaratë: Ivan Pše ni ca, Lid hja e sho qa ta ve të fa mi lje ve të 
mbrojtësve kro at të zënë rob dhe të zhdu kur, Kro a ci, Fo ru mi i 
Tretë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Be o grad, Ser bi, 11–12 
shkurt 2008.

Ka veteranë që duan të pranojnë përgjegjësinë e 
tyre dhe të so li da ri zo hen me vik ti mat.

Pjesëmarrësit në luftë janë po kështu vik ti ma dhe 
ata do të mbe sin di si në mar gji na, fa mi ljet janë 
nën ndi ki min e madh, pu na me të rinjtë etërit e 
të cilëve janë të tra u ma ti zu ar shumë është tepër e 
vështirë, dhe mu për këtë ed he këta njerëz du het 
të kyçen në di a log..
Deklaratë: Ame la Su ljić, Ni sma ri no re për të drej tat e nje ri ut, 
BH, Fo ru mi i Tretë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Be o grad, 
Ser bi, 11–12 shkurt 2008.

Des ha të them vetëm se ka veteranë që duan të 
pranojnë përgjegjësinë dhe të punojnë, të kyçen 
në ndërtimin e pa qes dhe ata do të is hin gjith se si 
të dobishëm Këta veteranë janë di ku të gatshëm 
që të bal la fa qo hen me të kaluarën, të pranojnë 
përgjegjësinë e tyre dhe të so li da ri zo hen me vik ti-
mat, gjë që e ka rëndësinë e vet.
Deklaratë: No vi ca Ko stić, Sho qa ta Veteranët për pa qe, Ser bi, 
Fo ru mi i Tretë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Be o grad, Ser bi, 
11–12 shkurt 2008.

11.2. Punëtoria: Qa sja ra jo na le 
zbar dhjes  së fak te ve mbi kri met 
e luftës

Pjesëmarrësit, shu mi ca gjykatës, prokurorë dhe 
avokatë të të drej ta ve të nje ri ut, vendosmërisht 
kanë përkrahur gjyki met për kri met e luftës si 
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in stru ment ju ri dik më i rëndësishëm për përcak-
timin e përgjegjësisë in di vi du a le pe na le, por me 
vetëdijen se ato nuk e sigurojnë të vërtetën e plotë 
për atë çka ka ndod hur. 

Pjesëmarrësit përkrahën qa sjen ra jo na le dhe 
kri ji min e tru pit ra jo nal për fak tet e të kaluarës 

E pa ra, unë jam për qa sje ra jo na le dhe for mi min 
e një tru pi ra jo nal nga një arsye e thjeshtë. Ajo çka 
ka ndod hur në hapësirat e ish Jugosllavisë ka qenë 
në pa ri min e enëve të lid hu ra. Sep se ke mi shumë të 
tillë (...) Që kanë ardhë... në Bo snje ose Srebrenicë 
nga anët e ndryshme dhe kanë bërë kri me. Ata janë 
ta ni gje o gra fi kisht të ndarë dhe është vështirë që të 
si gu ro hen in for ma tat se kush dhe çka ka bërë dhe 
në ci lin vend. Për këtë dhe për hir të së vërtetës dhe 
paj ti mit, është shumë esen ci a le kjo qa sja ra jo na le.
Deklaratë: Amir Ku la glić, Sho qa ta Gratë e Srebrenicës, BH, 
Fo ru mi i Tretë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Be o grad, Ser bi, 
11–12 shkurt 2008.

Dhe kjo është diçka që vetëm mund të na ndihmojë 
ne ve përballë përgjegjësisë që ke mi për bre zat e 
ardhshëm. Dhe nëse di kush na ndih mon ne ve, do 
të do ja që të janë këta të rinj me atë porosinë e 
tyre në këto kon sul ta kur na thanë: «Ne nuk ke mi 
përgjegjësi për atë çka është bërë, por du am që të 
je mi përgjegjës për ra por tin ndaj asaj që është bërë», 
dhe në këtë kup tim unë po ju lus që të men do ni për 
këtë pro ces, për in stru men tin për zbar dhjen e fak-
te ve dhe në lid hje me këtë du het të gjejmë, të ke mi 
mje tin që na ndih mon, të përkrahim gjyki met për 
kri met e luftës por ed he për të sjellë pak më shumë 
fak te dhe dritë në atë trashëgimi.
Deklaratë: Na ta ša Kan dić, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi, Fo ru mi i Tretë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Be o grad, 
Ser bi, 11–12 shkurt 2008.

Kam thënë se ek zi ston bashkëpunimi ra jo nal mes 
sho qa ta ve të atyre që kërkojnë zgjid hje për të zënit 
rob dhe të zhdu ku rit. Kjo prej kohësh funk si o non 
mirë. Pra, këtu vijmë te bar ri e ra e vul lne tit po li tik. 
Megjithatë, ed he këtu ka di sa përparime në kra-
ha sim me punën e mëparshme. Sot ko mi si o net për 
kërkimin në Ser bi, Bo snje e Hercegovinë dhe Kro a ci, 
po ta ko hen në Brçko dhe po e kritikojnë punën e 
sho qa ta ve. Dëgjoni pak, kritikojnë ed he në Ser bi, 
ed he në Kro a ci, ed he në Bo snje. Pse? Sep se pre si o ni 
është drej tu ar ndaj tyre. Dhe ta ni pre si o ni është jo 
vetëm nga bren da kom bit, por është i përbashkët 
ndaj të gjithëve që e kanë detyra të zgjid hin këtë.
Deklaratë: Ivan Pše ni ca, Lid hja e sho qa ta ve të fa mi lje ve të të 
zënëve rob dhe të zhdu kur ve, Kro a ci, Fo ru mi i Tretë Ra jo nal për 
drejtësi tran zi ci o na le, Be o grad, Ser bi, 11–12 shkurt 2008.

Gjyki met për kri met e luftës janë in stru men-
ti më i rëndësishëm ju ri dik për përcaktimin 
e përgjegjësisë in di vi du a le pe na le por kanë 
ku fi zi me se ri o ze (ka pa ci te tet e gjyka ta ve, ko ha 
që du het për he ti me dhe pro ce sin, vde kja e 
dëshmitarëve, fri ka e dëshmitarëve), që mund të 
kom pen so hen me kri ji min e tru pit ra jo nal për 
zbar dhjen dhe tre gi min e fak te ve. 

Ne vo ja për kri ji min e një tru pi ra jo nal që do të kri jon-
te am bi en tin e paj ti mit, të klimës në të cilën do të jetë 
e mundshme të gjen den më shumë pro va, më shumë 
dëshmitarë, do të avan con te me si gu ri ed he gjyki met 
që po pro ce so hen ak tu a lisht. Nëse kjo nuk ndodh 
do të ke mi për pasojë gjyki met e ngadalësuara dhe 
shumë pak kriminelë që do të dënohen, ndonëse janë 
në pyetje komandantët e lartë dhe zyrtarët në funk si-
o net ci vi le dhe po li ti ke. Është e si gurt që tru pi ra jo nal 
do të ofron te shumë pro va që do të is hin ndihmesë për 
gjyka tat, gjyka tat e rre gull ta që zhvillojnë pro ce set, 
përkatësisht për prokurorët.
Deklaratë: Ibro Bu lić, Pro ku ro ria e BH, Fo ru mi i Tretë Ra jo nal 
për drejtësi tran zi ci o na le, Be o grad, Ser bi, 11–12 shkurt 2008.

Gjith se si men doj që është mirë të ekzistojë një trup 
he tu es në ni ve lin ra jo nal, që do të is hte servisë së 
bas hku me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re që në pjesën më 
të mad he mer ren me këto pro ble me, sep se të gjithë në 
atë rast do të is him ser vis i in sti tu ci o ne ve ju ri di ke.
Deklaratë: Me vlu din Lu pić, Sho qa ta e fa mi lje ve të zënëve rob dhe 
të zhdu kur ve të komunës Zvor nik, BH, Fo ru mi i Tretë Ra jo nal për 
drejtësi tran zi ci o na le, Be o grad, Ser bi, 11–12 shkurt 2008.

Sho qa ta e vik ti ma ve nga Sre bre ni ca kon si de ron se 
pa so jat janë të rëndësishme, por më parë du het të 
zbard hen shka qet e luftës dhe të kri me ve.

Ne po fla sim pak për shka qet e këtij kri mi që ka 
ndod hur këtu. Për shka kun e kri mit de ri më sot 
askush nuk është aku zu ar e as dënuar, çka do të 
thotë se vik ti ma mbe tet viktimë, nuk është re a li zu-
ar drejtësia. Kush e ka marrë të drejtën që ta vras 
fëmijën tim? Dhe kush e ka marrë të drejtën të më 
dëboj nga qyte ti im, nga ba ne sa ime? Të më dëboj 
që ai të hyjë në banesën ti me, që ajo të bëhet e ti ja. 
Ku e mor ri këtë të drejtë? Dhe e kanë marrë këtë të 
drejtë, që nga fil li mi, vetëm një grusht bur rash, nuk 
kanë qenë ma sat, as shte tet nuk e kanë fil lu ar. Ky 
grusht bur rash ka fil lu ar gjithçka, e kanë sjell këtë 
ide, këtë ide o lo gji kri mi ne le..., idenë që kjo të bëhet. 
Dhe kjo nga askush dhe askund nuk përmendet 
në këto tu bi me. Gjithnjë mer re mi me pa so jat dhe 
fla sim për pa so jat. Kup to het se pa so jat janë me 
rëndësi dhe shqu hen, që njerëzit të dinë për to, ta 
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dinë ata që nuk kanë përjetuar tragjedinë, se çka 
mund të prodhojë një e ke qe e tillë. Dhe kjo është 
thelbësore. Por unë e kam thelbësore që në ndonjë 
mënyrë të gjej ed he sa tis fak ci o nin. Të vde ku rit e 
mi nuk mund të mi kthej askush. Mua nuk mun-
det askush të ma kthej as qyte tin tim, që ma kanë 
marrë, rrëmbyer. Ai është tas hti i hu aj. Është i imi, 
dhe nuk është i imi.
Deklaratë: Ka da Ho tić, Sho qa ta Lëvizja e nënave të en kla va ve të 
Srebrenicës dhe Zhepës, BH, Fo ru mi i Tretë Ra jo nal për drejtësi 
tran zi ci o na le, Be o grad, Ser bi, 11–12 shkurt 2008.

Çështja e am ni sti mit du het të mer ret se ri o zisht 
në kërkimin e zgjid hjes për gje tjen e var re za ve 
ma si ve. 

Ndos hta me to da do të mund të is hte am ni sti mi për 
ata që kanë qenë vetëm re a li zu es të ur dhra ve, apo 
jo, ose ata që në çfarëdo mënyrë u janë kundërvënë 
ur dhrit që ka qenë vrit ni, ma sa kro ni, dhu no ni, ose 
ed he, të the mi, që ku fo mat të bar ten nga një varr-
ezë në tjetrën du ke shkatërruar, të the mi, ed he ato 
pak që kis hte mbe tur nga kur met e tyre.
Deklaratë: Amir Ku la glić, Sho qa ta Gratë e Srebrenicës, BH, 
Fo ru mi i Tretë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Be o grad, Ser bi, 
11–12 shkurt 2008 

Tru pi ra jo nal për zbar dhjen e fak te ve mbi kri-
met e luftës nuk është zëvendësim për gjyka tat 
por është mjet për mbled hjen më efi ka se të fak-
te ve të re ja që mund të shfrytëzohen nga or ga-
net gjyqëso re, po li cia dhe pro ku ro ria.

Nuk e du am ne tru pin ra jo nal që do t’i zëvendë-
sonte gjyka tat. Asgjë nuk mund t’i zëvendësojë 
gjyka tat. Ato du het të mbe ten si in stru ment më i 
rëndësishëm, por ne mendojmë në atë se gjyka tat 
nuk mund t’i ndëshkojnë mijëra e mijëra autorë të 
kri me ve.
Deklaratë: Na ta ša Kan dić, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi, Fo ru mi i Tretë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Be o grad, 
Ser bi, 11–12 shkurt 2008.

For mi mi i tillë i një tru pi që do të zbard hte fak tet 
mund të jetë vetëm me do bi për or ga net gjyqëso re. 
Kjo mund të bëhet bazë dhe pikënisje për he ti met 
e or ga ne ve gjyqëso re, po li co re dhe të prokurorisë. 
Është fakt se e vërteta gjyqëso re është e ori en tu ar 
për së tepërmi në fak to gra fi, pa emo ci o ne të mjaf tu-
es hme, pa ndonjë qa sje të ndjesisë ndaj vik ti ma ve. 
Këto janë di sa nga mangësitë e së vërtetës të tillë 
gjyqëso re. Nga ana tjetër, këto dëshmi që i ke mi 
dëgjuar pa ra ko mi si o ne ve për paj tim, janë shumë 
më të sin qer ta. Unë jam i si gurt se ka pa ra këtyre 
ko mi si o ne ve ka më pak dëshmitarë që nuk e kanë 

thënë të vërtetën, se sa pa ra gjyqe ve. Mu për shkak 
të situatës që de kla ra ta është dhënë pa ra opi ni o nit 
në mënyrën di rek te, dhe jo në ndonjë seg ment, siç 
ndodh në gjyq.
Deklaratë: Mi ro slav Alim pić, Gjyqi i qar kut i No vi Sa dit, Ser bi, 
Fo ru mi i Tretë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Be o grad, Ser bi, 
11–12 shkurt 2008.

Tru pi ra jo nal du het të organizojë dëgjime 
pu bli ke të vik ti ma ve, dhe du het të kërkohet 
ed he mo du si i kyçjes të autorëve të kri me ve.

Për mua si një nje ri që e ka hum bur një pjesë të 
mad he të fa mi ljes dhe të miq ve, do të is hte me 
rëndësi dëshmia pu bli ke e atyre që i kanë vrarë më 
të das hur e mi, që thjesht ta shi koj në sy, që ta shoh, 
dhe ta pyes: Pse? Unë jam për qa sje ra jo na le dhe 
for mi min të një tru pi ra jo na le ed he për një arsye 
tjetër të thjeshtë. Ajo çka ka ndod hur në hapësirat 
e ish Jugosllavisë ka qenë mbi bazën e pa ri mit të 
enëve të lid hu ra. Sep se ke mi shumë të tillë që kanë 
ard hur... Ke mi shumë të tillë që kanë ard hur në 
Bo snje ose në Srebrenicë nga anët e ndryshme dhe 
kanë bërë kri me. Ata janë ta ni të ndarë gje o gra fi-
kisht dhe është vështirë që të si gu ro hen in for ma tat 
se kush ka bërë çka, dhe ku e ka bërë këtë. Kështu, 
për hir të vërtetës dhe paj ti mit është shumë qen ëso-
re kjo qa sje ra jo na le.
Deklaratë: Amir Ku la glić, Sho qa ta Gratë e Srebrenicës, BH, 
Fo ru mi i Tretë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Be o grad, Ser bi, 
11–12 shkurt 2008.

Zbar dhja e iden ti te tit të vik ti ma ve, evi den ti mi 
i çdo emri i të vrarëve, të atyre që kanë pësuar 
dhe të zhdu kur ve, pen gon ma ni pu li min dhe 
keq për do ri min e vik ti ma ve. 

Është fakt se numërimi i vik ti ma ve, që se ci li të ketë një 
kar ton per so nal me emrin, mbi e mrin, përshkrimin e 
mënyrës si ka pësuar etj., është një obli gim i vërtetë, 
pa ra së gjit hash ndaj vik ti ma ve dhe një gjë te jet e 
rëndësishme, për atë që zo ti To ka ča përmendi dhe me 
çka unë plotësisht paj to hem, që me këtë të pen go het 
ma ni pu li mi me nu mra, që është i pranishëm në këto 
hapësira ed he shumë de ce nie më parë.
Deklaratë: Lji lja na Pa li brk, Këshilli i Hel sin kit për të drej tat e 
nje ri ut në Ser bi, Fo ru mi i Tretë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, 
Be o grad, Ser bi, 11–12 shkurt 2008.

Tru pi ra jo nal du het të fo ku so het në vik ti mat 
e keq bër je ve nga e ka lu a ra por me obli gim 
që të rinjtë të li ro hen nga përgjegjësia për 
trashëgiminë e së kaluarës.

Dhe kjo është diçka që ne ve vetëm mund të na 



Procesi KOMRA

32

I  Procesi konsultativ mbi mekanizmat për vërtetimin dhe bërjen publike të fakteve në lidhje me krimet e luftës dhe shkeljet tjera 
të rënda të drejtave të njeriut në shtetet post-jugosllave:

ndihmojë përballë përgjegjësisë që ke mi për bre-
zat e ardhshëm. Dhe nëse di kush na pu non ne ve, 
do të do ja që të janë këta të rinj me atë porosinë 
e tyre në këto kon sul ta kur na thanë: «Ne nuk 
ke mi përgjegjësi për atë çka është bërë, por du am 
që të je mi përgjegjës për ra por tin ndaj asaj që 
është bërë», dhe në këtë kup tim unë po ju lus 
që të men do ni për këtë pro ces, për in stru men tin 
për zbar dhjen e fak te ve dhe në lid hje me këtë 
du het të gjejmë, të ke mi mje tin që na ndih mon, 
të përkrahim gjyki met për kri met e luftë por ed he 
për të sjellë pak më shumë fak te dhe dritë në atë 
trashëgimi.
Deklaratë: Na ta ša Kan dić, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi, Fo ru mi i Tretë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Be o grad, 
Ser bi, 11–12 shkurt 2008.

Pra, de ri te një fo rum ra jo nal që të krijojë klimën që 
të mund të thu het në çdo bashkësi se çka ka ndodhë 
dhe që ky per son atëherë të marrë kup ti min dhe ne 
të gjithë të dimë dhe jo të the mi se nuk e ke mi ditë, 
sep se e ke mi ditë.
Deklaratë: Zden ka Pan tić, Qen dra ndërkombëtare për re ha bi li-
ti me e vik ti ma ve të tor tu ra ve, Kro a ci, Fo ru mi i Tretë Ra jo nal për 
drejtësi tran zi ci o na le, Be o grad, Ser bi, 11–12 shkurt 2008.

11.3. Punëtoria: Ro li i me di a ve në  kri ji min e 
klimës po zi ti ve për zbar dhjen e fak te ve 

Është nxje rrë kon klu di mi se shoq ëria ci vi le, OJQ-
të dhe me di at du het të janë akterët kryesor në kri-
ji min e klimës po zi ti ve për pro mo vi min e nevojës 
dhe të detyri mit për zbar dhjen dhe tre gi min e fak-
te ve mbi kri met e luftës. Me di at du het të përkrahin 
in te gri min e veteranëve dhe ro lin e tyre në de mi-
sti fi ki min e ste re o ti pa ve mbi ushtarët e ar mi kut si 
kriminelë.

Me di at mund të kontribuojnë në kri ji min e 
pikturës më të plotë mbi kri met e luftës, so li-
da ri te tin dhe bashkëndjesinë me vik ti mat nga 
shoq ëritë tje ra .

Shem bul li i Latinicës, e ci la fo li për kri met që i ka 
bërë us htria kro a te në Bo snje e Hercegovinë, mua 
më bind se është e mundshme që të pla so het në 
ser vi set pu bli ke një tre gim i ha pur, objek tiv dhe i 
ndriçuar nga të gjit ha anët.
Deklaratë: Bor ka Ru dić, Sho qa ta Gazetarët e BH, Fo ru mi i Tretë 
Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Be o grad, Ser bi, 11–12 shkurt 2008.

Ni ve li kombëtar është i rëndësishëm, por qa sja 
ra jo na le mundëson që të shi hen dhe të dëgjo-
hen ed he vik ti mat tje ra. 

Unë men doj, ju ke ni plotësisht të drejtë, që gjëja 
e parë që unë men doj se du het të jetë pikënisja në 
ni ve lin kombëtar, por ajo çka është e pa mun dur, në 
të vërtetë çka e pamundësinë që ky lloj i punës të 
kryhet në ni ve lin kombëtar, është mu ky mo sek zi-
stim i tru pit ra jo nal. Sep se mu ky ju mundëson që 
të kri jo ni pikturën për atë se çka ke ni bërë dhe si 
mer re ni me këtë.
Deklaratë: Mi li ca To mić, ar ti ste pa mo re nga Be o gra di, Ser bi, 
Fo ru mi i Tretë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Be o grad, Ser bi, 
11–12 shkurt 2008.

Mirëpo, pse na du het ne ve sërish bashkëpunimi 
dhe mirëkuptimi ra jo nal? Nuk mun de mi ne, p.sh. 
në Mal të Zi, të ndërtojmë klimën, klimën po zi ti-
ve për zbar dhjen dhe tre gi min e kri me ve të luftës, 
nëse fqin ji ynë është në po zi ci o net e vi tit 1992, ose 
kur e ke mi agre so rin në po zi tat e vi tit 1992, dhe 
për këtë men doj që vërtet du het të bëhet diçka në 
këtë aspekt.
Deklaratë: Še ki Ra don čić, ja vor ja Mo ni tor, Ma li i Zi, Fo ru mi i 
Tretë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Be o grad, Ser bi, 11–12 
shkurt 2008.

Me di at në një pjesë të ven dit raportojnë vetëm për 
kri met në pjesën tjetër të ven dit dhe vrasësit dhe 
kriminelët janë gjithnjë një anën tjetër. Për këtë 
men doj se është shumë e rëndësishme që t’i kalojmë 
kufijtë pa marrë pa rasysh se a janë ato shtetërore, 
të en ti te te ve, ra jo na le, ko mu na le, etj.
Deklaratë: Bor ka Ru dić, Sho qa ta e gazetarëve BH, Fo ru mi i 
Tretë Ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Be o grad, Ser bi, 11–12 
shkurt 2008.

Dëgjimi pu blik i vik ti ma ve

Në këtë se sion, vik ti mat dhe anëtarët e fa mi lje ve 
të vik ti ma ve nga Kro a cia, Bo snja dhe Her ce go vi-
na, Ser bia, Ma li i Zi dhe Ko so va, dëshmuan për 
padrejtësitë që kanë përjetuar gjatë luftës ndër kaq 
dy miq, Ju suf Tr bić dhe Đor đe Kr stić, tre guan se 
si kanë lid hur miq ësi të përhershme në ditët kur 
Ar ka ni sun don te në Bijelinë (prill 1992).1 

12. Kon sul tat ra jo na le me sho qa tat 
e vik ti ma ve, vik ti mat dhe vetera-
nët mbi me ka ni zmat e zbar dhjes 
së fak te ve për kri met e luftës

Pod go ri ca, Ma li i Zi
9 maj 2008

Kon sul tat i or ga ni zuan FDH, Do cu men ta dhe 

1 Video regjistrimi i 
dëshmive të viktimave në: 

www.korekom.org
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QKD në bashkëpunim me Sho qatën e banorëve të 
Bukovicës dhe të Ple vles dhe Sho qatën e fa mi lje-
ve të të kid na pu ar ve, të zhdu kur ve dhe të vrarëve 
nga vi ti 1998 de ri në vi tin 1999 në Kosovë, Cr ve ni 
bo žur. Fjalën hyrëse e mbajtën Na ta ša Kan dić (Fon-
di për të Drejtën Hu ma ni ta re, Ser bi), Ve sna Ter-
še lič (Do cu men ta, Kro a ci), Mir sad To ka ča (Qen-
dra Kërkimore-Do ku men tu e se, BH), Ja kub Dur gut 
(Sho qa ta e banorëve të Bukovicës dhe Ple vles, Ma li 
i Zi) dhe Lju bi ša Fi li po vić (Sho qa ta e fa mi lje ve të 
të kid na pu ar ve dhe të vrarëve në Kosovë Cr ve ni 
bo žur, Ma li i Zi). Tu bi min e shënoi lan ci mi i nismës 
për kri ji min e Ko mi si o nit ra jo nal për zbar dhjen dhe 
tre gi min e fak te ve mbi kri met e luftës (KO MRA) të 
cilën nismëtarët FDH, Do cu men ta dhe QKD e pre-
zan tuan si kon kre ti zim të përkrahjes që pjesëmar-
rësit e kon sul ta ve i dhanë qa sjes ra jo na le si metodës 
më të be su es hme për zbar dhjen dhe tre gi min e 
fak te ve për kri met e luftës. Pjesëmarrësit (44), për-
faq ësu e sit e sho qa ta ve të vik ti ma ve, vik ti mat që nuk 
janë anëtarë të sho qa ta ve, dhe veteranët nga Ma li i 
Zi, Kro a cia, BH, Ser bia, Ma qe do nia, Sllo ve nia dhe 
Ko so va, e kanë përkrahur nismën për the me li min e 
KO MRA, me bin djen e thellë se ni sma do të marrë 
përkrahje të fu qis hme nga sho qa tat e fa mi lje ve të të 
zhdu kur ve në të gjit ha ven det post-ju go slla ve, por 
të vetëdijshëm se pa vul lne tin politikë të qe ve ri ve 
kombëtare dhe përkrahjen e fu qis hme të bashkësisë 
ndërkombëtare nuk do të ketë jetësim të nismës. 
Tu bi min e paralajmëroi ga ze ta Dan e Podgoricës. 

Ko mi si o ni Ra jo nal është kom ple men tar me 
gjyki met për kri met e luftës. 

Ko mi si o ni Ra jo nal për zbar dhjen e fak te ve për kri-
met e luftës është i vet mi in sti tu cion që mund të 
sigurojë zbar dhjen e fak te ve, re spek tin dhe njo hjen 
e vik ti ma ve në kornizën ra jo na le.
Deklaratë: Na ta ša Kan dić, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi, Kon sul tat ra jo na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe veteranët, 
Podgoricë, më 9 maj 2008. 

Drejtësia gjyqëso re është e rëndësishme, ajo është e 
pas hmangshme, ndër kaq ajo që ne ve propozojmë 
është kom ple men ta re me pro ce sin gjyqësor.
Deklaratë: Mir sad To ka ča, Qen dra Kërkimore-Do ku men tu e se, 
BH, Kon sul tat ra jo na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe veteranët, 
Podgoricë, më 9 maj 2008. 

Gjyka tat në ven det to na, në Kro a ci, Bo snje dhe 
Hercegovinë, Ser bi, në Kosovë, shi ku ar veç e veç 
gjatë një vit zhvillojnë nga 25 de ri 30 pro ce se. Çka 
pa ra qet kjo në kra ha sim me nu mrin tepër të mad-
he të të vrarëve, të zhdu kur ve, të tor tu ru ar ve, të 

zënë rob dhe të dëbuarve me dhunë? (…) An daj na 
du het një mekanizëm që do të jetë kom ple men tar 
më atë që bëjnë gjyka tat.
Deklaratë: Ve sna Ter še lič, Do cu men ta, Kro a ci, Kon sul tat ra jo-
na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe veteranët, Podgoricë, më 9 
maj 2008. 

Sa i përket for mi mit të Ko mi si o nit Ra jo nal kjo 
është më e mi ra çka mund të ndodh, ga ran ton suk-
se sin dhe men doj se të gjithë do të kyçemi në këtë 
ko mi sion dhe me ga ran ci do të arrijmë që ti gjejmë 
shumicën dhe t’i var ro sim si i ka hi je nje ri ut.
Deklaratë: Lju bi ša Fi li po vić, Sho qa ta Cr ve ni bo žur, Ma li i Zi, 
Kon sul tat ra jo na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe veteranët, 
Podgoricë, më 9 maj 2008. 

Ko mi si o ni Ra jo nal i fo ku su ar në vik ti mat mund 
të zvogëlojë hapësirën për gënjeshtra dhe ma ni-
pu li me. 

Është ilu zo re dhe ne nuk du het të bimë në këtë 
grackë, se ci li do ko mi sion apo trup do të jetë në 
gjen dje ta zbardhë të vërtetën ab so lu te, kjo është 
thjesht e pa mundshme. Por, çka do bëjmë, Mund 
të zvogëlojmë hapësirën për gënjeshtra si dhe hapë-
sirën për ma ni pu li me të llo je ve të ndryshme.
Deklaratë: Mir sad To ka ča, IDC, BH, Kon sul tat ra jo na le me sho-
qa tat e vik ti ma ve dhe veteranët, Podgoricë, më 9 maj 2008. 

Ky Ko mi sion do të jetë in sti tu cion të ci lit du het ti 
be so het, dhe nëse ai re a li zo het di si shkel e shko, e 
vërteta do të zbard het, dhe ndos hta për dikë do të 
jetë e dhimbshme... dhe ne je mi të vetëdijshëm se 
ajo du het të jetë shumë më cilësore dhe nuk del e 
tillë, a do të jetë rre zik që ta pranojmë të tillë, mos 
ndos hta është herët për këtë?
Deklaratë: Ka da Ho tić, Sho qa ta Lëvizja e nënave të en kla va ve 
Sre bre ni ca dhe Zhe pa, BH, Kon sul tat ra jo na le me sho qa tat e vik-
ti ma ve dhe veteranët, Podgoricë, më 9 maj 2008. 

Unë men doj se pu na bazë është zbar dhja e fak te ve, 
du het të bëhet re gji stri i të vrarëve dhe i të zhdu-
kur ve dhe të vi het pi ka në këtë.
Deklaratë: Na ta ša Kan dić, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi, Kon sul tat ra jo na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe veteranët, 
Podgoricë, më 9 maj 2008. 

Men doj se është me rëndësi që vik ti mat të fillojnë 
tre gi min e dëshmive të tyre, dhe më pak të fla sim 
për kriminelët, ata herë a vonë do të vijnë në rend 
sep se ata askush nuk mund t’i mënjanojë dhe nuk 
kanë ku të ikin, kri met di hen dhe nuk ka si fshi hen.
Deklaratë: Mi ro slav Var ga, ve te ran nga Kro a cia, Kon sul tat 
ra jo na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe veteranët, Podgoricë, më 
9 maj 2008.
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Vetëm Ko mi si o ni Ra jo nal mun det me i mbledh të 
gjit ha vik ti mat. 

E përkrah këtë Ko mi sion, men doj se është das hur 
qëmo ti ta ke mi, shumë dëshmitarë për fat të keq 
nuk janë më gjallë. Di sa janë zhven do sur. Më vjen 
mirë që je mi mbled hur nga vi set e ndryshme. Këtë 
vërtet nuk do ta be so ja se do të mund të mblid hes-
him kështu në një vend. Pro po zoj që sa më parë të 
fillojmë me punën e Ko mi si o nit, të ja pim sot pro po-
zi met to na dhe për mënyrën se si do të or ga ni zo het. 
Është shumë me rëndësi që njerëzit të arrijnë de ri te 
e vërteta për të afërmit që kanë pësuar.
Deklaratë: Zdrav ka Kar li ca, Or ga ni za ta ko mu na le e fa mi lje ve të 
luftëtarëve të zënë rob dhe të vrarë dhe të civilëve të zhdu kur nga 
Pri je do ri, BH, Kon sul tat ra jo na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe 
veteranët, Podgoricë, më 9 maj 2008. 

Është ne vo ja për rr je tin e fu qishëm dhe të gjerë 
dhe përkrahjen e sho qa ta ve të fa mi lje ve të vik-
ti ma ve dhe të OJQ-ve në ra jon, për të bërë pre-
sion që qe ve ritë e tyre ta pranojnë nismën.

Ke mi ven do sur [FDH, QKD dhe Do cu men ta] 
të fillojmë me kri ji min e ko a li ci o nit ra jo nal në 
lid hje me nevojën e zbar dhjes së fak te ve dhe së 
vërtetës për kri met e luftës dhe që ky ko a li cion 
të punojë mbi pa ri min e punës së drejtpërdrejtë 
në ni ve let e ndryshme: ni ve let lo ka le, kombëtare 
dhe ra jo na le.
Deklaratë: Na ta ša Kan dić, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi, Kon sul tat ra jo na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe veteranët, 
Podgoricë, më 9 maj 2008. 

Kjo është shumë mirë që na ke ni mbledh të gjithë 
ne të the mi men di min tonë dhe kon si de roj se do 
ta ke ni përkrahjen ed he nga anëtarët e fa mi lje ve 
to na kur t’ua përcjell informatën se çka u morëm 
vesh ne këtu dhe si pas të gjit ha gja sa ve të gjithë 
për faq ësu e sit do të paj to hen me kri ji min e Ko mi-
si o ni Ra jo nal. Sep se vetëm kështu do të arrijmë 
re zul ta tet.
Deklaratë: Ol gi ca Bo ža nić, Sho qa ta e fa mi lje ve të të kid na pu ar ve 
dhe të zhdu kur ve në Kosovë, Ser bi, Kon sul tat ra jo na le me sho qa-
tat e vik ti ma ve dhe veteranët, Podgoricë, më 9 maj 2008. 

Unë plotësisht përkrah këtë ak sion të Fon dit për 
të Drejtën Hu ma ni ta re, Qen drës Kërkimore-Do-
ku men tu e se dhe Do cu men ta, por be so ni që ju nuk 
mund të ki ni suk ses nëse nuk e fi to ni, ose nuk e 
fitojmë, përkrahjen, së pa ri nga të gjit ha sho qa-
tat në hapësirat e ish Jugosllavisë, e si do mos nga 
qe ve ritë dhe bur rat e shte tit. Ata do të detyro hen të 
pranojnë vetëm nëse ne ve ndërmjet ve ti do të je mi 
solidarë dhe në har mo ni. Ne ve do t’i detyrojmë ata 

që kjo nismë të jetësohet.
Deklaratë: Si mo Spa sić, Sho qa ta e fa mi lje ve të të kid na pu ar ve 
dhe të vrarëve në Kosovë, Ser bi, Kon sul tat ra jo na le me sho qa tat e 
vik ti ma ve dhe veteranët, Podgoricë, më 9 maj 2008. 

Men doj se ky trup ra jo nal, pos zbar dhjes së fak te ve 
si pri o ri tet do të du hej të kis hte ed he pra ni min e 
fak te ve të zbard hu ra në ko mu ni te tet ku janë bërë 
kri met e luftës.
Deklaratë: Edin Ra mu lić, Sho qa ta Bu ri mi / Iz vor e gra ve nga 
Pri je do ri, BH, Kon sul tat ra jo na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe 
veteranët, Podgoricë, më 9 maj 2008. 

Men doj se të gjithë së bas hku, ne ve në këtë tu bim, 
du het të je mi të bas hku ar në ndje kjen e të gjithë 
atyre [kriminelëve] pa marrë pa rasysh racën, kom-
bësinë apo gjininë e tyre.
Deklaratë: Ah med Graiçevci, Sho qa ta Shpre sa dhe Kuj ti mi, 
Kosovë, Kon sul tat ra jo na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe vetera-
nët, Podgoricë, më 9 maj 2008. 

Kur bëhet fjalë për Ko mi si o nin në ni vel ra jo nal, 
men doj se është ni sme shumë e mirë, që do të përf-
shihen të gjit ha palët, pa marrë pa rasysh fenë apo 
kom bin, dhe të gjit ha palët do të mund të tregojnë 
sa mund t’i ndihmojnë njëra tjetrës.
Deklaratë: Sho qa ta e fa mi lje ve të të kid na pu ar ve dhe të zhdu kur-
ve në Kosovë,, Ser bi – zyra në Hoçë të Mad he, Kosovë, Kon sul tat 
ra jo na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe veteranët, Podgoricë, më 
9 maj 2008  

Kur e mo ra ftesën nga Na ta ša Kan dić që të marrë 
pjesë jo vetëm në këtë mbled hje, por ed he ato 
mbled hjet e pa ra që janë mbaj tur, ne e ke mi përkra-
hur dhe e përkrahim këtë nismë, dhe unë gjithnjë 
i them ve tes se nuk ka alternativë tjetër pos që të 
ndriçohet e vërteta mbi atë se çka ka ndod hur.
Deklaratë: Hysni Be ris ha, Sho qa ta Shpre si mi, Kosovë, Kon sul tat 
ra jo na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe veteranët, Podgoricë, më 
9 maj 2008.

Ne këtu sot me rend siç po lajmërohem për fjalën, 
të gjithë e ja pim përkrahjen. Kam frikë se në fund 
do të vijmë de ri te ajo që shpesh ndodh me tu bi me 
të til la, se çka ndodh pas tyre. Është e kotë që sot 
të çojmë dorën dhe të de kla ro he mi, nëse ed he në 
vetëdijen tonë nuk ndryshojmë dhe bëhemi ajo forcë 
mo to ri ke që atë trup, çfarëdo që do ta emërojmë, e 
shtyjmë që të jetë në ni ve lin e funk si o nit dhe mi si o-
nit që du het ta ketë.
Deklaratë: Če do mir Ma rić, Sho qa ta e fa mi lje ve të per so na ve 
të vrarë dhe të zhdu kur në Krajinë të Kroacisë, Ser bi, Kon sul tat 
ra jo na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe veteranët, Podgoricë, më 
9 maj 2008  

Të gjithë e kanë të vërtetën e tyre por fak tet janë 
e vërteta më e fortë. 
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Kroatët do ta thonë të vërtetën e tyre, me këtë 
paj to hem, urdhëroni, e ke ni të drejtën për te. 
Serbët do ta thonë të vetën, unë tash nuk do ta 
them këtu, unë jam serb. Unë nuk do ta them 
këtu që të mos i ofen doj kroatët, kam kon si de-
ra ta. Por, që kanë ikur 250.000 apo 130.000, ose 
nuk di sa, këtë do ta konstatojë di kush, ky është 
fakt. Shem bul li i dytë, në fsha tin tim kroatët do 
të thonë – nga ky fshat, Çitluku, e kanë gra na tu-
ar Go spi qin, dhe është das hur që të zgjid het kjo. 
Serbët do të thonë, jo, për një vjet, dhe unë e kam 
vërtetuar këtë, askush nuk e hed hur asnjë granatë 
drejt Go spi qit. Dhe këtu nuk do të paj to he mi dhe 
kjo është në rre gull, nëse ju in si sto ni, se ci li e ka 
të vetën. Por nuk mund të mo ho het se 13 mijë 
ve ta janë ma sa kru ar, kjo nuk mund të mo ho het, 
unë nuk dua tash ta ngarkojë këtë tu bim, aty ka 
qenë nëna ime, dhe kjo ta ni po he to het ed he në 
Za greb. Për këtë të vërtetë nuk ke mi çka të fla-
sim, ky është fakt. Ed he diçka, ta përfundoj, në 
Lovincë gjit has htu, ed he në Lovincë pa ra kësaj 
po kështu, por fat keq ësisht nuk di saktë sa, janë 
vrarë pesë ose gjashtë kro at, gjyshe, plakushë. 
Janë vrarë dhe unë kam dëgjuar, sep se ed he ajo e 
pa ska pas pushkën nën fund. Ed he ky është fakt 
dhe e ed he kjo është e vërtetë.
Deklaratë: Dra gan Pje vač, re fu gjat nga Kro a cia, Ser bi, Kon sul-
tat ra jo na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe veteranët, Podgoricë, 
më 9 maj 2008  

Pjesëmarrësit nga Kro a cia dhe BH propozojnë 
kyçjen e veteranëve dhe të autorëve të kri me ve 
në pro ce sion e zbar dhjes dhe të tre gi mit të fak-
te ve mbi kri met e luftës. 

Unë kam qenë pjesë e Armatës së Republikës së 
Bo snje-Hercegovinës dhe nuk turpërohem për këtë 
por dua ta ndaj gru rin nga ba ri i keq, dua që të 
mbe tet e shënuar qartë në hi sto ri, se kush ka qenë 
ai që ka bërë kri me du ke u thi rr në emrin tim ose 
në emër të kujt do tjetër.
Deklaratë: Amir Ku la glić, Sho qa ta Gratë e Srebrenicës, Kon sul-
tat ra jo na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe veteranët, Podgoricë, 
më 9 maj 2008. 

Unë men doj se bren da or ga ni za ta ve të veteranëve 
ka hapësirë, në tërë ra jo nin, por unë do të flas për 
Kroacinë, ku do të is he mirë që të or ga ni zo hes hin 
njof ti met e krejt popullatës për kon tek stin e kësaj 
ni sme ra jo na le dhe vaz hdi min e punës de ri te pa ra-
qi tja e tru pit zyrtar ra jo nal.
Deklaratë: Gor dan Bo dog, Sho qa ta iZ miR, Kro a ci, Kon sul tat 
ra jo na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe veteranët, Podgoricë, më 
9 maj 2008. 

Unë do të kërkoja nga të gjithë të pra nis hmit që 
të ke mi bashkëpunim të mirë dhe veçanërisht nga 
sho qa tat e veteranëve të luftës, që ato të ja pin mak-
si mu min dhe ndihmën më të mad he që të zbu lo hen 
autorët e kri me ve, të gjen den es htrat e të zhdu kur ve 
ku do që i kanë fshe hur. Po kështu, kërkoj nga të gjit-
ha sho qa tat që të bëjnë pre sion te qe ve ritë e tyre, te 
gjyka tat, te prokuroritë që të punojnë sa më shumë 
në zbu li min e autorëve të kri me ve dhe të atyre që 
kanë dhënë ur dhra. Për zbu li min e kri me ve mund 
të kontribuojmë të gjithë, por veçanërisht ata që 
kanë marrë pjesë në luftë.
Deklaratë: Na zmi Ve se li nga Po du je va, Kosovë, Kon sul tat ra jo-
na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe veteranët, Podgoricë, më 9 
maj 2008. 

Në të vërtetë, ka veteranë që janë të gatshëm t’i 
dënojnë kri met që janë bërë në emër të tyre.
Deklaratë: No vi ca Ko stić, Sho qa ta Veteranët për pa qe, Ser-
bi, Kon sul tat ra jo na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe veteranët, 
Podgoricë, më 9 maj 2008. 

Vik ti mat kanë nevojë për bashkëndjesinë dhe 
so li da ri te tin e vik ti ma ve nga ko mu ni te tet tje ra. 
Vik ti mat kanë nevojë që të fla sin për vu aj tjet e 
tyre, padrejtësinë dhe kërkimin e të afërmve. 

Ed he pse e kam hum bur dja lin unë jam në gjen dje 
që t’ia shtrij dorën çdo ser bi të ci lit i ka ndod hur ajo 
çka më ka ndod hur mua.
Deklaratë: Osman Jas ha ri nga Hal la qi i Vogël, Kosovë, Kon sul-
tat ra jo na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe veteranët, Podgoricë, 
më 9 maj 2008. 

E kam dëgjuar këtu një gjë të bu kur: na du het 
bashkëndjesia me vik ti mat e po pul lit tjetër. 
Bashkëndjesia, kjo është vetëm një ndje nje, por 
ne ve na du het ed he so li da ri te ti. Kam dëgjuar 
këtë me vi te dhe e dëgjoj ed he këtu, por unë e kam 
kryeso re që të kup toj ku gjen det tru pi i të afërme 
të mi. So li da ri te ti shi het mu në këtë që aso ci a ci o-
net ku unë jam anëtar të bëjnë diçka për gje tjen e 
di kujt që di kush tjetër këtu e kërkon në hapësirat e 
mia. Ja, ky është so li da ri te ti, jo vetëm që të kërkoj 
ti min, por të kërkoj ed he atë tje trin, që t’i ndih moj 
tjerëve që kërkojnë t’i gjejnë es htrat e të afërmve; 
nëse unë nuk i gjej, le të gjej ai të ve tin që ka vde kur 
ose është zhdu kur.
Deklaratë: Amir Ku la glić, Sho qa ta Gratë e Srebrenicës, BH, 
Kon sul tat ra jo na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe veteranët, 
Podgoricë, më 9 maj 2008.

Zbu li mi i të zhdu kur ve është e vërteta për të 
cilën luftojnë fa mi ljet e tyre.
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E përkrah… Jam nga ato fa mi ljet që kanë ar ri tur 
për fat, po e përdori fjalën fat ed he pse e kam hum-
bur të vet min djalë që kis ha më 1995. Është vrarë në 
Knin, dhe pas tetë vjetësh të pasigurisë kis ha fa tin 
që të marrë kufomën e tij dhe ta var ro si. Unë kam 
vaz hdu ar të luf toj me fa mi ljet tje ra që ed he ato të 
përjetojnë këtë fat. E përdori fjalën fat, ed he pse për 
ata që nuk e kanë përjetuar këtë mund të du ket e 
pa vend dhe e pa kup tu es hme. Fat është të dalësh 
nga pri tja, nga ankthi, dhe të gjesh atë që e ke pri tur 
me vi te, ta dish se ku e ke gdhend emrin e tij dhe ta 
ndezësh një qi ri. Ja, kjo është për fa mi ljet dhe sho-
qa tat to na qëlli mi kryesor, kjo është e vërteta për të 
cilën po luftojmë.
Deklaratë: Če do mir Ma rić, Sho qa ta e fa mi lje ve të per so na ve 
të zhdu kur dhe të vrarë nga Kra ji na në Kro a ci, Ser bi, Kon sul tat 
ra jo na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe veteranët, Podgoricë, më 
9 maj 2008. 

Ne tërë kohën pyesim ku janë tru pat. Nuk ke mi 
marrë përgjigje në këtë dhe an daj kërkojmë nga sho-
qa tat ser be, që e kanë hal lin e njëjtë si ne, të afro hen 
dhe të bashkëpunojmë, të këmbejmë in for ma tat, 
sep se ne je mi ata që pro ce sin mund ta shtyjmë për-
para për të ar ri tur qëlli min që po na mun don.
Deklaratë: Hysni Be ris ha, Sho qa ta Shpre si mi, Kosovë, Kon sul tat 
ra jo na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe veteranët, Podgoricë, më 
9 maj 2008. 

Unë këtë Ko mi sion e shi koj në këtë mënyrë: ky 
Ko mi sion du het të ketë dy eki pe, eki pin për zbar-
dhjen e së vërtetës, dhe eki pin për kërkimin e të 
zhdu kur ve.
Deklaratë: Nar cis Mi ša no vić, Or ga ni za ta uni ke e luftëtarëve të 
BH, Kon sul tat ra jo na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe veteranët, 
Podgoricë, më 9 maj 2008. 

Është me rëndësi që Ko mi si o ni të jetë shtetëror 
por ed he i pa va rur.

Kryesor ja është që në këtë Ko mi sion fjalën ta kanë 
vik ti mat, përkatësisht fa mi ljet e tyre. Kryeso re është 
të ketë rre gul lo ren cilësore, rre gul lo ren e punës, 
ori en ti met dhe pro gra min e punës, të di het se ci li 
është qëlli mi, mi si o ni i Ko mi si o nit, që mos të ecën 
vërdallë. Kryeso re është që nga shte ti t’i nxjer rim, 
përkatësisht t’i fitojmë me pre si o ne, kom pe ten cat e 
plo ta që nga bashkësia lo ka le e de ri te ministritë. 
Kur Ko mi si o ni kërkon ndonjë informatë, ajo du het 
të si gu ro het shpejt dhe të jetë cilësore. Pra, të je mi 
shtetëror, por ed he të mos je mi shtetëror, vetëm të 
na financojë shte ti.
Deklaratë: Nar cis Mi ša no vić, Or ga ni za ta uni ke e luftëtarëve të 
BH, Kon sul tat ra jo na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe veteranët, 
Podgoricë, më 9 maj 2008.

Zgjed hjen e anëtarëve të Ko mi si o nit du het ta bëjë 
një trup i veçantë për emërime, që do të përbëhej 
nga për faq ësu e sit e vik ti ma ve, të or ga ni za ta ve për 
të drej tat e nje ri ut, të rinj ve, pa staj ed he me për faq-
ësu es të qe ve ri ve kombëtare, të Se kre ta rit gje ne ral 
të OKB dhe të UE. 

Pro po zi mi im është që në këtë Ko mi sion të jenë 
patjetër vik ti mat, përkatësisht njerëzit ndaj fa mi-
lje ve e të cilëve janë bërë kri met. Kup to het, nëse në 
këto Ko mi si o ne nuk do të ke mi ed he për faq ësu e sit e 
qe ve ri ve, nuk di a do të mund të mbi je to nim fi nan-
ci a risht, apo të kryhen pro ce set gjyqëso re që du het 
të zhvil lo hen. Sep se qe ve ritë janë ato që ed he sot e 
gjithë ditën pengojnë ndriçimin e fa te ve dhe kyçjen e 
or ga ne ve he tu e se në he ti met e ndryshme për kri met 
e bëra ndaj njerëzve të pafajshëm.
Deklaratë: Mi lo rad Tri fu no vić, Sho qa ta e fa mi lje ve të per so na-
ve të kid na pu a ra dhe të zhdu ku ra në Kosovë, Ser bi – Zyra në 
Mitrovicën Ve ri o re, Kosovë, Kon sul tat ra jo na le me sho qa tat e 
vik ti ma ve dhe veteranët, Podgoricë, më 9 maj 2008. 

Pro po zoj përbërjen e këtij Ko mi si o ni Ra jo nal: të 
ketë tru pin ko or di nu es ope ra tiv me në krye këto tri 
or ga ni za ta jo qe ve ri ta re, dhe që për faq ësu e sit e të 
gjit ha sho qa ta ve që janë ak ti ve në zbar dhjen e së 
vërtetës dhe zgjid hjen e të gjit ha këtyre pro ble me ve 
to na kru ci a le, të de le go hen në të as htu qu aj tu rin 
fo rum, pra fo ru min e Ko mi si o nit Ra jo nal, i ci li do 
të ta ko hej kohë pas ko he dhe do të ven do ste për di sa 
gjëra të cak tu a ra, esen ci a le.
Deklaratë: Dra gan Se ku lo vić, Qen dra për ko mu ni kim Prav da 
[Drejtësi] – Sho qa ta e refugjatëve dhe të dëbuarve nga Kro a cia, 
Ser bi, Kon sul tat ra jo na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe veteranët, 
Podgoricë, më 9 maj 2008.

Pjesëmarrësit propozojnë kri ji min e por ta lit të 
Ko a li ci o nit për Ko mi sion ra jo nal.

Pro po zoj që të for mo het, si e tha di kush më parë, 
por ta li i ko a li ci o nit ra jo nal, që do të is hte në katër 
gjuhë, në mënyrë që në atë por tal se ci li mund të 
gjejë fak tet që i interesojnë. Pro po zoj që të the me lo-
het bu le ti ni mu jor ku do të bo to hes hin të dhënat më 
in te re san te dhe më të mi ra.
Deklaratë: Dra gan Se ku lo vić, Qen dra për ko mu ni kim Drejtësia- 
Sho qa ta e të shpërngulurve dhe të dëbuarve nga Kro a cia, Ser-
bi, Kon sul tat ra jo na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe veteranët, 
Podgoricë, më 9 maj 2008.

Ide ja ime është që të bëhet një web por tal ra jo nal në 
të ci lin do të pre zan to hej çdo viktimë.
Deklaratë: Mi ro slav Var ga, ve te ran nga Kro a cia, Kon sul tat ra jo-
na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe veteranët, Podgoricë, më 9 
maj 2008. 
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13. Kon sul tat kombëtare me 
shoq ërinë ci vi le mbi 
nismën KO MRA

Mitrovicë, Kosovë
26 qer shor 2008

Kon sul tat kombëtare me shoq ërinë ci vi le i or ga-
ni zuan Fon di për të drejtën hu ma ni ta re i Kosovës 
dhe Com mu nity Bu il ding Mitrovicë (Kosovë). 
Di sku ti met e pjesëmarrësve [40], nga or ga ni za tat 
për të drej tat e nje ri ut, sho qa tat e të bur go sur ve 
politikë dhe sho qa ta ve të fa mi lje ve të të zhdu kur-
ve janë zhvil lu ar në një atmosferë shumë të emo-
ci o nu ar. Fjalën hyrëse e mbajtën Na ta ša Kan dić 
(Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, Ser bi), Ve sna 
Ter še lič (Do cu men ta, Kro a ci) dhe Val de te Idri zi 
(Com mu nity Bu il ding Mitrovicë, Kosovë).

Vik ti mat kanë nevojë të fu qis hme për të tre gu-
ar çka u ka ndod hur dhe të tregojnë me emër 
autorët. Për faq ësu e sit e sho qa ta ve të vik ti ma ve 
dhe Këshilli për të drej tat e nje ri ut nga Pris hti-
na konsiderojnë se autorëve të kri me ve të luftës 
du het të gjyko hen aty ku janë bërë kri met. 

Ata që kanë bërë këtë, ata du het të eks tra do hen 
këtu, në ven din ku e kanë kryer kri min, nga se nuk 
mund të dënohen në Ser bi për kri met që kanë kryer 
në Kosovë, dhe nëse shko het me këtë dinamikë si ka 
shku ar de ri ta ni, ed he 1000 vjet nuk do të përfundoj-
në gjyki met për kri me ndaj shqip tar ëve në Kosovë. 
Pra, unë fu qishëm e mbroj qëndri min që të gjithë 
ata që kanë kryer kri me në Kosovë, të përgjigjen në 
Kosovë, ata që kanë kryer kri me në Ser bi në Ser bi, 
ata të Kroacisë në Kro a ci. Pra kri met du het të kthe-
hen në ven din e origjinës së kri mit.
Deklaratë: Behxhet Sha la, Këshilli për të drej tat e nje ri ut, 
Kosovë, Kon sul ta kombëtare me shoq ërinë ci vi le, Mitrovicë, 
Kosovë, më 26 qer shor 2008.

Për faq ësu e sit e or ga ni za ta ve ser be nga Mi tro-
vi ca ve ri o re janë an gaz hu ar për re gji stri min me 
emër e të gjit ha vik ti ma ve dhe për rishqyrti min 
vetëkritikë të përgjegjësisë ve tja ke.

Çdo ko mu ni tet së pa ri du het të ketë qëndrim kri tik 
ndaj ve tve tes. Këtu kryesisht fli tet për ko mu ni te tin 
tjetër me një dozë të mos be si mit që është, hajt të 
the mi, de ri di ku e arsyes hme nga se njerëzit që kanë 
bërë kri me të luftës du het të dënohen, por pa ra së 
gjit hash se ci li du het të fil loj pa stri min në obor rin e 
vet du ke e kryer obli gi min që ka.

Deklaratë: Alek san dar Sto ja no vić, Qen dra për zhvil li min e 
shoq ërisë ci vi le, Kosovë, Kon sul ta kombëtare me shoq ërinë ci vi-
le, Mitrovicë, Kosovë, më 26 qer shor 2008 

Vik ti mat që nuk janë anëtarë të sho qa ta ve të 
vik ti ma ve e kanë përkrahur nismën ra jo na-
le dhe gjyki met për kri met e luftës pa marrë 
pa rasysh a gjyko hen në Ser bi apo Kosovë. 

Ko mi sion Ra jo nal i së drejtës apo së vërtetës, kjo 
me si gu ri në fund do të emërtohet, por si kup tim 
Ko mi sion Ra jo nal, pra kur le xojmë këtë emërtim, 
nënkuptojmë se ky du het të shtri het jashtë ku fij ve 
shtetërorë, sep se me një bllokadë të tillë të shte te ve 
që kanë qenë në luftë të ar ma to sur nuk mund të 
ar ri het tek e vërteta. Vetëm thyer ja e këtij mu ri ose 
këtij ku fi ri dhe përfshirja ra jo na le e të gjithë atyre që 
luftojnë për të vërtetën dhe të drejtën mund të ar ri-
het sa do pak një suk ses.
Deklaratë: Lush Kra sni qi nga Ko re ni ca, Kosovë, Kon sul ta kom-
bëtare me shoq ërinë ci vi le, Mitrovicë, Kosovë, më 26 qer shor 
2008.

Aktivistët e or ga ni za ta ve të të rinj ve dhe juristët 
që kanë marrë pjesë në kon sul ta ia dhënë 
përkrahje të mad he zbar dhjes së fak te ve. Kanë 
pro po zu ar që ed he në kon sul tat e ardhshme të 
bi se do het për amnistinë si mënyrë që të ar ri het 
de ri te e vërteta . KO MRA du het të ketë man da-
tin e ku fi zu ar ko hor. 

Men doj që ndos hta për të nxje rrë diçka ndos hta 
am ni stia do të is hte e ne voj shme, se është më mirë 
me pas të vërtetën se sa me pas gjyki min. E dyta, 
kis ha dëshiruar që ky Ko mi si o ni të ketë jetëgjatësi sa 
më të shkurtër, në kup ti min që ta kryejë man da tin 
e vet sa më shpejt, sa më shpejt të vijë tek e vërteta, 
dhe gjit ha ato që du het të da lin nga ky Ko mi sion. 
Fa le min de rit.
Deklaratë: Mi lot Be ris ha, Ni sma për të drej tat e nje ri ut, Kosovë, 
Kon sul ta kombëtare me shoq ërinë ci vi le, Mitrovicë, Kosovë, më 
26 qer shor 2008 

14. Kon sul tat kombëtare me 
sho qa tat e vik ti ma ve mbi 
KO MRA

Be o grad, Ser bi
15 kor rik 2008.

Kon sul tat kombëtare me sho qa tat e vik ti ma ve i or ga-
ni zoi Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re (Ser bi).
Këto kon sul ta kanë qenë tu bi mi i parë përgati-
tor me sho qa tat e vik ti ma ve në Be o grad, kur 
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pjesëmarrësve u është pre zan tu ar De kla ra ta mbi 
the me li min e ko a li ci o nit ra jo nal për zbar dhjen e 
fak te ve mbi kri met e luftës (KO MRA), e ci la do 
ti udhëheq në të ar dhmen pro ce sin e kon sul ta ve. 
Është shfa qur vi deo re gji stri mi nga kon sul tat ra jo-
na le në Podgoricë më 9 maj 2008, në të ci lat është 
zyrta ri zu ar ni sma për the me li min e KO MRA. Në 
tu bim kanë marrë pjesë 16 për faq ësu es të sho qa-
ta ve të vik ti ma ve dhe 5 vëzhgues, kur se fjalën e 
hyrjes e kis hin Na ta ša Kan dić (Fon di për të Drejtën 
Hu ma ni ta re, Ser bi) dhe Li di ja Ška ro (Ko mi si o ni 
ndërkombëtarë për per so nat e zhdu kur, BH).

Përkrahet ni sma për for mi min e Ko mi si o nit 
Ra jo nal dhe është vlerësuar që ajoi do të jetë 
ndihmesë më e mad he për vik ti mat. 

Përshëndes nismën për the me li min e Ko mi si o nit 
Ra jo nal. Dëshiroj që të the me lo het sa më parë dhe 
që të fil loi me punët, që të kryhen gjërat kon kre te 
dhe kjo në afa tet sa më të shkur ta.
Deklaratë: Ol gi ca Bo ža nić, Sho qa ta e fa mi lje ve të per so na ve të 
kid na pu a ra dhe të zhdu ku ra në Kosovë, Ser bi, Kon sul ta kom-
bëtare me sho qa tat e vik ti ma ve dhe vik ti mat, Be o grad, Ser bi, më 
15 kor rik 2008  

Përkrah në tërësi ak si o net e këtij Ko mi si o ni që 
në hapësirat e ish RFSJ më në fund të kup to het e 
vërteta mbi të gjit ha vik ti mat pa marrë pa rasysh 
be si min apo kom bin. Unë ga ran toj me jetën ti me 
që shumë ve ta në Ser bi do ta kritikojnë këtë ide, ose 
këtë nismë, por kur ne e mbështesim atë Ko mi sion, 
nuk do të ketë nevojë që askush në Ser bi të ngritë 
zërin sep se askush nuk është humbës pos fa mi lje ve 
to na. Ga ran toj se ne do të mbled him në ter ri to ret e 
Serbisë dhe të ma lit të Zi 400.000 nënshkrime për 
këtë Ko mi sion.
Deklaratë: Si mo Spa sić, Sho qa ta e fa mi lje ve të per so na ve të kid-
na pu a ra dhe të zhdu ku ra në Kosovë dhe Me to hi, Ser bi, Kon sul ta 
kombëtare me sho qa tat e vik ti ma ve dhe vik ti mat, Be o grad, Ser bi, 
më 15 kor rik 2008  

Unë mu në këtë an gaz hi min të sotëm për the me-
li min e Ko mi si o nit ra jo nal, shoh një lloj të ko mu-
ni ki mit më të qëndru eshëm, lid hjen e sho qa ta ve të 
vik ti ma ve nga ish Ju go slla via, dhe më du ket se në 
praktikë kjo lid hje ra jo na le, kërkimi i përbashkët i 
të zhdu kur ve, po tre go het si nevojë. Asnjë kon sul tim 
tjetër, asnjë tu bim tjetër, pa marrë pa rasysh a bëhet 
fjalë për gazetarët, or ga ni za tat për të drej tat e nje-
ri ut, të rinjtë, artistët, apo shkrimtarët, nuk ka qenë 
kaq i qartë dhe me kaq shumë përkrahje për zbar-
dhjen e fak te ve ,mbi kri met e luftës dhe sqa ri min 
e fa tit të per so na ve të zhdu kur, si kur që kanë qenë 
kon sul tat me sho qa tat e vik ti ma ve dhe vik ti mat.

Deklaratë: Na ta ša Kan dić, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi, Kon sul ta kombëtare me sho qa tat e vik ti ma ve dhe vik ti mat, 
Be o grad, Ser bi, më 15 kor rik 2008  

Të gjithë njëzëri e përkrahëm kri ji min e këtij Ko mi-
si o ni Ra jo nal, dhe gjithë atë çka do të bëhet në zbar-
dhjen e kri me ve, në nxje rr jen e kriminelëve pa ra 
gjyqit të drejtësisë, të gjit ha këto ne ve familjarëve 
të vik ti ma ve na konvenojnë dhe je mi përkrahës të 
gjithë kësaj.
Deklaratë: Mi lo rad Tri fu no vić, Sho qa ta e fa mi lje ve të per so na-
ve të kid na pu a ra dhe të zhdu ku ra në Kosovë, Ser bi – Zyra në 
Mitrovicën Ve ri o re, Kosovë, Kon sul ta kombëtare me sho qa tat e 
vik ti ma ve dhe vik ti mat, Be o grad, Ser bi, më 15 kor rik 2008. 

Kon si de roj se vetëm ky Ko mi si o ni Ra jo nal mund 
të vijë de ri te nu mri i madh i do ku men te ve për të 
cilët ne këtu sot fla sim shumë dhe i kërkojmë, por 
nuk mund të vijmë de ri te ato in for ma ta dhe te ky 
do ku men ta cion.
Deklaratë: Ne go van Ma vrić, Sho qa ta e fa mi lje ve të per so na ve të 
kid na pu a ra dhe të zhdu ku ra në Kosovë dhe Me to hi, Ser bi, Zyra 
në Hoçë të Mad he, Kosovë, Kon sul ta kombëtare me sho qa tat e 
vik ti ma ve dhe vik ti mat, Be o grad, Ser bi, më 15 kor rik 2008.

Du het të përgatiten me ka ni zmat për ndi kim 
në qe ve ritë në ra jon që të pra no het the me li-
mi i Ko mi si o nit. Du het të de fi no het ed he se 
çfarë do të jetë ra por ti i Ko mi si o nit me in sti-
tu ci o net. 

Men doj se kjo është nismë shumë e mirë dhe men-
doj se kjo qa sje ra jo na le mund të sjell re zul ta te, 
por du het të je mi të vetëdijshëm për kohën në të 
cilën jetojmë dhe po kështu të je mi të vetëdijshëm 
që te shumë qe ve ri në ra jon ed he më tej in te re sat 
kombëtare mbi sun di min e li gjit. Unë nuk e di se 
çfarë pa ras hih ni rreth pro ble me ve me të cilët do 
të bal la fa qo he mi në të ar dhmen, dhe se po kështu 
du het të përgatiten pa ra pra kisht ed he me ka ni-
zmat në çfarë mënyre do të ndikojmë në qe ve ritë 
të ci lat thjesht nuk do ta pranojnë Ko mi si o nin si 
një organizatë që- këtu është vërtet për të zgjid hur, 
përkatësisht për të zbard hur fak tet.
Deklaratë: Sr đan Po po vić, Frak tal, Ser bi, Kon sul ta kombëtare 
me sho qa tat e vik ti ma ve dhe vik ti mat, Be o grad, Ser bi, më 15 
kor rik 2008  

Ne ke mi në këtë hapësirë mjaft sen de të pa zgjid-
hu ra, dhe ato nuk janë zgjid hur nga se ed he sot 
e gjithë ditën nuk ek zi ston vul lne ti po li tik dhe 
pikëmbështetja jonë du het të jetë mu në këtë drej-
tim të re spek ti mit të të gjit ha ni sma ve po zi ti ve. (...) 
Pse shkon ngadalë? Për shkak të mo sek zi sti mit të 
vul lne tit po li tik dhe për shkak të ndi ki mi të madh 
të Qe ve risë. An daj ed he shtro het pyetja (...) si do 
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të ndërtohet ra por ti me këtë ko mi sion të ri, si gu-
risht se me te du het të bashkëpunojë ngushtë, si 
dhe me të gjit ha in sti tu ci o net që kanë në dis po nim 
shënime të cak tu a ra...
Deklaratë: Če do mir Ma rić, Sho qa ta e fa mi lje ve të të vrarëve dhe 
të zhdu kur ve në Krajinën e Kroacisë, Ser bi, Kon sul ta kombëtare 
me sho qa tat e vik ti ma ve dhe vik ti mat, Be o grad, Ser bi, më 15 
kor rik 2008.

Kri te ret për anëtarët e Ko mi si o nit du het të 
de fi no hen qartë. Anëtarë du het të janë njerëz të 
gu ximshëm, të aftë që të kundërvihen të gjithë 
atyre që do të tentojnë të bëjnë ob struk sion 
punës së tij. 

Është shumë me rëndësi që të de fi no hen kri te ret 
për njerëzit që do të punojnë në vetë Ko mi si o nin, 
se a do të janë juristë apo njerëz që kanë përvojë në 
punën e de ri ta nis hme me aso ci a ci o net e të kid na-
pu ar ve dhe të vrarëve.
Deklaratë: Sr đan Po po vić, Frak tal, Ser bi, Kon sul ta kombëtare 
me sho qa tat e vik ti ma ve dhe vik ti mat, Be o grad, Ser bi, më 15 
kor rik 2008. 

Këtu [në ko mi si on] du het të janë njerëz të fu qishëm, 
që në zbar dhjen e të drejtës për ne që je mi vik ti ma të 
kri mit, do ta kenë gu xi min t’i kundërvihen të gjithë 
atyre for ca ve dhe të arrijnë de ri te ar ki vat, ar ki vat 
e tyre (...) Ushtarët kanë xhi ru ar, komandantët e 
tyre, nuk di kush, me vi deo ka me ra, me fo to apa ra-
te, ata i kanë ar ki vat kom ple te për të gjithë njerëzit 
që janë gje tur të vde kur atje poshtë. Dhe ga ran toj 
që ata këto ar ki va i kanë në ven det e tyre, sep se i 
kanë marrë an dej dhe çka bëjnë tash dhe çka do të 
bëjnë më vonë me to, vetëm ata dinë.
Deklaratë: Mi lo rad Tri fu no vić, Sho qa ta e fa mi lje ve të per so-
na ve të kid na pu a ra dhe të zhdu ku ra në Kosovë, Ser bi, Zyra në 
Mitrovicën ve ri o re, Kosovë, Kon sul ta kombëtare me sho qa tat e 
vik ti ma ve dhe vik ti mat, Be o grad, Ser bi, më 15 kor rik 2008.

Du het sa më parë të fil lo het me zgjid hjen e pro-
ble mit të per so na ve të zhdu kur, sep se dëshmi-
tarët dhe anëtarët e fa mi lje ve të të rrëmbyer ve 
ngadalë po vde sin

Du het sa më parë të fil lo het me zgjid hjen e pro ble-
mit të per so na ve të zhdu kur. Të gjithë ke mi fi tu ar 
përshtypjen se ky pro blem i yni di si po zgja tet pa 
ku fij dhe shumicës si kur i kon ve non që kjo të zgjasë 
sa më shumë. E di ni, njerëzit vde sin, ne po pla ke-
mi, është e pa mun dur që në mi le ni u min e tretë ku 
pro blem i yni të zgjid het në afa te të shkur ta.
Deklaratë: Ol gi ca Bo ža nić, Sho qa ta e fa mi lje ve të per so na ve të 
kid na pu a ra dhe të zhdu ku ra në Kosovë dhe Me to hi, Ser bi, Kon-
sul ta kombëtare me sho qa tat e vik ti ma ve dhe vik ti mat, Be o grad, 
Ser bi, më 15 kor rik 2008. 

Janë shfa qur qëndri me të kundërta nëse Ko mi-
si o ni Ra jo nal du het të bashkëpunoj me pjesë-
marrësit e luftës.

Rreth punës së këtij Ko mi si o ni nuk du het të janë të 
kyçur veteranët, sep se kjo do të kis hte jehonë të ke qe 
ndër fa mi ljet. Unë e di se ju thatë se ata të gjithë 
nuk kanë bërë kri me. Pa gjyki min nuk ka pro va 
se a ka bërë apo jo di kush kri me. (...) e them me 
përgjegjësi se ky Ko mi sion nuk mund të jetësohet, 
nuk mund t’i mbledh ato nënshkrime, si do mos në 
Ser bi dhe në Mal të Zi, nëse nuk eli mi no hen vet-
eranët e luftës.
Deklaratë: Si mo Spa sić, Sho qa ta e fa mi lje ve të per so na ve të kid-
na pu a ra dhe të zhdu ku ra në Kosovë, Ser bi, Kon sul ta kombëtare 
me sho qa tat e vik ti ma ve dhe vik ti mat, Be o grad, Ser bi, më 15 
kor rik 2008. 

Ndër ta ka njerëz që me natë të tëra nuk kanë fje tur 
dhe i ka mun du ar ankthi për atë që kanë qenë të 
detyru ar ta bëjnë me dhunë, që të mar rin pjesë në 
kri met e luftës. Jo me vul lne tin e tyre por me forcë 
dhe detyri min e shte tit dhe si ste mit ju ri dik, kështu 
që unë i kup toj emo ci o net, por lo gji ka e gjërave 
thotë se ne nuk du het të mbe te mi pa shënime 
të vlefshme nga njerëzit që drejtpërsëdrejti kanë 
marrë pjesë në dje gien e shtëpive ku kanë qenë të 
ngu ju a ra qin dra vik ti ma të pa faj shme.
Deklaratë: Dra gan Se ku lo vić, Qen dra për ko mu ni ki me Drejtësia 
- Sho qa ta e të shpërngulurve dhe të dëbuarve nga Kro a cia, Ser bi, 
Kon sul ta kombëtare me sho qa tat e vik ti ma ve dhe vik ti mat, Be o-
grad, Ser bi, më 15 kor rik 2008. 

Du ke i zbard hur fak tet Ko mi si o ni do të ndi-
hmojë që të mbro het bre zi i ri du ke ua he qur 
brengën për të kaluarën.
 
Në atë luftë, du ke e shkak tu ar atë, ata na morën 
jetët to na. Por jo këtyre të rinj ve. dhe ne du ke zbu-
lu ar kush e fil loi luftën, dhe kush na mo ri jetët, kush 
na vrau bijtë tanë, nënat dhe të tjerët, ne du het të 
bëjmë çmos që nga kjo t’i mbrojmë këta të rinj që 
vërtet nuk du het të janë të ngar ku ar me këto.
Deklaratë: Dra gan Pje vač, Sho qa ta e fa mi lje ve të per so na ve të 
vrarë dhe të zhdu kur në Krajinën e Kroacisë, Ser bi, Kon sul ta 
kombëtare me sho qa tat e vik ti ma ve dhe vik ti mat, Be o grad, Ser bi, 
më 15 kor rik 2008. 

Patjetër du het të kri jo het një ekip për marrëd-
hënie me opi ni o nin, me qëllim që në opi nion 
të depërtojë e vërteta mbi vik ti mat. Zbu li met e 
Ko mi si o nit mund të pre zan to hen në ko mi te tin 
e cak tu ar të ku vend. 

E thek soj posaçërisht, se du het të or ga ni zo het sek-
si o ni për marrëdhënie me opi ni o nin, me një ekip 
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të fu qishëm dhe kreativë që si pas ka len da rit të 
ngjar je ve do të publikojë të vërtetën për vik ti mat 
dhe autorët e kri me ve. Ju lu tem... mua më du ket se 
ne këtu fla sim me ve tve ten. Opi ni o ni du het të jetë 
çdo herë i in for mu ar për këtë çka po bëjmë dhe të 
pre zan toj të paktën një sto rie nga këtu. Dhe gjëja 
vi ju e se është, nuk e di, ju lu tem le ta në shpjegojnë 
këtë juristët, a du het që të gjit ha këto të pre zan to-
hen pra një ko mi si o ni të ku ven dit.
Deklaratë: Žan ka Sto ja no vić, Prindërit në të zezë, Ser bi, Kon-
sul ta kombëtare me sho qa tat e vik ti ma ve dhe vik ti mat, Be o grad, 
Ser bi, më 15 kor rik 2008. 

Ko mi si o ni du het të krijojë eki pin për gje tjen e 
dëshmitarëve. 

Du het të kri jo het ko mi si o ni për gje tjen e dëshmi-
tarëve. Ata duan të fla sin. Ta di ni, kur të ta ko he ni 
me shumicën e tyre, unë kam pas ra stin me dy çuna 
nga Kra le va, që më kanë tre gu ar çka kanë përjetuar 
dhe se ed he sot nuk flenë qetë sep se kanë qenë atje 
ku nuk është das hur të is hin.
Deklaratë: Žan ka Sto ja no vić, Prindërit në të ze za, Ser bi, Kon-
sul ta kombëtare me sho qa tat e vik ti ma ve dhe vik ti mat, Be o grad, 
Ser bi, më 15 kor rik 2008.

Paj tim mes kom be ve në ra jon nuk mund të ketë 
përderisa të gjit ha vik ti mat nuk e gjejnë sa tis-
fak si o nin e drejtësisë. 

Përgjegjësit si pas linjës ko man du e se, dhe autorët e 
drejtpërdrejtë të kri me ve te luftës do të gjyko hen pa ra 
Tri bu na lit ndërkombëtar pe nal, përkatësisht Tri bu-
na lit të Hagës, si dhe pa ra gjykatësve ndërkombëtarë 
në Kosovë, pa ra gjykatës së Bo snje Hercegovinës, pa ra 
gjyka ta ve kombëtare në Ser bi, Kro a ci dhe Mal të Zi. 
(...) Për dal lim nga vik ti mat kro a te, bos hnja ke dhe 
shqip tar, që e kanë pak më lehtë sep se të gjithë ata të 
kombësisë ser be, të cilët fa mi ljet i kanë kon si de ru ar 
me të drejtë përgjegjës për kri me si pas përgjegjësisë 
ko man du e se, du ke fil lu ar nga kapedanët e de ri te 
gjeneralët, dhe përfshirë këtu ed he ish drej tu e sit e 
shte tit, janë gjyku ar në Hagë ose janë en de aty, e di sa 
tashmë i ka mbu lu ar dheu. Po ta ni, e them këtë me 
përgjegjësi të plotë në emër të fa mi lje ve të vik ti ma ve 
ser be, ro me, go ra ne, tur ke dhe shqip ta re që ne i ke mi 
në evi den cat e sho qatës sonë, askujt nuk mund ti 
shkojë as men dja për paj tim, ose për ndonjë fa lje, siç 
thu het, apo për ndonjë bashkëjetesë, përderisa fa mi-
ljet e vik ti ma ve [e këtyre kombësive, ser be etj] nuk 
do të traj to hen në mënyrën e njëjtë.
Deklaratë: Si mo Spa sić, Sho qa ta e fa mi lje ve të të kid na pu ar ve 
dhe të vrarëve në Kosovë, Ser bi, Kon sul ta kombëtare me sho qa tat 
e vik ti ma ve dhe vik ti mat, Be o grad, Ser bi, më 15 kor rik 2008.

Sho qa tat e vik ti ma ve mund të ndihmojnë shumë 
në punën e Ko mi si o nit du ke mbled hur in for ma-
ta dhe dëshmi për kri met. Ato du het të ndih mo-
hen në këtë me pa ji sje dhe traj ni me. 

Pa si që ne si sho qatë ke mi shumë do ku men te, por 
nuk je mi gjit haq të aftësuar, ndos hta di kush mund 
t’i ndihmojë sho qa ta ve që in for ma tat e mbled hu ra 
të janë sa më cilësore. Që të je mi të us htru ar, si të 
them, as htu që ato të dhëna që disponojmë të pra-
no hen nga gjyka tat, të bëhen do ku men te va li de dhe 
cilësore, të ke mi do bi nga ato. Do të thotë, sho qa tat 
më mirë do të ndih mo nin Ko mi si o nin, që gjërat të 
jetësohen, sep se e ke mi pro ble min e vde kje ve, dhe 
që shu me fa mi lje i përsërisin gjithnjë të njëjtat tre-
gi me, de ri sa më se kanë as fu qinë që ta bëjnë këtë. 
Dhe nëse një herë e bëjnë këtë, atëherë pse kjo nuk 
do ku men to het dhe re gji stro het, sep se vetëm kështu 
e dimë se do të mbe ten si dëshmi të përhershme.
Deklaratë: Dra ga na Đu kić, Sho qa ta e per so na ve të vrarë dhe 
të zhdu kur nga Kra ji na e Kroacisë, Ser bi, Kon sul ta kombëtare 
me sho qa tat e vik ti ma ve dhe vik ti mat, Be o grad, Ser bi, më 15 
kor rik 2008  

Është fo lur për njerëzit që ta ni janë në li ri, ata që 
kanë bërë kri me të luftës dhe nuk janë dënuar në 
masën a mjaf tu es hme, të paktën as htu është për-
shtypja. Pro ce set gjyqëso re ed he do të kryhen nëse 
ne çojmë du art nga to. Fu qia më e mad he e kësaj 
ndërmarrjeje qëndron mu në or ga ni za tat tu a ja, që 
ju i për faq ëso ni. Ju je ni ata që mund ta kryeni këtë 
pro ces de ri në fund.
Deklaratë: Alek san dar Sto ja no vić, Qen dra për zhvil li min e shoq-
ërisë ci vi le, Kosovë, Kon sul ta kombëtare me sho qa tat e vik ti ma ve 
dhe vik ti mat, Be o grad, Ser bi, më 15 kor rik 2008  

Du het të de fi no het qartë me të ci lat kri me do 
të mer ret Ko mi si o ni.

A janë kri me kid na pi met, vra sjet, nxje rr ja e or ga-
ne ve, për këto s’ka asnjë dyshim; por a janë kri me të 
luftës ed he mo hi mi i të drejtës për shtëpi, të drejtës 
për li ri të lëvizjes, abro gi mi i të drej ta ve sta tu to-
re, i së drejtës në pronësi pri va te që du het të jetë e 
pa kon te stu es hme. Unë do të su gje ro ja që sa më mirë 
që është e mundshme t’i kristalizojmë këto, të sho-
him në ci lin vëllim, me të ci lat cilësi të kri me ve të 
luftës mund të mer re mi, përkatësisht në çka du het 
të për qen dro he mi, ose të fo ku so he mi më shumë.
Deklaratë: Dra gan Se ku lo vić, Qen dra për ko mu ni kim Drejtësia  
– Sho qa ta e të shpërngulurve dhe të dëbuarve nga Kro a cia, Ser bi, 
Kon sul ta kombëtare me sho qa tat e vik ti ma ve dhe vik ti mat, Be o-
grad, Ser bi, më 15 kor rik 2008. 

Ko mi si o ni du het të pro mo vo het në opi nion sa 
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më parë që është e mundshme. Të kërkohet 
përkrahja e bashkësisë ndërkombëtare për the-
me li min e tij.

Me Ko mi si o nin [pre zan ti min pu blik] të shko het 
menjëherë. Du het t’i shtrojmë rrugën, të arrijmë de ri 
te ai, du het ta përgatisim opi ni o nin që të thotë «Po, 
na du het Ko mi si o ni». Nuk mund të da lim tash sep se 
na du het përkrahja e qe ve ri ve, du het me vendosmëri 
dhe bin dje të shkojmë nga njëra te tje tra.
Deklaratë: Dra gan Pje vač, Sho qa ta e fa mi lje ve të per so na ve të 
vrarë dhe të zhdu kur në Krajinën e Kroacisë, Ser bi, Kon sul ta 
kombëtare me sho qa tat e vik ti ma ve dhe vik ti mat, Be o grad, Ser bi, 
më 15 kor rik 2008. 

Pra, Ko mi si o ni du het të for mo het sa më parë, 
du het ta ketë përkrahjen e Bas hki mit Evro pian dhe 
të Par la men tit Evro pian, si dhe të Këshillit të Si gu-
ri mit të Kom be ve të Bas hku a ra. Nëse nuk i ka këto 
Ko mi si o ni nuk do të ketë kurrfarë ndi ki mi, nuk do 
të ketë fu qi që të punojë.
Deklaratë: Mi lo rad Tri fu no vić, Sho qa ta e per so na ve të kid na pu-
ar dhe të zhdu kur në Kosovë, Ser bi – Zyra në Mitrovicë, Kosovë, 
Kon sul ta kombëtare me sho qa tat e vik ti ma ve dhe vik ti mat, Be o-
grad, Ser bi, më 15 kor rik 2008.

Du het të përgatitet fil mi do ku men tar për të 
gjithë vik ti mat në ra jon.

Pro po zoj që të përgatitet një film do ku men tar që 
do të bas hkon te të gjit ha vik ti mat në ra jon, që nga 
një për faq ësu es i fa mi lje ve të vik ti ma ve të flet, dhe 
kjo të ilu stro het me vi deo xhi ri met nga ter re ni, nga 
vendngjar jet për të ci lat fli tet. Ky do ku men tar të 
shfa qet në të gjit ha te le vi zi o net kështu që opi ni o ni 
të njof to het se ci li është qëlli mi ynë.
Deklaratë: Ol gi ca Bo ža nić, Sho qa ta e per so na ve të kid na pu ar 
dhe të zhdu kur në Kosovë dhe Me to hi, Ser bi, Kon sul ta kom-
bëtare me sho qa tat e vik ti ma ve dhe vik ti mat, Be o grad, Ser bi, më 
15 kor rik 2008.

15. Kon sul tat kombëtare me shoq-
ërinë ci vi le për nismën KO MRA

Za greb, Kro a ci
16 maj 2008

Kon sul tat i or ga ni zoi Do cu men ta. Në tu bim 
morën pjesë 29 për faq ësu es të shoq ërisë ci vi le në 
Kro a ci. Ve sna Ter še lič (Do cu men ta) dhe Eugen 
Ja kov čić (TV Ja dran – emi si o ni Cen zu ra) in for-
muan pjesëmarrësit mbi rrjedhën e kon sul ta ve, 
in stru men tet për zbar dhjen e së vërtetës, nismën 
për the me li min e Ko mi si o nit Ra jo nal, si dhe për 
for mi min e Ko a li ci o nit mbështetës për KO MRA. 

Është paralajmëruar se ko a li ci o ni do të pre zan-
to het for ma lisht në Fo ru min e katërt ra jo nal në 
Prishtinë, që mba het në te tor të vi tit 2008. 

Të gjithë pjesëmarrësit i dhanë përkrahje qa sjes 
ra jo na le du ke kon si de ru ar se vetëm kështu mund 
të kon sta to hen të gjit ha fak tet mbi kri met e luftës 
dhe fa ti i per so na ve të zhdu kur. 

Është thek su ar rëndësia e mbled hjes së shënimeve 
për të gjit ha vik ti mat e luftës si dhe rëndësia e 
gjyki mit të kri me ve të luftës. Por, është shpre hur 
ed he bren go sja për shkak të ngadalësisë së he ti me-
ve dhe ani mit et nik që është pre zent në pro ce si min 
e kri me ve të luftës. 

Është kon klu du ar se ni sma du het të përfshijë spek-
trin sa më të gjerë të or ga ni za ta ve të shoq ërisë ci vi le 
dhe se përkrahja për nismën du het kërkohet ed he 
në ni ve lin lo kal. Për këtë qëllim, du het të or ga ni zo-
het pre zan ti mi, pro mo vi mi dhe avo ki mi i nismën 
ku do du hej të kyçen or ga ni za tat e ni ve lit lo kal. 

Është shtru ar ed he pyetja se a du het ni sma të ven-
do set në një kon tekst më të gjerë dhe a du het të 
kyçen BE, OS BE dhe Tri bu na li ndërkombëtarë për 
ish Ju go slla vi.

16. Kon sul tat kombëtare me 
të rinjtë mbi nismën KO MRA

Ser bi, Iva nji ca
21 shta tor 2008

Kon sul tat i or ga ni zoi Ni sma Ri no re për të Drej-
tat e Nje ri ut (Ser bi). Të rinjtë e përkrahin nismën 
ra jo na le për zbar dhjen e fak te ve mbi kri met e 
luftës dhe konsiderojnë se du het të the me lo het 
KO MRA si ko mi sion zyrtar. 

Ko mi si o ni Ra jo nal du het të jetë i paanshëm dhe 
tmerrësisht objek tiv në punën e tij, dhe vetë pro ce-
si i the me li mit du het të pla ni fi ko het mirë. 

Të rinjtë konsiderojnë se është e do mos dos hme 
fus ha ta për kri ji min e klimës po zi ti ve në shoq ëritë 
e ish RFSJ dhe se ajo du het të përfshijë tar get gru-
pet e ndryshme me qa sje të përshtatur secilës prej 
tyre. Fus ha ta du het të jetë e shkallëzuar, du het të 
përfshijë vik ti mat, fa mi ljet e tyre dhe du het të 
thek so het ne vi o ja për të vërtetën.
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Në fushatë du het të kyçen per so na li te tet pu bli ke 
nga fus hat e ndryshme.

Edu ki mi ka rol të rëndësishë në kri ji min e klimës 
po zi ti ve, si dhe bashkëpunimi ra jo nal dhe posaçer-
isht këmbimi i vi zi ta ve të të rinjëve. 

Është e do mos dos hme që të kri jo het lid hje mes 
bre za ve, ndërmjet vik ti ma ve dhe të rinjëve, në 
mënyrë që tek të rinjtë të zhvil lo het em pa tia. Është 
me rëndësi që të or ga ni zo hen vi zi tat përmendor-
eve dhe ven de ve të kri me ve.

Të rinjtë e sho hin ro lin e tyre në an gaz hi min në 
ter ren, së bas hku me vik ti mat. Të rinjtë du het ta 
ndërrojnë rret hin e tyre nga përditshmëria.

Është e do mos dos hme që të kyçen bashkësitë fe ta-
re – pa ria e kishës du het të prcjellë dëshmitë pu bli-
ke dhe të kyçet mak si ma lisht në pro ce sin. 

Për anëtarë të Ko mi si o nit nuk do të du hej të zgjed-
hes hin njerëzit që janë të lid hur me pus hte tin ose 
që kanë qenë në pus htet në kohën e kon flik te ve të 
ar ma to sur në ish RFSJ.

Të rinjtë përkrahin vik ti mat dhe anëtarët e fa mi-
lje ve që të bëjnë dëshmi pu bli ke dhe konsiderojnë 
se përgatitja, dëgjimi dhe bar tja e dëshmive të 
vik ti ma ve du het të bëhet me kuj des të madh du ke 
pa sur kon si de ra ta për di nji te tin dhe dëshirat e vik-
ti ma ve. 

Të rinjtë si anëtarë të ko mi si o nit sho hin per so na li-
te tet pu bi ke dhe qytetarët akademikë, dhe sid mos 
për faq ësu e sit e vik ti ma ve dhe të fa mi lje ve të tyre.
KO MRA du het të ketë kom pe ten cat e de fi nu a ra 
qartë për he ti me. Or ga net shtetërore, du ke përf-
shirë shërbimet e si gu ri mit, du het të bashkëpunoj-
në me KO MRA.

17. Kon sul tat kombëtare me 
sho qa tat e vik ti ma ve në Kosovë 
mbi nismën KO MRA

Prishtinë, Kosovë
 4 te tor 2008

Kon sul tat i or ga ni zoi Fon di për të Drejtën Hu ma-
ni ta re Kosovë. Në kon sul tat morën pjesë 22 për-
faq ësu es kryesisht të sho qa ta ve të fa mi lje ve të 
vik ti ma ve dhe të zhdu kur ve, si dhe 6 për faq ësu es 

të or ga ni za ta ve ndërkombëtare në cilësinë e vëzh-
guesve. Me fjalët hyrës u pa ra qi ten Na ta ša Kan dić 
(Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, Ser bi), Ve sna 
Ter še lič (Do cu men ta, Kro a ci) dhe Be kim Bla kaj 
(Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re Kosovë), kur se 
tu bim e mo de roi Val de te Idri zi (Com mu nity Bu il-
ding Mi tro vi ca, Kosovë). 

Ek zi ston ne vo ja në ni ve lin ra jo nal për të vërtetën 
e plotë mbi atë çka ka ndod hur

Na du het një trup që do ku men ta ci o nin që e ka 
mbled hur Tri bu na li i Hagës do ta shfrytëzojë në 
mënyrë shumë të or ga ni zu ar, du ke or ga ni zu ar ed he 
hu lum ti me shtesë për ras tet e shum ta me të ci lat 
Tri bu na li i Hagës dhe gjyka tat ven do re nuk janë 
marrë, du ke e bërë hartën e kri me ve të luftës, me 
pasqyrën se çka ka ndod hur, dhe du ke ndih mu ar 
njëkohësisht në këtë mënyrë prokuroritë dhe, çka 
është më e rëndësishme, du ke kri ju ar një ta blo 
të plotë mbi kri met e luftës, që kri jon klimën në 
secilën shoq ëri, klimën që e zhvil lon so li da ri te tin 
dhe bashkëndjesinë për vik ti mat dhe kri jon ed he një 
platformë pu bli ke ci la vik ti ma ve u mundëson që të 
fla sin për atë çka kanë përjetuar.
Deklaratë: Na ta ša Kan dić, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi, Kon sul ta kombëtare me sho qa tat e vik ti ma ve, Prishtinë, 
Kosovë, më 4 te tor 2008 

Men doj se është shumë e rëndësishme, ed he për 
shkak të përgjegjësisë që ke mi ndaj të mbi je tu ar ve 
dhe ndaj të gjithëve në shoq ëritë to na, që të zbard-
hen fak tet, dhe këto fak te janë aq kom plek se sa që 
mund të ka pen vetëm në kon tek stin ra jo nal. Ne në 
Kro a ci thjesht nuk mund të sho him dhe të kuptojmë 
krejt çka u ka ndod hur atyre që kanë ikur pas ak si-
o nit us hta rak Olu ja (Stu hia) në gusht të vi tit 1995, 
nëse ata sot nuk jetojnë në Kro a ci, por në shumicë 
janë në BH dhe në Ser bi.
Deklaratë: Ve sna Ter še lič, Do cu men ta, Kro a ci, Kon sul ta kom-
bëtare me sho qa tat e vik ti ma ve, Prishtinë, Kosovë, më 4 te tor 
2008 

Ni sma për KO MRA është në in te res të vik ti ma-
ve ko so va re.

Në Kosovë vlerësohet se janë vrarë 13 mijë ve ta, 
janë shpërngulur 800.000 ve ta, janë dje gur dhe 
shkatërruar 127.000 objek te eko no mi ke dhe in di vi-
du a le. Ne sot nuk e ke mi asnjë in sti tu cion që mund 
të na jep të dhënat mbi atë se ku dhe si kanë ndodh 
kri met, kush i ka bërë këto kri me dhe në cilën peri-
udhë ko ho re (...) An daj kon si de roj se for mi mi i këtij 
ko mi si o ni, si pas men di mit tim, është diçka që du het 
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të përkrahet.
Deklaratë: Te ki Boks hi, avo kat nga Ko so va, Kon sul ta kombëtare 
me sho qa tat e vik ti ma ve, Prishtinë, Kosovë, më 4 te tor 2008.

Dua të them se më ke ni bin dur se du het të kri jo het 
ko mi si o ni, ed he pse asgjë nuk është në du art to na. 
Le të kri jo het ko mi si o ni.
Deklaratë: Baj ram Çerkini, Sho qa ta Kuj ti mi, Kosovë, Kon sul ta 
kombëtare me sho qa tat e vik ti ma ve, Prishtinë, Kosovë, më 4 
te tor 2008.

Kri ji mi i këtij ko mi si o ni do të is hte, mix ha Baj ram, 
tej ka lim dhe plotësim i punës së mangët i të gjit ha 
qe ve ri ve dhe një pre sion di rekt në ta.
Deklaratë: Ar sim Gërx ha liu, shef i zyrës së UN MIK-ut për per-
so na të zhdu kur - OMPF, Kosovë, Kon sul ta kombëtare me sho-
qa tat e vik ti ma ve, Prishtinë, Kosovë, më 4 te tor 2008.

Unë e shpreh men di min tim se çdo nismë që si 
pikënisje e ka hu ma ni zmin, dhe që si bazë e ka 
nxje rr jen në dritë të një re a li te ti, ndriçimin e të 
gjit ha ndod hi ve në Kosovë, është në in te res të për-
pjekjeve to na, të punës sonë, të Këshillit tonë [i sho-
qatës së fa mi lje ve të të zhdu kur ve], të sho qa ta ve, 
dhe veçanërisht është në do bi dhe in te res to nin.
Deklaratë: Ha ki Ka su mi, Këshilli për ko or di ni min e sho qa ta ve 
të fa mi lje ve të të zhdu kur ve në Kosovë, Kon sul ta kombëtare me 
sho qa tat e vik ti ma ve, Prishtinë, Kosovë, më 4 te tor 2008.

Shfrytëzoj ra stin me e përshëndet këtë ni sme për 
for mi min e ko mi si o nit, një tru pi ra jo nal, që do të 
jetë ndihmesë për pro ce sin në tërësi, jo vetëm për 
zbar dhjen e fa tit të pa gje tur ve, të zhdu kur ve, por 
ed he në pa ra qi tjen dhe përhapjen e së vërtetës, në 
sen si bi li zi min e opi ni o nit për këtë çështje.
Deklaratë: Prenk Gje taj, Kryeta ri i Ko mi si o nit të Qe ve risë së 
Kosovës për per so nat e pa gje tur, Kon sul ta kombëtare me sho qa-
tat e vik ti ma ve, Prishtinë, Kosovë, më 4 te tor 2008.

Ne du het ë mendojmë mirë dhe të kuptojmë se 
na du het një nismë e kri ji mit të ko mi si o nit për të 
vërtetën, de unë men doj se du het të ekzistojë ed he 
pa ndonjë de bat, kështu siç je mi të bas hku ar këtu 
sot, kështu du het të je mi ed he në Be o grad, Za greb, 
Sarajevë dhe gje tiu. Kri mi ne lit du het ti thu het në sy 
se kri mi ek zi ston, se e ka bërë dhe se fytyrën e ka të 
nxirë nga gje no ci di. Dhe ky ko mi sion, unë men doj, 
du het të ekzistojë dhe se ci li prej jush këtu du het ta 
jap men di min e vet për këtë, pa si që ke mi ed he kohë 
për ta men du ar.
Deklaratë: Ah met Graiçevci, Sho qa ta Shpre sa dhe Kuj ti mi, 
Kosovë, Kon sul ta kombëtare me sho qa tat e vik ti ma ve, Prishtinë, 
Kosovë, më 4 te tor 2008.

Per so na lisht je mi udhëtarë që ta zbulojmë të 
vërtetën por të vërtetës i da lin shumë ar miq dhe 

pen ge sa përpara, unë kam iden ti fi ku ar nga Ba taj-
ni ca 05 dy vëllezërit dhe axhën e ta ni ed he më 
shumë më mun don ta di të vërtetën se kush i ma sa-
kroi ata? Pra nuk më mjaftojnë vetëm es htrat e 
var ri i tyre, ta ni ga ti ed he më shumë më in te re son 
e vërteta, ne du het ta bëjmë këtë gjë, u ke mi borxh 
atyre që në mi nu tat e fun dit nuk men do nin për 
ve te por lu tes hin që ne të shpëtonim nga vde kja e 
pamëshirshme.
Deklaratë: Lush Kra sni qi nga Ko re ni ca Kosovë, Kon sul ta kom-
bëtare me sho qa tat e vik ti ma ve, Prishtinë, Kosovë, më 4 te tor 
2008.

Kërkojmë që të del e vërteta në shesh, të di het si 
janë bë ato kri me dhe kush i ka kryer ato kri me. 
Pa një iniciativë të tillë unë be soj që nuk do të ia 
dil nim. (…) Ne na ngel ed he si familjarë ed he si 
qyte tar të Kosovës, qoftë ed he or ga ni za tat tje ra 
jo qe ve ri ta re që janë këtu, që ed he në këto mo men-
te na janë bashkëngjitur e do të na bashkëngjiten 
ed he më tepër se të vet mit ne je mi ata që mun de-
mi me shty pro ce sin përpara, të vet mit je mi ata 
që mun de mi me e nxje rrë të vërtetën. Unë e di që 
e vërteta përmes or ga ne ve të drejtësisë nuk ka me 
dal e tëra mirëpo ne nuk du het të dorëzohemi
Deklaratë: Hysni Be ris ha, Sho qa ta e fa mi lje ve të të zhdu kur ve 
Shpre si mi, Kosovë, Kon sul ta kombëtare me sho qa tat e vik ti ma-
ve, Prishtinë, Kosovë, më 4 te tor 2008.

Men doj se gjithë së bas hku se se ci la dorë që na ofro-
het për bashkëpunim du het me e marrë, du het me e 
re spek tua sep se vetëm në atë mënyrë ko or di no he mi 
mirë nëse bashkëpunojmë mirë, nëse in for mo he mi 
mirë, vetëm në atë mënyrë mund t’i plotësojmë ato 
boshllëqe të ci lat kanë mbe tur tërë këto vi te.
Deklaratë: Val de te Idri zi, Com mu nity Bu il ding Mi tro vi ca, 
Kosovë, Kon sul ta kombëtare me sho qa tat e vik ti ma ve, Prishtinë, 
Kosovë, më 4 te tor 2008.

Një pjesë e për faq ësu e sve të sho qa ta ve të 
të zhdu kur ve dyshon se mund të for mo het 
Ko mi si o ni Ra jo nal me Serbinë, de ri sa ku 
shtet nuk kërkon fa lje dhe nuk i pra non vik-
ti mat shqip ta re.

Mua më vjen keq, ini ci a ti va është e mirë por nuk 
është në kohën e du hur.(...) çfarë Ko mi si o ni Ra jo nal 
po do ni me e for mua me Serbinë, me qatë që nuk 
të njeh, me atë që nuk të flet, me atë që të hap për 
çdo ditë luftë?.
Deklaratë: Baj ram Qer ki ni, Sho qa ta Kuj ti mi, Kosovë, Kon sul ta 
kombëtare me sho qa tat e vik ti ma ve, Prishtinë, Kosovë, më 4 
te tor 2008.

Nuk e di si mund të formojmë këto ko mi si o ne kur 
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ata, kur vetë po pul li serb nuk e njeh Kosovën, nuk 
ka kërkua fa lje de ri ta ni asnjëherë, ed he ky po pull, 
en de nuk është Ser bia e de mo kra ti zu ar e unë nuk 
e di që en de asnjë po li ti kan serb en de nuk erdh të 
përkulet nëpër këto var re që janë 900 var re za ma si-
ve në Kosovë të zbu lu a ra, asnjëherë nuk erdh me i 
vi zi tu ar asnjëherë. Ky po pull është i lid hur ed he me 
kishën e vet, asnjë pop i po pul lit serb nuk erd hi ta 
vi zi toj asnjë varrezë di ku në Kosovë dhe të kërkon 
fa lje. Këto janë ato çështje që ne je mi shumë larg me 
këtë po pull, këta së pa ri du het të ndërgjegjësohen, të 
kërkojnë fa lje por njëkohësisht ed he të përgjigjen për 
ve prat e bëme. Ne dimë fort mirë që në Ser bi janë 
en de ato struk tu ra ko man du e se, us hta ra ke,po li co re 
të cilët i kanë bë ato kri me në Kosovë..
Deklaratë: Ymer Mer la ku, Sho qa ta e fa mi lje ve të të zhdu kur ve 
nga Kli na, Kosovë, Kon sul ta kombëtare me sho qa tat e vik ti ma ve, 
Prishtinë, Kosovë, më 4 te tor 2008.

Çdo anëtar i fa mi ljes, pa marrë pa rasysh çka sjell 
ky ko mi sion, do të di të vërtetën. Ser bia du het të 
kërkojë fa lje nga shqip tarët, du het të emëroj krim-
inelët e vet që kanë bërë kri met në Kosovë, du het të 
kompensojë dëmet e kri me ve dhe të luftës.
Deklaratë: Xha fer Ve liu, Sho qa ta Pen gu i li ri se, Kosovë, Kon-
sul ta kombëtare me sho qa tat e vik ti ma ve, Prishtinë, Kosovë, më 
4 te tor 2008.

Shu mi ca e për faq ësu e sve të sho qa ta ve të vik-
ti ma ve nuk kanë be sim në gjyka tat e Serbisë. 
Di sa pjesëmarrës konsiderojnë se gjyki met 
janë të rëndësishme pa marrë pa rasysh se ku 
mba hen. 

Me ak ti vi tet e gjyka ta ve në Ser bi që mar rin ven-
di me, ra sti kon kret është për fa mi ljen Bo gu jev ci 
nga Po du je va, ne nuk paj to he mi. Seps , Na ta ša 
e di shumë mirë që kri met e rënda dhe gje no ci di 
dënohen në ni ve lin ndërkombëtarë, dhe jo në këtë 
in tern, të brendshëm, në Ser bi. Këto gjyka ta janë 
be tu ar pa ra Kushtetutës së Serbisë, që ed he sot 
është në fu qi, Serbisë që ed he i ka bërë ato kri me 
në atë kohë.
Deklaratë: Ar tan Se li mi, Sho qa ta Lo ti dhe kuj ti mi, Kosovë, Kon-
sul ta kombëtare me sho qa tat e vik ti ma ve, Prishtinë, Kosovë, më 
4 te tor 2008.

Unë e kon si de roj që është më e do bis hme ta zëmë 
ra sti i këtij kri mi ne li Sas ha Cvje tan, i ci li është 
gjykua me dënim mak si mal për dhem bjet dhe për 
kri met që i ka bë në Podujevë, që të gjyko het në Be o-
grad për shkak se në rret ha nat ak tu a le ball ka ni ke 
ab so lu tisht është e pa mundshme që ky të sil let dhe 
të gjyko het në Kosovë, kur ajo mundësi nuk ek zi-
ston, objek ti visht, ab so lu tisht është e pa mun dur që 

tas hti Ko so va ta kërkon nga Ser bia eks tra di min e 
një shte ta si të saj.
Deklaratë: Te ki Boks hi sa Ko so va, Kon sul ta kombëtare me sho-
qa tat e vik ti ma ve, Prishtinë, Kosovë, më 4 te tor 2008.

Shumicës ab so lu te të shqip tar ëve, ndi ki met e kri-
me ve të bëra në Kosovë që or ga ni zo hen dhe mba hen 
në Ser bi ato janë far sa dhe për ne të pa pra nu es hme 
si pjesë dërmuese e shqip tar ëve dhe familjarëve por 
ed he e aktivistëve sho qa ta ve, lus Na tas ha Kan di-
qin dhe aktivistët tjerë që ta përfshijnë në pro gram 
të ko mi si o nit gjith se si ngri tjen e gjykatës spe ci a le 
e ci la do të kis hte zhvil lu ar gjyki me së pa ku më të 
drej ta.
Deklaratë: Ha ki Ka su mi, Këshilli për ko or di nim të sho qa ta ve të 
fa mi lje ve të të zhdu kur ve në Kosovë, Kosovë Kon sul ta kombëtare 
me sho qa tat e vik ti ma ve, Prishtinë, Kosovë, më 4 te tor 2008.

18. Kon sul tat kombëtare me 
or ga ni za tat për të drej tat e 
nje ri ut mbi nismën KO MRA

Frus hka Go ra, Ser bi
10 te tor 2008

Kon sul tat i or ga ni zoi Im pu nity Watch i Fon dit 
për të Drejtën Hu ma ni ta re. Pjesëmarrës (21) is hin 
aktivistët për të drej tat e nje ri ut. Fjalën hyrëse 
e mbajtën Na ta ša Kan dić (Fon di për të Drejtën 
Hu ma ni ta re, Ser bi), Lji lja na Hel lman (Im pu nity 
Watch, Ser bi) dhe Ma ri ja na To ma (Im pu nity 
Watch, Ser bi).

Na du het KO MRA që mund të krijojë pa mjen 
fak ti ke të së kaluarës sonë e ci la do të pra no het 
si e tillë. 

Ne më në fund du het të ke mi pa mjen fak ti ke e ci la 
do të jetë e pra nu ar si e tillë mu për shkak të fu qisë 
së fak te ve.
Deklaratë: Na ta ša Kan dić, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi, Kon sul ta kombëtare me or ga ni za tat për të drej tat e nje ri ut, 
Frus hka Go ra, Ser bi, më 10 te tor 2008.

Vetëm tru pi ra jo nal mund të sigurojë të vërtetën 
më të afërt me atë çka na ka ndod hur

E vet mja mundësi është që të bëhet në ni ve lin ra jo-
nal, dhe që ato kon klu za, dhe ato re ko man di me të 
janë sa më të afërta me të vërtetën, du ke lëvizur 
drejt asaj që këta fëmijë këtu nesër të mund të sho-
hin përafërsisht se ky ka qenë çështja... Por ajo që 
këtu është vërtetë ar ma me të cilën mund të bëhet 
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diçka, janë fak tet, fak tet e pa mo hu es hme... të bëhet 
bi lan ci, do të thotë ajo çka ka ndod hur. Ky bi lanc, 
dhe bi lanc nga aspek ti i vik ti ma ve, du het të jetë i 
pakontestueshëm. Ai mba se nuk do të sjellë të gjit-
ha gjërat, por do të sjellë një re zul tat.
Deklaratë: Dra go Ko va če vić, Fo ru mi de mo kra tik serb, Kon sul ta 
kombëtare me or ga ni za tat për të drej tat e nje ri ut, Frus hka Go ra, 
Ser bi, më 10 te tor 2008.

Ko mi si o ni Ra jo nal mund të ketë suk ses vetëm 
si pro jekt shtetëror. 

Ki li është, p.sh., në shem bull fan ta stik i pra ni mit 
zyrtar ku kryeta ri i shte ti në një audiencë ra por-
ton dhe u kërkon fa lje vik ti ma ve për të gjit ha 
vu aj tjet dhe dhim bjet, ku ai e me rr përsipër, si 
kryetar i shte tit, përgjegjësinë për të gjit ha kri met 
që i ka bërë paraardhësi i tij. Pra, këtë gjë nuk 
mund ta bëjnë or ga ni za tat jo qe ve ri ta re. Kjo është 
arsyeja pse ko mi si o ni du het të jetë një lloj pro jek ti 
shtetëror.
Deklaratë: Ma ri ja na To ma, Im pu nity Watch, Ser bi, Kon sul ta 
kombëtare me or ga ni za tat për të drej tat e nje ri ut, Frus hka Go ra, 
Ser bi, më 10 te tor 2008.

Fo ku si mi në vik ti mat në kon tek stin ra jo nal 
ba ra zon dhe shlyen kufijtë mes vik ti ma ve. 

Vik ti mat njëfarëdore, për sa kam dëgjuar këtu, 
dhe çka më shkak ton një si hu ti, janë pa ra qi tur si 
një en ti tet. Di si ek zi ston një rre zik që ed he Ko mi-
si o ni Ra jo nal t’i fshijë kufijtë dhe të thotë se në të 
vërtetë nuk janë të rëndësishëm kufijtë për zbar-
dhjen e kri mit dhe vik ti ma ve. Dhe kjo në njëfarë 
mënyre e re la ti vi zon tre gi min mbi atë se kush janë 
ekzekutorët. Sep se unë këtu nuk dëgjoj tre gi min për 
atë se kush janë vik ti mat. … Nëse fla sim për vik ti-
mat si një en ti tet ne atëherë relativizojmë kri met 
dhe njëfarëdore e mbyllim këtë kon tekst po li tik të 
tre gi mit. 
Deklaratë: Ma ri ja Ra do man, Këshilli i Hel sin kit për të drej tat e 
nje ri ut në Ser bi, Kon sul ta kombëtare me or ga ni za tat për të drej-
tat e nje ri ut, Frus hka Go ra, Ser bi, më 10 te tor 2008.

Qëlli mi i KO MRA është ngus hti mi i hapësirës për 
gënjeshtra dhe ma ni pu li me në ni ve lin ra jo nal. 

Të the mi se ky është një obli gim mo ral që të dimë 
se çka ka ndod hur. Dhe nëse ndodh kështu atëherë 
ed he ajo pa mje e dëshiruar dhe e kërkuar në opi-
ni o nin tonë mbi simetrinë e kri mit si gu risht se do 
të hum bet. Pra, nuk mund të fli tet për simetrinë e 
kri mit. Për këtë, men doj, je mi ab so lu tisht të paj ti-
mit dhe se ci li që fu tet në këtë pro ces du het ta ketë të 
qartë se nuk është qëlli mi që të tre go het se të gjithë i 

kanë vrarë të tjerët, dhe se të gjithë ed he janë faj tor 
dhe përgjegjës në mënyrë të barabartë. Dhe nëse 
vik ti mat dhe sho qa tat e vik ti ma ve da lin di si nga 
ai rret hi et nik dhe nisën në kornizën ra jo na le, dhe 
nëse vik ti mat e kërkojnë të vërtetën, të drejtën e tyre 
që të du het se çka u ka ndod hur, ngus hto het ab so lu-
tisht ed he ajo hapësira e ma ni pu li mit.
Deklaratë: Mar ko Ve lič ko vić, Qen dra për zhvil li min e re sur se ve 
ci vi le, Ser bi, Kon sul ta kombëtare me or ga ni za tat për të drej tat e 
nje ri ut, Frus hka Go ra, Ser bi, më 10 te tor 2008.

Du het të sqa ro het çka është më e rëndësishme 
për KO MRA : fak tet mbi përgjegjësinë (pafa-
jësinë) e të aku zu ar ve apo fak tet mbi kri met 
kon kre te të luftës.

A do të janë fak tet e gjyqit që janë zbard hur de ri 
më sot ba za... nga e ci la do të ni set, dhe pa staj do 
të shko het më tej dhe më gjerë, dhe do të përfshihen 
gjërat që tashmë kanë qenë objekt i gjyki me ve.
Deklaratë: Je le na Ca kić, Gratë për pa qe, Ser bi, Kon sul ta kom-
bëtare me or ga ni za tat për të drej tat e nje ri ut, Frus hka Go ra, 
Ser bi, më 10 te tor 2008. 

Ven di met e Hagës për tres hen e Vu ko va rit askush 
në Kro a ci nuk i pra non. Por, ajo që nuk du het të 
har ro het, në të gjit ha këto ven di me, ma dje ed he 
ven di min për li ri min e Ha ra di najt, gjyqi nuk e ka 
mo hu ar se kri met nuk kanë ndod hur. Kjo është ajo 
çka është e rëndësishme për ne.
Deklaratë: Na ta ša Kan dić, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi, Kon sul ta kombëtare me or ga ni za tat për të drej tat e nje ri ut, 
Frus hka Go ra, Ser bi, më 10 te tor 2008.

Në de bat le të sqa ro het nëse KO MRA du het të 
mer ret me shka qet e luftës. 

Kur e ke ni këtë lloj të pre zan ti mit, të fak te ve të 
zhves hu ra dhe të pa kon te stu es hme, ju e ke ni ed he 
hartën e shka qe ve.
Deklaratë: Mar ko Ve lič ko vić, Qen dra për zhvil li min e re sur se ve 
ci vi le, Ser bi, Kon sul ta kombëtare me or ga ni za tat për të drej tat e 
nje ri ut, Frus hka Go ra, Ser bi, më 10 te tor 2008. 

Kurrë nuk do të ar ri het kon sen su si për shka qet [e 
luftës].
Deklaratë: Dra go Ko va če vić, Fo ru mi de mo kra tik serb, Ser bi, 
Kon sul ta kombëtare me or ga ni za tat për të drej tat e nje ri ut, Frus-
hka Go ra, Ser bi, më 10 te tor 2008. 

Rreth shka qe ve, men doj se këtu nuk mund të ar ri-
het asnjë lloj kon sen su si. Një ko mi sion për këtë 
do të is hte i dënuar për dështim. Mua më du ket 
kështu..
Deklaratë: Bog dan Iva ni še vić, Qen dra ndërkombëtare për 
drejtësi tran zi ci o na le, Kon sul ta kombëtare me or ga ni za tat për të 



Procesi KOMRA

46

I  Procesi konsultativ mbi mekanizmat për vërtetimin dhe bërjen publike të fakteve në lidhje me krimet e luftës dhe shkeljet tjera 
të rënda të drejtave të njeriut në shtetet post-jugosllave:

drej tat e nje ri ut, Frus hka Go ra, Ser bi, më 10 te tor 2008.

Du het të de fi no hen detyrat e zyra ve kombëtare: 
ma rr ja e de kla ra ta ve dhe dëgjimi i vik ti ma ve ose 
ed he ak ti vi te te tje ra.

Zyrat kombëtare... a do të or ga ni zo hen ato me ndon-
jë kri ter tjetër; a do të mer ren vetëm me dëgjime dhe 
ma rr jen e de kla ra ta ve apo këto mi si o ne kombëtare 
do të kryejnë ak ti vi te te të ndryshme?.
Deklaratë: Na ta ša Kan dić, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi, Kon sul ta kombëtare me or ga ni za tat për të drej tat e nje ri ut, 
Frus hka Go ra, Ser bi, më 10 te tor 2008. 

Në ni ve lin e çdo shte ti mund të krijojmë ato 
nënkomisione apo ko mi si o ne kombëtare, të ci klat 
do të përcaktonin se çka është bërë, pro ce su ar në 
ni ve lin e atij shte ti, ci li lloj i të dhënave ek zi ston 
dhe atëherë të kryqëzo hen dhe të shi het ci lat të 
dhëna përputhen dhe ci lat jo dhe ku janë zbrazëti-
rat në hapësirën ku mund të veprojmë së bas hku.
Deklaratë: Ma ri ja Ga jic ki, sho qa ta Ni sma ra jo na le e gra ve Voj vo-
di na se, Ser bi, Kon sul ta kombëtare me or ga ni za tat për të drej tat e 
nje ri ut, Frus hka Go ra, Ser bi, më 10 te tor 2008.

Pe ri ud ha ko ho re me të cilën do të mer ret 
KO MRA?

Mo men ti i parë është kur ka ndod hur kon flik ti i 
parë i ar ma to sur, pra që nga vi ti 1991. Dhe fun di 
është më vi tin 2001.
Deklaratë: Ma ri ja Ga jic ki, sho qa ta Ni sma ra jo na le e gra ve Voj vo-
di na se, Ser bi, Kon sul ta kombëtare me or ga ni za tat për të drej tat e 
nje ri ut, Frus hka Go ra, Ser bi, më 10 te tor 2008.

Në kon sul tat du het të përcaktohet ci lat janë 
pri tjet e vik ti ma ve që do të dëshmohen pa ra 
Ko mi si o nit.

Men doj se në këtë kup tim do të du hej të kis him 
pa rasysh dhe të ar ti ku lo nim me kuj des ci lat janë 
pri tjet të njerëzve që do të fla sin pa ra ko mi si o nit. 
Çka pre sin ata, dhe pos kësaj të dëgjohen dhe 
re spek to hen si njerëz që e kanë përjetuar të keqën. 
Çka pre sin ata nga shoq ëria, përkatësisht nga 
shte ti, sep se nga s’përputhja, p.sh. e ko mi si o ne ve 
në Amerikën Ju go re dhe në Afri ke... më këtë është 
ma tur suk se si ose dështimi i ko mi si o nit.
Deklaratë: Mir ja na Voj vo dić, Këshilli për iniciativën qyte ta re, 
Ser bi, Kon sul ta kombëtare me or ga ni za tat për të drej tat e nje ri ut, 
Frus hka Go ra, Ser bi, më 10 te tor 2008.

Ko a li ci o ni për the me li min e KO MRA du het të 
ketë të drejtën e pro po zi mit të 50 për qind të 
anëtarëve të KO MRA.

A do të ketë ko a li ci o ni të drejtën që të propozojë, 
p.sh. 50 për qind të anëtarëve, çka nuk nënkupton 
që ed he t’i emëroj ata.
Deklaratë: Je le na Ne šić, In sti tu ti për tran si cion de mo kra tik, Ser-
bi, Kon sul ta kombëtare me or ga ni za tat për të drej tat e nje ri ut, 
Frus hka Go ra, Ser bi, më 10 te tor 2008. 

Partitë po li ti ke du het të kyçen në kon sul ta, por 
pyetja është kur du het të bëhet kjo? 

Kur të bëhet ko a li ci o ni du het të ki het pa rasysh se 
si të përfshihen ed he për faq ësu e sit e par ti ve po li-
ti ke. Men doj kur ne, të them as htu, kur mes ve ti 
të gjit ha i absolvojmë, i përtypim mirë, e dimë si 
dhe çka du am, ha pat, atëherë do të mund të fil lo-
nim lo bi min në par la men tet dhe qe ve ritë, çka do 
të thotë ed he partitë po li ti ke.
Deklaratë: Mar ja Ga jic ki, Sho qa ta Voj vo đan ka – Ini ci a ti ve ra jo-
na le e gra ve, Ser bi, Kon sul ta kombëtare me or ga ni za tat për të 
drej tat e nje ri ut, Frus hka Go ra, Ser bi, më 10 te tor 2008.

Të shfrytëzohen ka pa ci tet ek zi stu e se për pro-
mo vi min e nismës.

Në cilën mënyrë fe sti va li për të drej tat e nje ri ut Vi vi-
sec fest, edi ci o ni i ri të ci lit do të mba het nga fun di i 
te to rit, fil li mi i nëntorit, do të mund të ofron te hapë-
sirë për pro mo vi min e kësaj ni sme në ter ri to rin e No vi 
Sa dit dhe në cilën mënyrë do të mund të kon cep to nit, 
së bas hku me ne, ku do të shfrytëzonim këtë hapësirë, 
pa si që fe sti va li do të ketë tur ne në pesë gjashtë qyte te, 
jo vetëm në Ser bi dhe Vojvodinë, por ed he në Bo snje 
dhe Hercegovinë dhe në Kosovë, dhe po kështu të 
shfrytëzojmë këtë mundësi që atje të promovojmë ed he 
di sa gjëra tje ra.
Deklaratë: Mar ja Ga jic ki, Sho qa ta Voj vo đan ka – Ini ci a ti va ra jo-
na le e gra ve, Ser bi, Kon sul ta kombëtare me or ga ni za tat për të 
drej tat e nje ri ut, Frus hka Go ra, Ser bi, më 10 te tor 2008. 

Në pro ce sin e kon sul ta ve du het të kyçen bash-
kësitë fe ta re.

Do të is hte e do bis hme që në ko mi sion të kyçen për-
faq ësu e sit e bashkësive fe ta re, pa si që është i njo hur 
ro li i tyre në pro ce set që kanë ndod hur në ter ri to rin 
e ish Jugosllavisë.
Deklaratë: Je le na Ca kić, Gratë për pa qe, Ser bi, Kon sul ta kom-
bëtare me or ga ni za tat për të drej tat e nje ri ut, Frus hka Go ra, 
Ser bi, më 10 te tor 2008.

Për kri ji min e KO MRA ne vo ji tet përkrahja e 
bashkësisë. 

Du ke pas pa rasysh se ne nuk mund të mar rim 
përkrahjen e politikanëve, du het gje tur mënyrën 
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që të kërkojmë përkrahjen e bashkësisë ndërkom-
bëtare.
Deklaratë: Il da Ha bo ta, Këshilli i San xha kut për të drej tat e nje-
ri ut, Ser bi, Kon sul ta kombëtare me or ga ni za tat për të drej tat e 
nje ri ut, Frus hka Go ra, Ser bi, më 10 te tor 2008. 

Do të do ja të be so ja pak më shumë se mund të mar-
rim përkrahjen e elitës po li ti ke dhe të me di a ve.
Deklaratë: Mar ko Ve lič ko vić, Qen dra për zhvil li min e re sur se ve 
ci vi le, Ser bi, Kon sul ta kombëtare me or ga ni za tat për të drej tat e 
nje ri ut, Frus hka Go ra, Ser bi, më 10 te tor 2008. 

Pse serbët nga Ko so va dhe për faq ësu e sit e tyre poli-
tikë dhe pus hte ti në Ser bi do të kis hin gjë kundër 
një ko mi si o ni të tillë? Men doj se ata do të mund të 
kis hin ca pro ble me, sep se do të fli tet për pësimet e 
tjerëve që ua kanë shkak tu ar serbët por... unë nuk 
do ta thos ha këtë që në fil lim, se të gjithë politikanët 
do të janë kundër. Megjithatë, në pus htet nuk është 
Slo bo dan Mi lo še vić-i, dhe çka do që ne mendojmë, 
ed he për ven det tje ra do mund të thu het njëjtë. 
Kështu që du het të ke mi pak më shumë be sim.
Deklaratë: Bog dan Iva ni še vić, Qen dra ndërkombëtare për 
drejtësi Tran zi ci o na le, Kon sul ta kombëtare me or ga ni za tat për 
të drej tat e nje ri ut, Frus hka Go ra, Ser bi, më 10 te tor 2008.

Të or ga ni zo hen traj ni me të or ga ni za ta ve jo qe ve-
ri ta re për pro mo vi min e nismës në ni ve lin lo kal.

Pro po zi mi im është që, nëse kjo është e mundshme, 
për ne që e pranojmë se na mungojnë këto di je, të 
na mundësohet fu qi zi mi shtesë përmes traj ni me ve 
dhe edu ki mit që këtë tre gim ta zbre sim në ni ve lin 
lo kal. Do të thotë, t’i vejmë në lëvizje këto tre gi me 
në ni ve lin e bashkësive lo ka le.
Deklaratë: Dže ne ta Ago vić, Im puls, Ser bi, Kon sul ta kombëtare 
me or ga ni za tat për të drej tat e nje ri ut, Frus hka Go ra, Ser bi, më 
10 te tor 2008.

Të or ga ni zo hen ta ki met e sho qa ta ve të vik ti ma-
ve në ni ve lin lo kal.

Men doj se do të is hte mirë të or ga ni zo hen ta ki-
met e sho qa ta ve, p.sh. të nënave nga Sre bre ni ca 
dhe di sa gra ve nga Ser bia të ci lat po kështu kanë 
përjetuar tra gje di per so na le. Ato të lid hen dhe t’u 
je pet hapësira në me di u me, kjo do të is hte mjaft 
efi ka se në kup ti min e sen si bi li zi mit të shoq ërisë 
për një tre gim të tillë.
Deklaratë: Je le na Ca kić, Gratë për pa qe, Ser bi, Kon sul ta kom-
bëtare me or ga ni za tat për të drej tat e nje ri ut, Frus hka Go ra, 
Ser bi, më 10 te tor 2008.

Në man da tin e KO MRA du het të jetë ve pra 
pe na le e dhu ni mit.

Pro po zi mi që KO MRA të mer ret posaçërisht më 
kri min e dhu ni mit, do të thotë me dhu ni min e 
gra ve.
Deklaratë: Dže ne ta Ago vić, Im puls, Ser bi, Kon sul ta kombëtare 
me or ga ni za tat për të drej tat e nje ri ut, Frus hka Go ra, Ser bi, më 
10 te tor 2008.

19. Kon sul tat kombëtare 
me gazetarët për 
nismën KO MRA 

Frus hka Go ra, Ser bi
11 te tor 2008

Kon sul tat i or ga ni zuan Im pu nity Watch dhe Sho-
qa ta e gazetarëve të pa va rur të Vojvodinës, ku 
morën pjesë 24 gazetarë nga Ser bia. Në pjesën 
hyrëse është pre zan tu ar Ra por ti i Im pu nity Watch 
për shka qet e mosndëshkimeve. Fjalët hyrëse 
mbi nismën KO MRA i mbajtën Din ko Gru ho njić 
(Sho qa ta e gazetarëve të pa va rur të Vojvodinës, 
Vojvodinë, Ser bi), Na ta ša Kan dić
Deklaratë: Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, Ser bi  dhe Ma ri ja na 
To ma Deklaratë: Im pu nity Watch, Ser bi. 

Gazetarët përkrahin nismën për the me li min e 
KO MRA. 

Re dak sia e jonë i jep përkrahje kësaj ni sme.
Deklaratë: Gi zel la Stanyo Tot, Ma gjar Szo, Ser bi, Kon sul ta kom-
bëtare me gazetarët, Frus hka Go ra, Ser bi, më 11 te tor 2008. 

A nuk mjaf ton, a nuk është i mjaftueshëm, si të 
them, e dhëna, përkatësisht a nuk mjaf ton fak ti se 
nga har ta janë zhdu kur shumë fsha tra, vend ba-
ni me, janë ek ze ku tu ar fa mi lje të tëra, si arsye për 
the me li min e këtij ko mi si o ni. Du het të di het çka ka 
ndod hur me ata njerëz, patjetër du het të di het.
Deklaratë: Iva na Jo va no vić, Agjen ci o ni Be ta, Ser bi, Kon sul ta 
kombëtare me gazetarët, Frus hka Go ra, Ser bi, më 11 te tor 2008.

Ek zi ston ne vo ja që në ni ve lin ra jo nal të përcak-
tohet mi ni mu mi i fak te ve të ci lat askush nuk 
mund t’i mohojë. 

Të bal la fa qu ar me atë se se ci la shoq ëri e ka të 
vërtetën e vet, ne ve ke mi ni sur të mendojmë si të 
arrijmë në atë situatë që në ni ve lin ra jo nal të pra-
no het mi ni mu mi i fak te ve të zbard hu ra, që nuk 
mund të kon te sto hen, për të kri ju ar kështu shënimin 
zyrtar, kom pe tent, të saktë dhe objek tiv, gjë që do të 
ndih mon te që ed he tek stet shkol lo re të shkru hen në 
mënyrë tjetër, pra larg qa sjes po li ti ke, dhe në bazë 
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të fak te ve.
Deklaratë: Na ta ša Kan dić, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi, Kon sul ta kombëtare me gazetarët, Frus hka Go ra, Ser bi, 
më 11 te tor 2008. 

I jap përkrahje nismës për for mi min e Ko mi si o nit 
për zbar dhjen e fak te ve sep se është for ma e vet me e 
si gurt in sti tu ci o na le që mund të na sjell fak te re le-
van te. Pa këtë të fil lo het një tre gim men doj se është 
me rre zik për me di at. Do të thitë, du het të ketë një 
vend, dhe ky është ky Ko mi sion, që do të jetë bu rim 
i in for ma ta ve të si gur ta në bazë të ci la ve me di at 
mund të hulumtojnë.
Deklaratë: Je le na Per ko vić, Ru sko slo vo, Ser bi, Kon sul ta kom-
bëtare me gazetarët, Frus hka Go ra, Ser bi, më 11 te tor 2008.

KO MRA du het të mer ret me shka qet e luftës. 

Kam frikë se pa shka qe nuk ka pa so ja, dhe pa fak-
te as për shka qet e as për pa so jat nuk do të ketë të 
vërtetë të plotë, dhe krejt pu na do të shkoj huq.
Deklaratë: Bo ro La zu kić, TV Pa no ni ja, Ser bi, Kon sul ta kom-
bëtare me gazetarët, Frus hka Go ra, Ser bi, më 11 te tor 2008. 

Për me di at KO MRA do të jetë temë nëse bëhet 
ngjar je.

Ne si njerëz të me di a ve du het ta ke mi qartë që të 
kuj de se mi në çfarë mënyre KO MRA mund të bëhet 
ngjar je. Pra si të bëhet KO MRA ngjar je, si të bëhet 
KO MRA lajm.
Deklaratë: Din ko Gru ho njić, Sho qa ta e gazetarëve të pa va rur 
të Vojvodinës, Ser bi, Kon sul ta kombëtare me gazetarët, Frus hka 
Go ra, Ser bi, më 11 te tor 2008.

Tran sme tu e sit pu blik e kanë obli gim që të 
raportojnë për nismën KO MRA por të rëndë-
sishëm janë ed he me di at lo ka le.

Tran sme tu e si pu blik e ka obli gi min e cak tu ar sep se 
ne paguajmë pa ra pa gi min dhe e ka përgjegjësinë 
më të mad he për këtë lloj të in ter pre ti mit. Me di u-
met pri va te nuk e kanë obli gi min as më të vogël që 
të tregojnë për kri met e luftës.
Deklaratë: Alek san dar Tri fu no vić, Pro jek ti me dial Bu ka, BH, 
Kon sul ta kombëtare me gazetarët, Frus hka Go ra, Ser bi, më 11 
te tor 2008. 

Unë nuk do të har ro ja as me di at lo ka le, këtu pak a 
shumë u fol për me di at më të fu qis hme.
Deklaratë: La ri sa Inić, Ra dio Su bo ti ca, Ser bi, Kon sul ta kom-
bëtare me gazetarët, Frus hka Go ra, Ser bi, më 11 te tor 2008. 

Kur re a go va në idenë që këtë tre gim në të shumtën 
du het të bar tin tran sme tu e sit pu blik, nuk kam qenë 
kundër idesë por thjesht vetëm nga dro ja prej atij 

kon sta ti mi që u tha krejt në fil lim se në këtë punë 
du het të fu te mi pa asnjë përkrahje dhe lo gji sti ke të 
shte tit, dhe më fal ni, por tran sme tu e sit pu blik janë 
ed he më tej si pjesë e nomenklaturës shtetërore, të 
mos them po li ti ke dhe par ti a ke. Pra, këtu di ku qën-
dron dro ja ime na tran sme tu e si pu blik.
Deklaratë: Bo ro La zu kić, TV Pa no ni ja, Ser bi, Kon sul ta kom-
bëtare me gazetarët, Frus hka Go ra, Ser bi, më 11 te tor 2008.

Gjyki met kombëtare për kri met e luftës du het 
të janë pu bli ke.

Nuk e shoh arsyen pse nuk i ke mi gjyki met pu bli ke, 
të ha pu ra për kri met e luftës dhe kri min e or ga ni-
zu ar. Pro ku ro ri Vuk če vić tha se nuk ka asgjë kundër 
kësaj, për më shumë ai an gaz ho het që gjyki met të 
bëhen pu bli ke. Si ni ša Va žić, kryeta ri i Gjyqit të rret-
hit në Be o grad, në sa e sa se mi na re dhe tu bi me ka 
thënë se «nuk ka asnjë pengesë që gjyki met të bëhen 
pu bli ke». Dhe haj de të sho him tash se ku është pen-
ge sa. Nëse di kush kon si de ron se du het të gjykoj larg 
syve të opi ni o nit, atëherë ai nuk është gjykatës që i 
del zot detyrës së tij. Të ven do sim di sa njerëz tjerë 
që do të qëndrojnë pas asaj që është pu na e tyre dhe 
që do t’ua mundësojnë ed he gazetarëve që ta krye-
jnë punën e tyre (...) Opi ni o ni në Ser bi du het të sheh 
kush janë këta njerëz për shkak të cilëve nuk mund 
të transmetojmë drejtpërsëdrejti fjalën e gjallë të 
tyre nga gjyki met,njerëz që ed he më tej nëpër di sa 
me di u me anësore ed he më tej pla so hen si he ronj.
Deklaratë: Gor da na Pe tro vić, Ra dio te le vi zi o nin i Serbisë- RTS, 
Kon sul ta kombëtare me gazetarët, Frus hka Go ra, Ser bi, më 11 
te tor 2008.

Mo hi mi i kri me ve të ve ta është me to da se si 
me di u met raportojnë për kri met e luftës.

Kur fil lo ni të hu lum to ni se në ç’mënyrë me di u met 
perceptojnë kri met e luftës, do të shih ni se në esencë 
kryesisht fla sim për kri met që janë bërë ndaj nesh, 
e shumë pak për kri met që i ke mi bërë ne, pra nuk 
e ke mi atë thënien e Breh tit, le të flet se ci li për tur-
pin e vet. Përkundrazi, ed he më tej mo hi mi është 
metodë kryesor, të them as htu, i punës me di a le.
Deklaratë: Alek san dar Tri fu no vić, Pro jek ti me dial Bu ka, BH, 
Kon sul ta kombëtare me gazetarët, Frus hka Go ra, Ser bi, më 11 
te tor 2008.

Të bëhet har ta e kri me ve të luftës si përkujtues 
për gazetarët.

Të përgatitet pla ne ri, për shem bull për vi tin 2009, 
ku në vend të fe sta ve të rëndësishme, si da tat më 
të rëndësishme do të shënoheshin ato që lid hen me 
kri met e luftës dhe t’i shpërndahen gazetarëve si një 
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lloj përkujtuesi.
Deklaratë: La ri sa Inić, Ra dio Su bo ti ca, Ser bi, Kon sul ta kom-
bëtare me gazetarët, Frus hka Go ra, Ser bi, më 11 te tor 2008.

Anëtarët e Ko mi si o nit du het të kanë re spekt në 
opi nion dhe mes tyre du het të janë ed he për faq-
ësu e sit e pus hte tit. 

Ky ko mi sion… do të ketë peshën e vet për me di u met 
vetëm nëse në këtë trup do të janë njerëzit të rëndë-
sishëm për opi ni o nin, që e kanë peshën e tyre, qoftë 
për shkak të funk si o ne ve, qoftë si per so na me in te-
gri tet, karrierë; dhe nuk është fa re e rëndësishme a 
janë artistë apo nga qe ve ria, sek to ri qe ve ri tar, s’di, 
politikanët këta apo ata, por gjith se si kon si de roj që 
në këtë ko mi sion du het të ulën ed he të parët ed he të 
dytit, men doj pa e përfill pro fe si o nin, vetëm se për-
faq ësu e sit e pus hte ti du het të janë aty pa dyshim.
Deklaratë: Iva na Jo va no vić, Agjen ci o ni Be ta, Ser bi, Kon sul ta 
kombëtare me gazetarët, Frus hka Go ra, Ser bi, më 11 te tor 2008.

Tre gi met po zi ti ve du het të in ku a dro hen në 
dëgjimet pu bli ke dhe të bëhen të dis po nu es hme 
me di a ve.

Sr đan Alek sić-i nuk do të bëhej lajm nëse Voj vo di na 
Qyte ta re nuk do të ni ste ak si o nin që një rrugë e qyte-
tit të mbajë emrin e tij, dhe pus hte ti i atëhershëm 
këtë e nda loi dhe krejt tre gi mi nga këtu ed he vaz-
hdoi. Du het të ketë një nismë, diçka që ndodh kon-
kre tisht.(...) E përmendët se kanë qenë tre gi met po zi-
ti ve. Gazetarët nuk kanë shkru ar për to, por ama na 
jep ni ne ve gazetarëve këtë mundësi, të paktën njërit, 
të dytit, tre tit, ia kri jo ni mundësinë e kon tak tit me 
di sa per so na.
Deklaratë: Smi lja na Mi lin kov, Ra dio 021, Ser bi, Kon sul ta kom-
bëtare me gazetarët, Frus hka Go ra, Ser bi, më 11 te tor 2008.

20. Kon sul tat kombëtare me
sho qa tat e fa mi lje ve të 
mbrojtësve të zhdu kur mbi 
nismën KO MRA

Vu ko var, Kro a ci 
24 te tor 2008

Kon sul tat i or ga ni zuan Do cu men ta, Lid hje e sho-
qa ta ve të fa mi lje ve të mbrojtësve kro at të zënë 
rob dhe të zhdu kur dhe Sho qa ta Nënat e Vu ko-
va rit. Pjesëmarrësit [30] kanë qenë vik ti mat, për-
faq ësu e sit e sho qa ta ve të vik ti ma ve, për faq ësu-
e sit e veteranëve dhe aktivistët e or ga ni za ta ve jo 
qe ve ri ta re për të drej tat e nje ri ut. Iniciativën për 

the me li min e KO MRA e pa ra qi ten Ve sna Ter še lič 
(Do cu men ta, Kro a ci), Na ta ša Kan dić (Fon di për 
të Drejtën Hu ma ni ta re, Ser bi), Ka ta ri na Kru ho-
nja (Qen dra për pa qe, Joviolencë dhe të drej tat e 
nje ri ut nga Osje ku, Kro a ci) dhe Mir ko Ko va čić 
(Sho qa ta Nënat e Vu ko va rit, Kro a ci). Për tu bi min 
kanë ra por tu ar Ra dio kro at Vu ko va ri, B92 dhe 
Vu ko var ske no vi ne.

Di sa pjesëmarrës kanë shfa qur frikën se 
KO MRA do të for mo het nga or ga ni za tat jo qe ve-
ri ta re dhe se do ku men ta ci o ni që e kanë mbled-
hur sho qa tat vi te ve të fun dit do të tjetërsohet 
nëse del nga Kro a cia.

Në de bat është sqa ru ar se or ga ni za tat jo qe ve ri ta re 
e iniciojnë kri ji min e ko a li ci o nit për përkrahjen e 
nismës për the me li min e KO MRA, ndërsa ko mi si-
o nin mund ta themelojnë e vetëm shte tet. 

Pjesëmarrësit në kon sul ti min pro po zuan kyçjen 
më in ten si ve të veteranëve dhe të sho qa ta ve të 
veteranëve në pro ce sin e kon sul ta ve. 

Veteranët janë të in te re su ar që të kyçen në de bat 
sep se kjo mund t’i ndihmojë që ta ndryshoj-
në imaz hin e veteranëve si kri mi nel të luftës. 
Pjesëmarrësit kanë thek su ar se të gjit ha vik ti mat 
du het të janë aktivë dhe të barabartë në kon sul tat. 

Nismës për the me li min e Ko mi si o nit ra jo nal 
për zbar dhjen e fak te ve mbi kri met e luftës i 
du het përkrahja e sho qa ta ve të vik ti ma ve dhe 
të mbrojtësve.

Tri shtyllat [FHP, Do cu men ta dhe Qen dra 
Kërkimore-Do ku men tu e se] nuk janë të mjaf tu-
es hme, na du het përkrahja shumë më e mad he 
dhe më e gjerë për një nismë të tillë dhe këtu zo ti 
Ivan Pše ni ca [Lid hje e sho qa ta ve të fa mi lje ve të 
ushtarëve kro at të zënë rob dhe të zhdu kur] si dhe 
zo ti Mir ko Ko va čić [Sho qa ta Nënat e Vu ko va rit], që 
janë me ne këtu, na kanë fo lur për domosdonë që 
vik ti mat dhe për faq ësu e sit e vik ti ma ve, dhe shpre-
soj ed he or ga ni za tat e mbrojtësve, si dhe or ga ni za-
tat tje ra të shoq ërisë ci vi le, do të bëhen përkrahës 
të nismës.
Deklaratë: Ka ta ri na Kru ho nja, Qen dra për pa qe, Joviolencë dhe 
të drej tat e nje ri ut, Kro a ci, Kon sul ta kombëtare me sho qa tat e 
fa mi lje ve të zhdu kur ve dhe or ga ni za tat e mbrojtësve, Vu ko var, 
Kro a ci, më 24 te tor 2008.

Ko mi si o ni Ra jo nal du het ta ketë nga një zyre në 
se ci lin shtet. Se ci la zyre do të ketë për detyrë 
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që të kryej punët që i përcakton Ko mi si o ni 
Ra jo nal.

Ko mi si o ni Ra jo nal du het të ketë zyrën qen dro re, 
por ed he në se ci lin shtet do të du hej të kis hte zyre 
që do të mblid hnin shënime, dhe nga aty ato do të 
dërgoheshin në Ko mi si o nin ra jo nal. Ai do të is hte në 
gjen dje që me anë të fak te ve të ren di tu ra kro no lo gji-
kisht, të ndërtoj pa mjen e saktë e asaj që ka ndod hur. 
Ndërsa ku do të jetë se lia e Ko mi si o nit Ra jo nal, kjo 
do të du hej të dal si re zul tat i kon sul ta ve dhe mar-
rëveshjes.
Deklaratë: Na ta ša Kan dić, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, Ser-
bi, Kon sul ta kombëtare me sho qa tat e fa mi lje ve të zhdu kur ve dhe 
or ga ni za tat e mbrojtësve, Vu ko var, Kro a ci, më 24 te tor 2008.

Anëtarët e sho qa ta ve të fa mi lje ve të mbrojtësve 
të zhdu kur i ja pin përkrahje nismës për the-
me li min e Ko mi si o nit Ra jo nal për zbar dhjen e 
kri me ve të luftës. 

Mua më du ket kjo një nismë e mirë, dhe ne do ti 
bas hko he mi kësaj ni sme, du ke u in ku a dru ar nga 
një arsye që di het shumë mirë se ci la është: ku do 
që fli tet për per so na të zhdu kur, ku do që ten to het 
të zgjid het çështja e fa tit e të zhdu ku rit, ne e ke mi, 
të them as htu, obli gi min mo ral ndaj atyre që nuk 
i ke mi më, që t’i dorëzojmë fa mi lje ve të tyre, sep se, 
du ke shi ku ar objek ti visht, pas gjithë këtyre vi te ve 
vetëm anëtarët e fa mi lje ve durojnë gjithë këto ank-
the, ndërsa po li ti ka qëmo ti i ka la du art nga kjo (...) 
Përkundër fak tit që sho qa tat e mbrojtësve ga ti qind 
për qind janë kundër një ni sme të tillë, unë men doj 
se nuk kanë të drejtë.
Deklaratë: Ivan Pše ni ca, Lid hja e sho qa ta ve të fa mi lje ve të 
mbrojtësve kro at të zënë rob dhe të zhdu kur, Kro a ci, Kon sul ta 
kombëtare me sho qa tat e fa mi lje ve të të zhdu kur ve dhe or ga ni za-
tat e mbrojtësve, Vu ko var, Kro a ci, më 24 te tor 2008.

Unë e përkrah nismën dhe thash, unë kam dëshirë 
që ju të pu no ni në këtë, ndonëse në ra jo nin e ish 
Jugosllavisë është pu nu ar dhe pu no het ed he sot, 
por dua që ju të pu no ni më mirë seç është pu nu ar 
de ri më sot, dhe që vërtetë të ketë re zul ta te... men-
doj se ky është pri o ri te ti më i madh. Dhe të gjit ha 
nga këto fa mi ljet, të gjit ha ato do t’ju pranojnë dhe 
kuptojnë sep se ato e kanë nevojën, ndër kaq sho-
qa tat tje ra të mbrojtësve, ato kanë qëlli me tje ra, e 
kanë jetën ndryshe, dhe mënyrën e punës ndryshe, 
si dhe ne vo jat.
Deklaratë: Šte fi ca Kr stić, Sho qa ta Vik ti mat e luftës at dhe ta-
re, Kro a ci, Kon sul ta kombëtare me sho qa tat e fa mi lje ve të të 
zhdu kur ve dhe or ga ni za tat e mbrojtësve, Vu ko var, Kro a ci, më 
24 te tor 2008.

Unë së pa ri do ta thek so ja pëlqi min tim të sin-
qertë me kri ji min një tru pi të tillë; ne e përkrahim 
këtë nismë sep se mendojmë se shte ti me ma-
sat nga lartë nuk mund të bëjë asgjë pa ni sma 
dhe përkrahje nga poshtë, nga ne qytetarët. 
(...) Men doj se pa një ni sme të tillë, pa ani mi-
min e qytetarëve, nuk mund të shkojmë larg. Te 
qytetarët sot dukshëm është zhdu kur em pa ti ja, di-
si të gjithë je mi en de të frikësuar, shikojmë punët 
to na dhe nuk na bren gos vu aj tja e fqinjëve tanë.
Deklaratë: Lji lja na Ge hrec ke nga Kro a cia, Kon sul ta kom-
bëtare me sho qa tat e fa mi lje ve të zhdu kur ve dhe or ga ni za tat e 
mbrojtësve, Vu ko var, Kro a ci, më 24 te tor 2008.

Anëtarët e fa mi lje ve të të zhdu kur ve përkrahin 
gjyki met për kri met e luftës pa marrë pa rasysh 
se cilës kombësi i përkasin autorët.

Qëndri mi ynë në Qen dër është se auto ri i kri mit 
është auto ri, se vik ti ma është vik ti me dhe se për ne 
ata nuk kanë iden ti tet. Dhe nuk du am që njerëzit 
ti ndajmë si pas përkatësie et ni ke etj. Sep se kri met 
janë të njëjta, pa marrë pa rasysh se a kanë ndod hur 
në Srebrenicë, Ov čar, Pa krac, apo Po ljan – auto ri 
mbe tet kri mi nel. Je mi që të gjit ha të dënohen dhe 
kërkojmë që të gjithë të da lin pa ra drejtësisë.
Deklaratë: An ki ca Mi kić, Qen dra për pa qe dhe këshilla ju ri-
di ke, Kro a ci, Kon sul ta kombëtare me sho qa tat e fa mi lje ve të të 
zhdu kur ve dhe or ga ni za tat e mbrojtësve, Vu ko var, Kro a ci, më 
24 te tor 2008.

Sho qa tat e mbrojtësve nuk e përkrahin nismën 
për for mi min e Ko mi si o nit Ra jo nal.

E që ne ta ni t’ua dorëzojmë ju ve në di je ni të gjit ha 
do ku men tet, të gjit ha që ekzistojnë te ne, të gjit ha 
di jet to na, që ju ato t’i çoni atje përtej, në Ser bi dhe 
të dis po no ni me to në çdo kohë dhe si pas dëshirës, 
kjo ne ve nuk na pëlqen.
Deklaratë: Ve sna Ka tić, Sho qa ta Ve jus hat, Kro a ci, Kon sul ta 
kombëtare me sho qa tat e fa mi lje ve të të zhdu kur ve dhe or ga ni za-
tat e mbrojtësve, Vu ko var, Kro a ci, më 24 te tor 2008.

Ko or di ni mi i sho qa ta ve, je mi gjith sej 13 sho qa ta, në 
bazë të kësaj tri bu ne të ju aj e ka marrë ven di min, - 
ne je mi dëgjuar, nuk ke mi mbajt mbled hje, - se nuk 
do të is hte me vend që kjo qen dër të bëhet në Vu ko-
var. Nuk do të përkrahet nga shu mi ca.
Deklaratë: Slav ko Ju rić, Ko or di ni mi i sho qa ta ve të mbrojtësve, 
Kro a ci, Kon sul ta kombëtare me sho qa tat e fa mi lje ve të zhdu-
kur ve dhe or ga ni za tat e mbrojtësve, Vu ko var, Kro a ci, më 24 
te tor 2008.

Bas hki mi Evro pian nuk du het të lejojë asnjë 
shte ti nga ra jo ni qa sjen në BE përderisa nuk e 
zgjid hin pro ble min e të zhdu kur ve.
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Në i ke mi adre su ar le tra Bas hki mit Evro pian dhe 
Bruk se lit që asnjë shtet, ci li do që të jetë, nuk do 
të du hej të pra no het në BE. Njëra nga pyetjet për 
hyrje në BE du het të jetë zgjid hja e pro ble mit të të 
zhdu kur ve.
Deklaratë: Ivan Pše ni ca, Lid hja e sho qa ta ve të fa mi lje ve të 
mbrojtësve kro at të zënë rob dhe të zhdu kur, Kro a ci, Kon sul ta 
kombëtare me sho qa tat e fa mi lje ve të zhdu kur ve dhe or ga ni za tat 
e mbrojtësve, Vu ko var, Kro a ci, më 24 te tor 2008.

21. Kon sul ti mi kombëtare me shoq-
ërinë ci vi le mbi nismën KO MRA

Podgoricë, Ma li i Zi
25 te tor 2008

Kon sul tat i or ga ni zoi Ak si o ni për të drej tat e nje ri-
ut, dhe në to morën pjesë 33 për faq ësu es të shoq-
ërisë ci vi le, me di at dhe politikanët e Ma lit të Zi. 
Fjalën hyrëse e kis hin Na ta ša Kan dić (Fon di për të 
Drejtën Hu ma ni ta re, Ser bi) dhe Tea Gor janc–Pre-
le vić (Ak si o ni për të drej tat e nje ri ut, Ma li i Zi). 
Kanë ra por tu ar ga ze tat di to re Dan dhe Vi je sti.

Pjesëmarrësit përkrahin nismën për the me li-
min e KO MRA. 

Pas kaq vi tesh dhe aq shumë ngjar jesh në këto 
hapësira nga aspek ti i ak ti vi te tit dhe punës së sek-
to rit ci vil, s’ka mun dur me ndodh asgjë me e fortë 
dhe me e rëndësishme se sa që është lan cu ar ni sma 
për for mi min e Ko mi si o nit për he ti min e të kalu-
arës dhe për bal la fa qi min me të kaluarën.
Deklaratë: Ve li ja Mu rić, Ko mi te ti ma la zez i juristëve për të drej-
tat e nje ri ut, Kon sul ta kombëtare me shoq ërinë ci vi le, Podgoricë, 
Ma li i Zi, më 25 te tor 2008.

KO MRA mund të jetë vetëm pro jekt shtetëror. 
Mund të jetë vetëm pro jekt shtetëror, përndryshe do 
të mbetët pro jekt i or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re... dhe 
kurrë nuk do të ketë suk ses... Kjo do të thotë se du het 
të ke mi bin dje, gatishmëri, vendosmëri që të ndër-
tojmë diçka, dhe kjo diçka në këtë mo ment është 
Ko a li ci o ni, i ci li du het ta ketë atë fu qinë që në një 
mo ment të organizojë pre si o ne në in sti tu ci o net që 
ne të fitojmë atë që dëshirojmë, që ky pro ces të bëhet 
pro jekt shtetëror, që KO MRA, ky Ko mi sion ra jo nal 
të bëhet pro jekt shtetëror, e atëherë ne në bazë të 
re ko man di me ve to na ne do të përcjellim me kuj des 
çdo hap që ndërmarrin in sti tu ci o net në ra port me 
the me li min dhe funk si o ni min e atij tru pi.
Deklaratë: Na ta ša Kan dić, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi, Kon sul ta kombëtare me shoq ërinë ci vi le, Podgoricë, Ma li 
i Zi, më 25 te tor 2008.

Eli tat po li ti ke nuk janë të in te re su a ra për 
temën e së kaluarës sep se janë përgjegjëse për 
trashëgimin e rëndë. 

Bal la fa qi mi me të kaluarën e luftës te na nënkup-
ton në këtë mo ment bal la fa qim me elitën po li ti ke e 
ci la është ta ni në pus htet kështu unë i kup toj plotë-
sisht in sti tu ci o net shtetërore që do të du hej të bënin 
atë, por nuk e bëjnë aspak me dëshirë.
Deklaratë: Ko ča Pa vlo vić, de pu tet në Par la men tin e Ma lit të Zi, 
Kon sul ta kombëtare me shoq ërinë ci vi le, Podgoricë, Ma li i Zi, 
më 25 te tor 2008.

Ka rak te ri ra jo nal i nismës dhe përkrahja 
ndërkombëtare do të janë ndihmesë që eli tat 
po li ti ke të pranojnë nismën. 

Ko mi si o ni Ra jo nal në Ball kan do të mund të is hte si 
një ga ran ci për Bas hki min Evro pian se ne diçka të 
tillë nuk do të provojmë të bëjmë në të ar dhmen.
Deklaratë: Tea Gor janc-Pre le vić, Ak si o ni për të drej tat e nje ri ut, 
Ma li i Zi, Kon sul ta kombëtare me shoq ërinë ci vi le, Podgoricë, 
Ma li i Zi, më 25 te tor 2008.

Men doj se këtu aspekt i rëndësishëm është fak ti se ky 
është ko mi sion ra jo nal, dhe se të qe nit ra jo nal mund 
të jetë bazë që të tej ka lo hen këto bar ri e rat to na të 
brendshme lo ka le.
Deklaratë: Ko ča Pa vlo vić, de pu tet në Par la men tin e Ma lit të Zi, 
Kon sul ta kombëtare me shoq ërinë ci vi le, Podgoricë, Ma li i Zi, 
më 25 te tor 2008.

Do të thotë, sa do që këtu ke mi dëgjuar për ku fi zi-
met mjaft cilësore që do të ke mi gjatë pro mo vi mit të 
kësaj ide je, dhe në përgjithësi gjatë avo ki mit tek ata 
që në instancën e fun dit du het të mar rin ven di min 
për këtë, men doj se një ale at te jet i rëndësishëm në 
këtë pjesë është mu pro ce si i in te gri me ve evro pi a ne 
dhe kon tek sti i bashkëpunimit ra jo nal.
Deklaratë: Sa ša Ze ko vić, hu lum tu e se e shke ljes e të drej ta ve 
të nje ri ut, Ma li i Zi, Kon sul ta kombëtare me shoq ërinë ci vi le, 
Podgoricë, Ma li i Zi, më 25 te tor 2008.

KO MRA du het të jetë in stru ment shtetëror për 
shkar ki min e të rinj ve nga përgjegjësia për të 
kaluarën.

Mua më du ket se nëse themelojmë ko mi si o nin ra jo nal 
që është shumë e rëndësishme të mendojmë për atë 
se si do t’i kyçim të rinjtë ed he në the me lim, pa staj 
në zba ti min dhe në fund ed he në punën e Ko mi si o-
nit. Dhe ajo që mba se është më e rëndësishmja, çka 
atëherë sjel lin kon sta ti met e Ko mi si o nit? Men di mi im 
është se gjithnjë du het iden ti fi ku ar pro ble met. Njëra 
prej mënyra ve është in for mi mi, është opi ni o ni dhe 
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këto kon sul tat. Kjo është diçka që ab so lu tisht do të 
is hte re ko man dim që të gjithë do ta mund të shfrytë-
zoni mo men tet e mundshme, që kjo të lid het ed he 
me mo men tin shoq ëror, në të ci lin ne du am të hyjmë 
në Evropë, që të hyjmë lirshëm, ha pur, pa ndonjë 
ngarkesë dhe ku du am që, sërish, të rinjtë t’i lirojmë 
nga bar ra me të cilën përndryshe do të hynim pa spa-
stri min e këtyre fak te ve mbi të kaluarën.
Deklaratë: Aj ša Ha dži be go vić, Fo ru mi të rinjtë dhe edu ki mi 
jo for mal, Kon sul ta kombëtare me shoq ërinë ci vi le, Podgoricë, 
Ma li i Zi, më 25 te tor 2008.

Ne sot je mi në tre gi min kur të rinjtë në lëkurën 
e tyre nuk e ndiejnë krejt atë çka ka ndod hur në 
kohërat e tme rrs hme; ata nuk i kanë përjetuar 
keq bër jet pos përmes prindërve të tyre. Por, në 
mo men tin e sotëm, kjo nuk i bën më pak të 
përgjegjshëm në qa sjen që kanë gjërave që kanë 
ndod hur. Nëse ne je mi, ed he vetën e numëroj 
këtu, njerëz të rinj e të ar dhmes, ma dje ‘bo ta do 
të na mbe tet ne ve’, siç kanë me rak ta fla sin gjithë 
zëdhënësit e njo hur, ndër kaq që kjo mbe tet vetëm 
fjalë, dhe nëse ne je mi përgjegjës për të nesërmen, 
atëherë du het të in for mo he mi sa më shumë me 
këtë ide dhe është çështje e jonë, ed he imja, që së 
bas hku të punojmë në ma si vi zi min e kësaj ide je.
Deklaratë: San dra Mi tro vić, Par tia li be ra le e Ma lit të Zi, Kon-
sul ta kombëtare me shoq ërinë ci vi le, Podgoricë, Ma li i Zi, më 
25 te tor 2008.

Për suk se sin e nismës du het të përgatitet opi ni-
o ni përmes me di a ve dhe pro gra me ve spe ci a le 
për edu kim. 

Njëri prej qëlli me ve ope ra ti ve do të is hte që në 
njëfarë mënyre të përgatitet opi ni o ni, në këtë rast 
në ni ve lin kombëtar opi ni o ni në Mal të Zi, që të 
përkrahet një nismë e tillë dhe që pa staj të ndikojë 
në vendimmarrësit, pra politikanë, që të përkrahin 
një nismë të tillë, dhe ky ndi kim si pre sion i opi ni o-
ni, që rr jed he përmes me di a ve.
Deklaratë: Du ško Vu ko vić, PCNE/Vi je sti, Kon sul ta kombëtare 
me shoq ërinë ci vi le, Podgoricë, Ma li i Zi, më 25 te tor 2008.

Zgjid hja e fa tit të të zhdu kur ve du het të jetë në 
man da tin e KO MRA.

Sa i përket Ko mi si o nit, ko mi si o ne ve shtetërore të 
ra jo nit, unë men doj që shte tet kanë pu nu ar pak në 
çështjen e të zhdu kur ve, të vrarëve, dhe veçanërisht 
rreth zbar dhjes së kri me ve të luftës dhe të krim-
inelëve në ter ri to rin e ish Jugosllavisë. Ke mi pas 
pre si o ne të mos shkojmë në Fo ru min që u majtë në 
Prishtinë. Ne vendosëm që të shkojmë, sep se is hte 
ne vo ja të is him atje. Ne vo ja për tre gu ar të gjit-

ha pro ble met to na, pro ble met e të zhdu kur ve dhe 
vrarëve, pro ble met e fa mi lje ve.
Deklaratë: Lju bi ša Fi li po vić, Sho qa ta e fa mi lje ve të vrarëve 
dhe të zhdu kur ve në Kosovë Cr ve ni Bo žur, Ma li i Zi, Kon sul-
ta kombëtare me shoq ërinë ci vi le, Podgoricë, Ma li i Zi, më 25 
te tor 2008.

Më të das hu rit e tyre janë zhdu kur, di sa as sot nuk 
dinë çka ka ndod hur me vëllezër dhe mo tra apo 
kushërinjtë më të afërt dhe kjo ju kthe het atyre 
prak ti kisht si një bu me rang, sep se ata ed he nëse 
kanë fi tu ar ndonjë pronë nuk mund ta bëjnë pro-
cedurën e trashëgimisë pa ndonjërin e anëtarëve 
të fa mi ljes që nuk është gje tur dhe nuk di het çka 
ka ndod hur me te, dhe nuk mund të dëshmojnë se 
janë të gjallë, po as që janë vrarë, o të vde kur, a janë 
var ro sur etj.
Deklaratë: Lji lja na Ra i če vić, Shtëpia e si gurt për gruan, Ma li i 
Zi, Kon sul ta kombëtare me shoq ërinë ci vi le, Podgoricë, Ma li i Zi, 
më 25 te tor 2008.

Pjesëmarrësit mbështesin gjyki met për kri met 
e luftës. 

Pra, me rëndësi janë vik ti mat, mirëpo për mua janë 
po aq të rëndësishëm keq bërë sit sep se zbar dhjen e 
të vërtetës nuk do ta bëjmë vetëm përmes vik ti ma-
ve por ed he përmes pro ce se ve gjyqëso re sep se, më 
sa di unë, de ri në ditën e sot me pro ce set gjyqëso re 
kanë ndih mu ar në zbar dhjen e asaj që ka ndod hur 
re a lisht.
Deklaratë: Mi ra Aso vić, Li ga e gra ve vo tu e se e Ma lit të Zi, Kon-
sul ta kombëtare me shoq ërinë ci vi le, Podgoricë, Ma li i Zi, më 25 
te tor 2008.

Unë paj to hem se gjyki met e kriminelëve të luftës janë 
shumë të rëndësishëm por është me rëndësi të di het 
kush po nxir ret pa ra gjyqit. A po gjyko het ai që ka 
urdhëruar, ai që ka asi stu ar, apo ek ze ku to ri, i fun di 
në këtë zin xhirë. Kup to het se asnjëri prej tyre nuk 
mund të li ro het nga përgjegjësia, por ai që është i 
pa ri në list është i pa ri ed he i përgjegjësisë dhe di het 
se du het të gjyko het as htu si me ri ton. Unë flas për 
Ma lin e Zi, për gjyka tat dhe prokuroritë, or ga net e 
drejtësisë, dhe shtroj pyetjen a ka në Mal të Zi gjyki-
me të drej ta? Unë men doj se jo dhe se nuk do ti ke mi 
në një kohë të afërt.
Deklaratë: Aida Pe tro vić, Lo bi i gra ve ma la ze ze, Ma li i Zi, Kon-
sul ta kombëtare me shoq ërinë ci vi le, Podgoricë, Ma li i Zi, më 25 
te tor 2008.

Pjesëmarrësit janë kundër që the me lu es i 
KO MRA të jetë kryeta ri i shte tit. 

Ab so lu tisht jam kundër që një ko mi sion të tillë të 
for mo het me de kre tin e kryeta rit të shte tit. Me këtë 
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të gjit ha kom pe ten cat rreth the me li mit dhe për-
bërjes së ko mi si o nit do të bar tes hin te ai per son... 
kjo nismë du het të pro ce so het drejt par la men tit.
Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo vić, Sho qa ta e juristëve të Ma lit të 
Zi, Kon sul ta kombëtare me shoq ërinë ci vi le, Podgoricë, Ma li i 
Zi, më 25 te tor 2008.
 
Men doj se pus hte ti ak tual ose zyrtar, po flas për 
Ma lin e Zi, nuk ka tre gu ar ra port të du hur ndaj 
kohës kur kanë ndod hur kri met dhe lid hur me 
këtë kam frikë se ini ci a ti va që kryeta ri i shte tit me 
de kret ose në ndonjë mënyrë tjetër të jetë the me lu es 
i ko mi si o nit, do t’ia humbë rëndësinë vetë ko mi si o-
nit sep se je mi dëshmitarë se pa ria dhe funksionarët 
e shte tit ed he më tej në mënyrë tjetër përcjellin, 
pre sin dhe lobojnë për njerëzit që pje sa dërmuese e 
popullsisë i përjeton krejtësisht ndryshe. Kjo ndje-
nje është e si kletshme dhe e rëndë dhe men doj se në 
këtë mënyrë mba se do të de val vo hen ed he përbërja, 
efi ka si te ti dhe frytshmëria e ko mi si o nit.
Deklaratë: Ve li ja Mu rić, Ko mi te ti i juristëve i Ma lit të Zi për të 
drej tat e nje ri ut, Ma li i Zi, Kon sul ta kombëtare me shoq ërinë 
ci vi le, Podgoricë, Ma li i Zi, më 25 te tor 2008.

De ba ti për the me li min e KO MRA të zhvil lo het 
nën mo ton Kurrë më! (Nun ca mas). 

An daj më pëlqen kjo «Kurrë më!’
Deklaratë: Mir ja na Ku ljak, Fa kul te ti Eko no mik, Ma li i Zi, Kon-
sul ta kombëtare me shoq ërinë ci vi le, Podgoricë, Ma li i Zi, më 
25 te tor 2008.

Ni sma KO MRA ka aleatë në di sa par ti po li ti ke.
Par tia So ci al de mo kra te, nëse nuk e kam ga bim, 
en de bënë pjesë në strukturën e eta blu ar sun du-
e se, por është ed he su bjekt që nuk ka bac kgro und 
pro ble ma tik nga fil li mi i vi te ve ‘90 kështu që shpre-
soj se në mo men tet e cak tu a ra dhe kur janë në 
pyetje pro jek tet e cak tu a ra, mund të llogaritën si 
aleatë, përkatësisht sek to ri ci vil mund t’i llogarisë 
si aleatë.
Deklaratë: Du ško Vu ko vić, PCNE/Vi je sti, Ma li i Zi, Kon sul-
ta kombëtare me shoq ërinë ci vi le, Podgoricë, Ma li i Zi, më 25 
te tor 2008.

Sa i përket ra por tit të Partisë li be ra le ndaj nismës së 
Ko mi si o nit Ra jo nal ju e ke ni përkrahjen e plotë nga 
ana jonë në par la ment, ed he pse nuk është shumë e 
mad he, ajo është megjithatë e rëndësishme përderisa 
është e sin qertë.
Deklaratë: San dra Mi tro vić, Par tia Li be ra le e Ma lit të Zi, Kon-
sul ta kombëtare me shoq ërinë ci vi le, Podgoricë, Ma li i Zi, më 
25 te tor 2008.

Ar ki vi i Hagës du het të jetë në dis po nim të 
KO MRA.

Ar ki vi që ek zi ston në Tri bu na lin e Hagës, për këtë 
ka shkru ar ed he Car la del Pon te, do të is hte te jet 
e rëndësishme që të jetë në dis po nim të gazetarëve, 
hu lum tu e sve, ma dje ed he qytetarët, që të studiojnë 
atë dhe kuptojnë esncën e ngjar je ve në hapësirat 
to na. Men doj se ky ma te rial do të is hte i mirëseard-
hur dhe se shënimet që gjen den aty do të is hin 
ndihmesë Ko mi si o nit. Sep se kur përmes me di a ve 
pla so ni in for ma ta të re ja dhe të pa njo hu ra, be so ni 
se kjo e vë në lëvizje atë pro ces.
Deklaratë: So nja Ra do še vić, ga ze ta re e lirë, Ma li i Zi, Kon sul-
ta kombëtare me shoq ërinë ci vi le, Podgoricë, Ma li i Zi, më 25 
te tor 2008.

22. Fo ru mi i Katërt Ra jo nal 
për drejtësi tran zi ci o na le: 
Ni sma KO MRA

Prishtinë, Kosovë
 28 - 29 te tor 2008

Fo ru mi i katërt ra jo nal, i mbaj tur në Prishtinë më 
28-29 te tor të vi tit 2008, është tu bi mi më ma siv 
mbi me ka ni zmat e zbar dhjes së fak te ve mbi kri met 
e luftës i mbaj tur në hapësirat e ish Jugosllavisë. 
E or ga ni zuan Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Do cu men ta, Qen dra Kërkimore-Do ku men tu e se, 
Sho qa ta Shpre si mi dhe Com mu nity Bu il ding e 
Mitrovicës. Ndër 325 pjesëmarrës nga Ko so va, 
Kro a cia, Ser bia, BH, Ma li i Zi, Sllo ve nia dhe Ma qe-
do nia më së shum ti ka pas vik ti ma dhe për faq ësu-
es të sho qa ta ve të vik ti ma ve (mbi 200), pa staj rreth 
100 të rinj, për faq ësu es të or ga ni za ta ve ri no re, të 
rinj nga shkol lat e me sme dhe studentë që nuk janë 
anëtarësuar në or ga ni za tat ri no re, dhe mbi 100 
aktivistë të të drej ta ve të nje ri ut dhe OJQ-ve tje ra 
nga ra jo ni. Në punën e Fo ru mit morën pjesë ed he 
20 për faq ësu es të fa mi lje ve të civilëve dhe policëve 
të kid na pu ar, të vrarë dhe të zhdu kur në Kosovë, 
ndër kaq që sho qa tat tje ra te serbëve nga Ser bia 
dhe Re pu bli ka Serb ska, kanë re fu zu ar pjesëmar-
rjen në shenjë të protestës për shkak të shpal ljes 
së pavarësisë së Kosovës. Për Fo ru min kanë in for-
mu ar: Be ta, Da nas, Po li ti ka, Ko ha Di to re, Zëri, 
No vi list, Slo bod na Bo sna, Re pu bli ka, To le ran ci ja, 
BIRN, RTK 1 (In fo), RTK 1 (Di ta ri), Ra dio Evro pa 
e Lirë, B92, Do mo vin ski rat.hr.

22.1. Përkrahja zyrta re 

Për faq ësu e sit e in sti tu ci o ne ve të Republikës së 
Kosovës i ja pin përkrahja bashkëpunimit ra jo-
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nal për zbar dhjen e fak te ve mbi fa tin e të zhdu-
kur ve pa marrë pa rasysh kombësinë.

Siç e di ni ed he Ko so va ka pa sur përjetimet e sa ja 
jashtëzakonisht të tme rrs hme, atë që mund të them 
është se është përkushtim i in sti tu ci o ne ve të Kosovës, 
i qytetarëve të Kosovës që kjo hi sto ri s’mund të har-
ro het asnjëherë por je mi shumë të përkushtuar ta 
mbyllim në kaptinën e kujtesës për të pas një lëvizje 
të fu qis hme në ecjen përpara, në qa sjen e traj ti mit 
të barabartë të të gjithë qytetarëve të Kosovës.
Deklaratë: Fat mir Sej diu, Kryetar i Kosovës, Fo ru mi i Katërt 
Ra jo nal mbi drejtësinë Tran zi ci o na le, Prishtinë, Kosovë, më 28 
– 29 te tor 2008.

Qa sja ra jo na le ndaj këtij pro ble mi men doj se është 
shumë e rëndësishme ed he për një fakt sep se të gjithë 
së bas hku do të ia da lim ti vërtetojmë të gjit ha ato 
fak te, të ci lat de ri më sot nuk janë zbard hur. Për 
men di min tim, si një fakt më i rëndësishëm, është 
fak ti që të di het apo të zbard het fa ti i të zhdu kur ve i 
ci lit do na ci o na li te ti. Unë nuk e mo hoj se ka të zhdu-
kur ed he në radhët e ko mu ni te te ve tje ra në Kosovë, 
por nuk dua ta mo hoj as fak tin se nu mri më i madh 
i të zhdu kur ve i përket ko mu ni te tit shumicë.
Deklaratë: Ne ki be Kel men di, Mi ni stresh e drejtësisë e Kosovës, 
Fo ru mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, Prishtinë, 
Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008.

Kon si de roj se qa sja ra jo na le në përcaktimin e ar gu-
men te ve dhe përgjegjësive është e do mos dos hme 
dhe kjo ar gu men ton nevojën për for ci min e bash-
këpunimit ra jo nal në të gjit ha sfe rat e në veçanti 
lid hur me gjyki met për kri met e luftës në njërën 
anë si dhe për re ha bi li ti min sa më efi kas të të gjit-
ha vik ti ma ve në anën tjetër. Të mos e harrojmë të 
kaluarën jo për hak ma rr je, jo për re vansh dhe jo 
për ar miq ësi por për të mos e le ju ar kthi min e saj 
dhe për të kri ju ar një botë më të mirë në pa qe, mir-
ëqe nie e pro spe ri tet njerëzor.
Deklaratë: Ramë Ma naj, zëvendëskryeministër i Kosovës, Fo ru-
mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, Prishtinë, 
Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008.

Për faq ësu e sit e in sti tu ci o ne ve të Kosovës men-
dojnë se zbar dhja e ngjar je ve dhe fak te ve du het 
të përfshijë periudhën nga vi tit 1990 de ri në 
vi tin 1999. 

Ju e di ni fa re mirë se rëndësia e zbu li mit të së 
vërtetës e ndih mon ed he sjel ljen drejtësisë në vend 
ed he bal la fa qi min e akterëve të kri me ve m e të 
bëmat, me kri met, me ndih mat e të gjit ha llo jet tje-
ra që kanë qua de ri te vra sja, zhdu kja, tor tu ri mi, 
bur go sja e tje ra e tje ra për periudhën prej vi tit 1990 

de ri në vi tin 1999.
Deklaratë: Ne ki be Kel men di, Mi ni stresh e Drejtësisë e Kosovës, 
Fo ru mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, Prishtinë, 
Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008 

OESB përkrah ven do sjen e me ka ni zma ve 
jashtëgjyqësor për zbar dhjen e fak te ve.

Pro ce set jashtëgjyqëso re mund të bëhen të domo-
sdoshëm në ras tet kur dëshmitarët, pro vat dhe 
të aku zu a rit nuk janë të disponueshëm. Kuj te sat 
ndryshojnë dhe me kohë. Tru pat jashtëgjyqësor, 
megjithatë, mund të janë ndihmesë në ven do sjen 
e fak te ve ba zi ke ndërmjet ko mu ni te te ve përmes 
shpal ljes pu bli ke të lëndimeve, dhe re ha bi li ti mit 
dhe kom pen si mit të vik ti ma ve.
Deklaratë: Wer ner Al mho fer, she fi i Mi si o nit të OS BE në 
Kosovë, Fo ru mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, 
Prishtinë, Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008.

22.2. Përkrahja e gjyki me ve për kri met e luftës

Të gjithë pjesëmarrësit përkrahin gjyki met për 
kri met e luftës por i kanë të nda ra men di met se 
ku du het të mba hen gjyki met.

Unë per so na lisht an gaz ho hem që gjyki met të mba-
hen aty ku ka ndod hur kri mi sep se ed he opi ni o ni 
dëshiron një sa tis fak sion, jo vetëm familjarët që 
kanë hum bur më të das hu rit e tyre dhe që nuk i 
dinë se ku i kanë.
Deklaratë: Ne ki be Kel men di, Mi ni stresh e Drejtësisë e Kosovës, 
Fo ru mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, Prishtinë, 
Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008.

Vik ti mat e dhunës në Kosovë janë të pri vu a ra nga 
di ja se cilët janë vrasësit e më të das hur ve të tyre, 
ci la dorë i bëri kri met, dhe kjo do të thotë se janë të 
pri vu ar nga drejtësia, çka do të thotë nga dënimet 
e me ri tu a ra që është dashtë t’i mar rin ata që ata. 
Ne do ti dënojmë kriminelët tanë në Kosovë, serbët 
le ti dënojnë kriminelët e tyre në Be o grad, bashkësia 
ndërkombëtare du het të na ndihmojë për këtë.
Deklaratë: Nu man Ba lić, de pu tet në par la men tin e Kosovës, 
Fo ru mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, Prishtinë, 
Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008.

Nëse kriminelët nuk i nxjer rim pa ra gjyqit, është e 
pa mun dur që të ecim drejt ardhmërisë, dhe është e 
pa mun dur të bëjmë ha pa të ri drejt in te gri me ve dhe 
paj ti mit të vërtetë dhe afatgjatë mes kom be ve që 
jetojnë në këto hapësira të përvuajtura, dhe për këtë 
arsye du het të ndiejmë një frikë të arsyes hme.
Deklaratë: Alek san dar Sto ja no vić, Qen dra për zhvil li min e shoq-
ërisë ci vi le, Kosovë, Fo ru mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran-
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zi ci o na le, Prishtinë, Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008.

Pa staj ek zi ston një men dim shumë i qartë që në të 
vërtetë për kri met që janë bërë në Kosovë, të bëhen 
gjyki met në Kosovë. Ka si gu ri të plotë që mund 
të bëhen gjyki met aty ku është bë kri mi, vetëm 
atëherë mund të qetëso he mi dhe të mendojmë për 
ndërtimin e të ar dhmes.
Deklaratë: Prenk Gje taj, Ko mi si o ni i Qe ve risë së Kosovës për 
per so nat e zhdu kur, Fo ru mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran-
zi ci o na le, Prishtinë, Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008.

Gjyki mi i kryesve të kri mit du het të bëhet në ven din 
ku është kryer kri mi dhe ma rr ja e çuarja e vik ti ma-
ve në Be o grad, flas për ra stin e fa mi ljes Bo gu jev ci, 
për të dëshmuar në një gjykatë ku nuk ka drejtësi, 
është ed he një shke lje e rëndë e të drejtës së asaj 
vik ti me.
Deklaratë: She re met Ade mi, Sho qa ta Kuj ti mi, Kosovë, Fo ru mi 
i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, Prishtinë, Kosovë, 
më 28 – 29 te tor 2008.

Gjithmonë nge le mi pa ra asaj që e vërteta du het të 
zbard het ed he të gjithë ata kryesit të kri mit du het 
të nxir ren pa ra or ga ne ve të drejtësisë dhe ti mar rin 
dënimet e me ri tu a ra sep se pa e zbard hur të vërtetën 
nuk ka kup tim as bashkëjetesa, as afërsia; e për 
të ndërtuar një afërsi, një bashkëpunim re ci prok, 
atëherë du het që të zbard het e vërteta dhe në bazë 
të asaj të sho him se ku qëndron ajo. Du het di kush 
që di kujt ti kërkojë fa lje për të gjit ha ato kri me që 
janë bërë.
Deklaratë: Hysni Be ris ha, Sho qa ta Shpre si mi, Kosovë, Fo ru mi 
i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, Prishtinë, Kosovë, 
më 28 – 29 te tor 2008.

22.3. Ne vo jat e vik ti ma ve.

Sho qa tat e fa mi lje ve të shqip tar ëve të zhdu kur 
dhe sho qa tat e fa mi lje ve të serbëve të zhdu kur 
paj to hen se pri o ri tet është zgjid hja e fa tit e të 
zhdu kur ve.

Pro ble mi të pa gje tur ve në Kosovë, flas për nu mrin 
më të madh të tyre, flas për ata të cilët gjurmët i 
adresojnë në Ser bi, është kri ju ar dhe mbe tet pro-
blem po li tik. Qe ve ria ser be mund të kontribuojë 
drejtpërdrejtë në zbu li min e fa tit të të pa gje tur ve, 
ta kapërcejë një anatemë, ta kapërcejë një barrierë 
fortë të mad he në rrugën ri a fri mit, të bashkëpunimit 
ed he të koekzistencës paq ëso re në këtë ra jon
Deklaratë: Ramë Ma naj, zëvendës-kryeministër i Kosovës, Fo ru-
mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, Prishtinë, 
Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008.

Ndër pa so jat më të rënda që vazhdojnë ta pre-
okupojnë shoq ërinë ko so va re gjithë këto vi te të 
pasluftës, siç u thek sua tanimë di sa herë, është 
mos zbu li mi i fa tit të të kid na pu ar ve, en de të pa gje-
tur, mba se ed he të zhdu kur. Dhe padrejtësia më e 
mad he është ajo që vaz hdon, është ajo që nuk ka 
fund, si kur një dhem bje e pa fund me.
Deklaratë: Ramë Ma naj, zëvendës-kryeministër i Kosovës, Fo ru-
mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, Prishtinë, 
Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008.

Pu bli kisht u drej to hem për faq ësu e sve të vik ti ma ve 
shqip ta re, na ndih mo ni që më të das hu rit tonë të 
li ro hen dhe të kthe hen te fa mi ljet e tyre, nëse janë 
en de gjallë. Përgjigjen e kërkojmë nga dëshmitarët 
okularë të këtyre kid na pi me ve, që janë në in sti-
tu ci o net e Kosovës. Fa mi ljet shqip ta re e dinë çka 
do të thotë li ri mi i 2.108 të zënëve rob të tyre, ku 
shu mi ca kanë qenë me dënime ju ri di kisht va li de të 
gjyka ta ve. Pran daj ed he e shtrojmë pyetjen pse nuk 
ka drejtësi për vik ti mat ser be, pse për pësimet e tyre 
të gjithë hes htin, pse gru pet pu nu e se për per so nat e 
zhdu kur ta ko hen pas dyer ve të mbyllu ra.
Deklaratë: Sne ža na Zdrav ko vić, Sho qa ta e fa mi lje ve të per so na-
ve të kid na pu a ra dhe të vra ra në Kosovës, Ser bi, Fo ru mi i Katërt 
Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, Prishtinë, Kosovë, më 28 
– 29 te tor 2008.

Ju lu tem, bëj thi rr je, apel që bashkërisht të bëjmë 
përpjekje dhe të kërkojmë ndihmën e bashkësisë 
ndërkombëtare që të ushtrojnë trysninë e du hur në 
qe ve rinë ak tu a le të Be o gra dit, nga se ajo mban të 
vërtetën, ajo mban re a li te tin dhe gjithë atë çka u ka 
ndod hur ed he serbëve ed he shqip tar ëve në Kosovë 
gjatë periudhës së luftës.
Deklaratë: Ha ki Ka su mi, Këshilli për ko or di ni min e sho qa ta ve 
të fa mi lje ve të per so na ve të zhdu kur në Kosovë, Kosovë, Fo ru mi 
i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, Prishtinë, Kosovë, 
më 28 – 29 te tor 2008.

Dhjetë vjet pas luftës pro ble mi i per so na ve të kid-
na pu ar dhe të zhdu kur në Kosovë, që ka fil lu ar 
pa ra luftës me kid na pi min e civilëve, ka vaz hdu-
ar ed he pas luf te me gjithë praninë e bashkësisë 
ndërkombëtare dhe en de nuk është zgjid hur.
Deklaratë: Alek san dar Sto ja no vić, Qen dra për zhvil li min e 
shoq ërisë ci vi le, Kosovë, Fo ru mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë 
tran zi ci o na le, Prishtinë, Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008.

Vik ti mat kanë nevojë për bashkëndjesi, që të 
dëgjohet zëri i tyre, dhe që të iden ti fi ko hen dhe 
dënohen autorët e kri me ve.

Kon si de roj që nevojë ime di a te, më se e do mos dos-
hme është kri ji mi i hapësirës kre di bi le për familjarët, 
që ata të mund të rrëfehen, që ata ta kenë të drejtën, 
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të vet men mundësi që ata të shfryhen, të rrëfehen, ta 
thonë atë që e kanë në shpirt dhe të mos ju mer ret 
asnjë sekondë, asnjë sekondë. [Nëse ata nuk do të 
mund ti kthejnë familjarët, anëtarët e fa mi ljes të cilët 
i humbën, bi le le të iu kri jo het një mundësi e tillë. 
Tje tra nevojë është që kryesit e ak te ve kri mi na le të 
dënohen; të iden ti fi ko hen dhe të dënohen, në mënyrë 
që shpir trat e atyre që u zhdukën të qetëso hen e gjit-
has htu të gjejnë pre hje shpirtërore ed he familjarët 
e tyre. Nevojë tjetër shumë e rëndësishme është që 
të gjithë pa dal lim, familjarët nga krejt ven det e ish 
Jugosllavisë, të për pi qen që të tregojnë em pa ti ose 
bashkëndjesi për atë çka u ndod hi atyre, gjithë atyre 
pa dal lim, për arsye e se ku do qoftë që të jetë kri mi 
është njësoj krim dhe e ka peshën e njëjtë.
Deklaratë: Shu kri je Gas hi, Part ners Ko so va-Cen ter for Con flict 
Ma nag ment, Kosovë, Fo ru mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë 
tran zi ci o na le, Prishtinë, Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008 

22.4. For mi mi i Ko a li ci o nit për KO MRA

Ni sma për KO MRA është po zi ti ve, por për 
sho qa tat e fa mi lje ve të shqip tar ëve të zhdu kur 
është herët që të kyçen në ko a li cion. 

Qëndri mi i parë i Këshillit Ko or di nu es është se 
ide ja apo ini ci a ti va e FDH, e përkrahur nga shoq-
ëria ci vi le dhe individët, shi het si ide po zi ti ve e ci la 
vlerësohet dhe është plotësisht e pra nu es hme. Nëse 
e mar rim pa rasysh situatën spe ci fi ke e ci la do mi-
non në shoq ërinë ci vi le të Kosovës, me një shqyrtim 
të veçantë në shumicën e popullatës së Kosovës, me 
gjithë re spek tin ndaj kësaj ini ci a ti ve me ndi kim, 
me ka rak ter hu man dhe me qëlli me të mi ra, ne 
mendojmë se en de është herët për te. De ri më sot 
asnjë sho qatë, me përjashtim të di sa individëve, 
nga të cilët sho qa ta është dis tan cu ar, nuk i është 
bas hkan gji tur ko a li ci o nit.
Deklaratë: Ha ki Ka su mi, Këshilli për ko or di nim i fa mi lje ve të 
të zhdu kur ve në Kosovë, Fo ru mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë 
tran zi ci o na le, Prishtinë, Kosovë, 28-29 te tor 2008. 

Këshilli Ko or di nu es ka ven do sur që mos ta pengojë 
këtë iniciativë, dhe në një far mënyre të kyçet dhe 
ta përshëndes, por në këtë mo ment as se si nuk 
mund të bëhet pjesë e saj. Është e ne voj shme që 
në mënyrë të pje kur të shtjellojmë dhe analizojmë. 
Du het të ke mi ed he pëlqi min e anëtarëve të famil-
jarëve të vik ti ma ve, të cilët janë të lënduara dhe 
janë kryesorët që du het të ja pin vizën, pëlqi min, 
nëse është ko ha ti bas hko he mi iniciativës të cilës 
nëse jo sot, nesër do ti bas hko he mi.
Deklaratë: Ha ki Ka su mi, Këshilli për ko or di nim i fa mi lje ve të 
të zhdu kur ve në Kosovë, Fo ru mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë 

tran zi ci o na le, Prishtinë, Kosovë, 28-29 te tor 2008.

Le ni kohë dhe hapësirë të mjaf tu es hme që ne ta 
analizojmë, ta studiojmë dhe mos men do ni që ad 
hoc me një nënshkrim ke ni ar ri tur që të kri jo ni një 
ko a li cion sep se ai ko a li cion fak ti kisht do të injo ro-
het nga vik ti mat e luftës, nga sho qa tat; e nëse ju ve 
këtu, nëse për ju ve këto nuk kanë peshë atëherë urd-
hëroni pa ne ve gje ni fak tet, kri met, mbro ni ve tve ten 
ed he vaz hdo ni ava zin e vjetër.
Deklaratë: She re met Ade mi, Sho qa ta Kuj ti mi, Fo ru mi i Katërt 
Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, Prishtinë, Kosovë, më 28 
– 29 te tor 2008.

Plagët janë en de të freskëta, en de ek zi ston fri ka, 
pre si o net nga jashtë, mo spra ni mi dhe mo hi mi i 
re a li te tit, të gjit ha këto janë pengesë që njerëzit të 
pranojnë dhe ta bëjnë një hap përpara. Pran daj bëj 
apel se do të is hte mirë ti je pet pak kohë gru pe ve 
nga ish Ju go slla via që se ci la veç e veç apo me për-
faq ësu es tjerë të shoq ërisë ci vi le në ven det e tyre, të 
bisedojnë, të studiojnë mirë këto çështje dhe që t’i 
bas hko hen kësaj ni sme.
Deklaratë: Shu kri je Gas hi, Part ners Ko so va-Cen ter for Con flict 
Ma nag ment, Kosovë, Fo ru mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë 
tran zi ci o na le, Prishtinë, Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008.

Këshilli i In sti tu tit për të zhdu ku rit në BH ka 
marrë ven di min që askush të mos bas hko het 
me Ko a li ci o nin, por di sa nga sho qa tat nuk pra-
nojnë që të ven do set në emër të tyre.

Këshilli i In sti tu tit për per so nat e zhdu kur në BH 
nuk e përkrahë këtë Ko a li cion për per so na të zhdu-
kur në këtë mënyrë dhe askush nuk ka man dat, 
asnjë sho qatë nga Bo snja dhe Her ce go vi na, këtë po 
ju them pu bli kisht dhe me përgjegjësi, që të nënsh-
kruaj anëtarësimin.
Deklaratë: Zvo ni mir Ku bi nek, Këshilli i In sti tu tit për per so nat e 
zhdu kur në BH, Fo ru mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci-
o na le, Prishtinë, Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008.

Një deklaratë e tillë është paralajmëruar në me di at 
bos hnja ke, për këtë jam i in for mu ar, dhe mund të 
them se ka ard hur nga njerëzit e In sti tu tit, ko le gji-
u mit të drejtorëve... Ata, pra, kanë dhënë udhëzime 
që kjo çështje të pre zan to het në këtë formë këtu, 
si kur ni sma nuk e ka përkrahjen në Bo snje dhe 
Hercegovinë. Por, ni sma e ka përkrahjen në Bo snje. 
Unë men doj se nuk ka asnjë fa mi lje, dhe nuk ka 
asnjë sho qatë që, nëse kjo i shpje go het në mënyrë të 
du hur, çfarë janë efek tet e kësaj, do të jetë kundër 
Ko a li ci o nit.
Deklaratë: Edin Ra mu lić, Sho qa ta e gra ve të Pri je do rit Iz vor, BH, 
Fo ru mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, Prishtinë, 
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Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008.

Men doj se është shumë e do bis hme që të or ga ni-
zo het Ko a li ci o ni i ci li do të ndih mon te në the me-
li min e Ko mi si o nit për gje tjen dhe, në të vërtetë, 
përcaktimin e të vërtetës mbi ngjar jet në ish Ju go-
slla vi. Men doj se këto fak te, kjo gjen dja fak ti ke, 
mund të shfrytëzohet jo vetëm për zbu li min e 
kriminelëve të luftës, të kri me ve dhe gjithçka që 
është bërë gjatë asaj ko he, por men doj se mund 
të jetë shumë e do bis hme për tek stet shkol lo re të 
ardhshme në shkol lat to na, kështu që të mos ke mi 
di sa të vërteta.
Deklaratë: Em su da Mu ja gić, Sho qa ta Me zemër te paq ja, BH, 
Fo ru mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, Prishtinë, 
Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008.

Thelbësore është që të kyçen sa më shumë sho qa ta 
të vik ti ma ve, por ed he sho qa ta të mbrojtësve dhe 
unë do të thos ha ed he in sti tu tet shken co re, me di-
u met e të ngjas hme. Sa më e gjerë është, sa më e 
mad he for ca, aq më e mad he është mundësia që 
përmes pre si o ne ve, një ditë, dhe ne ve je mi të vetëdi-
jshëm se kjo ditë është afër, qe ve ritë dhe ndos hta 
ed he ku ven det të mar rin në kon si de rim the me li min 
e Ko mi si o nit Ra jo nal.
Deklaratë: Tin Ga zi vo da, Qen dra për të drej tat e nje ri ut, Kro a ci, 
Fo ru mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, Prishtinë, 
Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008.

Lid hja e sho qa ta ve të të zhdu kur ve dhe të izo lu ar ve 
me dhunë e pa ra në Kro a ci i është bas hkan gji tur 
[Ko a li ci o nit].
Deklaratë: Mir ko Ko va čić, Sho qa ta Nënat e Vu ko va rit, Kro a ci, 
Fo ru mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, Prishtinë, 
Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008.

Në Fo ru min e Katërt Ra jo nal është the me lu ar 
Ko a li ci o ni KO MRA i ci li ka për detyrë që të 
organizojë de ba tin për man da tin, qëlli met dhe 
ele men tet tje ra të KO MRA.

Nga ky mo ment, nga zyrta ri zi mi i Ko a li ci o nit për 
KO MRA, ne e ha pim de ba tin mbi ka rak te rin dhe 
man da tin e Ko mi si o nit Ra jo nal, dhe ke mi për qël-
lim që krejt ky pro ces kon sul tu es të shërbejë asaj që 
ne nga shoq ëria ci vi le du het ta definojmë ka rak te rin 
dhe man da tin e Ko mi si o nit Ra jo nal, t’i përcaktojmë 
të gjit ha ele men tet e du hur që mund të janë ndi-
hmesë pro po zi mit tonë për qe ve ritë, përkatësisht për 
adre sat to na par la men te ve, që të mer ret ven di mi 
për the me li min Ko mi si o ni Ra jo nal.
Deklaratë: Na ta ša Kan dić, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi, Fo ru mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, 
Prishtinë, Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008.

22.5.  Përkrahja nismës për the me li min e 
KO MRA

KO MRA shpreh in te re sin e përbashkët që të 
zbu lo het e vërteta për atë çka ka ndod hur. 

Të gjithëve sot në një numër kaq të madh na ka lidh 
një in te res i përbashkët. Ky in te res është zbu li mi i 
të vërtetës. Nuk ka dyshim, do me thënë në askënd 
prej ne ve këtu, të gjen det e vërteta për të gjit ha ato 
gjëra që kanë ndod hur në ven det to na dhe be soj që 
e vet mja mënyrë që të gjen det kjo e vërtetë është që 
të gjithë të punojmë bashkë.
Deklaratë: Val de te Idri zi, Com mu nity Bu il ding Mi tro vi ca, Fo ru-
mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, Prishtinë, 
Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008.

Unë e përshëndes këtë iniciativë ra jo na le për zbu-
li min e të vërtetës.
Deklaratë: Sha ban Ter ziu, Sho qa ta Lan sdow ne, Kosovë, Fo ru mi 
i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, Prishtinë, Kosovë, 
më 28 – 29 te tor 2008.

Është mirë të bi se do het për këtë Ko mi sion, sep se 
është i nevojshëm një Ko mi sion për të vërtetën, për 
të gjit ha që kanë ndod hur.
Deklaratë: Ah met Graiçevci, Sho qa ta Shpre sa dhe Kuj ti mi, 
Kosovë, Fo ru mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, 
Prishtinë, Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008.

E përshëndes këtë iniciativë si dhe çdo iniciativë 
tutër e ci la për qëllim do të ketë zbu li min dhe zbar-
dhjen e fa tit e të zhdu kur ve.
Deklaratë: Prenk Gje taj, Ko mi si o ni i Qe ve risë së Kosovës për 
per so na të zhdu kur, Fo ru mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran-
zi ci o na le, Prishtinë, Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008.

Së pa ri du het të përkrahet ab so lu tisht kjo nismë e 
gu xim shme dhe punën e mad he të zonjës Kan dić, 
të Val de te Idri zit, të zotëri Ku la gli ćit dhe të gjithë 
tjerëve, nga re pu bli kat tje ra të ish shte tit të përbash-
kët, dhe kup to het ata du het të përkrahen në përpjek-
jet që kanë për qëllim që ky ak ti vi tet të drej to het nga 
re zul ta tet kon kre te. Pra, nga njëra anë du het të ke mi 
in for ma ta çka ka qenë dhe si ka ndod hur, dhe du het 
të synojmë që të ke mi një të vërtetë.
Deklaratë: Nu man Ba lić, de pu tet në Ku ven din e Kosovës, 
Fo ru mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, Prishtinë, 
Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008.

Nëse du am që të debatojmë për paj ti min, me be so ni, 
këtë nuk do të ke mi në afa tet e gja ta. Ajo me çka du het 
të mer re mi, çka ed he është thënë këtu, është zbar dhja 
e fak te ve... Ke mi nevojë për fak te, nevojë për ra por tin 
e njëjtë ndaj vik ti ma ve që do të du hej të fil lon te në 
shte tet në të ci lat sot jetojmë. Me vi te men doj për atë 
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se si në Kro a ci të nxi tet the me li mi i një Ko mi si o ni për 
zbar dhjen e fak te ve.
Deklaratë: Ivan Zvo ni mir Či čak, Këshilli Kro at i Hel sin kit për të 
drej tat e nje ri ut, Fo ru mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci-
o na le, Prishtinë, Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008 

Nëse të gjithë që për faq ësojmë fa mi ljet e vik ti ma-
ve, pa marrë pa rasysh fenë dhe kom bin, e du am 
të vërtetën, sa kanë pësuar, sa janë vrarë, sa janë 
dëbuar, sa kriminelë janë nëpër bur gje, sa janë nën 
dhe, dhe fat keq ësisht sa janë në li ri, ky Ko mi sion 
du het të jetësohet. (...) Pran daj bëj apel, ne si sho-
qatë e fa mi lje ve do të ja pim përkrahjen dhe pro po-
zoj ed he për faq ësu e sve të sho qa ta ve të fa mi lje ve të 
kom be ve tje ra që ta pranojnë këtë Ko mi sion, por me 
kus htin që sho qa tat që do të kyçen të janë ak ti ve në 
pjesëmarrje, së bas hku me sho qa tat tje ra.
Deklaratë: Si mo Spa sić, Sho qa ta e fa mi lje ve të të kid na pu ar ve 
dhe të vrarëve në Kosovë dhe Me to hi, Ser bi, Fo ru mi i Katërt 
Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, Prishtinë, Kosovë, më 28 
– 29 te tor 2008.

Përkrah krejt këto që Ko mi si o ni du het të bëjë, por 
kup to het de ri në atë mo ment du het të vazhdojmë 
bi se di met.
Deklaratë: Ah met Ta lić, Sho qa ta e kam pit San ski Most, BH, 
Fo ru mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, Prishtinë, 
Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008.

Të përkrahet kjo iniciativë që shkon në drej ti min e 
du hur, e ci la pa mbështetjen in sti tu ci o na le nuk do 
të bëjë shumë, por gjërat mund t’i lëvizë Ko a li ci o ni 
i shoq ërisë ci vi le
Deklaratë: Mi ro slav Var ga, ve te ran nga Kro a cia, Fo ru mi i Katërt 
Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, Prishtinë, Kosovë, më 28 – 
29 te tor 2008.

Do ta forcojmë këtë lëvizje nëse e shkrijmë atë 
dhim bje, që të mos e ke mi vetëm për vik ti mat to na, 
por në përgjithësi për të gjit ha vik ti mat.
Deklaratë: Ana Kve sić, Shtëpia Evro pi a ne në Vu ko var, Kro a ci, 
Fo ru mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, Prishtinë, 
Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008.

Unë ju pyes nga çka ke ni frikë, ju që ke ni pësuar. Ke ni 
frikë se që qe ve ritë tu a ja, ose qe ve ritë to na, nuk do 
të themelojnë Ko mi si o nin që do të tentojë të zbardh 
fak tet mbi kri met, dhu ni met, mbi zhdu kjet, mbi 
vra sjet, mbi shkatërrimet, mbi dje gi et, mbi dëbimet 
dhe të gjit ha shëmtitë tje ra që kanë ndod hur. Unë 
nuk kam frikë që Kro a cia, ose Ser bia ta bëjnë këtë. 
Di kush e ka vrarë dja lin tim.... Men doj se askush 
nuk ka të drejtë ta me rr të drejtën që të ndalojë 
nismën dhe the me li min e diçkaje që është në in te res 
të njerëzve të vegjël. Nuk do të debatojmë ne zotërinj 
për the me li min e Ko mi si o nit, këtë do ta bëjnë par la-

men tet, dhe as qe ve ritë nuk do të na pyesin ne ve a e 
du am apo jo Ko mi si o nin.
Deklaratë: Ru ži ca Spa sić, Sho qa ta e serbëve të zhdu kur në Kro-
a ci, Kro a ci, Fo ru mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, 
Prishtinë, Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008.

Unë qu hem Be kim Gas hi, dhe vijë nga ko mu na e 
Su va Rekës. Unë jam anëtar i sho qatës ,,Shpre si mi”, 
gjit has htu jam anëtar i fa mi ljes me 22 vik ti ma të 
vra ra. Mbështes iniciativën për for mi min e Ko mi-
si o nit Ra jo nal për zbar dhjen e fak te ve në lid hje me 
kri met e luftës. Ata njerëz që fla sin në emrin tim dhe 
emrin e fa mi ljes si me që është herët, ata mund ta 
për faq ësojnë vetëm ve ten dhe jo mua dhe fa mi ljen 
ti me.
Deklaratë: Be kim Gas hi, Sho qa ta Shpre si mi, Kosovë, Fo ru mi i 
Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, Prishtinë, Kosovë, 
më 28 – 29 te tor 2008.

Është shumë më lehtë të thu het jo për një punë se 
sa të thu het. Kur thua po, me rr an gaz him, me rr 
përgjegjësi. Jam në gjen dje të fal, nëse ai kri mi nel që 
i ka vra më vjen ballë për ballë dhe më thotë i kam 
vra dhe kërkoj fa lje, këtë mund ta bëj sep se nuk i 
fri ko hem të vërtetës sep se është di kush më i madh 
që dënon se sa ne du ke u mun du ar ta dënojmë nje-
riu nje riun.
Deklaratë: Lush Kra sni qi nga Ko re ni ca, Kosovë, Fo ru mi i Katërt 
Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, Prishtinë, Kosovë, më 28 – 
29 te tor 2008 

Në shoq ëritë to na ed he më tej vlejnë të vërtetat dhe 
pre zan ti met e ndryshme të së kaluarës. Dhe men doj 
se ajo që na du het si bu ka, është që të zbard hen fak-
tet në mënyrë që të zvogëlohet hapësira për ma ni-
pu li me me fak tet si dhe hapësira për in ter pre ti me 
që janë ofen du e se për shumicën, e posaçërisht për 
vik ti mat.
Deklaratë: Ve sna Ter še lič, Do cu men ta, Kro a ci. Fo ru mi i Katërt 
Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, Prishtinë, Kosovë, më 28 
– 29 te tor 2008.

Drejtësia in sti tu ci o na le në Mal të Zi ka nevojë për 
ndihmë dhe jo çfarëdo ndih me, por për ndihmën e 
një tru pi të këtillë ra jo nal.
Deklaratë: Tea Gor janc-Pre le vić, Ak si o ni për të drej tat e nje ri ut, 
Ma li i Zi, Fo ru mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, 
Prishtinë, Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008.

Të rinjtë e kanë përgjegjësinë per so na le dhe mo ra le 
që ra por tin ndaj kri me ve ta ndërtojnë mbi fak-
tet. Pra, ata du het të kërkojnë të vërtetën. Me këtë 
mar rin ed he përgjegjësinë që kanë ndaj vik ti ma ve 
por ed he ndaj ardhmërisë së tyre ve ta na ke, sep se 
kjo shoq ëri me ra por tin që ka ndaj kri me ve nuk 
ua ga ran ton as vik ti ma ve e as të rinj ve, dhe as 
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qytetarëve të tjerë, se kri met nuk do të përsëriten në 
të ar dhmen. Të rinjtë e përkrahin qa sjen ra jo na le 
në pro ce sin e bal la fa qi mit sep se me këtë zvogëlohet 
mundësia që fak tet të in ter pre to hen nga per spek-
ti vat kombëtare, përkatësisht të in ter pre to hen në 
mënyrë su bjek ti ve.
Deklaratë: Mar ko Ve lič ko vić, Qen dra për zhvil li min e re sur se ve 
ci vi le, Ser bi, Fo ru mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, 
Prishtinë, Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008.

Ti lëmë tragjeditë to na per so na le për të ci lat do të 
mund të fli sja shumë si i bur go su ri i kam pit dhe me 
pësime në fa mi ljen ti me që nga vi ti 1945 e këndej. 
Këto i mbaj për ve te, unë i kam fal të gjit ha, të 
gjithë janë të fa lur, dhe ta ni dua që me këtë lëvizje, 
me këtë KO MRA, me tu bi met, të for co he mi, të bas-
hko he mi, të punojmë së bas hku.
Deklaratë: Mir ko Ko va čić, Sho qa ta Nënat e Vu ko va rit, Kro a ci, 
Fo ru mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, Prishtinë, 
Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008.

Unë dua të thek soj se për të nisë Ko so va e jap 
përkrahjen e plotë këtij fo ru mi dhe dëshiroj që të je mi 
pjesë përbërëse e kësaj ini ci a ti ve dhe të ndihmojmë me 
të gjit ha veprimtaritë që ne i bëjmë në qen dër.
Deklaratë: Shu kri je Gas hi, Part ners Ko so va-Cen ter for Con flict 
Ma nag ment, Kosovë, Fo ru mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë 
tran zi ci o na le, Prishtinë, Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008.

Pa ra pra kisht, për të ard hur te ini ci a ti vat kon kre te 
du het të bëhen de ba te bren da shoq ëro re, do të thotë 
bren da një shte ti, de ba te të ci lat do ti përfshinin të 
gjit ha zërat e vik ti ma ve, de ba te që do të përfshinin 
akademikët, shoq ërinë ci vi le, artistët, qe ve ri tarët, 
dhe këto de ba te pa staj të dil nin me një stra te gji 
kon kre te që do ti adre so hes hin iniciativës ra jo na le.
Deklaratë: Fe ri de Rus hi ti, Qen dra për re ha bi li ti min e vik ti ma ve 
të torturës, Kosovë, Fo ru mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran-
zi ci o na le, Prishtinë, Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008.

Ky Ko mi sion ra jo nal, men doj se re a lisht mund të 
kontribuojë, të bëhet një lëvizje përpara, dhe për këtë 
shkak du het t’i je pet përkrahja, thjesht pasardhësve 
tanë du het t’i lëmë ra por tet e spa stru a ra në mënyrë 
që ata ta zhvillojnë një jetë më të lum tur dhe më 
bu kur seç e ke mi ne.
Deklaratë: Alek san dar Sto ja no vić, Qen dra për zhvil li min e 
shoq ërisë ci vi le Kosovë, Fo ru mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë 
tran zi ci o na le, Prishtinë, Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008.

Për sho qa tat e fa mi lje ve të shqip tar ëve të zhdu-
kur është herët që të bas hko hen me nismën 
KO MRA.

Ini ci a ti va është në rre gull, por men doj se është en de 
herët, ndërsa në anën tjetër po fri ko hem se Ko mi si-

o ni Ra jo nal…, unë me të vërtetë jam skep tik, sep se 
me ser bet nuk mund të fla sim, nuk mund të arrijmë 
asgjë, nuk mund të gjejmë gjuhë të përbashkët. Në 
çdo minutë ata mund të ndryshojnë çdo gjë, çdo 
aspekt, dhe re zul ta ti do të jetë ze ro.(…) Sep se në 
Kosovë ka ndod hur luf ta, gje no ci di, janë të vrarë 
më shumë se 12.000 njerëz, më shumë se 1.000.000 
njerëz janë dëbuar nga Ko so va, shumë prej tyre en de 
të pa gje tur, di ku më shumë se 4000. Unë men doj 
se është en de herët për arsye se du het en de të dis-
kutojmë, se ci li prej nesh veçmas nëpër sho qa ta, në 
ko mu na, në bashkëpunim me qe ve rinë tonë, se ci li 
me qe ve rinë e vet.
Deklaratë: Ymer Mer la ku, Sho qa ta e fa mi lje ve të të zhdu kur ve 
nga Kli na, Fo ru mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, 
Prishtinë, Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008.

Ne të shtunën ke mi pas mbled hje, aty kanë qenë 19 
sho qa ta, dhe ke mi ard hur në përfundim se është 
herët for mi mi i një Ko mi si o ni Ra jo nal me ata të 
cilët kanë kryer kri me mbi ne.
Deklaratë: Baj ram Qer ki ni, Sho qa ta Kuj ti mi, Kosovë, Fo ru mi i 
Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, Prishtinë, Kosovë, 
më 28 – 29 te tor 2008.

Nëse KO MRA vetëm do ti dokumentojë fak tet, 
nuk do ti kontribuojë drejtësisë.

Nëse ky Ko mi sion nda let vetëm në do ku men ti min 
e fak te ve, ne do të shndërrohemi në atë çka ka 
thënë He in rich Bell, në pro to ko lu es të se ke qes, dhe 
nuk do ti kontribuojmë drejtësisë, e vik ti mat këtë e 
kërkojnë. Vik ti mat kërkojnë autorët e kri me ve, të 
ndëshkohen kriminelët.
Deklaratë: Ma ri ja Ra do man, Këshilli i Hel sin kit për të drej tat e 
nje ri ut në Ser bi, Fo ru mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci-
o na le, Prishtinë, Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008.

Paj ti mi nuk është qëllim i KO MRA.

Do të is hte mre kul li nëse ar ri het paj ti mi, por paj-
ti mi men doj se nuk du het të jetë në man da tin e 
Ko mi si o nit Ra jo nal.
Deklaratë: Tea Gor janc-Pre le vić, Ak si o ni për të drej tat e nje ri ut, 
Ma li i Zi, Fo ru mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, 
Prishtinë, Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008.

KO MRA nuk është zëvendësim për gjyka tat por 
kon tri buon në pro ce si min e kri me ve të luftës. 

Nuk do t’i mbyllim gjyka tat dhe prokuroritë, e as 
t’i zëvendësojmë ato; dhe kjo vlen ed he për in sti-
tu ci o net siç është Ko mi si o ni shtetëror për gje tjen 
e të zhdu kur ve. Askujt nuk i shkon men dja që ky 
in sti tut dhe ko mi si o net shtetërore që tashmë ekz-
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istojnë në këto ven de të mbyllen, por përkundrazi 
Ko mi si o ni Ra jo nal du het të bashkëpunojë me këto 
in sti tu ci o ne. Pran daj men doj që fri ka se ke mi të 
bëjmë me një nismë kon fron tu e se është krejtësisht 
e pa arsyes hme.
Deklaratë: Tea Gor janc-Pre le vić, Ak si o ni për të drej tat e nje ri ut, 
Ma li i Zi, Fo ru mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, 
Prishtinë, Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008.

Nëse në zbulojmë fak tet që do t’i shfrytëzojnë gjyka-
tat, atëherë do të kontribuojmë ed he në zbu li min e 
së vërtetës ed he në re a li zi min e drejtësisë. Përderisa 
kuj ti met janë të freskëta, de ri sa janë dëshmitarët, 
de ri sa ek zi ston vendosmëria dhe dëshira që të thu-
het e vërteta, ne du het të punojmë në këtë.
Deklaratë: Ve hid Še hić, Fo rum i qytetarëve të Tuzllës, BH, 
Fo ru mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, Prishtinë, 
Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008.

Përvoja e si ste mit të përbashkët ju ri dik në ish 
Ju go slla vi mund të ndihmojë në uni fi ki min e 
metodologjisë së mbled hjes dhe të pre zan ti mit 
të fak te ve.

Ne në të vërtetë trashëgojmë si ste min e njëjtë ju ri dik 
të ish Jugosllavisë dhe deshëm s’deshëm ne kup to he-
mi shumë mirë, të paktën ne juristët, në aspek tin e 
terminologjisë, në aspek tin e in sti tu tit dhe të pro-
cedurës, dhe men doj se këto përvoja mund të apli-
ko hen në uni fi ki min e metodologjisë së pre zan ti mit 
të fak te ve... Dhe ja ta ni është Ko a li ci o ni ose ni sma, 
e mund të ngritët, përkatësisht mund të ndikojë në 
the me li min e Ko mi si o nit.
Deklaratë: Zo ran Pa jić pro fe sor i drejtësisë ndërkombëtare nga 
Bo snja dhe Her ce go vi na, Fo ru mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë 
tran zi ci o na le, Prishtinë, Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008.

Am ni sti mi ose zbu tja e dënimit janë temë për 
de bat mbi man da tin e KO MRA

Zbu tja e dënimit për njerëzit që do të tre go nin sin-
qe risht se ku janë var ro sur këta njerëz, etj. Kjo është 
temë për të bi se du ar. Nëse shu mi ca thonë se nuk 
je mi për zbu tje, OK, por kjo është temë për de bat.
Deklaratë: Tea Gor janc-Pre le vić, Ak si o ni për të drej tat e nje ri ut, 
Ma li i Zi, Fo ru mi i Katërt Ra jo nal mbi drejtësinë tran zi ci o na le, 
Prishtinë, Kosovë, më 28 – 29 te tor 2008.

23. Kon sul ta ra jo na le me 
shkencëtarët për nismën 
KO MRA

Za greb, Kro a ci 
10 ja nar 2009

Kon sul tat i or ga ni zoi or ga ni za ta jo qe ve ri ta re 

Do cu men ta (Za greb). Morën pjesë 34 shkencëtarë 
dhe shkencëtare nga i gjithë ra jo ni, si dhe një ga ze-
tar nga Be o gra di. Fjalët hyrëse i mbajtën Na ta ša 
Kan dić (Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, Ser bi) 
dhe Ve sna Ter še lič (Do cu men ta, Kro a ci), kur se 
de ba tin e mo de ruan Alek san dar Tri fu no vić (Pro-
jek ti me dial Bu ka / Zhur ma, BH), Je le na Si mić 
(Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, Ser bi) dhe 
Eugen Ja kov čić (Do cu men ta, Kro a ci). Me di u met 
që kanë in for mu ar për tu bi min janë Re pu bli ka, 
Slo bod na Dal ma ci ja, Glas Is tre, No vi list, Ga ze ta 
Ex press, No va TV dhe E-No vi ne. 

Ni sma KO MRA është po zi ti ve dhe e mirëseard-
hur si thi rr je e or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re për 
bal la fa qim të përbashkët me të kaluarën në 
bazë të fak te ve

Çdo nismë është e mirëseardhur dhe është kënaq ësi 
dhe në të vërtetë ed he mirë, që sho qa tat jo qe ve ri ta re 
mar rin ini ci a ti vat që do të du hej ti ini ci o nin shken ca 
ose shte ti. Sep se Kro a cia në hu lum ti met e de ri sot me 
të hum bje ve njerëzore në kohën e luftës at dhe ta re nuk 
ka qenë aspak e prirë që të hulumtojë një seg ment të 
atyre që kanë pësuar, sep se i kon si de ron te për vik ti ma 
jo ed he aq të mëdha.
Deklaratë: Igor Gra o vac, In sti tu ti kro at për hi sto ri, Kro a ci, 
Kon sul tat ra jo na le me shkencëtarët, Za greb, Kro a ci, më 10 ja nar 
2009.

Nuk du het gjithnjë të shikojmë të gjit ha te shte ti. Do 
të thotë, men doj, se e gjithë shoq ëria du het të marrë 
fla mu rin, du het të thu het «pas me je». Për këtë bëhet 
fjalë. Dhe atëherë pas një ko he gjithnjë e më shumë 
akterë në shoq ëri, qytetarë, posaçërisht ata që janë 
të in te re su ar ed he nga kjo edh nga ana tjetër, do të 
shko nin pas tërë shoq ërisë, dhe të bashkëngjitet ed he 
[kryemi ni stri] Sa na der, dhe të bas hko hen ed he këta 
të tjerët.
Deklaratë: Dra žen La lić, Fa kul te ti i shken ca ve po li ti ke në Za greb, 
Kro a ci, Kon sul tat ra jo na le me shkencëtarët, Za greb, Kro a ci, më 
10 ja nar 2009.

Sen di ba zik pse ky Ko mi sion ra jo nal është i mirë, 
si pas të gjit ha gja sa ve. ka të bëjë me atë se shoq ëria 
ci vi le me rr ro lin e vet në zgjid hjen e kësaj çështjeje. 
(...) Ro li i dytë i rëndësishëm i këtij ko mi si o ni është 
kri ji mi i një am bi en ti në bal la fa qi min me të kalu-
arën. (...) Detyra e ko mi si o nit është që të krijojë atë 
nevojën or ga ni ke që njerëzit të bal la fa qo hen me të 
kaluarën, dhe jo që kjo nevojë t’u im po no het.
Deklaratë: Sr đan Vu ka di no vić, Qen dra për hu lum ti me shoq ëro-
re, Ma li i Zi, Kon sul tat ra jo na le me shkencëtarët, Za greb, Kro a ci, 
më 10 ja nar 2009.
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Men doj se është mirë që kjo nismë është e de fi nu ar 
në mënyrë kaq pre ci ze. Ajo i shman get ka te go ri ve 
mo ra le ide o lo gji ke, të ci lat gjithnjë mund të janë të 
kon te stu es hme në hu lum ti met e këtilla dhe, kup-
to het, në pro ce set që do të pasojnë e për të ci lat 
shoq ëritë to na nuk janë sa du het të përgatitura. 
Pra, men doj se është ide e shkëlqyer që no ci o net e të 
vërtetës dhe të paj ti mit janë vënë në pla nin e dytë, 
dhe që fak tet janë nxje rr në pla nin e parë.
Deklaratë: Ni ko la Sa mar džić, Fa kul te ti fi lo zo fik në Be o grad, 
Ser bi, Kon sul tat ra jo na le me shkencëtarët, Za greb, Kro a ci, më 
10 ja nar 2009.

Arsyeja kryeso re për the me li min e KO MRA 
është ne vo ja për rishqyrti min kri tik të in ter pre-
ti mit të së kaluarës së afërt.

Ka më shumë in ter pre ti me të kaluarës së afërt. Pra, 
in ter pre ti me të së kaluarës së afërt, jo të së vërtetës. 
Dhe pro ble mi nuk është vetëm në atë, por ed he në 
mje di set kombëtare që in ter pre ti met i pranojnë 
si të vërteta, pa asnjë shqyrtim kri tik. Me këtë do 
të du hej të mer rej ko mi si o ni. Dhe kjo është në të 
vërtetë arsyeja pse du het të the me lo het Ko mi si o ni 
Ra jo nal.
Deklaratë: Enes Mi lak, Mu zeu i Ku ven dit të dytë të AV NOJ-it, 
BH, Kon sul tat ra jo na le me shkencëtarët, Za greb, Kro a ci, më 10 
ja nar 2009.

Ini ci a ti va do të re a li zo het shumë vështirë për 
shkak të ra por te ve mes Serbisë dhe Kosovës.

Kjo nismë është shumë e mirë dhe po zi ti ve, por nuk 
e ka përkrahjen në Kosovë, këtë mund t’ju përcjellë. 
Do të jetë shumë e vështirë të marrë përkrahjen në 
Kosovë për shkak të situatës së rëndë që vaz hdon 
nga vi ti 1999, kur ka përfunduar luf ta e ar ma to sur 
në Kosovë. Pra, gjen dja është en de shumë e rëndë, 
me shumë ten si o ne dhe en de po zhvil lo het një luftë e 
rëndë dhe e ashpër po li ti ke dhe di plo ma ti ke në Kosovë 
dhe për Kosovën. (...) Unë dhe kolegët e mi historianët 
do të kryejmë punën tonë dhe kup to het se do të ju 
përkrahim në çdo aspekt, e përkrahim këtë ni sme dhe 
këtë ko mi sion nga se mendojmë se do të për faq ësojë 
ed he in te re sat to na,
Deklaratë: Ha ki Ka su mi, In sti tu ti për historinë e Kosovës, Kon-
sul tat ra jo na le me shkencëtarët, Za greb, Kro a ci, më 10 ja nar 
2009.

Unë jam ndër ata skeptikët që mendojnë se ni sma 
nuk mund të re a li zo het në këtë formë. Ndos hta 
mund të bëhen ko mi si o net shtetërore në di sa prej 
ven de ve, shte te ve post-ju go slla ve, por jo të jetëso-
het ed he kon cep ti ra jo nal në pa ri min për të ci lin 
Ja smin ka tha se du het të ekzistojnë bi se di met 

in ter-par la men ta re, apo si u shpreh... Unë men doj 
se po li ti kisht si tu a ta është e tillë që në dy tre vi tet e 
ardhshme, e ndos hta ed he tetë vi te, nuk do të mund 
të re a li zo het ide ja në tërësi pa ra së gjit hash për 
shkak të ra por te ve mes Serbisë dhe Kosovës; do të 
thotë do të «përjashtoni» o Kosovën, o Serbinë.
Deklaratë: Shkëlzen Ma li qi, Qen dra për stu di me hu ma ni sti ke 
Ga ni Bo bi, Kosovë, Kon sul tat ra jo na le me shkencëtarët, Za greb, 
Kro a ci, më 10 ja nar 2009.

Ni sma KO MRA është im po nim i një të vërtete për 
të gjithë. Nuk du het të ofro het ajo që është shem-
bur – ra jo nit i du het një ko mi sion evro pian.

De ri sa i ofro ni ra jo nit, ofro ni atë që është shem-
bur, që ka shkak tu ar shumë kri me etj., kështu që 
unë pro po zoj që kjo KO MRA të shkur to het pak, 
dhe njëkohësisht ed he të zgje ro het, dhe të qu het 
KO MEV, të qu het Ko mi sion evro pian, nëse jo ed he 
botërore, du ke u for mu ar në atë ni vel që në aspek-
tin e akterëve të bal la fa qo he mi ed he me akterët e 
bashkësisë ndërkombëtare, të cilët po kështu janë 
përgjegjës për kri met e bëra në ra jon.
Deklaratë: Jo sip Jur če vić, In sti tu ti i shken ca ve shoq ëro re Ivo 
Pi lar, Kro a ci, Kon sul tat ra jo na le me shkencëtarët, Za greb, Kro-
a ci, më 10 ja nar 2009.

Du ke fo lur për nismën kon sta toj se në shoq ëritë 
post-ju go slla ve vlejnë të vërtetat e ndryshme. 
Iniciatorët thonë: «Në shumicën e ras te ve këto të 
vërteta ba zo hen në men di met dhe in ter pre ti met 
po li ti ke, dhe jo në fak tet. Ed he më tej mbi sun don 
mo hi mi i kri mit ndaj të tjerëve, pra ni mi vetëm i 
vik ti ma ve të ve ta dhe ndje nja e afërsisë me të aku-
zu a rit nga ko mu ni te ti et nik i ve ti.» Kjo si gu risht se 
nuk është e kon te stu es hme. Por, është pyetje nëse 
mund të zgjid het në pa ket në ni ve lin ra jo nal. Kjo 
është përpjekje e im po ni mit të një të vërtete për të 
gjithë. (...) Bo snja dhe Her ce go vi na, Kro a cia dhe 
Ser bia i kanë ro let e ndryshme në këtë luftë, e kanë 
ka lu ar në mënyra të ndryshme atë dhe i kanë ed he 
shi ki met e ndryshme të saj. Se ci li prej këtyre shte-
te ve ka të paktën dy shi ki me të ndryshme të luftës. 
Si të paj to het e pa paj tu eshmja, a është kjo e mund-
shme, dha a du het të për pi qe mi rreth kësaj fa re?
Deklaratë: Da vor Ma ri jan, In sti tu ti kro at i historisë, Kro a ci, 
Kon sul tat ra jo na le me shkencëtarët, Za greb, Kro a ci, më 10 ja nar 
2009.

Çka do të du hej të is hte kjo qa sje ra jo na le? (...) Men-
doj se kjo qa sje nuk është ade ku a te për një ko mi sion 
i së vërtetës, sep se ko mi si o net për të vërtetën du het 
të shkojnë më tu tje nga kjo dhe ko mi si o net për të 
vërtetën du het të koketojnë vaz hdi misht me pyetjen 
e kup ti mit dhe të vlerës.
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Deklaratë: Kru no Kar dov, Fa kul te tit Fi lo zo fik në Za greb, Kro-
a ci, Kon sul tat ra jo na le me shkencëtarët, Za greb, Kro a ci, më 10 
ja nar 2009.

E përkrah bashkëpunimin e të gjit ha in sti tu ci o ne ve, 
shken co re dhe jo qe ve ri ta re, dhe be soj se qëlli mi i 
përbashkët i yni është të ar ri het pre zan ti mi objek tiv 
i historisë së vi te ve nëntëdhjetë në hapësirën e ish 
Jugosllavisë, dhe posaçërisht bërja e re gji strit të vik-
ti ma ve dhe ndëshkimi i të gjithë kri me ve të luftës. 
Por vërtetë nuk e përkrah the me li min e ko mi si o nit 
ra jo nal sep se kon si de roj se pu na e zbar dhjes së fak-
te ve është pa ra së gjit hash detyrë e in sti tu ci o ne ve 
shken co re, dhe se kjo punë mund të kryhet vetëm me 
qa sje shken co re se ri o ze, shumë pre ci ze.
Deklaratë: An te Na zor, Qen dra me mo ri a le-do ku men tu e se kro a-
te e luftës at dhe ta re, Kro a ci, Kon sul tat ra jo na le me shkencëtarët, 
Za greb, Kro a ci, më 10 ja nar 2009.

Fak tet nuk mund të zbard hen në ni ve lin e një 
shte ti. Qa sja ra jo na le është e ne voj shme sep se 
ed he luf ta, vik ti mat dhe kriminelët kanë qenë 
të lid hur ra jo na lisht. Qa sja jo-kombëtare është 
çështje e objek ti vi te tit.

Njerëzit e kanë esen ci a le atë kup ti min, sin qe ri te-
tin, pra ni min, ndonëse janë vërtet të frikësuar nga 
ma ni pu li mi që zgjat aq shumë.(…) Ndos hta ne nuk 
mund ta shërojmë çrregullimin post-tra um tik por 
mund t’i ndihmojmë di si njerëzve që me këtë të 
vazhdojnë jetën, të shkojnë tu tje. Pran daj men doj se 
një ko mi sion është shumë i rëndësishëm, që njerëzit 
të dëgjohen.
Deklaratë: Zden ka Pan tić, Kon sul tat ra jo na le me shkencëtarët, 
Za greb, Kro a ci, më 10 ja nar 2009.

Fak tet do të pengojnë ide o lo gji zi min, fak tet do t’i 
mbrojnë vik ti mat, dhe fak tet, ky është me saz hi im 
i fun dit, nuk mund t’i zbard him në ni ve lin e një 
shte ti, që ka qenë i përfshirë në luftë. Du het të ke mi 
formën e përbashkët. Men doj se nuk është në pyetje 
nëse na du het qa sja ra jo na le. Është evi den te se kjo 
luftë, ose luftërat, kanë qenë shumë shtre so re; mund 
të shi ko hen si një luftë, ose si di sa luftëra. Ato janë 
të lid hu ra. Ed he vik ti mat janë me vetë këtë fak tin të 
lid hu ra. Ed he kri mi ne let janë të lid hur, ed he do ra-
sit. Të mos the mi se i njëjti do ras ka bërë kri me, kjo 
është shumë e mundshme, ka shumë ra ste të til la, 
ed he në Kosovë, ed he në Bo snje, ed he në Kro a ci.
Deklaratë: Dra žen La lić, Fa kul te ti i shken ca ve po li ti ke në Za greb, 
Kro a ci, Kon sul tat ra jo na le me shkencëtarët, Za greb, Kro a ci, më 
10 ja nar 2009.

Do të is hte me rëndësi që pos zbar dhjes dhe tre gi mit 
të së vërtetës mbi kri met e luftës, pu na e KO MRA-së 

të përcillet me përpjekjet e gjithë ne ve që të kri jo het 
një me mo rie kre di bi le po li ti ke në këto hapësira, që 
nuk do të ba zo hej në mi te, por mu në ato fak te që do 
të arrijmë t’i mbled him gjatë punës tonë.
Deklaratë: Da li bor ka Ulja re vić, Qen dra për edu kim qyte tar, Ma li 
i Zi, Kon sul tat ra jo na le me shkencëtarët, Za greb, Kro a ci, më 10 
ja nar 2009.

Çdo po pull këtu tre gon dhe flet se është viktimë, se 
si kanë përjetuar dëbimin, se si kanë përjetuar kri-
met e luftës etj. Pra, këto janë di sa të vërteta. Unë 
men doj se du het të jetë një e vërtetë që nuk ka fa re 
përcaktuese kombëtare. Ekzistojnë të dhënat në ter-
ren dhe ato du het të si ste ma ti zo hen, kla si fi ko hen. 
Dhe këso të dhënash mund të na ja pin ed he ko mi-
si o net kombëtare du ke kon tri bu u ar kësaj ni sme 
ra jo na le, du ke si ste ma ti zu ar të paktën të dhënat e 
tyre lo ka le.
Deklaratë: Ju suf Osma ni, Ar ki vi i Kosovës, Kosovë, Kon sul tat 
ra jo na le me shkencëtarët, Za greb, Kro a ci, më 10 ja nar 2009.

Ni ve li ra jo nal nuk do të thotë se re zul ta tet e Ko mi si-
o nit Ra jo nal do të mbisundojnë atë çka kanë ar ri tur 
ko mi si o net kombëtare, ose, njëjtë, ko mi si o net kom-
bëtare apo or ga ni za tat jo qe ve ri ta re bren da shte te-
ve të cak tu a ra kombëtare. Pse? Sep se vlerësimi që 
pa son du het të mbështetet në ar gu men tet e cak tu a ra 
dhe shqyrti min kri tik të metodologjisë së cak tu ar që 
përdoret.
Deklaratë: Ja smin ka Ha san be go vić, Fa kul te ti ju ri dik në Be o grad, 
Ser bi, Kon sul tat ra jo na le me shkencëtarët, Za greb, Kro a ci, më 
10 ja nar 2009.

Men doj se ni sma ra jo na le me qa sje jokombëtare 
mund të jetë ndihmesë për shumë arsye. Pa ra së gjit-
hash, është çështje e objek ti vi te tit, pa staj vetë ka rak-
te ri i kon flik tit ish ven det ju go slla ve njëfarëdore jep 
shtytje për nismën në këtë mënyrë. Dhe, natyrisht, 
këtu ke mi diçka që sërish kri jon kon tek stin ra jo nal të 
lid hje ve dhe bashkëpunimit, çka do të mund të jetë 
ar gu ment i mirë tek ata që, megjithatë, përfundi-
misht do ta mar rin ven di min për këtë.
Deklaratë: Alek san dar Ze ko vić, hu lum tu es i shke ljes të të drej-
ta ve të nje ri ut, Ma li i Zi, Kon sul tat ra jo na le me shkencëtarët, 
Za greb, Kro a ci, më 10 ja nar 2009.

Për the me li min e KO MRA nuk mjaf ton pre si o ni 
i or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re. Du het ed he vul lne ti 
dhe përkrahja e shte te ve .

Një ko mi sion i tillë, nëse nuk e ka përkrahjen e 
shte tit dhe të in sti tu ci o ne ve shtetërore, natyrisht se 
nuk do të mund të funksionojë, si do mos nëse nuk e 
ka mbështetjen e par la men te ve, sep se par la men tet 
e kanë përgjegjësinë dhe fjalën pu bli ke të fu qis hme. 
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Shkencëtarët, kur mer ren me këto gjëra, dhe nuk 
i kanë shënimet e sak ta, ose nuk i kanë zbard hur 
fak tet, nuk do të kenë suk ses në këtë punë dhe gjithë 
ato fak te nuk do të janë efi ka se.
Deklaratë: Ju suf Osma ni, Ar ki vi i Kosovës, Kosovë, Kon sul tat 
ra jo na le me shkencëtarët, Za greb, Kro a ci, më 10 ja nar 2009.

Ne këtu je mi grup për pre sion. Gjithnjë ke mi qenë 
të tillë, dhe gjithnjë pakicë. Dhe je mi këtu bashkë 
sep se është as hi qa re se du het t’i lid him energjitë 
mes ve ti, sep se të gjithë në mje di set to na i ke mi 
pak a shumë pro ble met e ngjas hme, dhe këto janë 
se eli tat po li ti ke, përkatësisht shte ti, nuk e kryejnë 
punën që du het ta kryejnë. Ko mi si o net nuk do ti 
krijojë sek to ri jo qe ve ri tar, du het ti krijojë shte ti dhe 
më e mi ra do të is hte ti krijojë par la men ti. Ko mi-
si o ni Ra jo nal [na du het] për këmbimin e in for ma-
ta ve, mundësisë që të kra ha so hen mes ve ti, dhe që 
të mundësohet ve pri mi i pro ku ro ri ve kombëtare në 
pro ce set ku mund të fla sin vetëm gjyka tat. Të je ni 
të si gurt që shte ti do të jetë më pak i in te re su ar për 
këtë punë. Pran daj i ne vo ji te mi njëri tje trit.
Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo vić, Sho qa ta e juristëve e Ma lit të 
Zi, Kon sul tat ra jo na le me shkencëtarët, Za greb, Kro a ci, më 10 
ja nar 2009.

Ide ja jonë është që kon sul tat ti zhvillojmë bren da 
shoq ërisë ci vi le në shte tet e ish Jugosllavisë, që në 
vi tin 2010 të ke mi mo de lin e Ko mi si o nit Ra jo nal, 
i ci li do të ketë në tërësi imaz hin e ka rak te ri sti ka-
ve ba zi ke të mo de lit, të mënyrës së zgjed hje ve të 
anëtarëve, të tru pa ve të cak tu ar që do të ne vo ji ten 
për re a li zmin e man da tit të ko mi si o nit, pa staj të 
auto ri zi me ve, pro gra mit të mbroj tjes së dëshmi-
tarëve, dhe pa staj me këtë mo del du het të shkojmë te 
par la men tet kombëtare me pro po zi min dhe kërkesën 
që kjo nismë i mo de lu ar si është dhe me re ko man di-
met, të vi het në rend të ditës të par la men te ve dhe të 
ha pen de ba tet par la men ta re.
Deklaratë: Na ta ša Kan dić, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi, Kon sul tat ra jo na le me shkencëtarët, Za greb, Kro a ci, më 
10 ja nar 2009.

The me lu es të KO MRA du het të janë 
par la men tet.

Pra, nuk du het të janë the me lu es she fat, kryetarët 
e shte tit, e as kryemi ni strat, ose di kush tjetër, por 
par la men ti. An daj mënyra se si do të the me lo het 
ko mi si o ni mund të jetë vetëm ajo e marrëveshjes 
ndërkombëtare. Pra, një marrëveshje in ter par la-
men ta re si akt the me lu es i Ko mi si o nit Ra jo nal.
Deklaratë: Ja smin ka Ha san be go vić, Fa kul te ti Ju ri dik në Be o grad, 
Ser bi, Kon sul tat ra jo na le me shkencëtarët, Za greb, Kro a ci, më 
10 ja nar 2009 

Sek to ri ci vil du het të bëjë pre sion që të the me-
lo het KO MRA. Për këtë është i rëndësishëm 
di men si o ni ra jo nal i nismës.

Opi ni o ni i gjerë në njëfarë mënyre krejt pro ce sin 
du het ta kuptojë si të ve tin, si përgjegjësi ndaj ve tes 
dhe ndaj shoq ërisë. Të ketë atë ndje nje të ow ner-
ship-it, siç qu het në gjuhën an gle ze, ose të pronës 
ndaj asaj që ka ndod hur.
Deklaratë: Ne i ra Čen gić, Fa kul te ti Ju ri dik në Sarajevë – Qen-
dra për stu di me in ter di sci pli na re, BH, Kon sul tat ra jo na le me 
shkencëtarët, Za greb, Kro a ci, më 10 ja nar 2009 

KO MRA në afa tin prej dy, tre, katër vjetësh, - mund 
të zgjas ed he më shumë, - përmes marrëveshjes 
ndërshtetërore në ni ve lin e par la men te ve, ose ed he 
ndonjë formë tjetër, du het të realizojë qëlli met që 
i ka, por kjo nuk është do bia e vet me nga pro ce set 
e til la. Qëlli mi më i madh është, e unë do të thos-
ha ed he fe no men anësor, ndih me sa te jet e mad he 
kyçjen e or ga ni za ta ve të ndryshme dhe të individëve 
në dis kur sin ra jo nal, në ven do sjen e ra por te ve bash-
këpunuese dhe të part ne ri te tit dhe, në të vërtetë, 
ndih me sa në re sta u ri min e shoq ëri ve. Vetë re sta u ri-
mi i shoq ërisë ka ndi kim te ra pe u tik.
Deklaratë: Gor dan Bo dog, Iz mir, Kro a ci, Kon sul tat ra jo na le me 
shkencëtarët, Za greb, Kro a ci, më 10 ja nar 2009 

Ko mi si o net [për të vërtetën] mund të janë 
vetëm nismë e or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re kur se 
in ter pre ti met du het t’i li hen historianëve.

Unë e kon si de roj të pra nu es hme idenë që or ga ni-
za tat jo qe ve ri ta re të themelojnë ko mi si o nin, këtë 
e përkrah. (…) Ko mi si o net du het të mer ren eks klu-
zi visht me autorët e kri me ve dhe vik ti mat, kur se 
in ter pre ti mi du het t’i li het historianëve, të cilët 
si pas pro fe si o nit që kanë çdo ditë bal la fa qo hen me 
të kaluarën. Unë, ndër kaq, kon si de roj se Re pu bli ka 
e Kroacisë i ka in sti tu ci o net për këtë punë dhe kjo 
është gjith se si një punë për in sti tu ci o net.
Deklaratë: Da vor Ma ri jan, In sti tu ti kro at për hi sto ri, Kro a ci, 
Kon sul tat ra jo na le me shkencëtarët, Za greb, Kro a ci, më 10 ja nar 
2009 

KO MRA du het t’i ketë tri ni ve le: i pa ri, shka qet 
dhe shpje gi met se çka ka ndod hur [nar ra ci o ni 
për atë që ka ndod hur]; i dyti, do ku men ti mi i 
kri mit; i tre ti, re gji stri i vik ti ma ve.

Pu na e vërtetë du het të zhvil lo het në tri ni ve le: të 
pa rin e shoh si shka qe dhe shpje gi me, pra një nar-
ra cion për atë se çka ka ndod hur; i dyti është re gji-
stri i kri me ve, përkatësisht do ku men ti mi i kri mit; 
dhe i tre ti është re gji stri i vik ti ma ve. Unë, pra, e 
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kup toj këtë punë si një lloj bashkëpunimi ra jo nal.
Deklaratë: Ivo Gold stein, Fa kul te tit Fi lo zo fik në Za greb, Kro-
a ci, Kon sul tat ra jo na le me shkencëtarët, Za greb, Kro a ci, më 10 
ja nar 2009.

Shken ca du het të mer ret me analizën e natyrës 
së kri me ve dhe jo të numërojë të vde ku rit. 
Të gjit ha du het të uni fi ko hen, të këmBHen të 
dhënat mbi hum bjet në njerëz në ra jo nin.

Shken ca do të du hej të mer ret vetëm me ana li za, 
dhe këto vik ti mo lo gji ke, so ci o lo gji ke, psi ko lo gji ke, 
që të shi het natyra e kri mit, dhe jo që shkencëtarët 
të bëhen ro je të vde kur ve, du ke i numëruar vik ti mat 
nga se shte tet nuk i kanë numëruar. Ne ve ke mi men-
du ar se du ke u marrë me vik ti mat dhe të lënduarit, 
do të mer re mi pa ra së gjit hash me in ter pre ti min e 
pësimeve, me ka rak te rin e luftës, dhe se kështu do 
të mar rim përgjigjet në pyetjet pse te ne ndodhën 
kri met e të til la, në ato përmasa, dhe jo që në fund 
të bëhemi vetëm numërues të të vde kur ve. (...) Të 
gjithë faktorët që mer ren dhe punojnë me hum bjet 
në njerëz në hapësirat e Jugosllavisë së Dytë, të 
gjithë du het të bas hko hen, t’i këmbejnë të dhënat.
Deklaratë: Igor Gra o vac, In sti tu ti kro at i historisë, Kro a ci, Kon-
sul tat ra jo na le me shkencëtarët, Za greb, Kro a ci, më 10 ja nar 
2009 

Ne vo ji tet re gji stri i saktë i vik ti ma ve të të gjit ha 
palëve që kanë qenë në luftë.

Në Kro a ci si dhe në ven det tje ra du het bëhen re gji-
strat, të vik ti ma ve pa ra së gjit hash, të të gjit ha palëve 
që kanë qenë në luftë, e jo që ed he sot e gjithë ditën 
të the mi «më du ket se kanë qenë 18.000 e diçka më 
shumë vik ti ma»
Deklaratë: Dra žen La lić, Fa kul te ti shken ca ve po li ti ke në Za greb, 
Kro a ci, Kon sul tat ra jo na le me shkencëtarët, Za greb, Kro a ci, më 
10 ja nar 2009.

24. Kon sul tat kombëtare me 
shoq ërinë ci vi le për nismën 
KO MRA

Pançevë, Ser bi
28 mars 2009

Kon sul tat e pa ra me shoq ërinë ci vi le në Vojvodinë 
i or ga ni zoi Ak si o ni qyte tar i Pançevës. Në kon-
sul tat morën pjesë 27 ve ta, prej të cilëve shu mi ca 
is hin për faq ësu es të or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re, di sa 
gazetarë, dy për faq ësu es të Komunës He bre je të 
Pançevës, dhe tri për faq ësu es të par ti ve po li ti ke. 
Fjalën hyrëse e mbajtën Ma ri ja na To ma (Im pu nity 

Watch, Ser bi), Din ko Gru ho njić (Sho qa ta e Pa va rur 
e Gazetarëve të Vojvodinës, Ser bi), An drej No sov 
(Ni sma Ri no re për të Drej tat e Nje ri ut, Ser bi) dhe 
Ab dul lah Fe ri zi (Fo ru mi ZFD, Kosovë). Me di u met 
që kanë shkru ar për tu bi min is hin Ku rir, Li ber ta-
tea, Pançevac, RTV Pançevo, Ra dio Voj vo di na.

Pjesëmarrësit në kon sul ta po zi ti visht vlerësuan 
nismën për the me li min e KO MRA, dhe ajo u 
përkrah nga një nu mri i konsiderueshëm të tyre.

Pse KO MRA ka nevojë për hapësirën e ish 
Jugosllavisë është që të si gu ro het se mos be si mi dhe 
ur rej tja që kanë ek zi stu ar de ri vonë dhe i kanë 
shkak tu ar luftërat, të mos përcjellën te bre zat e 
rinj. Dhe që këta bre za të rinj të kanë mundësinë, jo 
thjesht që të harrojnë të kaluarën dhe historinë, por 
ta njo hin sa më mirë historinë du ke kri ju ar në një 
bazë so li de për zhvil lim dhe kri ji min e të ar dhmes 
së tyre, në mënyrën që atyre u përshtatet, du ke u 
si gu ru ar që ur rej tja dhe luftërat të mos përsëriten 
në të ar dhmen.
Deklaratë: Ab dul lah Fe ri zi, Fo ru mi ZFD, Kosovë, Kon sul tat 
kombëtare me shoq ërinë ci vi le, Pançevë, Ser bi, më 28 mars 
2009.

Men doj se këtu nuk ka fa re nevojë që të shtro het 
pyetja pse KO MRA. Kjo është si kur të shtrojmë 
pyetjen pse pimë ujë.
Deklaratë: Hr vo je Zov ko, Ra dio Te le vi zi o ni i Kroacisë -HRT, 
Kon sul tat kombëtare me shoq ërinë ci vi le, Pançevë, Ser bi, më 28 
mars 2009.

Në ko a li ci o nin KO MRA du het të kyçen sa më 
shumë or ga ni za ta jo qe ve ri ta re për të fu qi zu ar 
ka pa ci te tet e Ko a li ci o nit.

Çka më bren gos mua është ajo që di kush e tha pak 
më parë, se në të vërtetë as bren da vetë sek to rit 
jo qe ve ri tar nuk ek zi ston një opi nion kri tik i ar ti ku-
lu ar në mënyrë të mjaf tu es hme. Men doj se vërtet 
shumë pak or ga ni za ta të shoq ërisë ci vi le mer ren 
me këtë çështje. (...) Dhe pa si që ta ni po fla sim për 
me to dat se si do të or ga ni zo he mi, men doj se njëri 
prej ha pa ve të parë është që ky tre gim, tre gi mi ynë, 
të zgje ro het ed he në or ga ni za tat tje ra jo qe ve ri ta re 
dhe të bëjmë pre si o nin, fat keq ësisht jo vetëm në 
par la men tet dhe spek trin po li tik, por men doj ed he 
në sek to rin jo qe ve ri tar.
Deklaratë: Vir dži ni ja Ma ri na Gu zi na, Par la men ti qyte tar 
i Vërshacit, Ser bi, Kon sul tat kombëtare me shoq ërinë ci vi le, 
Pançevë, Ser bi, më 28 mars 2009.

Ju do të shih ni se nuk është lehtë të hysh në tre gi me 
të til la. Unë nuk shoh fa re se si do ta zbre sim këtë 
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tre gim në mje di set to na lo ka le, si do t’i rrjetizojmë 
or ga ni za tat jo qe ve ri ta re që tre gi mi të in stru men ta-
li zo het, dhe mba se ta afrojmë ed he par la men te ve 
lo ka le Do të thotë, du het të na ndih mo ni në krejt 
këtë, sep se unë men doj se në sek to rin jo qe ve ri tar 
nuk ka fa re, si të them, një qëndrim unik rreth asaj 
se du het të fu te mi në këtë pro ces.
Deklaratë: Sne ža na Ba ra lić-Bo šnjak, Gru pi i gra ve për pa qe, 
Ser bi, Kon sul tat kombëtare me shoq ërinë ci vi le, Pançevë, Ser bi, 
më 28 mars 2009.

KO MRA du het të shfrytëzojë fak tet që i ka 
zbard hur Tri bu na li Pe nal Ndërkombëtar për 
ish Ju go slla vi si dhe Ko mi si o ni Ndërkombëtarë 
për Per so nat e Zhdu kur. 

Du het të shman gen ga bi met tras ha ni ke. Dhe du het 
të mësohemi në ga bi met e të tjerëve, ata që kanë 
qenë pa ra nesh. Dhe du het të shfrytëzohen fak tet 
tashmë të zbard hu ra, siç janë ato të Tri bu na li i 
Hagës, apo të Ko mi si o nit Ndërkombëtarë për Per-
so nat e Zhdu kur, i ci li ka pu nu ar te jet suksesshëm 
për tërë ra jo nin.
Deklaratë: Ja nja Beč Ne u mann, so ci o lo ge dhe shkrim ta re nga 
Ser bia, Kon sul tat kombëtare me shoq ërinë ci vi le, Pançevë, Ser bi, 
më 28 mars 2009 

Men doj se KO MRA e së ar dhmes du het të për-
caktohet se ci lat fak te të zbard hu ra do t’i me rr në 
kon si de rim, në kup ti min e një pikënisjeje, sep se 
KO MRA do të du hej të is hte spe ci fi ke ed he për atë 
se pa ra tij tashmë janë di sa ra ste dhe ndëshkime të 
pro ce su ar, ca nga Gjyka ta Ndërkombëtare Pe na le 
[për ish Jugosllavinë], ca nga gjyka tat kombëtare, 
çka nuk është ti pi ke për ko mi si o net tje ra, dhe po 
kështu ke mi ed he një lloj paj ti mi. Unë per so na lisht, 
ja tash po e shpa los men di min tim, se du het të ki het 
një bazë e pa kon te stu es hme, çka do të thotë se nuk 
du het të vi hen në pyetje ven di met e gjyka ta ve që 
janë marrë de ri më sot.
Deklaratë: Ma ri ni ka Čo ba nu, Ak si o ni qyte tar i Pançevës, Kon-
sul tat kombëtare me shoq ërinë ci vi le, Pançevë, Ser bi, më 28 
mars 2009 

Dëgjimi pu blik i vik ti ma ve dhe anëtarëve të 
fa mi lje ve të vik ti ma ve du het të mba het ed he 
në ni ve lin lo kal. Kjo hap mundësitë që vik ti mat 
dhe ko mu ni te ti lo kal të dëgjojnë njëri tje trin 
më mirë dhe të punojnë së bas hku në tej ka li min 
e trashëgimisë ne ga ti ve nga e ka lu a ra.

Do t’ju lu sja që të përshkruhen pak këto dëgjime 
pu bli ke, se a mund të fitojmë kështu një përkrahje 
më të gjerë, t’i animojmë njerëzit, dhe këtë ta 
realizojmë ed he në ni ve lin lo kal; do të thotë, të 

ke mi mi ni fo ru me ed he në mje di set më të vo gla, të 
re gji stro hen dhe do ku men to hen në ndonjë pëlhurë 
ma te ri a let që janë, kup to het, autentikë, por që 
thjesht të shi hen dhe dëgjohen nga sa më shumë 
ve ta, sep se për ne është i rëndësishëm çdo in di vid.
Deklaratë: Ma ri ni ka Čo ba nu, Ak si o ni qyte tar i Pançevës, Ser bi, 
Kon sul tat kombëtare me shoq ërinë ci vi le, Pançevë, Ser bi, më 28 
mars 2009 

Në pro ce sin kon sul tu es të kyçen në mënyrë 
më ak ti ve sho qa tat e veteranëve. Të kon si de-
ro het ed he dëgjimi pu blik i veteranëve që janë 
të gatshëm të fla sin për pjesëmarrjen e tyre në 
ngjar jet e cak tu a ra.

Men doj se krejt ra jo ni është spe ci fik, se ci li në 
mënyrën e vet do ta njeh këtë nismë dhe si gu risht 
se se ci li ed he do të fu tet në këtë tre gim nga për-
voja e vet. Por mba se është mirë që mu Voj vo di na 
të jetë hapësira ku nuk ke mi të as htu qu aj tu rat 
sho qa ta të ti pit «zo ti im, po Ser bia nuk ka marrë 
pjesë në luftë». Ajo e ka mo hu ar tërë kohën, apo 
jo, këtë, por ta ni i sho him gjithë ata vullnetarët 
dhe të gjorët që kanë marrë pjesë në luftë dhe po 
i kërkojnë mëditjet që nuk ua kanë pa gu ar. Do të 
thotë, ndos hta do të is hte mirë që t’i gërshetojmë 
ata që kanë marrë pjesë në luftë dhe e pranojnë 
këtë, dhe ata që kanë qenë kundër luftës, për të 
dëshmuar dhe tre gu ar sto ri et e ndryshme të tyre.
Deklaratë: Sne ža na Ba ra lić-Bo šnjak, Gru pi i gra ve për pa qe, 
Ser bi, Kon sul tat kombëtare me shoq ërinë ci vi le, Pançevë, Ser bi, 
më 28 mars 2009 

Men doj se do të is hte po kështu in te re sant të dëg-
johen pu bli kisht ed he ata që kanë maeeë pjesë në 
kri me, kup to het ata që pranojnë një gjë të tillë
Deklaratë: Bra ni slav Ra mjanc, Ak si o ni qyte tar i Pançevës, Ser bi, 
Kon sul tat kombëtare me shoq ërinë ci vi le, Pançevë, Ser bi, më 28 
mars 2009 

Është një numër i madh i atyre që në kasaphanën e 
ish-Jugosllavisë kanë marrë pjesë me detyrim. Këta 
janë pa ra së gjit hash njerëzit e ri që janë za te tur 
në uni for ma, si p.sh. pjesëtarët e APJ-së fat ke qe, 
dhe pa staj janë tran spor tu ar si va lix he në ven det e 
pësimeve më të mëdha. Ata janë, më du ket, es ha-
lo ni i parë që kërkon të nji hen si pjesëmarrës të 
padyshimtë, por ed he si vik ti ma të luftës.
Deklaratë: Goj ko Mi ško vić, Li ceu i Ha pur, Ser bi, Kon sul tat kom-
bëtare me shoq ërinë ci vi le, Pançevë, Ser bi, më 28 mars 2009 

Anëtarë të KO MRA du het të janë individët që 
gëzojnë be si min e të gjithë ko mu ni te te ve në 
ra jon. Gjatë kon sul ta ve du het të mblid hen kan-
di da tu rat për komisarët e KO MRA dhe të kri jo-
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het li sta e komisarëve potencialë.

Ed he mënyra dhe kri te ri për zgjed hjen e anëtarëve 
të ko mi si o nit, du het të sigurojnë që këta të janë 
njerëz që në këto dhjetë e më shumë vi te kanë qenë 
aktivë në pro ce set e bal la fa qi mit me të kaluarën, 
pra ata që me shem bul lin dhe an gaz hi min per so nal 
kanë bërë që pro ce si i paj ti mit të bëhet i kapshëm 
ed he në mi kro hapësirat ed he më gjerë.
Deklaratë: Sne ža na Ba ra lić-Bo šnjak, Gru pi i gra ve për pa qe, 
Ser bi, Kon sul tat kombëtare me shoq ërinë ci vi le, Pançevë, Ser bi, 
më 28 mars 2009 

Do të du hej të is hin njerëz më të mirë, të ndjeshëm 
për vu aj tjet e të tjerëve, të përgjegjshëm, per so na-
lisht të ndershëm dhe që e kanë vul lne tin për t’u 
ma rr me këtë problematikë kaq të rëndë dhe të 
pakëndshme.
Deklaratë: Gor da na Pe ru no vić-Fi jat, Klu bi i Kikindës, Ser bi, 
Kon sul tat kombëtare me shoq ërinë ci vi le, Pançevë, Ser bi, më 28 
mars 2009.

KO MRA du het t’i emërojë autorët e kri me ve. 

Ra por ti ndaj autorëve të kri me ve men doj se du het 
të jetë i tillë që ata të emërohen, por të gjit ha të 
tje rat du het t’i li hen in sti tu ci o ne ve shtetërore, or ga-
ne ve gjyqëso re që të ndërmarrin ose të mos ndër-
marrin ha pat.
Deklaratë: Gor da na Pe ru no vić-Fi jat, Klu bi i Kikindës, Ser bi, 
Kon sul tat kombëtare me shoq ërinë ci vi le, Pançevë, Ser bi, më 28 
mars 2009 

Pa ra fil li mit të punës së KO MRA du het të de fi-
no het no ci o ni i viktimës. De fi ni ci o ni du het të 
kumtojë qartë dhe saktë kush mund të kon si de-
ro het si viktimë. 

Këtu po shoh se po fli tet për vik ti ma, por nuk po shoh 
askund se ci lat janë kri te ret për no ci o nin viktimë. 
E dimë se po pul lsia ci vi le si gu risht se janë vik ti ma, 
por për këtë ke mi nga anët e ndryshme pikëpamje të 
ndryshme, kështu që du het të ven do sen kri te ret kush 
janë vik ti mat.
Deklaratë: Da vid Mon ti jas, Ko mu na he bre je e Pançevës, Ser bi, 
Kon sul tat kombëtare me shoq ërinë ci vi le, Pançevë, Ser bi, më 28 
mars 2009 

KO MRA du het të prezantojë ed he përvo-
jat po zi ti ve të so li da ri te tit dhe miq ësisë mes 
pjesëtarëve të ko mu ni te te ve të ndryshme gjatë 
kon flik te ve të ar ma to su ra.

Në përvojën he bre je i je pet shumë vëmendje 
shem buj ve të atyre që kanë ndih mu ar, dhe kjo 

ndih mon në pro ce sin e shërimit. Men doj se ka 
shem buj të tillë dhe se në këtë kon tekst është me 
rëndësi të thek so het shem bul li i Vojvodinës me 
dyqind mijë dezertorë dhe individët që vërtetë 
ed he du ke e rre zi ku ar jetën e tyre, i kanë ndih mu-
ar të tjerët, dhe du het të shi het se kush janë këta 
që janë ndih mu ar.
Deklaratë: Ja nja Beč Ne u mann, so ci o lo ge dhe shkrim ta re nga 
Ser bia, Kon sul tat kombëtare me shoq ërinë ci vi le, Pançevë, Ser bi, 
më 28 mars 2009.

Është kjo ide që di ku, gjatë punës së KO MRA, të 
dëgjohen ed he tre gi met po zi ti ve, sep se gjithnjë 
kur fla sim për kon flik tet e ar ma to su ra në hapë-
sirat e ish Jugosllavisë, po harrojmë se ka shumë 
njerëz që i lëmë larg këtyre bi se da ve, por që në 
mënyrën më të denjë e kanë tre gu ar hu ma ni zmin 
e tyre, kanë mbe tur ata që janë, pra njerëz, në ato 
rret ha na të rënda.
Deklaratë: An drej No sov, Ni sma ri no re për të drej tat e nje ri ut, 
Ser bi, Kon sul tat kombëtare me shoq ërinë ci vi le, Pançevë, Ser bi, 
më 28 mars 2009.

25. Kon sul tat lo ka le me 
sho qa tat e vik ti ma ve mbi 
nismën KO MRA.

Bijelinë, BH
11 prill 2009

Kon sul tat e pa ra lo ka le në Bo snje dhe Hercegovinë 
i or ga ni zoi or ga ni za ta jo qe ve ri ta re Kthi mi dhe 
mbi je te sa e qëndru es hme. Në kon sul tat morën 
pjesë 26 për faq ësu es të or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re, 
kryesisht të sho qa ta ve të vik ti ma ve dhe të sho-
qa ta ve tje ra të qytetarëve. Tre nga të pra nis hmit 
kanë qenë gazetarë dhe njëkohësisht aktivistë 
të or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re. Në kon sul tat mor-
ri pjesë ed he për faq ësu e si i Bashkësisë Isla me 
në Bijelinë. Kon sul tat i ka vëzhguar për faq ësu e si 
i Mi si o nit të Organizatës Evro pi a ne për Si gu ri 
dhe Bashkëpunim (OS BE), zyra në Bijelinë. Fjalët 
hyrëse mbajtën Ve hid Še hić (Fo ru mi qytetarëve i 
Tuzllës, BH), Sa lem Čor bo (Kthi mi dhe mbi je te sa 
e qëndru es hme, BH), Na ta ša Kan dić (Fon di për të 
Drejtën Hu ma ni ta re, Ser bi), dhe Bog dan Iva ni še vić 
(Qen dra ndërkombëtare për drejtësi tran zi ci o na-
le). Laj me për kon sul tat kanë bo tu ar ga ze ta di to re 
Avaz, Euro Blic, RTRS, RTV BN.

Pjesëmarrësit përkrahin the me li min e KO MRA 
dhe theksojnë nevojën që ai të jetë i ka rak te rit 
ra jo nal.
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Si di kus hi që në kor ni zat e punës ti me pu bli ke kam 
ven do sur ar ri tjen e tolerancës në këto hapësira, po 
men doj për këtë ide se ndos hta është rrugë e vet me 
që kjo të ar ri het, pa si që në ni ve let kombëtare këtu 
ed he në Ser bi, e men doj ma dje ed he në Kro a ci dhe 
në ven det tje ra, nuk është bërë shumë në pro ce sin 
e ar ri tjes, e ven do sjes së tolerancës, përkatësisht në 
pro ce sin e ar dhjes de ri te e vërteta.
Deklaratë: Rad mi la Ži gić, Pan ra dio, BH, Kon sul tat lo ka le me 
sho qa tat e vik ti ma ve, Bi je li na, BH, më 11 prill 2009.

Sa i përket ko a li ci o nit për KO MRA, unë e përkrah 
plotësisht the me li min e tij. Më e rëndësishmja 
është, si pas me je, që në atë ko a li cion të janë njerëzit 
që e duan të vërtetën e plotë, dhe të cilët nuk do të 
anojnë në njërën anë, përkatësisht të janë njerëz 
me auto ri tet.
Deklaratë: Ad mir Ka rić, Gru pi ri nor i Ko mi te tit të Hel sin kit për 
të Drej tat e Nje ri ut në Re pu bli ka Serb ska, BH, Kon sul tat lo ka le 
me sho qa tat e vik ti ma ve, Bi je li na, BH, më 11 prill 2009.

KO MRA du het të mer ret me të gjit ha vik ti mat 
e kri me ve pa marrë pa rasysh ci lit ko mu ni tet 
et nik i përkasin. Është i nevojshëm re gji stri i 
saktë i të gjit ha vik ti ma ve dhe të gjithë krim-
inelëve, me emër e mbiemër.

Nuk do të ketë të vërtetë përderisa nuk do të re spek-
to hen dhe të janë të ba ra bar ta të gjit ha vik ti mat në 
këtë hapësirë të Bosnjës dhe Hercegovinës.
Deklaratë: Smi lja Mi tro vić, Sho qa ta e luftëtarëve të zhdu kur të 
ushtrisë së Re pu bli ka Serb ska / Or ga ni za ta ko mu na le e fa mi lje ve 
të të zhdu kur ve në Bijelinë, BH, Kon sul tat lo ka le me sho qa tat e 
vik ti ma ve, Bi je li na, BH, më 11 prill 2009 

Ky ko mi sion du het të rishqyrtojë në tërësi të vërtetën 
në ish Ju go slla vi. Kjo do të thotë se du het të rishqyrto-
hen ed he kri met që janë bërë në Luftën e Dytë 
Botërore dhe pas Luftës së Dytë Botërore. Në emër të 
vik ti ma ve unë këtë e përkrah, të gjithë e dëshirojnë 
zbar dhjen e kri me ve dhe ndëshkimin e tyre.
Deklaratë: Bla go je Jo si po vić, Ko mi si o ni për të vërtetën dhe 
paj ti min i komunës Bi je li na, BH, Kon sul tat lo ka le me sho qa tat e 
vik ti ma ve, Bi je li na, BH, më 11 prill 2009 

Ide ja e KO MRA është mu kjo që të re gji stro hen të 
gjit ha pësimet, që të fli tet për to, të bëhet re gji stri i 
të gjit ha vik ti ma ve, pa marrë pa rasysh kombësinë.
Deklaratë: Bog dan Iva ni še vić, Qen dra ndërkombëtare për 
drejtësi tran zi ci o na le, Kon sul tat lo ka le me sho qa tat e vik ti ma ve, 
Bi je li na, BH, më 11 prill 2009 

Këtu ke ni fo lur të gjithë, boshnjakët, serbët, kroatët, 
ndër kaq unë an gaz ho hem për një ka te go ri tjetër, të 
katërt, të cilën këtu askush nuk e përmendi; pran daj 
për mua nuk është aspak e rëndësishme kombësia, 

me rëndësi është vik ti ma. Në këtë shtet ka ed he të 
tillë që nuk i përkasim eks klu zi vi te te ve kombëtare, 
e që nuk je mi as pakicë kombëtare, por je mi vetëm 
ca eks, dhe sot je mi diçka për çka nuk fli tet fa re. Nuk 
ka frikë se këtu do të pu no het si pas atyre pikëvësh-
trimeve kombëtare, por na in te re son vetëm vik ti ma 
me emër dhe mbiemër.
Deklaratë: Ve hid Še hić, Fo ru mi i qytetarëve të Tuzllës, BH, 
Kon sul tat lo ka le me sho qa tat e vik ti ma ve, Bi je li na, BH, më 11 
prill 2009 

Ko mu ni te tet lo ka le du het ta bëjnë ri kon struk-
ti min e ngjar je ve në ko mu ni te tet e tyre në prag 
të kon flik tit. Du het të or ga ni zo hen dëgjimet 
pu bli ke të qytetarëve në të ci lat du het të emëro-
hen autorët lokalë të kri me ve dhe në mënyrë të 
saktë të përshkruhen kri met që kanë ndod hur 
në ter ri to rin e këtij ko mu ni te ti. 

Unë e di, per so na lisht e di bu kur shumë, kush ka 
je tu ar këtu në Bijelinë, dhe çka kam parë nuk do ta 
tre goj ta ni. Nuk është ta ni ko ha që të tre goj dësh-
minë ti me. Ne ta ni po fla sim për Bijelinën, zonjë, 
dhe nuk po fla sim për ko mu nat tje ra. Këtu po fla-
sim, këtu du het të je pen de kla ra tat, dhe kush ka 
dëshirë le të urdhërojë të thotë se çka ka ndod hur 
këtu. Këtu kanë ka lu ar, tre ditë luftë ka qenë, dhe 
134 shtëpi të romëve janë rrënuar. Kush i rrënoi 
ato? Unë? Si gu risht se is ha unë.
Deklaratë: Pa ša ga Be ga no vić, Sho qa ta e romëve në Re pu bli ka 
Serb ska, BH, Kon sul tat lo ka le me sho qa tat e vik ti ma ve, Bi je li na, 
BH, 11 prill 2009.

Ven di qu het Lo kanj dhe aty je mi kom shi, dhe nëse 
e du am të vërtetën, e unë jam për të vërtetën, sep se 
pa te nuk ka asgjë. Por, përse ka luan 17 vjet, që nga 
vi ti ‘92, prej se 68 ve ta is hin zënë rob dhe janë ek ze-
ku tu ar në mënyrën më mi zo re të mundshme, me 
shar ra mo to ri ke. Kjo është e vërtetë, dhe ko ha do 
të vjen ed he për këtë pro ces, ai ta ni po zhvil lo het, 
që kurrë më të mos ke mi të fla sim për këso gjëra, 
të je mi lojtarë fer, që marrëdhëniet mes fqinjëve të 
bëhen të mi ra, që bre za ve që po vijnë t’ua the mi të 
vërtetën se ka qenë kështu si ka qenë. Këtë gjë e ka 
bërë ai grup, fi la ni e ka dhënë ur dhrin, dhe ai grup 
e ka bërë një krim kaq të tmerrshëm.
Deklaratë: Fa hru din Ha sa no vić, Sho qa ta e luftëtarëve të vde kur 
she hid, BH, Kon sul tat lo ka le me sho qa tat e vik ti ma ve, Bi je li na, 
BH, më 11 prill 2009.

Ko mi si o ni Ra jo nal me man dat të qartë mund 
të ndihmojë që sërish të vi hen në fo kus pro ble-
met e vik ti ma ve dhe pa ra së gjit hash çështja e 
të zhdu kur ve. 
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Shpre soj në këtë ko mi sion, dhe jam thellësisht i 
bin dur që këtu do të ketë, se do ta kryej punën e 
tij, dhe se të gjit ha vik ti mat do të zbu lo hen, do t’i 
dorëzojnë fa mi lje ve të tyre që ti var ro sin, se ci li me 
za ko ne të ve ta.
Deklaratë: Ma to Eže go vić, i kthyer në Pe la gi qevë, BH, Kon sul tat 
lo ka le me sho qa tat e vik ti ma ve, Bi je li na, BH, më 11 prill 2009.

Po sho him se ka shumë ini ci a ti va rreth të zhdu kur-
ve, dhe është e si gurt se [Ko mi si o ni] do të mer ret me 
këtë në mënyrën e vet. Ndos hta është ky ra sti që të 
bëhet pre sion në in sti tu ci o net për të zhdu ku rit në 
Bo snje dhe Hercegovinë.
Deklaratë: Ve hid Še hić, Fo ru mi i qytetarëve të Tuzllës, BH, 
Kon sul tat lo ka le me sho qa tat e vik ti ma ve, Bi je li na, BH, më 11 
prill 2009.

Përshtypja që kam nga tu bi mi i sotëm dhe tu bi met tje-
ra, është se njerëzit që kanë vik ti ma kanë ed he nevojën 
që të fla sin për atë çka u ka ndod hur atyre per so na-
lisht dhe çka ata e mbajnë në kujtesën e tyre. Dhe ky 
është një tre gu es re le vant çka du het të bëhet. Du het të 
kri jo het një platformë pu bli ke për zërin e vik ti ma ve. 
Natyrisht, kjo nënkupton ed he pro ce du rat e cak tu a ra 
për tre gi min pu blik të këtyre të dhënave, ose të them 
të këtyre rrëfimeve per so na le. Por de fi ni ti visht ide ja se 
KO MRA të organizojë dëgjime pu bli ke të vik ti ma ve, 
dëshmohet si nevojë në të gjit ha këto kon sul tat, sep se 
shumë lehtë po i shman ge mi temës në vend që të fla-
sim se çka do të is hte mirë të bëhet dhe me ci lat kri me 
du het të mer ret ko mi si o ni.
Deklaratë: Na ta ša Kan dić, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi, Kon sul tat lo ka le me sho qa tat e vik ti ma ve, Bi je li na, BH, më 
11 prill 2009.

KO MRA mund t’i ndihmojë sek to rit ci vil, që 
është gjithnjë e më i pa fu qishëm në shumë 
çështje që lid hen me kri met e luftës dhe shke ljet 
e rënda të së drejtës hu ma ni ta re, si dhe fa mi lje ve 
të vik ti ma ve që gjithnjë e më vështirë po i reali-
zojnë të drej tat e tyre ed he as htu mi ni ma le.

Men doj se një ni sme e tillë për kri ji min e një ko mi si o ni 
të tillë ra jo nal (...) ka ala met kup ti mi. Men doj po kësh-
tu se ve pri mi i or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re dhe ato qyte-
ta re me ngadalë po e hum bin frymën. Ko ha po ka lon, 
nga pak hum bet ed he in te re si, ka një sërë rret ha nash 
objek ti ve dhe su bjek ti ve që çojnë tek kjo, dhe më du ket 
se një traj tim i këtillë i zmad hu ar, do ta qu a ja kri jim i 
një qen dre e ci la do t’i ko or di non te punët, ndos hta do 
të sjell lëvizjen, e ky është mba se ed he ra sti i fun dit që 
ke mi kur është në pyetje kjo çështje.
Deklaratë: Sead Za hi ro vić, hu lum tu es i pa va rur i kri me ve të 
luftës, BH, Kon sul tat lo ka le me sho qa tat e vik ti ma ve, Bi je li na, 
BH, më 11 prill 2009.

Qa sja ra jo na le në zbar dhjen e fak te ve për kri-
met e luftës ka më shumë arsyetim dhe shan se 
për suk ses se sa ve pri mi në ni ve lin kombëtar 
(shtetëror).

Vik ti mat janë të detyru a ra, pas ma ni pu li mit të 
gjatë, që të shikojnë njëri tje trin shtrembët, dhe ne 
s’ke mi zgjed hje tjetër pos që të provojmë që bash-
kërisht të vijmë de ri te ndonjë e vërtetë. Ko mi si o ni 
Ra jo nal është mu për arsye që është ra jo nal, një gjë 
jashtëzakonisht e rëndësishme.
Deklaratë: Ju suf Tr bić, Ko mu ni te ti kul tu ror bos hnjak Ri lin dja 
[Pre po rod], BH, Kon sul tat lo ka le me sho qa tat e vik ti ma ve, Bi je li-
na, BH, më 11 prill 2009.

Një ko mu ni tet më i gjerë shoq ëror ka për obli gim që 
t’i përgjigjet ngjar je ve të tme rrs hme që kanë ndod-
hur në historinë tonë të afërt. Kam frikë se de ri më 
sot në këtë fushë nuk ke mi ar ri tur suk se se të rëndë-
sishme (...) as në ni ve lin lo kal, as në atë shtetëror, as 
tek en ti te tet, e as në ni ve lin ra jo nal. For mi mi i këtij 
Ko mi si o ni Ra jo nal mund të jetë një mënyrë për të 
ar ri tur një përcaktim të tillë të ko mu ni te tit.
Deklaratë: Sead Za hi ro vić, hu lum tu es i pa va rur i kri me ve të 
luftës, BH, Kon sul tat lo ka le me sho qa tat e vik ti ma ve, Bi je li na, 
BH, më 11 prill 2009.

Se ci li e ka një plagë, një gjë, përvojën e ve te, ndër kaq 
që të gjithë së bas hku ke mi in te re sin e përbashkët, 
dhe ky është for mi mi i këtij Ko mi si o ni Ra jo nal, sep se 
si pas bin djes ti me të thellë vetëm vik ti mat mund të 
gjejnë të vërtetën, pa si që vik ti mat i takojnë një kom-
bi, kom bit fat keq. Ta di ni se të gjithë ne je mi dëshmi-
tarë të shkatërrimit të ish shte tit tonë, të gjithë je mi 
dëshmitarë të copëtimit të së vërtetës. Se ci li pa staj 
mor ri nga një pjesë, se ci li shtet i ri, se ci la par ti e 
re, se ci la elitë po li ti ke e re, dhe je mi dëshmitarë po 
kështu se ata që kanë pla ni fi ku ar kri met, ata që i 
kanë përkrahur kri met, dhe ata që i kanë or ga ni zu ar 
kri met, mes ve ti sot kup to hen mjaft mirë dhe nuk i 
kanë pro ble met që ne ta ni i ke mi mes ve ti. Ne këtu 
je mi të gatshëm që du ke i shpa lo sur të vërtetat to na 
ed he të kon fron to he mi mes ve ti, ndër kaq që ata nuk 
e bëjnë këtë.
Deklaratë: Ju suf Tr bić, Ko mu ni te ti kul tu ror bos hnjak Ri lin dja / 
Pre po rod, BH, Kon sul tat lo ka le me sho qa tat e vik ti ma ve, Bi je li na, 
BH, më 11 prill 2009.

Është pro po zu ar që në de bat të kyçen ed he për-
faq ësu e sit e ko mu ni te te ve fe ta re. 

Ju lu te mi, eli tat fe ta re janë pjesë e re a li te tit tonë dhe 
ato ndikojnë shumë në kri ji min e shoq ërisë në tërësi, 
si dhe në bal la fa qi min me të kaluarën mu për atë 
se kanë ndi kim të konsiderueshëm në shoq ëri. Për 
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këtë arsye men doj se pjesë e pro ce sit të kon sul ta ve 
patjetër du het të janë ed he eli tat fe ta re.
Deklaratë: Amir Ku la glić nga Sre bre ni ca, BH, Kon sul tat lo ka le 
me sho qa tat e vik ti ma ve, Bi je li na, BH, më 11 prill 2009 

26. Kon sul tat kombëtare me 
studentë për iniciativën 
KO MRA 

Prishtinë
15 prill 2009

Kon sul tat i or ga ni zoi or ga ni za ta jo qe ve ri ta re e 
të rinj ve In te gra. Në to morën pjesë 40 studentë, 
ndër kaq di sku ti min e përcollën tre mo ni to ru es 
nga sho qa ta e vik ti ma ve. Katër parafolësit, Kus-
htrim Ko li qi (In te gra, Kosovë), Shu kri je Gas hi 
(Part ners Ko so va-Cen ter for Con flict Ma nag-
ment, Kosovë), Be kim Bla kaj (Fon di për të Drejtën 
Hu ma ni ta re, Kosovë) dhe Ivan No vo sel (Le ga lis, 
Kro a ci), në paj tim me ren din e ditës, bënë një 
hyrje të shkurtër në temë. Tek stin e vetëm e pu bli-
koi Ko so va Press.

Pjesëmarrësit e mbështetën iniciativën e KO MRA 
dhe bashkëpunimin ra jo nal gjatë atij pro ce si.

Ne shpresojmë shumë tek Ko a li ci o ni për KO MRA, 
pran daj ed he shpresojmë se ai do t’i krijojë dhe 
mobilizojë të gjit ha struk tu rat e ve ta që i dis po non, 
sa më parë që të jetë e mun dur. (…) Des ha që ed he 
njëherë të kërkoj nga ju një se ri o zi tet në punë, që të 
je ni më kon kret dhe që, nëse ke ni fat, të vaz hdo ni 
me këtë Ko a li cion.
Deklaratë: Be sart Me taj, stu dent, Fa kul te ti Ju ri dik, Kosovë, Kon-
sul tat Kombëtare me Studentë, Prishtinë, Kosovë, 15 prill 2009.

Du het të ekzistojë një bashkëpunim më i thellë dhe 
ai du het të jetë ndërshtetëror, sep se është në in te re-
sin tonë që t’i gjejmë kryesit e kri me ve të luftës dhe 
që ata t’i sjel lim pa ra drejtësisë.
Deklaratë: Ylber Max hu ni, Youth Step, Kosovë, Kon sul tat 
Kombëtare me Studentë, Prishtinë, Kosovë, 15 prill 2009.

De ri më ta ni, 10 vjet pas luftës, tek ne në Kosovë 
pa ti vetëm dy gjyki me që përfunduan me ven di-
me përfundimtare, dhe atë nga ana e gjykatësve 
ndërkombëtarë, e kam fjalën këtu për gjyki min e 
kri me ve të luftës. Dënimet janë të ulëta, e ci la gjë 
fa re nuk i kënaqë anëtarët e fa mi lje ve. Në fakt, 
pikërisht për këtë shkak ko mi si o ni vërtet është i 
domosdoshëm.
Deklaratë: Be kim Bla kaj, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re 

Kosovë, Kosovë, Kon sul tat Kombëtare me Studentë, Prishtinë, 
Kosovë, 15 prill 2009.

Të gjithë ne e ke mi një kri mi nel të përbashkët, e 
ata janë të gjithë që morën pjesë në kri met në Kro-
a ci, Bo snje, dhe pa staj në Kosovë. Pran daj është e 
do mos dos hme që të bashkëpunojmë bashkërisht, 
sep se ed he ndih ma më e vogël e mundshme që vjen 
nga ci li do vend është shumë e rëndësishme.
Deklaratë: Ed mir Sej diu, stu dent, Fa kul te ti i Shken ca ve Po li ti ke, 
Kosovë, Kon sul tat Kombëtare me Studentë, Prishtinë, Kosovë, 
15 prill 2009.

Është e ne voj shme të kon sta to hen fak tet për 
kri met e kryera në Kosovë. Gjatë këtij pro ce-
si du het të ni se mi nga vik ti mat dhe rrëfimet e 
tyre, ndër kaq or ga net kom pe ten te të Serbisë 
dhe Kosovës du het t’i procedojnë kryesit e 
ve pra ve pe na le. 

Ke mi shumë kri me dhe ma sa kra të ndryshme të 
kryera në Kosovë, por për këto ma sa kra du het 
pa sur dhe fak te, është e ne voj shme të gjen den ata 
që i kryen ato kri me, ndonëse jo gjithherë du ke i 
ba lan cu ar kryesit e kri me ve me ata që pësuan nga 
kri met. Ata nuk mund të ba ra zo hen në mënyrë të 
njëjtë me ta.
Deklaratë: Lav dim Ri za ni, stu dent, Fa kul te ti Shken ca ve Po li-
ti ke, Kon sul tat Kombëtare me Studentë, Prishtinë, Kosovë, 15 
prill 2009.

Shumë kryes të kri me ve, qofshin ato të mëdha 
apo të vo gla, të vra sje ve, dhunës dhe të llo je ve të 
ndryshme të kri mit, janë en de në li ri dhe ata bëjnë 
një jetë nor ma le, të lirë. Ata du het të iden ti fi ko-
hen në çfarëdo mënyre të mun dur, pran daj ed he 
du het të gjen den fak tet kundër tyre. Vik ti mat janë 
fak tet kryeso re kundër tyre, gjë që pak a shumë 
ed he është ide ja kryeso re e këtij ko mi si o ni. Du het 
të di het se çfarë du het bërë, të di hen emrat, dësh-
mitë, të di hen ngjar jet, çka ka ndod hur...
Deklaratë: Kus htrim Ko li qi, In te gra, Kosovë, Prishtinë, Kosovë, 
15 prill 2009.

Detyra jonë është që të mbled him fak te dhe ato t’i 
përçojmë, ndër kaq i mbe tet shoq ërisë ser be, qe ve-
risë ser be dhe qe ve risë tonë që t’i evidentojnë gru pet 
të ci lat ve pruan në këto hapësira, dhe që t’i identi-
fikojnë ata që kryen ve pra kri mi na le.
Deklaratë: Ylber Max hu ni, Youth Step, Kosovë, Kon sul tat 
Kombëtare me Studentë, Prishtinë, Kosovë, 15 prill 2009.

Vik ti mat hezitojnë të de kla ro hen sep se shoq ëria 
dis tan co het nga ky pro blem dhe nuk kërkon një 
mënyrë ade ku a te që vik ti mat të përfshihen në këtë 
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pro ces. Ko mi si o ni du het ta dijë se ku të shkojë, kujt 
t’i drej to het, e jo, siç thotë po pul li, të shkelë nëpër 
dërrasa të kal bu ra. Më mirë të shko het me ha pa 
të si gurt, të di het se çka të hu lum to het, të mësohet 
se ci lat janë pro ble met e drejtpërdrejta të vik ti ma-
ve, sep se ato kanë një pasqyrë të qartë se çfarë ka 
ndod hur.
Deklaratë: Shu kri je Gas hi, Part ners Ko so va-Cen ter for Con-
flict Ma nag ment, Ko so va, Kon sul tat Kombëtare me Studentë, 
Prishtinë, Kosovë, 15 prill 2009.

Të gjit ha vik ti mat du het të re gji stro hen dhe 
KO MRA du het të vërtetojë nu mrin e saktë 
të tyre.

Se ci la viktimë ka emrin dhe mbi e mrin e vet, se ci la 
viktimë ka krenarinë e vet dhe se ci la viktimë, qoftë ky 
ed he një numër i vogël, fsheh in di vi du a li te tin e vet. 
Dhe, s’mund të thu het 100 ose dyqind mijë, s’mund 
të thu het njëqind ose dyqind njerëz, s’mund të thu-
het njëqind ose njëqind e një nje ri. Thjesht, të gjit ha 
vik ti mat du het të kenë emrin dhe mbi e mrin e tyre. 
Du het të jenë aty, që do të thotë se du het të nji hen.
Deklaratë: Ivan No vo sel, Le ga lis, Kro a ci, Kon sul tat Kombëtare 
me Studentë, Prishtinë, Kosovë, 15 prill 2009.

Është e ne voj shme që vik ti ma ve dhe dëshmitarëve 
që janë më në moshë t’iu je pet pri o ri tet, sep se fak-
tet har ro hen ose zhdu ken me vde kjen tyre.

Çfarë do të ndodhë me vik ti mat ose me dëshmitarët 
të cilët i panë ma sa krat, e të cilët ta ni janë pla kur, 
du ke pa sur pa rasysh se ata për çdo ditë e më tepër 
kanë pro ble me psi ki ke ose men ta le, e di sa ed he 
vde sin. A men do ni se me shku ar jen e tyre hum bin 
ed he fak tet.
Deklaratë: Be sart Me taj, stu dent, Fa kul te ti Ju ri dik, Kon sul tat 
Kombëtare me Studentë, Prishtinë, Kosovë, 15 prill 2009.
Kur je mi tek per so nat që janë të pla kur, kanë pro-
po zu ar që t’ju je pet pri o ri tet këtyre lëndëve, që të 
mer ren përsëri de kla ra tat e tyre, nëse janë në gjen-
dje që t’i përsërisin de kla ra tat që i kanë dhënë më 
parë. Pse jo, kjo mund të jetë një dëshmi e evi den-
tu ar si vi deo-xhi rim, që do të mund të ndihmojë në 
të ar dhmen.
Deklaratë: Na ser Laj qi, Syri i Vi zi o nit, Kosovë, Kon sul tat 
Kombëtare me Studentë, Prishtinë, Kosovë, 15 prill 2009.

KO MRA du het të mer ret ed he me të bur go sur 
politikë.

Di sa nga vik ti mat që mund të ja pin dëshmi të 
drejtpërdrejta për se ci lin gjykim ose kundër shte tit 
që ka kryer ve pri me kri mi nal, të ci lat nuk janë të 
përfshira me Konventën Ndërkombëtare, janë të 

bur go su rit politikë. (…) Men di mi im është se pi ka e 
parë do të is hte që ne si ko mi sion ose kus hdo që for-
mon ko mi si o nin, të mer ret me të bur go sur politikë.
Deklaratë: Li ri don Je tis hi, stu dent, Fa kul te ti i Shken ca ve Po li ti ke 
dhe Fa kul te ti Ju ri dik, Kosovë, Kon sul tat Kombëtare me Studentë, 
Prishtinë, Kosovë, 15 prill 2009.

KO MRA du het të publikojë re zul ta tet e ve ta 
pavarësisht pre si o ne ve të mundshme po li ti ke. 

Sa do të jetë funk si o nal Ko mi si o ni Ra jo nal në zbar-
dhjen e të vërtetës në një kohë që en de është jo sta-
bi le, kur en de vaz hdo het me të vjetrën, us hqe hen 
ndje njat e fu qis hme kombëtare nga të gjit ha par-
titë, qoftë nga ana e vik ti ma ve, e atyre që e pësuan, 
apo nga kryesit e këtyre kri me ve, kur di het se për 
zbar dhjen e fak te ve du het të ke mi një bashkëpunim 
të përbashkët të të gjit ha par ti ve.
Deklaratë: Kri sti jan Ha sa ni, stu dent, Fa kul te ti i Shken ca ve Po li ti-
ke, Kosovë, Kon sul tat Kombëtare me Studentë, Prishtinë, Kosovë, 
15 prill 2009.

Sek to ri ci vil du het të bashkëpunojë me gjyka-
tat në Kosovë dhe me EULEX’in, i ci li mund të 
ndikojë tek pus hte ti.

Ke mi shumë fak te të mar ra nga vik ti mat e luftës, 
por çfarë ka ndod hur me to dhe sa është bërë për 
këtë çështje nga ana e gjykatësve të UN MIK’ut, të 
cilët bashkëpunonin de ri ta ni me gjykatësit tanë? 
Ajo që ne du het të kërkojmë, si ko a li cion, është që 
gjyqëso ri, ta ni EULEX, të formojë një gjyqësor që do 
të mer ret me këto fak te. Ed he që ne, si shoq ëri ci vi le, 
t’i mar rim ato fak te, fak te këto që janë marrë nga 
vik ti mat e luftës, t’i bashkojmë dhe t’i shqyrtojmë 
nëse janë përfshirë të gjit ha.
Deklaratë: Na ser Laj qi, Syri i Vi zi o nit, Kosovë, Kon sul tat 
Kombëtare me Studentë, Prishtinë, Kosovë, 15 prill 2009.

Memorialët që ak tu a lisht po ndërtohen larg 
ven de ve të kri mit janë ofen dim për vik ti mat. 

Po e marrë si shem bull Dubravën. Kur shku am 
në burg, gjysma e tyre an ko hes hin se përse ai is hte 
ni sur fa re atje. Ma sa kra is hte kryer bren da bur gut, 
ndërsa ata me mo ri a lin e ndërtuan në një li vadh. 
Çka ju ne vo ji tet ajo përmendore, kujt ia kanë bërë? 
Le të ndërtohet në ven din e ngjar jes, nëse ke mi 
nevojë për një metër katrorë vend, ndos hta do të 
mund ta gjejmë në mes të mijëra me tra ve katrorë.
Deklaratë: Li ri don Je tis hi, stu dent, Fa kul te ti Ju ri dik, Kosovë, 
Kon sul tat Kombëtare me Studentë, Prishtinë, Kosovë, 15 prill 
2009.

Është i domosdoshëm in for mi mi i vik ti ma ve 
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dhe i shoq ërisë ci vi le për iniciativën KO MRA 
dhe më vonë për punën e Ko mi si o nit Ra jo nal. 
Bashkëpunimi me me dia gjatë këtij pro ce si do 
të jetë shumë i rëndësishëm. 

Fak tet dhe ar gu men te ekzistojnë, por ato në njëfarë 
for me vazhdojnë të mbe ten në qetësi, as se si s’mund të 
da lin. Fa mi ljet e vik ti ma ve të luftës janë de ter mi nan-
ta kryeso re në lid hje me mbled hjen e këtyre fak te ve, 
dhe ata nuk e dinë se ky pro ces po vaz hdon, se është 
në vaz hdim e sipër. Në njëfarë mënyre, [mundësia] që 
të fla sim hap tas dhe të ke mi hapësirë për këtë llo je 
de ba tesh pa ra qet një hap përpara, por bashkëpunimi 
me me dia është një prej faktorëve kryesor, sep se 
fa mi ljet konsiderojnë se zëri i tyre ka mbe tur vetëm 
jehonë.
Deklaratë: Flo ren ti na Haj da ri, stu dent, Fa kul te ti i Shken ca ve 
Natyro re, Kosovë, Kon sul tat Kombëtare me Studentë, Prishtinë, 
Kosovë, 15 prill 2009.

 [Me di at] Më shumë vëmendje i kushtojnë gjërave 
tje ra, më pak të rëndësishme, se sa përkrahjes së 
idesë dhe të kup tu a rit të shumë gjërave që kanë 
ndod hur te ne, dhe që për to ta informojnë opi ni o-
nin e gjerë pu blik. Kon kre tisht, unë men doj, e jam i 
si gurt se ed he kolegët e tjerë e ndajnë men di min me 
mua, se pro blem kryesor janë me di at.
Deklaratë: Na im Max hu ni, stu dent, Fa kul te ti i Shken ca ve Po li-
ti ke, Prishtinë, Kosovë, Kon sul tat Kombëtare me Studentë, 
Prishtinë, Kosovë, 15 prill 2009.

Është e ne voj shme të eli mi no het ar miq ësia mes
po puj ve në ra jon. Du het të pa ran da lo het 
përgjithësimi i kri me ve dhe fajësimi i një po pul li 
për shkak të ve pra ve kri mi na le in di vi du a le. 

Nëse ne po pul lit serb i the mi, ju je ni kriminelë, ose 
ata ne ve, si po pull shqip tar, se ne je mi kriminelë, 
atëherë men doj se gje ne ra tat e ardhshme do të 
vazhdojnë të kultivojnë ur rej tjen ndaj ar miq ve. Ajo 
që du het të bëjmë është që t’i precizojmë gjërat dhe 
t’i gjejmë individët që kanë kryer kri me.
Deklaratë: Na ser Laj qi, Syri i Vi zi o nit, Kosovë, Kon sul tat 
Kombëtare me Studentë, Prishtinë, Kosovë, 15 prill 2009.

Si mund të ar ri het diçka e këtillë kur du het të ke mi 
pa rasysh se je mi rri tur në bin dje se ke mi ar miq, se 
ar miqtë tanë, pra serbët, kanë ushqyer ur rej tjen 
bren da nesh ndaj tyre. Ed he diçka, si mund të ar ri-
het ajo që ne të mendojmë se nuk ke mi ar miq kur t’i 
ke ni pa rasysh rret ha nat në të ci lat rri te mi ne.
Deklaratë: Li rie Av diu, stu dent, Fa kul te ti i Shken ca ve Po li ti ke, 
Kosovë, Kon sul tat Kombëtare me Studentë, Prishtinë, Kosovë, 
15 prill 2009.

Për ta shku lur në rrënjë re van shi zmin dhe për të 
lënë hapësirë që të mbjel lim miq ësi, ndaj ur rej-
tjes në mje di sin tonë du het të reagojmë krejtësisht 
ndryshe. Ne ta ni du het që ta harrojmë të kaluarën 
me qëllim që ajo të mos përsëritet më dhe t’i kthe-
he mi të ar dhmes, e ci la kri jon kus htet për gje tjen e 
një ter re ni të përshtatshëm për zhvil li min e idesë 
për the me li min e KO MRA.
Deklaratë: Shu kri je Gas hi, Part ners Ko so va-Cen ter for Con-
flict Ma nag ment, Kosovë, Kon sul tat Kombëtare me Studentë, 
Prishtinë, Kosovë, 15 prill 2009.

27. Kon sul tat kombëtare me 
të rinjtë për iniciativën 
KO MRA

Be o grad, Ser bi
16 prill 2009

Kon sul tat i or ga ni zoi or ga ni za ta jo qe ve ri ta re Frak-
tal. Pjesëmarrësit (31) – studentë dhe nxënës të 
shkol la ve të me sme – aktivistë të Frak tal, nga ini-
ci a ti vat qyte ta re dhe të Iniciativës së të Rinj ve për 
të Drej tat e Nje ri ut, de ba tuan në kuadër të katër 
gru pe ve pu nu e se, të ci lat i for muan pro po zi met, 
përfundimet dhe su gje ri met e përbashkëta. Fjalët 
hyrëse i mbajtën Shu kri je Gas hi (Part ners Ko so va-
Cen ter for Con flict Ma nag ment, Kosovë), An drej 
No sov (Ni sma Ri no re për të Drej tat e Nje ri ut, Ser-
bi) dhe Fi lip Pa vlo vic (Frak tal, Ser bi). 

Pjesëmarrësit në kon sul ta e mbështetën the me-
li min e KO MRA. Studentët, nxënësit e shkol la-
ve të me sme dhe aktivistët (veçanërisht ata më 
të rinjtë) të or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re, du het të 
kenë një rol ak tiv në lo bim për the me li min e 
KO MRA, dhe që të ndihmojnë në re a li zi min e 
ak ti vi te te ve të ndryshme të ko mi si o nit

Mendojmë se kjo iniciativë është jashtëzakonisht e 
rëndësishme, pran daj ne, si organizatë por ed he si 
individë të mbled hur në kuadër të organizatës, do 
të mun do he mi mak si ma lisht që të ja pim kon tri bu-
tin tonë ed he në ar ri tjen e re zul ta te ve kon kre te dhe 
në suk se sin e iniciativës. Në këtë kon tekst, ab so lu-
tisht mund të llo ga rit ni në ne.
Deklaratë: Sr đan Ve zmar, Pro gra mi për Di a log të të Rinj ve, Ser-
bi, Kon sul tat Kombëtare me të Rinjtë, Be o grad, 16 prill 2009. 

KO MRA du het të parandalojë mo hi min e 
mëtutjeshëm të kri me ve dhe ma ni pu li min me 
vik ti mat, dhe të zgjidhë pro ble min e vik ti ma ve
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Dëshirojmë të arrijmë, gjegjësisht, të parandalojmë 
mo hi min e kri me ve, të ci lat du het të pra no het se 
kanë ndod hur, du het të pra no het ek zi sti mi i shke-
lje ve të të drej ta ve të nje ri ut gjatë vi te ve të ka lu a-
ra, dëshirojmë të parandalojmë ma ni pu li min me 
vik ti mat e shum ta, dëshirojmë të zgjid him fa tin 
e të zhdu kur ve, pra, të mbi gjashtëmbëdhjetëmijë 
njerëzve për të cilët nuk di het nëse janë të gjallë apo 
të vde kur, pra, dëshirojmë që ta kuptojmë këtë.
Deklaratë: Gru pi Pu nu es Ma ro ko, Ser bi, Kon sul tat Kombëtare 
me të Rinjtë, Be o grad, 16 prill 2009.

KO MRA do të kontribuojë në kri ji min e bash-
këpunimit dhe të miq ësisë ndërmjet të rinj ve në 
ra jon dhe në kthi min e be si mit në in sti tu ci o net 
e shte te ve

Dëshirojmë të krijojmë bashkëpunim dhe miq ësi 
ndërmjet të rinj ve nga të gjit ha këto shtatë shte te 
që këtij ra jo ni, nëpërmjet, le të the mi, shkëmbimit 
kul tu ror, udhëtimeve stu di mo re, shkëmbimit të 
studentëve, shkëmbimit të nxënësve, dëshirojmë të 
krijojmë kulturën e sun di mit të li gjit dhe të gjithë 
asaj që lid het me de mo kra ti zi min e shte tit, pra, 
të dëshirës për re spek ti min e li gjit, përfshirjen më 
të mad he të njerëzve dhe të po puj ve në pro ce set 
po li ti ke.
Deklaratë: Gru pi Pu nu es Ma ro ko, Ser bi, Kon sul tat Kombëtare 
me të Rinjtë, Be o grad, 16 prill 2009.

Për pro mo vi min e KO MRA të shfrytëzohen 
ak si o net nëpër rrugë, fus ha tat me di a le dhe të 
përfshihen fi gu ra pu bli ke

Gjit has htu, për ngri tjen e vetëdijes pu bli ke janë të 
do mos dos hme ed he me di at, dhe fus ha ta me di a le 
te jet të or ga ni zu a ra, ma dje dhe agre si ve.
Deklaratë: Gru pi Pu nu es Ma ro ko, Ser bi, Kon sul tat Kombëtare 
me të Rinjtë, Be o grad, 16 prill 2009.

Pse jo ed he fi gu rat me di a le, sep se ke mi parë se 
amerikanët kanë një fushatë shumë të fu qis hme sa 
i përket çështjes së mbështetjes së kandidatëve nga 
fi gu rat me di a le, an daj kjo si gu risht se do të kis hte 
jehonë të mirë.
Deklaratë: Gru pi Pu nu es Ma ro ko, Ser bi, Kon sul tat Kombëtare 
me të Rinjtë, Be o grad, 16 prill 2009.

Du het të or ga ni zo hen fus ha ta për mo bi li zi min e 
të rinj ve përmes fus ha ta ve me di a le dhe ak si o ne ve 
nëpër rrugë. Në fus ha tat me di a le du het të përfshi-
hen të rinjtë, fi gu ra të njo hu ra dhe ak ti ve, të ci lat do 
të promovojnë – përgjithësisht - se ç’është KO MRA 
dhe përse është e rëndësishme KO MRA. Gjit has htu, 

du het të or ga ni zo hen di sku ti me te le vi zi ve, de ba te 
ose pjesëmarrje të të rinj ve në emi si o ne te le vi zi ve.
Deklaratë: Gru pi Pu nu es Pe ru, Ser bi, Kon sul tat Kombëtare me 
të Rinjtë, Be o grad, 16 prill 2009.

Për for ci min e përkrahjes në the me li min e 
KO MRA të shfrytëzohet edu ki mi i bashkëmo-
shatarëve: ak ti vi te tet e or ga ni za ta ve të të rinj ve, 
gru pet në in ter net, mu zi ka, stri pi, fil mi
 
Ajo që qu het qa sje ‘fa ce to fa ce’, ose edu ki mi i bash-
këmoshatarëve. Gjatë bisedës në kuadër të gru pit 
tonë pa ti pro po zi me që, për shem bull, të ekzistojnë 
orë edu ka ti ve të ci lat do të mba hes hin nëpër shkol-
la. Se a do të gëzonte përkrahje kjo gjë apo jo, nuk 
është e rëndësishme, megjithëse ed he kjo është një 
prej mënyra ve. (…)

Pa staj, të an gaz ho hen të rinjtë që do të punojnë në 
mbled hjen e nënshkrimeve. Këtë mund ta bëjmë 
ed he ne, pjesëmarrësit e kon sul ta ve në KO MRA, 
du ke bi se du ar me miq fa ce-to-fa ce, du ke u tre gu ar 
se ku ke mi qenë, çfarë ke mi bërë, dhe në këtë mënyrë 
t’i nxi sim ed he ata që të përfshihen në mbled hjen e 
nënshkrimeve. Po as htu, është shumë me rëndësi 
të përfshihen ed he or ga ni za tat stu den to re dhe të 
të rinj ve, siç janë zyrat për të rinj, nu mri i të ci la ve 
është në rri tje në gjithë Serbinë.
Deklaratë: Gru pi Pu nu es Pe ru, Kon sul tat Kombëtare me të 
Rinjtë, Be o grad, Ser bi, 16 prill 2009.

Pjesëmarrësit propozojnë the me li min e Fo ru-
mit të të Rinj ve për pro pa gan di min e KO MRA.

Do të is hte mirë që në kuadër të këtij ko a li ci o ni të 
for mo hej një fo rum i veçantë i të rinj ve, i ci li me ak ti-
vi te tet e ve ta do të përcillte ak ti vi te tet e ko mi si o nit.
Deklaratë: Gru pi Pu nu es Afri ka Ju go re, Kon sul tat Kombëtare 
me të Rinjtë, Be o grad, Ser bi, 16 prill 2009.

Të or ga ni zo het një konsultë ra jo na le me të 
rinjtë, e ci la do të përmblidhte pro po zi met e 
kon sul ta ve kombëtare.

Ke mi një pro po zim, që pas këtyre kon sul ta ve ra jo na-
le dhe lo ka le me të rinjtë, të or ga ni zo het një konfer-
encë që do të mblid hte të gjithë pjesëmarrësit e kon-
sul ta ve të de ri ta nis hme dhe ku do të apro vo hes hin 
pro po zi met e përbashkëta. Pra, do të mun do hes him 
që t’i përmblidhnim të gjit ha pro po zi met nga kon sul-
tat ra jo na le dhe lo ka le me të rinjtë dhe atëherë do të 
mun do hes him që ta apro vo nim një listë të përbash-
kët të pro po zi me ve të gru pe ve të të rinj ve.
Deklaratë: Gru pi Pu nu es Afri ka Ju go re, Kon sul tat Kombëtare 
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me të Rinjtë, Be o grad, Ser bi, 16 prill 2009.

Or ga ni za ta për të drej tat e nje ri ut, juristë, psi-
kologë, punëtorë so cial, nëpunës të bashkësive 
fe ta re dhe të rinjtë, du het të jenë të përfshirë në 
ak ti vi te tet e KO MRA

Pra, ne nuk deshëm të mer res him me atë se sa 
anëtarë do të du hej t’i kis hte KO MRA, e as me mën-
yrën e përzgjedhjes së anëtarëve, por në re a li tet 
me atë se kush du het të marrë pjesë në punën e tij. 
Pra, të rinjtë, studentët, aktivistët e or ga ni za ta ve 
jo qe ve ri ta re, pa staj për faq ësu e sit e or ga ni za ta ve 
jo qe ve ri ta re që mer ren me të drej tat e nje ri ut, si 
dhe njerëzit që kanë mjaft përvojë në punën me 
gru pet pakicë, dhe që në fakt luftojnë për të drej-
tat e nje ri ut. Man dej, është te jet me rëndësi që të 
përfshihen juristët, psikologët dhe sociologët. Gjit-
has htu, bi se du am ed he për rëndësinë e përfshirjes 
së kishës, gjegjësisht të për faq ësu e sve të bashkësive 
fe ta re. Ndi ki mi i tyre do të du hej të is hte i li mi tu ar 
dhe i kon trol lu ar ashpër, ed he pse ndos hta nuk do 
të du hej të përfshiheshin në vetë punën e ko mi si o-
nit, por vetëm gjatë kon sul ta ve.
Deklaratë: Gru pi Pu nu es Pe ru, Kon sul tat Kombëtare me të 
Rinjtë, Be o grad, Ser bi, 16 prill 2009.

Të përfshihen bashkësitë fe ta re në pro gra min e 
përkrahjes së vik ti ma ve

Nga ma rr ja në pyetje e vik ti ma ve e dimë se në Ball-
kan ek zi ston një numër i madh i zo na ve ru ra le, dhe 
njerëzit që jetojnë atje za ko nisht kanë një ni vel më 
të ulët të ar si mi mit. Në ato zo na kis ha ka ndi kim 
të madh në njerëz, pran daj ed he men doj se vik ti-
mat do të kis hin mjaft be sim pikërisht në kishë, dhe 
se për faq ësu e sit e bashkësive fe ta re do të mund t’i 
nxit nin vik ti mat që të fla sin, që të tregojnë për atë 
që iu ka ndod hur atyre.
Deklaratë: Gru pi Pu nu es Pe ru, Kon sul tat Kombëtare me të 
Rinjtë, Be o grad, Ser bi, 16 prill 2009.

KO MRA du het të përbëhet prej shtatë anëtarëve, 
nga një anëtarë prej se ci lit shtet. Zgjed hjen e anë-
tarëve du het ta konfirmojnë par la men tet kom-
bëtare.

Një nga pro po zi met është që ko mi si o ni të ketë 
shtatë anëtarë, ba zu ar në nu mrin e shte te ve që do 
t’i mbulojë ko mi si o ni. (…) Iu mbe tet par la men te ve 
të shte te ve të ra jo nit që ta konfirmojnë emërimin e 
atyre per so na ve. Pra, në përputhje me pro ce du rat e 
cak tu a ra, të kon fir mo het në ku vend zgjed hja e tyre, 
sep se mendojmë që në këtë mënyrë do të kis him dhe 

do t’i jep nim një fu qi shtesë gjithë këtij pro ce si.
Deklaratë: Gru pi Pu nu es Afri ka Ju go re, Kon sul tat Kombëtare 
me të Rinjtë, Be o grad, Ser bi, 16 prill 2009.

Du het të kri jo het kri te ri për përzgjedhjen e 
anëtarëve, i ci li do të jetë uni ver sal për të gjit ha 
shte tet, përveç që se ci li shtet do të ketë të drejtë që 
t’i zgjedhë anëtarët e vetë të ko mi si o nit.
Deklaratë: Gru pi Pu nu es Ma ro ko, Kon sul tat Kombëtare me të 
Rinjtë, Be o grad, Ser bi, 16 prill 2009.

Anëtarët e ko mi si o nit du het të jenë per so na 
jo par ti ak, që kanë kre di bi li tet dhe be sim në 
gjithë ra jo nin.

Kre di bi li te ti, be si mi dhe ne u tra li te ti janë më të 
rëndësishmet. Pra, du het të zgjid hen njerëzit në 
ra jon të cilëve njerëzit do të mund t’iu be so nin dhe 
në të cilët ata kanë be sim. Ata do t du hej të jenë 
in di vid që... si të them... nuk janë... nuk kanë... si 
të shpre hem.. që nuk mbretëron ndonjë men dim 
ne ga tiv për ta dhe që nuk is hin të përfshirë... që janë 
per so na jo par ti ak... ed he pse, natyrisht se kurrë një 
nje ri s’mund të jetë i përkryer.
Deklaratë: Gru pi Pu nu es Pe ru, Kon sul tat Kombëtare me të 
Rinjtë, Be o grad, Ser bi, 16 prill 2009.

Zgjid he ni një për faq ësu es nga Ser bia, dhe do të 
shih ni se do ta dojë gjithë ra jo ni, kur se ne s’do ta 
du am. Për këtë arsye men doj se du het që ata të jenë 
njerëz aka de mik, njerëz të rinj në ndonjë skenë, dhe 
që nuk janë kor rup tu ar de ri më ta ni.
Deklaratë: Gru pi Pu nu es Ar gjen ti na, Kon sul tat Kombëtare me 
të Rinjtë, Be o grad, Ser bi, 16 prill 2009.

Man dat i KO MRA du het të jetë pe ri ud ha prej 
vi ti 1991 de ri në vi tin 2008, kur me shpal ljen 
e pavarësisë së Kosovës ed he përfundoi shpër-
bërja e ish-RSFJ.

Kjo periudhë që do ta mbulojë ko mi si o ni, du het të 
jetë prej vi tit 1991, pra që nga ndar ja... shpal lja e 
pavarësisë së Sllovenisë e de ri në vi tin 2008, kur 
u shpall pavarësia e Kosovës. Pra, ne mendojmë 
se bren da kësaj pe ri ud he ko ho re, pa ri misht, ed he 
kanë ndod hur më së tepërmi ngjar je që lid hen me 
punën e ko mi si o nit.
Deklaratë: Gru pi Pu nu es Afri ka Ju go re, Kon sul tat Kombëtare 
me të Rinjtë, Be o grad, Ser bi, 16 prill 2009.

KO MRA du het të fo ku so het në vërtetimin e 
fak te ve, të ci lat i kontribuojnë sqa ri mit të asaj 
se për se ndodhën kri met.

Du het të vërtetohen fak tet objek ti ve për kri met e 
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luftës dhe përgjegjësitë e kryesve të tyre, përfshirë 
ed he përgjegjësinë e bashkësisë ndërkombëtare. 
Pra, du het shqyrtu ar objek ti visht ro lin e të gjit ha 
gru pe ve et ni ke që morën pjesë dhe ro lin e bashkësisë 
ndërkombëtare në pa ran da li min apo në përkrahjen 
e atyre kon flik te ve.
Deklaratë: Gru pi Pu nu es Ma ro ko, Kon sul tat Kombëtare me të 
Rinjtë, Be o grad, Ser bi, 16 prill 2009.

Në të vërtetë, ko mi si o ni nuk do të du hej të mer rej 
me shka qet e di sa ngjar je ve, por me tepër me fak tet, 
sep se fak tet janë më të rëndësishmet. E kur i dimë 
fak tet atëherë ed he vetë mund të vijmë de ri te di sa 
përfundime dhe të sho him se përse ka ndod hur 
diçka.
Deklaratë: Gru pi Pu nu es Pe ru, Kon sul tat Kombëtare me të 
Rinjtë, Be o grad, Ser bi, 16 prill 2009.

Është i domosdoshëm pro gra mi për mbroj tjen 
e vik ti ma ve dhe dëshmitarëve, i ci li mundëson 
mbroj tjen e iden ti te tit.

Do të du hej të or ga ni zo hes hin dëshmime pu bli ke, 
bashkë me mbroj tjen even tu a le të iden ti te tit. Pra, 
dëshmitarët që nuk dëshirojnë ta zbulojnë iden ti te-
tin e vet do të du hej të kenë mundësinë për mbroj-
tjen e iden ti te tit të tyre.
Deklaratë: Gru pi Pu nu es Ma ro ko, Kon sul tat Kombëtare me të 
Rinjtë, Be o grad, Ser bi, 16 prill 2009.

KO MRA du het të themelojë Ditën e Kuj ti mit 
për të gjit ha vik ti mat, dhe të iniciojë që në se ci-
lin vend të vra sje ve të ngri het nga një përmen-
dore me emrat e vik ti ma ve.

[Du het që] të jetë një ditë e përbashkët e kuj ti mit 
në të gjit ha vik ti mat, pavarësisht shte tit. Kjo do 
të du hej të jetë datë ne u tra le, le të the mi, da ta e 
the me li mit të KO MRA, ose ndonjë datë krejtësisht 
tjetër. Do të du hej të ven do ses hin përmendore në 
ven det e vra sje ve, dhe në ato përmendore të shkru-
hes hin emrat e vik ti ma ve.
Deklaratë: Gru pi Pu nu es Ma ro ko, Kon sul tat Kombëtare me të 
Rinjtë, Be o grad, Ser bi, 16 prill 2009.

Të the me lo het një fond i përbashkët ndër-
shtetëror për sti pen di min e fëmijëve të të 
vrarëve dhe të të zhdu kur ve.

The me li mi i fon dit të përbashkët për sti pen di min 
e të rinj ve do të is hte një ide e mirë. Por pro ble mi 
në ra jo nin tonë është se shte tet nuk kanë pa ra për 
diçka të tillë, por do të du hej që të kri jo hej një fond 
i tillë, me ndihmën e njerëzve të vul lne tit të mirë, 

të ndonjë do na ci o ni, ndos hta ed he nga Bas hki mi 
Evro pian, në mënyrë që vik ti mat dhe fa mi ljet e tyre 
të ndih mo hen fi nan ci a risht.
Deklaratë: Gru pi Pu nu es Ma ro ko, Kon sul tat Kombëtare me të 
Rinjtë, Be o grad, Ser bi, 16 prill 2009.

28. Kon sul tat Kombëtare me 
sho qa tat e vik ti ma ve për 
iniciativën KO MRA

Be o grad, Ser bi
25 prill 2009 

Kon sul tat i or ga ni zoi Sho qa ta e Fa mi lje ve të të 
Vrarëve dhe të të Zhdu kur ve në Kosovë. Në ta kim 
morën pjesë 29 pjesëmarrës, kryesisht anëtarë të 
sho qa ta ve të fa mi lje ve të vik ti ma ve nga Ko so va, dhe 
di sa anëtarë të sho qa ta ve të vik ti ma ve nga Kro a cia. 
Pjesëmarrësit në ta ki min në Be o grad vi nin nga Ma li 
i Zi (11), nga Ko so va (3) dhe nga pjesë të ndryshme 
të Serbisë (14). Fjalën hyrëse e mbajtën, Na ta ša Kan-
dić (Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, Ser bi), Mi lo-
sav Stoj ko vic (Sho qa ta e Fa mi lje ve të të Vrarëve, 
Kid na pu ar ve dhe të Zhdu kur ve në Kosovë, Ser bi) 
dhe Ma ja Sto ja no vić (Ni sma Ri no re për të Drej tat e 
Nje ri ut, Ser bi). Njoh toi Fo Net.  

Pjesëmarrësit në konsultë përkrahën iniciativën 
për the me li min e KO MRA. 

Kam men du ar shumë, natyrisht du ke llo ga ri tur 
peshën e problematikës dhe du ke e përjetuar atë për 
dhjetë vjet. E përkrah plotësisht këtë iniciativë dhe 
i jam shumë mirënjohëse zonjës Na ta ša Kan dić, që 
e ndjeu këtë dhe që do të japë gjithçka nga ve tja që 
megjithatë të bëhet diçka.
Deklaratë: De san ka Pej či no vić, Sho qa ta e Fa mi lje ve të Kid na pu-
ar ve dhe të Vrarëve në Kosovë, Ser bi, Kon sul tat Kombëtare me 
Sho qa tat e Vik ti ma ve, Be o grad, Ser bi, 25 prill 2009. 

Përse KO MRA? Për shkak se opi ni o nit në ra jon po 
i pla so hen gënjeshtra. Gënjeshtrat që janë pla su-
ar mund të de man to hen, por gjith se si që ky është 
njëri prej qëlli me ve... Pran daj do të ndërtojmë një 
platformë pu bli ke për zërin e vik ti ma ve dhe me ndi-
hmën e dëgjimit të vik ti ma ve do të krijojmë ke qar-
dhjen, re spek tin dhe so li da ri te tin e opi ni o nit, jo 
vetëm me vik ti mat, me të ci lat tashmë bashkëndje-
jmë, por ed he me vik ti mat që në të kaluarën s’mund 
të shi hes hin si vik ti ma... Për shkak se do të krijojmë 
një regjistër të vik ti ma ve dhe të hum bje ve njerëzore, 
do të pengojmë ma ni pu li min me shi fra të të vde kur-
ve dhe të të vrarëve... Për shkak se do t’i ndihmojmë 
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Serbisë që të zbulojë fshehtësitë dhe që të gjurmojë 
ed he më tu tje për var re zat e fsheh ta ma si ve, dhe 
posaçërisht në zgjid hjen e çështje sonë të dhemb-
shme, të zgjid hjes së fa tit të të zhdu kur ve. Për shkak 
se do të krijojmë një mirëkuptim dhe tolerancë, dhe 
në veçanti, sep se do t’ua kthejmë di nji te tin vik ti ma-
ve dhe fa mi lje ve të tyre.
Deklaratë: Mi lo sav Stoj ko vić, Sho qa ta e Fa mi lje ve të Kid na pu-
ar ve dhe të Vrarëve në Kosovë, Ser bi, Kon sul tat Kombëtare me 
Sho qa tat e Vik ti ma ve, Be o grad, Ser bi, 25 prill 2009 

Vërtet is hte ko ha që të the me lo hej një ko mi sion i 
tillë, që të mos har ro hen kri met to na, të mos har-
ro hen kriminelët që i kryen ato, pra, që të ndi qen 
de ri në gjyka tat e drejtësisë. Unë bashkëndiej me të 
gjit ha vik ti mat, qofshin ato mysli ma ne, kro a te, por 
ed he me ato to nat. Por, ta ni këtu du het të fla sim 
për vik ti mat to na, sep se ne ed he je mi mbled hur 
këtu që, pa ra së gjit hash, ta mbështesim for mi min 
e ko mi si o nit, du ke shpre su ar se të gjithë kriminelët 
do të përfundojnë pa ra drejtësisë.
Deklaratë: Sa ša Ri sta no vić, Sho qa ta e Fa mi lje ve të Kid na pu ar-
ve dhe të Vrarëve në Kosovë, Ser bi, Zyra në Shtërpcë, Kosovë, 
Kon sul tat Kombëtare me Sho qa tat e Vik ti ma ve, Be o grad, Ser bi, 
25 prill 2009.

Më du het të pra noj se ed he unë is ha nga ata që ndos-
hta kis hin dyshi me në këtë, por fakt është që sho qa-
tat ek zi stu e se e kanë hum bur pak sa mprehtësinë 
e tyre. Pran daj, pro ble mi i vik ti ma ve dalëngadalë 
po shkon drejt harresës. Por ta ni një iniciativë, në 
formë të Na ta ša Kan dić, si kur po fil lon të fitojë një 
mprehtësi të re, dhe unë do ta përkrahja këtë ini-
ciativë, sep se jam përpjekur që të sqa rojë se Na ta ša 
Kan dić më shumë vëmendje i kus hton ar gu men te ve 
të vlerësimeve pa us hall të atyre që e kritikojnë, dhe 
që janë të pakëna qur megjithëse s’kanë bërë asgjë 
që t’ia sigurojnë dëshmitë, dhe të shih nim nëse 
pa staj do të ndih mon te apo do të re fu zon te që të 
kërkonte të vërtetën.
Deklaratë: Ma rin ko Đu rić, Sho qa ta e Fa mi lje ve të të Kid na pu-
ar ve dhe të Vrarëve në Kosovë, Ser bi, Kon sul tat Kombëtare me 
Sho qa tat e Vik ti ma ve, Be o grad, 25 prill 2009.

Sho qa tat fat keq ësisht po e hum bin mprehtësinë e 
tyre. Sep se, sho qa tat ndos hta janë ba za më e be su-
es hme e të dhënave, meqë ne në ato sho qa ta je mi 
ed he dëshmitarë ed he vik ti ma të drejtpërdrejta 
ed he fa mi lje të vik ti ma ve. Kjo është ed he një arsye 
më shumë për përkrahjen e the me li mit të KO MRA. 
Për shem bull në secilën qe ve ri ek zi ston ndonjë 
ko mi sion i cak tu ar për të zhdu ku rit, po flas kon kre-
tisht për qe ve rinë tonë, gjegjësisht, për Ko mi si o nin 
për të Zhdu kur. Më be so ni se nuk ka asnjë ko mi sion 

të tillë për të vrarët. Do të thotë, nuk ka. Ata po dis-
tan co hen në këtë gjë. Në rre gull është ajo: u zhduk, 
pa staj u gjet, e man dej u vra, apo diçka ngjashëm, 
por, për të vrarët nuk ka asnjë ko mi sion. Pra, 
përveç kur sho qa ta mer ret ak ti visht me të vrarët, 
këtu mba ron gjithçka, dhe pikë, pas kësaj s’ka asgjë. 
Pra, ja ed he një arsye më shumë që të përkrahet 
the me li mi i një ko mi si o ni të tillë.
Deklaratë: Sne ža na Zdrav ko vić, Sho qa ta e Fa mi lje ve të Kid na-
pu ar ve dhe të Vrarëve në Kosovë, Ser bi, Kon sul tat Kombëtare 
me Sho qa tat e Vik ti ma ve, Be o grad, 25 prill 2009. 

Nëse ky ko a li cion për KO MRA mund t’i lëvizë 
ato in sti tu ci o ne që de ri më ta ni si gu risht se nuk 
deshën që në Kosovë të he to nin dhe të pu no nin në 
ci lin do rast, atëherë mua më pëlqen kjo ide, sep se 
unë per so na lisht e di se kush ma ka vrarë babanë, 
ndërsa unë as sot e kësaj di te për shkak të atij nje riu 
s’mund ta pu noj tokën tim, e as të kthe hem e të je toj 
në shtëpinë ti me.
Deklaratë: Ne nad Po po vić, Sho qa ta e Fa mi lje ve të Kid na pu ar ve 
dhe të Vrarëve në Kosovë, Ser bi, Kon sul tat Kombëtare me Sho-
qa tat e Vik ti ma ve, Ser bi, Be o grad, Ser bi, 25 prill 2009.

KO MRA du het të sigurojë re pa ra ci o nin për të 
gjit ha vik ti mat, dhe të zgjidhë çështjen e sta tu sit 
dhe të të drej ta ve të vik ti ma ve ci vi le të luftës. 

Shpre soj se të gjithë do të ke mi do bi nga the me li mi 
i këtij ko mi si o ni. E pa ra, për t’u gje tur shkaktarët 
e vërtetë të tragjedisë tonë, as htu që të zbu lo het 
e vërteta për hum bjen e më të das hur ve tanë. E 
dyta, që fa mi ljet to na, të ci lat përjetuan atë që 
e përjetuan, të paktën pjesërisht të shfrytëzojnë 
pjesën e dëmshpërblimit ma te rial të paraparë për 
atë qëllim.
Deklaratë: Sa ša Ri sta no vić, Sho qa ta e Fa mi lje ve të Kid na pu ar-
ve dhe të Vrarëve në Kosovë, Ser bi, Zyra në Shtërpcë, Kosovë, 
Kon sul tat Kombëtare me Sho qa tat e Vik ti ma ve, Be o grad, 25 
prill 2009.

Men doj se këto janë çështje të mëdha të ci lat 
KO MRA e ardhshme nuk gu xon t’i kapërcejë. Që 
të jem më i qartë, do të jap shem bul lin e ba ne sa ve 
dhe të drejtës së ba ni mit në Kro a ci. Ky është një 
rrëmbim i pastër i pro na ve. Unë nuk e di se si është 
në Kosovë, su po zoj se është diçka ngjashëm, por për 
çështjet e til la du het të de kla ro het [KO MRA].
Deklaratë: Dra gan Pje vač, Sho qa ta e Fa mi lje ve të Vrarëve dhe të 
Zhdu kur ve në Krajinë, Kro a ci, Kon sul tat Kombëtare me Sho qa-
tat e Vik ti ma ve, Be o grad, Ser bi, 25 prill 2009. 

Do të is hte mirë që ko mi si o ni të mer ret me ndonjë 
lloj dëmshpërblimi për dhem bjen shpirtërore (...) 
për hum bjen e më të das hur ve, dhe të shqyrtojë se 
në cilën mënyrë... Gjith se si du het të mer ret ed he 
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I  Procesi konsultativ mbi mekanizmat për vërtetimin dhe bërjen publike të fakteve në lidhje me krimet e luftës dhe shkeljet tjera 
të rënda të drejtave të njeriut në shtetet post-jugosllave:

me pro nat e plaçkitura dhe të uzur pu a ra. Ai që ka 
plaçkitur nuk gu xon të mbe tet i padënuar, nuk ka 
rëndësi fa re se pjesëtar i ci lit komb është.
Deklaratë: Na ta ša Šće pa no vić, Sho qa ta e Fa mi lje ve të Kid na pu-
ar ve dhe të Vrarëve në Kosovë, Ser bi, Kon sul tat Kombëtare me 
Sho qa tat e Vik ti ma ve, Be o grad, 25 prill 2009.

Ne je mi te jet të pakëna qur. Dhjetë vjet fa mi ljet to na 
dhe të gjithë ne in di vi du a lisht pandërprerë pyesim 
përse, përse, përse... Kryesit e ve pra ve i dimë, por 
he ti me nuk ka. Përse janë pri vu ar nga drejtësia vik-
ti mat to na, vik ti mat ci vi le? Shte ti ynë nuk i traj ton 
si vik ti ma të luftës. Për qe ve rinë tonë, për pus hte tin 
tonë, ata nuk kanë vde kur, por mungojnë apo en de 
kërkohen (...) Dhjetë vjet shte ti ynë nuk është në gjen-
dje që të zgjidhë sta tu sin e fa mi lje ve to na, por je mi 
të detyru ar që çështjet jetësore të fa mi lje ve to na t’i 
zgjid him vetë. Na du het që të kid na pu a rin apo të 
vra rin tonë ta shpal lim të vde kur!
Deklaratë: De san ka Pej či no vić, Sho qa ta e Fa mi lje ve të të Kid na-
pu ar ve dhe të Vrarëve në Kosovë, Ser bi, Kon sul tat Kombëtare me 
Sho qa tat e Vik ti ma ve, Be o grad, 25 prill 2009. 

Nuk mund ta kup toj që as pas dhjetë vi tesh të këtij 
sta tu si që e ke mi ta ni... na është thënë se ështe i i 
përkohshëm – sta tu si i per so na ve të zhven do sur 
– mirëpo, kjo po zgjat en de... Nuk ke mi as kus htet 
ele men ta re që të disponojmë me pronën tonë të 
lu ajtshme apo të pa lu ajtshme, (që të mos e ke mi) të 
drejtën e lëvizjes së lirë, që të mos mund të kthe he mi 
në ven din ku ne je mi lin dur dhe të parët tanë, që të 
shkojmë, të lëvizim lirshëm dhe të vi zi tojm atë që 
është kjo një e drejtë e jo na e pa ce nu es hme.
Deklaratë: Zo ran Pe tro vić, Sho qa ta e fa mi lje ve të të Kid na pu ar-
ve, të të Zhdu kur ve dhe të Vrarëve në Kosovë, Cr ve ni bo žur, Ma li 
i Zi, Kon sul tat Kombëtare me Sho qa tat e Vik ti ma ve, Be o grad, 
Ser bi, 25 prill 2009.

Nga fa mi ljet to na në Mal të Zi po dëgjoj se ata, 
përkundër të gjit ha pro ble me ve që po i theksojmë 
këtu, e kanë ed he një pro blem shtesë, sep se pus hte ti i 
Ma lit të Zi i drej ton ata për në Ser bi. Iu thonë se “ju 
je ni sho qa ta që ekzistojnë në Kosovë, dhe për këtë gjë 
du het të kuj de set pus hte ti në Ser bi”. Ndër kaq këtu, 
sa herë që e ha pim çështjen e fi nan ci mit dhe ndih-
mës së fa mi lje ve, na thonë se nuk janë kompetentë, 
sep se sho qa tat evi den to hen në Mal të Zi.
Deklaratë: Mi lo sav Stoj ko vić, Sho qa ta e Fa mi lje ve të të Kid na pu-
ar ve dhe të Vrarëve në Kosovë, Ser bi, Kon sul tat Kombëtare me 
Sho qa tat e Vik ti ma ve, Be o grad, 25 prill 2009. 

KO MRA du het të zgjerojë kornizën ko ho re me 
të cilën mer ret, sep se vra sjet ndodhën ed he pas 
vi tit 2001. 

Pra, le të jetë që de ri në vi tin 2005 të përfshihet 17 
mar si. Atë përndjekje nuk gu xojmë ta harrojmë 
kurrë, sep se vi ti 1999 is hte më i ke qi, e pa staj vjen 17 
mar si i vi tit 2004.
Deklaratë: Sa ša Ri sta no vić, Sho qa ta e Fa mi lje ve të të Kid na pu ar-
ve dhe të të Vrarëve në Kosovë, Ser bi, Zyra në Shtërpcë, Kon sul tat 
Kombëtare me Sho qa tat e Vik ti ma ve, Be o grad, 25 prill 2009. 

Anëtarët e KO MRA du het të jenë individë që do 
të jenë të pranueshëm për gjithë ra jo nin.

E gjithë kjo është e mirë, vetëm se unë do të dëshiro-
ja që ky të jetë një ko mi sion që do të is hte plotësisht 
ne u tral, objek tiv, i drejtë dhe i ndershëm, që ai të 
përbëhej nga njerëz që vërtetë kanë pa ri me mo ra-
le dhe të nder shme (...) që në asnjë mo ment nuk u 
shkoi men dja për të keq, ose që nuk kanë kryer asnjë 
mëkat. Kjo për ne është me shumë rëndësi. Mos le jo-
ni që në atë ko mi sion të gjen det di kush që nuk do t’i 
pëlqejë di kujt nga ne.
Deklaratë: Na ta ša Šće pa no vić, Sho qa ta e Fa mi lje ve të të Kid na-
pu ar ve dhe të të Vrarëve në Kosovë, Ser bi, Kon sul tat Kombëtare 
me Sho qa tat e Vik ti ma ve, Be o grad, 25 prill 2009. 

KO MRA do të du hej të ketë nënkomisione apo 
zyra në të gjit ha shte tet e pas-Jugosllavisë. 
 
A mos ndos hta do të for mo hen ed he di sa nënkomi-
sione (...) në kuadër të këtyre ko mi si o ne ve ra jo na le. 
Për shem bull, në Ser bi për Be o gra din, për vik ti mat 
to na, le të the mi, në Kro a ci, në Bo snje, e kështu me 
radhë. Men doj se kjo do ta bënte ed he më të mirë 
dhe më të fu qishëm funk si o ni min e vetë ko mi si o nit, 
pra atij kryeso rit.
Deklaratë: Na ta ša Šće pa no vić, Sho qa ta e Fa mi lje ve të të Kid na-
pu ar ve dhe të të Vrarëve në Kosovë, Ser bi, Kon sul tat Kombëtare 
me Sho qa tat e Vik ti ma ve, Be o grad, 25 prill 2009.  

Të kri jo hen nënkomisionet, por jo që ato të mer ren 
për shem bull në Kro a ci vetëm me kroatë, por të 
mer ren ed he me ata njerëz që u vranë në atë ter ri-
tor. Do të thotë, me të gjit ha vik ti mat dhe kri met që 
ndodhën në atë ter ri tor.
Deklaratë: Sne ža na Zdrav ko vić, Sho qa ta e Fa mi lje ve të të Kid na-
pu ar ve dhe të të Vrarëve në Kosovë, Ser bi, Kon sul tat Kombëtare 
me Sho qa tat e Vik ti ma ve, Be o grad, 25 prill 2009. 

Në punën e KO MRA du het të mar rin pjesë ed he 
pjesëtarët e ushtrisë dhe policisë, të cilët nuk 
kanë kryer kri me, por që mund të ndihmojnë 
shumë në zbar dhjen e kri me ve.

Ata dëshirojnë të ndihmojnë në zbar dhjen e fak te ve. 
Nuk janë ata të gjithë, le të them kështu, ne ga tiv. 
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Pasqyre e mendimeve, propozimeve dhe rekomandimeve 
maj 2006 – qershor 2009

Tek ne ka gjit has htu ed he pjesëmarrës të luftës, ka 
aty pjesëtarë të policisë e ushtrisë, ma dje men doj 
se dy is hin ed he në Mal të Zi, në maj të vi ti 2008, 
dhe ata po as htu mendojnë se ed he atyre du het 
t’iu je pet mundësia që të ndihmojnë në zbar dhjen 
e kri me ve. Pra, ata janë njerëz që nuk kanë kryer 
kri me luf te.
Deklaratë: Na ta ša Kan dić, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi, Kon sul tat Kombëtare me Sho qa tat e Vik ti ma ve, Be o grad, 
Ser bi, 25 prill 2009.

Unë jam ko lo nel në pen sion. Is ha në us htri dhe 
mo ra pjesë në luftën në Kosovë, si pjesëtar i ush-
trisë. Unë ab so lu tisht e di se si, në ç’mënyrë dhe nën 
çfarë rret ha nash is hte e rëndësishme që të mbe tes he 
nje ri, e pa staj us htar, dhe e di se në ç’mënyrë i kam 
traj tu ar të gjithë njerëzit përveç atyre lartë, me qen-
ëse me pro fe sion jam raketahedhës, ofi cer, dhe se si 
i e përmbushja detyrat për mbroj tjen e ven dit tim. 
Por, ra por ti ynë ndaj njerëzve të kom be ve tje ra, fesë 
tjetër asnjëherë nuk është vënë në dyshim, re spek-
ti visht që të shi ko het në ta me sy tjetër. Të mos flas 
për men djen e sëmurë, ti men apo të vartësve të mi, 
për të bërë kri me ndaj njerëzve të re li gji o nit tjetër, 
të kom bit tjetër, apo të be si mit tjetër. Pran daj, shi-
ku ar nga ky aspekt, ka njerëz që, le të ta the mi me 
fja lo rin tonë, nuk i kanë përlyer du art, ose në ve nat 
e të cilëve nuk qar kul lon gjak i keq, dhe që mund të 
ja pin kon tri but.
Deklaratë: Mi lo sav Stoj ko vić, Sho qa ta e Fa mi lje ve të të Kid na pu-
ar ve dhe të të Vrarëve në Kosovë, Ser bi, Kon sul tat Kombëtare me 
Sho qa tat e Vik ti ma ve, Be o grad, 25 prill 2009.

Veteranët nuk du het të jenë anëtarë të KO MRA.

Ndër kaq, për sa u përket veteranëve, unë vërtet 
men doj se këtu veteranët nuk du het të jenë të përf-
shirë. (...) Ndos hta, të paktën jo pa ra se veteranët të 
paj to hen me ve tve ten, dhe me njëri-tje trin.
Deklaratë: Lo zan ka Ra do i čić, Sho qa ta E Prindërve Ve ra, na da, 
lju bav, Ser bi, Kon sul tat Kombëtare me Sho qa tat e Vik ti ma ve, 
Be o grad, Ser bi, 25 prill 2009.
 
Pran daj po ju lus ed he njëherë që të ke ni kuj des. 
Unë nuk e di, nëse veteranët e luftës is hin pjesëtarë 
të UÇK, ata s’mun den të jenë veteranë ed he për ne. 
Ju lus që të ke ni kuj des dhe të përdorni arshinë të 
njëjtë për të gjithë, sep se si gu risht që ed he pa la e 
kundërt do të re a gon te ashpër dhe do të pro te sto-
nin nëse nga ana tjetër do të gjen des hin njerëz të 
ngjashëm.
Deklaratë: Na ta ša Šće pa no vić, Sho qa ta e Fa mi lje ve të të Kid na-
pu ar ve dhe të tëVrarëve në Kosovë, Ser bi, Kon sul tat Kombëtare 
me Sho qa tat e Vik ti ma ve, Be o grad, 25 prill 2009.

Ushtarëve të vrarë, të cilët is hin dërguar në zo nat 
e luftës pa stërvitje, du het t’iu si gu ro het e njëjti 
re spekt si kur se ed he të gjit ha vik ti ma ve tje ra.

Dërgimi i të gjithë ushtarëve me dy, tre mu aj për-
vojë në vi tin 1998 në Kos ha re, Morinë dhe ku ta 
di unë ku tjetër, is hte po as htu krim. Fat keq ësisht, 
dhe ne ke mi shkru ar, shko hej me kallëzime pe na le 
kundër gjeneralëve të atëhershëm, mirëpo në këtë 
shtet nuk ka vik ti ma, e as përgjegjësi. Kështu që, 
na ndih mo ni që fil li misht të fil lo het të fli tet për 
këto vik ti ma. (...) Ne fla sim nëpër ta ki me, por në 
opi nion kjo nuk di het, e as vetë Ser bia nuk e din si 
du het se sa ushtarë janë vrarë në të vërtetë, e për 
civilë as të mos fla sim, këtë nuk e dinë saktësisht as 
njerëzit nga Ko so va. Se sa vik ti ma ka pa sur e dinë 
vetëm di sa per so na me të cilët shoq ëro he mi.
Deklaratë: Lo zan ka Ra do i čić, Sho qa ta E Prindërve Ve ra, na da, 
lju bav, Ser bi, Kon sul tat Kombëtare me Sho qa tat e Vik ti ma ve, 
Be o grad, Ser bi, 25 prill 2009. 

Të gjit ha vik ti mat du het të jenë të ba ra bar ta, 
dhe të gjit ha du het të jenë pjesë e kuj ti mit të 
përbashkët ko lek tiv.

Më du ket se në Ser bi, e të mos i përmendi shte tet 
tje ra përreth, nuk janë të gjit ha vik ti mat të ba ra-
bar ta. Di kujt i kus hto het rëndësi e mad he. (...) Me 
gjithë re spek tin ndaj vik ti ma ve ci vi le, por di sa prej 
vik ti ma ve to na janë lënë anash dhe janë har ru ar. 
Dhe, më du ket rast i mirë që KO MRA të fillojë, jo 
vetëm në hapësirën e ish-Jugosllavisë, por ed he në 
atë të Serbisë, të fil loj punën në këtë drej tim, që të 
ndihmojë që të gjit ha vik ti mat të fitojnë një sta tus 
të barabartë.
Deklaratë: Ma rin ko Đu rić, Sho qa ta e Fa mi lje ve të të Kid na pu-
ar ve dhe të tëVrarëve në Kosovë, Ser bi, Kon sul tat Kombëtare me 
Sho qa tat e Vik ti ma ve, Be o grad, 25 prill 2009.

Unë dua të për pi qem me bashkëpunëtorët e mi, 
dhe këtë e kërkoj ed he nga ju, nuk ju lus por vërtetë 
e kërkojë, që të më ndih mo ni që Ser bia të mos i vret 
ed he njëherë vik ti mat dhe të vrarët tanë. Unë po 
ju them, shqip tarët i vranë të gjallë. Li gji i të for-
tit, i Zo tit, apo se di as vetë se si. Këtë ed he mund 
ta pra noj, por që dikë ta vret shte ti i vetë, që dikë 
ta vret përmes hes htjes, kjo atëherë është ed he një 
vra sje, ky është një mëkat ed he më i madh ed he 
ndaj viktimës ed he pa ra Zo tit ed he pa ra li gjit, i ci li 
fat keq ësisht këtu nuk funk si o non.
Deklaratë: Lo zan ka Ra do i čić, Sho qa ta e Prindërve Ve ra, na da, 
lju bav, Ser bi, Kon sul tat Kombëtare me Sho qa tat e Vik ti ma ve, 
Be o grad, Ser bi, 25 prill 2009.
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Kon si de roj se ata që do të përfshihen në punën e këtij 
Ko mi si o ni, pa marrë pa rasysh përkatësinë kom-
bëtare apo fe ta re, du het të llo ga ri sin në atë që të mos 
i ja pin pri o ri tet njërës viktimë ndaj tjetrës, pavarë-
sisht asaj se ci lit komb apo re li gjion i përkasin.
Deklaratë: Zo ran Pe tro vić, Sho qa ta e Fa mi lje ve të të Kid na pu ar-
ve, të të Zhdu kur ve dhe të Vrarëve në Kosovë dhe Cr ve ni bo žur 
Deklaratë: boz hu ri i kuq), Mal i Zi, Kon sul tat Kombëtare me 
Sho qa tat e Vik ti ma ve, Be o grad, Ser bi, 25 prill 2009. 

Udhëheq ësitë e sho qa ta ve të vik ti ma ve du het 
të përhapin laj met për iniciativën KO MRA në 
mbled hjet me anëtarët e tyre. Vik ti mat du het të 
përfshihen ak ti visht në for ci min e mbështetjes 
së KO MRA.

Ne kryesisht shoq ëro he mi me njerëz që kanë të njëj-
tin pro blem si kur se ne. Za ko nisht fa mi ljet mbyllen 
për të bi se du ar, nëse janë vërtet të bin dur në idenë 
e mirë dhe në qëlli min e ndershëm për the me li min 
e KO MRA. Pra, se du het ta bëjnë këtë as htu që sa 
më shumë njerëz ta kuptojnë se çka është ajo për 
të cilën an gaz ho het një pjesë e mad he e sho qa ta ve 
të fa mi lje ve të të vrarëve dhe kid na pu ar ve (...) Ky 
ko mu ni kim do të du hej që di si të jetë më i mirë dhe 
më i fu qishëm, as htu që njerëzit thjesht ta kup to nin 
se për çka po an gaz ho he mi ne këtu.
Deklaratë: Gor da na Đi ka no vić, Sho qa ta e Fa mi lje ve të të Kid-
na pu ar ve dhe të Vrarëve në Kosovë, re vi sta Ko smet ske žr tve, 
Ser bi, Kon sul tat Kombëtare me Sho qa tat e Vik ti ma ve, Be o grad, 
25 prill 2009.

Pres që KO MRA t’ia dalë, natyrisht jo bren da 
natës, sep se kjo është e pa mun dur, por pjesë-pjesë, 
dhe pyetje pas pyetjes, dhe se diçka do të zgjid het 
(...) E kjo ta ni va ret nga përfshirja e të gjithë ne ve, 
pra, ne je mi ta ni luftëtarët që du het të tre go he mi se 
sa njerëz do t’i mbled him për t’iu përveshur kësaj 
ini ci a ti ve dhe që ta përkrahin atë.
Deklaratë: De san ka Pej či no vić, Sho qa ta e Fa mi lje ve të të Kid na-
pu ar ve dhe të Vrarëve në Kosovë, Ser bi, Kon sul tat Kombëtare me 
Sho qa tat e Vik ti ma ve, Be o grad, 25 prill 2009.

Ne vo ji tet një regjistër i saktë i vik ti ma ve, i vra-
sje ve dhe i të gjit ha kri me ve. KO MRA du het 
të kërkojë ha pjen e ar ki va ve të UN MIK-ut dhe 
EULEX-it .

[Gjith se si të kërkohet] ed he ha pja e ar ki vit që e 
po se don UN MIK’u, ta ni EULEX’. (Sne ža na Zdrav-
ko vić, Sho qa ta e Fa mi lje ve të të Kid na pu ar ve dhe 
të Vrarëve në Kosovë Ser bi, Kon sul tat Kombëtare 
me Sho qa tat e Vik ti ma ve, Be o grad, 25 prill 2009). 
Ba zat e dhënave më du ket se në Ser bi as që ekzis-

tojnë, kur se or ga net përgjegjëse që janë të obli gu a ra 
të mer ren me këtë punë, këtë nuk e bëjnë si du het 
(...) Ne ve kjo na pen gon shumë, dhe, nëse kjo gjë iu 
ka mbe tur vetëm sho qa ta ve të ci lat i qu ajnë as htu 
apo kështu, atëherë kjo kurrë s’do të jetë një punë siç 
do të du hej të is hte.
Deklaratë: Dra gan Pje vač, Sho qa ta e Fa mi lje ve të të Vrarëve dhe 
të të Zhdu kur ve në Kra ji na, Kro a ci, Kon sul tat Kombëtare me 
Sho qa tat e Vik ti ma ve, Ser bi, Be o grad, 25 prill 2009. 

Më du het ta përsëris që the me li mi i këtij Ko mi si-
o ni për per so nat e vrarë është i rëndësishëm, sep se 
du het të vërtetohet da ta e saktë e vra sje ve të per so-
na ve, pa staj e kid na pi mit, pësimit, në çfarë mënyre 
janë vrarë, shka ku, pra të gjit ha de ri në de ta je. Këtë 
mund ta bëjnë ekspertët. Nuk dua të be soj që kjo 
s’mund të bëhet de ri në fund as htu si du het. Pran-
daj, men doj se vetëm pa si të for mo het ky Ko mi sion, 
atëherë Ko mi si o ni ed he do ta kryejë punën de ri në 
fund.
Deklaratë: Na ta ša Šće pa no vić, Sho qa ta e Fa mi lje ve të të Kid na-
pu ar ve dhe të Vrarëve në Kosovë, Ser bi, Kon sul tat Kombëtare me 
Sho qa tat e Vik ti ma ve, Be o grad, 25 prill 2009.

KO MRA du het t’i zgjidhë pro ble met e do ku-
men ti mit të vra sjes së per so na ve të zhdu kur

Mua më pyesin, gjegjësisht fëmijët më pyesin se çfarë 
da te të vde kjes të ven do sin. E unë i mbledh krahët, 
dhe nuk e di... E ke mi vënë datën kur është kid na pu-
ar. E pse gjur mo het qe shtatë vjet? (...) Shka ku i vde-
kjes nuk përputhet, shka ku i vde kjes në do ku men tin 
që e lëshon UN MIK-u dhe në do ku men ta ci o nin që e 
lëshon In sti tu ti për Mjekësi Li gjo re në Mitrovicë. Pra, 
ka dal li me, dal li me në datë. D.m.th, ai është zhdu-
kur në vi tin 2000, da ta e gje tjes pa ra vi tit 2004. Pra, 
kjo është shumë një periudhë e gjatë, e unë e kup to va 
se ka vde kur më 8 shkurt të vi tit 2007. Ndos hta në 
nënvetëdije e di ja se s’është gjallë, por nuk kis ha asgjë 
të do ku men tu ar, s’kis ha fak te.
Deklaratë: Sne ža na Zdrav ko vić, Sho qa ta e Fa mi lje ve të të Kid na-
pu ar ve dhe të Vrarëve në Kosovë, Ser bi, Kon sul tat Kombëtare me 
Sho qa tat e Vik ti ma ve, Be o grad, 25 prill 2009.

Ba bai im është kid na pu ar, pa staj është gje tur, iden-
ti fi ku ar dhe var ro sur. Mua, le të the mi, në Istog më 
kanë lëshuar certifikatën, më është das hur cer ti fi ka-
ta nga li bri i të vde kur ve dhe e kam marrë...Në atë 
letër shkruan se kin se ka vde kur nga shka qe(vde kja) 
natyro re. A më be so ni ju mua? Çfarë mund të bëj 
unë me atë letër? Shka kun e vde kjes nuk e kam 
marrë as sot e kësaj di te, as që është bërë iden ti fi ki mi, 
dhe as kush e ka bërë.
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Deklaratë: Na ta ša Šće pa no vić Sho qa ta e Fa mi lje ve të të Kid na-
pu ar ve dhe të Vrarëve në Kosovë, Ser bi, Kon sul tat Kombëtare 
me Sho qa tat e Vik ti ma ve, Be o grad, 25 prill 2009.

Pjesë përbërëse e punës së KO MRA du het të 
jetë dëgjimi pu blik i vik ti ma ve. Du het përku-
jdesur për sigurinë dhe mir ëqe ni en e atyre që 
dëshmojnë

Kam pa sur rast të dëgjoj de kla ra tat e të mbajturëve 
në kam pe(llogorashëve) të Bosnjës, kur se e fun dit 
është kjo poshtë në Kosovë. Mund të them se kjo ka 
lënë përshtypjen më të fortë në mua. Ata që nuk e 
kanë dëgjuar këtë men doj se janë më të varfër për 
një njo hu ri se si kanë mbi je tu ar kom bet tje ra dhe 
të tjerët. (...) Të gjithë ne vuajmë për më të das hu rit, 
por kur të dëgjoni se ka si tu a ta të til la ed he më të 
vështira, atëherë jo që e ke mi më lehtë, por i kup-
tojmë më mirë. Kështu që, për atë arsye unë nuk kam 
dilemë aspak se a du het.
Deklaratë: Ma rin ko Đu rić, Sho qa ta e Fa mi lje ve të të Kid na pu-
ar ve dhe të Vrarëve në Kosovë, Ser bi, Kon sul tat Kombëtare me 
Sho qa tat e Vik ti ma ve, Be o grad, 25 prill 2009.

Është një dal lim i madh mes dëgjimit pu blik dhe 
dëgjimit të vik ti ma ve, si kur se që is hte or ga ni zu ar në 
kuadër të ko mi si o nit dhe fo ru mit.(...) At mos fe ra di si 
është e dhimbshme, por është re lak su e se. Është një 
dal lim i madh mes asaj në gjykatë dhe asaj pu bli-
kisht, sep se pu bli kisht nuk ka qenë vetëm serb apo 
një shqip tar si dëshmitar, por ed he shqip tarët, ed he 
serbët, ed he kroatët, ed he myslimanët, dhe të gjithë. 
Nëse di kush është viktimë, përkatësisht nëse ed he ne 
si dëshmitarë je mi të përgatitur për një dëshmim të 
tillë pu blik, dhe ndos hta as nuk je mi të vetëdijshëm 
nëse je mi të si gurt në atë mo ment apo jo, por e përm-
bushim ndonjë qëllim to nin.
Deklaratë: Sne ža na Zdrav ko vić, Šće pa no vić Sho qa ta e Fa mi lje ve 
të të Kid na pu ar ve dhe të Vrarëve në Kosovë, Ser bi, Kon sul tat 
Kombëtare me Sho qa tat e Vik ti ma ve, Be o grad, 25 prill 2009. 

Dhe men doj se çdokush prej nesh e ka për obli gim, 
unë ja kam borxh këtë dja lit tim, por ed he gjit hkush 
nga ne ia ka borxh viktimës së vet, prin dit, nënës, 
vëllait, motrës, apo nuk e di se kujt, që du het të 
tregojmë... Pro ble mi ynë më i madh nuk është fri ka, 
për mua pro blem janë me dia, të ci lat janë të ngur ta, 
të ci lat nuk duan, ose thjesht nuk gu xojnë që, nuk e 
di përse dhe si, por thjesht nuk duan të shkruajnë 
për këtë.
Deklaratë: Lo zan ka Ra do i čić, Sho qa ta e Prindërve Ve ra, na da, 
lju bav, Ser bi, Kon sul tat Kombëtare me Sho qa tat e Vik ti ma ve, 
Be o grad, 25 prill 2009.

Men doj se iu mbe tet obli gim sho qa ta ve dhe njerëzve 
që i udhëhe qin ato sho qa ta që t’i nxi sin dëshmitë. 
Pikërisht ne du het ta thyejmë frikën e tyre dhe ta 
zhvillojmë vetëdijen për atë se synim i tyre është që 
kri mi ne li të pa di tet dhe dënohet për kri min e kryer 
ndaj më të das hur ve të tyre, sep se këtë s’mund ta 
bëjë di kush tjetër në vend të tyre, por du het ta bëjnë 
ata vetë.
Deklaratë: Gor da na Đi ka no vić, Sho qa ta e Fa mi lje ve të të Kid-
na pu ar ve dhe të Vrarëve në Kosovë, re vi sta Ko smet ske žr tve, 
Ser bi, Kon sul tat Kombëtare me Sho qa tat e Vik ti ma ve, Be o grad, 
25 prill 2009. 

29. Kon sul tat lo ka le me 
shoq ërinë ci vi le për 
iniciativën KO MRA 

Nish, Ser bi
25 prill 2009

Kon sul tat i or ga ni zoi Këshilli për Iniciativë Qyte-
ta re nga Nis hi. Pjesëmarrësit (30) is hin aktivistë të 
or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re, avokatë, profesorë uni-
versitarë, gjykatës dhe gazetarë nga ra jo ni i Nis hit. 
Kon sul tat i udhëho qi Da ni je la Ga vri lo vić (Këshilli 
për Iniciativë Qyte ta re, Ser bi), kur se fjalën hyrëse 
e patën An drej No sov (Ni sma Ri no re për të Drej-
tat e Nje ri ut, Ser bi) dhe Ve hid Še hić (Fo ru mi i 
Qytetarëve të Tuzllës, BH). Ra por tuan me di at: 
Da nas, TV Nish, Ra dio Nish, TV5, TV Zo na.

Pjesëmarrësit në kon sul ta e përkrahën inicia-
tivën për the me li min e KO MRA dhe përkush-
timet e Ko a li ci o nit KO MRA

Dhe, mba se kup ti mi i kësaj ini ci a ti ve ed he është që 
in sti tu ci o net ta mar rin përgjegjësinë për atë për çka 
ed he ekzistojnë ato in sti tu ci o ne. Pra, fil lu ar që nga 
pus hte ti ligjvënës, ai ek ze ku tiv, gjyqësor, me di at... 
Si është gjen dja në us htri dhe po li ci? Kush në fakt e 
ka fjalën kryeso re? Pra, te ata që me gjasë si in sti tu-
ci o ne ed he janë keq për do rur dhe ma ni pu lu ar më së 
shum ti gjatë të gjit ha luftërave. Nëse ndjejnë brej tje 
të ndërgjegjes, atëherë du het që pikërisht prej atje 
të pre sim ndonjë lloj ini ci a ti ve dhe bal la fa qi mi 
me të vërtetën dhe drejtësinë. Si është gjen dja në 
Aka de mi? Si është gjen dja nëpër uni ver si te te? Ci lat 
janë te mat do mi nu e se nëpër tri bu nat e shum ta në 
fa kul te te, të ci lat or ga ni zo hen kin se nga studentët 
dhe mentorët e tyre? Dhe kjo nuk është gjen dja 
vetëm në Fa kul te tin Ju ri dik në Be o grad dhe në 
Fa kul te tin Fi lo zo fik në No vi Sad, por mer re ni ci lin-
do uni ver si tet. Unë nuk po se doj ndonjë përcjellje 
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si ste ma ti ke, nuk jam ai lloj i hu lum tu e sit, por në 
bazë të këtyre pak të dhënave që i kam, e shoh se 
ci lat janë te mat do mi nu e se në Fa kul te tin Fi lo zo fik 
dhe kush janë pjesëmarrësit. Te mat do mi nu e se janë 
ato kle ro-na ci o na li ste dhe fas hi ste, e më do mi nu e-
sja është mbroj tja e kri me ve dhe e kriminelëve. Nga 
këto per spek ti va shoh që kjo iniciativë është vërtet 
bri lan te, dhe vetëm pyetem se çka ci li prej nesh 
mund të bëjë. Çka mund të bëj unë?
Deklaratë: Dra ško Bje li ca, Fa kul te ti Fi lo zo fik në Nish, Ser bi, 
Kon sul tat Lo ka le me Shoq ërinë Ci vi le, Nish, 25 prill 2009.

Unë këtë iniciativë e kup toj si përgjigje ndaj një 
ne vo je, një ne vo je që t’i da lim në fund një lëndimi të 
tmerrshëm që e ke mi përjetuar, një dëmi të llahtar-
shëm që na është bërë gjatë këtyre 15 apo 20 vjetëve, 
që nga fil li mi i vi te ve të 90-a e de ri në fil li min e 
vi te ve të 2000-a.
Deklaratë: Ne nad Po po vić, Këshilli për Iniciativë Qyte ta re, Ser bi, 
Kon sul tat Lo ka le me Shoq ërinë Ci vi le, Nish, 25 prill 2009.

Të përgatitet mirë opi ni o ni për for mi min e 
KO MRA, dhe në këtë gjë du het të punojnë ed he 
me di at dhe or ga ni za tat jo qe ve ri ta re

Si do që ta kthe ni, men doj se kusht që kjo të ketë 
suk ses është që të pri tet, nëse është e mun dur sa më 
pak, sa të përgatitet opi ni o ni, shkallë-shkallë, nëse 
kjo është fa re e mun dur... (...) dhe atëherë, ajo që 
është më e rëndësishmja është që kjo të pre zan to het 
si du het në me dia, e tek pa staj të for mo het ndonjë 
ko mi sion... gjegjësisht, jo ndonjë por ky Ko mi sion.
Deklaratë: Dra gan Ve sić, Al Ka nal, Ser bi, Kon sul tat Lo ka le me 
Shoq ërinë Ci vi le, Nish, Ser bi, 25 prill 2009.

Një gjë është mbled hja e fak te ve për vik ti mat dhe 
ani mi mi i Prokurorisë dhe i or ga ne ve gjyqëso re që, 
even tu a lisht, të ni sin di sa pro ce se kundër kryerësve 
të kri me ve ndaj atyre vik ti ma ve dhe nëse ky është 
ca ku i vetëm atëherë më du ket se opi ni o ni, në 
njëfarë mënyre, ed he s’është i domosdoshëm. Men-
doj se ca ku i Ko mi si o nit është ven do sur dhe është 
kthyer, pa ra së gjit hash, kah e ardhmja (...) [Nëse 
e ke mi si cak] që vetëm ta ke mi më mirë atë që e 
dëshirojmë në të ar dhmen (...) atëherë men doj se 
ek zi ston pro ble mi i përfitimit të opi ni o nit (...) Ne 
atë opi nion du het ta përfitojmë në njëfarë mënyre, 
pran daj men doj se, në përputhje me një opi nion të 
tillë du het të de fi no hen të gjit ha këto pro ce du ra,, 
ed he të zgjed hjes, ed he të par ti ci pi mit, ed he man-
da ti, ed he kum te sat, ed he se kush do të jetë bartës i 
gjithë kësaj pu ne.
Deklaratë: Gor da na Đo rić, Këshilli për Iniciativë Qyte ta re, Ser bi, 
Kon sul tat Lo ka le me Shoq ërinë Ci vi le, Nish, 25 prill 2009.

Ai që do të is hte ro li i or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re 
është që ato të rrjetëzohen ed he më tepër në fus hat 
e ani mi mit të opi ni o nit, për for mi min e Ko mi si o nit 
Ra jo nal.
Deklaratë: Se mi ha Ka čar, Këshilli i San xha kut për Mbroj tjen e të 
Drej ta ve dhe li ri ve të Nje ri ut, Ser bi, Kon sul tat Lo ka le me Shoq-
ërinë Ci vi le, Nish, Ser bi, 25 prill 2009.

Këtu, pa ri mish,t je mi paj tu ar të gjithë se di kush 
du het të qëndrojë pra pa këtij Ko mi si o ni, dhe kjo 
është ajo që është te jet e rëndësishme. Mirëpo, gjëja e 
dytë si pas me je, si ga ze tar, është se Ko mi si o ni du het 
ta fitojë ed he kre di bi li te tin në opi nion. Kot i ke ni të 
gjit ha nëse nuk e ani mo ni opi ni o nin që në numër të 
madh ta përkrahë atë që po bën ai Ko mi sion, dhe që 
do të bëjë në të ar dhmen
Deklaratë: Bra ti slav Ilić, Te le vi zi o ni Le sko vac dhe B92, Ser bi, 
Kon sul tat Lo ka le me Shoq ërinë Ci vi le, Nish, Ser bi, 25 prill 2009.

Ka rak te ri i kon flik te ve të ar ma to su ra në ish-Ju-
go slla vi është spe ci fik dhe ai kërkon që KO MRA 
të ketë një mo del unik, por të ba zu ar në për-
vojën e or ga ne ve tje ra të ngjas hme. KO MRA 
du het të vërtetojë fa tin e per so na ve të zhdu kur

Në ish-Ju go slla vi ke mi pa sur kon flik te të di sa vi ja-
ve të ndryshme përnjëherësh. Ato, si pas me je, nuk 
is hin, në fakt nuk is hin pot hu aj se fa re, kon flik te 
et ni ke. Ato is hin, kon flik te mes ish-jugosllavëve dhe 
nacionalistëve. Ato is hin kon flik te, nëse dëshironi, 
mes qytetarëve dhe fshatarëve, e ke ni ed he këtë tezë 
po as htu. Sre ten Vu jo vić kon si de ron se luf ta is hte një 
ur bo cid. Njëkohësisht, e ke ni ed he atë kon flik tin e 
liberalëve dhe totalitarëve, pra mund ta qu a ni ed he 
kështu. Dhe, njerëzit që morën pjesë në ato kon flik te 
dhe të cilët me rr nin këtë apo atë anë nuk ve pro nin 
as htu në bazë të një di le me të thjeshtë, këtu apo 
atje, por ven do snin, gjegjësisht përcaktoheshin në 
bazë të kri te re ve shumë të ndryshme, si ste me ve të 
vlerësimit, in te re sa ve, dhe ku ta di unë çka tjetër. 
Kështu që është te jet e vështirë të shpa lo set ky lëmsh, 
është shumë e vështirë të je pen vlerësime qofshin ato 
mo ra le apo fajësuese, apo çfarëdo qofshin tje ra, e të 
mos flas për ato po li ti ke apo hi sto ri ke. Pikërisht për 
këtë shkak më du ket se këtij Ko mi si o ni nuk du het 
t’i je pen detyra të mëdha. Dhe, pikërisht për këtë 
shkak më du ket se detyrën e këtij Ko mi si o ni du het 
ngus htu ar në atë që, le të the mi, është mi ni mu mi 
njerëzor.
Deklaratë: Ne nad Po po vić, Këshilli për Iniciativë Qyte ta re, Ser bi, 
Kon sul tat Lo ka le me Shoq ërinë Ci vi le, Nish, Ser bi, 25 prill 2009.
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Ai kon flikt ka qenë shumë kom pleks. E ta ni ju tho-
ni këtu Ko mi si o ni për përcaktimin dhe tre gi min 
e të vërtetës. Fri ko hem se ajo e vërtetë, nëse bëhet 
fjalë për nu mra, nëse ne ta ni do të thos him se në 
Kro a ci kanë vde kur aq dhe aq kroatë, ose njerëz, 
atëherë mirë, por kjo menjëherë kup to het si kro at, 
nga njëra anë. Nga ana tjetër, në Ser bi aq ose aq, 
nga pa la e tretë aq e aq. Por, kur ne ta the mi këtë, 
kur ta bëjmë pu blik, mos do të jetë kjo kon tra pro-
duk ti ve. (...) Men doj se ky ko mi sion do të du hej të 
mer ret me ve ri fi ki min e fak te ve se për ç’arsye erd hi 
de ri te luf ta dhe të mer ret me gje tjen e per so na ve 
të zhdu kur, dhe që kjo të jetë detyrë e tij kryeso re, e 
jo të pu bli ko hen nu mra. Men doj se në opi ni o nin e 
gjerë pu blik kjo do is hte kon tra pro duk ti ve.
Deklaratë: Igor Pan čić, ga ze ta Pi ka nal, Ser bi, Kon sul tat 
Kombëtare me Shoq ërinë Ci vi le, Nish,25 prill 2009.

Të apro vo het li gji për the me li min e KO MRA, 
në kuadër të par la men te ve kombëtare. Me qen-
ëse KO MRA do të is hte një ko mi sion ndër-
shtetëror, është e ne voj shme gje tja e një me ka-
ni zmi të du hur ju ri dik për the me li min e tij.

Men doj që vul lne ti po li tik te ne për t’u the me lu ar 
një ko mi sion i tillë nuk mun gon. Men doj se asnjë 
par ti nuk do të gu xojë të thotë se s’është e in te re-
su ar për vik ti mat. Men doj se s’du het të frikësohemi 
as nga ko mi si o ni par la men tar, e as nga de ba ti 
par la men tar, sep se, siç më du ket, askush aty s’do të 
gu xon te të thos hte se s’është i in te re su ar.
Deklaratë: Bi lja na Ada mo vić nga Nis hi, Ser bi, Kon sul tat 
Kombëtare me Shoq ërinë Ci vi le, Nish, 25 prill 2009.

Men doj se de kre ti si akt i pre si den tit të shte tit do 
të kis hte një fu qi më të vogël ju ri di ke kra ha su ar 
me ku ven din. Çfarë mund të bëjë pre si den ti i shte-
tit me atë de kret? Çka do të përmbante ai de kret? 
Urdhëroj që të for mo het ko mi si o ni?Pran daj men-
doj se do të is hte më e arsyes hme dhe më e fu qis hme 
(të mi ra to het li gji në Ku vend), pavarësisht asaj 
që këtu shpre het skep ti ci zmi se Ku ven di nuk ka 
atë përbërje, nuk ka vul lnet po li tik... Përkundrazi 
unë men doj se e ka dhe se do ta ketë gjithnjë e më 
shumë... Le t’i kujtojmë vi tet e 90’a, kur nuk fli tej 
fa re për këtë, por sa më shumë që po ka lon ko ha, 
ka li mi i kohës po e bën të ve ten, pran daj në këtë 
kup tim gjith se si se do të ketë ed he vul lnet po li tik 
(...) Kur të re a li zo het di sku ti mi, një pro po zim i mirë 
dhe di sku ti mi par la men tar, të përcjella nga me di-
at, gjith se si se ai ligj për for mi min e Ko mi si o nit 
do të re a li zo het... E atëherë, kur li gji të apro vo het 
në par la ment, atëherë Ko mi si o nit mund t’i je pen 
auto ri zi me.

Deklaratë: Ra do mir Mla de no vić, Gjyka ta e Qar kut në Nish, 
Ser bi, Kon sul tat Lo ka le me Shoq ërinë Ci vi le, Nish, 25 prill 2009.

Pjesëmarrësit propozojnë që KO MRA t’i për-
caktoj fak tet ed he për kri met e luftës dhe shke-
ljen e të drej ta ve të nje ri ut, që janë kryer jashtë 
zo na ve të kon flik te ve të ar ma to su ra, por në 
kon tekst të atyre kon flik te ve. 

Nuk jam për atë që të se lek si o no het se me çfarë të 
mer ret ko mi si o ni, por që thjesht ai të mer ret me të 
gjit ha kri met dhe me të gjit ha shke ljet dra sti ke të të 
drej ta ve të nje ri ut gjatë të nëntëdhjetave. Jo vetëm 
jashtë ter ri to rit të ndonjë shte ti të cak tu ar, por ed he 
bren da ter ri to rit, jo vetëm të ven de ve të përfshira 
në luftë, por ed he të atyre ra jo ne ve që, si kur se ra sti 
i San xha kut në Ser bi, pa guan një çmim të lartë të 
pa qes, dhe ku po as htu ndod hi gjithçka, e për këtë 
shumë njerëz nuk dinë asgjë..
Deklaratë: Se mi ha Ka čar, Këshilli i San xha kut për Mbroj tjen e të 
Drej ta ve dhe Li ri ve të Nje ri ut, Ser bi, Kon sul tat Lo ka le me Shoq-
ërinë Ci vi le, Nish, 25 prill 2009.

KO MRA du het t’iu dërgojë pro ku ro ri ve fak tet 
e ve ri fi ku a ra për kri met e kryera, të ci lat, në 
paj tim me kom pe ten cat e ve ta, do të inicojnë 
he ti met kundër kryesve.
 
Përgjegjësia po li ti ke dhe mo ra le po, e jo fajësia, 
por unë jam kundër që ab so lu tisht dhe pavarësisht 
asaj që en de nuk kam be sim në si ste min ju ri dik, 
gjegjësisht në in sti tu ci o ne, kjo gjë t’i li het gjyqit. E 
ne, nëpërmjet ve ri fi ki mit të fak te ve të cak tu a ra ato 
do t’ua dërgojmë jo vetëm gjyka ta ve por ed he di kujt 
tjetër, si sociologëve, psikologëve, historianëve, të 
cilët ato do t’i shfrytëzojnë si një lloj the me li të tyre 
për shkri me rreth ndonjë ngjar je je, ose gjykatës për 
ve ri fi ki min e përgjegjësisë pe na le.
Deklaratë: Ve hid Še hić, Fo ru mi i Qytetarëve të Tuzllës, BH, 
Kon sul tat Lo ka le me Shoq ërinë Ci vi le, Nish, 25 prill 2009.

Anëtarët e KO MRA du het të jenë luftëtarë të 
njo hur për të drej ta e nje ri ut, ekspertë dhe 
përkrahës të dëshmuar të do ku men ti mit të 
shke ljes së të drej ta ve të nje ri ut. 

Men doj se kri ter për përzgjedhjen dhe mënyrën 
e përzgjedhjes së anëtarëve të ko mi si o nit do të 
du hej të is hte pikërisht përvoja dhe përkushtimi 
i dëshmuar, dhe nëse do ni pro fe si o na li zmi, në 
do ku men ti min e të gjit ha kri me ve dhe shke lje ve 
të të drej ta ve të nje ri ut, të ci lat ndodhën në këto 
hapësira.
Deklaratë: Ne nad Po po vić, Këshilli për Iniciativën Qyte ta re, 
Ser bi, Kon sul tat Lo ka le me Shoq ërinë Ci vi le, Nish, 25 prill 2009.
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Ndos hta është më mirë që ata në të vërtetë të jenë 
njerëz që fa re nuk janë të njo hur për opi ni o nin si 
njerëz që mer ren me këtë punë, që ata të vijnë pa 
pre sion, pa shpërblime, pa pa ragjyki me, që ata në 
fakt të jenë njerëz të rinj, por që veç kësaj kanë ed he 
in te gri tet mo ral, e të cilët do të mar rin pjesë në 
punën e ko mi si o nit
Deklaratë: Da ni je la Ga vri lo vić, Këshilli për Iniciativën Qyte ta re, 
Ser bi, Kon sul tat Lo ka le me Shoq ërinë Ci vi le, Nish, 25 prill 2009.

Kon si de roj se në punën e këtij Ko mi si o ni gjith se-
si du het të përfshihen ed he luftëtarët e dëshmuar 
për të drej tat e nje ri ut, që për shkak të be si mit të 
qytetarëve të paktën të jenë anëtarë të atyre ko mi-
si o ne ve.
Deklaratë: Se mi ha Ka čar, Këshilli i San xha kut për Mbroj tjen e të 
Drej ta ve dhe Li ri ve të Nje ri ut, Ser bi, Kon sul tat Lo ka le me Shoq-
ërinë Ci vi le, Nish, 25 prill 2009.

Anëtarë të KO MRA du het të jenë ed he për faq-
ësu e sit e for ca ve us hta ra ke dhe po li co re.

Men doj se në këtë Ko mi sion du het të përfshihen si 
anëtarë, ose që ma dje si di kush që ka një mbi-sta-
tus, ed he njerëz nga us htria, po li cia, nga po li ti ka 
dhe nga or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, sep se po pul li në 
këtë mënyrë do t’i besojë më tepër atij Ko mi si o ni... 
sa do që ndos hta mua nuk më pëlqen që aty ta shoh 
ndonjë po li ti kan apo dikë nga us htria, po pul li do 
t’i besojë më tepër ko mi si o nit nëse aty ka fi gu ra të 
til la. Fun di i fun dit ed he ata du het ta dinë se çka ka 
bërë pro fe si o ni i tyre dhe të përballen me atë gjë.
Deklaratë: Bra ti slav Ilić, Te le vi zi o ni Le sko vac dhe B92, Ser bi, 
Kon sul tat Lo ka le me Shoq ërinë Ci vi le, Nish, 25 prill 2009.

Unë vetëm do të shto ja se, nëse e kam kup tu ar mirë, 
po pul li pa ska më shumë be sim nëse përfshihen 
politikanët dhe njerëzit nga us htria dhe po li cia... 
unë i përpunoja të dhënat në një hu lum tim të pa ra 
dy vi te ve dhe po pu no ja në një kam pion re pre zen-
ta tiv, ndos hta të njëmijë re spon den te ve nga e gjithë 
Ser bia, dhe pyetja is hte se në ci lat in sti tu ci o ne ke ni 
më së pa ku be sim... në ven din e parë is hte gjyqëso ri, 
e pa staj vin te po li cia.
Deklaratë: Ma ja Pe šić, Gratë në të Ze za, Ser bi, Kon sul tat Lo ka le 
me Shoq ërinë Ci vi le, Nish, 25 prill 2009.

KO MRA du het të përpilojë një listë të hum bje ve 
në njerëz gjatë kon flik te ve të ar ma to su ra, të të 
gjit ha ras te ve të shke ljes së të drej ta ve të nje ri ut, 
siç janë dhu ni met dhe tor tu rat, re gji stri min e të 
gjithë per so na ve të zhven do sur në ish-Ju go slla vi, 
si dhe re gji stri min e kryesve të ve pra ve. 

Ai Ko mi sion du het të bëjë një in ven ta ri zim të dëmeve 

që janë shkak tu ar në këtë hapësirë gjatë 10 apo 15 
vjetëve të ka lu a ra, e këtu më së pa ku men doj në 
dëmet ma te ri a le, nga se men doj në dëme njerëzore. 
Men doj se ai du het të jetë një trup që më në fund do t’i 
numërojë se sa njerëz e kanë hum bur jetën, sa njerëz 
janë zhdu kur, sa njerëz janë tor tu ru ar, dhu nu ar, sa 
njerëz janë zhven do sur, pra të bëhet një bi lanc për-
fundimtar i të gjit ha këtyre mi zo ri ve që ndodhën mes 
vi te ve 1990 dhe 2000. Unë do të is ha i stërkëna qur 
nëse gjatë kësaj pu ne vik ti mat të mos nda hes hin si pas 
kombësisë apo vend ba ni mi.
Deklaratë: Ne nad Po po vić, Këshilli për Iniciativë Qyte ta re, Ser bi, 
Kon sul tat Lo ka le me Shoq ërinë Ci vi le, Nish, 25 prill 2009.

Nuk them se du het mo hu ar se ka dal li me në nu mra, 
por men doj se ndos hta Ko mi si o ni do të mund t’i 
pu bli kon te të gjit ha vik ti mat nga Bo snje e Her ce go-
vi na, Ser bia, Kro a cia, pa asnjë ndar je et ni ke, pra 
pa ndar je por vetëm nje ri pas nje riu, pa asnjë ndar-
je ter ri to ri a le, et ni ke. Jo për t’i fshe hur nu mrat, jo 
për këtë, sep se ne e dimë se ek zi ston kjo ndar je, por 
çfarë domethënie ka ajo? Në emër të ardhmërisë, 
thjesht më du ket se nuk du het më të përballen ato, 
të bëhet thi rr je për ba ra zim.
Deklaratë: Da ni je la Ga vri lo vić, Këshilli për Iniciativë Qyte ta re, 
Ser bi, Kon sul tat Lo ka le me Shoq ërinë Ci vi le, Nish, 25 prill 2009.

Në punën e vet KO MRA nuk du het t’i përfshijë 
të gjithë kryesit.

Men doj se ai Ko mi sion nuk du het të ketë asgjë me 
kryesit e kri me ve. He ti min për atë se çka ndod hi, 
sa do që kjo të mos na pëlqej, du het t’ua lëmë gjyka-
ta ve, dhe nëse ne mund të bëjmë diçka, atëherë le 
të ndërmarrim një iniciativë të re për t’i for cu ar 
in sti tu ci o net, për të fi tu ar një gjyqësor të mirë. Sep-
se, nëse ua mësyjmë auto ri zi me ve dhe detyra ve që i 
kanë gjyka tat, atëherë kam frikë se me këtë në fakt 
vetëm do të ha pim rrugë që ato që kanë ndod hur të 
ndod hin përsëri.
Deklaratë: Ne nad Po po vić, Këshilli për Iniciativën Qyte ta re, Ser-
bi, Kon sul tat Lo ka le me Shoq ërinë Ci vi le, Nish, 25 prill 2009.

Men doj se Ko mi si o ni nuk do të du hej të ketë shumë 
pre kje me të dyshu a rit po ten cial. Ed he vetë emri i 
pro jek tit tre gon se du het zbu lu ar e vërteta për kri-
met dhe gjithë atyre ve pra ve, apo jo. Pra, du het të 
mer re mi me vik ti mat pa i numëruar ed he kup ti-
met për ci lat u fol këtu... mund të hyjnë emrat dhe 
mbi e mrat, por nëse paj to he mi se ato janë vik ti ma, 
se ato janë gjit hkund njësoj, dhe të kenë të njëjtën 
pozitë ju ri di ke, pran daj këto gjëra ed he to shi ko hen 
as htu.
Deklaratë: Ra do mir Mla de no vić, Gjyka ta e Qar kut në Nish, 
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Ser bi, Kon sul tat Lo ka le me Shoq ërinë Ci vi le, Nish, 25 prill 2009.

Dëgjimi pu blik i dëshmitarëve përkrahet si një 
ak ti vi tet i rëndësishëm i KO MRA, por është e 
ne voj shme që ato de kla ra ta të jenë të do ku men-
tu a ra nga di sa bu ri me. 

Vik ti ma ve du het t’u je pet ra sti për të thënë atë që u 
tha, por ato fja li me të vik ti ma ve nuk du het të ba ra-
zo hen me fak tet për atë që ka ndod hur. Ed he vik ti-
mat kanë, nëse mund të shpre hem kështu, vi zu rat 
e tyre të thyera, su bjek ti vi te tin e vet. Natyrisht, 
fak ti që ato janë su bjek ti ve nuk do të thotë se nuk 
du het të dëgjohen, du het të dëgjohen dhe du het t’iu 
je pet ra sti të tregojnë se çka kanë përjetuar, por kjo 
është diçka du het të mba het nda ras nga ajo që do 
t’i je pja unë Ko mi si o nit, një man dat më të plotë, 
as htu që nu mrat t’i krijojë në mënyrë bu ro kra ti ke.
Deklaratë: Ne nad Po po vić, Këshilli për Iniciativë Qyte ta re, Ser-
bi, Kon sul tat Lo ka le me Shoq ërinë Ci vi le, Nish, 25 prill 2009. 

KO MRA du het të ketë qa sje në ar ki vat e Tri bu-
na lit të Hagës dhe të in sti tu ci o ne ve shtetërore.  

Rastësisht is ha dëshmitar në lëndën e pesëshes, të 
gjeneralëve tonë udhëheqës dhe atëherë u in for-
mo va. Ata në Hagë kanë vërtet shumë të dhëna 
për të dyshu a rit even tual... mjaf ton që, për shem-
bull, në këtë lëndë të përmendet Pe tar Pe tro vic si 
ko man dant i ndonjë njësiti... kaq është in di cion i 
mjaftueshëm që të fillojë, dhe të ekzistojë dyshi mi 
i ba zu ar apo ba za për dyshim. E dyta, Ser bia, me 
sa e di unë, përveç këtij Këshilli për Kri me Luf te 
në Be o grad, pla ni fi kon të formojë ed he Këshille 
në Nish, e në No vi Sad. Rr jed hi misht, do të ketë 
ka pa ci te te, do të ketë ku a dro dhe njerëz të aftë dhe 
të përgatitur që t’i procedojnë këto gjëra. Kështu, 
nuk du het pa sur dyshi me nëse ku a dri ju ri dik është 
i mirë, dhe a do t’ia da lim me këtë, sep se si gu risht 
se do t’ia da lim.
Deklaratë: Ra do mir Mla de no vić, Gjyka ta e Qar kut në Nish, 
Ser bi. Kon sul tat Lo ka le me Shoq ërinë Ci vi le, Nish, 25 prill 2009.

KO MRA du het të sugjerojë re pa ra ci o ne për 
vik ti mat dhe për anëtarët e fa mi ljet e tyre, sep-
se me këtë do të si gu ro hej pra ni mi pu blik i tyre. 
Në shenjë kuj ti mi të the me lo het Di ta e Kuj ti-
me ve, e ci la do të shënohej në të gjit ha shte tet e 
ish-Jugosllavisë. 

A është di si e mun dur që të or ga ni zo hen të gjit ha 
ven det e ish-Jugosllavisë dhe që, për shem bull, një 
ditë e mu a jit të jetë di ta e vik ti ma ve. Për shem bull, 
njerëzit që janë nëpër ato qyte te, ta shënojnë me 

ndonjë ak sion, qoftë me nde zje qi rinjsh apo me 
diçka tjetër... por që kjo të jetë një ditë në mu aj. 
Sep se, du het të pu no het pandërprerë, të bom bar do-
het, e bom bar do het, e bom bar do het me këtë gjë që 
njerëzit të kuptojnë se për çka bëhet fjalë? A është 
kjo e mun dur? Por që ato vik ti ma të shfa qen nga 
të gjit ha anët. Do të thotë, jo vetëm nga ana jonë, 
por që thjesht të bas hko hen. A është kjo e mun dur?
Deklaratë: Igor Pan čić, ga ze ta Pi ka nal, Ser bi, Kon sul tat Lo ka le 
me Shoq ërinë Ci vi le, Nish, 25 prill 2009.

Kur është fja la te re pa ra ci o net, men doj se vik ti mat 
do të dëmshpërbleheshin më së mi ri nëse do të pra-
no hes hin thjesht si vik ti ma njerëzore. Dhe, men doj 
se një mënyrë e tillë e punës së Ko mi si o nit do t’i 
kon tri bu on te mjaft kësaj gjëje.
Deklaratë: Ne nad Po po vić, Këshilli për Iniciativë Qyte ta re, Ser-
bi, Kon sul tat Lo ka le me Shoq ërinë Ci vi le, Nish, 25 prill 2009.

30. Kon sul tat lo ka le me 
sho qa tat e vik ti ma ve dhe 
me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re 
për iniciativën KO MRA 

Srebrenicë, Bo snje e Hercegovinë
26 prill 2009

Kon sul tat e dyta ne radhë në Bo snje e Hercegovinë 
i or ga ni zoi Fo ru mi i Qytetarëve të Tuzllës. Në 
pu ni me morën pjesë 35 për faq ësu es të sho qa ta ve 
të vik ti ma ve dhe të anëtarëve të fa mi lje ve të të 
vrarëve, të sho qa ta ve lo ka le jo qe ve ri ta re, një për-
faq ësu es i sho qatës së të rinjëve, një stu den te dhe 
një ga ze ta re. Në kon sul ta mo ri pjesë ed he ima mi 
i Srebrenicës. Pjesëmarrësit kryesisht is hin nga 
Sre bre ni ca, Bra tun ci dhe Zvor ni ku, dhe një për-
faq ësu es i vik ti ma ve nga Vla se ni ca. Fja la hyrëse u 
mbajt nga Ve sna Ter še lič (Do cu men ta, Kro a ci), 
Bog dan Iva ni se vić (Qen dra Ndërkombëtare për 
Drejtësinë në Tran si cion) dhe Bran ko To do ro-
vić (Këshillimi Hel sin kit për të Drej tat e Nje ri ut 
në Re pu bli ka Srp ska, BH), ndër kaq ta ki min e 
udhëho qi Ve hid Še hić (Fo ru mi i Qytetarëve të 
Tuzllës, BH). Fja li min ina u gu ru es e mbaj ti ed he 
Amir Ku la gić (anëtar i Këshillit Ko or di nu es, 
Srebrenicë, BH). Ra por tuan Press, SAN, Dnev ni 
Avaz, Oslo bo đe nje, Dnev ni List, Ne za vi sne No vi-
ne, Tu zlan ski List, BHT1 dhe FTV.
Di sa sho qa ta e përkrahën the me li min e 
KO MRA. 

Unë jam këtu për që të du roj gjithë këtë dhe të them 
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se du het the me lu ar Ko mi si o nin ra jo nal KO MRA 
për shkak se, nën një, në atë listë do të fu ten të gjit ha 
kri met, të zhdu ku rit, të vrarët nga radhët e po pul-
lit serb, dhe unë të paktën pjesërisht do të jem e 
këna qur, nëse veç nuk e kam pa sur kënaq ësinë që të 
përgjigjej kus hdo nga radhët e po pul lit bos hnjak.
Deklaratë: Ra doj ka Fi li po vić, Or ga ni za ta Ko mu na le e Luftëtarëve 
të Robëruar dhe të Vrarë dhe e Civilëve të Zhdu kur, Bra tu nac, 
BH, Kon sul tat Lo ka le me Sho qa tat e Vik ti ma ve dhe me Or ga ni-
za tat Jo qe ve ri ta re, Srebrenicë, BH, 26 Prill 2009. 

Ini ci a ti va si ini ci at ivë si gu risht se ne vo ji tet, nëse e 
mar rim de fi ni ci o nin se ini ci a ti va është shpa lo sja e 
një pro ble mi të cak tu ar dhe qa sja ndaj atij pro ble-
mi. Rru ga për zgjid hjen e pro ble me ve ka formën e 
saj. Kësaj mund t’ia shtojë vetëm ed he një po ro si: 
se ilaçi është ta ble ta që nganjëherë, de ri sa është në 
formën fil le sta re është shumë e ithët mirëpo re zul-
ta ti i atyre ta ble ta ve dijnë ed he të shërojnë.
Deklaratë: Dže vad Bek ta še vić, Sho qa ta Fa mi ljet e Vik ti ma ve të 
Luftës Vla se ni ca ‘92.-’95, BH, Kon sul tat Lo ka le me Sho qa tat e 
Vik ti ma ve dhe me Or ga ni za tat Jo qe ve ri ta re, Srebrenicë, BH, 26 
Prill 2009. 

KO MRA du het të përkrahet vetëm nëse mer ret 
ed he me shka qet e kon flik te ve të ar ma to su ra. 

Nëse do të mund të pu no hej në këtë, në çka unë 
vërtet en de dyshoj, atëherë a mund të for mo-
het një Ko mi sion që vërtet do ta hu lum ton te të 
vërtetën. (…) Dëshirojmë që të fil lo het nga njerëzit 
udhëheqës, nga shkak i luftës, dhe nga ai që is hte 
agji ta tor i kësaj luf te.
Deklaratë: Ka da Ho tić, Lëvizja e Nënave në En kla vat Sre bre ni ca 
dhe Zhe pa, BH, Kon sul tat Lo ka le me Sho qa tat e Vik ti ma ve dhe 
me Or ga ni za tat Jo qe ve ri ta re, Srebrenicë, BH, 26 Prill 2009.

Le t’i rad hi sim gjërat kro no lo gji kisht as htu që të 
gjithë së bas hku të mund të vijmë de ri te e vërteta, 
gjegjësisht ed he t’i rad hi sim de ri në vi tin 1995, 
sep se za ko nisht atë pjesë (vi tin 1995) e dimë të 
gjithë, por du het di tur fil li mi, gus hti i vi tit 1991, 
dhe në këtë kon tekst, nëse punojmë në këtë mënyrë, 
unë mund ta jap përkrahjen ti me.
Deklaratë: Hi ba Ra mić, Fon da ci o ni Me zar je Bra tu nac ’92, BH, 
Kon sul tat Lo ka le me Sho qa tat e Vik ti ma ve dhe me Or ga ni za tat 
Jo qe ve ri ta re, Srebrenicë, BH, 26 Prill 2009.

Është das hur t’i mbijetojmë gjithë këto vi te pran-
daj ed he du am përgjegjësi, por përgjegjësi nga da ta 
e parë, nga kri mi i parë. Fa re nuk më in te re son 
kombësia. Le të përgjigjet çdokush për veprën e 
ke qe të tij, pavarësisht se çfarë kombësie ka. Por, 
në asnjë çast nuk do ta kapërcejmë asnjë datë dhe 
asnjë vra sje, asnjë krim të kryer, s’ka lid hje se ndaj 
kujt është kryer.

Deklaratë: Ra za Hr va čić, Or ga ni za ta e Shehitëve dhe Luftëtarëve 
të Vrarë në Komunën Sre bre ni ca, Kon sul tat Lo ka le me Sho qa tat 
e Vik ti ma ve dhe me Or ga ni za tat Jo qe ve ri ta re, Srebrenicë, BH, 
26 Prill 2009.

KO MRA du het t’i verifikojë fak tet për kri met 
në BH. 

Të gjit ha ato da ta, të gjit ha ato ngjar je dhe vra sje, 
du het të plotësohen me fak te të cak tu a ra, as htu që 
gjyka tat dhe të gjit ha or ga net he tu e se të mund të 
sjel lin aktgjyki me ade ku a te. Pran daj, ja unë per so-
na lisht men doj se kurrë nuk është vonë që fak tet të 
ven do sen në tavolinë dhe të bisedojmë për to, as htu 
që në fund të mund të jetojmë më të qetë.
Deklaratë: Me vlu din Lu pić, Sho qa ta e Fa mi lje ve e Per so na ve të 
Robëruar dhe të Zhdu kur të Komunës Zvor nik, Kon sul tat Lo ka-
le me Sho qa tat e Vik ti ma ve dhe me Or ga ni za tat Jo qe ve ri ta re, 
Srebrenicë, BH, 26 Prill 2009.

Du het të kri jo het një bazë e të dhënave dhe 
përveç të gjit ha vik ti ma ve të iden ti fi ko hen ed he 
të gjithë urdhërdhënësit dhe kryesit. 

Pa staj, përveç iden ti fi ki mit të vik ti ma ve, mun gon 
ed he iden ti fi ki mi i kryesve të kri me ve. Ne po i identi-
fikojmë vik ti mat, por le t’i identifikojmë ed he kryesit, 
le t’i lëmë pre fik set dhe le t’i identifikojmë ata kryes 
të kri me ve.
Deklaratë: Dže vad Bek ta še vić, Sho qa ta Fa mi ljet e vik ti ma ve të 
luftës Vla se ni ca ’92-’95, BH, Kon sul tat Lo ka le me Sho qa tat e 
Vik ti ma ve dhe me Or ga ni za tat Jo qe ve ri ta re, Srebrenicë, BH, 26 
Prill 2009.

T’i ja pim përkrahje të plotë në punë jurisprudencës 
pe na le, që të gjithë kriminelët të kenë emër dhe 
mbiemër, që të krijojmë një bazë të dhënash dhe 
të ke mi një numër, jo vetë nu mra por ed he emrat 
e mbi e mrat e fëmijëve tanë.  Të gjithë fëmijët e lin-
dur kanë emër dhe mbiemër dhe numër të amzës. 
Kështu për një kohë do ta shkur to nim këtë garë apo 
datë se sa dhe ku janë bërë vra sje, e jo të mo ho hen, 
si kur që shpesh mo ho hen vik ti mat e gje no ci dit në 
Srebrenicë.
Deklaratë: Mu ni ra Su ba šić, Lëvizja e Nënave të En kla va ve 
Srebrenicë dhe Zhepë, BH, Kon sul tat Lo ka le me Sho qa tat e 
Vik ti ma ve dhe me Or ga ni za tat Jo qe ve ri ta re, Srebrenicë, BH, 26 
Prill 2009.

KO MRA du het të mbledhë të dhëna për ven det 
e vra sjes së vik ti ma ve, të gjejë var re zat e fsheh ta 
ma si ve dhe të hetojë ngjar jet që sollën de ri te 
zhven do sja e vik ti ma ve nga var re zat ma si ve pri-
ma re në ato se kon da re, apo ter ci a re.  

Përveç in for ma ci o ne ve për ngjar jet na ne vo ji ten 
ed he in for ma ci o ne për ven det e kryer jes së kri me ve, 
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të ek ze ku ti me ve, pus hka ti me ve in di vi du a le, dmth, 
për të gjit ha ngjar jet.  In for ma ci o net për lo ka ci o-
net pri ma re të var re za ve, pa staj in for ma ci o net për 
ngjar jet që i shkak tuan pris hjen e atyre lo ka ci o ne ve 
pri ma re të var re za ve ma si ve të vik ti ma ve të var ro-
su ra, ose të atyre in di vi du a le. Në asnjë çast nuk e 
nënvlerësoj rëndësinë e var re za ve in di vi du a le në 
ra port me var re zat ma si ve. Pra, in for ma ci o net për 
lo ka ci o net se kon da re apo ter ci a re të atyre var re za-
ve ma si ve..
Deklaratë: Dže vad Bek ta še vić, Sho qa ta Fa mi ljet e vik ti ma ve të 
luftës Vla se ni ca ’92.-’95, BH, Kon sul tat Lo ka le me Sho qa tat e 
Vik ti ma ve dhe me Or ga ni za tat Jo qe ve ri ta re, Srebrenicë, BH, 26 
Prill 2009.

Kërkimi i të zhdu kur ve du het të jetë pri o ri tet i 
Ko mi si o nit. 

Me qen ëse i përjetuam të gjit ha këto tor tu ra dhe të 
gjit ha ato që po i përjetojmë sot, shtro het pyetja se a 
do ta përjetojmë ed he gje tjen e më të das hur ve tanë. 
Du ke parë këtë ma te rial që e morëm për mbled hjen 
e sot me, për kon sul tat e sot me, dhe du ke shi ku ar 
këtë numër prej 16,252 vik ti ma ve, të ci lat en de 
qëndrojnë di ku, ndos hta në qin dra var re za ma siv, 
nëse do të pyetes ha unë, pri o ri tet i parë si pas me je 
do të is hte gje tja e të gjithë të zhdu kur ve, pra e 
këtyre që janë pjesë e këtij nu mri.
Deklaratë: Me vlu din Lu pić, Sho qa ta e Fa mi lje ve të Per so na ve të 
Robëruar dhe të Zhdu kur të Komunës Zvor nik, BH, Kon sul tat 
Lo ka le me Sho qa tat e Vik ti ma ve dhe me Or ga ni za tat Jo qe ve ri ta-
re, Srebrenicë, BH, 26 Prill 2009.

KO MRA du het t’i hetojë po hi met për tregti-
në me or ga ne të njerëzve gjatë kon flik te ve të 
ar ma to su ra në BH. 

Ke mi njo hu ri se në Mi li ci janë marrë rreth 200 
djem të rinj dhe se atyre iu janë marrë or ga net 
dhe gja ku. Se aty is hin eki pet dhe pa ji sja spe ci a le, 
përmes të ci la ve mer res hin ato pjesë nga djemtë e 
gjallë. Ed he kjo të he to het, nëse është e vërtetë apo 
gënjeshtër. Sep se kështu si është, na dhemb. Unë 
shpesh men doj se fëmija im është rr je pur di ku i 
gjallë dhe se ia janë nxje rrë or ga net për së gjal li.
Deklaratë: Ka da Ho tić, Lëvizje e Nënave të En kla va ve Sre bre ni ca 
dhe Zhe pa, BH, Kon sul tat Lo ka le me Sho qa tat e Vik ti ma ve dhe 
me Or ga ni za tat Jo qe ve ri ta re, Srebrenicë, BH, 26 Prill 2009.

Vik ti mat ci vi le dhe us hta ra ke nuk mund të 
ba ra zo hen. 

Shkatërrimi i popullatës ci vi le nuk mund të kra-
ha so het me të vrarët që bart nin pushkë dhe që i 
përkisnin for ma ci o ne ve us hta ra ke, sep se sot po 

ten to het që të ba ra zo hen vra sjet ed he përmes 
nu mra ve. E meqë nuk po mund të ba lan co het nga 
kjo luftë, po ten to het që diçka të zëvendësohet nga 
luf ta e ka lu ar. (...) Pra, vetëm kush është ci vil, sep se 
kush është në us htri, as që du het përmendur, sep se 
ai megjithatë është pjesëtar i ushtrisë, e këto pa staj 
janë çështje tje ra. Mirëpo, këtu ne bëjmë fjalë vetëm 
për civilët, për njerëzit që janë marrë dhe vrarë 
pa ra pra gje ve të ve ta, ose pak më larg, va ret se kush 
ku e ka pësuar.
Deklaratë: Ha ki ja Smaj lo vić, Sho qa ta e fa mi lje ve të Per so na ve 
të Robëruar dhe të Zhdu kur të Komunës Zvor nik, BH, Kon sul tat 
Lo ka le me Sho qa tat e Vik ti ma ve dhe me Or ga ni za tat Jo qe ve ri ta-
re, Srebrenicë, BH, 26 Prill 2009.

Dhe, nuk mund të jenë vik ti ma të gjithë të vrarët 
në këtë luftë. Janë vrarë vik ti ma ed he me armë në 
dorë, e këto nuk janë vik ti ma, por vik ti ma janë ta 
që nuk kis hin armë, por që is hin të pa fu qishëm. 
Pa ra së gjit hash, ed he bo ta na ka cilësuar si vik ti-
ma, kur na ka ven do sur em bar gon në ar ma tim, kur 
na ka nda lu ar që të mbro he mi nga fu qia e katërt 
us hta ra ke në Evropë. Ne je mi mbroj tur duarthatë.
Deklaratë: Ka da Ho tić, Lëvizja e Nënave të En kla va ve Sre bre ni ca 
dhe Zhe pa, BH, Kon sul tat Lo ka le me Sho qa tat e Vik ti ma ve dhe 
me Or ga ni za tat Jo qe ve ri ta re, Srebrenicë, BH, 26 Prill 2009.

Pre fik set kombëtare janë të pa pra nu es hme 
ed he për vik ti mat ed he për kriminelët. 

Është e pa pra nu es hme që me ra stin e iden ti fi ki mit 
të apli ko hen pre fik se kombëtare ndaj vik ti ma ve dhe 
ndaj tru pa ve të iden ti fi ku ar. Na du het një qa sje 
e barabartë ndaj vik ti ma ve. Të gjit ha vik ti mat 
kanë emër dhe mbiemër. Viktimën du het ta pra noj 
çdokush.
Deklaratë: Dže vad Bek ta še vić, Sho qa ta e Fa mi lje ve të Vik ti ma ve 
të Luftës Vla se ni ca ’92.-’95, BH, Kon sul tat Lo ka le me Sho qa tat 
e Vik ti ma ve dhe me Or ga ni za tat Jo qe ve ri ta re, Srebrenicë, BH, 
26 Prill 2009.

Ju lu tem, në këto ta kim gjithnjë i dëgjojmë de fi ni ci-
o net e njëjta, ter met e njëjta, por, ju lu tem, e përse 
ne je mi vik ti ma në të vërtetë? E ka ven do sur kus hdo 
nga ne që të jetë viktimë ve tve tiu? Men doj se jo. Për 
t’u bërë viktimë, është das hur të ekzistojë kri mi. Për 
të ek zi stu ar kri mi, du het të ekzistojë kri mi ne li, pa 
këtë nuk ka vik ti ma. Ju lu tem, me dhemb jashtëza-
konisht shumë kur dëgjoj, pre fik sin kri mi ne li serb, 
kro at, bos hnjak.
Deklaratë: Amir Ku la glić nga Sre bre ni ca, BH, Kon sul tat Lo ka-
le me Sho qa tat e Vik ti ma ve dhe me Or ga ni za tat Jo qe ve ri ta re, 
Srebrenicë, BH, 26 Prill 2009.

Ko mi si o ni du het të parandalojë që në dëgjimet 
pu bli ke të thu hen të pavërteta dhe që të kri jo-
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hen me ka ni zmat përmes të cilëve do të pen go-
het aku zi mi i rrejshëm i individëve. 

Është fakt që kohëve të fun dit shumë njerëz aku-
zojnë në bazë të di sa gjërave të thëna, të ci lat më 
vonë, pas dy apo tri vi tesh, da lin se is hin thënë 
për shkak të ndonjë in te re si të cak tu ar dhe se nuk 
ba zo hes hin në të vërtetën. Si të pa ran da lo hen këto 
gjëra? Unë per so na lisht njoh di sa per so na, nga njëri 
apo po pul li tjetër, të cilët i ka luan dy apo tri vjet 
në pa ra bur gim, u morën në pyetje, dhe në fund u 
li ruan për shkak të fak tit se gjërat e cak tu a ra që u 
thanë kundër tyre nuk is hin të sak ta, ndërkohë që 
këta per so na nuk kanë kurrfarë sa tis fak si o ni për 
këtë gjë. Men doj se këto janë gjëra shumë t ndjes-
hme dhe se këto dëgjime pu bli ke mund të prodhojnë 
kundërefekt.
Deklaratë: Ne delj ko Si mić, Këshilli i të Rinj ve të Srebrenicës, BH, 
Kon sul tat Lo ka le me Sho qa tat e Vik ti ma ve dhe me Or ga ni za tat 
Jo qe ve ri ta re, Srebrenicë, BH, 26 Prill 2009.

I mjerë është ai shtet në të ci lin dënohesh dhe të tur-
përojnë për të vërtetën, ndërkohë që për gënjeshtër 
shpërblehesh. Ne, fat keq ësisht, jetojmë në një am bi-
ent të tillë. Ky Ko mi sion dhe këto kon sul ta du het 
t’i inkurajojnë njerëzi që të mund t’i thonë lirshëm, 
por me plotë përgjegjësi për atë që fla sin, di sa prej 
vroj ti me ve të tyre nga e ka lu a ra.
Deklaratë: Ve hid Še hić, Fo ru mi i Qytetarëve të Tuzllës, BH, 
Kon sul tat Lo ka le me Sho qa tat e Vik ti ma ve dhe me Or ga ni za tat 
Jo qe ve ri ta re, Srebrenicë, BH, 26 Prill 2009.

Është e ne voj shme që nga ven det në shërbimet 
shtetërore të lar go hen per so nat që në mënyrë 
di rek te apo in di rek te morën pjesë në kri me luf te. 

Ajo që është dëshpëruese dhe që ne mjaft shpesh e 
theksojmë, e nëse ju kuj to het vi tin e ka lu ar Këshilli 
i Hel sin kit ma dje pat nënvizuar se në di sa in sti tu-
ci o ne dhe sot punojnë in di vid që kanë marrë pjesë 
në shke ljet më të mëdha të të drejtës hu ma ni ta re. 
Se di sa prej tyre ma dje ndod hen ed he në po ste të 
lar ta në po li ci, us htri, nëpër par la men te, apo në 
pus htet në ni vel lo kal, dhe se i fshe hin të dhënat për 
var re zat ma si ve apo të dhënat tje ra të rëndësishme 
për kri met e kryera gjatë luftës, du ke de mon stru ar 
kështu përkrahjen ndaj ideologjisë së ba zu ar mbi 
pa strim et nik dhe mbi përndjekjen e njerëzve për 
shkak të përkatësisë së tyre et ni ke apo fe ta re.
Deklaratë: Bran ko To do ro vić, Këshilli i Hel sin kit për të Drej tat e 
Nje ri ut në Re pu bli ka Srp ska, BH, Kon sul tat Lo ka le me Sho qa tat 
e Vik ti ma ve dhe me Or ga ni za tat Jo qe ve ri ta re, Srebrenicë, BH, 
26 Prill 2009.

Për punën e KO MRA janë të rëndësishme ar ki vat 

e shte tit. Është shpre hur shqetësi mi se si KO MRA 
do të mund të vijë de ri te këto do ku men te. 

Dhe, ju lu tem, që e vërteta të mund të dëshmohet, 
pus hte tet ak tu a le du het të mar rin pjesë ak ti visht 
në këtë gjë dhe të ja pin kon tri bu tin e tyre.  Ne nuk 
mund të kryejmë he ti me për atë se çka ka ndod hur 
në luftë, sep se të gjit ha janë të shkru a ra di ku. Ai që 
i ka shënuar këto du het ed he t’i tregojë.
Deklaratë: Se nad Av dić, Or ga ni za ta e Luftëtarëve të De mo bi li-
zu ar të Komunës Bra tu nac, BH, Kon sul tat Lo ka le me Sho qa tat 
e Vik ti ma ve dhe me Or ga ni za tat Jo qe ve ri ta re, Srebrenicë, BH, 
26 Prill 2009.

I dimë ne të vrarët, e dimë ne se ka en de var re za, e 
dimë se po bëhen iden ti fi ki met, të gjit ha këto janë 
du ke u bërë, por janë fak te shumë të rëndësishme 
se e gjithë kjo na ka ard hur nga lartë.  Kjo gjë en de 
fshi het. Kush do të na i le joj ne ve që t’i kuptojmë 
këto gjëra. Në çfarë mënyre të detyro hen njerëzit, 
Këto janë fshehtësi, dhe atë fshehtësi të fshe hu ra.
Deklaratë: Ka da Ho tić, Lëvizje e Nënave të En kla va ve Sre bre ni ca 
dhe Zhe pa, BH, Kon sul tat Lo ka le me Sho qa tat e Vik ti ma ve dhe 
me Or ga ni za tat Jo qe ve ri ta re, Srebrenicë, BH, 26 Prill 2009.

Është e ne voj shme të shënohen ven det e vra sjes 
së vik ti ma ve. 

Du het t’i shënojmë ven det ku ka ndod hur kri mi, 
pavarësisht se ku dhe si. As htu që t’i ke mi, sep se 
du het ta dimë që pikërisht këtë du het ta bëjmë 
për ta. Sep se unë is ha në Kro a ci dhe e kam parë 
këtë dhe më ka pëlqyer shumë, sep se askush kurrë 
s’mund të mohojë diçka nëse është e shënuar. E nëse 
nuk është e shënuar ne ed he më të mund të fla sim, 
janë vrarë kaq e janë vrarë aq.
Deklaratë: Mu ni ra Su ba šić, Lëvizja e Nënave të En kla va ve en kla-
va Sre bre ni ca dhe Zhe pa, BH, Kon sul tat Lo ka le me Sho qa tat e 
Vik ti ma ve dhe me Or ga ni za tat Jo qe ve ri ta re, Srebrenicë, BH, 26 
Prill 2009.

31. Kon sul tat lo ka le me 
shoq ërinë ci vi le, me 
sho qa tat e vik ti ma ve dhe me 
me dia, për iniciativën KO MRA 

Liv no, Bo snje e Hercegovinë
9 maj 2009

Në kon sul tat që i or ga ni zoi Qen dra për 
Bashkëpunim Qyte tar nga Liv no prezentë is hin 
16 pjesëmarrës nga Liv no, Gla moč dhe Gra ho vo, 
për faq ësu es të or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re, me di-
a ve dhe të sho qa ta ve të vik ti ma ve, si dhe një 
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për faq ësu es i Mex hli sit të Bashkësisë Isla me nga 
Liv no, Fjalën hyrëse e mbajtën Ve hid Še hić (Fo ru-
mi i Qytetarëve të Tuzllës, BH), Eugen Ja kov čić 
(Do cu men ta, Kro a ci) dhe Alek san dar Tri fu no vić 
(Pro jek ti Me dial Bu ka, BH). Tek sti për ta ki min u 
pu bli kua në gazetën Dnev ni List.

Shu mi ca e pjesëmarrësve e mbështetën inicia-
tivën KO MRA. 

E përshëndes këtë iniciativë dhe jam për atë që të 
for mo het një trup i tillë, por që kjo të mos [zgjas] 
de ri në am shim.
Deklaratë: Him zo Zla ta re vić, Sho qa ta e Llogoristëve në Gla-
moc, BH, Kon sul tat Lo ka le me Shoq ërinë Ci vi le, Liv no, BH, 9 
maj 2009.
 
Ka ard hur mo men ti që... shi ko ni, ta ni këtu janë 
bas hku ar vik ti mat, vik ti mat më të go di tu ra.. E 
kur të bas hko het një numër i madh i vik ti ma ve të 
pro fi le ve të ndryshme – sep se kri mi ndaj ci lit, ndaj 
fëmijës është krim, kus hdo që ta ketë vrarë dhe në 
çfarëdo hapësire - pa ra qet një shans që ata që i 
kanë kryer të mbështeten për mu ri. (...) Men doj se 
është mo ment shumë i rëndësishëm që vik ti mat më 
të rënda të trimërohen për të vaz hdu ar ed he me 
këso ini ci a ti vash.
Deklaratë: Ale Kam ber, Avaz, BH, Kon sul tat Lo ka le me Shoq-
ërinë Ci vi le, Liv no, BH, 9 maj 2009.

Është e ne voj shme që për anëtarë të KO MRA të 
zgjid hen njerëzit më të mirë. 

Në këto Ko mi si o ne vërtet du het të zgjid hen njerëzit 
e ndershëm. Shkencëtarët dhe historianët,lërini 
anash të gjeth luftërat që bëjnë zhurmë, sep se se ci li 
luftëtar i ka pikëpamjet e ve ta. Ai e mbron ve tve-
ten. Ndërsa prej se mba het mend është thënë se ai 
që e ka udhëhe qur një luftë s’mund ta udhëheq një 
pa qe. Ne je mi dëshmia më e mirë, në këtë BH, sep se 
asi luftëtarësh ke mi që nga struk tu rat ko mu na le e 
de ri te mi ni strat, po li cia, par la men ti, e për Zo tin, 
një pjesë e mad he e tyre pas ve te tër he qin bis hta aq 
të mëdhenj sa që s’mund t’i shpërlajnë kurrë.
Deklaratë: Haj ro Gro mi lić, ga ze ta Oslo bo đe nje, BH, Kon sul tat 
Lo ka le me Shoq ërinë Ci vi le, Liv no, BH, 9 maj 2009.

Vik ti mat e kanë hum bur be si min në drejtësi. 

Askush askënd nuk e ka ftu ar gjyq, që de kla ro het 
pa ra gjyqit, pran daj njerëzit ed he kanë he qur më 
dorë nga kjo gjë. Nuk duan që të fla sin më për këtë.  
A kup to ni? Dhe, çka të bëjmë ne ta ni? Si të ni sim 
zgji min e ndërgjegjes së këtyre njerëzve, as htu që 

përsëri të da lin e të thonë atë që e tre go nin më 
parë. (...) Askund ska këso do ku men tesh dhe këso 
de kla ra tash. , Nëse janë të ru aj tu ra në Prokurorinë 
Pu bli ke unë nuk e di. E nuk e di as se ci la është 
rru ga për të kon tak tu ar me Prokurorinë Pu bli ke 
në Liv no, dhe për t’i pyetur nëse ato do ku men te 
janë atje.
Deklaratë: Him zo Zla ta re vić, Sho qa ta e Llogoristëve të Gla moč, 
Kon sul tat Lo ka le me Shoq ërinë Ci vi le, Liv no, BH, 9 maj 2009.

Nuk ka drejtësi për kriminelët. Nuk ka as në këtë 
luftë e as në atë luftë, kështu që as nuk do të ketë 
fa re. O njerëz, ne jetojmë në ilu zi o ne, sep se nuk do 
të ketë drejtësi kurrë. Di je ni atë që po ju përsëritet 
vaz hdi misht, se fqin ji i parë, me të ci lin ke ni ndarë 
të mirën e të ke qen, korën e fun dit të bukës, ju vjen 
nesër për t’ju prerë. A mos do li di kush atje dhe t’i 
tre goj men di met e tij, të ven dos një pikë di ku... por 
jo, ja vjen ai, çfarë mi ku, çfarë kumbarë. Sa më 
du ket mua, këta njerëz gjatë luftës në këto hapë-
sira kanë de fi ni ti visht se i kanë sqa ru ar gjërat me 
ve tve ten.
Deklaratë: Nur ka Ba šić, Sho qa ta Te le dom Gla moč, Kon sul tat 
Lo ka le me Shoq ërinë Ci vi le, Liv no, BH, 9 maj 2009.

Vik ti mat du het të in ku ra jo hen mak si ma lisht 
për të vaz hdu ar në këtë pro ces. 

Dhe, men doj se në këtë mo ment është shumë e 
rëndësishme që të in ku ra jo hen vik ti mat më të 
rënda, që të bas hko hen – e më du ket se këtë e kanë 
bërë tashmë. Të in ku ra jo hen në kup ti min që ët 
vazhdojnë me ini ci a ti va të til la. Për nje riun nor mal 
dënimi mo ral është më i rëndë se ai ju ri dik.
Deklaratë: Ale Kam ber, ga ze ta Avaz, BH, Kon sul tat Lo ka le me 
Shoq ërinë Ci vi le, Liv no, BH, 9 maj 2009.

Du het të shënohen dëshmitë për vra sjet, që të 
mos har ro hen kurrë. 

An gaz ho hem për atë që të paktën të punojmë sa të 
jetë e mun dur që dëshmitarët e tillë ta dinë se dësh-
mitë e tyre, të paktën do të mbe ten të re gji stru a ra 
dhe të shënuara di ku. (...) Pran daj dhe an gaz ho-
hem në këtë punë.
Deklaratë: Nur ka Ba šić, Sho qa ta Te le dom Gla moč, Kon sul tat 
Lo ka le me Shoq ërinë Ci vi le, Liv no, BH, 9 maj 2009.

Detyrë e të gjithë ne ve është që, si kur se që dëshmuat 
ta ni këtu, t’ua tre go ni rrëfimin tu aj ed he aktivistëve 
që do të stërviten për mbled hjen e fak te ve për he ti-
me. Fa mi ljet e të vrarëve në këtë luftë, fa mi ljet e të 
zhdu kur ve, vik ti mat e kri me ve, llogoristët, fe mrat 
e dhu nu a ra, për të ci lat di het dhe për të ci lat nuk 
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di het, fëmijët e keq traj tu ar,të gjithë ata du het të 
tregojnë rrëfimet e ve ta. Në njëfarë mënyre, kur ata 
të fillojnë t’i tregojnë rrëfimet e tyre, të rrëfehen, kjo 
atëherë në njëfarë mënyre për ta pa ra qet ed he njëlloj 
sa tis fak si o ni mo ral. .(...) Pra, kur të vde sin vik ti mat 
bashkë me to vde sin ed he rrëfimet e tyre. E për të 
mos vde kur rrëfimi, ne pra i ke mi hyrë kësaj pu ne 
kaq të vështirë.
Deklaratë: Želj ka Mi ha lje vić, Ra di o ja lo ka le, Kon sul tat Lo ka le 
me Shoq ërinë Ci vi le, Liv no, BH, 9 maj 2009.

KO MRA du het ta intervistojë se ci lin per son që 
mund të ndihmojë në mbled hjen e dëshmive 
për kri met. 

Ko mi si o ni do të du hej që të jetë njëlloj tru pi he tu-
es, i ci li du het ta autorizojë in ter vi sti min e se ci lit 
që në ndonjë mënyrë mund të ofrojë in for ma ci o ne 
re le van te, por ed he që gjit has htu do të mbledhë 
dëshmi rreth in sti tu ci o ne ve dhe individëve, rreth 
ro lit të tyre në luftëra dhje rreth të gjit ha ve që kanë 
ndod hur.
Deklaratë: Eugen Ja kov čić, Do cu men ta, Kon sul tat Lo ka le me 
Shoq ërinë Ci vi le, Liv no, BH, 9 maj 2009.

Du het t’u ndërtohet një përmendore e për-
bashkët të gjit ha vik ti ma ve ci vi le në Bo snje e 
Hercegovinë. 

Përse në BH të mos ndërtohet në një vend, ku do 
qoftë në një ter ren ne u tral, dhe përkundër gjithë 
këtyre përmendoreve ek zi stu e se, një përmendore e 
përbashkët për të gjit ha vik ti mat ci vi le.
Deklaratë: Ale Kam ber, ga ze ta Avaz, BH, Kon sul tat Lo ka le me 
Shoq ërinë Ci vi le, Liv no, BH, 9 maj 2009.

Një pjesëmarrës shpre hu dyshi min se është e 
mun dur ar ri tja e një të vërtete të përbashkët për 
të vrarët në BH. 

Jam skep tik për sa i përket for mi mit të Ko mi si o nit, 
sep se, si kur se që ju të tretë qëndro ni aty ulur, dhe 
që Pre si den ca qëndron e ulur atje lartë, njësoj do 
të qëndrojë i ulur ed he Ko mi si o ni. Do t’i ke mi tre 
njerëz, te ri të vërteta. Pra, si pas me je, do t’i ke ni tri 
të vërteta. Dhe këtë që po e them unë, pa staj di kush 
mund të thotë që re zul ta tin pa staj ta ndajmë di si 
në tri pjesë dhe të sho him se ci la është e vërteta dhe 
de ri ku ke mi ard hur me të vërtetën.
Deklaratë: Sead De la lić, Sho qa ta e Llogoristëve Liv no, BH, Kon-
sul tat Lo ka le me Shoq ërinë Ci vi le, Liv no, BH, 9 maj 2009.

Vik ti mat dhe kriminelët nuk du het “të eti ke to-
hen” me përkatësi kombëtare, sep se çdokush ka 
emrin, mbi e mrin dhe nu mrin e vet të amzës. 

Vik ti mat dhe kriminelët kanë emër dhe mbiemër, 
ma dje kanë ed he numër të amzës. Nuk do t’i 
etiketojmë me pre fik sin e përkatësisë së tyre kom-
bëtare, por do t’i etiketojmë vetëm si kriminelë.. (...) 
Kriminelë, nëse di hen, du het të emërohen me emër 
e mbiemër, d he e njëjta gjë du het bërë ed he me vik-
ti mat e tyre, sep se të gjit ha di hen.
Deklaratë: Jo zo Vi do vić, Sho qa ta e Fa mi lje ve e Mbrojtësve të 
Vrarë të Degës në Liv no, Kon sul tat Lo ka le me Shoq ërinë Ci vi le, 
Liv no, BH, 9 maj 2009.

Detyrë e të gjithëve du het të jetë pa ran da li mi i 
përhapjes së ur rej tjes te gje ne ra tat e re ja. 

Detyrë e jo na, jo vetëm e atyre që si pas vo ka ci o nit 
janë pedagogë, por ed he të gjithë njerëzve të vul-
lne tit të mirë, du het të jetë që me shpirt të pastër 
t’i mësojmë fëmijët që të mos na këndojnë këngë 
të ur rej tjes. Kjo do të is hte një detyrë për të gjithë. 
Sep se, ata ed he nuk këndojnë aso këngësh nga se ajo 
ur rej tje bu ron nga ze mrat e tyre, ata nuk dinë asgjë 
për këtë punë, ata nuk dinë asgjë e ne pa staj hyjmë 
‘në luftë’ me ta. E ai që hyn në luftë me rininë do ta 
humbë ed he ardhmërinë e vet.
Deklaratë: An to Mi ško vić, Qen dra për Bashkëpunim Qyte tar, 
Kon sul tat Lo ka le me Shoq ërinë Ci vi le, Liv no, BH, 9 maj 2009.

Du het të iden ti fi ko hen të gjithë kriminelët, sep se 
kjo gjë është një sa tis fak sion mo ral i vik ti ma ve. 

Esen ca qëndron në de tek ti min e kri mi ne lit dhe nëse 
për asgjë tjetër, këtë sa tis fak sion mo ral ti ja ja pim vik-
timës. (...) Nuk ka vik ti ma të mëdha apo të vo gla. Të 
gjit ha vik ti mat janë të ba ra bar ta. Pa ra zo tit të gjithë 
je mi të barabartë kështu që ed he vik ti mat do du hej 
të jenë të ba ra bar ta. Posaçërisht nëse bëhet fjalë për 
per so nin ci vil, plak apo fëmijë.
Deklaratë: Mir sad Ce ro, Ku ven di i Bashkësisë Isla me Liv no, 
Kon sul tat Lo ka le me Shoq ërinë Ci vi le, Liv no, BH, 9 maj 2009.

32. Kon sul tat kombëtare me
 sho qa tat e vik ti ma ve dhe shoq-
ërinë ci vi le lid hur me iniciativën 
KO MRA 

Prishtinë, Kosovë
9 maj 2009 

Kon sul tat i or ga ni zoi Part ners Ko so va. Në kon sul-
ta kanë qenë të pranishëm 22 pjesëmarrës të cilët 
e kanë për faq ësu ar kryesisht sek to rin jo qe ve ri tar 
të Kosovës dhe sho qa tat e vik ti ma ve. Në me sin e 
pjesëmarrësve kanë qenë ed he dy për faq ësu es të 
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Qe ve risë së Kosovës (Ko mi si o ni për per so nat e 
zhdu kur), një imam dhe një ga ze ta re. Në di sku ti-
me kanë ma rr pjesë katër vëzhgues nga or ga ni za-
tat ndërkombëtare. Fjalët hyrëse i pa ra qitën Shu-
kri je Gas hi (Part ners Ko so va-Cen ter for Con flict 
Ma na ge ment, Kosovë), Na ta ša Kan dić (Fon di për 
të Drejtën Hu ma ni ta re, Ser bi), Sa lem Čor bo (Kthi-
mi dhe Mbi je te sa e Qëndru es hme, BH) dhe Av ni 
Me le ni ca (Sho qa ta 22. Ma ji, Kosovë). 

Pjesëmarrësit kis hin men di me të nda ra nëse 
në Kosovë është më me rëndësi që të kri jo het 
Ko mi si o ni Kombëtar mbi të vërtetën (i ci li më 
vonë, pa si të jetë for mu ar, do të bashkëpunonte 
me Ko mi si o nin ra jo nal KO MRA), apo që të 
përcaktohen për KO MRA. 

Ky Ko mi sion Kombëtar do të jetë le gal, e ne së shpej ti 
do ti dërgojmë një letër Kryemi ni strit, Kryeta rit të 
Ku ven dit dhe Ministrisë së Drejtësisë Ko mi si o ni të 
the me lo het këtu. [Sa i përket se] kush do ta the me loj, 
le të urdhëroj ky Ko mi sion dhe të bi se doj me the me-
lu e sit, e ata janë Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
ata në Kro a ci dhe në Bo snje. Ata le të bisedojnë 
me ta se ci lat pro ble me du het ti zgjid him ne. Në të 
kundërtën, ne sho qa tat, nuk do të bashkëpunojmë.
Deklaratë: Ha lit Be ris ha, Sho qa ta Shpre si mi, Kosovë, Kon sul tat 
Kombëtare me Sho qa tat e Vik ti ma ve dhe me Shoq ërinë Ci vi le, 
Prishtinë, 9 maj 2009.
 
Ne nuk do të pengojmë, mirëpo je mi shumë të 
re zer vu ar lid hur me anëtarësimin apo the me li-
min e këtij Ko mi si o ni mbi të vërtetën. Ne e dimë se 
Ko mi si o net e til la mbi të vërtetën kanë ek zi stu ar në 
shumë ven de të ci lat kanë pa sur kon flik te, dhe ato 
herë janë shu ar e herë janë rimëkëmbur, përderisa 
Ko so va është krejt e ndryshme nga ven det tje ra. 
Men doj se ed he ne në Këshill [Këshilli i sho qa ta ve 
të fa mi lje ve të per so na ve të zhdu kur nga Ko so va], 
ku mar rin pjesë rreth 25 sho qa ta, gjithmonë e ke mi 
ngri tur zërin du ke thënë që të for mo het një Ko mi-
sion Kombëtar në ni vel të Kosovës, do të thotë nga 
Qe ve ria e Kosovës, i ci li Ko mi sion do të mund të 
pu non te dhe të bashkëpunonte me të gjit ha sho qa-
tat, Fon din [për të drejtën hu ma ni ta re] dhe gjithë 
të tjerët.
Deklaratë: Ymer Mërlaku, Sho qa ta e Fa mi lje ve të Per so na ve të 
Zhdu kur nga Kli na, Kosovë, Kon sul tat Kombëtare me Sho qa tat e 
Vik ti ma ve dhe me Shoq ërinë Ci vi le, Prishtinë, 9 maj 2009.

Ini ci a ti va [KO MRA] është e mirë. Ini ci a ti va kom-
bëtare, e ci la do të is hte shtetërore, është shumë e 
mirë. Të ja pim pro po zim mirëpo de ri sa të the me-
lo het ky Ko mi sion kombëtar, le të punojmë e jo të 

nda le mi. Pro po zi mi është i mirë. Du het të for mo het 
Ko mi si o ni kombëtar, mirëpo të gjithë ne du het të 
punojmë [në KO MRA]. Le të mbe tet si iniciativë 
dhe si përfundim i kësaj kon fe ren ce, mirëpo prapë 
se prapë de ri atëherë le të punojmë.
Deklaratë: Sha ban Ter ziu, OJQ Land sdow ne, Kosovë, Kon sul tat 
Kombëtare me Sho qa tat e Vik ti ma ve dhe me Shoq ërinë Ci vi le, 
Prishtinë, 9 maj 2009.

Unë men doj që nëse këtë ia lëmë në du ar OJQ-ve të 
ndryshme dhe individëve nuk do të arrijmë shumë 
larg. Kjo është detyrë me të cilën du het të mer ret 
një in sti tu cion qe ve ri tar dhe ky Ko mi sion kombëtar 
i ci li u përmend këtu, sep se do të ketë më shumë 
mundësi dhe be soj se ne du het ta ndihmojmë këtë 
Ko mi sion në mënyra të ndryshme.
Deklaratë: Sylej man Bytyqi, ish i dënuar po li tik nga Fe ri zaj, 
Kosovë, Kon sul tat Kombëtare me Sho qa tat e Vik ti ma ve dhe me 
Shoq ërinë Ci vi le, Prishtinë, 9 maj 2009.

Pran daj, unë ed he një herë dua shkur ti misht të 
thek soj, le të bëhemi organizëm kombëtar, në njërën 
fushë, le të pu no het. Në fushën tjetër le të pu no het 
ed he ky seg ment [RE KOM], le të jenë dy seg men te 
pa ra le le por mos të ndërpritet pu na.
Deklaratë: Ruz hdi Jas ha ri, Aso ci a ci o ni i Fa mi lje ve të Vik ti ma ve, 
Kosovë, Kon sul tat Kombëtare me Sho qa tat e Vik ti ma ve dhe me 
Shoq ërinë Ci vi le, Prishtinë, 9 maj 2009.

Nëse veç bëhet në ni ve lin kombëtar, nuk do të mund 
ta evitojmë nevojën e të ko mu ni ki mit me ra jo nin. 
Nuk do të mund ta evitojmë. Le te jenë këto ne vo ja 
dhe le të vijnë këto ne vo ja ve tve tiu nga njerëzit të 
cilët punojnë në te ren. Mos tu tregojmë atyre se për 
çka kanë nevojë ata. Dhe nëse kërkesa e tyre është që 
të qetëso hen ne vo jat e tyre shpirtërore dhe psi ko lo-
gji ke, kjo për mua është le gji ti me dhe du het llo ga ri-
tur me këtë. Pas të gjit ha ve jam plotësisht e bin dur 
se kur të the me lo het Ko mi si o ni në ni vel kombëtar, 
njerëzit do të jenë re hat dhe do të ndi hen si pjesë e 
kësaj ini ci a ti ve [KO MRA], kur të ndi hen se janë të 
zotët e shtëpive të tyre, për shkak se pro ble mi është 
më i madh seç mendojmë ne. Këtë që e ke mi sot është 
pro blem nga e ka lu a ra.
Deklaratë: Eli Kra sni qi, so ci o lo ge, Kosovë, Kon sul tat Kombëtare 
me Sho qa tat e Vik ti ma ve dhe me Shoq ërinë Ci vi le, Prishtinë, 9 
maj 2009.

Tu je pet përkrahja njerëzve të cilët në mënyrë in ten-
si ve fla sin mbi rëndësinë e the me li mit të Ko mi si o nit 
mbi të vërtetën në ra jo nin e Ball ka nit. Rëndësinë 
the me lo re [Ko mi si o ni] e ka për vik ti mat, fa mi-
ljet, shoq ëritë në përgjithësi që të mund të ecet 
përpara. Ka rëndësi të jashtëzakonshme ed he për 
marrëdhëniet në ra jon dhe marrëdhëniet përbrenda 
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Evropës. Evro pa nuk ka pa sur asnjëherë një inicia-
tivë të tillë bren da ter ri to rit të saj, e ci la do të nxi rr te 
në pah një qa sje tjetër të hu lum ti mit të së vërtetës, 
mirëpo ed he të kri ji mit të kus hte ve për paj tim.
Deklaratë: Ha ki Aba zi, Fon da ci o ni Roc ke fel ler Brot hers, Kosovë, 
Kon sul tat Kombëtare me Sho qa tat e Vik ti ma ve dhe me Shoq-
ërinë Ci vi le, Prishtinë, 9 maj 2009.

Nëse the me lo het një Ko mi sion ra jo nal, ai nuk do 
të udhëhi qet nga asnjë organizatë e ci la është pjesë 
e këtij ko a li ci o ni në the me lim KO MRA. Ne je mi 
di sa or ga ni za ta, di sa njerëz të cilët besojmë në një 
bashkëpunim ra jo nal dhe du am të promovojmë, të 
ushtrojmë pre sion që ky Ko mi sion ra jo nal të ndod-
hë, sep se besojmë se ajo do ti ra ti fi koj di sa gjëra 
në të ar dhmen. Ju lus të mos e centralizojmë këtë 
çështje [me the me li min e Ko mi si o nit kombëtar 
të Kosovës]. Ko mi si o ni nuk do të udhëhi qet nga 
shoq ëria ci vi le. Do të udhëhi qet nga njerëzit më të 
besueshëm në botë dhe në Ball kan, kështu që be soj 
në bashkëpunimin ra jo nal.
Deklaratë: Kus htrim Ko li qi, In te gra, Kosovë, Kon sul tat 
Kombëtare me Sho qa tat e Vik ti ma ve dhe me Shoq ërinë Ci vi le, 
Prishtinë, 9 maj 2009.

Bo snja dhe Her ce go vi na ka qenë dy herë ini ci a tor 
për for mi min e Ko mi si o nit kombëtar bos hnjak. Dy 
herë! Asnjëherë nuk ka pa sur suk ses për shkak se 
objek ti visht në Bo snje dhe Hercegovinë nuk mund të 
ar ri het te e vërteta dhe fak tet, po që se ne këtë nuk 
janë të përfshirë ed he kroatët dhe serbët. Për shkak 
se shu mi ca e autorëve, urdhërdhënësit, vendim-
marrësit, for ma ci o net, po li cia, us htria, kanë qenë 
nga Ser bia. Pran daj kjo nuk mund të përcaktohet 
në ni vel kombëtar.
Deklaratë: Na ta ša Kan dić, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi, Kon sul tat Kombëtare me Sho qa tat e Vik ti ma ve dhe me 
Shoq ërinë Ci vi le, Prishtinë, 9 maj 2009.

Man da ti është i rëndësishëm për funk si o ni min 
e Ko mi si o nit. Man da ti i plotë, sep se ne mund të 
ta organizojmë Ko mi si o nin mirëpo va ret se çfarë 
man da ti ke mi dhe sa mund të je mi funk si o nal, 
përderisa Ko mi si o ni Ra jo nal ka shumë më shumë 
kom pe ten ca dhe nji het nga të gjit ha in sti tu ci o net. 
Pran daj, ide ja e the me li mit të Ko mi si o nit Ra jo nal 
është shumë më e lo gjikshme.
Deklaratë: Ylber Max hu ni, Youth step, Kosovë, Kon sul tat 
Kombëtare me Sho qa tat e Vik ti ma ve dhe me Shoq ërinë Ci vi le, 
Prishtinë, 9 maj 2009.

Përse qa sja ra jo na le? Ne ke mi ten tu ar di sa herë ta 
fitojmë Ko mi si o nin ko mu nal mbi të vërtetën dhe 
për paj tim në Bijelinë dhe e ke mi fi tu ar. Dhe pa staj 
a e di ni se çka ka ndod hur? Qe ve ria gjithmonë 

ju be fa son. Në Ko mi sion zgjed hin nje riun i ci li ka 
qenë ko man dant i kam pit in ter nu es në Bat ko vic, 
afër Bijelinës. Dhe ai ua bënë të pa mun dur të gjit-
ha in sti tu ci o ne ve dhe sho qa ta ve të paj to hen me një 
nënçmim të tillë, të mar rin pjesë në punën e këtij 
Ko mi si o ni.
Deklaratë: Sa lem Cor bo, Kthi mi dhe Mbi je te sa e Qëndru es hme, 
BH, Kon sul tat Kombëtare me Sho qa tat e Vik ti ma ve dhe me 
Shoq ërinë Ci vi le, Prishtinë, 9 maj 2009.

Sek to ri ci vil i Kosovës du het të kon so li do het 
bren da ve tes dhe të ketë një qëndrim me Qe ve-
rinë, e pa staj të përkrahë the me li min e Ko mi si-
o nit Ra jo nal. 

Fil li mi do të du hej të përfshinte kon sul tat dhe kon-
so li di min dhe të mer ret një qëndrim bren da shoq-
ërisë ci vi le e pa ra se gjit hash me qe ve rinë bren da 
Kosovës. Kur të vij ko ha dhe kur të shu hen të gjit ha 
kundërthëniet, të the me lo het Ko mi si o ni Ra jo nal, 
re spek ti visht të kon so li do hen radhët e sek to rit ci vil 
në bashkëpunim dhe ko or di nim të plotë me Qe ve-
rinë, e ci la mund të ndihmojë shumë në kon so li di min 
e radhëve të sek to rit ci vil në Kosovë, i ci li është en de 
i re zer vu ar.
Deklaratë: Ma zlum Ba ra liu, Fa kul te ti Fi lo zo fik në Prishtinë, 
Kosovë, Kon sul tat Kombëtare me Sho qa tat e Vik ti ma ve dhe me 
Shoq ërinë Ci vi le, Prishtinë, 9 maj 2009.

Përkrahja e sek to rit ci vil është e do mos dos hme 
për the me li min dhe punën e KO MRA. 

Çfarëdo qoftë struk tu ra dhe përbërja e Ko mi si o nit, 
ai nuk do të ketë suk ses pa përkrahjen e shoq ërisë 
ci vi le, re spek ti visht or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re. Për 
arsye se or ga ni za tat jo qe ve ri ta re shtri hen ne ra jo-
ne të cak tu a ra dhe shërbejnë si mjet the me lor, 
plotësisht të pa zëvendësueshme për të ar ri tur de ri 
tek vik ti mat, de ri te të go di tu rit. E siç di het, ro li i 
Ko mi si o nit është që të mer ret me traj ti min e vik-
ti ma ve, qoftë me gje tjen e per so na ve të zhdu kur 
qoftë me ofri min e ndihmës ma te ri a le për vik ti mat 
e go di tu ra të ci lat kanë hum bur më të das hu rit e 
tyre, dhe sot askush nuk mer ret me ta dhe me ri so-
ci a li zi min e tyre.
Deklaratë: Ylber Max hu ni, Youth step, Kosovë, Kon sul tat 
Kombëtare me Sho qa tat e Vik ti ma ve dhe me Shoq ërinë Ci vi le, 
Prishtinë, 9 maj 2009.

Man da tin e Ko mi si o nit du het ta propozojnë 
vik ti mat dhe shoq ëria ci vi le, ndër kaq shte tet 
du het ta themelojnë KO MRA.

Më pëlqen që pre si den ti i ven dit dhe kryemi ni stri 
kanë përkrahur the me li min [KO MRA], e që ne këtu 
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je mi si pro po zu es të Ko mi si o nit për përcaktimin 
dhe tre gi min e të vërtetës, për shkak se në fakt këto 
Ko mi si o ne the me lo hen nga ana e shte tit, dhe pikër-
isht shte ti është ai i ci li ua përcakton man da tin dhe 
qëlli met, ua ku fi zon veprimtarinë dhe e auto ri zon 
Ko mi si o nin. Shte ti është ai ci li du het të pra noj 
re ko man di met të ci lat do të du hej të is hin pjesë 
përbërëse e ra por tit përfundimtar të Ko mi si o nit.
Deklaratë: Av ni Me le ni ca, Sho qa ta e Fa mi lje ve të Per so na ve të 
Zhdu kur, 22 Maj, Kosovë, Kon sul tat Kombëtare me Sho qa tat e 
Vik ti ma ve dhe me Shoq ërinë Ci vi le, Prishtinë, 9 maj 2009.

Di sa pjesëmarrës kanë shpre hur dyshi min se po 
keq për do ret përkrahja e politikbërësve koso-
varë ndaj iniciativës KO MRA. Me këtë nuk u 
paj tuan të gjithë të pra nis hmit.

Më du ket si kur po po li ti zo het pak përkrahja for ma-
le, e kis ha thënë ndos hta ed he përkrahja in di vi du a le 
e për faq ësu e sve të in sti tu ci o ne ve to na. Ju lu tem, unë 
kon si de roj që shu mi ca e prijësve tanë shtetëror, me 
gjithë re spek tin për po zi tat të ci lat ata i mbajnë, nuk 
kanë përvojë në bal la fa qi min me vu aj tjet e po pul lit 
të Kosovës, nuk janë në ni vel të detyra ve të tyre, nuk 
janë të përgjegjshëm dhe nuk janë për tu falënderu-
ar, pran daj ne ke mi bar tur tek burrështetasit tanë 
pro po zi met, kri ti kat dhe kërkesën tonë të jenë të 
kujdesshëm se kënd dhe çfarë po përkrahin, siç e 
kanë ata shpre hi, pa si i dëmtojnë pro ce set, dëmtojnë 
ak ti vi te tet hu ma ni ta re.
Deklaratë: Ha ki Ka su mi, Këshilli për Ko or di ni min e Sho qa ta ve 
të Fa mi lje ve të Per so na ve të Zhdu kur në Kosovë, Kosovë, Kon-
sul tat Kombëtare me Sho qa tat e Vik ti ma ve dhe me Shoq ërinë 
Ci vi le, Prishtinë, 9 maj 2009.

Gjithmonë do të ketë përkrahje nga Qe ve ria e 
Kosovës, e në këtë rast, përkrahja e Ko mi si o nit 
qe ve ri tar për per so nat e zhdu kur, gjit ha ini ci a ti-
va ve të ci lat do ti kon tri bu o nin zgjid hjes së fa tit 
të per so na ve të zhdu kur. Kjo është një brengë e 
përgjithshme e shoq ërisë, që pa ra qet ed he një pri o-
ri tet të Qe ve risë së Kosovës.
Deklaratë: Kus htrim Ga ra, Ko mi si o ni për Per so nat e Zhdu kur të 
Qe ve risë së Kosovës, Kosovë, Kon sul tat Kombëtare me Sho qa tat 
e Vik ti ma ve dhe me Shoq ërinë Ci vi le, Prishtinë, 9 maj 2009.

Men doj se në këtë mo ment ne nuk ke mi kërkuar 
kurrfarë përkrahje po li ti ke për the me li min e Ko mi-
si o nit, sep se kjo do të ndodhë tek pas dy vi tesh. Ne 
si ini ci a tor, si pjesëtarë të Ko a li ci o nit, kërkojmë 
nga politikë bërësit përkrahje për këtë iniciativë në 
ni ve lin e bashkëpunimit ra jo nal, në ni vel të qa sjes 
ra jo na le ndaj kësaj çështje, përveç tje rash ed he për 
të zhdu ku rit dhe vërtetimin e fak te ve mbi kri met 
e luftës. Vetëm pa si ti përfundojmë këto kon sul-

ta, kur ta krijojmë këtë mo del të Ko mi si o nit, ne 
shoq ëria ci vi le, ne do të shkojmë nga Qe ve ritë dhe 
Ku ven det, dhe tek atëherë vjen vërtetë njëfarë ven-
dim ma rr je e tyre lid hur me këtë.
Deklaratë: Na ta sa Kan dic, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi, Kon sul tat Kombëtare me Sho qa tat e Vik ti ma ve dhe me 
Shoq ërinë Ci vi le, Prishtinë, 9 maj 2009.

Ko mi si o ni du het të mer ret me kri me nga e 
ka lu a ra e afërt, të ketë kornizë të de fi nu ar 
ko ho re dhe hapësinore, dhe të mer ret eks klu zi-
visht me kri me ma si ve e jo in di vi du a le. 

Këto ko mi si o ne du het të mer ren me kri met e kryera 
në të kaluarën e afërt, sep se këto ko mi si o ne do të për-
qen dro hen në de kla ra tat e dëshmitarëve, vik ti ma ve 
dhe aktorëve të kri mit. Për të funk si o nu ar më shpejt, 
më sakët dhe në mënyrë më ku a li ta ti ve, Ko mi si o-
ni du het saktësisht ta dijë se çka do të bëje, në çka 
do të për qen dro het, dhe të ketë hapësirë qar tësisht 
të de fi nu ar ko ho re dhe ra jo na le, në të ci lat do të 
punojnë ko mi si o net e përmendura. Ko mi si o ni du het 
të mer ret me kri met e rënda, më sakët me kri met në 
të ci lat kanë pësuar numër i madh njerëzish, sep se 
nuk është në fo kus të Ko mi si o nit të mer ret me kri met 
in di vi du a le.
Deklaratë: Av ni Me le ni ca, Sho qa ta 22 Ma ji, Kosovë, Kon sul tat 
Kombëtare me Sho qa tat e Vik ti ma ve dhe me Shoq ërinë Ci vi le, 
Prishtinë, 9 maj 2009.

Ndih ma fi nan ci a re dhe dëmshpërblimet du het 
të drej to hen nga vik ti mat, e jo si de ri më ta ni 
nga pjesëmarrësit e luftës.

Dëmshpërblimet në të gjit ha shte tet du het të drej-
to hen kah vik ti mat. Përparësi e shumëfishtë i është 
dhënë popullatës së luftëtarëve, gjë që unë e kup toj, 
mirëpo në mënyrë ab so lu tisht të padrejtë është 
anas hka lu ar po pul la ta e vik ti ma ve, fa mi lje ve të 
vik ti ma ve, si do mos nëse janë vrarë mbajtësit e 
fa mi ljes, me që rast fa mi ljet janë sjellë në si tu a ta 
jashtëzakonisht të rënda dhe dra ma ti ke.
Deklaratë: Sa lem Cor bo, Sho qa ta Kthi mi dhe Mbi je te sa e 
Qëndru es hme, BH, Kon sul tat Kombëtare me Sho qa tat e Vik ti-
ma ve dhe me Shoq ërinë Ci vi le, Prishtinë, 9 maj 2009.

Është e do mos dos hme të ndrysho het qëndri mi 
ndaj dëshmitarëve të kri mit në ra jon.

Tre mar ka është shuj ta të cilën e pa guan gjyqëso ri 
i Bosnjës dhe Hercegovinës nëse dëshmitari vjen 
nga Bje li na në Sarajevë. Nuk u pra no hen shpen-
zi met e rrugës. E di ni, në mënyrë de kla ra ti ve të 
gjithë dëshirojnë që fajtorët të dënohen, mirëpo në 
praktikë shumë nga ata shkaktojnë op struk ci o ne 
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të ndryshme, mohojnë të gjit ha or va tjet e sek to rit 
jo qe ve ri tar, e shumë më e qartë do të jetë nëse e 
kuj to ni se në ven det kyçe Bjelinë janë ab so lu tisht 
të njëjtit njerëz të cilët kanë qenë aty në periudhën 
e vi te ve nga ‘92 de ri ’95, du ke fil lu ar nga po li cia e 
më tu tje.
Deklaratë: Sa lem Cor bo, Sho qa ta Kthi mi dhe Mbi je te sa e 
Qëndru es hme, BH, Kon sul tat kombëtare me sho qa tat e vik ti ma-
ve dhe shoq ërinë ci vi le, Prishtinë, 9. Maj 2009. 

Në kon sul tat në Kosovë du het ftu ar ed he sho-
qa tat e veteranëve shqip tarë ed he ato të serbëve 
nga Ser bia.

Ape loj të fto hen: Sho qa ta e Veteranëve të Luftës të 
Ushtrisë Çlirimtare të Preshevës, Medvegjës dhe 
Bu ja nov cit dhe Sho qa ta e Familjarëve të Luftëtarëve 
të Rënë. Du het të thir ren ed he sho qa tat tje ra të ish 
veteranëve të luftës, sho qa tat e luftëtarëve të rënë, 
dhe që në këto kon fe ren ca (tryeza) të thir ren ed he 
sho qa tat nga Ser bia. Kamë ma rr pjesë në Jahorinë 
në Sarajevë kur një us htar re zer vist nga zo na e 
Ka ra da kut më ka dhënë shumë in for ma ta. Ke mi 
bi se du ar pse ata nga Ser bia nuk thir ren që të ja pin 
in for ma ta kon kre te. Ai is hte nga Sur du li ca dhe 
këto të dhëna is hin kon kre te, me shumë kup tim dhe 
plotësisht të vërteta.
Deklaratë: Sha ban Ter ziu, Land sdow ne, Kosovë, Kon sul tat 
Kombëtare me Sho qa tat e Vik ti ma ve dhe me Shoq ërinë Ci vi le, 
Prishtinë, 9 maj 2009.

Gje tja e per so na ve të hum bur du het të jetë 
pa ra kusht për Ko mi si o nin e përbashkët me 
Serbinë.

Kur të the me lo het Ko mi si o ni, Ser bia du het ti plotë-
soj di sa kus hte, që të gjen det ed he per so ni i fun-
dit i zhdu kur. Që të gjithë ata kri mi nel të sil len 
pa ra drejtësisë, që të paguajnë dëmshpërblimin për 
njerëz dhe dëmin e shkak tu ar ma te rial. Pa staj do 
të vi je de ri te the me li mi i këtij Ko mi si o ni. Ko mu nat 
Gllo goc dhe Sken de raj en de i kanë mbi 300 per so na 
të zhdu kur. Fa mi ljet kurrë nuk do të paj to hen që të 
vi je de ri te kjo për të cilën ne po mendojmë. Fa mi ljet 
po i kërkojnë të afërmit e tyre.
Deklaratë: Xha fer Ve liu, Sho qa ta Pen gu i Lirisë, Kosovë, Kon sul-
tat Kombëtare me Sho qa tat e Vik ti ma ve dhe me Shoq ërinë Ci vi le, 
Prishtinë, 9 maj 2009.

Është e ne voj shme që bashkësitë fe ta re të mar-
rin pjesë në kon sul tat e iniciativës KO MRA .

Bashkësitë fe ta re gjith se si të thir ren dhe nëse njëherë 
nuk vijnë mund të vijnë në ta ki min e radhës.
Deklaratë: Ma zllum Ba ra liu, Fa kul te ti Fi lo zo fik në Prishtinë, 

Kosovë, Kon sul tat Kombëtare me Sho qa tat e Vik ti ma ve dhe me 
Shoq ërinë Ci vi le, Prishtinë, 9 maj 2009.

Në punën e Ko a li ci o nit për KO MRA du het të 
përfshihen ed he psikologët so cial, për shkak se 
tra u mat e njerëzve janë shumë të mëdha.

Dhem bja është shumë e mad he e ed he tra u mat janë 
shumë të mëdha. Pikërisht ky është një ele ment për 
shkak të ci lit nganjëherë e hum bim drej ti min që të 
ndërtojmë diçka prag ma ti ke, diçka që u ne vo ji tet të 
gjithëve. (...) Pran daj në këtë aspekt, men doj se është 
më se e ne voj shme që të ke mi njerëz të cilët për një 
kohë të gjatë janë ma rr me çështjet e tra u ma ve dhe 
njerëz të cilët janë psi ko log so cial, për shem bull, 
pa si që ne ke mi shumë or ga ni za ta dhe in di vid të 
cilët kanë pu nu ar dhe të cilët janë shumë të mirë 
në këtë drej tim.
Deklaratë: Eli Kra sni qi, So ci o lo ge nga Pris hti na, Kosovë, Kon sul-
tat Kombëtare me Sho qa tat e Vik ti ma ve dhe me Shoq ërinë Ci vi le, 
Prishtinë, 9 maj 2009.

33. Kon sul tat Kombëtare me 
artistët lid hur me iniciativën 
KO MRA

Prishtinë, Kosovë
10. Maj 2009.

Kon sul tat me artistët lid hur me Iniciativën 
KO MRA i ka or ga ni zu ar Ni sma Ri no re për të 
Drej tat e Nje ri ut në Kosovë (YIHR) nga Pris hti na, 
anëtare e Ko a li ci o nit për KO MRA. Morën pjesë 10 
ar tist, kryesisht ar tist të ar tit dra ma tik, nga të cilët 
shu mi ca janë ak tiv në or ga ni za ta jo qe ve ri ta re, dhe 
22 vëzhgues, nu mri më i madh nga YIHR, dy nga 
or ga ni za tat ndërkombëtare dhe një vëzhgues nga 
am ba sa da Zvi ce ra ne. Në kon sul ta mor ri pjesë një 
ga ze tar. Fjalën hyrëse e pa ra qitën Na ta sa Kan dic 
(Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, Ser bi), Ha ris 
Pa so vic (re gji sor te a tri nga Sa ra je va, BH), dhe 
Sa lem Cor bo (Kthi mi dhe Mbi je te sa e Qëndru es-
hme, BH). Ra por toi Ko ha Di to re.

Së pa ri është e ne voj shme të for mo het Ko mi si o-
nin Kombëtar i ci li më vonë do të bashkëpunon-
te me Ko mi si o nin Ra jo nal.

Nuk kam kurrfarë vërejtje për iniciativën, me kusht 
që ajo të the me lo het në një kon tekst real, me the-
me li min e Ko mi si o nit të Kosovës, i ci li do të ko or-
di no hej në njëfarë mënyre me ko mi si o net e ngjas-
hme apo më mirë të them, ndos hta do të for mo het 
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ndonjë ko mi sion për pjesët tje ra të ish Jugosllavisë. 
Do të is hte shumë më funk si o na le në kon tek stin se 
pse ndod hi luf ta në Kosovë. Këtu ka ndod hur luf ta, 
e te gjithë e injo ruan fak tin se ka ek zi stu ar oku pi-
mi që nga vi ti 1989 ku morën pjesë të gjit ha ven det 
e ish Jugosllavisë. For cat fe de ra ti ve kanë qenë të 
përbëra nga të gjit ha vi set e ish Jugosllavisë. (...)Me 
ven din me të ci lin ke mi qenë në luftë ed he gjen de mi 
në njëfarë luf te të papërfunduar.
Deklaratë: Al bert He ta, Sta cion, Kosovë, Kon sul tat Kombëtare 
me Artistë, Prishtinë, Kosovë, 10 maj 2009.

Kjo ka qenë punë, Shqip tar, du het të bartësh. Kjo 
është e rrënjosur në kujtesën tonë. Ne e dimë se në 
çfarë mënyre është shfrytëzuar kuj te sa ko lek ti ve. 
Kjo është en de e freskët në kuj ti me. Be te ja e Kosovës 
dhe ndërtimi i politikës e ci la e kri joj betejën e 
Kosovës dhe në bazë të së cilës më vonë u har tuan 
pla net e shfa ro sjes. (...) Ko mi si o ni Ko so var apo 
ini ci a ti va ra jo na le. Përse? Në praktikë kjo du ket 
e njëjtë, mirëpo në men djet e njerëzve, ky imazh 
është shumë i rëndësishëm, sep se Ko so va nuk ka 
qenë republikë, i është dhënë auto no mia e ci la më 
vonë iu mo rr. Pas nu mrit të madh të vik ti ma ve 
njerëzore, (...) njerëzit dëshirojnë ta ndiejnë se janë 
të zotët e ve tve tes, të zotët e ven dit tyre. Dëshirojnë 
ta posedojnë atë.
Deklaratë: Eli Kra sni qi, So ci o lo ge, Kosovë, Kon sul tat Kombëtare 
me Artistë, Prishtinë, Kosovë, 10 maj 2009.

Qa sja ra jo na le kri jon hapësirë për sqa ri min e 
shumë kri me ve të pandriçuara dhe pra ni min se 
ato kanë ndod hur. 

Unë je toj në Bijelinë. Me 1. Prill në mëngjes arritën 
njësit nga ba za e Er du tit dhe thjesht sul muan qyte-
tin du ke vrarë numër shumë të madh civilësh. Në 
mënyrë se lek ti ve janë vrarë një numër i madh i 
Shqip tar ëve. Kjo është pësimi më i madh i shqip tar-
ëve në Bo snje dhe Hercegovinë në luftë, gjatë luftës 
për Bosnjën dhe Hercegovinën. Tru pat e tyre men-
jëherë u janë dërguar fa mi lje ve të tyre në rrethinën 
e Tetovës, shu mi ca e tyre ed he në ven de tje ra. Ata 
janë var ro sur pa ob duk sion, pa gje tje mje ko li gjo re. 
Ta ni vetëm fa mi ljet e tyre e dinë se ata janë vrarë në 
Bjelinë, në Prill të vi tit ’92. Nuk ka njo hu ri për këtë. 
Nuk ka pro ce du ra të ni su ra li gjo re (...) Di sa [tru pa] 
janë tran spor tu ar dhe janë var ro sur, të tje rat janë 
hed hur përgjatë Drinës dhe var ro sur përgjatë var re-
za ve nga Mi tro vi ca e Sre mit e ga ti de ri në Be o grad 
(...) Ky Ko mi sion do ta plotësonte gjithë këtë mund të 
sek to rit ci vil për të ar ri tur de ri te të dhënat.
Deklaratë: Sa lem Cor bo, Sho qa ta Kthi mi dhe Mbi je te sa e 
Qëndru es hme, BH, Kosovë, Kon sul tat Kombëtare me Artistë, 

Prishtinë, Kosovë, 10 maj 2009.

Në Ser bi ek zi ston mo hi mi i kri me ve të luftës. Nëse 
ne nuk bëjmë asgjë, nëse nuk an gaz ho he mi që të 
kon sta to hen fak tet, që ato fak te të pra no hen kur të 
kon sta to hen dhe të fitojnë një kon tekst re gji o nal, 
atëherë ky është një pre sion shumë i fort në qe ve rinë 
ser be që të mos mund ti mo hoj. (...) Nëse ky kon sta-
tim i fak te ve në të ci lin do përfshihet i gjithë ra jo ni 
du ke ndih mu ar, shtyrë këtë qe ve ri jo de mo kra ti ke 
ser be që ta ndërpres mo hi min, kundërshtimin, 
hes htjen, atëherë çka mund të bëjë Ko so va, përmes 
njëfarë Ko mi si o ni ko so var. Ke ni pa sur ko mi si o-
nin më të mirë që ndonjëherë ka mun dur ta ketë 
di kush – Ko mi si o nin e Gold sto nit. Askush, asn-
jëherë në botë nuk e ka pa sur Ko mi si o nin e Gold-
sto nit. Ke ni pa ra Tri bu na lit të Hagës aktgjyki met e 
kre ut të policisë dhe ushtrisë ser be. Do të thotë ju 
je ni të njo hur ndërkombëtarisht si vik ti ma. Nuk ka 
kurrfarë kon te sti. Mirëpo ajo që ne dëshirojmë, ne 
nga Ser bia, nga Kro a cia, ne nga or ga ni za tat për të 
drej tat e nje ri ut – dëshirojmë që kjo të bëhet e di tur 
pu bli kisht.
Deklaratë: Na ta sa Kan dic, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi, Kon sul tat Kombëtare me Artistë, Prishtinë, Kosovë, 10 
maj 2009.

Ko so va, des hi apo jo, du het të jetë pjesë përbërëse 
e këtij Ko mi si o ni për arsye se ed he nëse i krijojmë 
ko mi si o net kombëtare, dhe nëse ke mi vik ti ma në 
Ser bi, si mun de mi ne si ko mi sion të shkojmë në 
Ser bi dhe ti kërkojmë vik ti mat. Ed he ne du het të 
bashkëpunojmë me dikën.
Deklaratë: No ra Ah me taj, ak ti vi ste për të drej tat e nje ri ut, 
Kosovë, Kon sul tat Kombëtare me Artistë, Prishtinë, Kosovë, 10 
maj 2009.

Unë e kup toj fru stri min i ci li është plotësisht i 
arsyeshëm, që pse futbollistët ko so var nuk mund 
të luajnë në Be o grad. Unë men do je kjo është e 
padrejtë. Mirëpo men do je mënyra për të ar ri tur 
de ri te ndes hja ndërmjet re pre zen ta ci o nit të Serbisë 
dhe Kosovës është pikërisht një iniciativë e këtillë. 
(...) Mos kri jo ni ju, të cilët ke ni qenë vik ti ma të 
betejës së Kosovës – mi tit, të kri jo ni një mit tjetër 
dhe të ke ni Betejën shqip ta re të Kosovës, nga e ci la 
do të pësojnë njerëz të tjerë.
Deklaratë: Ha ris Pa so vic, re gji sor te a tri nga Sa ra je va, BH, Kon-
sul tat Kombëtare me Artistë, Prishtinë, Kosovë, 10 maj 2009.

Këtu ka njerëz të cilët thonë se nuk ka pa sur vik-
ti ma ser be, as ed he një të vet me. Pran daj është 
shumë e rëndësishme, si pas men di mit tim për çka 
ed he e përkrah idenë e for mi mit të këtij Ko mi si o ni, 
që të dëgjohet e vërteta në ni vel ra jo nal, që di kush 
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në Shu ma di, një fsha tar nga Shu ma dia të njof to het 
për viktimën nga bur gu i Dubravës, që ti tre go het se 
si for cat ser be kanë vrarë të bur go su rit.
Deklaratë: Be kim Bla kaj, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re 
Kosovë, Kosovë, Kon sul tat Kombëtare me Artistë, Prishtinë, 
Kosovë, 10 maj 2009.

Artistët e kanë të vështirë të gjejnë mo tiv për tu 
marrë me temën e luftës dhe është e ne voj shme 
që të pu no het në drej tim që ed he ata të in ku a-
dro hen në këtë iniciativë. 

Ka ek zi stu ar njëfarë de ku ra jo mi i artistëve për tu 
marrë me temën e luftës, për shkak se ka ndodhë 
po li ti zi mi. Të mos the mi shu mi ca, por di sa nga 
artistët të cilët janë marrë me këtë fe no men kanë 
qenë të po li ti zu ar apo janë po li ti zu ar, kështu që kjo 
vërtetë është de ku ra ju e se për ne.
Deklaratë: Za na Hox ha Kra sni qi, re gji so re nga Ko so va, Kon sul-
tat Kombëtare me Artistë, Prishtinë, Kosovë, 10 maj 2009.

Ndos hta ed he artistët mund të in ku a dro hen në 
njëfarë mënyre në këto ak ti vi te te du ke u kri ju ar 
hapësirë njerëzve që të fla sin, për shkak se kjo është 
më e mi ra për ta. Kjo është e drejtë e tyre, kështu 
do ta qetësojnë ve tve ten, e ndos hta më vonë mund 
të fitojnë ed he ndonjë dëmshpërblim ma te rial. Me 
këtë rast, në këtë kon tekst, ndos hta do të du hej të 
ke mi pak më shumë do na ci o ne për ak ti vi te te ar ti-
sti ke, për shfaq je, për film apo diçka të ngjas hme.
Deklaratë: Vi sar Krus ha, dra ma turg nga Ko so va, Kon sul tat 
Kombëtare me Artistë, Prishtinë, Kosovë, 10 maj 2009.

Është e ne voj shme që të us htro het pre sion në 
pu blik përmes ra di os dhe pre sion në qe ve ritë 
ra jo na le përmes bashkësisë ndërkombëtare, që 
të the me lo het KO MRA.

Unë megjithatë men doj që du het të us htro het 
pre sion përmes me di a ve, me qëllim që vetëdija e 
pu bli kut të njof to het me thel bin e këtyre ten den ca-
ve to na, e në anën tjetër men doj që cak më i mirë 
do të kis hte qenë Bashkësia Evro pi a ne dhe Zyra e 
Shte te ve të Bas hku a ra të Amerikës. Ata du het të 
ushtrojnë pre sion në qe ve ritë to na me qëllim të the-
me li mit të një Ko mi si o ni të tillë. (…) Këto janë gjëra 
të ci lat nxir ren me ven dim të Qe ve risë, e për këto 
ven di me du het , nëse mun de mi, të ushtrojmë pre-
sion mbi evropianët dhe amerikanët, që ti detyrojnë 
ata të bëjnë diçka. Për shem bull, ti thu het Ta di qit “e 
be sa nuk do të jap më pa ra” apo”nuk do ta me rr ni 
vizën për Evropë de ri sa nuk e bëni këtë”, gjë që ata 
do të detyro hen ta bëjnë. Kështu bëhet kjo punë.
Deklaratë: Pe trit Çar kax hiu, Oxygen, Kon sul tat Kombëtare me 
Artistë, Prishtinë, Kosovë, 10 maj 2009.

34. Kon sul tat Lo ka le me 
shoq ërinë ci vi le lid hur me 
iniciativën KO MRA 

Pri je dor, BH
13 maj 2009

Or ga ni za tor i këtyre kon sul ta ve lo ka le is hte Sho qa-
ta Iz vor Pri je do ra. Pjesëmarrës is hin 23 për faq ësu-
es të bashkësisë lo ka le të Pri je do rit dhe rrethinës, si 
dhe pesë vëzhgues, dy nga të cilët nga OS BE. Fjalën 
hyrëse e pa ra qitën Edin Ra mu lic (Sho qa ta Bu ri mi 
i Pri je do rit, BH), Ve sna Ter se lic (Do cu men ta, Kro-
a ci), Bog dan Iva ni se vic (Qen dra Ndërkombëtare 
për Drejtësi Tran zi ci o na le) dhe Bran ko To do ro vic 
(Ko mi te ti i Hel sin kit për të Drej tat e Nje ri ut në 
Re pu bli ka Srp ska, BH). Paralajmërimin e ngjar jes 
e bo toi Ko za rac.ba.

Pjesëmarrësit përkrahën iniciativën KO MRA.

Në emër të sho qatës së cilës i ta koj, si gu risht që e 
përkrah këtë iniciativë për the me li min e KO MRA, 
an daj ed he më tu tje je mi në dis po zi ci o nin tu aj me 
të gjit ha ka pa ci te tet to na, të ci lat janë ato që janë.
Deklaratë: Sud bin Mu sic, Sho qa ta e të In ter nu ar ve Pri je dor 92, 
BH, Kon sul tat Lo ka le me Shoq ërinë Ci vi le, Pri je dor, BH, 13 maj 
2009.

E përkrahi këtë iniciativë dhe kon si de roj që një ditë 
kjo do të jetësohet në formën e Ko mi si o nit Ra jo nal për 
përcaktimin e fak te ve.
Deklaratë: Sa ba hu din Ga ri bo vic, Sho qa ta e të In ter nu ar ve Ko za-
rac, BH, Kon sul tat Lo ka le me Shoq ërinë Ci vi le, Pri je dor, BH, 13 
maj 2009.

Përshëndes iniciativën për the me li min e Ko mi si o nit 
dhe më vjen mirë që gjen dem sot këtu në me sin tu aj. 
Të gjithë ata që gjen den këtu janë të gatshëm ta fla-
sin të vërtetën, të bal la fa qo hen me te dhe kështu të 
kontribuojnë që ardhmëria e fëmijëve tanë të jetë më 
e mirë se që është ta ni. Për këtë arsye ed he ek zi ston 
ne vo ja e the me li mit të Ko mi si o nit.
Deklaratë: Sen ka Ja ku po vic, Sho qa ta DI A KOM, BH, Kon sul tat 
Lo ka le me Shoq ërinë Ci vi le, Pri je dor, BH, 13 maj 2009.

Men doj se të gjithë ata të cilët en de kanë dyshi me, 
ose të cilët dëshirojnë të fu sin ngatërresa në punën e 
këtij Ko a li ci o ni, vërtet më mirë e kanë të he qin dorë. 
Le te mbe tet ky një ko a li cion po zi tiv, do të thotë një 
pro ces po zi tiv, ndos hta më po zi ti vi në këtë shtet dhe 
në ra jon, dhe natyrisht le ti bashkëngjiten njerëzit 
të cilët vërtet me ndershmëri mendojnë të mar rin 
pjesë dhe të ndihmojnë në gjithë këtë.



Procesi KOMRA

95

Pasqyre e mendimeve, propozimeve dhe rekomandimeve 
maj 2006 – qershor 2009

Deklaratë: Se fi ka Mu ra ta gic, Çelësi i Ardhmërisë, BH, Kon sul tat 
Lo ka le me Shoq ërinë Ci vi le, Pri je dor, BH, 13 maj 2009.

KO MRA du het të ndih moj në zgjed hjen e fa tit 
të per so na ve të zhdu kur.

Bur ri im gjit has htu u mo rr në vi tin 1992, dhe pa ra 
një vi ti gje ta një pjesë të es htra ve të ci lat i ke mi 
mbled hur për një kohë të gjatë dhe i ke mi var ro sur 
siç du het. Prej atëherë, prej kur i varrosëm es htrat, 
ke mi ven din ku mund të shkojmë unë dhe fëmijët 
e mijë. Dhe ke mi gje tur njëfarë qetësie. Dhe shumë 
më brengosë pu na e të gjithë atyre të cilët kërkojnë 
të zhdu ku rit e vet, ta përjetojnë atë lehtësim pas 
gjithë atyre vi te ve dhe ta dinë ata fëmijë ku e kanë 
anëtarin e fa mi ljes, pa marrë pa rasysh ci li është ai. 
Jam shumë e in te re su ar për këtë Ko mi sion.
Deklaratë: Sen ka Ja ku po vic, Sho qa ta DI A KOM, BH, Kon sul tat 
Lo ka le me Shoq ërinë Ci vi le, Pri je dor, BH, 13 maj 2009.

Pri o ri tet i Ko a li ci o nit du het të jetë fi ti mi i be si-
mit të vik ti ma ve.

E ne du het të fitojmë be si min e të gjithë atyre të 
cilët e dinë të vërtetën, të cilët janë vik ti ma, për 
të na i tre gu ar ne ve ato. E be si min do ta fitojmë 
vetëm nëse ne e fla sim të vërtetën. Le të mos pre sim 
përkrahje nga po li ti kat. Ne ve na du het ai po pull i 
ci li i ka përjetuar ato që i ka përjetuar dhe e vërteta 
e tyre, e politikë bërësve do tu im po no het kështu që 
ata gjithë këtë do ta pranojnë më vonë.
Deklaratë: Sen ka Ja ku po vic, Sho qa ta DI A KOM, BH, Kon sul tat 
Lo ka le me Shoq ërinë Ci vi le, Pri je dor, BH, 13 maj 2009.

KO MRA du het t’ju mundësojë vik ti ma ve që të 
tregojnë se çka u ka ndod hur, dhe kjo të bëhet 
pjesë e historisë sonë. 

Di kush je ton në Bijelinë, ku je toj ed he unë, dhe 
ndos hta kurrë nuk do të ma rr vesh për diçka që ka 
ndod hur në Liv no, qoftë këtu në Pri je dor apo në di sa 
ven de të tje ra. Për këtë arsye (...) ky Ko mi sion du het 
ta japë mundësinë që di kush si viktimë të vijë dhe të 
dëshmoj e të thotë saktësisht se çka, ku, kur dhe si i 
ka ndod hur. Të mbe tet një gjurmë në ato do ku men-
te të ci lat megjithatë do të mbe sin jo vetëm pjesë e 
historisë, por ed he pjesë e ekzistencës sonë.
Deklaratë: Bran ko To do ro vic, Ko mi te ti i Hel sin kit për të Drej tat 
e Nje ri ut në Re pu bli ka Srp ska, BH, Kon sul tat Lo ka le me Shoq-
ërinë Ci vi le, Pri je dor, BH, 13 maj 2009.

Sho qa tat e vik ti ma ve kanë fu qi mo ra le të jenë 
pjesëmarrës ak tiv në kon sul tat dhe që mak si-
ma lisht ta përkrahin the me li min e KO MRA. 

Për faq ësu e sit e sho qa ta ve të vik ti ma ve të luftës 
arrijnë ni ve lin më të lart të kon sen su sit dhe të da kor-
di mit. Përse? Sep se ata kanë fu qinë më të mad he 
mo ra le dhe çdo fu qi tjetër për të qenë pjesëmarrës 
ak tiv të këtij pro ce si dhe ti ja pin përkrahje mak si ma-
le këtij pro jek ti. Pran daj është për tu pri tur se do të 
ar ri het de ri te një qëllim, të ci lin, shpre soj, të gjithë 
sin qe risht e pretendojmë.
Deklaratë: Ne delj ko Mi tro vic, Or ga ni za ta Re pu bli ka ne e Fa mi-
lje ve të luftëtarëve të Vrarë apo të Zënë Rob dhe Civilëve të 
Zhdu kur të Re pu bli ka Srp ska, BH, Kon sul tat Lo ka le me Shoq-
ërinë Ci vi le, Pri je dor, BH, 13 maj 2009.

KO MRA hapë mundësinë që ras tet e gjyku a ra 
të kon trol lo hen në kon te stin e të dhënave dhe 
dëshmive të re ja. 

 Atje ku di sa njerëz janë li ru ar nuk është kundër-
shtuar nga ana e gjyqit se janë kryer kri me , bi le 
ato kri me janë përshkruar shumë hollësisht. Do 
të thotë, në këtë do men, nëse di kush kon si de ron 
se këtu aktgjyki met kanë dështuar, se është bërë 
ndonjë lëshim apo diçka është iden ti fi ku ar si krim, 
e që në të vërtetë nuk është, aty ka hapësirë për 
KO MRA, që të ris hi koj nëse ka in for ma ta të re ja.
Deklaratë: Bog dan Iva ni se vic, Qen dra Ndërkombëtare për 
Drejtësi Tran zi ci o na le, BH, Kon sul tat Lo ka le me Shoq ërinë Ci vi-
le, Pri je dor, BH, 13 maj 2009.

Shu mi ca e aktgjyki me ve ka vend për plotësime. Për 
fat të keq, shu mi ca e këtyre aktgjyki me ve nuk kanë 
përcaktuar me emra të gjit ha vik ti mat e atij kri mi 
të ci lin e kanë pro ce du ar, e si do mos nuk i kanë pro-
ce du ar të gjit ha fak tet tje ra të ci lat kanë të bëjnë 
me pësimet e këtyre njerëzve.
Deklaratë: Edin Ra mu lic, Sho qa ta e pri je do ra sve Iz vor, BH, Kon-
sul tat Lo ka le me Shoq ërinë Ci vi le, Pri je dor, BH, 13 maj 2009.

Du het pa sur kuj des që ini ci a ti va KO MRA të 
mos po li ti zo het.

Pa ra së gjit hash, men doj se do të paj to he ni të gjithë 
me këtë, se i gjithë pro jek ti du het të jetë i de po li ti-
zu ar. Kjo nuk do të thotë që ne mos ti përfshijmë 
in sti tu ci o net po li ti ke. Pa to si gu risht se nuk mun-
de mi. Mirëpo kur them i de po li ti zu ar në kup ti min 
e po li tik bërjes, ma ni pu li mit.
Deklaratë: Ne delj ko Mi tro vic, Or ga ni za ta Re pu bli ka ne e Fa mi-
lje ve të Luftëtarëve të Vrarë apo të Zënë Rob dhe e Civilëve të 
Zhdu kur e Re pu bli ka Srp ska, BH, Kon sul tat Lo ka le me Shoq-
ërinë Ci vi le, Pri je dor, BH, 13 maj 2009.

Është e ne voj shme të thek so hen pi kat e paj ti mit 
të pjesëmarrësve në pro ce sin këshillues, e mos 
të thek so hen pi kat e ndar jes.
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Kis ha thënë sot, këtu, me si gu ri se KO MRA është 
trup i ci li është mo men ta lisht mo tiv apo Iniciativë 
e të gjithë ne ve. Sa ka në cilën kokë mo tiv, iniciativë 
dhe vul lnet nuk du het ana li zu ar ta ni. Nuk du het 
kri ju ar pa ra kus hte për ndar je por pa ra kus hte për 
ve ri fi ki min e vul lne tit, që si grup të fillojmë të 
punojmë në këtë du ke përdorur metodologjinë e ci la 
do të kënaq te gjithçka që nuk pro vo kon pakënaq ësi.
Deklaratë: Enes Ali be go vic, Sho qa ta e Vik ti ma ve Ci vi le të 
Luftës, Kon sul tat Lo ka le me Shoq ërinë Ci vi le, Pri je dor, BH, 13 
maj 2009.

Për di sa pjesëmarrës paj ti mi du het të jetë qël-
lim i KO MRA e për di sa kjo është çështje e ven-
di mit per so nal.

Men doj se është parësore dhe më e rëndësishme të 
arrijmë paj ti min.
Deklaratë: Ni ko la Dr lja ca, Or ga ni za ta Ko mu na le e Luftëtarëve 
të Zënë Rob dhe të Vrarë, No vi Grad, BH, Kon sul tat Lo ka le me 
Shoq ërinë Ci vi le, Pri je dor, BH, 13 maj 2009.

Nuk di nëse fja la paj tim do të gjen det në do ku men-
tet të ci lat do tua dorëzojmë qe ve ri ve, pikërisht nga 
fri ka që njerëzit e pikëlluar, të cilët janë drejtpër-
drejt të go di tur, të cilët kanë pësuar drejtpërdrejtë, 
do të mund ta kup to nin këtë si diçka që ndos hta 
ta ni po u im po no het. Men doj se ven di mi për paj tim 
është një ven dim thellësisht per so nal dhe se përcak-
timi i fak te ve me si gu ri kon tri buon që even tu a lisht 
di kush ta me rr një ven dim të tillë.
Deklaratë: Ve sna Ter se lic, Do cu men ta, BH, Kon sul tat Lo ka le me 
Shoq ërinë Ci vi le, Pri je dor, BH, 13 maj 2009.

Pjesëmarrja e të rinj ve në pro ce sin këshillues 
është rast që të nji hen dhe të bashkë ndjejnë me 
të tjerët. 

Prej ‘92. te të gjithë po pujt është rri tur një popullatë 
e rinisë e ci la është rri tur në një ge to, pa ndonjë kon-
takt me po pujt tjerë. Men di mi im per so nal është që 
pjesëmarrja në këso tu bi mesh, do tu jep te atyre më 
shumë rast ti ndiejnë këta të tjerët. Vetëm ky bal-
la fa qim me fak tet, me të kaluarën, ndos hta do të 
jep te re zul ta te më të mi ra në të ar dhmen. Men doj 
se pikërisht ajo ri ni është e ardhmja.
Deklaratë: Er vin Bla ze vic, Sho qa ta Mla dost, BH, Kon sul tat 
Lo ka le me Shoq ërinë Ci vi le, Pri je dor, BH, 13 maj 2009.

Bosnjës e Hercegovinës du het kus htu ar kuj des 
i posaçëm për shkak të ndar je ve të ha tas hme të 
njerëzve dhe me sit në të ci lin jetojnë.

Du het ti kus hto het pak më shumë kuj des situatës në 
Bo snje dhe Hercegovinë, pak më shumë të ba zo he mi 
në te, pa marrë pa rasysh situatën në di sa vi se tje ra. 
Megjithatë Bo snja dhe Her ce go vi na, për fat të keq, 

en de është një mje dis jashtëzakonisht i ndarë.
Deklaratë: Sud bin Mu sic, Sho qa ta e të in ter nu ar ve Pri je dor 92, 
BH, Kon sul tat Lo ka le me Shoq ërinë Ci vi le, Pri je dor, BH, 13 maj 
2009.

35. Kon sul tat Kombëtare me 
shoq ërinë ci vi le lid hur me 
iniciativën KO MRA

Ma li i Zi, Podgoricë
18 maj 2009

Kon sul tat i or ga ni zoi or ga ni za ta jo qe ve ri ta re In sti-
tut Al ter na ti va. Në di sku ti me morën pjesë 28 për-
faq ësu es të sek to rit ci vil të Ma lit të Zi. Fjalët hyrëse 
i pa ra qitën Tea Gor janc-Pre le vic (Ve pri mi për të 
Drej tat Njerëzore, Ma li i Zi), Ste vo Muk (In sti tut 
Al ter na ti va, Ma li i Zi) i Alek san dar Tri fu no vic 
(Pro jek ti Me di a tik Bu ka, BH). Ar ti kujt u pu bli kuan 
në Vje sti dhe në Evro pa e Lirë.

Ko mi si o ni i ardhshëm du het të ketë ka rak ter 
ra jo nal.

Për shkak se kon flik ti ka fil lu ar në një shtet, të cilën 
të gjithë e njo him si Ju go slla vi, e ka përfunduar në 
di sa shte te të ci lat janë kri ju ar nga ter ri to ret e sa ja, 
kon flik ti nuk ka qenë i për qen dru ar në shte te të 
cak tu a ra, bren da ku fij ve. Ai shpesh i ka lon kufijtë 
dhe për këtë konsiderojmë se mënyra më efi ka se për 
vërtetimin e fak te ve mbi kri met të ci lat si pas rre gul-
lit dhe shumë shpesh kanë qenë përtej ku fi rit është 
pikërisht një trup i tillë ra jo nal.
Deklaratë: Tea Gor janc-Pre le vic, Ve pri mi për të Drej tat 
Njerëzore, Ma li i Zi, Kon sul tat Kombëtare me Shoq ërinë Ci vi le, 
Podgoricë, Ma li i Zi, 18 maj 2009.

Do të ke mi op struk ci o ne mak si ma le në Mal të Zi. 
Zgjid hja është pikërisht, që të gjithë ne në këtë 
përbërje dhe në ni vel ra jo nal, të gjejmë me ka ni zma 
të cilët do të mundësonin që ky tre gim të ha pet. Pa 
ha pjen e këtij tre gi mi, nuk dua të them pa paj tim, 
nuk ka nor ma li zim të marrëdhëniesh ndërmjet 
po puj ve dhe shte te ve të ci lat de ri më ta ni kanë 
luf tu ar.
Deklaratë: Ra dan Ni ko lic, Sho qa ta e Luftëtarëve të Luftërave të 
1990-ve, Ma li i Zi, Kon sul tat Kombëtare me Shoq ërinë Ci vi le, 
Podgoricë, Ma li i Zi, 18 maj 2009.

Mua, per so na lisht më du ket i papranueshëm mo de-
li i ko mi si o ne ve kombëtare, po ko mi si o net kanë 
për faq ësu e sit e tyre. Ne i ke mi pa sur këto ta ni. Ma li 
i Zi ka pa sur Ko mi si o nin për per so nat e zhdu kur. 
Ky Ko mi sion ka për faq ësu e sit e vet në ni ve lin ra jo-
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nal. Mirëpo, ata fa re nuk mar rin pjesë dhe në këtë 
mënyrë nuk dëgjohet zëri i Ma lit të Zi, re spek ti visht 
i fa mi lje ve të per so na ve të zhdu kur. Pran daj, kjo 
thjesht du het të jetë diçka në ni vel ra jo nal.
Deklaratë: Ra dan Ni ko lic, Sho qa ta e Luftëtarëve të Luftërave të 
1990’ave, Ma li i Zi, Kon sul tat Kombëtare me Shoq ërinë Ci vi le, 
Podgoricë, Ma li i Zi, 18 maj 2009.

Është i nevojshëm the me li mi i ko mi si o ne ve
kombëtare, të ci lat më vonë do të bashkëpuno-
nin me ko mi si o net ra jo na le.

Men doj se kjo është e vështirë që fil li misht të the-
me lo het në ni vel ra jo nal, por du het të pu no het në 
të gjit ha shte tet veç e veç, du ke for mu ar ko mi si o ne 
apo qen dra hu lum tu e se (...)mirëpo në fund, gjith-
se si do të formësohet njëfarë Ko mi si o ni Ra jo nal 
dhe ra por ti.
Deklaratë: Mir sad Ras to der, re vi sta Fo rum, Ma li i Zi, Kon sul tat 
Kombëtare me Shoq ërinë Ci vi le, Podgoricë, Ma li i Zi, 18 maj 
2009.

Se ci li vend du het ta ketë mo de lin e vet për shkak se 
se ci li nga ven det e përfshira ka spe ci fi kat e ve ta dhe 
men doj se nuk ek zi ston një mo del i ci li do të is hte 
ideal për se ci lin vend. (...) De fi ni ti visht nuk du het 
që në fil lim të ek zi stoj Ko mi si o ni Ra jo nal, i ci li do 
të is hte mbi ko mi si o net tje ra, por që për faq ësu e sit e 
ko mi si o ne ve në ni ve lin kombëtar të jenë për faq ësu es 
të Ko mi si o nit Ra jo nal.
Deklaratë: Bo sko Ne ne zic, Qen dra për Mo ni to rim, Ma li i Zi, 
Kon sul tat Kombëtare me Shoq ërinë Ci vi le, Podgoricë, Ma li i Zi, 
18 maj 2009.

Është i nevojshëm in ku a dri mi i or ga ni za ta ve 
të luftës në punën e Ko mi si o nit të ardhshëm. 
Pjesëmarrësit në kri me do të mund t’i ndih mo-
nin KO MRA në iden ti fi ki min e kriminelëve.

Luftëtarët do të jenë këtu, e jam i si gurt ed he or ga-
ni za tat e luftës, nga të gjit ha re pu bli kat e RSFJ janë 
op struk ci o ni më i vogël. Mund të ju them që shumë 
shpejt ke mi gje tur gjuhën e përbashkët, si kur luf ta 
të mos ketë ndod hur fa re. Ne nuk je mi luftëtarë, 
ne je mi ushtarë, që do të thotë ke mi përmbushur 
njëfarë obli gi mi us hta rak, ndërsa kanë luf tu ar 
po li ti kat. Pa staj ka ndod hur paj ti mi i këtyre po li-
tik bërësve.
Deklaratë: Ra dan Ni ko lić, Sho qa ta e Luftëtarëve të Luftërave të 
1990’ave, Ma li i Zi, Kon sul tat Kombëtare me Shoq ërinë Ci vi le, 
Podgoricë, Ma li i Zi, 18 maj 2009.

Men doj se ka njerëz të cilët kanë marrë pjesë në 
këto kri me , të cilët janë ose vik ti ma ose autor, dhe 
men doj se do të pra no nin që këto dëshmitë e tyre ti 

nda nin me ndonjërin. KO MRA mund të kri joj një 
lloj kon tak ti, një lid hje te le fo ni ke, e ci la do të is hte 
nën mbroj tje, për shkak se e dimë se këta njerëz 
si gu risht do të is hin në rre zik të drejtpërdrejtë në 
rast se fillojnë të fla sin, mirëpo ata do të mund të 
na qo nin de ri te të zhdu ku rit, të na thonë “këtu dhe 
këtu kam marrë pjesë me njësinë ti me”. Shi ko ni se 
çka ka ndod hur, si ke mi ar ri tur de ri te in ci zi mi i 
Shkorpionëve.
Deklaratë: So nja Ra do se vic, ga ze ta re e lirë nga Ma li i Zi, Kon-
sul tat Kombëtare me Shoq ërinë Ci vi le, Podgoricë, Ma li i Zi, 18 
maj 2009.

Është e ne voj shme që të si gu ro het përkrahja e 
in sti tu ci o ne ve ndërkombëtare për the me li min 
e KO MRA, si do mos e Ko mi si o nit Evro pian.

Ko mi si o ni Evro pian do të is hte ai fak tor ndërkom-
bëtar të ci lit du het ti drej to he mi, përmes KO MRA, 
për çdo lloj përkrahje, nga ajo fi nan ci a re, e ci la 
natyrisht se do të is hte e rëndësishme de ri te ajo e 
ci la është më e rëndësishmja, e ajo është përkrahja 
po li ti ke që ato ven de të Ball ka nit perëndimor të 
ci lat nuk janë të gatshme të hyjnë në këtë pro ces 
të shtyhen, qoftë me shkop, qoftë me karroët, që në 
masë më të mad he dhe në mënyrë më tran spa ren te 
të sil len ndaj të gjithë pro ce sit.
Deklaratë: Mom ci lo Ra du lo vic, Lëvizja Evro pi a ne, Ma li i Zi, 
Kon sul tat Kombëtare me Shoq ërinë Ci vi le, Podgoricë, Ma li i Zi, 
18 maj 2009.

KO MRA du het të mer ret me ro lin e me di a ve në 
luftërat e të nëntëdhjetave. Me dia du het ma rr 
përgjegjësinë për ri ven do sjen e vle ra ve evro pi-
a ne në shoq ëritë post-ju go slla ve.

Për mua si qyte tar është shumë i rëndësishëm 
përcaktimi i drejtë i kri te re ve për këto fak te dhe 
urdhërdhënësit e këtyre kri me ve, jo ek ze ku tu e sit e 
thjeshtë po urdhëruesit. Dhe ata të cilët kanë kri-
ju ar men di min pu blik. (...) Për këtë ka ma te ri a le 
të ru aj tu ra, ed he pse në mënyrë të vaz hdu es hme 
është shkatërruar, ro li i me di as dhe gazetarëve në 
kri ji min e fas hi zmit në Ma lit të Zi. Men doj se këtu 
KO MRA do të mund te të vijë më së shpej ti de ri te 
fak tet.
Deklaratë: Omer Sar kic nga Ma li i Zi, Kon sul tat Kombëtare me 
Shoq ërinë Ci vi le, Podgoricë, Ma li i Zi, 18 maj 2009.

Kra has asaj pje se që mer ret me vik ti ma, kon si de-
roj se është gjit has htu me rëndësi të mer re mi ed he 
me me di at, si të til la, me ro lin e tyre në të nëntëd-
hjetat, posaçërisht me ata për faq ësu es të me di as 
të cilët en de e kryejnë këtë punë (...) Për fat të keq, 
ata nuk kanë dhënë përgjegjësi li gjo re, për çka 
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unë paj to hem dhe do të is hte punë e KO MRA që 
të mer ret me shkri met dhe pa ra qi tjet e tyre, ra por-
ti met nga fil li mi i vi te ve ta nëntëdhjeta, që bi le në 
njëfarë mënyre të zgjid het ka te go ri zi mi pro fe si o nal 
dhe mo ral i punës së tyre.
Deklaratë: Mom ci lo Ra du lo vic, Lëvizja Evro pi a ne, Ma li i Zi, 
Kon sul tat Kombëtare me Shoq ërinë Ci vi le, Podgoricë, Ma li i Zi, 
18 maj 2009.

Te le vi zi o ni bartë përgjegjësi të posaçme. Ai ka 
ndi ku ar në atë që di kush e qu aj ti fas hi sti zim të 
shoq ërisë ma la ze ze gjatë vi te ve të nëntëdhjeta.   Ai 
ta ni du het të bartë barrë të posaçme në pro ce sin e 
de-fas hi sti zi mit, re spek ti visht të ri ven do sjes së di sa 
vle ra ve evro pi a ne.
Deklaratë: Da li bor ka Ulja re vic, Qen dra për Ar si mim Qyte tar, 
Ma li i Zi, Kon sul tat Kombëtare me Shoq ërinë Ci vi le, Podgoricë, 
Ma li i Zi, 18 maj 2009.

Anëtarët e Ko mi si o nit du het të jenë në pro por ci-
on me për faq ësi min kombëtar në ra jon, du ke 
pa -sur pa rasysh ed he barazinë gji no re. Ata 
du het të jenë njerëz të gu ximshëm. Është pa ras-
htru ar ed he pyetja nëse për këtë punë du het të 
pa gu hen.

Ke ni pa rasysh që nëse ai Ko mi sion kus hti misht 
përbëhet nga njëqind anëtarë, aty do të gjen den 
42 ma la zez (apo ma la ze ze), 32 serb (apo ser be)dhe 
17 bos hnjak/mysli man, një kro at (apo kro a te), të 
ke mi kuj des ed he për barazinë e ven dlin djes, dhe 
të jenë përfundimisht pesë de ri shtatë Shqip tar në 
atë Ko mi sion. Nëse ky Ko mi sion nuk i ka njëqind 
anëtar, atëherë si pas për qin djes.
Deklaratë: Goj ko Ra i ce vic, Por ta li i In ter ne tit www.in4s.net, 
Mali i Zi, Konsultat Kombëtare me Shoqërinë Civile, Podgoricë, 
Mali i Zi, 18 maj 2009.

Ajo duhet të përbëhet, para së gjithash nga njerëz 
të guximshëm të cilët do të hulumtojnë pa atë 
presionin të cilin sipas të gjitha gjasave do ta kenë. 
(...) Më së miri do të ishte që ai dikush të jetë nga 
organizatat joqeveritare, të cilat do ti shtyjnë, do 
ti pyesin deri ku kanë arritur, dhe publikisht të 
tregojnë se çka kanë zbuluar, çfarë faktesh janë këto 
dhe çfarë dokumentacioni kanë mbledhur. Mua më 
duket se kjo do të jetë puna më e vështirë.
Deklaratë: Ljiljana Raicevic, Shtëpia e Sigurt për Gra, Mali i Zi, 
Konsultat Kombëtare me Shoqërinë Civile, Podgoricë, Mali i Zi, 
18 maj 2009.

Si të motivohen njerëzit më të mirë që të kyçen 
në këtë punë? A do të thotë kjo se duhet të kemi 
Komision profesional (...) Për shkak se këta njerëz 
nuk janë rastësisht individ të shquar, kjo do të 
thotë se këta njerëz duhet ta lënë anash punën dhe 

profesionin e tyre për tu marrë me këtë çështje, e 
cila ndoshta nuk është më pak e rëndësishme se sa 
puna e tyre, mirëpo gjithsesi është punë e re, apo 
punë tjetër.
Deklaratë: Bosko Nenezic, Qendra për Monitorim, Mali i Zi, 
Konsultat Kombëtare me Shoqërinë Civile, Podgoricë, Mali i Zi, 
18 maj 2009.

Dëshmitë publike janë më të rëndësishmet për 
punën e KOMRA.

Mendoj që dëshmia publike është një nga ngjarjet 
më të rëndësishme. E di që njerëzit të cilët do ta 
dëgjonin këtë marrje në pyetje publike përmes 
shërbimit publik i cili mbulon më së miri territorin 
e Malit të Zi. Ndoshta do të dëshironin ta thonë 
pjesën tyre të së vërtetës, dëshmitë e tyre dhe ndjen-
jat e tyre për ato tmerre të luftës, të cilat nuk kanë 
kujt t’ia tregojnë dhe të cilëve në një masë të madhe 
dyert e kufijve të shteteve fqinje u janë mbyllur. (...) 
Ende është herët, mirëpo do të ishte efikase dhe do 
të shtynte edhe njerëzit e tjerë, sepse gjithmonë kur 
keni dikë i cili futet i pari dhe dëshmon publikisht, 
thonë: ”Ja , ai mbijetoj, mundem edhe unë, unë kam 
edhe më shumë për të thënë”.
Deklaratë: Ljiljana Raicevic, Shtëpia e Sigurtë për Gra, Mali i Zi, 
Konsultat Kombëtare me Shoqërinë Civile, Podgoricë, Mali i Zi, 
18 maj 2009.

Është me rëndësi të vërtetohet fati i të gjithë 
personave të zhdukur.

Ajo në çka kisha vënë theks të veçantë është çështja 
e personave të zhdukur. Vërtet, nuk ka asgjë më 
humane dhe asgjë më të nevojshme se sa të gjendet 
varri i secilës viktimë të luftës. Do të thotë, të gjitha 
viktimat e luftës janë viktima, viktimat nuk kanë as 
përkatësi kombëtare.
Deklaratë: Radan Nikolic, Shoqata e Luftëtarëve të Luftërave 
të 1990’s, Mali i Zi, Konsultat Kombëtare me Shoqërinë Civile, 
Podgoricë, Mali i Zi, 18 maj 2009.

Është e nevojshme përkrahja për themelimin e 
parqeve përkujtimore për viktimat.

Këtu pres nga ju, që zëshëm të përkrahni iniciativën 
e rregullimit të parkut përkujtimor për viktimat 
e krimeve nga viti 1991 deri në 2001, i cili sipas 
propozimit të Forumit Boshnjak do të gjendej në 
vendin e parkut Pobrezje, me qëllim që në këtë 
vend në njëfarë mënyre t’iu përkulemi trupave të 
gjitha viktimave dhe ti japim rast familjeve dhe të 
gjithë njerëzve të tregojnë, apo në njëfarë mënyre ta 
rishqyrtojnë ndërgjegjen e tyre.
Deklaratë: Mirsad Rastoder, revista Forum, Mali i Zi, Konsultat 
Kombëtare me Shoqërinë Civile, Podgoricë, Mali i Zi, 18 maj 2009.
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36. Konsultat Kombëtare me 
organizatat e grave, 
shkencëtaret dhe me 
politikanet lidhur me 
iniciativën KOMRA

Zagreb, Kroaci
21 maj 2009

Konsultat me grupet e grave, shkencëtaret dhe 
politikanet i kanë organizuar organizatat e grave, 
anëtare të koalicionit për KOMRA në Kroaci: Grupi 
për të drejtat e grave dhe të njeriut, B.a.b.e, Qendra 
për gratë viktima të luftës ROSA, Koordinimi i 
grupeve të grave SEKA, Grupi Lezbik KONTRA, 
Qendra për iniciativa qytetare Porec, Dhoma e 
grave, Cesi, Delfin, Domine Split dhe Documenta. 
Konsultave iu ka paraprirë konferenca për shtyp, 
në të cilën folën Vesna Terselic nga Documenta, 
Marica Seatovic, gruaja e të vrarit Mihajlo Seatovic 
nga Novska dhe Rada Boric nga Qendra për stu-
dime të grave, Zagreb. Për konferencën raportuan 
HRT dhe Novi List. Në konsulta fjalën hyrëse e 
paraqitën Nela Pamukovic (Qendra për gratë vik-
tima të luftës, Rosa, Kroaci), Paula Zore, Suzana 
Kunac (B.a.b.e. Kroaci), Stasa Zajovic (Gratë në 
të Zeza, Serbi) dhe Vesna Terselic (Documenta, 
Kroaci). Konsultat përmbanin edhe ligjëratën 
‘Rëndësia e dimensionit të lindjes në procesin e 
ballafaqimit me të kaluarën’ nga Vesna Kesic 
(publiciste/gazetare dhe feministe, Kroaci) dhe 
Rada Boric (Qendra për studime të grave, femi-
niste, Kroaci). Gjatë programit Marica Seatovic, 
gruaja e të vrarit Mihajlo Seatovic nga Novska dhe 
Marija Lovric, gruaja e të vrarit Branko Lovric nga 
Osijeku, përmes dëshmive të tyre tërhoqën edhe 
një herë vërejtjen e të tubuarve për nevojën e ven-
dosjes së mekanizmave të rinjë gjatë ballafaqimit 
me pjesët e dhimbshme të së kaluarës. Në konsulta 
morrën pjesë 39 pjesëmarrëse. Për konsulta rapor-
tuan Novi List dhe HRT1.

Roli i KOMRA është që të krijojë ballafaqim të 
qartë dhe efikas me faktet, dhe në këtë mënyrë 
t’i afrojë bashkësitë e ndara dhe të pengojë 
konfliktet e reja.

Komisionet do të duhej që përmes strukturave 
të tyre, këshillave, komisarëve dhe anëtarëve të 
Komisionit të përcaktojnë të vërtetën për krimet 
e luftës të cilët pastaj bëhen pjesë e mbamendjes 
kolektive të bashkësive. Duke ecur nëpër bashkësitë 
post-konfliktuoze në Kroaci, kam ndjenjën se mis-

ioni paqësor pothuaj se nuk ka filluar ende. Këto 
janë ende bashkësi të ndara dhe se ky Komision ka 
vërtetë një rol të rëndësishëm sepse pa ballafaqim 
me faktet, të vërtetën dhe drejtësinë për viktimat, 
mendoj se kemi një hapësirë potencialisht të madhe 
për konflikte të reja.
Deklaratë: Suzana Kunac, Grupi për të Drejtat e Grave dhe 
të Njeriut, B.a.b.e, Kroaci, Konsultat Kombëtare me Grupet e 
Grave, Zagreb, Kroaci, 21 maj 2009.

Grave, viktima të dhunimit duhet tu sigurohet qa-
sja drejt mekanizmave të drejtësisë në tranzicion. 
Duhet hulumtuar sa procedura gjyqësore janë 
udhëhequr në gjykatat kombëtare për krimet e 
dhunimit në luftë. (...) Të hulumtohet se sa kanë 
qasje gratë, në përgjithësi, në mekanizmat e 
drejtësisë në drejtësinë në tranzicion. Kur të për-
fundojmë pas gjithë tregimit se ku kanë ndodhur 
dhunimet masive dhe momentin i cili e tërhoqi 
vëmendjen botërore, pas gjithë tregimit kjo natyr-
isht se u harrua dhe në këtë tregimin tranzicional 
çështja u lë anash.
Deklaratë: Vesna Kesic, gazetare dhe publiciste nga Zagrebi, 
Kroaci, Konsultat Kombëtare me Grupet e Grave, Zagreb, 
Kroaci, 21 maj 2009.

Në kuadër të KOMRA duhet të ekzistojë 
një trup i posaçëm i cili do të merrej me 
dhunimet. 

Dhe disi më duket shumë interesante ajo për-
voja e Rada Boriq nga Japonia, tribunali femëror. 
Çfarëdo kuptimi të ketë pasur kjo. Në këtë moment 
ndoshta do të kërkonim tepër, nëse e fitojmë 
Komisionin ndoshta nuk është e tepërt të kërkojmë 
tribunalin femërorë. Mirëpo mendoj se është 
shumë me rëndësi nëse në mandat fusim edhe 
dhunimet e luftës, sepse atëherë do të duhej që 
brenda kësaj të kemi një nëngrup i cili në mënyrë 
specifike do të merrej me këtë problematikë.
Deklaratë: Mirjana Bilopavlovic, Qendra për Përkrahje dhe 
Zhvillim të Shoqërisë Civile, Delfin, Kroaci, Konsultat Kombëtare 
me Grupet e Grave, Zagreb, Kroaci, 21 maj 2009.

Atë që e quajmë perspektivë feministe është që gratë 
janë viktima potenciale gjatë luftërave, fillimisht 
si gra e pastaj si kroate, serbe, myslimane, do të 
thotë përkrah etnisë së e tyre. Dhe sigurisht që për 
ne është me rëndësi që secila grua ta meritoj atë 
trajtim individual.
Deklaratë: Rada Boric, Qendra për Studime të Grave, Kroaci, 
Konsultat Kombëtare me Grupet e Grave, Zagreb, Kroaci, 21 
maj 2009.

Duhet pasur kujdes përbërjen gjinore të KOM-
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RA. Grupet e grave duhet të ndihmojnë punën e 
KOMRA, dhe atë para se gjithash me dokumen-
tacion dhe kontakte me gratë viktima.

Nëse nuk bëhet kujdes për përbërjen gjinore të 
këtyre komisioneve, sipas meje përsëri nuk kemi 
bërë asgjë. Çfarë reforma të institucioneve dhe 
çfarë politika zyrtare propozohen? Ky është njëfarë 
kuptimi i gjithë Komisionit. Dhe ajo që gjithashtu 
është me rëndësi: këta mekanizmat e drejtësisë 
në tranzicion a do të fuqizojnë grupet lokale të 
grave, lëvizjet lokale dhe iniciativat lokale për 
rivendosjen e një shoqëri më e drejt në aspektin 
gjinorë.
Deklaratë: Vesna Kesic, gazetare dhe publiciste, Kroaci, Konsultat 
Kombëtare me Grupet e Grave, Zagreb, Kroaci, 21 maj 2009.

Pra, edhe në veprimet disiplinore edhe në 
Komision, duhet pasur parasysh dimensionin 
gjinor dhe në analizë të merret parasysh dimen-
sioni gjinor i nxitjes dhe ekzekutimit të dhunës së 
luftës (...).T’i kushtohet kujdes ekspertizës gjinore 
dhe përvojave të cilat kandidatët dhe kandidatet 
e besueshëm [anëtar/e të Komisionit] kanë pasur 
gjatë punës me viktima dhe ekspertizës së tyre në 
aspektin e qasjes feministe edhe kur propozohen, 
do të thotë në raportin e Komisionit, reformat e 
politikës zyrtare, natyrisht duke inkorporuar per-
spektivën gjinore.
Deklaratë: Vesna Terselic, Documenta, Kroaci, Konsultat 
Kombëtare me Grupet e Grave, Zagreb, Kroaci, 21 maj 2009.

Është mirë që KOMRA është këtu, që jemi të push-
tuara me gjithçka duke pasur parasysh që çdo gjë 
rreth nesh ka të bëjë me luftën dhe gratë. Edhe ato 
që i kemi nga dokumentet e grimcuar shpesh edhe 
vet i dimë. Nuk e dimë as ku i kemi gratë për ti 
mbyllur disa tregime. Të mos themi me nostalgji 
se nuk e bëmë vlerësimin. Ashtu si edhe trauma, 
procesi rreth traumës, duhet të ketë njëfarë ‘closure‘, 
njëfarë mbyllje.
Deklaratë: Rada Boric, Qendra për Studime të Grave, Kroaci, 
Konsultat Kombëtare me Grupet e Grave, Zagreb, Kroaci, 21 
maj 2009.

KOMRA duhet të rekomandojë futjen e edu-
kimit paqësor në shkolla.

Duhet marrë në mandat rekomandimi i futjes së 
edukatës paqësore në shkolla, dhe të rekomandoj 
që të bëhet plani kombëtar i veprimit i cili pastaj 
u mundëson grave të marrin pjesë në te. Nëse do të 
merrnin pjesë në hartimin e planit veprues , atëherë 
do të mundnin të fusnin ndonjë nen i cili do të lidhej 

me Komisionin, krijimin e komisioneve, ballafaq-
imin me faktet e kështu me radhë.
Deklaratë: Rada Boric, Qendra për Studime të Grave, Kroaci, 
Konsultat Kombëtare me Grupet e Grave, Zagreb, Kroaci, 21 
maj 2009.

Paralelisht me themelimin e KOMRA, do të ishte 
e dobishme të nxitet themelimi i Komisionit 
kombëtar. 

Kur e paramendoj parlamentin tonë në këtë mo-
ment, mund ta paramendoj që kuvendi i Kroacisë 
me shumë dëshirë do të përkrahte themelimin e 
një Komisioni të tillë rajonal, për të treguar se si 
Kroacia ka qenë viktima më e madhe e kështu me 
radhë. Prandaj më duket se do të ishte interesante 
të shihet se në cilin moment kuvendi i Kroacisë 
do të provoj të zhvilloj një lloj empatie, siç do ta 
quaja unë. Empati të kësaj shoqërie. Do të thotë, 
midis asaj që momentalisht paraqet tërësinë ter-
ritoriale të Kroacisë. Prandaj më duket që ndoshta 
Komisioni kombëtar është interesant, kështu që 
ndoshta do të duhej disi në mënyrë paralele të 
shtyhet.
Deklaratë: Aida Bagic, Documenta, Kroaci, Konsultat Kombëtare 
me Grupet e Grave, Zagreb, Kroaci, 21 maj 2009.

Ndoshta KOMRA do të ishte më i fortë sikur të 
themelohej nga KB. 

Unë me të vërtetë frikohem që goditja e parë me 
kokë për muri do të jetë e tmerrshme. Pse? Pastaj 
do ta thirrni nuk e di kë, bashkësinë ndërkombëtare 
... Hajde të kërkojmë mandatin e KB. Mendoj a ka 
menduar dikush për këtë? Unë nuk ofroj asgjë. Nuk 
mendoj të merrem me këtë. Pse mandati i KB në 
këtë moment nuk do të ishte më i mirë?
Deklaratë: Vesna Kesic, gazetare dhe publiciste nga Kroacia, 
Konsultat Kombëtare me Grupet e Grave, Zagreb, Kroaci, 21 
maj 2009.

KOMRA duhet të merret me përgjegjësinë e 
mediave.
 
Unë kërkoj që domosdo të futet veprimi, siç do 
ta quajmë, apo argumentimi i fajësisë së disa 
gazetarëve dhe gazetareve. E dimë, së paku në ras-
tin tonë në Kroaci, Bosnje dhe Serbi se kanë kryer 
një nga punët e pista, e Gjykata e Hagës e ka dënuar 
gazetarin nga Ruanda. Mendoj që duhet ta bëjmë 
këtë se përndryshe nëse i lëmë ata që edhe më tutje 
të jenë kryeredaktor dhe redaktore në televizionet 
tona dhe të luajnë me fatin tonë, e kemi lënë punën 
në gjysmë. Ata duhet të japin përgjegjësi për atë që 
kanë bërë.
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Deklaratë: Mirjana Galo, Homo, Kroaci, Konsultat Kombëtare 
me Grupet e Grave, Zagreb, Kroaci, 21 maj 2009.

Është e nevojshme që të formohet fondi për 
viktimat e luftës. 

Fondi për viktima, ne në të vërtet e kemi fondin për 
të dënuarit në Gjykatën e Hagës, por nuk kemi fond 
për viktima.
Deklaratë: Mirjana Bilopavlovic, Qendra për Përkrahje dhe 
Zhvillim të Shoqërisë Civile Delfin, Kroaci, Konsultat Kombëtare 
me Grupet e Grave, Zagreb, Kroaci, 21 maj 2009.

KOMRA duhet të zhvilloj mekanizmat të cilët 
do të nxisin empatinë dhe dhembshurinë ndaj 
tragjedisë së të tjerëve.

Të gjitha Komisionet duhet të kontribuojnë për atë 
që folëm sot, ndryshimit të klimës morale, emo-
cionale dhe kulturore, në kuptimin e që shembujt 
dhe modelet e caktuara kulturore të cilët kanë 
qëndruar në vetë esencën e luftës, respektivisht 
të cilët kanë nisur luftën janë ende këtu. Dhe se 
karshi kësaj pandjeshmërie shoqërore dhe institu-
cionale, indiferencës, normalizimit të dhunës dhe 
mohimit të krimeve nga e kaluara, duhet të zhvil-
lohet, përmes këtij Komisioni, një klimë plotësisht 
e ndryshme e solidaritetit dhe ndjeshmërisë, si 
virtyte qytetare kundrejt bërthamës dominante 
nacionaliste dhe nacionaliste-militante. Edhe 
zhvillimi i kësaj kulture civile që unë e quaj të 
demilitarizuar, është njëfarë rruge drejt ndërtimit 
dhe forcimit të një ardhmërie tjetër.
Deklaratë: Stasa Zajovic, Gratë në të Zeza, Serbi, Konsultat 
Kombëtare me Grupet e Grave, Zagreb, Kroaci, 21 maj 2009.

KOMRA duhet t’u kushtojë kujdes gupeve mi-
noritare. Është e nevojshme të mblidhen dësh-
mitë e tyre, sepse dëshmitarët po vdesin. 

Popujt pakicë, të cilët, i kanë përcjellur të gjitha 
ngjarjet nga një drejtim krejtësisht i kundërt dhe 
thjeshtë e dinë tregimin nga vendi i ngjarjes, po 
vdesin, dhe me ta po humbin edhe të vërtetat 
lidhur me ngjarjet që kanë ndodhur në ato hapë-
sira. Unë do ta kisha lutur Komisionin i cili do të 
themelohet, që me një pjesë thjeshtë ti përkush-
tohet këtyre ngjarjeve, si popullatës civile ashtu 
edhe aksioneve të drejtpërdrejta ushtarake, të cilat 
drejtpërdrejtë kanë ndikuar në jetën e popullatës 
civile në rajonet e okupuara.
Deklaratë: Milena Percin, Unioni i Grave, Kroaci, Konsultat 
Kombëtare me Grupet e Grave, Zagreb, Kroaci, 21 maj 2009.

37. Forumi i pestë rajonal për 
drejtësinë në transicion: 
Iniciativa KOMRA

Budvë, Mali i Zi
29-30 maj 2009

Forumi i pestë rajonal kishte mbledhur mbi 200 
organizata joqeveritare nga të gjitha vendet e 
rajonit të RSFJ-së së dikurshme. Me 316 pjesë-
marrës, ky ishte njëri nga tubimet më të mëdha 
kushtuar drejtësisë në tranzicion. Forumin e 
kishin organizuar Qendra për Edukim Qytetar 
dhe Aksioni për të Drejtat e Njeriut nga Mali 
i Zi, me ndihmën e Sekretariatit të Koalicionit 
për KOMRA. Ky është forumi i parë në të cilën 
anëtarët e koalicionit për KOMRA, në kuadër 
të katër punëtorive, diskutuan për modelin dhe 
elementet tjera të modelit KOMRA. Një ditë para 
forumit, anëtarët e Koalicionit kishin mbajtur 
kuvendin e parë, themelues të Koalicionit, në të 
cilën u miratua Statuti i Koalicionit dhe u zgjodhën 
anëtarët e Këshillit Koordinues. Forumin e pestë e 
hapën Ranko Krivokapiq, kryetar i Kuvendit të 
Malit të Zi, Pierre Mirel, drejtor i Departamentit 
të Komisionit Evropian për zgjerim në vendet e 
Ballkanit perëndimor dhe Ron J.P.M. van Dartel, 
Ambasador i Mbretërisë së Holandës në Mal të 
Zi dhe Serbi.

Kuvendi i Malit të Zi ka arritur njëzëri që në 
kuadër të rezolutës mbi Marrëveshjen e stabilizim 
asociimit, në kuadër të orientimit të saj evropian, të 
inkorporoj edhe detyrimin e Qeverisë së Malit të Zi 
që të formoj qendrën dokumento-hulumtuese e cila 
do të merrej me hulumtimin e të gjitha ngjarjeve 
të cilat mund të përmbajnë elemente të krimeve 
të luftës nga viti 1991 deri më 2001.(…) Qëllim 
dominues është që kjo të hyjë në librat tona, të hyjë 
në arsimimin tonë, të hyjë në kulturën tonë. Ka 
ardhur koha që të mësojmë për humbjet tona dhe 
për gabimet tona, jo më pak se për fitoret tona. Kur 
ta arrijmë këtë, mendoj që si shoqëri kemi për të 
arritur të kuptojmë se mësimi për këto gabime dhe 
humbje nga fillimi i viteve të 90-ta është pengesa 
më e madhe në shpirtin njerëzor që ajo të mos 
përsëritet më.
Deklaratë: Ranko Krivokapic, Kryetar i Kuvendit të Malit të Zi, 
Forumi i Pestë Rajonal për Drejtësi Tranzicionale, Budvë, Mali i 
Zi, 29-30 maj 2009.

Pa marrë parasysh gjithë atë që UE mund të bëj 
dhe po bën, ai nuk mund ta marr pronësinë mbi 
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vet procesin. Ne mund të ndihmojmë, të ofrojmë 
përkrahje, mirëpo nuk mund ta marrim pronësinë 
mbi procesin. Procesi është i juaji, ky është proces 
i këtyre vendeve këtu. E vërteta, përgjegjësia dhe 
pajtimi duhet të vijnë nga vet rajoni nëse pritet 
të kenë efekt afatgjatë. Është në shtetet tuaja, e 
me ndihmën tonë që të tejkalohet trashëgimia e të 
kaluarës. ... Për këtë arsye dëshiroj që përzemër-
sisht ta përshëndes këtë iniciativë të organizatave 
joqeveritare, iniciativën tuaj që të krijoni koali-
cionin e përbashkët për themelimin e Komisionit 
Rajonal. Shpresoj që , bashkë me iniciativa të tilla 
dhe me përkrahjen dhe presionin tonë të vazh-
dueshëm, vendet e rajonit ngadalë do të vijnë në 
situatë që të pajtohen me të kaluarën e tyre dhe ta 
ndërtojnë të ardhmen e tyre.
Deklaratë: Pierre Mirel, Drejtor i Departamentit të Komisionit 
Evropian për Zgjerim në Vendet e Ballkanit Perëndimor, Forumi 
i Pestë Rajonal për Drejtësi Tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29-30 
maj 2009.

Ju, në Koalicionin rajonal për KOMRA, i keni 
dhënë vetës detyrë që ta gjeni mënyrën e drejtë për 
tu ballafaquar me të kaluarën. Është me rëndësi 
që kjo të bëhet përmes procesit inkluziv i cili tubon 
numër të madh organizatash dhe individësh dhe 
i cili përfshinë të gjitha palët relevante. Unë me 
gjithë zemër e përkrah qëllimin tuaj.
Deklaratë: Ron J.P.M. van Dartel, Ambasador i Mbretërisë 
së Holandës në Beograd, Forumi i Pestë Rajonal për Drejtësi 
Tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29-30 maj 2009.

Pjesëmarrësit e forumit përfaqësuan organizatat 
për të drejtat e njeriut, arsimim, zhvillim demo-
kratik, pastaj shoqatat e viktimave dhe fami-
ljeve të viktimave, të rinjve, veteranëve, të inter-
nuarve, të zhdukurve e tjera – nga Bosnja, Mali i 
Zi, Kroacia, Serbia, Sllovenia, Maqedonia dhe nga 
Kosova. Në tubim ishin të pranishëm edhe disa 
dhjetëra gazetar, të cilët raportuan apo botuan 
artikuj për mediat në vijim: TV CG, HRT1, RTS, 
RTRS, TV FBH, TV Atlas, TV In, TV Vijesti, 
MBC Montenegro, mediat e shkruara Blic, Borba, 
Pančevac, Pobjeda, Vijesti, Dan, Novi List dhe 
Koha Ditore, agjencia Beta dhe portalet e inter-
netit e-Novine, Peščanik, B92, PCNEN Crna 
Gora, CDM Café del Montenegro, PG Portal Info, 
Regionalne Poslovne Novine, Centar za Razvoj 
Nevladinih Organizacija, Smedia.

37.1. Punëtoria: Përse KOMRA

Në debat për mandatin morrin pjesë 57 pjesëmar-
rës të forumit të pestë për drejtësinë në transizion. 

Drejtuese ishin Shukrije Gashi (Partners Kosova) 
dhe Vesna Terselic (Documenta).

Veteranët nuk e shohin se KOMRA është e 
hapur për problemet e tyre.

Ajo që më së shumti ju pengon njerëzve [vetera-
nëve] të cilët ende jetojnë me idenë e qartë se kanë 
mbrojtur shtetin popullor, diçka të tyren, më së 
rëndi ju vije kur të gjithë në paketë i thërrasin 
autor apo kriminel.
Deklaratë: Milos Antic, Qendra për Traumat e Luftës, Serbi, 
Forumi i Pestë Rajonal për Drejtësi Tranzicionale, Budvë, Mali i 
Zi, 29-30 maj 2009.

KOMRA është e pranueshme vetëm nëse merr 
parasysh të gjitha viktimat, nëse nuk shikon se 
kush si quhet.

Ende konsideroje nuk do ti afrohemi institucionit 
apo organizatës joqeveritare deri sa të mos bind-
emi plotësisht se do ti merrni parasysh të gjitha 
viktimat, të punoni me të gjithë, të shkoni deri 
në fund për të gjithë, të vërtetoni se kush ka kryer 
krime duhet përgjigjet për to duke mos shikuar se 
si quhet, prej nga është dhe kur është zhdukur.
Deklaratë: Marko Grabovac, Shoqata për Kërkimin e Luftëtarëve 
të Zhdukur, Civilëve të Zënë Rob të Komunës Brod, BH, Forumi 
i Pestë Rajonal për Drejtësi Tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29-30 
maj 2009.

Pajtimi është proces i gjatë dhe – është shumë 
herët. 

Ne Shqiptarët nuk kemi nevojë të hakmerremi, 
mirëpo edhe nuk mundemi të harrojmë. Mirëpo 
momentalisht fjala pajtim ... për këtë është ende 
herët, për shkaqe të ndryshme. Sepse anëtarët e 
familjeve nuk e dinë ku i kanë të afërmit e tyre dhe 
para se të gjenden ata mendoj se familjet do të jenë 
edhe më të pikëluara dhe më të stresuara.
Deklaratë: Ymer Merlaku, Shoqata e Familjeve të Personave të 
Zhdukur nga Klina, Kosovë, Forumi i Pestë Rajonal për Drejtësi 
Tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29-30 maj 2009.

Jam i mendimit që procesi i pajtimit të nisë dhe të 
vazhdoj, mirëpo do të zgjas me vite. Konsideroj që 
do të tejzgjatjet dhe do të zgjas me vite.
Deklaratë: Haxhi Nalli nga Krusha e Madhe, Kosovë, Forumi i 
Pestë Rajonal për Drejtësi Tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29-30 
maj 2009.

Por një fytyrë e ligë nuk mund të lahet me një 
fytyrë të ligë. Në këto pyetje duhet pasur përgjigje 
të padyshimtë dhe qëndrim të palëkundur, që tek 
atëherë të filloj procesi i pajtimit jo dekorativ para 
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Komisionit Rajonal.
Deklaratë: Milika Pavlovic, shkrimtar nga Mali i Zi, Forumi i 
Pestë Rajonal për Drejtësi Tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29-30 
maj 2009.

Detyrë e KOMRA është të identifikojë të gjitha 
krimet, shpejtojë procesin e zbulimit të varr-
ezave dhe gjetjes së mbetjeve mortore.
Detyrë dhe qëllim i KOMRA sigurisht që do të ishte 
ti identifikoj të gjitha ngjarjet e ndodhura jo vetëm 
në territorin e komunës Vllasenica, por edhe në 
mbarë territorin ... identifikimi i lokacioneve të 
varrezave masive apo individuale ... na nevojiten 
raportet mbi ngjarjet, respektivisht të dhënat mbi 
prishjen e lokacioneve primare ... shpejtimi i pro-
cesit të kërkimit dhe zhvarrosja.
Deklaratë: Dzevad Bektasevic, Shoqata e Familjeve të Viktimave 
të Luftës Vlasenica ‘92–‘95. BH, Forumi i Pestë Rajonal për 
Drejtësi Tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29-30 maj 2009.

KOMRA duhet të ndihmojë që gjykatat të jenë 
më efikase në procedimin e krimeve të luftës, 
pavarësisht nga kombësia e viktimës.  

KOMRA duhet edhe më shumë, edhe më mirë, edhe 
më fort të ushtroj presion në strukturat udhëheqëse 
që të angazhohen që organizatat gjyqësore të zbu-
lojnë dhe dënojnë edhe më shpejtë edhe në mënyrë 
më efikase autorët e krimeve te të gjithë popujt sipas 
të njëjtave kritere, e jo në mënyrë selektive.
Deklaratë: Angjellko Kvesiq, Unioni i Llogoristëve në Kantonin 
e Bosnjës së Mesme, BH, Forumi i Pestë Rajonal për Drejtësi 
Tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29-30 maj 2009.

Çka nëse këta dëshmitar vdesin në ndërkohë, çka 
ndodhë me të akuzuarit? Duhet menduar edhe 
për këtë aspekt. Mendoj se ne si KOMRA, duhet ti 
aktivizojmë respektivisht ti freskojmë me dëshmi të 
reja këto lëndë të cilat gjenden nëpër gjykata. Nuk 
duhet lënë që të vjetrohen.
Deklaratë: Naser Lajqi, Shoqata Syri i Vizionit, Forumi i Pestë 
Rajonal për Drejtësi Tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29-30 maj 
2009.

KOMRA mund të ndihmoj që të përcaktohet e 
vërteta për të zhdukurit dhe autorët e krimit.

Unë përshëndes Komisionin e KOMRA. Të na 
ndihmoj, neve anëtarëve të familjeve të personave 
të zhdukur ta zbulojmë të vërtetën. Ata krimi-
nel e dinë se kanë kryer krim dhe mos ta hedhin 
përgjegjësin në bandat paramilitare apo të pakon-
trolluara, sepse duhet të dihet e vërteta se ka qenë 
zinxhiri komandues i ushtrisë dhe policisë ai i cili 
ka kryer krime.

Deklaratë: Xhafer Veliu, Shoqata Pengu i Lirisë, Kosovë, Forumi 
i Pestë Rajonal për Drejtësi Tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29-30 
maj 2009.

KOMRA do të na mësoj që të bashkë ndiejmë 
me të tjerët.

E falënderoj [Koalicionin] KOMRA që na ka mësu-
ar ta dëgjojmë njëri tjetrin dhe ta lëshojmë lotin 
edhe për hallin e tjetrit
Deklaratë: Gordana Djikanovic, Shoqata e Familjeve të 
Kidnapuarve dhe të Vrarëve në Kosovë, revista Kosmetske žrtve, 
Forumi i Pestë Rajonal për Drejtësi Tranzicionale, Budvë, Mali i 
Zi, 29-30 maj 2009.

KOMRA në nevojitet për ti përcaktuar faktet 
për ata të cilët kanë kryer krime dhe të largohet 
anatema se disa popuj janë kriminel.

Nuk është e lehtë të jetohet në Serbi dhe të bartet 
barra e diçkaje që e ka kryer individi. Them indi-
vidi, nuk mendoj një njeri, por shumë prej tyre me 
emër dhe mbiemër. Ndoshta KOMRA do të ndihmoj 
që secilit popull dhe secilit shtet ti hiqet anatema e 
popullit kriminel, që fëmijët e mi të cilët kanë lindur 
në Prishtinë të mund të shkojnë nesër në Prishtinë e 
të mos mendojnë se dikush mund tu bëjë keq vetëm 
pse janë serb. Shpresoj që KOMRA do të na ndihmoj 
të ngrihemi mbi atë që populli është kriminel. Le të 
përgjigjet secili kriminel për krimet që i ka kryer.
Deklaratë: Gordana Djikanovic, Shoqata e Familjeve të të 
Kidnapuarve dhe të Vrarëve në Kosovë, revista Kosmetske žrtve, 
Forumi i Pestë Rajonal për Drejtësi Tranzicionale, Budvë, Mali i 
Zi, 29-30 maj 2009.

KOMRA mundet të krijoj një dokument të për-
bashkët mbi atë që ka ndodhë.

Nëse flasim për atë se pse na duhet KOMRA, 
përveç arsyeve tjera kjo është për shkak se mendoj 
se i kemi nevojat e përbashkëta. Dokumenti i për-
bashkët mbi atë që ka ndodhur rreth të cilit pak a 
shumë të gjithë do të pajtohemi.
Deklaratë: Lidija Zekoviq, Aktiviste për të drejtat e njeriut, Mali 
i Zi, Forumi i pestë rajonal për Drejtësi Tranzicionale, Budvë, 
Mali i Zi, 29.-30. Maj 2009. 
 
Kam formuar një grup për grumbullimin dhe për-
punimin e të dhënave në nivel të Kosovës dhe këtë e 
kam institucionalizua. Kam angazhuar përfaqësues 
nga të gjitha arkivat me qëllim të grumbullimit të të 
dhënave mbi krimet, vrasjet, masakrat, dëmtimet e 
objekteve fetare dhe objekteve tjera, shkatërrimet e 
shtëpive, pastaj për personat e zhdukur, plagosjet, 
dëbimet, e kështu me radhë.
Deklaratë: Jusuf Osmani, Arkivi i Kosovës, Forumi i pestë rajonal 
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për Drejtësi Tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29.-30. Maj 2009. 

Si Shoqata ne kemi shënuar dëshmitë, kemi emrat 
e dëshmitarëve. Shoqata ka dorëzuar listën prej 
treqind kidnapuesve, vrasësve dhe kriminelëve, 
potencial, sepse derisa të mos dëshmohet në gjykatë, 
kjo nuk është e mjaftueshme. Mirëpo, këtë e kemi 
shënuar vetëm ne. Shumica nga këta dëshmitar 
nuk janë më gjallë. Do të thotë, vitet kalojnë, këtë 
duhet dikush ta shënoj, ta regjistroj, që kjo të ketë 
peshë dhe që ndoshta në bazë të saj të procedohet 
më tutje.
Deklaratë: Gordana Xhikanoviq, Shoqata e familjeve të të kid-
napuarve dhe të vrarëve në Kosovë, revista Kosmetske žrtve, 
Forumi i pestë rajonal për Drejtësi Tranzicionale, Budvë, Mali i 
Zi, 29.-30. Maj 2009. 

Komisioni do të ketë legjitimitet nëse shtetet 
marrin pjesë në formimin e saj.

Prandaj konsideroj se është shumë e rëndësishme 
që të themelohet një Komision i tillë dhe gjithashtu 
e konsideroj si shumë të rëndësishme që shtetet 
tona, qeveritë në të gjitha shtetet (…) thjeshtë i 
japin legjitimitet këtij trupi. Pa pjesëmarrjen e 
tyre vështirë që ne do të kemi sukses.
Deklaratë: Lidija Zekovic, Aktiviste për të Drejtat e Njeriut, Mali 
i Zi, Forumi i Pestë Rajonal për Drejtësi Tranzicionale, Budvë, 
Mali i Zi, 29-30 maj 2009.

Duhet fillimisht të formohen komisionet në 
nivel të shteteve e pastaj atë rajonale.

Propozim i shoqatës është që të filloj iniciativa në 
nivel lokal, e tek pastaj të lidhen shtetet e rajonit… 
nuk mundet KOMRA të fshehët pas asaj që dikur 
e quanim vëllazërim bashkim. Komisioni është i 
domosdoshëm, mirëpo së pari në nivel të shtetit e 
më vonë të ngrihet në nivel rajonal.
Deklaratë: Bajram Qerkini, Shoqata Kujtimi, Kosovë, Forumi i 
Pestë Rajonal për Drejtësi Tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29-30 
maj 2009.

Duhet formuar zyra dhe secila prej tyre duhet ta 
ketë dokumentacionin e vet, me qëllim të evitimit 
të manipulimeve.
Deklaratë: Jusuf Osmani, Arkivi Shtetëror i Kosovës, Forumi i 
Pestë Rajonal për Drejtësi Tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29-30 
maj 2009.

37.2. Punëtoria: Struktura e KOMRA-s 

Kriteret për përzgjedhjen e anëtarëve, dhe më-
nyra e përzgjedhjes së anëtarëve të KOMRA.

Udhëheqës të kësaj punëtorie kanë qenë Aleksandar 
Trifunovic (Projekti Mediatik, Buka, BH) dhe 
Bekim Blakaj, (Fondi për të Drejtën Humanitare 
Kosovë). Në diskutim morën pjesë 24 pjesëmarrës, 
kryesisht përfaqësues të organizatave joqeveritare.

KOMRA duhet të ketë një zyre qendrore dhe 
shumë zyre kombëtare, si dhe përfaqësitë në 
vendet ku janë kryer më së shumti krime.

Zyra kryesore e Komisionit Rajonal ti definoj zyrat, 
pra brenda territorit të shtetit sepse sipas të gjitha 
gjasave në Kroaci do të jetë e nevojshme të ketë 
zyre atje ku janë kryer krimet më të rënda, e ato 
janë Krajina, Sllavonia, Dalmacia, pra Knini pas 
operacioneve Olluja dhe Blesak.
Deklaratë: Suzana Kunac, B.a.b.e., Kroaci, Forumi i Pestë Rajonal 
për Drejtësi Tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29-30 maj 2009.

Mendoj se është e domosdoshme të ekzistoj një zyre 
qendrore me qëllim të grumbullimit të dhënave nga 
zyrat rajonale respektivisht territoriale. Parashihet 
që secili shtet ta financoj funksionimin e zyrave të 
veta. Mendoj se kjo ka anën e vet pozitive për shkak 
se ekziston mundësia që në secilin shtet të zgjerohet 
rrjeti i zyrave territoriale, në numër më të vogël apo 
më i madh, varësisht nga nevoja (...) Përse them zyra 
qendrore? Për arsyen e thjesht se ky do të ishte vendi 
i grumbullimit të gjitha të dhënave e në të njëjtën 
kohë edhe vendi do të shkonin të gjitha iniciativat në 
drejtim te kreut të shteteve përkatësisht institucio-
neve përgjegjëse në kuadër të shteteve.
Deklaratë: Zarko Radic, Organizata Republikane e Familjeve të 
Luftëtarëve të Zënë Rob dhe Civilëve të Zhdukur e Republika 
Srpska, BH, Forumi i Pestë Rajonal për Drejtësi Tranzicionale, 
Budvë, Mali i Zi, 29-30 maj 2009.

Sa u përket anëtarëve të Komisionit, të zyrës qen-
drore të Komisionit, secili shtet i kandidon 
anëtarët e saj të cilët do të marrin pjesë në punën 
e Komisionit.
Deklaratë: Ylber Maxhuni, Youth Step, Kosovë, Forumi i Pestë 
Rajonal për Drejtësi Tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29-30 maj 
2009.

Komisionet [zyrat]duhet të jenë në nivel kombëtar. 
Megjithatë, secili komision e njeh vendin e vet, nje-
rëzit e vet, ne jemi aq shumë në kontakt sa që 
të gjithë njihemi dhe që të gjitha ato komisione 
prapë i dorëzojnë të dhënat ndonjë Komisioni qen-
dror i cili do të jetë në nivel të gjitha shteteve të ish 
Jugosllavisë.
Deklaratë: Lozanka Radoicic, Shoqata e Prindërve Besimi, 
Shpresa, Dashuria, Serbi, Forumi i Pestë Rajonal për Drejtësi 
Tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29-30 maj 2009.
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KOMRA me siguri do ta fitoj në Kozarc, prej nga 
unë vij, përkrahjen e popullit boshnjak për shkak 
se këtu është kryer krimi ndaj tyre. Këtu kanë qenë 
tri kampe përqendrimi të cilat veç janë dëshmuar 
dhe proceduar e kështu me radhë, do të thotë këto 
janë faktet (...) Mirëpo çka me Serbët të cilët janë në 
Prijedor. A do ta përkrahin ata KOMRA, mirëpo 
jo duke u marr me çështjen e serbëve në Sarajevë, 
por që serbët të merren me çështjen e krimeve ndaj 
Myslimanëve në Prijedor, më kuptoni. (...) qëllim 
i KOMRA duhet të jetë edhe ajo se si do të bal-
lafaqohet popullata civile me faktet se krimet kanë 
ndodhur dhe ato duhet të pranohen, dhe të gjyko-
hen. (...) Mendoj që Komisioni kurdoherë të duhet 
ti ketë zyrat këtu për shkak se këtu kanë qenë tre 
kamp edhe nëse në Bosnje kjo anashkalohet, do të 
thotë nuk do të ketë sukses.
Deklaratë: Ervin Blazevic, Shoqata Mladost, BH, Forumi i Pestë 
Rajonal për Drejtësi Tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29-30 maj 
2009.

Secili shtet duhet të përfaqësohet me numër të 
njëjtë të anëtarëve në KOMRA.

Mendoj që secili shtet duhet të përfaqësohet me 
numër të njëjtë të anuarve në Komision.
Deklaratë: Ylber Maxhuni, Youth Step, Kosovë, Forumi i Pestë 
Rajonal për Drejtësi Tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29-30 maj 
2009.

Komisioni duhet të jetë rajonal, ti ketë komisarët në 
nivelin rajonal dhe këtu duhet përcaktuar njëfarë 
principi, ta zëmë dy anëtar për secilin shtet apo 
diçka të ngjashëm. Ai Komision Rajonal, si trup 
kryesor dhe si organi më i lartë i miraton të gjitha 
raportet dhe eventualisht i prezanton në publik 
hetimet e viktimave. Përveç kësaj, në nivel kom-
bëtar, do të duhej organizuar, le tu themi, trupat 
operative ekzekutive apo nën komisionet të cilat do 
të kenë qasje më të lehtë te të dhënat dhe viktimat, 
lokacionet dhe vendet e ndryshme.
Deklaratë: Andrej Nosov, Iniciativa e të Rinjve për të Drejtat e 
Njeriut, Serbi, Forumi i Pestë Rajonal për Drejtësi Tranzicionale, 
Budvë, Mali i Zi, 29-30 maj 2009.

KOMRA duhet të jetë e trup i pavarur dhe të 
mos u shërbej kërkesave kombëtare.

Ne, këtë projekt veç e kemi sjell në kuptimin mbi 
kombëtar dhe në këtë kuptim nuk duhet të bëhemi 
peng i krijimit të njëfarë strukture e cila do të 
ketë karakter kombëtar sipas sistemit sa banor aq 
viktima dhe sipas këtij principi të zgjedhën për-
faqësuesit.
Deklaratë: Amir Talic, Shoqata e llogoristëve Sanski Most, BH, 

Forumi i Pestë Rajonal për Drejtësi Tranzicionale, Budvë, Mali i 
Zi, 29-30 maj 2009.

Është parashtruar pyetja se a do ta pranojnë 
serbët e Kosovës zyrën e KOMRA apo për ta do 
të ishte e pranueshme vetëm zyra në Serbi.

A do të pranohej Komisioni Kosovar [nënkomisioni i 
KOMRA] nga ana e serbëve të Kosovës apo ndoshta 
ata do të ishin më të afërt me komisionin në Serbi? 
Do të thotë kur flasim për ato komisionet lokale, 
kombëtare, cila do të ishte struktura e anëtarëve të 
atyre komisioneve? A marrin pjesë vetëm Shqiptarët 
apo edhe të tjerët? 
Deklaratë: Gazmir Raci, ProPeace Platform, Kosovë, Forumi i 
Pestë Rajonal për Drejtësi Tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29-30 
maj 2009.

Qendra KOMRA duhet të jetë në Bosnje dhe 
Hercegovinë, apo në ndonjë shtet jashtë rajonit 
të ish RSFJ.

Sipas të gjithë treguesve, Bosnja ka pësuar më së 
shumti në të gjitha aspektet. Aty besohet se kanë 
rënë më së shumti viktima dhe duket disi logjike,(...) 
që Bosnja të bëhet njëfarë qendre rajonale për të 
gjithë, e pastaj vendet tjera do të formonin qendrat 
e tyre.
Deklaratë: Marinko Xhuriq, Shoqata e të kidnapuarve dhe të 
vrarëve në Kosovë, Serbi, Forumi i pestë rajonal për Drejtësi 
Tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29.-30. Maj 2009.  

Sa i përket zyrës kryesore të Komisionit, ndoshta të 
jetë në ndonjë vend të tretë, nëse pajtohen të gjitha 
shtetet. Pra diku jashtë ish RSFJ.
Deklaratë: Ylber Maxhuni, Youth Step, Kosovë, Forumi i Pestë 
Rajonal për Drejtësi Tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29-30 maj 
2009.

KOMRA duhet të ketë anëtar të cilët janë 
të kualifikuar për verifikimin e vërtetësisë së 
dëshmive dhe dëshmitarëve.

Nëse është qëllimi të emërohen autorët në këto 
raporte atëherë është e domosdoshme që kjo struk-
turë e organizatës të ketë disa njerëz, funksione të 
cilët do ta bënin verifikimin e vërtetësisë së këtyre 
dëshmive.
Deklaratë: Dushko Medic, Rrjeti i Gjelbër i Vojvodinës, Serbi, 
Forumi i Pestë Rajonal për Drejtësi Tranzicionale, Budvë, Mali i 
Zi, 29-30 maj 2009.

Institucionet nuk duhet të jenë të përfaqësuara 
në KOMRA. 

Njerëzit të cilët do të kandidojnë nuk mund të kenë 
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në biografinë e tyre diçka me të cilën do ta dëmtonin 
respektin e KOMRA apo vet idenë e saj. Kjo sipas 
meje nënkupton asnjë person me të kaluar apo të 
tashme politike si dhe në çfarëdo mënyre aktiv ush-
tarak apo cilësdo nga strukturat ushtarake.
Deklaratë: Marinko Djuric, Shoqata e të Kidnapuarve dhe të 
Vrarëve në Kosovë, Serbi, Forumi i Pestë Rajonal për Drejtësi 
Tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29-30 maj 2009.

Unë mendoj se anëtarët e Komisionit nuk duhet të 
jenë përfaqësues të institucioneve. (...)
Deklaratë: Gazmir Raci, ProPeace Platform, Kosovë, Forumi i 
Pestë Rajonal për Drejtësi Tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29-30 
maj 2009.

Ka propozime që veteranët të jenë anëtarë të 
KOMRA.

E pse të mos përfshihen edhe veteranët e luftës.
Deklaratë: Gazmir Raci, ProPeace Platform, Kosovë, Forumi i 
Pestë Rajonal për Drejtësi Tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29-30 
maj 2009.

Pjesëmarrja e shoqërisë civile siguron dimen-
sionin etik të punës së Komisionit.

Një ditë kur të formohet Komisioni, përfaqësuesit 
e shoqërisë civile, nuk e di sipas cilit kriter, do të 
zgjidhen, sepse është shumë e vështirë të përcaktohet 
legjitimiteti i njerëzve nga shoqëria civile, mirëpo 
është shumë e rëndësishme që zëri i tyre dhe numri 
i anëtarëve të komisionit nga radhët e tyre të jetë i 
tillë që të siguroj një lloj kualiteti të punës etike të 
Komisionit.
Deklaratë: Sanja Elezovic, Instituti për Shoqëri të Hapur, Mali i 
Zi, Forumi i Pestë Rajonal për Drejtësi Tranzicionale, Budvë, Mali 
i Zi, 29-30 maj 2009.

Kriteret për zgjedhjen e anëtarëve të KOMRA 
duhet ta sigurojë përfaqësimin e të gjitha gru-
peve shoqërore, përfshirë edhe bashkësinë 
akademike, psikologët, sociologët, juristët, 
organizatat për të drejtat e njeriut, shoqatat e 
viktimave, dhe të gjithë anëtarët duhet të japin 
betimin që i obligon moralisht.

Kuptimi moral i zgjedhjes duhet gjithashtu të 
rregullohet me kritere të caktuara, për shembull 
biografia. (...) Nuk kisha dashur që përsëri të vras 
mendjen nëse ai është polic, ish oficer apo diçka 
tjetër, kjo bile për momentin është e parëndësishme 
(...) Ata njerëz, ashtu si mjekët, duhet të japin një 
lloj betimi e cila i përcakton kuptimin moral të 
punës që do ta bëjë nesër.
Deklaratë: Amir Talic, Shoqata e llogoristëve Sanski Most, BH, 
Forumi i Pestë Rajonal për Drejtësi Tranzicionale, Budvë, Mali i 

Zi, 29-30 maj 2009.

Sa i përket vet kritereve, mendoj që merren para-
sysh ato themelore, që dikush të mos ketë qenë i 
dënuar për vepër penale, e që më vonë nga struk-
tura e vet komisarëve duhet pasur parasysh që të 
jenë të përfaqësuara të gjitha grupet e interesuara, 
e kjo do të thotë nga luftëtarët për të drejtat e 
njeriut, organizatave të shoqërisë civile, viktimave 
dhe të gjitha grupeve tjera të cilat mund ti kon-
tribuojnë kësaj besueshmërie.
Deklaratë: Andrej Nosov, Iniciativa e të Rinjve për të Drejtat e 
Njeriut, Serbi, Forumi i Pestë Rajonal për Drejtësi Tranzicionale, 
Budvë, Mali i Zi, 29-30 maj 2009.

Ky Komision rajonal duhet të jetë ekip ekspertësh, 
do te thotë persona që do të jenë në gjendje të bise-
dojnë me viktima, të marrin deklarata, ti doku-
mentojnë me fakte në mënyrë objektive, pra pa i 
dhënë kah bisedës, pa manipuluar me atë që flitet 
dhe kur e them këtë mendoj se këtu duhet të jenë 
edhe psikologët dhe sociologët, por edhe vet viktimat 
si the personat me autoritet.
Deklaratë: Borka Rudic, Shoqata e Gazetarëve të BH, BH, 
Forumi i Pestë Rajonal për Drejtësi Tranzicionale, Budvë, Mali i 
Zi, 29-30 maj 2009.

80% e bashkëqytetarëve të mijë është nëpër tërë 
botën dhe mua më intereson se si do ti gjejnë këta 
hetues gjithë ata njerëz nga Australia e deri në 
Amerikë. Plus shumica e këtyre njerëzve kanë kalu-
ar nëpër llogore, janë me shëndet të dobët dhe thënë 
troç me kohë po vdesin. Për këto pesëmbëdhjetë vite 
kanë vdekur shumë dëshmitar të gjallë.
Deklaratë: Ervin Blazheviq, Shoqata rinore Mladost, BH, Forumi 
i Pestë Rajonal për drejtësi tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29-30 
maj 2009.

Kriter jashtëzakonisht i rëndësishëm është që per-
sonat anëtar të Komisionit të kenë kapacitet ta 
jashtëzakonshëm emotiv, psikologjik dhe mendor për 
të bartur gjithë atë që mund ta dëgjojnë apo me çka 
mund te punojnë. (...) Shumë është e rëndësishme 
të mendohet në përfaqësimin e bashkësisë akade-
mike sepse ajo mund të balancoj nivelin emotivë-
psikologjik.
Deklaratë: Emina Buzhinkiq, Shoqata e të rinjve të Kroacisë. 
Deklaratë: Sanja Elezovic, Instituti për shoqëri të hapur, Mali i 
Zi, Forumi i Pestë Rajonal për drejtësi tranzicionale, Budvë, Mali 
i Zi, 29-30 maj 2009.

Koalicioni për KOMRA duhet ta mbaj një lloj 
pronësie mbi KOMRA dhe kur të formohet duhet 
penguar nxjerrjen e të pavërtetave në publik.

Unë mendoj që duhet të kemi strukturë drejtuese 
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dhe se ku Koalicioni i deritashëm me KOMRA 
duhet të mbaj pronësinë mbi KOMRA-në, për 
shkak se mendoj që nëse kjo lëshohet në nivel kom-
bëtar, në nivel shtetëror, në qeveri, do të vije deri te 
politizimi dhe se do të tentohet në mënyra të ndry-
shme të pengohet të thanit e vërtetës.
Deklaratë: Borka Rudic, Shoqata e Gazetarëve të BH, BH, 
Forumi i Pestë Rajonal për drejtësi tranzicionale, Budvë, Mali i 
Zi, 29.-30. Maj 2009. 

Pjesëmarrësit kanë mendime të ndara rreth 
asaj se a duhet të huajt të marrin pjesë në punën 
e Komisionit.

Më duket se anëtarët ndërkombëtar të Komisionit 
do mund të ishin problem shumë i madh në atë 
bashkësi në të cilën bashkësia ndërkombëtare e ka 
humbur besueshmërinë. Edhe në këtë kuptim unë 
nuk do të pajtohesha që ata të jenë të pranishëm. 
Në anën tjetër mendoj se ekziston një pjesë e mirë 
e publikut të cilët në ekspertët ndërkombëtar gjejnë 
ekspert të pavarur kështu që ky është një diskutim 
shumë,shumë i rëndësishëm.
Deklaratë: Emina Buzinkic, Shoqata e të Rinjve të Kroacisë, 
Kroaci, Forumi i Pestë Rajonal për drejtësi tranzicionale, Budvë, 
Mali i Zi, 29-30 maj 2009.

Mendoj se dilema e zgjedhjes eventuale të të 
huajve në Komision, nuk do të them bashkësisë 
ndërkombëtare sepse në këtë rast po flas për 
individ, do të mund të bëhej me të njëjtat kritere 
si zgjedhja në vendet e rajonit, pra me të njëjtat 
kritere. Pra që të jetë person me moral,me biografi 
të vërtetuar dhe me gjithë atë që mund të siguroj 
pjesëmarrja e tij në aspektin kualitativ. Do të 
thotë në këtë kuptim nuk duhet të turpërohemi 
për të krijuar rregullën nëse duhet apo jo të kemi 
të huaj në Komisionin tonë.
Deklaratë: Amir Talic, Shoqata e Llogoristëve Sanski Most, BH, 
Forumi i Pestë Rajonal për drejtësi tranzicionale, Budvë, Mali i 
Zi, 29-30 maj 2009.

37.3. Punëtoria: Mandati i KOMRA

Në debatin për mandat morën pjesë 56 pjesëmarrës 
të forumit të Pestë, në mes të cilëve kishte aktivistë 
për të drejtat e njeriut, avokatë dhe 10 pjesëmarrës 
të familjeve të viktimave nga rajoni. Drejtues ishin 
Gordan Bosanac (Qendra për studime paqësore, 
Kroaci) dhe Bogdan Ivanisevic (Qendra ndërkom-
bëtare për Drejtësi Tranzicionale).

KOMRA duhet të merret me zbulimin e varreve 
masive, zhdukjeve me dhunë, vrasjeve masive 

dhe përndjekjen e popullatës civile.

Nga këto vepra unë sigurisht i kisha veçuar varret 
masive, dmth këto janë veprat më të rënda... 
Pastaj vijnë zhdukjet e dhunshme apo me dhunë... 
Mendoj që kjo është çështja e cila e meriton man-
datin e plotë të KOMRA-s, fati i këtyre njerëzve, 
vendet e mundshme ku gjenden trupat e tyre, 
mënyra e zhdukjes. Pastaj vijnë vrasjet, do të 
thotë vrasjet në forma të ndryshme të pavarura 
nga gjërat të cilat i dimë për varrezat masive, e 
pastaj vijnë kampet, përndjekja etnike, sigurisht 
të shtrirjeve më të mëdha.
Deklaratë: Salem Čorbo, Shoqata Kthimi dhe Mbijetesa e 
Qëndrueshme, BH, Forumi i Pestë Rajonal për drejtësi tranzicio-
nale, Budvë, Mali i Zi, 29-30 maj 2009. 

KOMRA duhet të përfshijë kohën para shpër-
thimit të luftimeve të armatosura të vitit 1991 
por edhe kohën pas vitit 2001.

Shqiptarët nga Kosova këtë diskriminim e shohin 
në kontinuitet, atje nuk ka filluar në vitet e ’90-ta 
por shumica thonë se ka filluar gjatë viteve të 
’80-ta, pas vitit 1981 kur patën filluar burgosjet, 
madje edhe vrasjet, kur ushtarët vriteshin nëpër 
kazerma të ndryshme nëpër pjesë të ndryshme 
të Jugosllavisë dhe mua më duket se do të kishte 
qenë mirë nëse do të flisnim më shumë për këtë 
gjë sot.
Deklaratë: Nora Ahmetaj, aktiviste për të drejtat e njeriut, 
Kosovë, Forumi i Pestë Rajonal për drejtësi tranzicionale, Budvë, 
Mali i Zi, më 29-30 maj 2009. 

Në Kosovë do të duhej të mbulohej koha nga 11 
marsi i vitit 1981 kur një student në mensën stu-
dentore në Prishtinë e kishte gjuajtur pjatën në 
tokë, në kohën kur kishte arritur stafeta e Titos 
në qendër të Prishtinës dhe aty u pat kërkuar që 
Kosova të firon statusin e republikës dhe në anën 
tjetër ky student pat thirrur ‘Poshtë Tito!’... kështu 
që në thelb lufta e armatosur në Kosovë nisi më 11 
mars të vitit 1981, dhe sipas meje mori fund më 9 
qershor të vitit 1999 kur u nënshkrua marrëveshja 
e Kumanovës.
Deklaratë: Teki Bokshi, avokat nga Kosova, Forumi i Pestë 
Rajonal për drejtësi tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29-30 maj 
2009. 

Komisioni duhet të shpjegojë çka ka ndodhur para se 
të fillonin veprimet luftarake sepse veprimet luftar-
ake nuk filluan nga vetvetja, atyre iu kanë paraprirë 
pështjellime të caktuara politike, konfliktet e kështu 
me radhë. Dhe duhet të niset vetëm nga janari i vitit 
1991 dhe të flitet si kanë filluar këto veprime luf-
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tarake. Mua më duket se nuk do të jetë punë e plotë 
nëse në fakt nuk bëhet një hyrje, përkatësisht nëse 
nuk bëhet një bazë e cila do të mund të shërbente 
për shqyrtim më real të rrethanave para fillimit të 
veprimeve luftarake.
Deklaratë: Amir Kulagic nga Srebrenica, BH, Forumi i Pestë 
Rajonal për drejtësi tranzicionale, Budvë, Mali i ZI, 29-30 maj 
2009. 

Për Kosovën vlen rregulla që çështja ende nuk është 
e definuar dhe e përfunduar dhe se atje ende ndo-
dhin krimet. Asgjë nuk mund të merr fund me vitin 
2001 kur tashmë në vitin 2006 e kemi dikë të kid-
napuar dhe për të cilin edhe sot nuk dihet asgjë.
Deklaratë: Olivera Budmir, Shoqata e Familjeve e të rrëmbyerve, 
të zhdukurve dhe të vrarëve në Kosovë, Serbi, Forumi i Pestë 
Rajonal për drejtësi tranzicionale , Budvë, Mali i Zi, 29-30 maj 
2009. 

Pjesë e mandatit të KOMRA-s duhet të jenë 
edhe krimet seksuale, mobilizimi i dhunshëm i 
refugjatëve dhe përgjegjësia institucionale.

Krimet seksuale, dhunimet, prostitucioni i dhun-
shëm e pastaj robërimi seksual, shtatëzënia e dhun-
shme... duhet të hyn në mandatin e KOMRA, pastaj 
mobilizimi i dhunshëm i refugjatëve, gjë që ka 
ndodhur në Serbi gjatë viteve 1993, 1994 e mjaft 
masovikisht edhe në vitin 1995... Unë do të dëshi-
roja se në atë që quhet anatomi e krimit t’i shtohet 
edhe pyetja e përgjegjësisë institucionale.
Deklaratë: Staša Zajović, Gratë në zi, Serbi, Forumi i Pestë 
Rajonal për drejtësi tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29-30 maj 
2009. 

KOMRA duhet të merret me viktimat e bom-
bardimeve të NATO-s.

Ekzistojnë viktima të cilat janë pasojë e bombar-
dimit, në fakt të bombardimit të NATO-s; për shkak 
të kësaj ka shumë njerëz të cilët janë zhdukur, nëpër 
trena, nëpër ura... Kjo gjithashtu është një gjë e cila 
duhet të njihet.
Deklaratë: Olivera Budimir, Shoqata e familjeve të të rrëmby-
erve, të zhdukurve dhe të vrarëve në Kosovë, Serbi, Forumi i 
Pestë Rajonal për drejtësi tranzicionale, Budvë, Mali i zi, 29-30 
maj 2009. 

KOMRA duhet të zbardhë karakterin e konflik-
teve të armatosura dhe përgjegjësinë e bashkë-
sisë ndërkombëtare.

Mandati i KOMRA-s do të duhej të ishte dy gjëra. 
E para, do të duhej të ishte karakteri i konflikteve të 
armatosura. Sidoqoftë, ne duhet të vejmë në pyetje 
në tërësi, prej Srebrenicës e më tej, çka ka bërë bash-

kësia ndërkombëtare për të zgjidhur problemin e 
konflikteve në ish Jugosllavi.
Deklaratë: Narcis Misanovic, Organizata e vetme për luftëtarët 
e demobilizuar, BH, Forumi i Pestë Rajonal për transicionin e 
drejtësisë, Mali i Zi, 29-30 maj 2009. 

KOMRA duhet t’i bashkojë shoqatat e viktimave 
në kërkesën që të gjinden të zhdukurit dhe për 
dënimin e atyre të cilët kanë kryer krimet.

Nuk kam drejtë që këtu të paragjykoj, të bëj thirrje 
dhe të gjykoj se kush është keqbërës më i madh apo 
më i vogël. Nuk kam të drejtë ta bëj këtë gjë por 
kam të drejtë të them se duhet të bashkohemi dhe 
të kërkojmë mundësitë e gjetjes së numrit sa më të 
madh të personave të zhdukur dhe të përgjigjet ai 
i cili e ka bërë krimin mbi ta. Nëse shndërrohemi 
në gjykata, nëse e paraqesim veten si avokatë të 
caktuar, gjyqtarë apo çka do, prej KOMRA nuk do 
të ketë asgjë.
Deklaratë: Marko Grabovac, Shoqata për kërkimin e luftëtarëve 
të robëruar, civilëve të zhdukur të Republika Serbska, BH, Forumi 
i Pestë Rajonal për transicionin e drejtësisë, Budvë, Mali i Zi, 
29-30 maj 2009. 

KOMRA duhet të përpilojë listën e humbjeve në 
njerëz gjatë luftimeve të armatosura.

Komisioni Rajonal për t’i vërtetuar faktet duhet të 
krijojë një listë të humbjeve në njerëz, apo listë të 
atyre që kanë pësuar, por me këtë mënyrë për secilin 
preson që e ka humbur jetën apo është rrëmbyer dhe 
larguar apo në ndonjë mënyrë tjetër është zhdukur 
apo vrarë të ketë një karton në të cilin duhen paraq-
itur të gjitha të dhënat personale, duhet të ketë vend 
ku shkruhet nëse ky person ka qenë pjesëtar i ndonjë 
formacioni të caktuar ushtarak apo ka qenë civil, 
duhet të shkruhen rrethanat në të cilat ky person 
e ka humbur jetën apo është larguar e kështu me 
radhë, a është identifikuar, a është varrosur e 
kështu me radhë.
Deklaratë: Amir Kulaglic nga Srebrenica, BH, Forumi i Pestë 
Rajonal për drejtësinë tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29-30 maj 
2009. 

KOMRA duhet të organizojë mbrojtjen e doku-
mentacionit të organizatave joqeveritare.

Mendoj se do të ishte mirë që KOMRA të punojë drejt 
krijimit të një baze të vetme të të dhënave jo vetëm të 
viktimave por edhe të dokumenteve të cilat mund të 
gjenden tek institucionet joqeveritare, t’i sistematizon 
ato, ti mbron në mënyrë adekuate kështu që të mos 
shkon deri te humbja apo shkatërrimi i dokumenteve 
të caktuar dhe shumë të rëndësishëm, të cilët mund 
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të ndihmojnë jo vetëm në identifikimin e viktimave 
por edhe në vërtetimin e fakteve tjera të cilat mund 
të zbardhin rrethanat apo modelet e krimit në një 
territor të caktuar.
Deklaratë: Amir Kulaglic nga Srebrenica, BH, forumi i Pestë 
rajonal për drejtësinë tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29-30 maj 
2009. 

KOMRA duhet të merret me përgjegjësinë e 
institucioneve.

Unë do ti jepja KOMRA mandat që të merret 
jo vetëm me veprimet e individëve por edhe me 
veprimet e institucioneve, organeve. Pse të mos 
merret KOMRA me krimet të cilat i kanë kryer 
shtëpitë mediale ... përkatësisht kryeredaktorët 
e tyre, gazetarët e kështu me radhë, pastaj pse 
KOMRA nuk do të merrej me faktin se organe të 
caktuara policore dhe polici të tëra të shteteve të 
rajonit në një mënyrë kanë qenë kryes, në fakt urd-
hërues të krimeve të cilat janë kryer nëpër kampe, 
burgje etj.
Deklaratë: Ibro Bulic, Prokuroria e BH, Forumi i Pestë Rajonal 
për drejtësinë tranzicionale. Budvë, Mali i Zi, 29-30 maj 2009. 
 
Nuk ka krim, krimi është shumë i sofistikuar, dikush 
e ka menduar dhe e ka organizuar, dikush e ka kryer, 
dikush e ka aplauduar, dikush e ka nxitur e kështu 
me radhë. I përkrahë të gjithë ata të cilët thonë se 
duhet të merremi me institucionet, në fakt me njerëz 
në institucione.
Deklaratë: Amir Kulaglic nga Srebrenica, BH, Forumi i Pestë 
Rajonal për drejtësinë tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29-30 
maj 2009. 

KOMRA duhet të zbardh fakte të cilat deri tani 
nuk janë vërtetuar, e të cilat kanë të bëjnë me 
konfliktet në rajon, si dhe faktet të cilat kanë të 
bëjnë me përgjegjësinë individuale.
 
Ekzistojnë faktet të cilat i ka vërtetuar Tribunali për 
ish Jugosllavinë, fakte të cilat nuk mendoj që përsëri 
duhet t’i vërtetojmë, por thjeshtë duhet të kopjohen, 
të huazohen... Lista e dytë e fakteve do të jetë për 
faktet e vërtetuara të cilat deri tani, në fakt që nga 
fillimi i punës së KOMRA i kanë vërtetuar organet e 
drejtësisë në shtetet e caktuara të rajonit. Mirëpo, aty 
do të shfaqen problemet sepse një fakt i vetëm do të 
vërtetohet ndryshe nga ana e gjykatave të ndryshme. 
Dhe lista tjetër do të duhej të ishte ajo e fakteve të cilat 
nuk janë vërtetuar dhe të cilat duhen vërtetuar, të 
vihen në listën e fakteve të cilat duhen vërtetuar. Këto 
do të duhej të ishin fakte që kanë të bëjnë objektivisht 
me luftën, konfliktet në rajon, e pastaj do të pasonin 
faktet që kanë të bëjnë me vepra të kryera individual-

isht, me përgjegjësi individuale.
Deklaratë: Ibro Bulić, Prokuroria e BH, forumi i Pestë rajonal 
për drejtësinë tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29-30 maj 2009. 

KOMRA duhet të merret me viktima, të vërte-
tojë pse janë vrarë njerëz të pafajshëm dhe të 
ndihmon në gjetjen e mbetjeve mortore.

Zotërinj të dashur për mua aspak nuk ka rëndësi 
ngushëllimi juaj, që ky shtet është fajtor. Për mua 
kjo nuk ka rëndësi. Për mua ka rëndësi që të dijë 
se tre personat (nëna, babai dhe vëllai) për të cilët 
thash se janë vrarë, t’i gjej mbetjet mortore, ti var-
rosi në përputhje me zakonet e mia dhe zakonet e 
kombit tim, dhe të paktën të dijë se kush dhe për 
çfarë qëllimi e ka bërë këtë.
Deklaratë: Milosav Stojković, Shoqata e të rrëmbyerve dhe të 
vrarëve në Kosovë, Forumi i pestë rajonal për drejtësi tranzicio-
nale, Budvë, Mali i Zi, 29.-30. maj 2009. 

Viktimat ndaj të cilave është kryer krimi janë 
persona të mbrojtur nga konventa e Gjenevë.

Në të drejtën ndërkombëtare, në fakt në zakonet e 
të drejtës ndërkombëtare, persona të mbrojtur janë 
të gjithë ata ndaj të cilëve është kryer krimi.
Deklaratë: Ibro Bulić, Prokuroria e BH, Forumi i Pestë Rajonal 
për drejtësi tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29.-30. maj 2009. 

Çdo kush që ka përjetuar dhunë, të mos harrojmë 
këtë gjë, nga maltretimi fizik, seksual, joseksual e 
tjera, e deri te vrasja me anë të torturës, është viktimë 
e cila është e palejueshme dhe e papranueshme.
Deklaratë: Srđan Dvornik, aktivist për të drejtat e njeriut, 
Kroaci, Forumi i pestë rajonal për drejtësinë tranzicionale, 
Budvë, Mali i Zi, 29.- 30.maj 2009. 

Mandati i KOMRA nuk duhet të jetë i kufizuar. 
Komisioni duhet të siguron dhe të ruan doku-
mentacionin, ndërsa varet nga organet gjyqë-
sore që ta përfundojnë punën.

Për këtë arsye mendoj se kur është në pyetje man-
dati i vetë organit, duhet të jetë i pakufizuar. Sepse 
krimi i luftës nuk vjetrohet... Çështja e dytë... të 
siguron që të mos zhduket dokumentacioni. Nëse 
i ruani dokumentacionet herdokurë  keqbërësi do 
të shpallet keqbërës, e viktima do të fitojë satisfak-
sionin. Secili krim është unik dhe secili dokument i 
cili sot mund të ruhet duhet të arkivohet në mënyrë 
që shtetet tona të bëjnë presione mes veti që kjo 
punë në kuptimin juridik të merr fund. Kush do ta 
përfundojë? Vetëm organet shtetërore dhe gjykatat. 
Ne nuk mund të pretendojmë se e kemi karakterin 
e çfarëdo organi gjyqësor.
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Deklaratë: Branislav Radulović, Shoqata e juristëve të Mali të Zi, 
Forumi i Pestë rajonal për drejtësinë tranzicionale, Budvë, Mali i 
Zi, 29.-30. maj 2009. 

KOMRA duhet të ketë sukses, andaj nuk duhet 
të merret me shkaqet e luftës.

Mendoj se nuk duhet të merremi me shkaqet e 
luftës, do të thotë me çështjen se kush ia nisi, me 
vrasjen e dasmorit serb, apo në Borovo Selo, e 
kështu me radhë, por të kemi gjithmonë parasysh 
se KOMRA duhet të ketë sukses. Në të kundërtën 
nuk do të ketë sukses, nuk do t’i përvetësojë të gjithë 
shtatë qeveritë dhe parlamentet.
Deklaratë: Jasna Bogojević, aktiviste e organizatave joqeveritare 
nga Serbia, Forumi i Pestë Rajonal për drejtësinë tranzicionale, 
28. dhe 29. 06.2009. Budvë, Mali i Zi 

Shkaqet, impilikmet politike, vepruesit, këto janë 
gjëra të rendit të dytë, të parëndësishme, jo ato të 
cilat duhen mënjanuar por duhen nxjerrë në pah. 
Këto vijnë në rend pas dhe e vetmja gjë ku KOMRA 
mund t’i jep vetes mandat të plotë, është çështja e 
dëshmive të viktimave nga vetë goja e tyre, detek-
timi i asaj që ka ndodhur, ta çoj çështjen deri në 
fund.
Deklaratë: Srđan Dvornik, aktivist për të drejtat e njeriut, Kroaci, 
Forumi i pestë rajonal për drejtësinë tranzicionale, Budvë, Mali i 
Zi, 29.-30. maj 2009. 

Konsideroj që Komisioni duhej të merret më shumë 
me pyetjen e fakteve se sa me vetë kualifikimet 
juridike të krimeve të caktuara. Komisioni nuk do 
të duhej të hynte në implikimet juridike por vetëm 
duhet të paraqet llojin e krimit në kuptim të rrëm-
bimit, vrasjes, dhunimit e kështu me radhë, ndërsa 
në pyetjen e përndjekjes gjyqësore natyrisht të 
pritet që me këtë do të merren gjykatat dhe organet 
gjyqësore.
Deklaratë: Howard Varney, Qendra ndërkombëtare për drejtës-
inë tranzicionale – ICTJ, Forumi i pestë rajonal për drejtësinë 
tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29.-30. maj 2009. 

KOMRA duhet të merret me shtetësitë e anulu-
ara në Slloveni.

Ka të bëjë me anulimet e nënshtetësisë së Republikës 
së Sllovenisë dhe të kuptoni se sa problem i madh 
është ky. Duhet t’u them se ende janë 12.000 njerëz 
të shlyer nga Sllovenia. Nuk do të doja t’ zvogëloja 
rastet më të rënda të armatosura të cilat kanë ndod-
hur në Jugosllavi por që edhe këto akte kriminele të 
përndjekjes, nuk e di a është kjo shprehje adekuate, 
tashmë e kam harruar gjuhën serbo-kroate, që edhe 
këso gjëra të hyjnë në interesim të KOMRA.

Deklaratë: Aleksandar Todorović, Nisma civile e të shlyerve, 
Slloveni, Forumi i Pestë rajonal për drejtësinë tranzicionale, 
Budvë, Mali i Zi, 29.-30. maj 2009. 

37.4. Punëtoria: Dëgjimi publik 
dhe marrëdhënia ndaj kryesve  
të krimeve të luftës dhe          
shkeljeve tjera të rënda të të  
drejtave të njeriut

Në debat morën pjesë 75 pjesëmarrës të Forumit 
të Pestë për drejtësinë tranzicionale, në mes të 
cilëve ishin 25 përfaqësues nga shoqatat rajonale 
të familjeve të viktimave. Pos sugjerimeve dhe 
këshillave në lidhje me temat e punëtorisë, disa 
pjesëmarrës ishin të mendimit se prioritet ishte 
vërtetimi i shkaqeve të luftës dhe krimeve,2 ndërsa 
përfaqësuesit e shoqatave serbe shprehën se ser-
bëve u duhej garanci që të gjitha viktimat do të 
trajtoheshin barabartë.3 Moderatorët e debatit 
ishin Tea Gorjanc- Prelević (Aksioni për të drejtat 
e njeriut, Mali i Zi) dhe Dinko Gruhonjić ( Shoqata 
e pavarur e gazetarëve të Vojvodinë, Serbi).

Dëshmia e drejtpërdrejtë e viktimave jep hapë-
sirë për katarsë dhe bashkëndjesi.

Arsyeja pse sipas mendimit tim dëgjimet publike 
janë shumë të rëndësishme, kur flasim para së 
gjithash për empatinë, është fakti se për shembull 
rasti tani i përmendur i vrasjes së të rinjve boshn-
jakë (Shkorpionët) dhe xhirimet të cilat u treguan 
nga ana e të gjitha stacioneve televizive në Serbi, 
ajo të cilën unë arrita ta përcjelli në publik së pari 
ka shkaktuar shok, e pastaj dhimbje dhe ndjesi për 
këto viktima. (...) Mendoj se KOMRA në praktikë 
është rasti i parë serioz, dhe kam frikë rasti i fundit 
që të dëgjohet zëri i viktimave.
Deklaratë: Dinko Gruhonjić, Shoqata e pavarur e gazetarëve të 
Vojvodinës, Serbi, Forumi i Pestë Rajonal për drejtësinë tranzicio-
nale, Budvë, Mali i Zi, 29.-30. maj 2009. 

Andaj dëgjimet publike do të jenë një lloj i çlirimit, 
një lloj i katarsës dhe natyrisht një lloj i ndihmës tejet 
të çmueshme për ata të cilët do t’i procesojnë krimet 
e luftës.
Deklaratë: Jusuf Trbić, Bashkësia kulturore boshnjake Preporod, 
BH, Forumi i Pestë rajonal për drejtësinë tranzicionale, Budvë, 
Mali i Zi, 29.-30. maj 2009. 

Nuk e di a keni dëgjuar për të Shlyerit e Republikës 
së Sllovenisë? Deri sa nuk filluam të dëshmojmë, per-
sonalisht nuk kemi bërë asgjë. Publiku nuk ka ditur 
për neve, sllovenët nuk kanë bashkëndjerë me neve, e 

2 Ibrahim Čekić, ish i dënuar 
politik nga Mali i Zi: Mendoj 

se kjo që ju po përpiqeni të 
merreni me pasojat është një 

gabim shumë i madh, sepse 
para së gjithash mendoj se këtu 

duhet të merremi me shkaqet, 
përkatësisht me shkakun që ka 

sjell të kemi sot Srebrenicën, 
Dubrovnikun, Bijelinën, çka di, 

Sarajevën etj.

3 Milena Parlić, Shoqata e 
familjeve të rrëmbyerve dhe 
të vrarëve në Kosovë. Serbi: 

Për ne është shumë me rëndësi 
individualizmi i krimit, që 

mos të ketë aspak politikë në 
KOMRA, që kjo të mos ekzis-
tojë fare. Pra, që të gjitha vik-

timat të janë të barabarta, kjo 
është më e rëndësishme për ne. 
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kur filluam të dëshmojmë në publik, nga 5 për qind 
i depërtimit në publikun slloven kemi arritur në 45 
për qind.
Deklaratë: Irfan Beširević, Qendra sociale, Rog, Slloveni, Forumi 
i Pestë rajonal për drejtësinë tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29.-
30. maj 2009. 

Mendoj që është shumë e rëndësishme që t’i shohim 
viktimat me emër dhe mbiemër dhe në fytyrë, me 
lot, me dhimbjen, pavarësisht se sa e vështirë do të 
mund të ishte kjo gjë, por kjo është e vetmja mënyrë 
se si të vijmë në vete ndoshta, pas tërë këtyre viteve 
dhe që ndoshta fëmijët tanë të nisin të bëjnë diçka 
tjetër në këto vende, e të mos kthehemi vazhdimisht 
dhe të sillemi në rreth.
Deklaratë: Ljiljana Stojanović, Qendra për demokraci dhe zhvil-
lim të jugut të Serbisë, Serbi, Forumi i Pestë Rajonal për drejtësi 
tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29.-30. maj 2009. 

Kur është në pyetje dëshmia publike do të doja 
të them se kjo është gjë e drejtë, që len përshtypje 
shumë të madhe në të gjithë njerëzit rreth neve dhe 
në rajon...
Deklaratë: Ljubiša Filipović, Shoqata e familjeve t të rrëmbyerve dhe 
të vrarëve në Kosovë, Crveni božur, Mali i Zi, Forumi i Pestë Rajonal 
për drejtësi tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29.-30. maj 2009. 

Nocionin e viktimës duhet definuar në përputh-
shmëri me standardet e të drejtave të njeriut.

Viktimë është secili individ apo grup mbi të cilin 
është kryer krimi, gjithashtu viktimë është qyte-
tari mbi të cilin është kryer çfarëdo lloj i dhunës i 
motivuar nga akti kriminel dhe jo njerëzor apo me 
anë të veprimit kundër standardeve të pranuara 
ndërkombëtarisht të cilat garantojnë realizimin e 
të drejtave të njeriut.
Deklaratë: Velija Murić, Komiteti malazias i juristëve për të 
drejtat e njeriut, Forumi i Pestë rajonal për drejtësinë tranzicio-
nale, Budvë, Mali i Zi, 29.-30. maj 2009. 

Duhet treguar me gisht mbi atë që është organiza-
tor i të gjithë kësaj, duhet bërë dallimin në mes 
viktimave. Një gjë është viktima e cila është vrarë 
në prag të shtëpisë së saj, tjetër është ai i cili ka 
shkuar në vend të huaj që të kërkon diçka e kështu 
me radhë.
Deklaratë: Ibrahim Čikić, ish i burgosur politik, Mali i Zi, 
Forumi i Pestë rajonal për drejtësinë tranzicionale, Budvë, Mali i 
Zi, 29.-30. maj 2009. 

Viktimë është edhe ai i cili është vrarë në pragun 
e vet, por në të njëjtën kohë viktima janë edhe ata 
të cilët janë përndjekur dhe përzënë nga shtëpitë 
e tyre, do të thotë nuk janë vrarë. Andaj nocioni 
i viktimës ka shumë shumë kuptime dhe mendoj 

se gjatë punës së KOMRA, dhe posaçërisht në të 
folurit publik, të mos bëhen vlerësime të njëjta, aty 
ku nuk guxohet të bëhen.
Deklaratë: Esad Kočan, javorja Monitor, Mali i Zi, Forumi i 
Pestë rajonal për drejtësi tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29.-30. 
maj 2009. 

Dëgjimet publike nuk duhen kufizuar vetëm në 
viktima.

Jam i mendimit se duhen dëgjuar të gjithë ata të 
cilët duan të japin rrëfimin sepse ne nuk jemi në 
gjendje e as që jemi të thirrur që të vlerësojmë nëse 
dikush është keqbërës apo jo. Natyrisht, për këtë 
duhet siguruar një mekanizëm, ndoshta ky nuk 
është termin i duhur, për mbrojtjen e dëshmitarit.
Deklaratë: Jusuf Trbić, Bashkësia kulturore boshnjake Preporod, 
BH, Forumi i Pestë Rajonal për drejtësi tranzicionale, Budvë, 
Mali i Zi, 29.-30. maj 2009. 

Kur janë në fjalë kryesit e krimit, mendoj se 
ata gjithashtu vuajnë, kanë mjaft trauma dhe se 
tregimet e viktimave mund t’i shtyjnë që edhe ata 
të rrëfehen, dhe mendoj se është shumë me rëndësi 
që gjatë rrëfimit të tregimit të mos kacafyten, të 
mos fyhen, që tregimi të jetë ashtu si është dhe të 
krijohet një hapësirë për tregim, të ketë hapësirë për 
të gjitha tregimet.
Deklaratë: Teufika Ibrahimefendić, Gratë Viva, BH, Forumi i 
Pestë Rajonal për drejtësi tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29.-30. 
maj 2009. 

Për të gjetur se ku janë zhdukur, për ata që nuk 
janë aq të fajshëm, që kanë pasur faje më të vogla, 
që nuk kanë qenë kriminelë më të mëdhenj lufte, 
ndoshta duhet aprovohet ajo klauzolë për t’iu 
mundësuar që të dëshmojnë publikisht, që publiki-
sht të nxjerrin gjënë në të cilën kanë qenë pjesëmar-
rës, në mënyrë direkte apo indirekte, në mënyrë që 
të arrijmë deri tek e vërteta.
Deklaratë: Nada Dabić, Esperanca, Serbi, Forumi i Pestë Rajonal 
për drejtësi tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29.-30. maj 2009. 

Megjithatë duhen konsideruar ndryshe ata të cilët e 
kanë kryer krimin duke i zbatuar urdhrat, pra duke 
i respektuar urdhrat e eprorëve të tyre apo thjeshtë 
qëndrime politike dhe nacionale nga ata të cilët 
praktikisht në emër të tyre kanë kryer krime duke u 
udhëhequr nga qëllimi kriminel.
Deklaratë: Velija Murić, Komiteti malazias i juristëve për të 
drejtat e njeriut, Mali i Zi, Forumi i Pestë rajonal për drejtësinë 
tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 28. - 29. maj 2009. 

Në mesin e pjesëtarëve të ushtrisë dhe policisë, në 
çdo vend ka asi që kanë nevojë të madhe që nën 
kushte të caktuara dhe në lidhje me raste të caktu-
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I  Procesi konsultativ mbi mekanizmat për vërtetimin dhe bërjen publike të fakteve në lidhje me krimet e luftës dhe shkeljet tjera 
të rënda të drejtave të njeriut në shtetet post-jugosllave:

ara të tmerrshme, të flasin. Jo publikisht – tregohet 
se kur flasin publikisht kjo përfundon tmerrshëm 
(për ta) ... Mirëpo nëse ne ia arrijmë të krijojmë një 
klimë të ndryshme, që kjo të jetë klimë e përkrahjes 
për ata të cilët flasin publikisht, dëshmojnë për 
krime, atëherë sigurisht edhe për ata do të jetë më e 
lehtë që të lajmërohen dhe pastaj në kuadër të këtyre 
dëgjimeve publike të flasin për krimet.
Deklaratë: Nataša Kandić, Fondi për të Drejtën Humanitare, Serbi, 
Forumi i Pestë Rajonal për drejtësi tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 
28. - 29. maj 2009. 

Në përzgjedhjen e viktimave që të dëshmojnë 
publikisht përparësi duhet dhënë atyre vikti-
mave dëshmitë e të cilave vërtetohen nga dësh-
mitarët tjerë.

Mendoj se nuk duhet bërë seleksion, mendoj që në 
fakt duhet t’u jepet mundësia ta thonë publikisht 
atyre njerëzve të cilët duan ta bëjnë këtë gjë, nuk do 
të bëja seleksion në bazë të mënyrës se si mund të 
dëshmojnë, me rëndësi është dëshira e këtyre njerëzve 
që të marrin pjesë.
Deklaratë: Ljupka Kovačević, Anima, Mali i Zi, Forumi i Pestë 
rajonal për drejtësinë tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 28. - 29. 
maj 2009. 

Unë jam i mendimit që të dëgjohen edhe viktimat 
edhe dëshmitarët dhe mendoj se kur të marrim 
parasysh seleksionin e atyre që do të flasin publikisht, 
përparësi t’u jepet viktimave dëshmitë ose tregimet e 
të cilëve mund të mbështeten nga dëshmitarët.
Deklaratë: Dragoljub Duško Vuković, gazetar nga Mali i Zi, 
Forumi i Pestë Rajonal për drejtësi tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 
28. - 29. maj 2009. 

Mendoj që posaçërisht ishte dashur të dëgjohen 
gratë, viktima të dhunimit.
Deklaratë: Sonja Radošević, gazetare nga Mali i Zi, Forumi i Pestë 
Rajonal për drejtësi tranzicionale, Mali i Zi, 28. dhe 29.05.2009. 

Viktimat duhet të dëshmojnë lirshëm, e jo të 
merren në pyetje si para gjyqit.

Mendoj se duhet lejuar që të flasin lirshëm e të mos 
e ketë formën e ndonjë veprimi hetues. Thjesht ngase 
njerëzit në biseda të tilla thonë se kjo gjë duhet res-
pektuar. Disa prej tyre ndoshta munden pak a shumë, 
por mendoj që nuk duhen të merren në pyetje...
Deklaratë: Ljupka Kovačević, Anima, Mali i Zi, Forumi i Pestë 
Rajonal për drejtësi tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 28. - 29. maj 
2009. 

Ekziston dilema se a duhet viktimat publikisht t’i 
emërtojnë kryesit e krimeve.

A duhen emëruar, kjo gjithashtu është dilemë, a 
duhet emëruar kryesit e krimeve apo jo. Mendoj se 
gjatë deklaratave publike, dhënieve publike të dësh-
mive, nuk duhen bërë, por pasi që nuk do të jenë të 
gjitha dëshmitë publike atëherë mendoj që Komisioni 
thjesht duhet t’i ketë këto të dhëna.
Deklaratë: Ljupka Kovačević, Anima, Mali i Zi, Forumi i Pestë 
Rajonal për drejtësi tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 28. - 29. maj 
2009. 

Pra nëse KOMRA nga faktet që disponohen konsta-
ton mjaftë dëshmi të tjera për situatën në fjalë, ai në 
thelb do të mund të emëronte kryesit e krimeve pa 
e vrarë mendjen për këtë. Dhe mendoj se në raste të 
tilla kjo edhe do të duhej të bëhej në këtë mënyrë.
Deklaratë: Tea Gorjanc-Prelević, Aksioni për të drejtat e njeriut, 
Mali i Zi, Forumi i Pestë Rajonal për drejtësi tranzicionale, Budvë, 
Mali i Zi, 28. - 29. maj 2009. 

Kam pasur rastin të dëgjoj shumë njerëz të cilët kanë 
përmendur emra të atyre që i kanë kryer krimet. 
Natyrisht, ka dallim në mes asaj se njeriu i cili flet 
ka dëgjuar për diçka apo është dëshmitar që ka parë, 
që thuhet, me vetë sytë e tij.
Deklaratë: Jusuf Trbić, Bashkësia kulturore boshnjake Preporod, 
BH, Forumi i Pestë Rajonal për drejtësi tranzicionale, Budvë, Mali 
i Zi, 28. - 29. maj 2009. 

Nga pozita e gazetarit profesional duhet të them se 
është shumë e rrezikshme të koklavitemi me emrat 
e kryesve të krimeve nëse nuk kemi dëshmi për këtë 
gjë. Ngase, me këtë hymë në një zonë potenciale të 
mallkimit e kështu me radhë, dhe mund të vijmë në 
një situatë ku viktimat të cilat për shkak të faktit që 
eventualisht nuk mund të vërtetojnë se dikush është 
kryes i krimit, të gjykohen nga ata të cilët i kanë kryer 
krimet, apo nga ata që thuhet se e kanë kryer krimin, 
dhe ne nuk do të jemi në gjendje, apo Komisioni nuk 
do të jetë në gjendje që t’i mbrojë.
Deklaratë: Dragoljub Duško Vuković, gazetar nga Mali i Zi, 
Forumi i Pestë Rajonal për drejtësi tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 
28. - 29. maj 2009. 

Përdorimi emrave të kriminelëve apo dëshmitarëve 
apo çfarëdo emrave, kjo shkel principin e drejtësisë, 
strukturave legale të secilit shtet. Atëherë, a do të 
kemi dy drejtësi në këtë rast? Një civile dhe tjetrën 
shtetërore? Apo këto dyja do ta përplotësojnë njëra 
tjetrën, dhe kështu disi KOMRA do të bëhej servis 
publik i institucioneve të prokurorisë apo e proku-
rorit shtetëror në procesimin e kriminelëve të luftës.
Deklaratë: Bruno Čavić, veteran nga Kroacia, Forumi i Pestë Rajonal 
për drejtësi tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 28. - 29. maj 2009. 

Pra, një gjë është që dikush gjatë dëshmisë ta thotë 
një emër, e tjetër është kur ky emër shkruhet në 
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raport. Në të dy rastet ka rëndësi sasia e dëshmive. 
Sepse, kini kujdes, ju ndoshta jeni përgjegjës për hak-
marrje, apo liroheni nga hakmarrja nëse keni pasur 
mjaft bazë për të besuar në të vërtetën e asaj që keni 
folur. Andaj nëse KOMRA për hir të ndërtimit të 
fakteve ka dhënë mjaft dëshmi tjera mbi këtë situatë, 
ai në fakt do të mund të emëronte pa frikë kryesit e 
krimeve dhe mendoj se në këto raste kjo edhe do të 
duhet bëhet në këtë mënyrë.
Deklaratë: Tea Gorjanc-Prelević, Aksioni për të drejtat e njeriut, 
Mali i Zi, Forumi i Pestë Rajonal për drejtësi tranzicionale, Budvë, 
Mali i Zi, 28. - 29. maj 2009. 

Familjet e viktimave duhet të vendosin për 
amnistinë e kryesve të krimit.

Duhet dhënë amnisti të gjithë atyre që bëjnë mirë, 
atyre që duhen shpërblyer. Mendoj se familjet tona 
duhen vetë të vendosin se a do të amnistojnë. Zoti 
do t’i dënojë të gjithë ata që kanë bërë keq, dhe secili 
kriminel ka emër dhe mbiemër.
Deklaratë: Verica Tomanović, Shoqata e familjeve të të rrëm-
byerve dhe vrarëve në Kosovë, Serbi, Forumi i Pestë Rajonal për 
drejtësi tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 28. - 29. maj 2009. 

Ekziston dilema se a duhen të thirren përfaqë-
suesite institucioneve që të dëshmojnë publikisht.

A duhet mbajtur dëgjime publike të përfaqësuesve të 
institucioneve, unë mendoj që jo.
Deklaratë: Ljupka Kovačević, Anima, Mali i Zi, Forumi i Pestë 
Rajonal për drejtësi tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 28. - 29. maj 
2009. 

Kur bëhet fjalë për çështjen se a duhet mbajtur 
dëgjime publike të përfaqësuesve të institucioneve, 
mendoj se kjo është një gjë shumë relevante sepse 
nëse do t’ia arrinim t’i dëgjonim publikisht përfaqë-
suesit e institucioneve, në këtë mënyrë do të krijonim 
një kontakt specifik me ta, përkatësisht me ata të 
cilat institucionalisht do të duhej të merreshin me 
krimet e luftës, me kompensimin e dëmeve, me të 
dëmtuarit e kështu me radhë.
Deklaratë: Velija Murić, Komiteti malazias i juristëve për të 
drejtat e njeriut, Mali i Zi, Forumi i Pestë Rajonal për drejtësi 
tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 28. - 29. maj 2009. 

Nëse duhet t’i vërtetojmë faktet, dhe nëse kjo është një 
nga mënyrat për ta bërë këtë gjë, e pastaj nga këto 
fakte të vërtetuara të arrijmë deri te diçka që do të na 
sprapsë, madje edhe disa nga paraardhësit tanë nga 
kryerja e krimit, atëherë pajtohem që atyre të cilët 
duan të flasin, sepse duan t’i sigurojnë vetes ndonjë 
lloj amnistie, apo sepse duan të pendohen etj, ta pas-
trojnë ndërgjegjen e tyre, t’u jepet ndonjë mundësi që 
t’u bëhet më e lehtë nëse e tregojnë të vërtetën.

Deklaratë: Dragoljub Duško Vuković, gazetar nga Mali i Zi, 
Forumi i Pestë Rajonal për drejtësi tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 
28. - 29. maj 2009. 

Organizatat joqeveritare dhe shoqatat e vikti-
mave duhen inkurajuar viktimat që të marrin 
pjesë në dëgjimet publike.

Roli i organizatave joqeveritare dhe të shoqatave 
të viktimave në inkurajimin e viktimave që të 
dëshmojnë, ky është tani si një udhëzim se ato duhet 
të inkurajohen.
Deklaratë: Ljupka Kovačević, Anima, Mali i Zi, Forumi i Pestë 
rajonal për drejtësinë tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 28. - 29. 
maj 2009. 

38. Konsulta lokale me 
shoqatat e të burgosurve, 
të mbajturve në kampe, 
luftëtarëve dhe viktimave të 
luftës rreth nismës KOMRA

Novi Travnik, Bosnja dhe Hercegovina
6. qershor 2009.

Konsultat janë organizuar nga Forumi i qytetarëve 
të Tuzllës, gjatë të cilave për herë të parë janë takuar 
përfaqësuesit e shoqatave të bashkësive lokale kroate 
dhe boshnjake të mbajturve nëpër kampe. Morën 
pjesë 24 përfaqësues të shoqatave të të mbajturve 
në kampe, familjeve të dëshmorëve, luftëtarëve të 
rënë, si dhe një shoqatë e viktimave civile të luftës. 
Udhëheqësit ishin Vehid Šehić (Forumi i qytetarëve 
të Tuzllës), Eugen Jakovčić (Documenta, Kroaci) 
dhe Bogdan Ivanišević (Qendra ndërkombëtare për 
drejtësi tranzicionale). Lajmërimin e ngjarjeve e ka 
bërë Portali live.ba.

Për shumicën e pjesëmarrësve KOMRA është 
një rast që të kuptohet e vërteta për atë se çka 
ka ndodhur në vendin e tyre, që për këtë të 
flasin njerëzit e thjeshtë dhe të ndalohet ndarja 
e fëmijëve.

Krimet nuk duhen harruar, por duhen falur sepse 
më kanë mësuar si fëmijë që njerëzimi përmirësohet 
nga aftësia dhe gatishmëria që t’ia falë kundërsh-
tarit të vet apo ndoshta thënë më vrazhdë, armikut 
të vet. Andaj mendoj që KOMRA na detyron të 
gjithë neve që në një mënyrë të kuptojmë, të njofto-
hemi dhe të flasim për të gjithë atë që ka ndodhur 
nëpër këto rajone.
Deklaratë: Anđelko Kvesić, shoqata kroate e të mbajturve në 
kampe në kantonin Bosnja e Mesme, Konsultat lokale me shoqatat 
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e të mbajturve në kampe, të burgosurve dhe viktimave të luftës, 
Novi Travnik, BH, 6. qershor 2009. 

Na ndihmoni që të formohemi, në fakt të na futni 
në ligj si të mbajtur në kampe sepse si bashkësi e të 
mbajturve në kampe të BH nuk e kemi rregulluar 
statusin tonë. Andaj na ndihmoni tani për këtë gjë 
e ne pastaj nuk do të jemi kundër asgjëje, si tani që 
jemi. Le të formojnë, nisma është e mirë, na duhet. 
(...) Nuk duhet të harrojmë, le të themi, që tek ne 
edhe fëmijët janë të ndarë. Nuk duhet vonuar me 
formimin e këtyre komisioneve sepse kjo duhet bërë 
sa më shpejtë në mënyrë që të mos ketë ndarje të 
mëtutjeshme në mes neve dhe në mes fëmijëve, sepse 
kini kujdes, është tjetër gjë shkollimi tek kroatët, dhe 
gjë tjetër shkollimi tek boshnjakët, ndërsa tjetër shkol-
limi tek serbët, madje as nuk kemi ligj për edukim.
Deklaratë: Husein Plivčić, Shoqata e të mbajturve në kampe e 
komunës Vitez, BH, Konsultat lokale me shoqatat e të mbajturve 
në kampe, të burgosurve dhe viktimave të luftës, Novi Travnik, 
BH, 6. qershor 2009. 

Ne jemi për themelimin e një Komisioni Rajonal për 
arsyen se një përbërës nuk dëshiron të bashkëpunojë 
me përbërësin tjetër, këtu e kemi ne problemin, jo te 
populli i thjeshtë, por te kryetarët dhe politikanët. 
(...) Lejoni të mbajturit në kampe, lejoni familjet e 
luftëtarëve të vrarë, lejoni invalidët të flasin për atë 
që u dhemb para këtij Komisioni. Le të formohet ky 
Komision dhe do të zgjidhet problemi, problemi i 
madh tek ne.
Deklaratë: Mirsad Dizdar, Shoqata e të mbajturve në kampe të 
Bosnjës dhe Hercegovine, Shoqata e të mbajturve në kampe e Jajces, 
BH, Konsultat lokale me shoqatat e të mbajturve në kampe, të burgo-
surve dhe viktimave të luftës, Novi Travnik, BH, 6. qershor 2009. 

Torturuesit tanë shëtisin të lirë e madje edhe gjinden 
nëpër pozita të larta dhe kanë detyra të larta në 
këtë qeveri e cila nuk bën asgjë të mirë për neve të 
cilët kemi vuajtur në luftën e mëmëdheut. Shumë 
është e rëndësishme që të përmendet që gjykatat 
apo gjyqet nuk bëjnë asgjë në BH kur janë në pyetje 
viktimat e luftës, e posaçërisht për neve të mbajtur 
nëpër kampe. Mendoj se themelimi i këtij Komisioni 
Rajonal do të sjellë vërtetimin e drejtësisë dhe të së 
vërtetës dhe realizimin e të drejtave të cilat neve të 
mbajturve nëpër kampe na përkasin sipas konventës 
së Gjenevës.
Deklaratë: Marko Krajina, Kroaci, Shoqata e të mbajturve në 
kampe nga Fojnica, BH, Konsultat lokale me shoqatat e të mba-
jturve në kampe, të burgosurve dhe viktimave të luftës, Novi 
Travnik, BH, 6. qershor 2009. 

Kur është në fjalë kjo nismë me të vërtetë e për-
shëndes dhe mendoj që duhet nisur nga pozita e 
viktimës sepse aparati shtetëror nëse ka mundur ta 

zgjidhë këtë problem, apo nëse ka dashur, deri tani 
do ta kishte zgjidhur. Kështu që me të vërtetë është 
për lëvdatë, vetëm përmes dialogut, por dialogut 
konstruktiv, do të vijmë një ditë deri te një shoqëri 
me të vërtetë demokratike dhe themeli kryesor i 
shoqërisë demokratike është shoqëria civile, dhe kjo 
është qytetarët e bashkuar në realizimin e qëllimeve 
të përbashkëta.
Deklaratë: Sandra Velta, Kroaci shoqata e të mbajturve në kampe 
nga Busovača, BH, Konsultat lokale me shoqatat e të mbajturve në 
kampe, të burgosurve dhe viktimave të luftës, Novi Travnik, BH, 
6. qershor 2009. 

Me nënshkrimin tim, dhe të shumë shoqatave, e keni 
bekimin e 150 njerëzve. Unë jam i 151-ti. Do të thotë 
që keni 151 zëra me këtë nënshkrimin e deklaratës 
nga ana ime.
Deklaratë: Petar Madacki, Shoqata e të burgosurve politikë të 
Kroacisë, Kiseljak, BH, Konsultat lokale me shoqatat e të mbajturve 
në kampe, të burgosurve dhe viktimave të luftës, Novi Travnik, BH, 
6. qershor 2009. 

Shoqatat e të mbajturve në kampe duhen së ba-
shku të bëjnë presion ndaj qeverisë që të formohet 
KOMRA.

Shoqatat me cak të njëjtë, me emërim të njëjtë, i kanë 
shenjat e tyre të ndryshme dhe zakonisht e kundër-
shtojnë njëra tjetrën. (...) Me vetë këtë sjelljen e tyre 
i ndihmojnë qeverisë qëllimi i së cilës në të vërtetë 
është që të mos hyjmë në sistem të shtetit. (...) Do të 
mund të formohej një organizatë kulmore ku do të 
mund eventualisht të veprojmë së bashku për realiz-
imin e të drejtave tona, të të vërtetave dhe qëllimeve, 
sepse me të vërtetë e kemi një pengesë në mes nesh.
Deklaratë: Miralem Aletić, Shoqata e të mbajturve në kampe, BH, 
Konsultat lokale me shoqatat e të mbajturve në kampe, të burgo-
surve dhe viktimave të luftës, Novi Travnik, BH, 6. qershor 2009. 

I mbajturi në kamp është i mbajturi në kamp. Nëse 
do të hyjmë në ligj, shkojmë së bashku. Problemet 
janë të njëjta, plagët të njëjta, e kemi të drejtën e 
lirisë së të folurit, kemi fenë, ndoshta është rrahur e 
stërrahur siç më kanë rrahur mua. Ku është dallimi? 
Pse duhet të jemi të ndarë? Politikës dhe partive 
nacionale iu konvenonte të jetë kështu, i përshtatet 
Zagrebit, i përshtatet Beogradit. Dhe kush paguan, 
ne paguajmë.
Deklaratë: Tahir Tahirović, Shoqata e të mbajturve në kamp 
të komunës Busovača, BH, Konsultat lokale me shoqatat e të 
mbajturve në kamp, të burgosurve dhe viktimave të luftës, Novi 
Travnik, BH, 6. qershor 2009. 

Këtë politikë ne e kemi legalizuar në zgjedhjet, ne në 
të gjitha zgjedhje i japim pushtet politikës. Nuk vijnë 
ata vet, andaj këtu ka rëndësi që ne si qytetarë, si 
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njerëz, si qenie njerëzore të vlerësojmë a kemi kapac-
itet, a kemi fuqi dhe a kemi mjaft moral brenda 
vetes që të fillojmë në një mënyrë njerëzore të flasim 
për krimin ndaj çdokujt, pavarësisht se nga cila anë 
është kryer dhe nga kush është kryer.
Deklaratë: Fuad Kečo, Shoqata Luftëtarët e demobilizuar, BH, 
Konsultat lokale me shoqatat e të mbajturve në kamp, të burgo-
surve dhe viktimave të luftës, Novi Travnik, BH, 6. qershor 2009. 

Si ta shtrojmë rrugën për politikanët e sodit të cilët 
nuk kanë vullnet që të na ndihmojnë, të formojnë një 
Komision të tillë. Sepse kjo nuk u përshtatet. Andaj, 
të mos flasim për atë se kush do të financojë, kush do 
të jetë anëtar, së pari t’i gjejmë rrugët e drejta me anë 
të cilave do të mund të bëjmë presion mbi përfaqë-
suesit e pushtetit ligjor dhe të lartë, që të sjellin ligjin 
që do të krijohet Komisioni.
Deklaratë: Anđelko Kvesić, Kroaci, Shoqata e të mbajturve në 
kampe në kantonin e Bosnjës së Mesme, Konsultat lokale me 
shoqatat e të mbajturve në kamp, të burgosurve dhe viktimave të 
luftës, Novi Travnik, BH, 6. qershor 2009. 

Disa pjesëmarrës mendojnë se anëtarët e 
KOMRA duhet të jenë ekspertë dhe individë të 
cilët janë në gjendje ta dëgjojnë edhe viktimën 
edhe keqbërësin, pavarësisht nga përkatësia 
kombëtare, e disa tjerë janë të sigurt që viktimat 
duhet të jenë në mesin e anëtarëve.

Në këtë Komision për të cilin po flisni, e dini kush 
duhet të ulet. Njerëz të cilët nuk kanë qenë të lën-
duar, njerëz të cilët nuk kanë qenë të burgosur e të 
ngujuar, njerëz të cilët nuk kanë marrë pjesë në këtë 
konflikt, kuptoni, sepse këtu gjithkush me gjithkë ka 
luftuar. (...) Në Komision sipas meje duhet të jenë 
njerëz të cilët janë do të thosha apatikë ndaj të gjitha 
konflikteve të mundshme.
Deklaratë: Petar Madacki, Shoqata e të burgosurve kroatë politikë 
nga Kiseljak, BH, Konsultat lokale me shoqatat e të mbajturve në 
kamp, të burgosurve dhe viktimave të luftës, Novi Travnik, BH, 6. 
qershor 2009. 

Mendoj se ky Komision rajonal duhet të përbëhet 
nga njerëz profesionalë të cilët nuk janë të sëmurë 
kur është në pyetje kombësia. (...) Merrni së pari 
njerëz ekspertë në Komision, që të kenë nerva së 
pari të dëgjojnë ata njerëz ndaj të cilëve janë bërë 
padrejtësitë, që kanë fuqi dhe vullnet të dëgjojnë 
anën e akuzuar, dhe së pari merrni njerëz të cilët 
nuk do të shikojnë nga ana tjetër e tavolinës se si 
quhet njeriu por çka ka përjetuar dhe çka ne duhet 
bërë në emër të pajtimit.
Deklaratë: Matija Jakšić, Shoqata e të mbajturve në kamp nga 
lufta atdhetare nga Jajce, BH, Konsultat lokale me shoqatat e të 
mbajturve në kamp, të burgosurve dhe viktimave të luftës, Novi 
Travnik, BH, 6. qershor 2009. 

Ju përshëndes për formimin e këtij Komisioni, kri-
jimin e këtij Komisioni dhe që drejtësia do t’i sjellë 
vendimet e saja. Në këtë Komision duhen të jetë 
dikush nga anëtarët e familjeve të të vrarëve, të dësh-
morëve, familje e cila e ka humbur dikë të dashur, 
të hyn dikush nga viktimat e luftës, pavarësisht nga 
cila anë, serb, kroat, mysliman, dhe të hyn, të jetë 
anëtar, nëse ka mundësi, sepse metoda e lëkurës 
personale është diçka tejet specifike.
Deklaratë: Marjan Krajina, Shoqata e të mbajturve dhe të bur-
gosurve kroatë në kampe nga Fojnica, BH, Konsultat lokale me 
shoqatat e të mbajturve në kampe, të burgosurve dhe viktimave të 
luftës, Novi Travnik, BH, 6. qershor 2009. 

Shoqatat duhen t’i ndihmojnë punës së Komi-
sionit me të dhënat dhe dokumentet që i pose-
dojnë.

Kur është në fjalë dokumentacioni, kur janë në fjalë 
shifrat, shkresat dhe disa statistika mendoj se të 
gjithë kryetarët e shoqatave kanë dokumentacion të 
caktuar dhe duhet të kenë të tilla që do ta lehtësonin 
punën e Komisionit.
Deklaratë: Tahir Tahirović, Shoqata e të mbajturve në kamp të 
komunës së Busovača, BH, Konsultat lokale me shoqatat e të 
mbajturve në kamp, të burgosurve dhe viktimave të luftës, Novi 
Travnik, BH, 6. qershor 2009. 

Ekziston frika se do të ketë keqpërdorime nëse 
qeveritë e financojnë punën e KOMRA-s.

Nga cilat mjete do të financohet nëse pushtetet e 
formojnë Komisionin? Do të thotë se mjetet do të 
sigurohen nga shteti, atëherë ne si të burgosur nuk do 
të gjendemi askund. Pastaj do të punësohen gjithfarë 
anëtarë të familjeve të ministrave, do të punësohen 
shoferë, e ne ende do të zvarritemi si zvarritemi edhe 
sot e kësaj dite.
Deklaratë: Ređo Isić, Shoqata e të mbajturve në kampe nga komu-
na e Travnik, BH, Konsultat lokale me shoqatat e të mbajturve në 
kampe, të burgosurve dhe viktimave të luftës, Novi Travnik, BH, 
6. qershor 2009. 

Është shprehur dyshimi që Komisioni do të ndi-
hmon në shpagimin e të mbajturve në kampe
Kantoni i Bosnjës së mesme është i vetmi kanton 
me regjim të posaçëm. Duhet të paguani për t’u 
vlerësuar nga Komisioni dhe në fund, në përfundim 
të punës së Komisionit, ju merrni përgjigje pozitive 
ose negative. Paguani 28 KM, por nuk do të merrni 
përgjigje pozitive sepse ata kërkojnë shënimet e mje-
kut nga periudha e luftës, do të thotë të viteve ’92-93. 
E kujt i ka rënë në mend që të shkon te mjeku kur 
ka dalë nga kampi, ju lutem? Dhe kush garanton 
që ky koalicion, mendoj Komision, do t’u ndihmon 
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njerëzve, t’u ndihmojë të mbajturve në kampe, do të 
thotë që njerëzit të jenë të shpaguar.
Deklaratë: Ređo Isić, Shoqata e të mbajturve në kampe nga komu-
na e Travnik, BH, Konsultat lokale me shoqatat e të mbajturve në 
kampe, të burgosurve dhe viktimave të luftës, Novi Travnik, BH, 
6. qershor 2009. 

Më e rëndësishmja është të gjenden varret dhe 
mbetjet mortore të atyre që nuk janë. 

Koka e vdekur, mendoj se në tërë këtë tregim, në tërë 
shoqërinë e BH, së paku në rajonin që unë gjendem 
e edhe më gjerë, më së paku vlen koka e vdekur. (...) 
Të drejtat materiale janë të shkelura te të gjithë, por 
diçka është më e vlefshme, është si tha njëri nga ne, 
që të dihet se ku është varri, që kjo të zbulohet, ku 
dhe kush është zhdukur, por është i vdekur. Kjo është 
gjëja më e rëndësishme, dhe sot në këtë tregim, kërkoj 
falje nga të mbajturit në kamp, ata e kanë përjetuar 
goditjen, por goditjen më të madhe e kemi ne vikti-
mat të cilat vetëm na mbetet të mendoj që nuk e kam 
më djalin.
Deklaratë: Kulaš Haso, Shoqata e familjeve të dëshmorëve dhe 
luftëtarëve të vdekur të ushtrisë BH, Konsultat lokale me shoqatat e 
të mbajturve në kampe, të burgosurve dhe viktimave të luftës, Novi 
Travnik, BH, 6. qershor 2009. 

Unë do ta përshëndesja idenë e formimit të 
Komisionit për shkak arsyes që të gjenden të zhduku-
rit dhe të shpërblehen viktimat e këto janë familjet e 
të vdekurve dhe të zhdukurve.
Deklaratë: Zilha Imamović, Organizata e familjeve të dëshmorëve 
dhe luftëtarëve të vrarë Kiseljak, BH, Konsultat lokale me shoqatat 
e të mbajturve në kampe, të burgosurve dhe viktimave të luftës, 
Novi Travnik, BH, 6. qershor 2009. 

39. Konsultat lokale me 
shoqërinë civile rreth 
nismës KOMRA

Leskovcë, Serbi
11. qershor 2009.

Konsultat i organizoi organizata joqeveritare Gratë 
për paqen nga Leskovci. Morrën pjesë 30 pjesë-
marrës: 21 aktivistë nga organizatat joqeveritare, 
dy anëtarë të Partisë Demokratike, një anëtar nga 
Lëvizja serbe e Përtëritjes, përfaqësues të vetera-
nëve, një përfaqësuese e pushtetit komunal, dhe dy 
gazetare, aktiviste të organizatave joqeveritare.

Drejtues ishin Maja Pešić (Gratë në të zeza, Serbi), 
Nataša Kandić (Fondi për të Drejtën Humanitare, 
Serbi) dhe Staša Zajović (Gratë në të zeza, Serbi). 
Debatin e moderoi Jelena Cakić, aktiviste nga Gratë 

për paqe nga Vlasotinca. Konsultat i përcolli Bogdan 
Ivanišević, konsultues i Qendrës Ndërkombëtare 
për drejtësi tranzicionale. Të gjithë pjesëmarrësit e 
përkrahën nismën për themelimin e KOMRA. Për 
këto konsulta ka raportuar TV Leskovac, TV Studio 
MT, TV K1, JUG press.com.

Në KOMRA nuk duhet të ketë përfaqësues të 
pushtetit apo anëtarë të partive politike.

Nuk duhet të ndodhë që në KOMRA të ketë ndonjë 
anëtar të qeverisë, këtë gjë vazhdimisht e përmendi 
nëpër këto mbledhje sepse ky Komision nuk do ta 
kishte të njëjtën peshë sikur të ketë intelektualë të 
pavarur, personalitete të njohura, personalitete me 
integritet të pacenuar, andaj shumë mirë dhe shumë 
me kujdes duhet të merret parasysh kur të propo-
zohen njerëzit që me të vërtetë do të gjinden në këtë 
Komision.
Deklaratë: Dobrosav Nešić, Këshilli për të drejtat e njeriut, Serbi, 
Konsultat lokale me shoqërinë civile, Leskovcë, Serbi, 11 qershor 
2009. 

Ka rëndësi tejet të madhe që në këtë Komision të 
mos ketë përfaqësues të pushtetit. Në momentin që 
përfaqësuesit e pushteti hyjnë në këto Komisione 
rajonale, gjithmonë do të shkatërrojnë të gjithën 
nga arsyeja e thjeshtë që nuk ekziston lloj më i keq 
i njerëzve se sa politikanët. (...) Për shkak të kësaj 
arsyeje mendoj që anëtarë të këtij Komisioni duhet të 
jenë absolutisht njerëz të integritetit, njerëz që janë 
të vërtetuar në lëmin e tyre, të cilët nuk i përkasin 
asnjë qarku partiak e as nuk janë përfaqësues të 
ndonjë partie.
Deklaratë: Vjačeslav Nešić, Kryetar i Këshillit qytetar të Lëvizjes 
Serbe të Përtëritjes në Leskovc, Serbi, Konsultat lokale me sho-
qërinë civile, Leskovcë, Serbi, 11. qershor 2009. 

Veteranëve u pengojnë gjeneralizimet që bëhen, 
nuk mohojnë se ka pasur të atillë që kanë vrarë 
dhe vjedhur por në mesin e tyre ka edhe viktima.

Në mesin e veteranëve gjithashtu ka edhe viktima, 
ndërsa aty ka qëndrime të cilat tani unë i kam 
përmbledhur kështu, se ka gjeneralizime të cilat u 
pengojnë edhe atyre gjithashtu. Ata natyrisht nuk 
mohojnë se ka pasur të atillë që kanë vjedhur, pla-
çkitur, vrarë e kështu me radhë por kjo nuk do të 
thotë se këtë e kanë bërë të gjithë veteranët.
Deklaratë: Vesna Karanfilović, përfaqësuesja e Shoqatës Veteranët 
e Serbisë për paqe, Serbi, Konsultat lokale me shoqërinë civile, 
Leskovcë, Serbi, 11. qershor 2009. 

Deri sa të mos flasim për atë që ka ndodhur, ne 
jemi bashkëpjesëmarrës
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Do t’ju përkujtoj se sa shumë janë zbardhur kulmet 
në Leskovc nga antenat satelitore gjatë luftës së 
Kosovës, asaj të vitit 1999. A mendoni që ndonjëra 
nga këto antena ka qenë e blerë? Mua njerëzit në 
rrugë më kanë ofruar çfarëdo veture që dua për disa 
qindra marka. Deri sa të heshtim për këtë gjë, ne do 
të jemi bashkëfajtorë.
Deklaratë: Srđan Dimitrijević, Lëvizja për Leskovac, Konsultat 
lokale me shoqërinë civile, Lekovcë, Serbi, 11. qershor 2009. 

Do të duhet që prej gjërave më të vogla, djegieve, 
shkatërrimeve të pronës së huaj, tërë kjo të vendoset 
nën kompetencat e KOMRA, dhe të shihet se kush, 
pse, për çfarë arsye dhe në emër të kujt e ka bërë këtë.
Deklaratë: Aleksandar Mihajlović, Partia Demokratike, Serbi, 
Konsultat lokale me shoqërinë civile, Leskovcë, Serbi, 11 qershor 
2009. 

Duhet vërtetuar me saktësi se kush mund të kon-
siderohet si viktimë. Nuk duhet të harrohen ref-
ugjatët dhe qytetarët e mobilizuar me dhunë, dhe 
dezertorët të cilët kanë përfunduar nëpër burgje.

Mendoj se është shumë e rëndësishme të mos har-
rohen refugjatët mbi të cilët thjeshtë është bërë gjueti 
nëpër Maqedoni dhe janë kthyer nëpër fushëbeteja 
të Kroacisë dhe Bosnjës. Dhe mendoj se duhet ta 
kthejmë vëmendjen edhe drejtë atyre njerëzve të cilët 
nuk kanë dashur të shkojnë në luftë, por në mënyra 
të ndryshme janë detyruar apo kanë përfunduar 
nëpër burgje.
Deklaratë: Ljiljana Stojanović, Qendra për demokratizim dhe 
zhvillim të jugut të Serbisë, Serbi, Konsultat lokale me shoqërinë 
civile Leskovcë, Serbi, 11. qershor 2009. 

Mandati i KOMRA duhet të përfshijë kohën 
para fillimit të luftës në Slloveni.

Fillimi i konfliktit të cilin neve na e paraqesin, ose 
të cilin unë kam pasur rastin ta kuptoj,l ka qenë 
tregimi i djegies së flamurit jugosllav në lojën e fut-
bollit në vitin ’89. Do të thotë nuk mundemi sërish të 
lidhemi për Slloveninë e vitit ’91, kjo ka nisur shumë 
shumë më herët.
Deklaratë: Nebojša Kitanović, Lëvizja Serbe e Ripërtëritjes, 
Serbi, Konsultat lokale me shoqërinë civile, Leskovcë, Serbi, 11. 
qershor 2009. 

Nga KOMRA pritet që t’i kushtojë vëmendje 
romëve të vrarë dhe të zhdukur. Pyetja është se 
a hyn në mandat të KOMRA fakti që romët në 
Maqedoni ende nuk kanë dokumente.

Shumë pak flitet për këtë gjë, për romët e zhdukur 
dhe romët e vrarë. Askush nuk e hulumton këtë gjë, 

sa unë, sa unë, kërkoj falje nëse nuk është kështu... 
Romët të cilët kanë ikur në Maqedoni ende nuk kanë 
kurrfarë dokumente.
Deklaratë: Ašim Saitović, komuna Leskovcë, Serbi, Konsultat 
lokale me shoqërinë civile, Leskovac, Serbi, 11. qershor 2009. 

Organizatat joqeveritare, anëtarët e Koalicionit 
për KOMRA duhet t’i kontaktojnë pushtetet 
lokale dhe të fitojnë përfshirjen e tyre në pro-
cesin e konsultimit.

Së pari ne si anëtarë (të Koalicionit), si përfaqësues 
të këtyre organizatave joqeveritare, ne duhet të 
kemi kontakt me përfaqësuesit lokalë, me zyrtarë të 
qyteteve tona, e pastaj në bazë të përfundimeve tona 
rreth asaj se a janë të interesuar për punë aktive me 
KOMRA, të nisemi në atë drejtim.
Deklaratë: Jasmina Mitrović, Partia Demokratike, Serbi, Konsultat 
lokale me shoqërinë civile, Leskovac, Serbi, 11. qershor 2009. 

Për amnistinë e keqbërësve, të cilët do të pendo-
heshin dhe do të jepnin të dhëna rreth varreve 
masive, duhet të vendosin familjet e viktimave.

Mendoj se është shumë me rëndësi se si do të ishte 
reagimi i viktimave, familjeve të viktimave ndaj 
faktit se duhet edhe keqbërësit të përfshihen në tërë 
këtë tregim. Thjesht, rreth idesë që të amnistohen 
njerëzit të cilët do të zbulonin ndonjë të vërtetë 
rreth varrezave masive apo rreth asaj se ku gjenden 
njerëzit të cilët ende janë të zhdukur në territorin e 
ish Jugosllavisë. Nuk jam e sigurt se sa do të haste në 
kuptim nga ana e viktimave kjo pjesë e përfshirjes së 
keqbërësve.
Deklaratë: Ljiljana Stojanović, Qendra për demokratizim dhe 
zhvillim të jugut të Serbisë, Serbi, Konsultat lokale me shoqërinë 
civile, Leskovcë, Serbi, 11. qershor 2009. 

Transparenca e procesit është shumë e rëndë-
sishme. Serbët duhet të binden se nuk janë të 
vetmit fajtorë.

Kjo transparencë nëpër të gjitha çështjet, edhe medi-
at elektronike edhe tryezat e rrumbullakëta, do të 
ishte shumë me rëndësi që edhe mediat ta përcjellin 
këtë gjë, që njerëzit të fitojnë bindjen që nuk janë 
vetëm serbët fajtorë, që nuk janë vetëm... Mendoj 
se njerëzit do të relaksoheshin, ndoshta edhe do të 
bëhej më lehtë që t’u afrohemi.
Deklaratë: Valentina Vukosavljević-Pavlović, Fondi për zhvil-
limin e qytetit të Leskovcit, Konsultat lokale me shoqërinë civile, 
Leskovcë, Serbi, 11. qershor 2009. 

KOMRA nuk duhet t’i shmanget autorëve të kri-
meve. Pranimi i tyre është shumë i rëndësishëm.
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Viktimat gjithmonë e kanë një raport subjektiv 
ndaj ngjarjes (...) Në lidhje me këtë nuk duhet t’i 
shmangemi as kryesit të krimit, duhet ta përnd-
jekim, ta bëjmë që edhe ai vetë, që thuhet, ta pra-
nojë krimin... Nuk mendova që kryesit e krimit të 
kyçen në këtë mënyrë, por me rastin e punës së 
Komisionit, pra, të dëgjohet edhe kjo anë, kur vikti-
ma të drejtohet drejtë dikujt, që Komisioni të shkon 
deri tek ai dhe të vazhdojë hetimet e veta, dhe edhe 
këtu të arrijë deri tek të dhënat të cilat do ta japin të 
vërtetën e plotë.
Deklaratë: Živojin Tasić, profesor i letërsisë nga Leskovci, Konsultat 
lokale me shoqërinë civile, Leskovcë, Serbi, 11. qershor 2009. 

40. Konsultat lokale me të 
rinjtë për Nismën KOMRA

Novi Sad, Serbi
12. qershor 2009.

Konsultat u organizuan nga Fraktal dhe Programi 
për dialog në mes të rinjve. Morën pjesë 18 të 
rinj: përfaqësues të organizatave joqeveritare nga 
Vojvodina, tre pjesëmarrës nga degët e partive 
politike dhe një pjesëmarrëse nga pushtetet krahi-
nore. Pjesëmarrësit ishin kryesisht nga Novi Sadi, 
Subotica dhe Kikinda. Janë shfaqur pjesë nga filmi 
«Ballafaqimi me të vërtetën: Komisionet për të 
vërtetën dhe shoqëritë në transicion (shembuj 
nga Afrika Jugore dhe Maroko)». Drejtuesit ishin 
Marijana Toma (Impunity Watch), Mario Mažić 
(Nisma e të rinjve për të drejtat e njeriut në Kroaci), 
dhe Maja Leđenac (Shoqata e pavarur e gazetarëve 
të Vojvodinës, Serbi). Moderatorët e mbledhjeve 
ishin Srđan Vezmar (Programi për dialog në mes 
të rinjve, Serbi) dhe Filip Pavlović (Fraktal, Serbi). 
Raportimin e konsultave e bënë gazeta ditore Danas 
dhe MINA.

Qasja rajonale ndaj zbardhjes së fakteve të kri-
meve është shumë i rëndësishëm për shkak të 
përgjegjësisë të cilën si shoqëri e kemi ndaj 
viktimave.

Mefshtë shumë e rëndësishme që të themelohet një 
Komision i tillë dhe zbardhja e fakteve për shkak 
përgjegjësisë të cilën e kemi ndaj të mbijetuarve dhe 
ndaj vetë shoqërive në të cilat jetojmë. Këto fakte janë 
mjaftë komplekse dhe e vetmja mënyrë në të cilën 
këto mund të shqyrtohen është nga kjo qasje rajonale. 
Përqendrimi në viktima në konceptin rajonal i shlyen 
kufijtë në mes këtyre viktimave, i barazon dhe kështu 
viktimat bëhen viktimat tona.

Deklaratë: Maja Leđenac, Shoqata e gazetarëve të pavarur të 
Vojvodinës, Serbi, Konsulta lokale me të rinjtë në Vojvodinë, Novi 
Sad, Serbi, 12 qershor 2009. 

KOMRA duhet t’i ketë primare interesat e vik-
timës 

Ekzistojnë së paku tre lloje të interesave kur janë në 
pyetje komisionet: kriminelët duan t’i ikin dënimit 
dhe poshtërimeve publike, Komisioni do që ta luajë 
drejtësinë dhe të drejtën, kështu më duket, e viktimat 
duan ta marrin vesh të vërtetën. (...) Është shumë e 
vështirë të gjendet vija e artë ku asnjë palë nuk dëm-
tohet. Dhe mendoj se është primare që Komisioni 
dhe anëtarët e Komisionit t’i kushtojnë vëmendje 
viktimave sepse mendoj që ky është më së shumti 
tregimi i tyre.
Deklaratë: Dejan Rašeta, Programi për dialog në mes të rinjve, 
Serbi, Konsulta lokale me të rinjtë në Vojvodinë, Novi Sad, Serbi, 
12 qershor 2009. 

Opinioni duhet të përgatitet për themelimin e 
KOMRA edhe me anë të shembujve pozitivë nga 
përvojat e shoqërive tjera.

Do të jepet mund i madh nga të rinjtë dhe publiku 
që të bëhet presion, e pastaj kjo nismë sërish lihet 
në duart e përfaqësuesve të institucioneve, dhe ekz-
iston mundësia që kjo të bllokohet. Nuk e di se si 
parashihni që ta ndalni këtë gjë, që të mos i kthehet 
puna sërish politizimeve dhe animeve. (...) Para se 
të kalohet tek themelimi i Komisionit, do të bëhet 
më mirë dhe do të ketë rezultate më të mira nëse 
opinioni përgatitet për këtë gjë. Mendoj se kjo do të 
nënkuptonte promovimin e shembujve pozitivë nga 
bota, që njerëzit këtë të shohin që është gjë normale 
që dikush të përgjigjet për veprat e veta.
Deklaratë: Ruža Helać, Fondi për zhvillimin e sektorit jo fitim-
prurës të krahinës autonome të Vojvodinës, Konsulta lokale me të 
rinjtë në Vojvodinë, Novi Sad, Serbi, 12 qershor 2009. 

Garantoj që gjysma e studentëve nuk e di saktësisht 
se çka është Srebrenica. Sepse ne si sektor civil jemi 
të informuar dhe pikërisht për këtë gjë nuk jemi të 
vetëdijshëm se sa sundon mosinformimi dhe mos-
dija, do të thotë ne nuk e dimë këtë. Andaj janë 
të rëndësishëm mediat, është me rëndësi që nga 
RTS-ja, në kanalet e mëdha, në shtëpitë mediale, 
të shfaqni këto tregime sepse nuk mund ta lejojmë 
mosinformimin.
Deklaratë: Ana Marija Popović, Nisma ekipore e të rinjve, 
Fakulteti i shkencave politike, Serbi, Konsulta lokale me të rinjtë në 
Vojvodinë, Novi Sad, Serbi, 12 qershor 2009. 

KOMRA duhet të merret me gazetarë të cilët 
kanë qenë pjesëmarrës në propagandën e luftës.
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Mendoj që KOMRA duhet të flet për atë se cilët 
gazetarë kanë qenë ata që kanë kryer propagandë 
luftarake dhe kanë heshtur ndaj kryerjes së krimeve 
të caktuara.
Deklaratë: Srđan Vezmar, Programi për dialog në mes të rinjve, 
Konsulta lokale me të rinjtë në Vojvodinë, Novi Sad, Serbi, 12 
qershor 2009. 

Nisma KOMRA është një mundësi që secila 
shoqëri t’i përmirësojë gabimet e veta dhe të 
spastron oborrin e vet.

Në fakt mendoj që njëri nga motivet kryesore për 
shmangien e ballafaqimit me të kaluarën në njëfarë 
niveli politik dhe ndërkombëtarë, madje edhe do të 
kisha guximin ta them, është një iluzion i caktuar 
se fëlliqet imazhi i kësaj shoqërie dhe shoqërive në 
rajon dhe se shtrembërohet imazhi dhe krijohet 
imazh i keq për vetë shtetin. (...) Mendoj se me vetë 
këtë proces mund të vërtetojmë se i kemi tejkaluar 
problemet e caktuara dhe se e kemi një pjekuri të 
caktuar si shoqëri.
Deklaratë: Filip Pavlović, Fraktal, Konsultat lokale me të rinjtë në 
Vojvodinë, Novi Sad, Serbi, 12.06.2009. 

Ne konsiderohemi si agresorë dhe nuk e kemi zërin 
më të mirin në botë, pra nëpër media. Kështu që së 
pari do të duhej t’i përmirësonim gabimet tona, e 
gabimet e tyre, të them të kroatëve, tua lëmi atyre. 
Pra, së pari t’i spastrojmë papastërtitë para dyerve 
tona, t’i rregullojmë problemet tona dhe sado pak ta 
zbusim imazhin e shtetit tonë në botë. Dhe me vetë 
këtë gjë do ta përmirësonim situatën në përgjithësi.
Deklaratë: Mile Novaković, Shoqata Sigo and Them, Serbi, 
Konsulta lokale me të rinjtë në Vojvodinë, Novi Sad, Serbi, 12 
qershor 2009. 

Më e rëndësishmja për KOMRA është përkrahja 
ndaj viktimave sepse institucionet nuk mund ti 
shpërfillin këta.

Në momentin kur shoqatat e viktimave do të fillojnë 
të bëjnë presion ndaj shtetit do të vij deri te... Sepse 
këto janë grupe të njerëzve të cilët për një kohë mund 
t’i shmangeni e të mos i shikoni, por nuk mund t’i 
injoroni në tërësi kur këta gjenden para dyerve të 
institucioneve dhe kërkojnë gjëra të caktuara. Dhe 
këtu me të vërtet e shoh mundësinë që KOMRA t’i 
del në fund problemeve eventuale në të ardhmen.
Deklaratë: Marijana Toma, Impunity Watch, Serbi, Konsulta lokale 
me të rinjtë në Vojvodinë, Novi Sad, Serbi, 12 qershor 2009. 

KOMRA duhet të merret me krime kundër 
civilëve, me zhdukje dhe me krimet kundër 
pengjeve të luftës.

Duhet të ketë theksime tek zhdukjet, por gjithashtu 
mendoj se duhet të përfshihen të gjitha krimet. 
Periudha kohore të shtrihet më së shumti deri në 
tre vjet.
Deklaratë: Jovana Kolarić, studente nga Novi Sadi, Serbi, Konsulta 
lokale me të rinjtë në Vojvodinë, Novi Sad, Serbi, 12 qershor 2009. 

Ndoshta duhet të rrudhet mandati i Komisionit 
në disa aspekte të caktuara të krimit për shkak të 
kapacitetit të kufizuar të shoqërisë sonë, që të mos 
derdhemi nëpër tërë aspektet e krimit e kështu nuk 
do të arrinim askund.
Deklaratë: Ruža Helać, Fondi për zhvillimin e sektorit jo fitimpru-
rës të krahinës autonome të Vojvodinës, Serbi, Konsulta lokale me 
të rinjtë në Vojvodinë, Novi Sad, Serbi, 12 qershor 2009. 

Lufta është luftë. Gjuhet, vriten, ushtari në ushtar. 
Por kur ushtari gjuan në civil kjo me të vërtetë 
nuk është humane dhe sipas meje nuk ka kurrfarë 
arsyetimi. Së pari kjo do të duhej të rregullohej dhe 
masakrimet tjera të civilëve, ekshumimi i varreve në 
Srebrenicë dhe kudo që ka ndodhur. Komisioni do të 
duhej ta jepte një afat i cili nuk do të duhej të ishte 
shumë i gjatë, mendoj diku në mes një viti dhe dy, 
dhe së pari kjo gjë ishte dashur të zgjidhej. Kjo është, 
për mua, një çështje e nxehtë.
Deklaratë: Mile Novaković, Shoqata Sigo and Them, Serbi, 
Konsulta lokale me të rinjtë në Vojvodinë, Novi Sad, Serbi, 12 
qershor 2009. 

Nuk duhet të mos kemi parasysh që krimet ndaj të 
burgosurve të luftës kanë shumë të tmerrshme dhe 
nëse përqendrohemi vetëm në banorët civilë atëherë 
për shembull do të humbin nga vëmendja Lorën, që 
do të na bëhet problem i madh.
Deklaratë: Marijana Toma, Impunity Watch, Serbi, Konsulta lokale 
me të rinjtë në Vojvodinë, Novi Sad, Serbi, 12 qershor 2009. 

Duhen përfshirë edhe veteranët e luftës në aktiv-
itetet rreth KOMRA

Këshilla ime për KOMRA, është që të përfshihen 
edhe veteranët e luftës. Ngase veteranët e luftës 
tashmë bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Veteranët 
kroatë të luftës të cilët dje janë ndeshur me veteranët 
serbë, tashmë bashkëpunojnë dhe bisedojnë. Mendoj 
se edhe ata duhet të përfshihen sepse mund të na 
japin të dhëna nga vija e parë.
Deklaratë: Nenad Vezmar, Të Rinjtë e Ligës së socialdemokratëve 
të Vojvodinës, Serbi, Konsulta lokale me të rinjtë në Vojvodinë, 
Novi Sad, Serbi, 12 qershor 2009. 

KOMRA nuk duhet t’i ofrojë amnisti 
kriminelëve
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Nuk mendoj se arsyetohet krimi me vetë pranimin 
e krimit. Nuk mund të lirohet njeriu nga dënimi, 
jo vetëm unë, por kushdo tjetër, nëse ai ka kryer 
gjenocid ndaj civilëve, ushtarëve, të burgosurve të 
luftës vetëm ngase do të pranojë këtë gjë, e ti thuhet 
„faleminderit që ke ndihmuar, tash je i lirë„. Jo, nuk 
duhet të dënohet me 20 vjet, por duhet t’i jepet burg 
prej pesë deri në dhjetë vite më së paku.
Deklaratë: Nenad Vezmar, Të rinjtë e ligës së socialdemokratëve të 
Vojvodinës, Serbi, Konsulta lokale me të rinjtë në Vojvodinë, Novi 
Sad, Serbi, 12 qershor 2009. 

Duhet themeluar një televizion me frekuenca 
rajonale i cili do të merrej vetëm me krime

Sugjeroj që të krijoni një televizion rajonal ku do të 
flitet vetëm për këtë gjë sepse deri sa të vjen KOMRA 
ndoshta edhe ndërrohet pushteti, e ndoshta do të jetë 
një RTS tjetër, dhe do të diktohet ndryshe.
Deklaratë: Nenad Vezmar, Të rinjtë e ligës së socialdemokratëve të 
Vojvodinës, Serbi, Konsulta lokale me të rinjtë në Vojvodinë, Novi 
Sad, Serbi, 12 qershor 2009. 

41. Konsultat Kombëtare me 
grupet e grave

Prishtinë, Kosovë,  
25. qershor 2009. 

Organizator i konsultave ishte organizata joqeveri-
tare Partners Kosova. Morën pjesë 24 përfaqësuese 
të organizatave të grave nga Kosova të cilat merren 
me të drejtat e njeriut dhe me ndihmën e viktimave. 
Është treguar filmi «Ballafaqimi me të vërtetën: 
Komisionet për të vërtetën dhe shoqëritë në tran-
zicion». Drejtueset ishin Shukrije Gashi (Partners 
Kosova), Nora Ahmetaj (aktiviste për të drejtat 
e njeriut, Kosovë), Suzana Kunac (B.a.b.e) dhe 
Gazmir Raci, (Pro Peace Platform).

Pjesëmarrëset në masë të madhe e kanë përkra-
hur nismën civile KOMRA por mendojnë se 
është kyçe përfshirja e institucioneve nga rajoni.

Desha t’u përuroja për këtë nismë. Kjo me të vërtetë 
është një punë e madhe. (...) duhet të shohim pjesë-
marrje më të madhe nga dikush prej Parlamentit, 
nga ministritë relevante, dhe pjesëmarrja e tyre 
gjithmonë do të çon deri tek ndërtimi i dokumenteve 
konkrete, deri te realizimi i këtyre dokumenteve dhe 
realizimi i sugjerimeve.
Deklaratë: Belgjyzare Muharremi, Dyert e Hapura, Kosovë, 
Konsultat kombëtare me grupet e grave, Prishtinë, Kosovë, 25. 
qershor 2009. 

Sot e mora një porosi dhe që nga kjo ditë do të jem 
misionarja e këtij Komisioni. Pse e them këtë gjë? 
Përmbi të gjitha, për ta shëruar vetveten sepse kanë 
kaluar tashmë dhjetë vite dhe nëse takohemi në një 
grup pavarësisht se në cilin nivel punohet, ne sërish 
do të arrijmë deri te lufta.
Deklaratë: Sakibe Doli, Shtëpia e Sigurt, Kosovë, Konsultat 
Kombëtare me grupet e grave, Prishtinë, Kosovë, 25 qershor 2009. 

Shtrohet pyetja a është ky moment i mirë për 
themelimin e KOMRA duke pasur parasysh jo 
stabilitetin në Kosovë dhe problemet që vijnë 
nga Serbia.

Si ka qenë momenti kur janë krijuar këto komisione 
nëpër shtete tjera? Menjëherë pas konfliktit, apo pak 
kohë pas konfliktit, apo ka përfunduar konflikti? 
Njëra nga sfidat për të themeluar këtë Komision apo 
koalicion, me siguri është jostabiliteti politik i cili në 
këtë moment e mbizotëron Kosovën dhe problemet 
që vijnë nga Serbia, dhe në një mënyrë ndoshta 
paraqesin arsye për rezistim të disa grupeve, kur 
flasim për punën e këtij koalicioni.
Deklaratë: Eli Krasniqi, sociologe, Kosovë, Konsultat kombëtare 
me grupet e grave, Prishtinë, Kosovë, 25 qershor 2009. 

Koalicioni për KOMRA duhet të kërkoj nga 
shtetet të cilat ia kanë nisur luftërave kërkim-
falje, posaçërisht nga Serbia, gjë e cila do të 
forcon besimin e viktimave ndaj KOMRA.

Koalicioni, apo Komisioni në fazë të krijimit, duhet 
të kërkon nga shtetet të cilat ia kanë nisur luftërave, 
të cilat kanë kryer krimet, në këtë rast Serbia, që 
së pari publikisht të kërkojnë falje. Kjo ka shumë 
rëndësi për vetë viktimat, dhe kjo do të ndikojë në 
përfshirjen e tyre në proceset e dëshmimit, nëse këta 
e dinë se Komisioni së paku ka kërkuar që publikisht 
nga shtetet t’u kërkohet falje.
Deklaratë: Veprore Shehu, Medica Kosova, Kosovë, Konsultat 
kombëtare me grupet e grave, Prishtinë, Kosovë, 25 qershor 2009. 

Kompensimet në para, të cilat KOMRA do t’u 
propozojë qeverive, është një motiv me rëndësi 
për viktimat që ta përkrahin KOMRA.

Më intereson mandati i dhënies së kompensimeve 
për viktimat. Mendoj se ky është një motivim i 
rëndësishëm, pos asaj që do të arrihej një drejtësi në 
shoqërore.
Deklaratë: Veprore Shehu, Medica Kosova, Kosovë, Konsulta kom-
bëtare me grupet e grave , Prishtinë, Kosovë, 25. qershor 2009. 

Dhunimi duhet të jetë në mandatin e KOMRA. 
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Roli i grupeve të grave është që t’u japin kurajë 
grave që të dëshmojnë.

Dhunimi si krim i luftës hyn në mandat të Komi-
sionit. Besoj se kjo është me rëndësi dhe se pa këtë 
Komisioni nuk do të ketë besim.
Deklaratë: Suzana Kunac, B.a.b.e., Kroaci, Konsultat kombëtare 
me grupet e grave, Prishtinë, Kosovë, 25. qershor 2009. 

Përfaqësueset e organizatave të ndryshme të cilat 
punojnë me gra kanë detyrë morale dhe njerëzore 
që të punojnë me viktimat gra në mënyrë që t’u jepet 
mundësia që të dëgjohen në mënyrë dinjitoze. Nëse 
këto gra nuk kanë dëshirë që këto dëshmi të bëhen 
në prani të palës tjetër dhe njerëzve tjerë, atëherë 
çfarëdo lloj i dëshmimit tjetër të cilin ato e pranojnë 
është i dobishëm, sepse përmbi të gjitha u shërben 
vetë atyre që të çlirohen në kuptimin shpirtëror dhe 
psikik.
Deklaratë: Shukrije Gashi, Partners Kosova, Konsultat kombëtare 
me grupet e grave, Prishtinë, Kosovë, 25 qershor 2009. 

Anëtarët të cilët zgjidhen në përbërjen e këtij 
Komisioni duhet të posedojnë dijeni të madhe. Nuk 
duhet të jenë psikologë, por duhet të kenë dijeni 
paraprake për trauma, posaçërisht kur flasim për 
traumën e cila krijohet nga dhunimi seksual gjatë 
luftës. Kjo do të thotë se vetë procesi i dëshmimit 
dhe qasjes ndaj këtyre viktimave është shumë i 
rëndësishëm.
Deklaratë: Veprore Shehu, Medica Kosova, Kosovë, Konsultat 
kombëtare me grupet e grave, Prishtinë, Kosovë, 25 qershor 2009. 

Bëhet fjalë për dhunime, dhe gratë gjithsesi duhet të 
jenë në krye të këtij procesi, sepse ato dinë më mirë se 
çka u duhet. Ato janë viktima të dyfishta dhe kom-
ponenti kryesor i drejtësisë tranzicionale.
Deklaratë: Nora Ahmetaj, aktiviste e të drejtave të njeriut, Kosovë, 
Konsultat kombëtare me grupet e grave, Prishtinë, Kosovë, 25 
qershor 2009. 

Gratë janë pjesë themelore dhe vitale e shoqërisë 
dhe me të drejtën ndërkombëtare dhe humanitare 
të drejtat e tyre shkelen jo vetëm kur janë cak direkt 
i regjimit në mënyra të ndryshme, por të drejtat e 
tyre shkelen edhe në kuptimin fizik dhe psikik. Ka 
të bëjë me dhunimin, dhe gratë gjithsesi duhen të 
jenë drejtueset e këtij procesi sepse ato më së miri e 
dinë se çka u duhet. Ato janë viktima të dyfishta dhe 
komponent kryesor i së drejtës tranzicionale.
Deklaratë: Nora Ahmetaj, aktiviste për të drejtat e njeriut, Kosovë, 
Konsulta kombëtare me grupet e grave, Prishtinë, Kosovë, 25 
qershor 2009 

KOMRA duhet t’i ndihmojë familjeve të të zhdu-

kurve në realizimin e të drejtës në bazë të 
vdekjes apo zhdukjes së më të afërmve.

Gratë e personave të zhdukur (...) nuk kanë mundur 
të deklarojnë se burrat e tyre kanë vdekur sepse nuk 
i kanë parë dhe nuk i kanë marrë kufomat e tyre 
dhe, fatkeqësisht, të gjitha përpjekjet që të shpal-
len të vdekur janë gjykuar gabimisht nga ana e 
familjes së burrit. Kemi bërë diçka me Kryqin e Kuq 
Ndërkombëtar në mënyrë që t’u lehtësohet qasja 
ndaj ligjit edhe në rastet kur vjen deri te dërgimi 
i mbetjeve mortore, por kjo nuk mjafton. Ndoshta 
edhe këtë gjë mund ta kyçim në fushëveprimin e 
Komisionit.
Deklaratë: Veprore Shehu, Medica Kosova, Konsultat kom-
bëtare me grupet e grave, Pishinë, Kosovë, 25 qershor 2009. 

KOMRA duhet të ketë mandat që të vlerësojë se 
çfarë lloj i konfliktit ka qenë në pyetje në mes 
shteteve, sepse nga kjo varen edhe kompen-
simet e viktimave.

A ka qenë gjenocid, apo ka qenë spastrim etnik, 
ekziston huti e madhe rreth kësaj. (...) Vetë defini-
cioni i këtij konflikti apo lufte u jep juve të drejtën 
që të kërkoni shpagimin. Nëse është konflikt, nuk 
ka shpagim, harrojeni, nuk keni pse të krijoni 
Komision. Kjo duhet të quhet luftë edhe atë me 
tendenca të gjenocidit dhe spastrimit etnik.
Deklaratë: Veprore Shehu, Medica Kosova, Kosovë, Konsultat 
kombëtare me grupet e grave, Prishtinë, Kosovë. 25 qershor 
2009. 

42. Konsultat lokale me shoqërinë 
civile rreth nismës KOMRA

Pejë, Kosovë
Më 26. qershor 2009. 

Konsultat i ka organizuar organizata joqeveritare
Syri i Vizionit. Morën pjesë 34 përfaqësues të orga-
nizatave joqeveritare, shoqatave të veteranëve, dhe 
mediave (1). Debatin e përcollën 4 përfaqësues të 
pushtetit komunal të Pejës, Istogut dhe Klinës. 
Si dhe tre përfaqësues të organizatave ndërkom-
bëtare. Drejtuesit ishin Salem Čorbo (Shoqata 
Kthimi dhe mbijetesa e qëndrueshëm, BH), Bekim 
Blakaj (FHP, Kosovë), Valdete Idrizi (Comunity 
Building Mitrovica, Kosovë) dhe Veton Mujaj 
(OJQ Syri i Vizionit, Kosovë). Raportuan Zëri dhe 
TV Dukagjini.

Pjesëmarrësit në numër të madh e përkrahën 
nismën për themelimin e KOMRA
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Dua që të përshëndes këtë nismë dhe mendoj se ky 
është momenti i vërtetë që shoqëria civile të përqen-
drohet në këtë pyetje. (...) Mendoj se në Kosovë jemi 
vonuar në këtë proces kur krahasohemi me Bosnjën 
dhe Kroacinë. (...) Mendoj se kjo paraqet njërën 
nga zgjidhjet për mbledhjen e fakteve në mënyrë që 
pastaj të gjithë këto fakte të dërgohen në adresat e 
tyre përkatëse.
Deklaratë: Elbert Krasniqi, Këshilli i rinisë, Kosovë, Konsultat 
lokale me shoqërinë civile, Pejë, Kosovë, 26 qershor 2009. 

Me të vërtetë duhet përshëndetur një nismë të tillë. 
(...) Dhashtë Zoti që me formimin e këtij Komisioni, 
të shkon për më të mirë dhe që... njerëzit nuk do të 
ngurohen. Nuk mund të them se ky apo ky është faj-
tor. U fol këtu për qeverinë në Serbi. Ai i cili ka vrarë 
me siguri se nuk do të jep dëshmi. Po ta donte ai këtë 
gjë, ai nuk do të vriste askënd, askund.
Deklaratë: Lale Grabanica, OJQ Elena Gjika, Kosovë, Konsultat 
lokale me shoqërinë civile, Pejë, Kosovë, 26 qershor 2009. 

Problemet e invalidëve ushtarakë të luftës dhe 
veteranëve duhen zgjidhur me ligj dhe përmes 
institucioneve.

Kemi 2500 ushtarë të rënë nga Ushtria çlirimtare e 
Kosovës. Kemi invalidë të luftës, të cilët ende janë të 
lënë anash nga ana e shoqërisë dhe të cilët marrin 
një përqindje të vogël të kompensimit. Pra, veteranët, 
anëtarë të UÇK-së aspak nuk janë të përfshirë nga 
ligji. (...) Duhet ta zyrtarizojmë gjetjen dhe rehabili-
timin e viktimave të luftës duhet të bëhet në mënyrë 
ligjore, institucionale.
Deklaratë: Pren Marashi, Shoqata e veteranëve të luftës, Kosovë, 
Konsultat lokale me shoqërinë civile, Pejë, Kosovë, 26 qershor 2009. 

Nëse KOMRA siguron shpagim për përjetimin e 
dhunës, kjo do të ketë efekt pozitiv në viktima.
Nuk do ta zvogëloja efektin ligjor apo të drejtësisë të 
këtij procesi, por do të theksoja edhe efektin psikik 
mbi viktimën i cili ka dijeninë se dikush e ka shpa-
guar për tërë dhunën që e ka përjetuar. Drejtësia në 
një mënyrë të caktuar jep mundësinë e mbylljes së 
kësaj plage.
Deklaratë: Lulëzim Arapi, Shoqata për ndihmën psiko-sociale të 
fëmijëve dhe familjeve, Kosovë, Konsultat lokale me shoqërinë 
civile, Pejë, Kosovë, 26.qershor 2009. 

Shprehet dyshimi që identifikimi i mbetjeve 
mortore nuk është bërë në mënyrë të 
besueshme.

Kjo është një brengë që unë po e tregoj vetëm sot për 
të parën herë. Shtrohet pyetja a është personi që është 
varrosur ai personi i vërtetë, edhe pse janë paguar 70 

mijë marka, edhe pse personi tashmë është varrosur 
dhe e ka aty pllakën e varrit. Pra, a janë personat që 
po i marrim ato të vërteta, apo janë dikush krejtë-
sisht tjetër.
Deklaratë: Sabrije Zeqaj, Hendikos, Kosovë, Konsultat lokale me 
shoqërinë civile, Pejë, Kosovë, 26. qershor 2009. 

Gratë, viktimat e dhunës seksuale, duhet të për-
krahen moralisht, para ligjit të jenë të barabar-
ta me viktimat tjera civile, të kanë përkrahjen 
psikike dhe të drejtën e reparacionit. Duhet të 
respektohet edhe vendimi i tyre se a do të dësh-
mojnë publikisht 

Është çështja e një shtrese të viktimave të luftës, që 
ka të bëjë me gratë që kanë përjetuar dhunë seksuale 
ose ndonjë dhunë tjetër. Gjatë aprovimit të ligjit mbi 
viktimat civile, kemi qenë të zhgënjyera që ligji nuk 
ka paraparë këtë kategori të viktimave. (...) Kemi 
propozuar plotësimin e ligjit në mënyrë që këto 
viktimat, herdokurëdo në të ardhmen, të mund të 
kërkojnë reparacione dhe të përkrahen dhe njihen 
moralisht, por deri më sot nga institucionet tona nuk 
kemi marrë asnjë përgjigje edhe pse në atë tubim 
kanë qenë të pranishme edhe disa gra deputete.
Deklaratë: Ilirijana Hoti, Shoqata Medica Kosova, Kosovë, Konsultat 
lokale me shoqërinë civile, Pejë, Kosovë, 26. qershor 2009. 

Sipas njohurive të mia disa organizata joqeveritare 
merren me këtë çështje por në mënyrë institucio-
nale askush, konkretisht rreth grave që janë dhunuar, 
pastaj, në raport me pjesëmarrësit në luftë, e që e 
kanë sindromin e luftës, të mos them të Vietnamit 
apo të Bosnjës. Te ne askush institucionalisht nuk 
merret me këtë. Dhe ju e dini se ky tretman është me 
kosto shumë të lartë, dhe kjo edhe na brengos.
Deklaratë: Pren Marashi, Shoqata e veteranëve të luftës, Kosovë, 
Konsultat lokale me shoqërinë civile, Pejë, Kosovë, 26. qershor 
2009. 

Por kur flasim për rastet e dhunës seksuale, kur 
flasim për gratë, ne duhet të respektojmë mos-
gatishmërinë e tyre që të dëshmojnë publikisht.
Deklaratë: Valdete Idrizi, Comunity Building Mitrovica, Kosovë, 
Konsultat lokale me shoqërinë civile, Pejë, Kosovë, 26. qershor 
2009. 

Janë shfaqur mendime të kundërta se pos zbard-
hjes së fakteve a duhet të jetë qëllim i KOMRA, 
edhe pajtimi.

Ne nuk jemi të gatshëm për pajtim, vetëm duam që 
të zbardhen faktet. Njëkohësisht, edhe kur thuhet 
fjala e ‘vërtetë’, Komisioni për të vërtetën, çfarë 
e vërtetë [mendohet]? Secili e ka versionin e vetë 
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të vërtetës, dhe mu për këtë ne kemi qenë shumë 
të kujdesshëm me KOMRA. Ky është Komision 
rajonal për zbardhjen dhe vërtetimin e fakteve mbi 
krimet dhe shkeljet tjera të rënda të të drejtave të 
njeriut të bëra në ish Jugosllavi.(...) Ne e mënjanu-
am me qëllim këtë fjalë.
Deklaratë: Valdete Idrizi, Comunity Building Mitrovica, Kosovë, 
Konsultat lokale me shoqërinë civile, Pejë, Kosovë, 26. qershor 
2009. 

Çfarëdo qëllimi apo arsye e punës së këtij Komisioni, 
që do të shkruhet në atë formulimin zyrtarë, në 
fund të fundit, nënkupton qëllimin gjithëpërfshirës 
që është pajtimi. Unë nuk do të doja që të kam 
frikë nga kjo fjalë dhe mendoj se kjo është diçka që 
i takon dreqit dhe shtrigave. Mënyra se si mund të 
zgjidhim problemet është dialogu, pra të flasim për 
këto probleme. Ndoshta këto Komisione mund të 
ndihmojnë nëse njerëzit do të mund të flasin hapur 
për atë çka kanë përjetuar, më duket se kjo do të 
kishte efektin psikologjik. Këtë e quajmë katarsë 
emocionale ku vjen deri te zbrazja e gjithë atyre 
tensioneve emotive.
Deklaratë: Lulëzim Arapi, Shoqata për ndihmë psiko-sociale 
fëmijëve dhe familjeve, Kosovë, Konsultat lokale me shoqërinë 
civile, Pejë, Kosovë, 26. qershor 2009. 

Nuk munden njerëzit që janë këtu të kërkojnë 
pajtimin, sepse viktima nuk e kërkon pajtimin. Ju 
lutem, kini kujdes në të ardhmen që ky Komision 
të mos kërkojë pajtimin, as që guxon të përmendet 
pajtimi, sepse bëhet fjalë për viktimën e viktima 
nuk e kërkon pajtimin. (Pren Marashi, Shoqata e 
veteranëve të luftës, Kosovë, Konsultat lokale me 
shoqërinë civile, Pejë, Kosovë, 26. qershor 2009.)
Ne nuk duhet të merremi me politikë, ne duhet të 
gjejmë kush janë autorët e krimit. Sa i përket kër-
kimfaljes, ka kohë. Francezët dhe Gjermanët kanë 
pritur 30 vjet, ndoshta edhe ne do të pajtohemi 
eventualisht pas një periudhe të caktuar kohore.
Deklaratë: Atdhe Berisha, Kalaja, Kosovë, Konsultat lokale me 
shoqërinë civile, Pejë, Kosovë, 26. qershor 2009. 

43. Konsultat lokale me 
shoqatat e viktimave, 
të mbajturit nëpër kampe 
dhe aktivistët e organizatave 
joqeveritare 

Trebinje, Bosnja dhe Hercegovina
27 qershor 2009. 

Konsultat i organizuan qendra për bashkëpunim 

qytetar dhe nga Livno dhe Solidariteti për jug nga 
Trebinja. Nga 10 pjesëmarrës një ka qenë përfaqë-
sues i mexhlisit të Bashkësisë islame Trebinje.4 
Fjalën hyrëse e mbajtën Nataša Kandić (Fondi për të 
Drejtën Humanitare), Aleksandra Letić (Komiteti i 
Helsinkit i Republika Serbska), dhe moderatorët 
Sonja Garić (Qendra për bashkëpunim qytetar, 
Livno) dhe Stanko Buha (Solidariteti për jug, 
Trebinje). Për tubimin kanë raportuar Radio-
televizioni i Republika Serbska dhe Radio Evropa 
e lirë. Pjesëmarrësit5 e kanë përkrahur themelimin 
e KOMRA. Artikuj për konsultat kanë botuar 
EuroBlic, Nezavisne novine dhe agjensioni SRNA.

Bashkësia Islame e Trebinjës përkrah theme-
limin e KOMRA.

Dua të them se vërtet me shpirt e përshëndes këtë 
tubim. E përkrah këtë ide. E kam nënshkruar 
anëtarësimin në emrin tim dhe të mexhlisit të 
bashkësisë islame të Trebinjës, e cila përbëhet nga 
600 familje anembanë botës.
Deklaratë: Husein Hodžić, Mexhlisi i Bashkësisë Islame të 
Trebinjës, Konsultat lokale me shoqatat e viktimave dhe të mba-
jturve në kampe, Trebinje, BH, 27 qershor 2009. 

Qëllimi kryesor i KOMRA është zbardhja e fak-
teve që askush nuk mund t’i kontestojë.

Ne sot e kemi një situatë që nuk e jep as një pjesë 
të pamjes së plotë të asaj çka ka ndodhur, varësisht 
nga qyteti në të cilin je, varësisht nga vendi në të 
cilin bisedon dhe me kë bisedon për këtë, edhe kjo 
pamje merr një mijë fytyra të veta. (...) Duhet të 
zbardhen faktet të cilat askush nuk do të mund t’i 
kontestojë dhe të cilat, mu për shkak të fuqisë së 
fakteve, do t’i pranojmë të gjithë dhe të themi se kjo 
është ajo çka ka ndodhur.
Deklaratë: Nataša Kandić, Fondi për të Drejtën Humanitare, 
Serbi, Konsultat lokale me shoqatat e viktimave dhe të mbajturve 
në kampe, Trebinje, BH, 27 qershor 2009. 

Aq shumë gjëra, çështje të dhimbshme nga e kalu-
ara, kanë mbetur të mbuluara diku, kështu që ne 
asnjëherë nuk e kemi nisur komunikimin, bisedën, 
dialogun e hapur për këtë. (...) Duhet të fillojmë të 
flasim për ngjarjet. Thjesht në këtë mënyrë, me dia-
log të civilizuar, të shtrojmë ato fakte dhe të shohim 
për çfarë gjëra duhet të punojmë.
Deklaratë: Alma Mašić, Nisma e të rinjve për të drejtat e njeriut, 
BH, Konsultat lokale me shoqatat e viktimave dhe të mbajturve 
në kampe, Trebinje, BH, 27 qershor 2009. 

Këto fakte dikush duhet t’i shkruajë. Nëse këto që 
kanë ndodhur nuk i shkruan (...) fëmijët tanë në 

4 Përfaqësuesi i Mexhlisit të 
Bashkësisë Islame në Trebinje 
në emër të mexhlisit e ka 
nënshkruar deklaratën për 
anëtarësim në Koalicionin për 
themelimin e REKOM.

5 Disa pjesëmarrës kanë 
pas vërejtje në organizimin 
e konsultimit, p.sh. se nuk 
kanë mundur ta kontaktojnë 
Qendrën për bashkëpunim 
qytetar, sepse në ftesën nuk ka 
qenë numri i plotë i telefonit. 
Sipas tyre kjo ka qenë arsyeja 
për numrin e vogël të pjesë-
marrjes të përfaqësuesve të 
shoqatave dhe të organizatave 
joqeveritare. 
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të ardhmen do të zgjidhin këto gjëra të njëjta. (...) 
Viktimat flasin si politikanët, e politikanët shfrytë-
zojnë viktimat në periudhat parazgjedhore që të 
manipulojnë me ta. Unë mendoj se është koha që të 
gjithë të Vetëdijesohemi, të themi dhe të shkruajmë 
çka na ka ndodhur në të kaluarën, por edhe të nisemi 
nga e ardhmja.
Deklaratë: Sonja Garić, Qendra për bashkëpunimin qytetarë, BH, 
Konsultat lokale me shoqatat e viktimave dhe të mbajturve në 
kampe, Trebinje, BH, 27 qershor 2009. 

KOMRA është rasti i fundit që të dëgjohet zëri i 
viktimave, dhe viktimat duhet të jenë anëtarë të 
Komisionit.

Nuk e kam takuar asnjë viktimë që nuk ka pas 
nevojë që të dëgjohet tregimi i saj. (...) Formimi i këtij 
Komisioni për krimet e luftës, për shkeljen e të drejtave 
të njeriut, është dhuratë nga qielli për viktimat e luftës. 
Është rasti i fundit që të dëgjohet tregimi i tyre, të 
mbetet i shënuar, sepse kur këto oligarki tona kom-
bëtare që janë ende në pushtet do t’i bëjnë marrëvesh-
jet mes veti, ne askujt më nuk do t’i duhemi.
Deklaratë: Izo Rokolj, i kthyeri në Trebinje, BH, Konsultat lokale 
me shoqatat e viktimave dhe të mbajturve në kampe, Trebinje, BH, 
27 qershor 2009. 

E dua vetëm që viktima të merr pjesë në zgjedhjen e 
Komisionit (...) Dhe jo që të jetë në Komision ai që ka 
bërë krime. Është normale që ky [që ka bërë krime] 
të dëshmojë të kundërtën mbi ngjarjen dhe procesin. 
Andaj unë them që të jetë viktima organizatori krye-
sor i Komisionit. Është dëshmitar i gjallë dhe provë.
Deklaratë: Borislav Hamović, Shoqata e të mbajturve në kampe, 
Trebinje, BH, Konsultat lokale me shoqatat e viktimave dhe të 
mbajturve në kampe, Trebinje, BH, 27 qershor 2009. 

Këtë përvojë e kanë këta që kanë qenë nëpër kampe, 
kurrë nuk e përmendin çka kanë përjetuar atje. Unë 
kurrë nuk ia kam theksuar gruas sime, që edhe sot 
jeton me mua, e kemi vajzën 15 vjeçare, që të më 
tregojë asgjë për kampin. (...) Apeloj vetëm tek ju për 
këtë Komision dhe dëshiroj që të keni sukses në pros-
peritetin e plotë dhe që të dëgjohet vetëm e vërteta.
Deklaratë: Srećko Barićanin, Këshilli i invalidëve të luftës në 
Trebinje, BH, Konsultat lokale me shoqatat e viktimave dhe të 
mbajturve në kampe, Trebinje, BH, 27 qershor 2009. 

A jemi apo jo dhe për çfarë Komisioni? Mendimi im 
personal është se jam për atë. Një Komision mul-
ticentrik, do të thotë, jo që selia të jetë në një vend 
dhe që baza e punës së Komisionit të jetë shpalosja 
e së vërtetës, përkatësisht të tregimeve personale 
dhe dëshmive përmes këtyre tregimeve të drejtuara 

vendimmarrësve.
Deklaratë: Stanko Buha, Solidariteti për jug, BH, Konsultat lokale 
me shoqatat e viktimave dhe të mbajturve në kampe, Trebinje, BH, 
27 qershor 2009. 

Në zbardhjen e fakteve duhet të fillohet nga për-
gatitjet për luftë

Kjo luftë është përgatitur shumë më parë seç ka 
filluar. (...) Unë pohoj sot, dhe do të angazhohem 
deri sa jam gjallë, që duhet të nismi nga zeroja, nga 
përgatitjet e luftës, nga lufta dhe të shohim se kush 
është fajtor.
Deklaratë: Kosta Kosović, Shoqata e të mbajturve në kampe 
Trebinje, BH, Konsultat lokale me shoqatat e viktimave dhe të 
mbajturve në kampe, Trebinje, BH, 27 qershor 2009. 

Në dëgjimet publike duhet të kyçen viktimat, 
dorasit dhe përfaqësuesit e institucioneve, por 
KOMRA duhet të sigurojë mbrojtjen për vikti-
mat, veçanërisht për gratë e dhunuara.

Në cilën mënyrë të dëgjohen publikisht viktimat? 
Mendoj se tek kjo duhet të jemi tejet të kujdesshëm, 
veçanërisht kur janë në pyetje gratë e dhunuara dhe 
njerëzit që kanë si pasojë çrregullimet psiko-soma-
tike. Duhet t’i mbrojmë njerëzit. Dhe a duhet të kemi 
dëgjime publike për përfaqësuesit e institucioneve? 
Natyrisht, unë të gjitha do t’i bëja transparente, edhe 
viktimat, edhe autorët e krimeve.
Deklaratë: Blažo Stevović, Klubi Alternativa, BH, Konsultat lokale 
me shoqatat e viktimave dhe të mbajturve në kampe, Trebinje, BH, 
27 qershor 2009. 

Në mandatin e KOMRA duhet të jetë kthimi i 
pronës së uzurpuar.
 
Prona është kthyer, por edhe sot ka raste të uzurpi-
meve kështu që pronari, i cili e ka marrë vendimin 
për kthimin e pronës ka probleme me shfrytëzuesin i 
cili edhe sot e gjithë ditën nuk e lëshon pronën. Nuk 
ka fuqi dhe ligj që Ekrem Kadrovići të marrë shtëpinë 
e vetë këtu në lagjen Bregu i diellit në Trebinje. Ja 
ku e keni një shembull. Bashkësia islame, prona e 
saj këtu po shitet në vend që të bëhet restituimi dhe 
denacionalizimi, ndërkaq që kishës ortodokse jo që i 
është kthyer prona por edhe ka marrë gjithfarë dhu-
ratash. Pra, kemi shkelje të të drejtave të njeriut.
Deklaratë: Husein Hodžić, Mexhlisi i Bashkësisë Islame Trebinje, 
Konsultat lokale me shoqatat e viktimave dhe të mbajturve në 
kampe, Trebinje, BH, 27 qershor 2009. 

Konsultat vazhdojnë.
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Hyrje 

As 14 vjet pas kon flik te ve të ar ma to su ra në Kro a ci 
dhe Bo snje e Hercegovinë, dhe 10 vjet nga përfun-
dimi i kon flik tit në Kosovë, vik ti mat e luftës en de 
nuk janë emëruar dhe nuk nji hen, dhe vetëm një 
numër i vogël i atyre që janë përgjegjës për kri me 
janë nxje rrë pa ra gjyqit të drejtësisë. 

De ba tin mbi me ka ni zmat e kërkimit dhe tre gi mit 
të fak te ve mbi të kaluarën e afërt e kanë fil lu ar 
në shta tor të vi tit 2005 tri or ga ni za ta për drej-
tat e nje ri ut, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re 
(Fond za hu ma ni tar no pra vo, Ser bi), Do cu men ta 
(Kro a ci) dhe Qen dra Hu lum tu e se-Do ku men tu e se 
(Is tra ži vač ko-do ku men ta ci o ni cen tar, Bo snje dhe 
Hercegovinë), me pjesëmarrjen e ekspertëve të 
Qen drës Ndërkombëtare për Drejtësi Tran zi ci o-
na le. Pjesëmarrësit e tu bi mit, për faq ësu e sit e 10 
or ga ni za ta ve më të mëdha për të drej tat e nje ri ut 
nga ra jo ni, kanë përkrahur gjyki met për kri met e 
luftës si mekanizëm ju ri dik më i rëndësishëm për 
përcaktimin e përgjegjësisë in di vi du a le; dhe kanë 
thek su ar veçanërisht ndi ki min që ka bashkëpunimi 
ndërmjet prokurorisë dhe gjyqe ve në ra jon që zëri 
i vik ti ma ve të kri me ve të luftës të dëgjohet ed he 
nga ko mu ni te tet tje ra et ni ke. Du ke pa sur pa rasysh 

fo ku si min e pro ce se ve pe na le në të aku zu a rit, 
tri or ga ni za tat kanë ini ci u ar de ba tin ra jo nal mbi 
in stru men tet e kërkimit dhe të tre gi mit të fak te ve 
mbi kri met e luftës, ku fo ku si është te vik ti mat, gjë 
që mund të kontribuojë që të ke mi një pa mje më 
kom ple te mbi të gjit ha ato çka kanë ndod hur në të 
kaluarën. De ba ti (pro ce si kon sul ta tiv i kërkimit dhe 
tre gi mit të fak te ve mbi kri met e luftës) është kon-
cep tu ar si një se ri e de ba te ve ra jo na le, kombëtare 
dhe lo ka le në përbërjet më të vo gla (rreth 30 pjesë-
marrës) me për faq ësu es të gru pe ve të ndryshme 
të shoq ërisë ci vi le. Pjesë e pro ce sit janë bërë ed he 
fo ru met për drejtësinë tran zi ci o na le, si tu bi me me 
më shumë pjesëmarrës (rreth 250), në të ci lat si 
mysafirë fto hen ed he për faq ësu e sit e shte tit dhe të 
or ga ni za ta ve ndërkombëtare. Që nga fil li mi, qëlli mi 
i pro ce sit të kon sul ta ve ka qenë kri ji mi i një plat for-
me pu bli ke në bazë të të cilës vik ti mat dhe për faq-
ësu e sit e shoq ërisë ci vi le do të pa ra qit nin ne vo jat e 
tyre lid hur me shke ljen e të drej ta ve të nje ri ut dhe 
padrejtësitë e bëra në të kaluarën. Qëlli mi i dytë, 
po aq i rëndësishëm, is hte fu qi zi mi i përkrahjes 
për apro vi min e nismës për qa sjen ra jo na le në për-
caktimin e fak te ve mbi kri met e luftës, në mënyrë 
që ajo të përkrahet si nga qytetarët as htu ed he nga 
pus hte ti në të gjit ha ven det e ra jo nit. Në maj të vi tit 
2008 ni sma është ngri tur në pro po zim për kri ji min 
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1  5.-6. maj 2006, Sarajevë, BH.

2  Pas Forumit të katërt rajonal 
për drejtësinë tranzicionale, 

QHD është larguar nga Këshilli 
koordinues dhe ka hequr dorë 
nga angazhimi i më tutjeshëm 

dhe përfaqësimi i iniciativës 
për themelimin e Komisionit 

rajonal. Më shumë rreth kësaj, 
Komunikata zyrtare e QHD, 

më 14 janar 2009 si 
dhe përgjigja e FDH, më 10 

shkurt 2009. http://www.
perkomra.org

e Ko mi si o nit ra jo nal mbi kërkimin dhe tre gi min e 
kri me ve të luftës dhe shke ljet tje ra të rënda të të 
drej ta ve të nje ri ut. Që nga atëherë pro ce si kon sul-
ta tiv ka ed he qëlli min e tretë: ndërtimin e mo de lit 
të Ko mi si o nit ra jo nal (KO MRA).

1.  Zhvil li mi i pro ce sit të 
kon sul ti me ve 

Pro ce sin kon sul ta tiv e karakterizojnë dy fa za. Për 
fazën e parë të pro ce sit është karakteristikë de ba-
ti mbi atë se çfarë me ka ni zma i du hen ra jo nit 
për zbar dhjen e fak te ve mbi kri met e luftës. Kjo 
fazë fil lon me Fo ru min e Parë ra jo nal për drejtësi 
tran zi ci o na le1 dhe zgjatë de ri në mbaj tjen e kon-
sultës së parë ra jo na le me për faq ësu e sit e sho qa-
ta ve të vik ti ma ve, me vik ti mat dhe me veteranët, 
në Podgoricë, Ma li i Zi, më 9 maj 2008. Në këtë 
periudhë janë mbaj tur gjithsejtë nëntë kon sul ti-
me (pesë ra jo na le dhe katër kombëtare) si dhe tre 
fo ru me. Në fo ru min e tretë ra jo nal për drejtësinë 
tran zi ci o na le që është mbaj tur në Be o grad, de ba ti 
i deriatëhershëm për me ka ni zmat jashtëgjyqësor 
kon kre ti zo het – fil lo het të fli tet për nevojën e 
kri ji mit të një tru pi ra jo nal për zbar dhjen e fak te-
ve mbi kri met e luftës. Pjesëmarrësit e fo ru mit e 
kanë përkrahur iniciativën e FDH, Do cu men ta dhe 
QHD mbi the me li min e tru pit ra jo nal (ko mi si o nit 
ra jo nal) si dhe pro po zi min që në kon sul ti met me 
shoq ërinë ci vi le të formësohen man da ti, ak ti vi te tet 
dhe qëlli met e këtij tru pi. Në këtë fo rum për herë 
të parë është or ga ni zu ar dëgjimi pu blik i vik ti ma ve, 
dëgjim ky i ci li nga pjesëmarrësit është vlerësuar si 
një ak ti vi tet i rëndësishëm për Ko mi si o nin ra jo nal 
të ardhshëm, që mund të stimulojë bashkëndjesinë 
me vik ti mat nga ana e ko mu ni te te ve tje ra et ni ke.
Kon sul ti met e përmendura ra jo na le me për faq ësu e sit 
e sho qa ta ve të vik ti ma ve, vik ti mat dhe veteranët në 
Podgoricë, kanë qenë ven dim ta re: FDH, Do cu men ta 
dhe QHD dolën me pro po zi min për kri ji min e Ko mi-
si o nit Ra jo nal për Përcaktimin e Fak te ve mbi Kri met 
e Luftës dhe Shke ljet Tje ra të Rënda të të Drej ta ve të 
Nje ri ut në Ish SFRJ – KO MRA. Menjëherë pas kësaj 
më 10 maj të vi tit 2008, pro po zu e sit e nismës kri juan 
Këshillin ko or di nu es me anëtarë të ftu ar, i ci li e kis-
hte për detyrë kri ji min e Ko a li ci o nit për the me li min 
e KO MRA-s dhe përgatitjen e kus hte ve për bar tjen e 
kom pe ten ca ve të drej ti mit të pro ce sit të kon sul ti me-
ve në këtë ko a li cion. De ri më 28. te tor të vi tit 2008, 
kur në Prishtinë fil loi punën Fo ru mi i katërt ra jo nal 
për të drejtën tran zi ci o na le, iniciativën për the me li-
min e KO MRA-s e kanë përkrahur mbi 100 or ga ni-

za ta dhe sho qa ta, për faq ësu e sit e të ci la ve kanë marrë 
pjesë në kon sul ti met në Kro a ci, Mal të Zi, Ser bi dhe 
në Kosovë. Në fo ru min e përmendur është the me lu ar 
Ko a li ci o ni për KO MRA, me ci lin akt ni sma për the-
me li min e Ko mi si o nit ra jo nal bëhet pronë e Ko a li ci-
o nit për KO MRA, ndër kaq që FDH dhe Do cu men ta2 
morën përsipër ro lin e shërbimit për përkrahjen tek-
ni ke-ad mi ni stra ti ve të pro ce sit të kon sul ti me ve.

1.1.  Or ga ni zi mi i pro ce sit të 
kon sul ti me ve 

Nga ma ji i vi tit 2008, kur fil loi fa za e dytë e pro ce-
sit të kon sul ti me ve, që ka rak te ri zo het me de ba tet 
in ten si ve, de ri në qer shor të vi tit 2009, janë mbaj-
tur 31 tu bi me: 10 lo ka le, 18 kon sul ti me kombëtare, 
1 kon sul tim ra jo nal dhe 2 fo ru me për drejtësinë 
tran zi ci o na le. Gjatë ja na rit, shkur tit dhe mar sit të 
vi tit 2009, Këshilli ko or di nu es ka mbaj tur mbled-
hjet përgatitore me për faq ësu e sit e or ga ni za ta ve 
për të drej tat e nje ri ut dhe sho qa tat e vik ti ma ve 
në shte tet e ra jo nit, në të ci lat janë for mu ar gru-
pet për ko or di ni min e kon sul ti me ve në ni ve lin 
lo kal dhe na ci o nal. Në mars të vi tit 2009 Këshilli 
ko or di nu es ka emëruar koordinatorët nacionalë 
në të gjit ha shte tet e ra jo nit. Ata kanë për detyrë 
që të ndihmojnë anëtarët e Ko a li ci o nit në or ga ni-
zi min e kon sul ti me ve, t’i njoftojnë ata rre gul lisht 
mbi rrjedhën e pro ce sit të kon sul ti me ve dhe të 
kujdesën që i tërë pro ce si të re gji stro het dhe do ku-
men to het. Në periudhën prill-maj 2009, gru pet për 

Forumi i pestë rajonal për drejtësinë tranzicionale,
Budva, Mali i Zi, 29-30 maj 2009



Procesi KOMRA

127

Raport 
maj 2006 – qershor 2009

3 Qasja në Statutin e 
Koalicionit për KOMRA 
që rregullon funkcionet e 
Koalicionit, të Kuvendit dhe 
të Këshillit koordinues, është 
e mundshme për çdokëndë në 
www.perkomra.org

4 5.-6. maj 2006. Sarajevë, BH.

5 Propozimet, mendimet dhe 
rekomandimet nga konsultat 
dhe forumet për periudhën e 
vëzhguar mund të lexohen në 
Dokument I.

6 Filmi Nisma KOMRA, i cili 
flet për historinë e procesit 
të konsultave mund t'i qaseni 
në http://www.perkomra.org/
news/read/17 

7 Në sajtin www.perkomra.
org mund t'i qaseni pasqyrave 
tabelare të procesit të konsul-
timeve http://www.perkomra.
org/webpage/108 dhe të 
anëtarëve të Koalicionit http://
www.perkomra.org/webpage/

8 Marko Veličković, Qendra 
për zhvillimin e resurseve 
civile, Serbi, Konsulta kom-
bëtare me organizatat e të 
drejtave të njeriut, Frushka 
Gora, Serbi, 10 tetor 2008. 

9 Aleksandar Zeković, hulum-
ues i shkeljeve të të drejtave të 
njeriut, Mali i Zi, Konsultime 
rajonale me shkencatarët, 
Zagreb, Kroaci , 10. Janar 2009.

10 Nataša Kandić, Fondi për 
të drejtën humanitare, Serbi, 
Konsultat kombëtare me 
gazetarët, Frushka Gora, Serbi, 
11. Tetor 2008.

ko or di ni min e kon sul ti me ve kanë or ga ni zu ar 20 
kon sul ti me lo ka le dhe kombëtare në BH, Kro a ci, 
Ser bi, Kosovë dhe Mal të Zi. 

Në kuadër të Fo ru mit të Pestë për të Drejtën Tran-
zi ci o na le në Podgoricë, më 29-30 maj 2009, është 
mbaj tur se an ca e parë e Ku ven dit të Ko a li ci o nit 
për KO MRA, në të ci lin është apro vu ar Sta tu ti i 
Ko a li ci o nit dhe janë zgjed hur anëtarët e Këshillit 
Ko or di nu es.3 Me këtë ka përfunduar pro ce si i 
kon sti tu i mit for mal të kom pe ten ca ve të Ko a li ci o-
nit për KO MRA. 

Pro ce si i kon sul ta ve do të zhvil lo het de ri në qer-
shor të vi tit 2010, kur do të fil loj mbled hja e një 
mi lion nënshkrimeve të qytetarëve në të gjit ha 
shte tet në hapësirat e RSFJ të di kur shme, të ci lat e 
përkrahin the me li min e KO MRA. Një mi lion nën-
shkrime si dhe pro po zi mi i man da tit të KO MRA 
që do të formësohet gjatë pro ce sit të kon sul ti-
me ve, do t’i dërgohen par la men te ve kombëtare 
për apro vim. Po dëshmohet se kon sul ti met kanë 
rëndësi qen ëso re për si gu ri min e kre di bi li te tit të 
nismës dhe përkrahjen e gru pe ve të ndryshme të 
shoq ërisë ci vi le.

Ci la është rëndësia re a le e pro ce sit të kon sul ti me-
ve? Men doj se ekzistojnë dy pjesë të rëndësishme. 
E pa ra është përkrahja e opi ni o nit. Një in sti tu cion 
i tillë (ko mi si o ni) nuk mund të qëndrojë nëse nuk 
e ka përkrahjen e opi ni o nit sep se ai us hqe het me 
de kla ra tat që i ja pin qytetarët.
Deklaratë: Stefan Priesner, zëvendëse e përfaqësueses rezi-
dente për Bosnje dhe Hercegovinë, Forumi i Parë Rajonal 
për drejtësi tranzicionale, Sarajevë, BH, 5.-6. maj 2006. 

Ne ke mi nevojë për de bat në ni ve lin e shoq ërisë për 
nevojën e for mi mit të Ko mi si o nit dhe pa staj ed he 
për de bat mbi mo da li te tet, mbi mo de let e ndry-
shme të Ko mi si o nit.
Deklaratë: Refik Hodzic, Tribunali penal ndërkombëtar 
për ish Jugosllavi, Outreach programe, zyra në BeH. Foru-
mi i parë rajonal për drejtësinë tranzicionale, Sarajevë, BeH, 
5-6 maj 2006. 

Në periudhën nga mbaj tja e Fo ru mit të parë mbi 
drejtësinë tran zi ci o na le4 de ri në kor rik të vi tit 
2009,5 në kuadër të pro ce sit të kon sul ti me ve janë 
mbaj tur 43 kon sul ti me: 23 kombëtare, nëntë lo ka-
le dhe gjashtë ra jo na le, si dhe pesë fo ru me mbi 
drejtësinë tran zi ci o na le.6 Në këto kon sul ti me kanë 
marrë pjesë 2.185 individë, për faq ësu es të or ga-
ni za ta ve për të drej tat e nje ri ut, të sho qa ta ve të 
vik ti ma ve, të atyre që kanë qenë nëpër kam pe, të 
ushtarakëve invalidë të luftës, të veteranëve, të 

or ga ni za ta ve ri no re dhe të gru as, të aso ci a ci o ne ve 
të historianëve, të gazetarëve dhe të artistëve. Pje sa 
dërmuese e pjesëmarrësve e ka përkrahur qa sjen 
ra jo na le në kërkimin e fak te ve dhe në këtë kon tekst 
ed he the me li min e tru pit ra jo nal për kërkimin dhe 
tre gi min e fak te ve mbi kri met e luftës dhe shke ljet 
tje ra të rënda të të drej ta ve të nje ri ut - KO MRA.

Ko a li ci o ni për KO MRA me datën 1 kor rik 2009 
kis hte 376 anëtarë, nga të cilët 165 janë nga or ga-
ni za tat jo qe ve ri ta re për të drej tat e nje ri ut, të 
rinj ve dhe të tje ra, 36 janë nga sho qa tat e vik ti-
ma ve dhe të fa mi lje ve të vik ti ma ve, të kampistëve, 
veteranëve, fa mi ljet e të zhdu kur ve, invalidëve 
ushtarakë, dhe sho qa ta ve tje ra, pa staj 167 janë në 
cilësinë in di vi du a le, dhe më në fund janë ed he 8 
me di u me.7

2.  Qa sja ra jo na le në kërkimin e  
fak te ve mbi kri met e luftës

Nga fil li mi i pro ce sit të kon sul ti me ve pjesëmar-
rësit kanë shpa lo sur shem bujt kon kret pse është e 
rëndësishme qa sja ra jo na le për zbar dhjen e fak te ve 
mbi kri met e luftës. 

Ne në Kro a ci thjesht nuk mund ta dimë dhe të sho-
him çka ka ndod hur me ata që janë shpërngulur 
pas ak si o nit us hta rak Olu ja në gusht të vi tit 1995, 
nga se ata më nuk jetojnë në Kro a ci, ndër kaq shu-
mi ca jetojnë në BH dhe në Ser bi. 
Deklaratë: Vesna Teršelič, Documenta, Kroaci, Konsulta kom-
bëtare me shoqërinë civile, Prishtinë, Kosovë, 4. tetor 2008. 

Çka do të mund të di nim, pa qa sjen ra jo na le, për 
de por ti min e refugjatëve boshnjakë që janë stre-
hu ar në Ma lin e Zi? Çka do të mund të di nim, pa 
qa sjen ra jo na le, për 30 ve ta të ek ze ku tu ar, refugjatë 
nga Ko so va, të cilët ar ma ta[ Ar ma ta Ju go slla ve] i 
shfa ro si në Mal të Zi? Çka do të mund të di nim për 
gjithë atë dramë të spa stri mit et nik të një pjesë të 
ma lit të Zi, të Bukovicës?
Deklaratë: Esad Kočan, javorja Monitor, Mali i Zi, Foru-
mi i Parë Rajonal mbi drejtësinë trasicionale, Sarajevë, BH, 
5.- 6. maj 2006. 

Prokurorët i dhanë përkrahje qa sjes ra jo na le, du ke 
thek su ar se bashkëpunimi ndërmjet prokurorëve 
ndi kon në mënyrë ven dim ta re që në gjyki met për 
kri met e luftës të dëgjohet zëri i vik ti ma ve. 

Në ke mi bërë përparim në kërkimin e autorëve [të 
kri me ve] dhe në kërkimin e të vërtetës du ke ven-
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11 Igor Graovac, Instituti kroat 
për histori, Konsulta rajonale 

me shkencatarët, Zagreb, 
Kroaci, 10. Janar 2009. 

12 Mato Ežegović, Kthimi në 
Pelagiqevë, BH, Konsultime 

lokale me shoqatat e viktimave, 
Bijelina, BH, 11 prill 2009. 

13 Ante Nazor, Qendra kroate 
memoriale-dokumentuese 

mbi luftën atdhetare, Kroaci, 
Konsulta rajonale me shken-

catarët, Kroaci, 10. janar 2009. 

14 Forumi i Tretë Rajonal 
për Drejtësi Tranzicionale, 

Beograd, Serbi

do sur kon tak te të ndërsjella dhe du ke nënshkruar 
me mo ran du min për bashkëpunim, këmbimin e të 
dhënave, bërjen e mundshme që dëshmitarët nga 
një shtet të vijnë në shte tin tjetër, ose që të si gu ro-
hen bi se dat dhe de po ni me që shfrytëzohen gjatë 
pro ce se ve gjyqëso re.
Deklaratë: Mladen Bajić, Prokuroria shtetërore e Repu-
likës së Kroacisë, Forumi i Dytë Rajonal, Zagreb, Kroaci, 
8.-9. Shkurt 2007. 

Aktivistët për të drej tat e nje ri ut vlerësojnë që 
qa sja ra jo na le ngus hton hapësirën për gënjesh-
tra dhe ma ni pu li me,8 i kon tri buon objek ti vi te tit,9 
mundëson zbar dhjen e të dhënave të ci lat askush 
nuk mund t’i mohojë.10 Historianët tregojnë për 
mundësinë e këmbimit të in for ma ta ve mbi hum-
bjet njerëzore,11 ndër kaq që të gjithë pjesëmarrësit 
të cilët përkrahin qa sjen ra jo na le pre sin që tru pi 
ra jo nal të kontribuojë në zgjid hjen më efi ka se të 
fa tit të per so na ve të zhdu ku ra.12 

Di sa pjesëmarrës kanë frikë nga një e vërtetë për 
të gjithë,13 ndër kaq që të tjerët janë të si gurt se 
qa sja ra jo na le nuk është im po nim i pikëpamjeve të 
përbashkëta por e vet mja mënyrë e përcaktimit se 
çka ka ndod hur. 

Bashkëpunimi ra jo nal nuk është ndonjë im po nim 
i pikëpamjeve uni ke, por është e vet mja mënyrë që 
në ra stin tonë kom pleks të zbu lo hen në tërësi gjërat 
dhe kjo është e vet mja gjë ku as nacionalistët nuk 
kanë si të bëjnë vërejtje sep se në vepër de mon stro-
het çka do të thotë pra ni mi i përgjegjësisë, ed he nëse 
aspak nuk je mi faj tor, sep se pranojmë përgjegjësinë 
që kri met që janë bërë në emër të kom be ve to na, të 
he to hen dhe kon sta to hen si të til la.
Deklaratë: Srđan Dvornik, Këshilli i Helsinkit kroat për të drejtat 
e njeriut, Kroaci, Konsulta rajonale me organizatat për të drejtat e 
njeriut, Beograd, Serbi, 29 tetor 2007. 

Në Fo ru min e Tretë për të drejtën tran zi ci o na le14 
pjesëmarrësit kanë kon kre ti zu ar përkrahjen e tyre 
qa sjes ra jo na le du ke thek su ar se tru pi, përkatë-
sisht ko mi si o ni ra jo nal, është in stru men ti më i 
besueshëm për kërkimin dhe tre gi min e fak te ve 
për të gjit ha ato çka ka ndod hur gjatë kon flik te ve 
të ar ma to su ra në ish SFRJ. 

Unë jam për qa sje ra jo na le dhe for mi min e një tru-
pi ra jo nal ed he për një arsye tjetër të thjeshtë. Ajo 
çka ka ndod hur në hapësirat e ish Jugosllavisë ka 
qenë mbi bazën e pa ri mit të enëve të lid hu ra. Sep se 
ke mi shumë të tillë që kanë ard hur... Ke mi shumë 
të tillë që kanë ard hur në Bo snje ose në Srebrenicë 

nga anët e ndryshme dhe kanë bërë kri me. Ata janë 
ta ni të ndarë gje o gra fi kisht dhe është vështirë që të 
si gu ro hen in for ma tat se kush ka bërë çka, dhe ku e 
ka bërë këtë.
Deklaratë: Amir Kulaglić, Shoqata Gratë e Srebrenices, BH, 
Forumi i Tretë Rajonal për Drejtësi Tranzicionale, Beograd, Serbi, 
11.-12. shkurt 2008. 

Aktivistët e or ga ni za ta ve ri no re fu qishëm përkra-
hin qa sjen ra jo na le si metodë kundër ma ni pu li me-
ve dhe keq për do ri mit të vik ti ma ve.

Dhe nëse vik ti mat, sho qa tat e vik ti ma ve (...) ed he 
da lin di si nga ajo et ni kja, dhe lëvizin në kornizën 
ra jo na le sep se vik ti mat kërkojnë të vërtetën, të 
drejtën e tyre që të dinë se çka u ka ndod hur, rrud het 
ab so lu tisht ed he ajo hapësirë e ma ni pu li me ve.
Deklaratë: Marko Veličković, Qendra për zhvillimin e resurseve 
civile, Serbi, Konsulta kombëtare me organizatat për të drejtat e 
njeriut, Frushka Gora, Serbi, 10. tetor 2008. 

 2.1. Përkrahja e për faq ësu e sve të 
        pus hte tit dhe të in sti tu ci o ne ve 

Në ha pjen e fo ru mit ra jo nal për drejtësinë tran zi-
ci o na le në Bo snje dhe Hercegovinë, Kro a ci, Ser bi, 
Kosovë dhe në Ma lin e Zi, kanë fo lur për faq ësu e sit 
më të lartë të pus hte tit në shte tet e përmendura. 
Të gjithë përkrahën qa sjen ra jo na le në zbar dhjen 
e fak te ve për kri met e luftës në shte tet e përmen-
dura. Të gjithë kanë përkrahur qa sjen ra jo na le në 
zbar dhjen e fak te ve mbi kri met e luftës. 

Ne du het ta dimë të vërtetën patjetër, ajo du het 
të kërkohet dhe të kon sta to het, dhe me të vërtetën 
du het të bal la fa qo he ni dhe ta bëjmë këtë me 
dëshirë, pa marrë pa rasysh se a do ti pëlqej apo jo 
kjo di kujt. Dhe e vërteta është vetëm një. Kup to het, 
ekzistojnë përjetimet e ndryshme të kësaj të vërtete. 
Ekzistojnë këndet e ndryshme të shi ki mit të kësaj të 
vërtete, dhe ekzistojnë ed he in ter pre ti met e ndry-
shme të kësaj të vërtete. Por, e vërteta mbe tet ajo që 
është, sep se ke mi fak tet, atë çka ka ndod hur, dhe për 
këtë nuk ka dhe nuk mund të ketë kurrfarë pa za ri, 
kurrfarë he sa pesh, kurrfarë re la ti vi zi mesh.
Deklaratë: Stjepan Mesić, Kryetar i Republikës së Kroacisë, 
Forumi i Dytë Rajonal për drejtësi tranzicionale, Zagreb, Kroaci, 
8-9 shkurt 2007. 
 
Du ke i dhënë vik ti ma ve ra stin që të fla sin dhe ju ve 
që ti dëgjoni, ju kon tri bu o ni në mje ki min e shoq-
ërisë tu aj. Dhe men doj se të gjit ha shoq ëritë to na 
post kon flik te janë du ke hyrë në një pro ces, apo janë 
tashmë bren da tij, të mje ki mit dhe unë shpre soj, 
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15  Mark Freeman, Qendra 
Ndërkombëtare për drejtësi 
tranzicionale, seminari mbi 
komisionet e të së vërtetës, 
Beograd, 26. maj 2008, 
transkripti mund të qaset në 
www.perkomra.org: Pajtimi 
në kuptimin që e përdorin 
shumica e komisioneve për 
të vërtetën ka lidhje me këtë 
nocion, me idenë se duhet të 
ndërtohet, sërish të ndërtohet 
besimi i qytetarëve, të krijohet 
një nivel i caktuar i bash-
këndjesisë ndërmjet grupeve...

16 Aleksandar Stojanović, 
Qendra për zhvillimin e 
shoqërisë civile, Kosovë, 
Konsultime kombëtare me 
shoqërinë civile, Mitrovicë, 
Kosovë, 26. Qershor 2008. 

17  E drejta tranzicionale 
në vendet post-jugosllave, 
Raport për vitin 2006. 
Autorët: FDH, Documenta i 
QHD: Nga fundi i vitit 2005. 
USIP ka ofruar ekspertizën 
e vet treshës që kryeson 
Dhomën përfaqësuese të 
Kuvendit Parlamentar të BH, 
Šefik Džaferovićit, Nikola 
Špirićit dhe Martin Ragužit. 
Kryesuesit i kanë dërguar 
letër grupeve parlamentare 
me propozimin që të emëro-
hen përfaqësuesit në grupin 
punues për hartimin e ligjit. 
Me vendimin e tre krye-
suesëve në nëtor të vitit 2005 
është formuar grupi punues, 
pa paralajmërim të veçantë 
në opinion. 

për hir të të ar dhmes, për hir të të ar dhmes tonë të 
përbashkët, të ar dhmes së ra jo nit, se ky mje kim do 
të sjell shëndoshje të shpejtë.
Deklaratë: Oliver Dulić, Kryetar i Kevendit të Republikës së Ser-
bisë, Forumi i Tretë Rajonal për drejtësi tranzicionale, Beograd, 
Serbi, 11-12 shkurt 2008. 

Qa sja ra jo na le këtij pro ble mi men doj se është posa-
çërisht e rëndësishme për shkak të fak tit se vetëm të 
gjithë së bas hku mund t’i zbulojmë të gjit ha fak tet, 
që de ri më sot nuk janë ndriçuar. Si pas men di mit 
tim si një fakt ndër më të rëndësishmit, është fak ti 
se du het të di het dhe ndriçohet fa ti i të zhdu kur ve i 
të gjit ha kombësive. Unë nuk e mo hoj se ka të zhdu-
kur nga radhët e ko mu ni te te ve tje ra në Kosovë, por 
nuk dua të mo hoj fak tin se nu mri më i madh i të 
zhdu kur ve i ta kon ko mu ni te tit shumicë.
Deklaratë: Nekibe Kelmendi, Ministre e Drejtësisë e Kosovës, 
Forumi i Katërt Rajonal mbi të drejtën tranzicionale Prishtinë, 
Kosovë, 28-29 tetor 2008. 
 
Qëlli mi kryesor është që [fak tet për kri met e bëra] 
të fu ten në tek stet to na shkol lo re, të bëhet pjesë e 
edu ki mit tonë, të bëhet pjesë e kulturës sonë. Ka 
ard hur ko ha që të mësojmë për hum bjet dhe ga bi-
met to na, jo më pak se për fi to ret to na. Kur ta 
arrijmë këtë, men doj se do të arrijmë që si shoq ëri 
të kuptojmë se mësimi mbi ato ga bi me dhe hum bje 
nga fil li mi i vi te ve ‘90 të bëhet di ga më e mad he në 
shpir tin e nje ri ut, që kjo të mos përsëritet më.
Deklaratë: Ranko Krivokapić, Kryetar i Kuvendit të Malit të Zi. 
Forumi i Pestë Rajonal për të drejtën tranzicionale, Budva, Mali 
i Zi, 29-30 maj 2009. 

2.2. Di le mat për paj ti min15  

Gjatë pro ce sit të kon sul ti me ve pjesëmarrësit kohë 
pas ko he kanë ha pur ed he çështjen e paj ti mit, se 
a du het paj ti mi të jetë qëllim i Ko mi si o nit ra jo-
nal, por nuk mund të thu het se rreth kësaj është 
ar ri tur qëndrim i kri sta li zu ar. Vërehet se vik ti mat 
kanë nevojë për bashkëndjesi dhe so li da ri tet nga 
njerëzit e ko mu ni te te ve tje ra et ni ke. Di sa aktivistë 
të sho qa ta ve jo qe ve ri ta re paj ti min e sho hin si qël-
lim afatgjatë, e di sa janë kundër që paj ti mi të fu tet 
në man da tin e Ko mi si o nit ra jo nal.

Do ta forcojmë këtë lëvizje nëse e shkrijmë atë 
dhim bje, që nuk e ke mi më vetëm për vik ti mat to na, 
por në përgjithësi dhim bje për të gjit ha vik ti mat.
Deklaratë: Ana Kvesić, Shtëpia evropiane në Vukovar, Kroaci, 
Forumi i Katërt Rajonal për drejtësi tranzicionale, Prishtinë, 
28-29 tetor 2008. 

 Francezët dhe gjermanët kanë pri tur tridhjetë vjet 
dhe ed he ne mba se do të paj to he mi pas një pe ri ud-
he të cak tu ar.
Deklaratë: Atdhe Berisha, Kalaja, Kosovë, Konsultime Lokale 
me shoqërinë civile, Pejë, Kosovë, 26. qershor 2009. 

Do të is hte bu kur të ke mi paj ti min, por men doj 
se paj ti mi nuk du het të jetë man dat i ko mi si o nit 
ra jo nal.
Deklaratë: Tea Gorjanc-Prelević, Akcioni për të drejtat e njeriut, 
Mali i Zi, Forumi i Katërt Rajonal për drejtësi tranzicionale, Prishtinë, 
28-29 tetor 2008.  

Pos kësaj di sa pjesëmarrës kanë thënë se ka ard-
hur ko ha për rishqyrtim vetëkritik të përgjegjësive 
per so na le.16

2.3.  Përkrahja ko mi si o ne ve 
kombëtare të së vërtetës 

Gjatë pro ce sit të deritanishëm të kon sul ti me ve, në 
de ba tet e nda ra, katër herë është ini ci u ar çështja 
e ko mi si o ne ve kombëtare si mo del i mundshëm 
për përcaktimin e të vërtetës se çka ka ndod hur në 
Jugosllavinë e di kur shme.

Në Fo ru min e parë ra jo nal për të drejtën tran zi ci-
o na le, prokurorët dhe gjykatësit e Gjykatës së BH, 
kanë tër he qur vërejtjen se gjyki met për kri met e 
luftës nuk janë të mjaf tu es hme për përcaktimin 
e të vërtetës së plotë për gjithë atë që kanë ndod-
hur në të kaluarën dhe se, sa i përket Bosnjës 
e Hercegovinës, mangësitë e gjyki me ve pe na le 
mund të kom pen so hen dhe e vërteta më e plotë 
mund të je pet nga Ko mi si o ni për të vërtetën në 
BH. Në këtë kon tekst, në fo ru min e përmendur, 
kryepro ku ro ri i BH Ma rin ko Ju ri ç e viq ka thënë: 

Me rëndësi të veçantë është të di het se e vërteta 
e gjyqit ka ku fi zi me të cak tu a ra. Pa si që di het se 
vetëm një numër i ku fi zu ar i vik ti ma ve me rr pjesë 
në gjyki met për kri met e luftës, një mekanizëm i 
tillë [ko mi si o ni për BH] do të mund të për faq ëson-
te fo ru min kryesor për vik ti mat, ku do të mund të 
tre go nin vu aj tjet e tyre. Ko mi si o ni për të vërtetën 
dhe pro ce set pe na le kështu do të mund të plotë-
sonin njëri tje trin.

Men di min e pro ku ro rit Jur če vić e kanë përkra-
hur anëtarët e Gru pit pu nu es të atëhershëm për 
har ti min e Draf tit të Li gjit për for mi min e Ko mi-
si o nit për të vërtetën dhe paj ti min në Bo snje e 
Hercegovinë.17
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Të vërtetën për atë se çka ka ndod hur në Bo snje e 
Hercegovinë në periudhën 1992 de ri 1995 e shkruan 
Tri bu na li i Hagës, e shkruan Gjyqi Ndërkombëtar 
i Drejtësisë në Hagë, e shkruan Gjyqi i Bosnjës 
e Hercegovinës, e shkruajnë gjyka tat anembanë 
Bosnjës e Hercegovinës, por është te jet e si gurt se 
ato nuk do të përfshijnë të gjit ha ngjar jet, nuk do 
të përfshijnë të gjit ha fak tet dhe është krejtësisht e 
si gurt se në BH du het të fillojë ed he një pro ces në 
mënyrë që të përcaktohet e vërteta e plotë për atë 
se çka ka ngjarë në BH në mënyrë që të re a li zo het 
bal la fa qi mi me të vërtetën e plotë.
Deklaratë: Šefik Džaferović, zëvendësi i parë i kryesuesit të 
Dhomës së Përfaqësuesëve të Kuvendit Parlamentar të Bosnjes 
e Hercegovinës, Forumi i Parë Rajonal për drejtësi tranzicionale, 
Sarajevë, BH, 5-6 maj 2006. 

Gru pi pu nu es i përmendur më parë e ka ndërprerë 
punën më 17 maj 2006 du ke i nda lur të gjit ha ak ti-
vi te tet që çonin drejt apro vi mit të li gjit dhe kri ji mit 
të ko mi si o nit. Di het se gru pi pu nu es ndryshoj di sa 
ne ne të draf tit të li gjit të trashëguar. Nuk ka pa sur 
asnjë shpje gim zyrtar pse gru pi pu nu es e ndërpreu 
punën.18 

Tre vjet më vonë për faq ësu e sit e sho qatës të vik ti-
ma ve shqip ta re, përballë të rinj ve dhe aktivistëve 
të or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re në Kosovë, sërish e 
shtruan çështjen e ko mi si o ne ve kombëtare. U 
an gaz huan për kri ji min e ko mi si o nit ko so var, e ci la 
do ta për faq ëson te shte tin e Kosovës në ko mi si o-
nin ra jo nal.

Sho qa ta pro po zon që ni sma të fil loj në ni ve lin 
lo kal dhe vetëm pa staj të lid hen ven det e ra jo nit... 
KO MRA nuk mund të fshi het pas asaj që di kur 
qu hej vëllazërim-bas hkim. Ko mi si o ni është i domo-
sdoshëm, por së pa ri në ni ve lin e shte te ve, dhe më 
pas të bëhet ed he në ni ve lin ra jo nal.
Deklaratë: Bajram Qerkini, Shoqata Kujtimi, Kosovë, Forumi 
i Pestë Rajonal për Drejtësinë Tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 
29-30 maj 2009. 

Në kon sul ti met e shoq ërisë ci vi le në Mal të Zi, dy 
pjesëmarrës kanë qenë për the me li min e ko mi si o-
nit kombëtar, e ci la pa staj do të bashkëpunonte me 
Ko mi si o nin ra jo nal.

Herën e katërt, në kon sul ti met me gru pet e gra ve 
në Za greb, 21 maj 2009, një pjesëmarrëse ka shfa-
qur men di min e saj që do të du hej që pa ra le lisht 
me the me li min e KO MRA do të is hte me do bi që të 
nxi tet ed he the me li mi i ko mi si o nit kombëtar.19

2.4. Përkrahja e bashkësisë 
       ndërkombëtare 

Pjesëmarrësit e pro ce sit kon sul ta tiv janë du ke pri-
tur që përkrahja e Ko mi si o nit Evro pian për nismën 
KO MRA do të ketë ndi kim në qe ve ritë e ven de ve 
në ra jon për të marrë ven di met mbi the me li min e 
ko mi si o nit ra jo nal. 

Për nevojën e përkrahjes së bashkësisë ndërkom-
bëtare ka fo lur ed he Pe trit Çar kax hiu, në maj të 
vi tit 2009, në Prishtinë:

Bas hki mi Evro pian, Zyra e Shte te ve të Bas hku a ra 
të Amerikës [në Kosovë] du het të bëjnë pre sion në 
qe ve ritë to na për kri ji min e një ko mi si o ni të këtillë. 
(…) Këto gjëra bëhen me ven di me të qe ve risë, dhe 
për to du het të bëjmë pre sion nëse mun de mi në 
evropianët dhe amerikanët që t’i detyrojmë të bëjnë 
diçka. Për shem bull, që t’i thu het Ta di qit ‘e va la 
nuk të jap të hol la’, ose ‘nuk do ta me rr ni vizën për 
Evropë de ri sa nuk e bëni këtë’, dhe ata do të janë të 
detyru ar ta bëjnë. Kështu bëhen këto punë.
Deklaratë: Petrit Çarkaxhiu, Oxygen, Kosovë, Konsultime kom-
bëtare me artistët, Prishtinë, Kosovë, 10. maj 2009. 

Shumë pjesëmarrës kanë pas nevojën që të thek-
sojnë se bal la fa qi mi me kri met e bëra është i 
rëndësishëm për shkak të përgjegjësisë ndaj vetë 
shoq ërisë dhe jo për shkak të Bas hki mit Evro pian.

Zgjid hjen e kësaj ne du het ta bëjmë pa ra hyrjes në 
Bas hki min Evro pian, sep se pas hyrjes nuk do të ke mi 

18 Në opinion ka pas supoz-
ime se kjo kishte ndodh 

ngase anëtarët e kuptuan 
duke falënderuar debatit në 
Forumin e parë Rajonal për 
drejtësi tranzicionale, se pa 

përkrahjen publike dhe kyçjen 
e shoqatave të viktimave në 

formësimin e mandatit, asnjë 
komision nuk mund të ketë 

gjasa për sukses.

19 Aida Bagić, Documenta, 
Kroaci, Konsultime kombëtare 

me grupet e grave, Zagreb, 
Kroaci, 21. Maj 2009. 

Konsultimet nacionale me shoqatat e viktimave dhe organizatat 
joqeveritare, Srebrenica, BH, 26 prill 2009 
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më çka për të zgjid hur. Ne du het t’i zgjid him vetë 
këto gjërat dhe du het të je mi më në fund, të paktën 
një herë nga she kul li i pesë, gjashtë, shtatë, ose e dhe 
pa ra Kris htit, përgjegjës për shoq ëritë to na.
Deklaratë: Ivan Novosel, Grupi rinor i Këshillit të Helsinkit 
kroat për të drejtat e njeriut, Kroaci, Konsulta rajonale me të 
rinjtë, Beograd, Serbi, 21 tetor 2007.
 
Di sa pjesëmarrës kanë vlerësuar se fu qia e nismës 
kon si ston në ka rak te rin e saj ra jo nal.
 
Men doj se tek kjo një aspekt i rëndësishëm është 
fak ti se ky është një Ko mi sion Ra jo nal, dhe se të 
qe nit e saj ra jo nal mund të bëhet ba za që të tej ka-
lo hen këto bar ri e ra to na të brendshme dhe lo ka le.
Deklaratë: Koča Pavlović, deputet në Kuvendin e Malit të Zi, 
Konsulta kombëtare me shoqërinë civile, 25. Tetor 2008. 

3. Ne vo jat dhe pri tjet e vik ti ma ve

Në Fo ru min e Parë Ra jo nal për të drejtën tran zi ci-
o na le, për faq ësu e sit e sho qa ta ve të vik ti ma ve kanë 
pa ra qi tur qëndri min se gje tja e ku fo ma ve të zhdu-
kur ve dhe var ro sja e tyre si pas za ko ne ve është 
nevojë ek zi sten ci a le e fa mi lje ve.20 

Ivan Pše ni ca, nga Lid hja e sho qa ta ve të fa mi lje ve 
të ushtarëve kro at të zënë rob dhe të zhdu kur, 
kon si de ron se Bas hki mi Evro pian du het të ketë 
pa rasysh se sa është e rëndësishme për fa mi ljet 
zgjid hja e çështjes së per so na ve të zhdu kur: 

Sep se ne ke mi ard hur de ri te kon sta ti mi se zgjid-
hjen du het kërkuar tek bashkësia ndërkombëtare, 
du ke ia pamundësuar fil li min e in te gri me ve euro a-
tlan ti ke se ci lit shtet që nuk e ka zgjidhë çështjen e të 
pen gje ve të luftës dhe të per so na ve të zhdu kur. 
Deklaratë: Ivan Pšenica, Lidhja e shoqatave të familjeve të ushtarëve 
kroat të zënë rob dhe të zhdukur, Kroaci, Forumi i Tretë Rajonal për 
Drejtësi Tranzicionale, Beograd, Serbi, 11-12 shkurt 2008. 

Zgjid hja e fa tit të të zhdu kur ve de ri më sot, në më 
shumë se 40 tu bi me sa janë mbaj tur në kuadër të 
pro ce sit të kon sul ti me ve, ka qenë njëra nga kërke-
sat e obli gu es hme të pjesëmarrësve.21

3.1. De fi ni mi i viktimës

Pjesëmarrësit mendojnë se pa ra kusht për punën 
e KO MRA-a është de fi ni mi i saktë i no ci o nit vik-
timë. Për faq ësu e sit e di sa sho qa ta ve të vik ti ma ve 
konsiderojnë se viktimë as se si nuk mund të janë 
per so nat që kanë qenë të ar ma to su ra.43

Asgjësimi i popullsisë ci vi le nuk mund të kra ha so-
het me pësimet e atyre që kanë vde kur me pushkë 
në dorë dhe i kanë ta ku ar for ma ci o nit us hta-
rak, ndërsa sot bëhen përpjekjet që të ba ra zo hen 
pësimet vetëm me nu mra, dhe kur nuk mund të 
ba ra spes ho het me luftën e fun dit, atëherë i kthe hen 
luftës së mëparshme (...) Do të thotë, ai që është ci vil 
mbe tet ci vil, kur se atyre që kanë vde kur si us htar, 
ushtrinë nuk du het ta përmend,  ata megjithatë 
janë pjesë e ushtrisë dhe kjo është çështje tjetër. 
Ndër kaq, ne këtu fla sim vetëm për civilët, njerëzit 
që janë marrë nga pra gu i derës dhe janë ek ze ku-
tu ar aty për aty ose në ndonjë vend tjetër, va ret se 
si kanë pësuar. 
Deklaratë: Hakija Smajlović, Shoqata e familjeve të zënëve 
rob dhe të personave të zhdukur të komunës së Zvornikut. BH, 
Konsulta lokale me shoqatat e viktimave dhe organizatat tjera të 
shoqërisë civile, Srebrenicë, BH, 26. prill 2009. 

Men doj se është shumë e rëndësishme të mos har-
ro hen refugjatët të cilëve thjesht u bëhej gjah në 
Ma qe do ni dhe kthe hes hin në ven dluf ti met në Kro a-
ci dhe Bo snje. Dhe men doj se ndos hta du het të ki het 
vëmendja ed he për ata njerëz që nuk kanë das hur 
të shkojnë në luftë por janë detyrua në mënyra të 
ndryshme ose përfundonin nëpër bur gje.
Deklaratë: Ljiljana Stojanović, Qendra për demokraci dhe zhvil-
limin e Jugut të Serbisë, Konsulta lokale me shoqërinë civile, 
Leskovcë, Serbi, 11. Qershor 2009. 

Juristët fla sin për stan dar det e së drejtës ndërkom-
bëtare (Kon ven ta e Gjenevës) dhe thonë si viktimë 
mund të kon si de ro het vetëm per so ni i mbroj tur 
ndaj të ci lit është bërë kri mi i luftës ose ka përjetuar 
shke lje të rënda të të drej ta ve të nje ri ut, du ke përf-
shirë ed he kri min e luftës ndaj robërve të luftës.23

3.2.  Pro ble mi i fa mi lje ve të per so na ve 
të zhdu kur 

Çështja e per so na ve të zhdu kur24 ka të bëjë pa ra 
së gjit hash me gje tjen e var re za ve ma si ve se kre te 
si dhe të va re ve in di vi du a le. 

Ajo çka është me rëndësi të mad he në këtë mo ment 
është që fa mi ljet t’i mar rin mbe tjet mor to re të më 
të das hur ve të tyre, por është vështirë të kup to het, 
ja tash ed he pas 15 vi tesh, ne në ra jo nin e komunës 
Zvor nik, je mi në kërkim të ku fo ma ve të 500 vik ti-
ma ve.
Deklaratë: Mevludin Lupić, Shoqata e familjeve të zënëve rob 
dhe të personave të zhdukur të komunës së Zvornikut., BH, 
Forumi i Tretë Rajonal për drejtësi tranzicionale, Beograd, Serbi, 
11-12 shkurt 2008. 

20 Për shembull Adisa Tihić 
nga Skelani, BH, Forumi i 
Pare Rajonal për Drejtësi 
Tranzicionale, Sarajevë, 
BH, 5-6 maj 2006, por edhe 
shumë deklarime tjera. 

21 Më së shumti konsulta ka 
pasur me shoqatat e viktimave 
dhe familjeve të viktimave, 12. 
Pos kësaj, ata kanë marrë pjesë 
edhe në shumë konsultime me 
grupet dhe organizatat tjera. 
Tre forumet rajonale të fundit 
për drejtësi tranzicionale 
kanë pas sesione / punëtori të 
veçanta kushtuar nevojave të 
viktimave. 

22 Kada Hotić, Shoqata 
Lëvizja e Nënave të enklavave 
Srebrenica dhe Zhepa, BeH, 
Konsultime lokale me shoqatat 
e viktimave dhe organizatat 
tjera të shoqërisë civile, BeH, 
26 prill 2009. 

23 Ibro Bulić, Prokuroria e 
BH, Forumi i Pestë Rajonal për 
Drejtësinë Tranzicionale, Mali 
i Zi, 29-30 maj 2009, 

24 Në rajonin e ish RFSJ ende 
ka të zhdukur diku rreth 
17.000 deri 18.000 persona.
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Megjithatë, kjo çështje përcillet ed he nga shumë 
pro ble me tje ra të ci lat vik ti mat dhe fa mi ljet e vik-
ti ma ve i pa ra qe sin si kërkesat e tyre që du het të 
janë në man da tin e Ko mi si o nit ra jo nal. Vik ti mat 
pre sin që të mblid hen shënimet për ven det ku kanë 
pësuar vik ti mat dhe që, pos gje tjes së var re za ve 
ma si ve, të he to hen ed he rret ha nat në të ci lat ku fo-
mat e vik ti ma ve janë bar tur nga var re zat ma si ve 
pri ma re, në ato se kon da re dhe ter ci a re.25 Shumë 
pro ble me pa ra qi ten ed he pa si që ku fo ma e anëtarit 
të fa mi ljes zbu lo het dhe i dorëzohet fa mi ljes, si 
p.sh. kërkesa që fa mi ljet të de kla ro hen për datën e 
vde kjes, ma dje ed he nëse per so ni ka qenë i kid na-
pu ar, në mënyrë që të zgjid hen çështjet e trashëgi-
misë së pronës dhe të shfrytëzimit të ndih ma ve. 
Shem bul li tjetër është kërkesa që për per so nin e 
kid na pu ar, të vrarë dhe më vonë të zbu lu ar, që në 
certifikatën e vde kjes të shënohet se ka vde kur në 
mënyrë natyro re.26 

Mua më pyesin, pra fëmijën e pyesin, cilën datë të 
vde kjes ta shënojnë. E unë i çoj krahët, nuk e di... E 
patën lënë datën e kid na pi mit. Dhe për se kërkimi 
shtatë vjeçar? (...) Shka ku i vde kjes nuk përputhej 
në do ku men ta cion që e lëshon UN MIK-u me do ku-
men ta ci o nin që e lëshon In sti tu ti për Medicinë 
Gjyqëso re në Mitrovicë. Pra, ek zi ston dal li mi, 
ma dje ed he në datën. Do të thotë, është zhdu kur 
në vi tin 2000, është gje tur pa ra vi tit 2004, kjo është 
periudhë mjaftë e gjatë, e unë e kam marrë vesh që 
ka vde kur me 8 shkurt 2007. Në ndërgjegjen ti me 
ndos hta e di ja që nuk është gjallë, por nuk e kam 
pas të do ku men tu ar, nuk kis ha fak te.51 
Deklaratë: Snežana Zdravković, Shoqata e familjeve të të kid-
napuarve dhe të vrarëve në Kosovë dhe Metohi, Serbi, Kon-
sulta kombëtare me shoqatat e viktimave, 25. prill 2009. Beograd, 
Serbi.

Kërkesat e fa mi lje ve të vik ti ma ve gjit hkund në 
ra jon janë iden ti ke - KO MRA du het t’i ndihmojë 
fa mi lje ve të të zhdu kur ve në zgjid hjen e shumë 
pro ble me ve me të ci lat bal la fa qo hen gjatë kërkim-
it, dhe pas gje tjes së mbe tje ve të ku fo ma ve. 

3.3. Re pa ra ci o ne ma te ri a le dhe 
        sim bo li ke 

Vik ti mat pre sin se do të re a li zo hen re ko man di met 
e KO MRA-s për kom pen si me ma te ri a le, memori-
alët dhe shënimin e datës dhe ven dit të kri mit, pa si 
që ato ti dërgohen qe ve ri ve në ra jon. 

Shpre soj që me the me li min e këtij Ko mi si o ni do 
të ke mi të gjithë do bi. E pa ra, që të zbu lo hen 

shkaktarët e vërtetë të kësaj tra gje die, të zbu lo het e 
vërteta e njëmendtë mbi pësimet e më të das hur ve 
tanë. Dhe e dyta, fa mi ljet e tëra që kanë përjetuar 
atë që kanë përjetuar, më në fund të shfrytëzojnë 
ed he një dëmshpërblim ma te rial.

Deklaratë: Saša Ristanović, Shoqata e familjeve të të kidnapuarve 
dhe të vrarëve në Kosovë dhe Metohi, Serbi, zyra në Shtërpcë, 
Kosovë, Konsulta kombëtare me shoqatat e viktimave, 25. prill 
2009. Beograd, Serbi.

Pjesëmarrësit kanë thek su ar ed he kërkesën që 
re pa ra ci o net në të hol la du het të mar rin ed he 
vik ti mat e dhunës sek su a le, që du het të kanë 
përkrahjen mo ra le dhe të traj to hen si të gjit ha vik-
ti mat tje ra ci vi le. 

3.4. Njo hja e të gjit ha vik ti ma ve 

Për faq ësu e sit e sho qatës së vik ti ma ve ser be në 
BH, Kro a ci dhe në Kosovë, kërkojnë që KO MRA 
të sigurojë njo hjen dhe traj ti min të barabartë të të 
gjit ha vik ti ma ve. 

Men doj se ed he te ne këtu në Kro a ci du het të nji hen 
të gjit ha vik ti mat, sep se vik ti mat e anës ser be shu-
mi ca e njerëzve i sheh si kur ata kanë qenë kriminelë 
potencialë që ed he e kanë me ri tu ar atë çka u ka 
ndod hur.53

Deklaratë: Ružica Spasić, Shoqata e familjeve të të zhdukurve 
dhe të rrëmbyerve me dhunë të Serbëve, Kroaci, Forumi i Tretë 
Rajonal për drejtësi tranzicionale Beograd, Serbi, 11-12 shkurt 
2008. 

Nuk do të ketë të vërtetë përderisa në këto hapësira 
të Bosnjës dhe Hercegovinës të gjit ha vik ti mat nuk 
do të janë të re spek tu a ra.
Deklaratë: Smilja Mitrović, Shoqata e luftëtarëve të zhdukur të 
Ushtrisë së Republika Serbska/ Organizata komunale e familjeve 
të të zhdukurve e komunës Bijelinë, BH, Konsulta lokale me sho-
qatat e viktimave, Bijelinë, BH, 11 prill 2009. 

4. Man da ti i KO MRA

Mbi man da tin e ko mi si o nit ra jo nal ka fil lu ar të 
de ba to het në Kon sul ti min ra jo nal me për faq ësu-
e sit e sho qa ta ve të fa mi lje ve të vik ti ma ve dhe të 
veteranëve, më 9 maj 2008 në Podgoricë. Pro po-
zi met, men di met dhe re ko man di met që kanë dalë 
nga ky kon sul tim tregojnë se shu mi ca dërmuese 
e pjesëmarrësve konsiderojnë se man da ti i Ko mi-
si o nit ra jo nal (KO MRA) du het të jetë kërkimi i 
fak te ve për kri met e luftës dhe shke ljet tje ra të 
rënda të të drej ta ve të nje ri ut (çka ka ndod hur). 
Mirëpo, di sa hi sto rian me re no me konsiderojnë se 

25 Dževad Bektašević, Shoqata 
Familjet e Viktimave të 

Luftës Vlasenica '92-'95, BeH, 
Konsulta lokale me shoqatat e 

viktimave dhe organizatat tjera 
të shoqërisë civile, Srebrenicë, 

BH, 26 prill 2009. 

26 Nataša Šćepanović, Shoqata 
e familjeve të të kidnapuarve 

dhe të vrarëve në Kosovë 
dhe Metohi, Serbi, Konsulta 

kombëtare me shoqatat e vikti-
mave, 25. prill 2009. 

Beograd, Serbi, 
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Ko mi si o ni du het të mer ret, pos do ku men ti mit të 
kri me ve, ed he me sqa ri min e shka qe ve dhe re gji-
stri min e vik ti ma ve. Po kështu, për faq ësu e sit e di sa 
or ga ni za ta ve për të drej tat e nje ri ut dhe sho qa tat 
e fa mi lje ve të vik ti ma ve insistojnë që KO MRA së 
pa ri du het të përgjigjet pse ka ndod hur ajo që ka 
ndod hur (shka qet e luftës). Të gjithë paj to hen se 
KO MRA du het të mer ret ed he me ngjar jet e luftës 
në Sllo ve ni dhe Ma qe do ni.

Nëse fla sim për atë se pse na du het KO MRA, 
arsyeja është, ndër të tje rat, sep se ke mi nevojë për 
një gjë të përbashkët, një libër apo do ku ment të për-
bashkët, mbi atë çka ka ndod hur dhe rreth të cilës 
të gjithë pak a shumë ed he do të paj to he mi.
Deklaratë: Lidija Zeković, aktiviste e të drejtave të njeriut, Mali 
i Zi, Forumi i pestë regjional për drejtësi tranzicionale, Budva, 
mali i Zi, 28-29 maj 2009.

Ne pak fla sim për shka qet e këtij kri mi që ka ndod-
hur këtu. Për shka kun e luftës askush nuk është aku-
zu ar e as dënuar, çka do të thotë se vik ti ma mbe tet 
viktimë dhe drejtësia nuk është përmbushur (...) 
Gjithnjë mer re mi me pa so jat, fla sim për pa so jat.
Deklaratë: Kada Hotić, Shoqata Lëvizja e nënave të enklavave 
Srebrenicë dhe Zhepa, BeH, Forumi i Tretë rajonal për drejtësi 
tranzicionale, Beograd, Serbi, 11-12 shkurt 2008. 

Pa si që po fla sim për vik ti mat, këtu është i rëndë-
sishëm ky ni vel, në të ci lin prej vi tesh punojnë di sa 
or ga ni za ta. Ni ve li tjetër janë fak tet, dhe jo vetëm 
ato që lid hen me luftën por ed he atë që i kanë 
pa ra pri luftës. Bij la na (Ko va ç e viq-Vuço) ka fo lur 
këtu për kon tek stin po li tik, do të thotë për po li ti-
kat që kanë sjell de ri te luf ta. Këtu pa ra së gjit hash 
men doj në Serbinë, sep se është më kom plek se dhe 
do të thos ha ed he më e rëndësishme. Dhe, e tre-
ta, është ai in ter pre ti mi që do të ketë for ma të 
ndryshme dhe nga këndvështrimet e ndryshme, 
gjë që do të jetë çështje e shqyrti me ve në de ka dat 
e ardhshme. Men doj se ne e ke mi pa ra vetës një 
de bat të tillë.
Deklaratë: Sonja Biserko, Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e 
Njeriut në Serbi, Konsulta rajonale me organizatat e të drejtave 
të njeriut, Beograd, Serbia, 29 tetor 2007. 

Pu na e vërtetë du het të zhvil lo het në tri ni ve le: 
të pa rin e shoh si shka qet dhe shpje gi met, pra një 
nar ra cion mbi atë se çka ka ndod hur; i dyti është 
re gji stri i kri me ve, përkatësisht do ku men ti mi i kri-
mit; dhe i tre ti është re gji stri i vik ti ma ve. Unë, pra, e 
kup toj këtë punë si një lloj bashkëpunimi ra jo nal.
Deklaratë: Ivo Goldstein, Fakulteti Filozofik në Zagreb, 
Kroaci, Konsulta Rajonale me shkencëtarët, Zagreb, Kroaci, 
10. Janar 2009.

4.1. Ven do sja e man da tit

Ga ti të gjithë pjesëmarrësit në kon sul ti me janë paj-
tu ar se par la men tet e shte te ve suk ce so re të RSFJ të 
di kur shme du het të kenë ro lin më të rëndësishëm 
në the me li min e KO MRA. Në këtë rast man da ti i 
ko mi si o nit do të de fi no hej nga li gji. 

4.2.  Objek ti i he ti me ve dhe ana li za 
e KO MRA

Në kon sul ti met për man da tin e Ko mi si o nit është 
shfa qur men di mi se KO MRA du het të shfrytëzojë 
fak tet që janë kon sta tu ar nga Tri bu na li i Hagës në 
të ci lat ed he janë ba zu ar aktgjyki met, por është 
shtru ar pyetja se çka du het të bëhet me kon klu zi-
o net e ndryshme ju ri di ke të gjyka ta ve kombëtare 
mbi ka rak te rin e kon flik te ve të ar ma to su ra. Po 
kështu, ka pa sur ed he men di me se KO MRA du het 
të mer ret me fak tet që de ri më sot nuk janë traj tu-
ar lid hur me kon flik tet në ra jon, e më pa staj do të 
pa so nin fak tet që kanë të bëjnë me ve prat in di vi-
du a le dhe përgjegjësinë in di vi du a le.27 

Të gjithë pjesëmarrësit e kon sul ti me ve kanë 
përkrahur pro po zi min e sho qa ta ve të fa mi lje ve të 
të zhdu kur ve se në man da tin e KO MRA du het të 
jetë ndriçimi i fa tit të atyre që janë zhdu kur dhun-
shëm, pa marrë pa rasysh kombësinë e tyre:
 
Ma jep vetëm informatën që ta gjej, ta var ros, dhe 
ta mbyll kështu një ka pi tull të jetës si me... Të mund 
të shkoj në var re za dhe fëmijëve të mi të mund ti 
them se kush ka qenë gjyshi i tyre... Do të do ja të 
di het e vërteta dhe të zbu lo hen të gjithë të zhdu ku-
rit, nuk është me rëndësi a janë serbë, kroatë apo 
boshnjakë, të gjithë të zhdu ku rit du het të gjen den, 
të varrosën dhe të vi het një herë e përgjithmonë 
pi ka në i, të bëhet një e vërtetë e plotë, të thu het se 
kush, ku dhe si i ka bërë gjërat.
60 Slavoljub Pejić, nga Vozuqa, BeH, Forumi i Parë Rajonal 
Deklaratë: drejtësi tranzicionale, Sarajevë, BH, 5-6 maj 2006. 

Pjesëmarrësit propozojnë që KO MRA të mer ret 
me vra sje, dhu ni me, kam pet dhe dëbimet et ni ke 
të përmasave më të mëdha. 

Nga ve prat gjith se si do të veçoja var re zat ma si ve, pra 
këto janë kri me më të mëdha... Pasojnë pa staj zhdu-
kjet me pre sion dhe të dhun shme... Men doj se këto 
gjëra ia vlen të jenë në man da tin e plotë të KO MRA, 
fa ti i atyre njerëzve, ven di ku janë var ro sur, mënyra se 
si janë zhdu kur. Pa staj vijnë vra sjet, ato në for mat tje-

27 Ibro Bulić, Prokuroria e 
BeH, Forumi i Pestë Rajonal 
për drejtësi tranzicionale, 
Budvë, Mali i Zi, 
29-30 maj 2009. 
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ra që nuk lid hen me var re zat ma si ve për të ci lat di het, 
dhe pa staj janë ed he kam pet... Dhe dëbimet et ni ke, 
kup to het të përmasave m ë të mëdha. 
Deklaratë: Salem Čorbo, Shoqata Kthimi dhe qëndrimi i qën-
drueshëm, BeH, Forumi i Pestë Rajonal për drejtësi tranzicionale, 
Budva, Mali i Zi, 29-30 maj 2009. 

Dhu ni mi si krim i luftës [du het] të fu tet në man-
da tin e ko mi si o nit. Be soj se kjo është e rëndësishme 
dhe se pa këtë ko mi si o ni nuk do të jetë i besueshëm, 
sep se gjith se si ek zi ston ed he di men si o ni gji nor i 
luftës.
Deklaratë: Suzana Kunac, B.a.b.e. Kroaci, Konsulta kombëtare 
me grupet e grave, Prishtinë, Kosovë, 25. Qershor 2009. 

Këto ko mi si o ne du het të mer ren me kri met e bëra 
në të kaluarën e afërt nga se fo ku si i tyre du het të 
jenë de kla ra tat e dëshmitarëve, të vik ti ma ve dhe të 
autorëve të kri me ve. Që ko mi si o net të funksionojnë 
më shpejtë, më saktë dhe në mënyrë më cilësore, 
du het të di het saktë se çka do të punojnë ato, ci li 
do të jetë fo ku si i tyre dhe të kanë të de fi nu ar saktë 
ed he kohën dhe hapësirën ra jo na le ku do të punojnë 
ato ko mi si o ne. Ko mi si o ni du het të mer ret me kri-
met e rënda, më saktë me kri met ku kanë pësuar 
shumë njerëz, sep se fo ku si i ko mi si o nit nuk është që 
të mer ret me kri me in di vi du a le.
Deklaratë: Avni Melenica, Shoqata 22 maji, Kosovë, Konsulta 
kombëtare me shoqatat e viktimave dhe shoqërinë civile të Kos-
ovës, Prishtinë, Kosovë, 9 maj 2009. 

Pjesëmarrësit në kon sul ti met nga Sllo ve nia kanë 
pro po zu ar që KO MRA të mer ret ed he me ata që 
janë shlyer nga shtetësia sllo ve ne,28 ndër kaq pjesë-
marrësit nga radhët e vik ti ma ve ser be propozojnë 
që në kom pe ten cat e KO MRA të janë ed he vik ti mat 
e bom bar di me ve të NA TO-s.29 Ka pro po zi me që 
KO MRA të mer ret ed he me përgjegjësinë e in sti tu-
ci o ne ve, veçanërisht të me di a ve dhe të policisë. 

Unë do t’ia je pja man da tin KO MRA-së që të mer-
ret jo vetëm me ve pri met e individëve, por ed he 
me veprimtarinë e in sti tu ci o ne ve, të or ga ne ve. Pse 
mos të mer ret KO MRA me kri met që i kanë nxi-
tur shtëpitë me di a le… përkatësisht kryeredaktorët, 
gazetarët e të ngjas hme? Pa staj pse KO MRA të mos 
mer ret me di sa or ga ne të policisë ose ed he policinë 
në tërësi të ven de ve të ra jo nit, që në njëfarë mënyre 
kanë qenë ek ze ku tor ose porositës të kri me ve që janë 
kryer në kam pet, bur gjet etj.
Deklaratë: Ibro Bulić, Prokuroria BH, Forumi i Pestë rajonal për 
drejtësi tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29- 30 maj 2009. 

4.3.  Re gji stri mi i hum bjes së 
popullsisë

Për faq ësu e sit e sho qa ta ve të vik ti ma ve, aktivistët 
për të drej tat e nje ri ut, të rinjtë, historianët dhe 
pjesëmarrësit tjerë të kon sul ti me ve konsiderojnë 
se në man da tin e KO MRA du het të jetë ed he 
re gji stri mi i të gjithë të vrarëve, vik ti ma ve dhe të 
zhdu kur ve. Du ke pas pa rasysh se di sa or ga ni za ta 
për të drej tat e nje ri ut janë du ke pu nu ar në li stat 
in di vi du a le emërore të hum bje ve në njerëz, pjesë-
marrësit në kon sul ti met kanë qenë të men di mit 
se kjo do të kontribuojë në punën më efi ka se të 
ko mi si o nit, dhe se me rëndësi është që KO MRA 
të bëjë ve ri fi ki min e re zul ta te ve të këtyre re gji-
stri me ve. 

Çdo vik ti me e ka emrin dhe mbi e mrin, çdo viktimë 
e ka ed he di nji te tin, dhe çdo viktimë, ed he kur është 
vetëm numër, fshehë veçantinë e saj. Dhe nuk mund 
të fli tet për njëqind apo dyqind mijë, nuk mund të 
fli tet as për njëqind dhe dyqind njerëz, nuk mund 
të fli tet për njëqind ose njëqind e një ve ta. Thjesht 
të gjit ha vik ti mat du het të kanë emrin dhe mbi e-
mrin e tyre. Du het të janë aty me emra, pra du het 
të iden ti fi ko hen.
Deklaratë: Ivan Novosel, Legalis, Kroaci, Konsulta kombëtare me 
studentët, Prishtinë, Kosovë, 15. prill 2009. 

4.4. Emërimi i autorëve 

Në de ba tet e de ri tas hme pyetja se a du het KO MRA 
ti publikojë emrat e atyre per so na ve të cilët i kon-
si de ron se janë përgjegjës për kri met dhe shke ljet 
e rënda të të drej ta ve të nje ri ut shqyrto het në 
kon tek stin e përvojave që i kanë pa sur ven det tje-
ra dhe kërkesave të vik ti ma ve që të iden ti fi ko hen 
përgjegjësit. 

A du het të emërohen, kjo është po as htu një dilemë, 
se a du het të emërohen autorët apo jo, dhe unë 
men doj se në kum ti met dhe dëshmitë pu bli ke, nuk 
du het të bëhet kjo, mirëpo me që të gjit ha dëshmitë 
nuk do të janë pu bli ke, men doj se thjesht Ko mi si o ni 
du het ti ketë këto shënime.
Deklaratë:  Ljupka Kovačević, Anima, Mali i Zi, Forumi i Pestë 
Rajonal për drejtësi tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29.-30. maj 
2009. 

Pra, nëse kjo KO MRA në të dhënat fak ti ke gjen 
pro va të mjaf tu es hme tje ra për një situatë, ajo 
ed he mund t’i emërojë pa u shqetësu ar fa re emrat 

28 Aleksandar Todorović, 
Nisma civile e të shlyerve, 

Slloveni, Forumi i Pestë rajonal 
për drejtësi tranzicionale, 

Budvë, Mali i Zi, 
29- 30 maj 2009.

29 Olivera Budimir, Shoqata 
e familjeve të të kidnapuarve, 

të zhdukurve dhe të vrarëve 
në Kosovë dhe Metohi, Serbi, 

Forumi i Pestë Rajonal për 
drejtësi tranzicionale, Budvë, 

Mali i Zi, 29- 30 maj 2009. 
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e autorëve; unë men doj se në këso ra ste kjo du het 
të bëhet.
Deklaratë: Tea Gorjanc-Prelević, Aksioni për të drejtat e nje-
riut, Mali i Zi, Forumi i Pestë Rajonal për drejtësi tranzicionale, 
Budvë, Mali i Zi, 29.-30. maj 2009. 

Di sa pjesëmarrës konsiderojnë se KO MRA du het 
të bëjë listën e fajtorëve (autorëve).30

4.5. Am ni stia

Për amnistinë en de fli tet në pa rim, por është evi den te 
se fa mi ljet e të zhdu kur ve nuk janë të si gur ta a është 
mo ra le që të përkrahet am ni stia e fajtorëve përderisa 
en de kërkojnë ku fo mat e të afërmve të tyre. 

Të zvogëlohet dënimi për ata njerëz që sin qe risht 
do të tre go nin ku janë var ro sur vik ti mat. Kjo është 
një temë për bisedë. Nëse shu mi ca mes nesh thotë 
se nuk du am zbu tjen e dënimit, atëherë OK, por kjo 
është një temë që du het të de ba to het.
Deklaratë: Tea Gorjanc-Prevelić, Aksioni për të drejtat e njeriut, 
Mali i Zi, Forumi i katërt rajonal mbi drejtësinë tranzicionale, 
Prishinë, Kosovë, 28-29 tetor 2008. 

Du het të am ni sto hen të gjithë ata që bëjnë mirë, 
ata që du het të shpërblehen. Men doj se fa mi ljet 
to na du het vetë të mar rin ven di min për am ni sti-
min. Zo ti do ti dënojë të gjithë ata që kanë bërë keq, 
dhe se ci li kri mi nel e ka emrin dhe mbi e mrin.
Deklaratë: Verica Tomanović, , Serbi, Forumi i Pestë Rajonal për 
drejtësi tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29.-30. maj 2009. Shoqata 
e familjeve të personave të kidnapuar dhe të zhdukur në Kosovë 
dhe Metohi

4.6. Pe ri ud ha ko ho re 

Ekzistojnë men di me të ndryshme për periudhën 
ko ho re që du het të mbulojë KO MRA. Anëtarët 
e Këshillit ko or di nu es të ko a li ci o nit për KO MRA 
janë të prirë që man da ti du het të mbulojë vi tet 
1991-2001, ndër kaq pjesëmarrësit shqip tarë 
propozojnë që man da ti të jetë nga vi tit 1981, ndër-
kaq që serbët e Kosovës konsiderojnë se du het të 
përfshihet ed he pe ri ud ha pas vi tit 2001. 
 
Në Kosovë do të du hej të përfshihej ko ha nga 11 
mar si 1981, kurrë një studentë e hod hi ta ba kun 
me us hqim në mensën e studentëve, përderisa në të 
njëjtën kohë sta fe ta e Ti tos kis hte ar ri tur në qen dër 
të Prishtinës; dhe aty kërkohej që Ko so va të fitojë 
sta tu sin e republikës, ndër kaq që ai stu den ti kis hte 
bro ho ri tur «Poshtë Ti to ja!» … Kështu që, në esencë, 
kon flik ti në Kosovë ka fil lu ar më 11 mars 1981, dhe 

si pas me je ka përfunduar më 9 qer shor 1999 kur 
është nënshkruar marrëveshja e Kumanovës.
Deklaratë: Teki Bokshi, avokat nga Kosova, Forumi i Pestë Rajonal 
për drejtësi tranzicionale, 29.-30. maj 2009. Budvë, Mali i Zi. 

Për Kosovën dhe Metohinë vlen rre gul la se çështja 
en de nuk është de fi nu ar dhe e kryer dhe aty en de 
po ndod hin kri met. Nuk përfundon asgjë me vi tin 
2001 nëse e ke mi ed he në vi tin 2006 ndonjërin që 
është kid na pu ar dhe për të ci lin as ditën e sot me 
nuk di het asgjë.
Deklaratë: Olivera Budimir, Shoqata e familjeve të personave të 
kidnapuar dhe të zhdukur në Kosovë dhe Metohi, Serbi, Forumi 
i Pestë Rajonal për drejtësi tranzicionale, Budvë, Mali i Zi, 29.-
30. maj 2009. 

4.7.  Zgjed hja e anëtarëve të 
ko mi si o nit 

Pjesëmarrësit propozojnë që KO MRA të jetë 
ko mi sion re pre zen ta tiv dhe që të gjit ha ven det e 
ra jo nit të janë të kyçura në kri ji min e ko mi si o nit: 
që çdo shtet të ketë për faq ësu e sit e vet, që vik ti-
mat, gratë dhe aktivistët për të drej tat e nje ri ut 
të janë të për faq ësu ar, që anëtarët e ko mi si o nit të 
janë per so na li te te të re spek tu a ra dhe të njo hu ra në 
të gjit ha shoq ëritë post-ju go slla ve.31

Sa i përket vetë kri te re ve men doj se gjith se si du het 
të mer ren kri te ret bazikë, që të mos janë të dënuar 
pe na lisht, dhe pos kësaj te struk tu ra e komisionar-
ëve du het të ki het kuj des që të janë të për faq ësu ar 
në mënyrë ade ku a te do të thos ha të gjit ha gru pet e 
in te re su a ra, dhe kjo do të thotë aktivistët për të drej-
tat e nje ri ut, or ga ni za tat e shoq ërisë ci vi le, vik ti mat, 
dhe po kështu ed he të gjit ha gru pet tje ra që mund të 
kontribuojnë për kre di bi li te tin e Ko mi si o nit.
Deklaratë: Andrej Nosov, Nisma rinore për të drejtat e njeriut, 
Serbi, Forumi i Pestë Rajonal për drejtësi tranzicionale, Budvë, 
Mali i Zi, 29.-30. maj 2009. 

4.8.  Ne vo ja për so li da ri tet dhe 
bashkëndjesi 

Pjesëmarrësit e pro ce sit kon sul ta tiv konsiderojnë 
se njëri prej qëlli me ve të KO MRA-s du het të jetë 
sti mu li mi i so li da ri te tit dhe bashkëndjesisë ndaj 
vik ti ma ve nga ko mu ni te tet tje ra et ni ke.
 
I them fa le min de rit [Ko a li ci o nit për] KO MRA sep-
se na ka mësuar që të dëgjojmë njëri tje trin dhe të 
derd him lot ed he për hal lin e të tjerëve.
Deklaratë: Gordana Đikanović, Shoqata e familjeve të person-
ave të kidnapuar dhe të zhdukur në Kosovë dhe Metohi, Serbi, 
Forumi i Pestë Rajonal për drejtësi tranzicionale, Budvë, Mali i 
Zi, 29.-30. maj 2009. 

30 Nenad Popović, Këshilli 
për iniciative qytetare, Serbi, 
Konsulta Lokale me shoqërinë 
civile, Nish, Serbi, 
25. prill 2009. 

31 Më shumë për propozimet 
për zgjedhjen e anëtarëve te 
KOMRA
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Do ta forcojmë këtë lëvizje... nëse e shkrijmë atë 
dhim bje, që mos ta ke mi dhim bjen vetëm për vik ti-
mat to na por në përgjithësi për të gjit ha vik ti mat.
Deklaratë: Ana Kvesić, Shoqata Nënat e Vukovarit, Kroaci, Foru-
mi i Katërt Rajonal për drejtësi tranzicionale, Prishtinë, Kosovë, 
28.-29. tetor 2008.

4.9. Auto ri zi met e ko mi si o nit

Nuk ka qëndrim të kri sta li zu ar për llo jin e auto ri-
zi me ve që KO MRA du het ti kërkojë nga or ga net 
shtetërore. Di sa pjesëmarrës tregojnë se auto ri zi-
met në letër nuk garantojnë që KO MRA do të ketë 
fu qi për ti realizojë ato. Ka pro po zi me që KO MRA 
du het të ketë të drejtën për ti ftu ar, si pas përzgjed-
hje së tij, du ke përfshirë autorët e mundshëm të 
kri me ve dhe për faq ësu e sit e in sti tu ci o ne ve, që të 
pa ra qi ten pa ra ko mi si o nit, pa marrë pa rasysh që 
nuk mund ti detyrojë që të tregojnë të të vërtetën. 

Ko mi si o ni thjesht mund të jetë ed he një trup he tu-
es i llo jit të vet që i ka auto ri zi met për t’i marrë në 
pyetje të gjithë ata që mund të ofrojnë in for ma ta 
re le van te, dhe që po kështu mund të mbledh pro vat 
për ro lin që kanë pas in sti tu ci o net dhe individët në 
luftërat dhe në gjithë ato që kanë ndod hur.
Deklaratë: Eugen Jakovčić, Documenta, Kroaci, Konsulta Lokale 
me shoqërinë civile, Livno, BeH, 9. maj 2009. 

5. Struk tu ra e KO MRA-s

Ni sma KO MRA është uni ke për atë se përfshinë 
pesë ven de dhe pla ni fi kon që të përfshijë ed he dy 
ven de tje ra.32 Pro po zi mi më fre ku en tu es është 
që KO MRA të ketë nënkomisionet33 ose zyre në 
të gjit ha shte tet post-ju go slla ve, të ci lat do kis hin 
detyrë të kryejnë ak ti vi te tet që ua përcakton ko mi-
si o ni ra jo nal.34

Në Fo ru min e Pestë Ra jo nal për drejtësinë tran zi-
ci o na le, në kuadër të punëtorisë mbi strukturën e 
KO MRA, është nxje rr pro po zi mi që pos një zyre 
qen dro re dhe më shumë zyra ve kombëtare, të 
the me lo hen ed he për faq ësitë e ko mi si o nit në ato 
ven de ku janë bërë më së shum ti kri met. 

Men doj se është e do mos dos hme që të ketë një zyre 
qen dro re e ci la do të mblid hte të dhënat nga zyret 
ra jo na le, përkatësisht ter ri to ri a le. Pa ras hi het që 
çdo shtet të financojë punën e zyra ve të tyre, men doj 
se kjo do të ketë anën e saj po zi ti ve nga arsyeja që 
ek zi ston mundësia që në çdo vend të zgje ro het, ku 

më shumë e ku më pak, rr je ti i zyra ve ter ri to ri a le, 
varësisht nga ne vo jat. 
Deklaratë: Žarko Radić, Organizata republikane e familjeve të 
luftëtarëve të zënë rob dhe të civileve te zhdukur të Republikës 
Serbe, BeH, Forumi i Pestë Rajonal për drejtësi tranzicionale, 
Budvë, Mali i Zi, 29.-30. maj 2009. 

6. Dëgjimi pu blik i vik ti ma ve

Dëgjimi pu blik i vik ti ma ve ka has në përkrahjen 
e mad he të pjesëmarrësve në pro ce sin e kon sul-
ti me ve35 dhe ka pas kërkesa shumë të mëdha që 
dëgjimi pu blik të bëhet komponentë e veçantë e 
KO MRA. Në dhënien pu bli ke të dëshmive vik ti-
mat e sho hin shan sin që tre gi met e tyre ti pa ra qe-
sin në një rreth zyrtarë dhe pa ra një tru pi zyrtar, 
pa ra opi ni o nit të shte tit nga janë autorët e kri me ve. 
Ed he pjesëmarrësit e tjerë të kon sul ti me ve konsid-
erojnë e dëgjimi pu blik i vik ti ma ve nxit opi ni o nin 
që të bëhet so li dar dhe të shfaq bashkëndjesi jo 
vetëm me ato vik ti mat me të ci lat ka qenë so li da re, 
por ed he me vik ti mat të ci lat më parë i ka shi ku ar 
si ar miq. Sho qa tat e vik ti ma ve dhe të fa mi lje ve të 
vik ti ma ve propozojnë dhe zo to hen se do të ndih-
mojnë punën e ko mi si o nit du ke nxi tur vik ti mat që 
të mar rin pjesë në dëgjimet pu bli ke.36 

Ka dal lim të madh mes dëgjimit pu blik [dëgjimi 
në fo ru me] dhe in ter vi sti mit të vik ti ma ve (...) është 
dal li mi i madh mes dhënies së dëshmisë në gjyq dhe 
asaj pu bli ke [në fo ru met], sep se aty në publikë nuk 
ka qenë si dëshmitarë vetëm ser bi si dëshmitar, ose 
shqip ta ri si dëshmitar, por shqip ta ri, ser bi, kro a ti 
dhe mysli ma ni dhe të gjithë të tjerët. Nëse si vik ti-
ma, përkatësisht si dëshmitarë, ne je mi të gatshëm 
që të da lim në publikë me dëshmi, ed he pse ndos hta 
nuk je mi të vetëdijshëm se a je mi apo jo të si gurt në 
atë mo ment, ne e përmbushim një qëllim to nin. 
Deklaratë: Snežana Zdravković, Shoqata e familjeve të personave 
të kidnapuar dhe të zhdukur në Kosovë dhe Metohi, Serbi, Kon-
sulta kombëtare me shoqatat e familjeve te viktimave, Beograd, 
Serbi, 25. prill 2009. 

Në kon sul ti met është fo lur ed he për atë se çka 
ndodhë nëse vik ti mat gjatë dëshmisë pu bli ke i për-
mendin me emër autorët [e kri mit]. Aktivistët e të 
drej ta ve të nje ri ut janë të men di mit se të aku zu ar ve 
du het t’u je pet mundësia për përgjigje, përndryshe 
kjo mund të kon si de ro het si shke lje e të drej ta ve 
të nje ri ut. Është kërkuar nga KO MRA që të mos 
ba ra zo hen dëshmia me fak tet.37

32 Janë përfshire Serbia, 
Kroacia, Bosnja dhe 

Hercegovina, Mali i Zi dhe 
Kosova, e në plan është edhe 

përfshirja Sllovenisë dhe 
Maqedonisë.

33 Nataša Šćepanović, Shoqata 
e familjeve të personave të 

kidnapuar dhe të zhdukur në 
Kosovë dhe Metohi, Serbi, 

Konsultat kombëtare me 
shoqatat e viktimave, Beograd, 

Serbi, 25. prill 2009. 

34 Nataša Kandić, Fondi 
për të drejtën humanitare, 

Serbi, Konsulta me shoqatat 
e familjeve të të zhdukurve të 

organizatave te mbrojtësve, 
Vukovar, Kroaci, 

24. tetor 2008. 

35 Dëgjimi publik i viktimave 
është njëri nga komponentët 

më të rëndësishëm të forumit 
për drejtësi tranzicionale. 

Për herë të parë janë orga-
nizuar në kuadër te Forumit 

te trete rajonal për drejtësi 
tranzicionale në Beograd, me 
11.-12. shkurt 2008. Në www.
perkomra.org mund të shihen 

te gjitha dëshmitë.

36 Gordana Đikanović, 
Shoqata e familjeve të person-
ave të kidnapuar dhe të zhdu-

kur në Kosovë dhe Metohi, 
revista Kosmetske žrtve, Serbi, 
Konsulta kombëtare me sho-

qatat e familjeve te viktimave, 
Beograd, Serbi, 25. prill 2009. 

37 Nenad Popović, Këshilli për 
nisme qytetare, Serbi, Konsulta 

me shoqërinë civile, Nish,  

Serbi, 25. prill 2009. 
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Është fakt se në kohët e fun dit shumë njerëz janë 
aku zu ar në bazë të di sa de kla ra ta ve që më vonë, 
pas dy apo tre vjetësh, është kon sta tu ar se janë 
dhënë për in te re sa të cak tu a ra dhe se nuk kanë 
qenë të mbështetura dhe të vërteta. Si të pen go hen 
këto gjëra? Unë per so na lisht i njoh di sa per so na 
të dy kombësive të cilët dy apo tre vi te kanë qenë 
nëpër bur gje, janë marrë në pyetje etj., dhe në fund 
janë li ru ar pa si që është kon sta tu ar fak ti kisht se 
gjërat për të ci lat ata i kis hin aku zu ar nuk kanë 
qenë të vërteta dhe, njëkohësisht, këta per so na nuk 
kanë pas asnjë sa tis fak sion për ga bi min që është 
bërë. Men doj se këto janë gjëra shumë të ndjes hme 
dhe se këto dëgjime pu bli ke mund të prodhojnë 
kundër efek te. 
Deklaratë: Nedeljko Simić, Këshilli i të rinjve i Srebrenicës, BH, 
Konsulta lokale me përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe shoqatat 
e viktimave, Srebrenicë, BH, 26. prill 2009. 

Në kon sul ti met në Tre bi nje është thek su ar se 
KO MRA mundëson që rrëfimet e vik ti ma ve të 
re gji stro hen zyrta risht dhe të dëgjohen në pu blik. 
 
Nuk e kam ta ku ar asnjë viktimë e ci la nuk e ka 
pas nevojën që të dëgjohet rrëfimi i saj. (...) For mi-
mi i këtij ko mi si o ni për kri met e luftës dhe shke ljet 
e të drej ta ve të nje ri ut, është dhuratë nga qi el li 
për vik ti mat e luftës. Ra sti i fun dit që të dëgjohet 
rrëfimi i tyre, të mbe ten të shënuara, sep se kur 
këto oligarkitë kombëtare to na që janë në pus htet e 
arrijnë marrëveshjen e ndërsjellë, ne askujt më nuk 
do ti du he mi.
Deklaratë:  Izo Rokolj, i kthyer në Trebinje, BH, Konsulta lokale 
me shoqatat e viktimave dhe të mbajturit në kampe, Trebinje, 
BH, 27. qershor 2009. 

7.  Ra por ti i gjyki me ve për kri met 
e luftës dhe KO MRA

Pjesëmarrësit e pro ce sit të kon sul ti me ve pa për-
jashtim konsiderojnë se ko mi si o ni (KO MRA) 
du het t’i japë mbështetje gjyki me ve të kri me ve 
të luftës. Ko mi si o ni nuk është zëvendësim për 
gjyqin dhe nuk i nënshtrohet prokurorisë, dhe ai 
askënd nuk mund ta gjykojë. Të dy in stru men-
tet, si pas shumicës së pjesëmarrësve, du het të 
kenë ro let kom ple men ta re. Për ku fi zi met dhe 
mangësitë e gjyki me ve vërejtje më me ri to re ja pin 
vetë gjykatësit dhe prokurorët. Ata në ko mi si o nin 
për të vërtetën sho hin një platformë pu bli ke për 
dëgjimin e zërit të vik ti ma ve dhe për ndërtimin e 
bashkëndjesisë ndërmjet gru pe ve et ni ke, çka nuk 
është detyrë e gjyka ta ve. 

Me rëndësi të jashtëzakonshme është të tre go het se 
e vërteta e gjyqit i ka ku fi zi met e cak tu a ra. Du ke 
pas pa rasysh se vetëm një numër i ku fi zu ar i vik ti-
ma ve me rr pjesë në gjyki met për kri met e luftës, një 
mekanizëm i tillë [ko mi si o ni ra jo nal] do të mund të 
pa ra qi ste fo ru min kryesor për vik ti mat ku ata do të 
mund të tre go nin pësimet e tyre. Ko mi si o ni për të 
vërtetën dhe pro ce di met pe na le kështu do të mund 
të përplotësonin njëri tje trin.
Deklaratë: Marinko Jurčević, Prokuroria e BH, Forumi i Parë për 
drejtësi tranzicionale, Sarajeve, BH, 5.-6. maj 2006. 

Është fakt se e vërteta e gjyqit është mba se e ori en-
tu ar për së tepërmi në fak to gra fi dhe nuk ka emo-
ci o ne të mjaf tu es hme, nuk ka e qa sjen emo ci o na le 
ndaj vik ti ma ve. Këto janë di sa nga mangësitë e të 
vërtetës së gjyqit. Nga ana tjetër, këto dëshmi që i 
ke mi dëgjuar pa ra ko mi si o ne ve për paj tim, janë 
shumë më të sin qer ta. Jam i bin dur se ka më pak 
dëshmitarë që pa ra ko mi si o nit nuk e kanë tre gu ar 
të vërtetën, se sa pa ra gjyka ta ve.
Deklaratë: Miroslav Alimpić, Gjykata e qarkut Novi Sad, Serbi, 
Forumi i Tretë Rajonal për Drejtësi Tranzicionale, Beograd, 
Serbi, 11-12. shkurt 2008. 

Gjyqet në ven det to na, në Kro a ci, Bo snje dhe 
Hercegovinë, Ser bi dhe në Kosovë, shi ku ar veç e veç, 
zhvillojnë 25 de ri 30 gjyki me [të kri me ve të luftës]. 
Sa janë këto në kra ha sim me nu mrin e madh të të 
vrarëve, të zhdu kur ve, të tor tu ru ar ve, të bur go sur-
ve dhe të shpërngulurve me dhunë?! (…) Na du het 
pra një mekanizëm që është kom ple men tar me atë 
çka po bëjnë gjyka tat.
Deklaratë:  Vesna Teršelič, Documenta, Kroaci, Konsulta rajonale 
me shoqatat e viktimave dhe veteranët, 9. maj 2008. Podgoricë, 
Mali i Zi.

Pjesëmarrësit, kryesisht ata nga radhët e proku-
rorëve dhe gjykatëse, tregojnë se tru pi ra jo nal 
mund të mbledh dëshmi re le van te, du ke ini ci u ar 
he ti me për kri me ka rak te ri sti ke, të organizojë 
do sjet e kriminelëve, dhe kështu të nxitë gjyki-
met që janë në zhvil lim ose të iniciojë pro ce set 
e re ja:

Ne vo ja për for mi min e një tru pi ra jo nal që do 
të pu non te në kri ji min një am bi en ti të paj ti-
mit, të një kli me ku do të mund të mblid hes hin 
më shumë dëshmi, më shumë dëshmitarë, do 
të nxit si gu risht ed he gjyki met që janë në pro-
ce dim e sipër. Nëse kjo nuk ndodh, do të ke mi 
ngadalësimin e gjyki me ve dhe shumë pak kri-
mi nel do të dënohen, ed he pse janë në pyetje 
komandantët dhe zyrtarët më të lartë, në po stet 
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pu bli ke dhe po li ti ke. Dhe është e si gurt që tru-
pi ra jo nal do të sjellë shumë dëshmi që do të 
is hin ndihmesë për gjyka tat, atyre të rre gullt që 
gjykojnë ë kri met, si dhe prokurorëve.

Deklaratë: Ibro Bulić, Prokuroria e BeH, Forumi i Tretë Rajonal 
për Drejtësi Tranzicionale, Beograd, Serbi, 11.-12. shkurt 2008.

8. Ar ki va e Hagës 

Tri bu na li i Hagës po se don ar ki vin më re le vant për 
kri met e luftës të kryera në RFSJ të di kur shme, 
për urdhërdhënësit dhe autorët e tyre. Shu mi ca e 
pro va ve mbi të ci lat janë mbështetur ver dik tet janë 
në ueb fa qen e Tri bu na lit dhe opi ni o ni ka qa sje në 
to, ndër kaq që ar ki va me të cilën dis po non Pro ku-
ro ria e Tri bu na lit është e mbyllur për publikë dhe 
pjesërisht është e ha pur vetëm për prokuroritë dhe 
gjyka tat kombëtare, kur janë në pyetje do ku men tet 
që kanë të bëjnë me pro ce set ak tu a le. Për atë se kur 
do të ven do set ar ki va si dhe procedurën e shfrytëz-
imit të saj do të ven dos Këshilli i Si gu ri mit të OKB. 
Pjesëmarrësit e kon sul ti me ve konsiderojnë se ar ki-
va e Hagës pa ra qet përkrahje më të be su es hme për 
KO MRA-n. 

Ar ki vi që ek zi ston në Tri bu na lin e Hagës, për këtë 
ka shkru ar ed he Car la del Pon te, është me rëndë-
si që të ki het qa sje në ma te ri a let e këtij ar ki vi nga 
gazetarët, hu lum tu e sit, ma dje ed he qytetarët e 
zakonshëm, të njo hin atë dhe të kuptojnë esencën 
e ngjar je ve në hapësirat to na. Men doj se ky 
ma te rial do të is hte shumë i mirëseardhur dhe 
se shënimet që janë aty do të mund ti ndih mo nin 
këtij ko mi si o ni. 
Deklaratë: Sonja Radošević, gazetare e pavarur, Mali i Zi, Kon-
sulta kombëtare me shoqërinë civile, Podgoricë, Mali i Zi, 25. 
tetor 2008.

Pos kësaj pjesëmarrësit në pro ce sin e kon sul ti me ve 
konsiderojnë se ko mi si o ni ra jo nal mund të sigurojë 
do ku men te ed he nga bu ri met tje ra, që nuk janë të 
dis po nu es hme për opi ni o nin. 

Kon si de roj se vetëm ky ko mi si o ni ra jo nal mun det 
me i si gu ru një numër më të madh të do ku men te ve 
për të cilët ne këtu fla sim dhe po i kërkojmë, e nuk 
ke mi pas  mundësi që ti ke mi ato in for ma ta dhe ato 
do ku men te.
Deklaratë: Negovan Mavrić, Shoqata e familjeve të personave të 
kidnapuar dhe të zhdukur në Kosovë dhe Metohi, zyra në Hoçë të 
Madhe, Kosovë, Konsulta kombëtare me shoqatat e familjeve të 
viktimave dhe viktimat, Beograd, Serbi, 15. korrik 2008. 

9. Me di u met

Me di u me ve u je pet rëndësia e veçantë e part ne ri-
te tit në fi ti min e përkrahjes të opi ni o nit për the-
me li min e KO MRA. Nga ana tjetër, pjesëmarrësit 
në kon sul ti met shtrojnë pyetjen e përgjegjësisë së 
me di a ve për përhapjen e ur rej tjes ndërmjet po puj-
ve të RFSJ të di kur shme, si dhe për in stru men ta-
li zi min e opi ni o nit në shërbim të politikës që ka 
prod hu ar dhe arsyetu ar kri met e luftës. 

Gazetarët që kanë marrë pjesë në kon sul ti met e 
kanë përkrahur këtë nismë.38 Tetë shtëpi me di a le 
nga ra jo ni de ri më sot janë bërë anëtare e ko a li ci o-
nit për KO MRA.39 

9.1.  Si gu ri mi i përkrahjes së opi ni o nit 
për the me li min e KO MRA

Opi ni o ni du het të përgatitet për ak ti vi te tet e ko mi-
si o nit du ke i shpje gu ar se ci lat janë qëlli met e 
tij,40 në mënyrë që opi ni o ni, dhe pa ra së gjit hash 
vik ti mat dhe anëtarët e fa mi lje ve të vik ti ma ve, të 
ja pin përkrahjen e fu qis hme kështu që pus hte ti në 
asnjërin nga shte tet të mos e injorojnë ose të bëjnë 
ob struk si o ne për ko mi si o nin. 

Si do që ta me rr ni, men doj se kus hti që kjo të ketë 
suk ses është që, nëse është e mundshme, të pri tet 
pak sa de ri sa të përgatitet opi ni o ni gra du a lisht, nëse 
kjo është fa re e mundshme,(...) në mënyrë që pa staj, 
çka është më e rëndësishme, që ni sma të pre zan to-
het me di a ti kisht në mënyrën e du hur, dhe vetëm 
atëherë ed he të kri jo het ko mi si o ni... Pra, jo ndonjë e 
ngjas hme por mu ky ko mi sion. 
Deklaratë: Dragan Vesić, Al Kanal, Serbi, Konsulta lokale me 
shoqërinë civile, Nish, Serbi, 25. prill 2009.

Njëri nga pro po zi met për ndryshi min e klimës 
të mo hi mit të kri me ve në Ser bi është ndryshi-
mi i li gjit me të ci lin do të le jo hej që me di at të 
transmetojnë pa mjet nga gjyka ta.41 Gazetarët janë 
të paj ti mit që shërbimet pu bli ke e kanë obli gim 
që të informojnë për nismën KO MRA, por ed he 
përkrahja e me di a ve lo ka le dhe të gjit ha me di a ve 
tje ra është shumë e rëndësishme, sikundër që është 
e do mos dos hme që të si gu ro het ed he përkrahja 
e redaktorëve.42 Pjesëmarrësit në kon sul ti met, si 
ed he gazetarët, vlerësojnë se mënyra e in for mi mit 
të opi ni o nit mbi kri met e luftës është e njëanshme, 
dhe nuk i kon tri buon paj ti mit në ra jon. 

38 Deri më sot janë mbajtur 
një konsultë kombëtare dhe 

një konsultë rajonale me 
gazetarët, por përfaqësuesit e 

mediave kane qenë rregullisht 
të pranishëm në të gjitha 

konsultat,si pjesëmarrës dhe si 
raportues nga tubimet.

39 Dnevnik Magyar Szó, 
gazeta Republika, Shoqata 
e gazetareve te pavarur të 

Vojvodinës, TV Kragujevac, 
Shtëpia botuese Libertatea 
dhe Kikindske novine nga 

Serbia, Radio Fontana-Istog 
nga Kosova, i ZaMirNet nga 

Kroacia.

40 Nazim Maxhuni, student i 
Fakultetit të shkencave poli-
tike, Kosovë, Konsulta kom-

bëtare me studentë, Prishtinë, 
Kosovë, 15. prill 2009. 

41 Gordana Petrović, RTS, 
Konsulta kombëtare me 

gazetarët, Frushka Gora, Serbi, 
11. tetor 2008. 

42 Nadira Avdić Vllasi, 
RTK, Konsulta rajonale me 
gazetarët, Sarajevë, BH, 29. 

shtator 2007. 
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Me di at në një pjesë të ven dit [në BH] informojnë 
vetëm për kri met në pjesën tjetër dhe kriminelët dhe 
vrasësit janë gjithnjë në anën tjetër, an daj kon si de-
roj se është shumë e rëndësishme që të ka lo hen këta 
kufijtë, pa marrë pa rasysh se a janë ato shtetërore 
apo të en ti te te ve, të ra jo ne ve, ko mu na le etj. 
Deklaratë: Borka Rudić, Shoqata gazetarët e BeH, BeH, Forumi i 
Tretë Rajonal për Drejtësi Tranzicionale, Beograd, Serbi, 11.-12. 
shkurt 2008. 

9.2. In for mi mi mbi punën e KO MRA-s

In for mi mi i opi ni o nit për punën e Ko mi si o nit 
ra jo nal është ven dim tar për suk se sin e ko mi si o nit. 
Pjesëmarrësit sho hin ro lin e madh të me di a ve në 
trimërimin e vik ti ma ve që të dëshmojnë pu bli kisht 
dhe ndihmojnë ko mi si o nin në mbled hjen e shëni-
meve mbi dëshmitarët dhe autorët e kri me ve.

Fak tet dhe ar gu men tet ekzistojnë, por ato në një-
farë mënyre vazhdojnë të mbe sin në hes htje, as se si 
nuk arrijnë të da lin. Fa mi ljet e vik ti ma ve janë 
de ter mi nan ta kryeso re në lid hje me mbled hjen e 
këtyre fak te ve, dhe ata nuk dinë se ky pro ces po 
vaz hdon, se ed he më tej po zhvil lo het. Në njëfarë 
mënyre, [mundësia] që të fla sim ha pur dhe të ke mi 
hapësirë për këso de ba tesh pa ra qet një hap pa ra, 
por bashkëpunimi me me di at është njëri nga fak-
torët kryesor, pa si që fa mi ljet konsiderojnë se zëri i 
tyre ka mbe tur vetëm jehonë. 
Deklaratë: Florentina Hajdari, studente e Fakultetit të shkencave 
politike, Kosovë, Konsulta kombëtare me studentë, Prishtinë, 
Kosovë, 15. prill 2009.

Me di at du het të plasojnë ed he tre gi met po zi ti ve 
nga luf ta pa si që kjo kon tri buon në përmirësimin 
e ra por te ve në ra jon. Që kjo të bëhet e mundshme 
është e do mos dos hme që ato të gjejnë hapësirë në 
me di at. Njëra prej mënyra ve që të dëgjohen më 
shumë këto tre gi me po zi ti ve është që të in ku a dro-
hen në dëgjimet pu bli ke të vik ti ma ve, që du het të 
tran sme to hen në te le vi zi o net. 

9.3.  KO MRA dhe rishqyrti mi i 
përgjegjësisë mo ra le të 
gazetarëve 

Në kon sul ti met ra jo na le me gazetarët,43 pje sa 
dërmuese e pjesëmarrësve ka shpre hur dyshim 
të madh në mundësinë e ndje kjes gjyqëso re të 
gazetarëve që janë marrë me ga ze ta ri luftënxitëse, 
ed he pse për këtë ek zi ston ne vo ja e mad he

Sa i përket dënimit të gazetarëve për propagandë 
luftënxitëse, është ilu zo re të pri tet që kjo do të 
ndodhë. Nëse kjo nuk ka ndod hur në 15 vi tet e fun-
dit, atëherë më parë do të përgjigjet gje ne ra li Vel ko 
Ka di je viq për Vu ko va rin, se sa ga ze ta ri.
Deklaratë: Hrvoje Zovko, HRT, Konsulta rajonale me gazetarët, 
Sarajevë, BeH, 29. shtator 2007. 

Është shpre hur qëndri mi se sho qa tat e gazetarëve 
do të mund të «qëro nin he sa pet me anëtarët e tyre 
që kanë përhapur propagandën luftënxitëse».44 Dy 
vjet më vonë në kon sul ti met dëgjohen men di met 
tje ra, dhe njëri nga qëndri met është se KO MRA 
du het të mer ret me gazetarët që kanë marrë pjesë 
në propagandën e luftës,45 dhe se mu për shkak 
për ro lit të ci lin e kis hin pra nu ar ta luajnë gjatë 
vi te ve ‘90, me di at sot kanë përgjegjësi në pro ce sin 
e shëndoshjes së shoq ërisë.

Te le vi zi o ni bart përgjegjësi të veçanta. Ai ka ndi-
ku ar shumë në atë çka di kush e qu aj ti fas hi sti zim i 
shoq ërisë ma la ze ze në vi tet e nëntëdhjeta, dhe ajo 
ta ni du het të bartë barrën e veçantë në pro ce sin 
e de fas hi sti zi mit, përkatësisht në ven do sjen e di sa 
nor ma ve evro pi a ne.
Deklaratë: Daliborka Uljarević, Qendra për edukim qytetar, 
konsulta kombëtare me shoqërinë civile, Podgoricë, Mali i Zi, 
18. maj 2009. 

10. Vroj ti me përmbyllëse

Rr jed ha e de ri ta nis hme e pro ce sit të kon sul ti-
me ve tre gon se pje sa dërmuese e pjesëmarrësve 
përkrahë qa sjen ra jo na le në kërkimin e fak te ve dhe 
për the me li min e KO MRA-s. Që nga ma ji i vi tit 
2008, kur në kon sul ti met ni si de ba ti për KO MRA, 
është ar ri tur përparim cilësor në de ba tin: pjesë-
marrësit lirshëm dhe me in te re sim të madh shfa-
qin men di met, pro po zi met dhe re ko man di met e 
tyre mbi man da tin dhe ak ti vi te tet e ko mi si o nit. 
Në ras tet kur men di met janë të kundërta, de ba ti 
zhvil lo het në atmosferë të qetë, ku kujdesshëm 
përcillen men di met e tjerëve. Pjesëmarrësit tre-
gojnë se du ke i falënderuar de ba tit ra jo nal janë 
mësuar që të dëgjojnë njëri tje trin dhe janë bin dur 
se ed he këta të tjerët kanë qenë të eks po zu ar vu aj-
tje ve dhe pësimeve të mëdha. 

Sho qa tat e vik ti ma ve janë te jet ak ti ve në pro ce set e 
kon sul ti me ve, du ke përfshirë ed he ato që en de nuk 
janë pjesë e Ko a li ci o nit për KO MRA, por rre gul-
lisht mar rin pjesë në de ba tet. Të gjithë paj to hen se 
pri o ri te ti është gje tja e ku fo ma ve të të zhdu kur ve. 

43 29. shtator 2007. 
Sarajevë, BeH.

44 Borka Rudić, Shoqata 
e gazetareve te BeH, BeH, 
Konsulta rajonale me 
gazetarët, Sarajevë, BH, 
29. shtator 2007. 

45 Srđan Vezmar, Program 
për dialog të te rinjve, Serbi, 
Konsulta Lokale me të rinjtë, 
Novi Sad, Serbi, 
12. qershor 2009. 
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me krimet e luftës dhe shkeljet tjera të rënda të drejtave të njeriut në shtetet post-jugosllave

Be fa si të mad he pa ra qe sin të rinjtë. Të rinjtë 
që kanë marrë pjesë në kon sul ti met e de ri ta nis-
hme, pa marrë pa rasysh se nga i ci li shtet vijnë, 
kanë ar gu men tu ar për kri ji min e Ko mi si o nit ra jo-
nal dhe kërkimin e fak te ve për kri met e luftës. 
Mbresëlënëse është se konsiderojnë se ed he atyre i 
ta kon përgjegjësia për trashëgiminë e së kaluarës. 

A është paq ja e qëndru es hme dhe e përhershme, lid-
het pa ra së gjit hash me ra por tin ndaj të së vërtetës, 
dhe në këtë kup tim për të rinjtë është posaçërisht 
e rëndësishme që të pranojnë këtë përgjegjësi, sep-
se deshën apo jo, ata e kanë këtë përgjegjësi. Nuk 
e kanë ndos hta për atë çka është bërë, por e kanë 
ra por tin ndaj asaj që ka ndodh. Ne ta ni nuk je mi 
më minorë dhe jetojmë në mje di sin që en de nuk 
është bal la fa qu ar me të kaluarën, dhe në këtë kup-
tim ke mi përgjegjësi. 
Deklaratë: Marko Veličković, Qendra për zhvillimin e resurseve 
civile, Serbi, Konsulta rajonale me te rinjtë, Beograd, Serbi, 21. 
tetor 2007. 

Të rinjtë nuk kanë përgjegjësi për pësimet e luftës që 
i kanë përjetuar qin dra mijëra njerëz gjatë vi te ve të 
nëntëdhjeta në shte tet post-ju go slla ve, dhe na du het 
në njëfarë mënyre bisedë e ha pur mbi atë se cilët 
kanë qenë mo ti vet re a le, të vërteta, që të mar rin 
përsipër dhe të zgjed hin përgjegjësinë e bal la fa qi mit 
me të kaluarën për të cilën ata nuk janë përgjegjës. 
Deklaratë: Marina Škrabalo, Qendra për studime paqësore, 
Kroaci, Konsulta kombëtare me të rinjtë, Zagreb, Kroaci, 20. 
maj 2007. 

Shfa qet ne vo ja që në pro ce sin e kon sul ti me ve të 
fu ten ed he bashkësitë fe ta re dhe partitë po li ti ke. 
Sa i përket veteranëve, shumë pjesëmarrës konsi-
derojnë që par ti ci pi mi i tyre është i rëndësishëm, 
por ka ed he të tillë që mendojnë se ata mund të 
mar rin pjesë në de ba te, por jo ed he në punën e 
KO MRA.
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Pasqyre e mendimeve, propozimeve dhe rekomandimeve 
korrik – dhjetor 2009

44. Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le

Pulë, Kro a ci
1 kor rik 2009.

Kon sul ti met i kanë or ga ni zu ar Qen dra për Ini ci a ti-
vat Qyte ta re, Poreç (Kro a ci) dhe Do cu men ta Za greb 
(Kro a ci). Në tu bim kanë qenë 25 pjesëmarrës nga 
or ga ni za tat për të drej tat e nje ri ut, sho qa tat e të 
pësuarve e të zhdu kur ve, të or ga ni za ta ve ri no re, gru-
pe ve të gra ve, sho qa ta ve pro fe si o na le dhe të pus hte-
tit lo kal në Is tri. Amir Ku la gliq nga Sre bre ni ca (BeH), 
Ve sna Ter she liq (Do cu men ta, Kro a ci) dhe Eugen 
Ja ko vç iq (Do cu men ta, Kro a ci) kanë qenë ligjërues, 
ndërsa tu bi min e kanë mo de ru ar Bi se ra Mo mç i no-
viq (Qen dra për Ini ci a ti vat Qyte ta re, Pulë, Kro a ci) 
dhe Go ran Boz hi ç e viq (MI RA MI DA cen tar Groz-
hnja ni, Kro a ci). Ra dio Pu la, Tv “No va” kanë ra por-
tu ar nga ngjar ja. Ga ze ta “No vi list” dhe “Glas Is tre” 
kanë bo tu ar bisedën me Amir Ku la gli qin të auto rit 
Mla den Ra diq si dhe tek stin „Ndërpriteni hes htjen 
dhe mo hi min” të auto res Ta tja na Gromaçe.

Pro po zi met, men di met dhe 
Re ko man di met e pjesëmarrësve

Ini ci a ti va për KO MRA ka për qëllim ta evitojë 
hes htjen dhe mo hi min e kri mit. 

Ajo me të cilën ndes hen vaz hdi misht vik ti mat por 
ed he njerëzit nor mal në shoq ëritë e lin du ra pas 
shpërbërjes së RSFJ, është hes htja dhe mo hi mi (…) 
Hes htja shfrytëzohet si metodë për ta arsyetu ar krejt 
atë që nuk e ke ni bërë, mo hi mi është shans ta arsyeto-
ni ed he atë që diçka ke ni bë e që bash nuk është krejt 
as htu. Kjo iniciativë ka për qëllim: ta ndërpresim 
hes htjen dhe mo hi min, të fillojmë të krijojmë plat-
formën që të fla sim ha pur mbi kri met. 
Deklaratë: Amir Ku la gliq nga Sre bre ni ca, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Pulë, Kro a ci, 1 kor rik 2009 

Të gjit ha kri met e luftës dhe të gjit ha vik ti mat 
du het të re gji stro hen. 

Në përgatitjen e këtij ta ki mi kam kërkuar me in ten-
si tet di sa per so na që kanë dëshmuar, që kanë mbe tur 
pra pa fa mi lje ve të ve ta dhe që i kanë kërkuar fa mi ljet 
e ve ta, unë nuk i gje ta. E ka bërë ko ha të ve ten, apo 

III  Procesi konsultativ mbi 
Nismën për KOMRA

korrik – dhjetor 2009
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thjeshtë janë tran sfe ru ar (…) Do të do ja që ed he këto 
shke lje të drej ta ve të nje ri ut, ato zhdu kje, ato fa te 
të pa zgjid hu ra, vra sje të re gji stro hen në re gji strin 
shtetëror.
Deklaratë: Bi ser ka Mo mç i no viq, Qen dra për Ini ci a ti vat Qyte ta re 
Poreç, Kro a ci, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Pulë, Kro a ci, 1 
kor rik 2009

Vik ti mat frikësohen t’i tregojnë rrëfimet e ve ta, 
sep se përgjegjësit për kri me janë në pus htet. 
KO MRA du het të arrijë që fri ka të nis tu hyjë 
atyre njerëzve në es htra. 

Jam kthyer në Srebrenicë, je toj atje. Dhe për ke qar-
dhjen ti me të thellë çdo ditë ta koj njerëzit për të cilët 
dijë se kanë qenë pjesë e kri mit si organizatorë, kryes 
apo nxitës. (…) ata, për pikëllimin tim të madh, të 
shpeshtën janë të in ku a dru ar në pus htet (…) dhe 
ata mund të krijojnë një am bi ent të jetës shumë të 
vështirë, plotë frikë e psikozë.
Deklaratë: Amir Ku la gliq nga Sre bre ni ca, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Pulë, Kro a ci, 1 kor rik 2009

Dëshmitarët që është das hur sot ta tregojnë tre gi min 
e vet nuk kanë ard hur. Përse s’ kanë ard hur? Sep se 
kanë frikë. Sep se në rrethinën e tyre lo ka le ek zi ston 
njëfarë she ri fi lo kal nga i ci li kanë frikë (…) Ky ko mi-
sion du het të arrijë atë që ngadalë të ndrysho het ajo 
paradigmë. Ky ko mi sion du het të arrijë atë që atyre 
njerëzve ngadalë të nis t’iu hyjë fri ka në es htra. 
Deklaratë: Ta tja na Gromaça, ga ze ta “No vi list”, Kro a cia, Kon sul-
ti met me bashkësinë lo ka le, Pulë, Kro a ci, 1 kor rik 2009

Shtro het pyetja nëse në hapësirën e RSFJ-së së 
di kur shme ka gatishmëri pikëllimi për vik ti mat 
e hu a ja dhe të dënimit të kriminelëve në radhët 
to na. 

Euri pi di gjit has htu ka thënë se madhështia e një 
po pul li pasqyro het në aftësinë e tij t’u pikëllohet ed he 
vik ti ma ve të po pul li tjetër dhe në gatishmërinë e tij 
që t’i gjykojë kriminelët në radhët e ve ta. Unë pyes. a 
je mi ne tërësisht të përgatitur për këtë maksimë në 
këto hapësira?
Deklaratë: An tun Pe rus hko, Par tia So cial De mo kra te, Kro a cia, 
Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Pulë, Kro a ci, 1 kor rik 2009

Me di at mund të luajnë rol të rëndësishëm në 
nxi tje për bashkëndjenja ndaj vik ti ma ve tje ra.

Është shumë i qen ësishëm ai rol që mund të luajnë 
me di at. Thelbësore është që me di at t’i transmetojnë 
më tu tje ato rrëfime (…) Thelbësore është se ato 
janë tran sme tu ar me anë të te le vi zi o nit, sep se aty 
njerëzve do tu sqa ro hej: ‘E sheh, ka pas të pësuar në 

të gjit ha anët e luftës.”
Deklaratë: Ve sna Ter she liq, Do cu men ta, Kro a ci, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Pulë, Kro a ci, 1 kor rik 2009

KO MRA du het ta hulumtojë ro lin e me di a ve në 
përgatitjen e luftës - di sa i kanë dëgjuar me di at, 
kanë shku ar në front dhe kanë kryer kri me.

E di ni se di sa nga këto kri me i kanë kri ju ar me di at? 
Ju kuj to het pa ra luftës, ju kuj to het çka shkru hej mbi 
Kosovën? I gjithë ai or ke strim ka ndod hur me anë të 
me di a ve. Pra, ato kanë qenë po li ti ke, shumë kri mi nel 
janë ma ni pu lu ar.
Deklaratë: Xhev det Hax hi se li mo viq, Sho qa ta Pro ta go ra, Kro a ci, 
Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Pulë, Kro a ci, 1 kor rik 2009

Kur KO MRA ta kryej man da tin e vet, Ko a li-
ci o nit për KO MRA i mbe tet detyra rreth për-
gatitjes së Re ko man di me ve mbi re pa ra ci o nin 
dhe kthi min e refugjatëve e të zhven do sur ve.. 

Dhe, kur ko mi si o ni e ofron atë regjistër zyrtar atëherë 
është e mundshme të pu no het ed he në sqa ri min 
plotësues, sep se çështja e kom pen si mit të drejtë në 
Kro a ci en de është e ha pur, si kur se që ako ma është e 
ha pur çështja e kthi mit.
Deklaratë: Ve sna Tersheliç, Do cu men ta, Kro a ci, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Pulë, Kro a ci, 1 kor rik 2009

Në emër të Partisë So cial De mo kra te paj to hem 
se ek zi ston ne vo ja për for mi min e KO MRA -s. 

As krejt po li ti ka e as gjithë njerëzit nuk je mi të 
barabartë dhe unë per so na lisht mund të them, e 
mund të them ed he në emër të partisë për të cilën 
jam këtu (PSD) (…) ab so lu tisht e mbështes një qa sje 
të këtillë dhe nevojën e for mi mit të KO MRA-s (…) 
Unë be soj dhe PSD e mbështet. Be soj se par tia do ta 
nënshkruaj këtë fletë anëtarësim dhe do t’ua kthejmë 
ju ve.
Deklaratë: An tun Pe rus hko, Par tia So cial De mo kra te, Kro a ci, 
Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Pulë, Kro a ci, 1 kor rik 2009

Shoq ëria ci vi le në Kro a ci nuk gu xon të paj to het 
që rrënimet, vra sjet, përndjekjet, shkatërrimet 
të im po no hen si vle ra të Luftës At dhe ta re.

Tek ne në Kro a ci luf ta e arsyes hme mbrojtëse në një 
mo ment u shndërrua në flloskullë mbi di nji te tin e 
Luftës At dhe ta re. Luf ta për nga natyra e vet është 
vepër kri mi na le. Ajo është shkatërruese. Ajo është 
gjak der dhje (…) Di nji tet kanë njerëzit (…) Ai shkatër-
rim, ajo gjak der dhje tek ne po orvatët të im po no het 
si vlerë e Luftës At dhe ta re. A do të paj to he mi ne me 
vlerën e rrënimit, vra sjes, përndjekjes, shkatërrimit? 
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(…) Nuk mund të paj to he mi me këtë.
Deklaratë: Mla den Mo mç i no viq, Qen dra për ini ci a ti vat qyte ta re 
Poreç, Kro a ci, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Pulë, Kro a ci, 
1 kor rik 2009

Për përfitimin e opi ni o nit du het të dëgjohet zëri 
i vik ti ma ve. 

Du het shku ar më me agre si vi tet në shoq ëri. 
Domethënë, pa ra se gjit hash me anë të me di a ve. 
Pra, të zhur mo het. Të je mi pre zent (…) Jep ni pak 
jum bo-plla ka ta me ku fo mat (…) Le të kuj to het se ajo 
kufomë është nëna, ba bai, dja li apo vëllai i di kujt 
dhe se është vrarë aty par dje.
Deklaratë: Ta tja na Gromaça, ga ze ta “No vi list”, Kro a cia, Kon sul-
ti met me bashkësinë lo ka le, Pulë, Kro a ci, 1 kor rik 2009

Du het të dëgjohet (…) zëri i atyre vik ti ma ve, du het 
diç ngjashëm shku ar me agre si vi tet, sep se njerëzit 
(…) nuk duan të kthe hen, si do mos ne që nuk ke mi 
përjetuar asgjë nga luf ta këtu në Is tri (…) Luftën e 
ke mi parë vetëm në te le vi zion
Deklaratë: De nis Sga gli ar di, Sho qa ta ri no re Zum Pulë, Kro a ci, 
Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Pulë, Kro a ci, 1 kor rik 2009

Më du ket se ki ni di sa shpre hje te jet të as hpra (…) 
Fus ha ta po, jo agre si ve. Ne nuk gu xojmë të je mi 
agre siv. (…) Ik ni asaj që ve tve tiu mund se rish të 
prodhojë te las he. Domethënë, me kuj des, me men-
dim të mirë.
Deklaratë: Xhev det Hax hi se li mo viq, Sho qa ta Pro ta go ra, Kro a ci, 
Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Pulë, Kro a ci, 1 kor rik 2009

Anëtarët e KO MRA-s du het të jenë per so na 
prej in te gri te ti, pro fe si o nist në fus hat e tyre, të 
pranueshëm në mbarë ra jo nin dhe të aftë për 
t’iu kundërvyer trysni ve. Anëtarët e KO MRA-s 
du het të jenë ed he për faq ësu e sit e vik ti ma ve. 

Njerëzit, (…) në atë ko mi sion i ci li do ta vërtetojë se 
çfarë ka ndod hur gjatë atyre vi te ve, që ata njerëzit 
të punojnë as htu si du het pro fe si o na lisht punën e 
vet, që kjo të mos pu no het nën ndonjë trysni po li ti ke 
si kur se që pu no het në pa rim në ko mi si o ne të ndry-
shme, tu bi me pu ne e kështu me radhë.
Deklaratë: De nis Sga gli ar di, Sho qa ta e të rinj ve Zum, Pulë, 
Kro a ci, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Pulë, Kro a ci, 1 kor-
rik 2009

Një gjë rreth së cilës du het të paj to he mi është që 
anëtarët e KO MRA-s du het të jenë njerëz me kre di-
bi li tet të veçantë mo ral të cilët gëzojnë (…) be sim në 
mbarë ra jo nin (…) Aty nuk du het të ketë vend për 
politikanët (…) Më du ket se në këtë ko mi sion du het 
të jenë shkencëtarët, sociologët, psikologët, avokatët 

por ed he për faq ësu e sit e sho qa ta ve të cak tu a ra, sep-
se më du ket se në shumë gjëra më pak dëgjohet fja la 
e vik ti ma ve (…) Kryesisht nga ata kërkohet të jenë 
dhënës të in for ma ci o ne ve, por shumë pak fli tet për 
ne vo jat e tyre.
Deklaratë: Amir Ku la gliq nga Sre bre ni ca, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Pulë, Kro a ci, 1 kor rik 2009

Të rinjtë anojnë kah har re sa dhe re la ti vi zmi. 
Çështjen e së kaluarës du het zgjid hur tash de ri-
sa kjo është e freskët.

Njerëzit e rinj e kanë për qa fu ar këtë te o ri të harresës, 
çdo gjë nën te pih, kokën në zall, s’ka ndod hur asgjë. 
Nëse ne e harrojmë këtë thua se s’ka ndod hur gjë 
(…) shu mi ca janë në gjurmën e njëfarë re la ti vi zmit 
të kri mit.
Deklaratë: Ta nja Ca riq, Gjim na zi i Pulës, Kro a ci, Kon sul ti met 
me bashkësinë lo ka le, Pulë, Kro a ci, 1 kor rik 2009

Ajo që nuk dëshiroj, nuk dëshiroj që unë dhe gje-
ne ra ta ime me gjashtëdhjetë vjet, nëse i përjetojmë 
ato gjashtëdhjetë vjet, të ka pe mi për te mat e Luftës 
At dhe ta re. Domethënë, këtë du het zgjid hur de ri sa 
kjo është e freskët dhe kjo është gjë e shkëlqyes hme.
Deklaratë: De nis Sga gli ar di, Sho qa ta e të Rinj ve Zum, Pulë, 
Kro a ci, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Pulë, Kro a ci, 1 kor-
rik 2009

Është kryeso re që fak tet të hyjnë në do ku men-
te, pro gra me mësimore, tek ste shkol lo re dhe në 
edu ki min e fëmijëve. Vetëm as htu mund të evi-
to hen in ter pre ti me të ndryshme. 

Unë e kam marrë për ve te tek stin e historisë nga 
Re pu bli ka Serp ska në BeH, nga Fe de ra ta e BeH, 
li brin tonë nga Kro a cia, nga Ser bia dhe bash më in te-
re soj in ter pre ti mi i këtyre ngjar je ve, të shpërbërjes 
së Jugosllavisë. Natyrisht, se ci li e in ter pre ton si pas 
mënyrës së vet. Dhe ky është pro blem, ky është ai 
pro ble mi i ci li e ngar kon vërtetimin e të vërtetës dhe 
pran daj vetëm kjo qa sje ra jo na le mund të jetë rrugë 
e vet me e drejtë.
Deklaratë: Li di ja Les hiq, profesoreshë e filozofisë dhe historisë 
nga Poreçi, Kro a ci, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Pulë, Kro-
a ci, 1 kor rik 2009

Unë jam i in te re su ar veçanërisht që diçka nga kjo që 
po bëni ju të hy në do ku men te, pro gra me mësimor, 
në tek stet shkol lo re dhe në edu kim (…) Fëmijët të na 
jenë pri mar (…) Kjo është kryeso re.
Deklaratë: Xhev det Hax hi se li mo viq, Sho qa ta Pro ta go ra, Kro a ci, 
Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Pulë, Kro a ci, 1 kor rik 2009

Mi ni stria jonë dhe ar si mi mi ynë në do ku men tet e 
ve ta nuk e ka këtë për të cilën tash po fla sim ne, që 
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është jashtëzakonisht e rëndësishme.
Deklaratë: Ta nja Ca riq, Gjim na zi i Pulës, Kro a ci, Kon sul ti met 
me bashkësinë lo ka le, Pulë, Kro a ci, 1 kor rik 2009

Pus hte ti po i keq për dorë sho qa tat e vik ti ma ve të 
ci lat shpesh fla sin si dorë e shtrirë e pus hte tit, e 
jo si për faq ësu es të vik ti ma ve. 

Ed he vik ti mat shpesh herë i qa sen apo e zbatojnë atë 
metodë të hes htjes dhe të mo hi mit apo të mi ni mi zi-
mit të vik ti ma ve të hu a ja. Po për shkak që thjeshtë 
janë po li ti kisht të keq për do rur, as htu që shpesh herë 
fla sin si dorë e shtrirë e pus hte tit, e jo si për faq ësu es 
të vik ti ma ve. Kjo të shpeshtën ka të bëjë me do farë 
sho qa ta apo bashkësi.
Deklaratë: Amir Ku la gliq nga Sre bre ni ca, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Pulë, Kro a ci, 1 kor rik 2009

Qëlli mi i Iniciativës dhe i KO MRA-s është 
kri ji mi i atmosferës ku do të jetë e pas hem bullt 
të mo ho het kri mi. 

Men doj se do të jetë suk ses i madh i kësaj ini ci a ti ve 
kur të arrijmë në atë fazë kur vërtetë do të jetë e pas-
hem bullt, e pa dëshirueshme, kur do të jetë e pa le ju-
es hme që të fli tet për kri met si pas kujt do qoftë.
Deklaratë: Eugen Ja ko vi ç iq, Do cu men ta, Kro a ci, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Pulë, Kro a ci, 1 kor rik 2009

Qëlli mi i KO MRA-s mund të jetë paj ti mi, 
por ky është pro ces i ci li kërkon di a log, çeljen 
e hapësirës për ris hi ki me dhe pikëpamje të 
ndryshme. 

Dhe pikërisht, kur them paj tim atëherë ky nuk është 
paj tim ku të gjithë do të për qa fo he mi, put he mi, të 
mbajmë fi gen në xhep (tal lje me dikë), fja la nuk është 
me rëndësi çfarë ka qenë, veç paj tim i ci li kërkon 
bi se da të këtilla, që kërkon pyetje, që kërkon një varg 
të tërë pro ce sesh të bal la fa qi mit me të kaluarën. Paj-
ti mi si pro ces por ed he si qëllim, paj ti mi që nënkup-
ton se kon flik tet e dhun shme më nuk do të ndod hin.
Deklaratë: Go ran Boz hi ç e viq, MI Ra mi DA, Kro a ci, Kon sul ti met 
me bashkësinë lo ka le, Pulë, Kro a ci, 1 kor rik 2009

Pro ces ky i ci li do të dal nga ini ci a ti va e këtillë për 
mua është shumë më i rëndësishëm në këtë kup tim 
se sa në atë tek nik, kush do të hyjë, çfarë përbërje do 
të ke mi, e du am këtë man dat kështu apo të struk tu-
ru ar as htu (…) Të shko het në më shumë ven de (…) 
dhe përfundimisht, të kri jo het hapësira ku për këtë 
çështje se ri o zisht, li risht dhe nga aspek te të ndryshme 
(…) do të fli tet. Sep se, ky është pa ra kus hti the me lor 
që pa staj të fillojë të zgjid het.
Deklaratë: Mla den Mo mç i no viq, Qen dra për ini ci a ti vat qyte ta re 

Poreç, Kro a ci, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Pulë, Kro a ci, 
1 kor rik 2009

Ini ci a ti va për KO MRA mund t’u shërbejë shoq-
ëri ve tje ra me pro ble me të ngjas hme që të bar-
tën me të keqën. 

Por më du ket se po ndërtojmë, jo më du ket, veç jam 
i bin dur se po ndërtojmë infrastrukturën për qërim 
he sa pesh me të keqën në ndonjërën nga luftërat e 
ardhshme. Ne nuk ke mi në këtë pla net me ka ni zma 
të ci lat do të bar ten me të keqën.
Deklaratë: Go ran Boz hi ç e viq, MI Ra mi DA, Kro a ci, Kon sul ti met 
me bashkësinë lo ka le, Pulë, Kro a ci, 1 kor rik 2009

KO MRA mund t’i shtyjë gjyki met në shpejtësi 
dhe cilësi të pro ce di mit. 

Nga KO MRA pres ed he trysni shtoj ce, edu kim, ngri-
tjen e vetëdijes në shoq ërinë tonë e veçmas në gjyqësi. 
Sep se men doj se vetë fak ti se do të evi den to hen sër-
ish fak tet, se ndos hta do të bëhen ca lëvizje përpara 
ed he në gjyqësinë tonë, në shpejtësinë dhe cilësinë e 
gjyki mit.
Deklaratë: Bi ser ka Mo mç i no viq, Qen dra për Ini ci a ti vat Qyte ta re 
Poreç, Kro a ci, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Pulë, Kro a ci, 1 
kor rik 2009

Ne vo ji tet që në pro ces të përfshihen partitë 
po li ti ke dhe bashkësitë fe ta re

Eli tat fe ta re dhe njerëzit jashtëzakonisht me re no me 
fe ta re kanë qenë kundërshtar të vërtetimit të fak te ve. 
Kjo është ajo që dhemb (…) Sep se unë nga ata pres që 
të na mësojnë dashurinë, tolerancën, mirëkuptimin e 
jo ksenofobinë.
Deklaratë: Amir Ku la gliq nga Sre bre ni ca, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Pulë, Kro a ci, 1 kor rik 2009

U bë fjalë se do të bi se do het për bashkësitë fe ta re që 
është shumë mirë, sep se shpesh kon fe si o ni dhe na ci o-
na li te ti në njëfarë mënyre lid hen, dhe aty ka qenë një 
nga arsyet e mo bi li zi mit, (…) në këto hapësirat to na. 
Dhe e dyta, që men doj se është shumë me rëndës,i 
është që të bi se do het me politikanët.
Deklaratë: Mla den Mo mç i no viq, Qen dra për Ini ci a ti vat Qyte ta-
re Poreç, Kro a ci, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Pulë, Kro a ci, 
1 kor rik 2009

Në Kro a ci, veçmas në Is tri, du het or ga ni zu ar 
kon sul ti me me or ga ni za tat e pa ki ca ve të ci lat do 
të sho hin in te re sin e vet për tu in ku a dru ar. 

Po këtë njësoj mund ta bëjmë ne këtu me si gu ri ed he 
me or ga ni za tat e pa ki ca ve kombëtare të ci lat këtu 
janë të or ga ni zu a ra mirë dhe të ci lat me si gu ri do ta 
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sho hin in te re sin e vet që të in ku a dro hen në këtë, e 
kështu me radhë.
Deklaratë: Mla den Mo mç i no viq, Qen dra për Ini ci a ti vat Qyte ta-
re Poreç, Kro a ci, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Pulë, Kro a ci, 
1 kor rik 2009

Kon sul ti met mbi Iniciativën për KO MRA të 
or ga ni zo hen si tu bi me pu bli ke, të ha pu ra për 
qytetarët e in te re su ar. 

Nuk do të is hte keq kur ato kon sul ti me në qyte te, bie 
fja la, të jenë tu bi me pu bli ke, të ha pu ra për të gjithë 
qytetarët e in te re su ar. Që ata të in for mo hen me afis-
he në kutitë po sta re në të ci lat do të sqa ro hej se çka 
në re a li tet është KO MRA.
Deklaratë: Ta tja na Gromaça, ga ze ta “No vi list”, Kro a ci, Kon sul ti-
met me bashkësinë lo ka le, Pulë, Kro a ci, 1 kor rik 2009

45. Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le

Zvor nik, BeH
18 kor rik 2009. 

Kon sul ti met i kanë or ga ni zu ar Sho qa ta “Ani ma 
2005” (BeH) dhe Sho qa ta e fa mi lje ve të per so na ve 
të rrëmbyer e të zhdu kur të Komunës së Zvor ni-
kut (BeH). Në tu bim kanë qenë 22 pjesëmarrës, 
për faq ësu es të sho qa ta ve të vik ti ma ve, familjarët e 
dëshmorëve të rënë, të or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re, 
bashkësive ven do re, in sti tu ci o ne ve fe ta re dhe të 
me di a ve. Në kon sul ti me kanë marrë pjesë të dër-
guarit e Zyrës së për faq ësu e sit të lartë në BeH, të 
Organizatës për Si gu ri dhe Bashkëpunim në Evropë 
(OS BE), dhe të Qen drës ndërkombëtare për të 
drejtën në tran zi cion. Fjalët e hyrjes i kanë mbaj tur 
Me vlu din Lu piq (Sho qa tat e fa mi lje ve të per so na ve 
të rrëmbyer e të zhdu ku të Komunës së Zvor ni kut, 
BeH), Bran ko To do ro viq (Këshilli i Hel sin kit për të 
Drej tat e Nje ri ut në RS, BeH) dhe Na tas ha Kan diq 
(Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, Ser bi), ndërsa 
tu bi min e ka mo de ru ar Ve hid She hiq (Fo ru mi i 
Qytetarëve të Tuzllës, BeH).

Pro po zi met, men di met dhe 
Re ko man di met e pjesëmarrësve:

Anëtarët e KO MRA-s du het të jenë per so na 
pro fe si o nal dhe mo ral të lartë njerëzor e që opi-
ni o ni i gjerë pu blik ka be sim në ta. Shoq ëria 
ci vi le lypset të ketë ro lin ven dim tar në përku-
fizimin e ro lit për zgjed hjen e anëtarëve të 

KO MRA-s si dhe në zgjed hjen e anëtarëve të tij.

Per so nat që do të zgjed hen në ko mi sion du het ta kenë 
mbështetjen e pandarë të shoq ërisë, pre stigj në shoq ëri 
dhe të jenë të pranueshëm nga opi ni o ni i gjerë
Deklaratë: Bran ko To do ro viq, Këshilli i Hel sin kit për të Drej tat e 
Nje ri ut në Republikën Serp ska, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë 
lo ka le në Zvor nik, BeH, 18 kor rik 2009. 

Ko mi si o ni lypset të përbëhet nga njerëz me mo ral 
të lartë njerëzor, pro fe si o nist, të cilët do të mun den 
drejtë t’i interpretojnë fak tet e vërtetuara e të ve ri fi-
ku a ra. Përse? Sep se ne jetojmë në shoq ërinë tërësisht 
të po li ti zu ar ku eli tat po li ti ke e fe ta re kryesisht po 
manipulojnë me men di min tonë dhe emo ci o net 
to na.
Deklaratë: Amir Ku la gliq nga Sre bre ni ca, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le në Zvor nik, BeH, 18 kor rik 2009. 

Është kryeso re që aty të punojnë ekspertët, njerëzit e 
rinj dhe njerëzit me mo ral të lartë
Deklaratë: Ze ke ri jah Hax hiq, Aso ci a ci o ni i Studentëve të 
Srebrenicës, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le në Zvor nik, 
BeH, 18 kor rik 2009. 

Ko mi si o ni du het të jetë i pa va rur nga ata që e for-
mojnë. Ed he shoq ëria ci vi le në ra jon lypset të ketë 
ndi kim të konsiderueshëm në përkufizimin e vlerësi-
meve por ed he në zgjed hjen e atyre njerëzve. Nëse 
këtë ua lëmë qe ve ri ve që gjo ja të përzgjedhin dikë, 
ata do t’i zgjed hin të dëgjueshmit e vet dhe dru aj se 
nuk do ta arrijmë atë që e du am.
Deklaratë: Amir Ku la gliq nga Sre bre ni ca, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le në Zvor nik, BeH, 18 kor rik 2009. 

Është shumë me rëndësi tu mundësohet kryesve 
të fla sin pu bli kisht mbi kri met që i kanë bërë 
në mënyrë që opi ni o ni të fitojë ra stin t’i mësojë 
fak tet për kri met e kryera. 

Tash njësoj mund ta shtrojmë ed he pyetjen si do të 
pri tej në Bosnjë e Hercegovinë që di kush nga kryesit 
e kri mit, bie fja la, të flet botërisht në atë ko mi sion 
dhe atë ta transmetojnë me di at, dhe atë ta shikojnë 
vik ti mat e kështu me radhë (…) Shumë do të thos hin, 
se pikërisht ky është (…) rast i mirë që di kush nga ata 
kryesit të flas botërisht mbi atë që ka bërë dhe në çka 
ka marrë pjesë.
Deklaratë: Bran ko To do ro viq, Këshilli i Hel sin kit për të Drej tat e 
Nje ri ut në Republikën Serp ska BeH, Kon sul ti met me bashkësinë 
lo ka le në Zvor nik, BeH, 18 kor rik 2009. 

Dëgjimi pu blik i viktimës dhe dëshmitarit na 
janë të ne voj shme, sep se mund të kontribuojnë 
në ndërtimin e so li da ri te tit me vik ti mat, që sot 
nuk ek zi ston.
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Ndonjëherë kjo e fo lur pu bli ke (e vik ti ma ve dhe e 
dëshmitarëve) gjithësesi mun det, pa ra se gjit hash, ta 
zgjojë so li da ri te tin në shoq ëri, që sot ne në Bosnjë e 
Hercegovinë, fat keq ësisht se ke mi.
Deklaratë: Bran ko To do ro viq, Këshilli i Hel sin kit për të Drej tat e 
Nje ri ut në Republikën Serp ska BeH, Kon sul ti met me bashkësinë 
lo ka le në Zvor nik, BeH, 18 kor rik 2009.

Ne vo ji tet pu na më ak ti ve e or ga ni za ta ve të shoq-
ërisë ci vi le që të ar ri het for mi mi i ko mi si o nit. Kur 
të ndodh for mi mi i tij, or ga ni za tat e shoq ërisë ci vi le 
du het ta bëjnë mbikëqyrjen e punës së ko mi si o nit.

Unë men doj se tu bi met e këtilla, ve pri mi i or ga ni za-
ta ve të til la jo qe ve ri ta re dhe të or ga ni za ta ve të ndry-
shme, do të mund të ndihmojnë dhe ta lehtësojnë 
pro ce sin e for mi mit të këtij ko mi si o ni.
Deklaratë: Ze ke ri jah Hax hiq, Aso ci a ci o ni i Studentëve të 
Srebrenicës, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le në Zvor nik, 
BeH, 18 kor rik 2009.

Të gjit ha shte tet du het ta nxi sin dhe të qëndrojnë 
pra pa atij ko mi si o ni (…) Sek to ri jo qe ve ri tar nga të 
gjit ha ato shte te, në njëfarë mënyre, do të jetë kon-
trol lu es i punës së atij in sti tu ci o ni të for mu ar nga 
ana e shte tit.
Deklaratë: Zo ra na Pet ko viq, Ra dio Osvit, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le në Zvor nik, BeH, 18 kor rik 2009.

Ek zi ston di le ma nëse kryesit për shkak të bash-
këpunimit me ko mi si o nin du het të am ni sto hen, 
apo vetëm t’u zbu tet dënimi. 

Jam për atë që kus hdo çfarë in for ma ci o ni që jep, nuk 
është për t’u li ru ar nga dënimi (…) Qëlli mi i dënimit 
është re flek tim pa ran da lu es që diç ngjashëm në të 
ar dhmen të mos ndhodhë..
Deklaratë: Ze ke ri jah Hax hiq, Aso ci a ci o ni i Studentëve të 
Srebrenicës, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le në Zvor nik, 
BeH, 18 kor rik 2009.

Men doj se është shem bull i mirë (…) të fla sin ed he 
vik ti mat, por gjit has htu du het të fla sin ed he kryesit. 
Për vetë masën se sa kryes even tu a lisht do të am ni-
sto hen kjo është çështje, të the mi, e vlerësimit të pro-
fe si o nit (…) nuk do të thotë që ed he vet pra ni met e 
fajësisë ja pin am ni sti të plotë.
Deklaratë: Mu sta fa Mu ha re mo viq, Mex hli si i Bashkësisë Isla me 
në Zvor nik, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le në Zvor nik, 
BeH, 18 kor rik 2009.

Du ke qenë se ako ma nuk e kam gje tur pjesën më të 
mad he të vrarëve të mi, unë megjithatë jam i prirë që 
përpara këtij ko mi si o ni ra jo nal të pa ra qi ten ek ze ku-
tu e sit me kusht se mund të ja pin in for ma ta të cak tu-
a ra mbi var re zat ma si ve, për individët e kështu me 

radhë. (…) Unë kam 50 vjet. Nuk kam ed he shumë 
kohë ndos hta të pres. Ndos hta në Srebrenicë shumë 
nëna që i kanë hum bur fëmijët dhe bur rat nuk kanë 
kohë të pre sin. Pran daj ed he jam për atë që tu je pet 
shan si. Do të jenë apo jo të am ni stu ar, a do të jenë 
të zbu tur në përgjegjësi, kjo është çështje e vlerësimit 
të ko mi si o nit.
Deklaratë: Amir Ku la gliq nga Sre bre ni ca, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le në Zvor nik, BeH, 18 kor rik 2009.

Man da ti i ko mi si o nit du het ta përfshijë ro lin e 
me di a ve në përgatitjen e kon flik tit të ar ma to sur. 

Men doj se du het pasqyru ar ed he ro lin e me di a ve 
në përgatitjen e makinerisë pro pa gan du e se luftë-
nxitëse, në periudhën e përgatitjes së luftës (…) me 
si gu ri ed he atë seg ment ky ko mi sion, si pas men di mit 
tim per so nal, du het ta përfshijë në gje ne ri min e na ci-
o na li zmit tek të gjit ha palët..
Deklaratë: Sa mir Pa liq, Bashkësia lo ka le Ku la Grad në Zvor nik, 
BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le në Zvor nik, BeH, 18 
kor rik 2009.

Ne vo ji tet që ko mi si o ni të mer ret me shka qet 
e luftës, si do mos me ro lin e Armatës Po pul-
lo re të Jugosllavisë (APJ) dhe të bashkësisë 
ndërkombëtare. 

Jam i men di mit se du het pasqyru ar ed he përgjegjës-
inë dhe ro lin e udhëheq jes us hta ra ke, re spek ti visht 
të Shtatmadhorisë së ish-RSFJ-së (…) Me armët e 
APJ janë bërë ato kri me. Më tu tje, gjit has htu du het 
pasqyru ar ed he ro li i bashkësisë ndërkombëtare 
në atë periudhë, pra çfarë ka qenë, (…) si do mos 
në ndodhitë në hapësirën e Bosnjës e Hercegovinës 
kur një po pul li du ar thatë iu im po nua em bar go ja e 
ar ma to sjes, kur se të gjit ha palët tje ra e kanë pa sur 
këtë mundësi.
Deklaratë: Sa mir Pa liq, Bashkësia Lo ka le Ku la Grad në Zvor nik, 
BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le në Zvor nik, BeH, 18 
kor rik 2009.

Ko mi si o ni du het të mer ret me zgjid hjen e 
çështjes së të zhdu kur ve. Që të zgjid het çështja 
e të zhdu kur ve, ne vo ji tet të si gu ro het bash-
këpunimi i të gjit ha ni ve le ve të pus hte tit, si do-
mos të ko mu na ve, ushtrisë e policisë. 

E përshëndes çdo iniciativë e ci la do t’i avan con te 
këto pro ble met to na, pikë së pa ri pro ce sin e kërkimit 
të të zhdu kur ve.
Deklaratë: Ra do mir ka Duv njak, Këshilli për kërkimin e të zhdu-
kur ve, Or ga ni za ta ko mu na le e dëshmorëve të rënë në Vllasenicë, 
BeH, Kon sul ti met lo ka le me sho qa tat e vik ti ma ve, fa mi ljet e dësh-
morëve të rënë e të veteranëve dhe or ga ni za tat tje ra të shoq ërisë 
ci vi le, Zvor nik, BeH, 18. kor rik 2009.
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Ako ma je mi në kërkim të 500 per so na ve nga ter ri to-
ri i Komunës së Zvor ni kut, domethënë lo ka li te tet e 
var re za ve ma si ve. Kjo është arsyeja më e mad he për 
shkak të së cilës ne je mi këtu -Sho qa ta e fa mi lje ve 
të per so na ve të zënë rob e të zhdu kur të Komunës 
Zvor nik- e ka në nënshkruar këtë deklaratë për t’iu 
bas hku ar Ko a li ci o nit për KO MRA.
Deklaratë: Me vlu din Lu piq, Sho qa ta e fa mi lje ve të per so na ve të 
zënë rob e të zhdu kur të Komunës Zvor nik, BeH, Kon sul ti met 
me bashkësinë lo ka le në Zvor nik, BeH, 18 kor rik 2009.

Është pikëlluese që plot 14 vjet pas përfundimit të 
luftës ke mi numër aq të madh të per so na ve të zhdu-
kur (…) Men doj se se ci la viktimë me ri ton ta ketë 
iden ti te tin e vetë dhe t’i ketë she njat e ve ta, re spek-
ti visht që me di nji tet të var ro set (…) Është e si gurt se 
bashkësitë lo ka le, në hapësirat e<<të ci la ve janë bërë 
ek ze ku ti met e vik ti ma ve, du het të dinë se ed he ku janë 
var ro sur ato vik ti ma. As htu që ky ko mi sion, si pas 
men di mit tim të thellë, du het të ushtrojë trysni mbi 
bashkësitë lo ka le në pro ce sin e kërkimit<<,të per so-
na ve të zhdu kur si të ish udhëheq jes us hta ra ke as htu 
ed he të asaj ci vi le.
Deklaratë: Sa mir Pa liq, Bashkësia Lo ka le Ku la Grad<në Zvor-
nik, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le në Zvor nik, BeH, 
18 kor rik 2009.

Ko mi si o ni du het të bëjë re gji stri min ed he të 
vik ti ma ve ed he të kryesve. 

Paj to hem se (…) ky ko mi sion du het ti emërtojë 
kryesit e kri me ve të luftës, sep se megjithatë, … Nëse i 
emërtojmë vik ti mat, kun dru all kësaj le të kenë ed he 
ata që i kanë kryer ato kri me të luftës pavarësisht 
nga ci li po pull vijnë.
Deklaratë: Sa mir Pa liq, Bashkësia Lo ka le Ku la Grad në Zvor-
nik, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le në Zvor nik, BeH, 
18 kor rik 2009.

Du het bërë part ne ri te ti me me di at për tu si gu-
ru ar që opi ni o ni të marrë in for ma ci o nin mbi 
kri met e luftës. Me di a ve du het dhënë më shumë 
hapësirë për shem bujt po zi tiv. 

Men doj se këtu lypset vërtetë një reformë dhe pro mo-
vim se ri oz, e kjo është që me di at t’u ja pin më shumë 
hapësirë jo vetëm vik ti ma ve, por gjit has htu më shumë 
hapësirë gjërave fi sni ke që po ndod hin dhe që kanë 
ndod hur në të kaluarën tonë të afërt e të largët (…) 
Ne dëgjuam pak më parë mbi ro lin e me di a ve në 
përgatitjen e luftës. Kjo padyshim është një çështje që 
du het hu lum tu ar, por gjit has htu lypset ngar ku ar ro lin 
me di a ve për shërimin e shoq ërisë së përgjithshme.
Deklaratë: Mu sta fa Mu ha re mo viq, Mex hli si i Bashkësisë Isla me 
në Zvor nik, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le në Zvor nik, 
BeH, 18 kor rik 2009.

Këtu sot dëgjuam di sa herë rad ha zi (re fe ri min në) 
me die dhe unë paj to hem me këtë, se me di at janë 
ato që mund të ndihmojnë në vërtetimin e gjen djes 
fak ti ke.
Deklaratë: Hi ba Ra miq, Fon da ci o ni Me zar je, BeH, Kon sul ti met 
me bashkësinë lo ka le në Zvor nik, BeH, 18 kor rik 2009.

KO MRA du het të ketë man dat të hulumtojë 
ro lin e individëve dhe të in sti tu ci o ne ve.
  
Me çka do të mer ret ky ko mi sion, me individët apo 
me in sti tu ci o net? Men doj se pikë së pa ri është me 
rëndësi të mer ret me in sti tu ci o net që do të sjell ed he 
tek individët të cilët kanë bërë gjëra të til la.
Deklaratë: Ze ke ri jah Hax hiq, Aso ci a ci o ni i Studentëve të 
Srebrenicës, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le në Zvor nik, 
BeH, 18 kor rik 2009.

Dhe kur më pyesni me çka du het të mer ret ky ko mi-
sion ra jo nal, a me sjel ljen e individëve apo të in sti-
tu ci o ne ve (…) Po, kjo është e pan das hme. Ne du het 
kup tu ar se kri mi është pro ces bu kur i so fi sti ku ar ku 
ke ni ide a le, pro jek tu es, ide o log, nxitës, kryes
Deklaratë: Amir Ku la gliq nga Sre bre ni ca, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le në Zvor nik, BeH, 18 kor rik 2009.

KO MRA du het të mer ret me sjel ljet e individëve, 
por ed he me ve pri met e in sti tu ci o ne ve, (…) nga 
ato us hta ra ke, si gu ria ci vi le, MPB, ko mu na (…) Të 
gjithë ata njerëz që janë vrarë, pavarësisht nga ci la 
anë janë, Si gu ria Ci vi le ka qenë ajo e ci la i ka tran-
spor tu ar mbe tu ri nat mor to re. Domethënë, këtu do 
t’i fitojmë njëherësh ed he ata njerëz, re spek ti visht 
ed he individët që janë përgjegjës dhe të cilët të pak-
tën mund të na ndihmojnë në zbu li min e var re za ve 
ma si ve.
Deklaratë: Hi ba Ra miq, Fon da ci o ni Me zar je, BeH, Kon sul ti met 
me bashkësinë lo ka le në Zvor nik, BeH, 18 kor rik 2009.

KO MRA du het të ketë bashkëpunimin di rekt 
me or ga net e gjyqësisë. 

Për shumicën e këtyre kri me ve që janë bërë në ter-
ri to rin e Komunës Zvor nik … po zhvil lo hen di sa 
pro ce se gjyqëso re. Ato janë në zhvil lim e sipër, por 
për shumicën e atyre kri me ve en de askush nuk është 
përgjigjur (…) Domethënë, ko mi si o ni du het të ketë 
bashkëpunim më të ngushtë me prokuroritë për shkak 
të, as htu të them, dërgimit sa më të shpejtë të fak te ve 
dhe të dhënave mbi kri met e luftës..
Deklaratë: Me vlu din Lu piq, Sho qa ta e Fa mi lje ve të per so na ve 
rob e të pa gje tur të Komunës Zvor nik, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le në Zvor nik, BeH, 18 kor rik 2009.

Par la men tet në ra jon du het të miratojnë ven-
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di me li gjo re mbi shfrytëzimin e fak te ve që do 
t’i vërtetojë KO MRA, si dëshmi në pro ce di met 
gjyqëso re. 

Në këto kon sul ti me ne du het të shfa qim kuj des (…) 
nëse ajo që e vërteton ky ko mi sion si fakt, mund të 
shfrytëzohet si provë pa ra gjyka ta ve kom pe ten te? 
(…) Kjo ndos hta do të imponojë që në ma rr jen e ven-
di me ve nga ana e par la men te ve të këtyre shte te ve, 
të mer ret ed he ven di mi, sep se me këtë ndos hta do të 
plotësohet LPP (Li gji mbi Procedurën Pe na le), që atë 
të cilën e kon fir mon ko mi si o ni mund të shfrytëzohet 
si provë.
Deklaratë: Ve hid She hiq, Fo ru mi i Qytetarëve të Tuzllës, BeH, 
Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le në Zvor nik, BeH, 18 kor rik 
2009.

KO MRA du het të ketë tri qëlli me: vërtetimin e 
fak te ve, ve ri fi ki min e fak te ve, in ter pre ti min e 
fak te ve.

Përse ky ko mi sion yni du het të qu het ko mi sion ra jo-
nal për vërtetimin e fak te ve? Shpesh herë di kush 
thotë, përse ky nuk është ko mi sion ra jo nal për kon-
fir mi min e të vërtetës. E vërteta është re la ti ve dhe 
se ci li nga ne e ka per cep ti min per so nal të së vërtetës. 
Kur është fja la për Bosnjën e Hercegovinën, këtu të 
paktën ka tri të vërteta (…) bos hnja ke, ser be dhe kro-
a te, (…) Unë jam i prirë që ky të jetë ko mi sion ra jo nal 
për kon fir mi min e fak te ve. Së dyti, ky ko mi sion nuk 
du het të mbe tet (…) vetëm në ni ve lin e kon fir mi me-
ve të fak te ve, sep se shumë fak te veç janë vërtetuar 
(…) as htu që ky ko mi sion du het të punojë ed he në 
ve ri fi ki min e fak te ve veç të vërtetuara, si do mos nëse 
është fja la mbi fak tet ju ri di ke, fak tet të ci lat i kanë 
vërtetuar in sti tu ci o net re le van te gjyqëso re në një 
pro ces të paanshëm gjyqësor. Çështja e tretë me çka 
du het të mer ret ko mi si o ni është in ter pre ti mi i drejtë 
i fak te ve të vërtetuara.
Deklaratë: Amir Ku la gliq nga Sre bre ni ca, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le në Zvor nik, BeH, 18 kor rik 2009.

KO MRA du het t’i nis he ti met e ve ta nga vi ti 1990.

Pra unë pro po zoj që ta mar rim periudhën prej 
vi tit ‘90.
Deklaratë: Hi ba Ra miq, Fon da ci o ni Me zar je, BeH, Kon sul ti met 
me bashkësinë lo ka le në Zvor nik, BeH, 18 kor rik 2009.

Vik ti mat pre sin që në kompetencën e KO MRA-s 
të ini ci o het pro gra mi i re pa ra ci o ne ve. 

Kur është fja la për pro gra min e KO MRA-s du het 
pre kur ed he çështjen e re pa ra ci o nit për vik ti mat.
Deklaratë: Mu sta fa Mu ha re mo viq, Mex hli si i Bashkësisë Isla me 

në Zvor nik, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le në Zvor nik, 
BeH, 18 kor rik 2009.

Du het të ja pim kon tri bu tin tonë që këtë ta përshpej-
tojmë, që pikërisht ato vik ti ma ta kenë njw sa tis fak-
cion. Sa tis fak ci o ni nënkupton të marrësh in for ma ci-
o nin, t’i varrosësh më të das hu rit tu, të ketë vend ku 
do të mund të shkosh që në një mënyrë të sjellshme 
e të nder shme të bal la fa qo hesh ndos hta ed he me 
ve tve ten, apo të bal la fa qo hesh me ankthet tua dhe 
ëndrrat tua të rënda.
Deklaratë: Amir Ku la gliq nga Sre bre ni ca, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Zvor nik, BeH, 18 kor rik 2009.

Me njo hjen e fak te ve mbi kri met nga e ka lu a ra 
do të evi to het përsëritja e tyre. 

Por, ju lu tem, kur është fja la për të kaluarën ne du het 
të vërtetojmë qartë se çfarë ka ndod hur. Po, pse? Që 
të mos na përsëritet, zotërinj. Nëse nga e ka lu a ra 
e bëjmë fla mu rin e bardhë nëpër të ci lin mund të 
shkru aj kush çka do dhe ta valëvisë kush do, dru hem 
se bi ri im dhe fëmijët tu aj, mos dhashtë Zo ti, do të 
jenë vik ti ma të re ja.
Deklaratë: Amir Ku la gliq nga Sre bre ni ca, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Zvor nik, BeH, 18 kor rik 2009.

Ne dëshirojmë që njerëzit e ri në njëfarë mënyre, me 
anë të njo hu ri ve dhe vërtetimit të fak te ve të mirëfillta 
mbi atë çfarë ka ndod hur, t’iu ofrojmë mundësinë që 
ta mar rin përgjegjësinë për të ar dhmen tyre.
Deklaratë: Al ma Mas hiq. Ini ci a ti va e të Rinj ve mbi të Drej tat e 
Nje ri ut, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Zvor nik, BeH, 
18 kor rik 2009. 

46. Kon sul ti met me bashkësi
në lo ka le 

Knin, Kro a ci
4 gusht 2009.

Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le në Knin i kanë 
or ga ni zu ar Sho qa ta e Gra ve -Dr nish (Kro a ci), Dua 
në shtëpi- Knin (Kro a ci) dhe Do cu men ta Za greb 
(Kro a ci). Në tu bim kanë qenë 30 pjesëmarrës dhe 
vëzhgues, për faq ësu e sit e sho qa ta ve të vik ti ma ve, të 
kthyer ve dhe të pësuarve të tjerë, të dy bashkësitë 
e Kni nit si dhe anëtarët e Ko a li ci o nit për KO MRA 
në Kro a ci.

Dëshmimi pu blik i vik ti ma ve ka qenë pje sa qen dro-
re e kon sul ti me ve të Kni nit. Kanë dëshmuar Jo van 
Be riq (Va ri vo de), Mi le na Perçin (Dr nish) dhe Ra do-
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slav Bo ba no viq (Knin). Në tu bim kanë fo lur ed he 
deputetët i ku ven dit të SDSS Rat ko Ga ji ca. 

Ligjëruesit kanë qenë Bog dan Iva nis he viq (Qen dra 
ndërkombëtare për drejtësinë në tran zi cion), Ve sna 
Ter she liq (Do cu men ta, Kro a ci) dhe Eugen Ja ko vç iq 
(Do cu men ta, Kro a ci). Tu bi min e kanë mo de ru ar 
Ve sna Ter she liq (Do cu men ta, Kro a ci) dhe Eugen 
Ja ko vç iq (Do cu men ta, Kro a ci).

Mbi kon sul ti met e Kni nit kanë ra por tu ar me di at 
lo ka le (Ra dio Kro a te e Kni nit) si dhe TV No va në 
emi si o net e ve ta kryeso re in for ma ti ve, ndërsa në 
re por taz hin mbi kon klu zi o net e tu bi mit ka njof tu ar 
ga ze ta “No vi list” (Rijekë).

Pro po zi met, men di met dhe 
Re ko man di met

Përpos in for mi mit, qëlli mi i kon sul ti me ve është 
që të ndrysho hen gjërat në ter ren. 

Ky pro ces kon sul ta tiv (…) këtu në Knin ka për qël-
lim, pa ra se gjit hash, nga njëra anë ta prezantojë 
iniciativën për KO MRA (…) por gjit has htu ke mi 
dëshirë (…) pa ra se të arrijmë re a li zi min e qëlli mit 
kryesor, që me vetë pro ce sin e kon sul ti me ve (…) t’i 
ndryshojmë gjërat në ter ren.
Deklaratë: Eugen Ja ko vç iq, Do cu men ta, Kro a ci), Kon sul ti met 
me bashkësinë lo ka le, Knin, Kro a ci, 4 gusht 2009

Lypset të li het gjurmë e pastër për gje ne ra tat 
e ardhshme, të emërtohen ed he vik ti mat ed he 
kryesit, në mënyrë që të mos përsëriten ga bi met 
e njëjta.

Du het të je mi me vetëdije kri ti ke dhe të vetëdijshëm 
nëpër çka ke mi ka lu ar dhe çfarë është kjo sot e çka 
do të jetë nesër (…) ne pjesëmarrësit e atyre ngjar je-
ve, të asaj ko he (…) du het të lëmë gjurmë të vlefshme 
dhe të pa stra pra pa vetës për ata që po vijnë, që 
nesër të dinë të jetojnë më mirë në këto hapësira. 
Sep se pa të vërtetën nuk do të mund të jetojmë, sa do 
që ajo të jetë e rëndë.
Deklaratë: Ra do slav Bo ba no viq, vik ti ma e kam pit serb “Spi ta li 
i vjetër” në Knin, Kro a cia, Kro a cia, Kon sul ti met me bashkësinë 
lo ka le, Knin, Kro a ci, 4 gusht 2009

Kush na ka mun du ar? Ne këtë e dimë. E dimë ed he 
kush jo. Nuk mund të përgjigjen të gjithë serbët për çdo 
gjë, as htu si as të gjithë kroatët. Kri met nuk vjetërso-
hen, mirëpo si vik ti mat as htu ed he kryesit kanë emrin 
e vet, du het t’i zbulojmë!
Deklaratë: Ra do slav Bo ba no viq, gjatë kohës së luftës i zënë rob 

dhe i mun du ar në bur gun e Kni nit „Spi ta li i vjetër”“, Kro a ci, Kon-
sul ti met me bashkësinë lo ka le, Knin, Kro a ci, 4 gusht 2009

Vik ti mat ser be e kro a te dëshirojnë të ndih-
mojnë në zbu li min e pësimit të vik ti ma ve nga 
bashkësitë tje ra, dhe nuk duan të bar tin barrën 
e kri mit që kanë krye tjerët. 

Do të do ja që ata të cilët ndodhën di ku, që nuk kanë 
bërë aq shumë ga bi me, të vinë e të na ndihmojnë, 
si kur që dëshiroj unë të ndihmojë po as htu për t’u 
zbu lu ar di sa marrëzi, kri me (…) dhe kush i ka bërë 
ato. Nuk mund ta bar ti mbi su pet e mia barrën e 
di kujt që e ka bërë këtë nga bu dal la qet, nga mar-
rëzitë. Jo nga kro a ti zmi, jo nga ser bi zmi, nga çka 
unë nuk e di.
Deklaratë: Ra do slav Bo ba no viq, gjatë kohës së luftës i zënë rob 
dhe i mun du ar në bur gun e Kni nit “Spi ta li i vjetër” në Knin, 
Kro a ci, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Knin, Kro a ci, 4 gusht 
2009

KO MRA mund ti zbulojë kryesit e kri mit sep se 
për bashkëjetesë është me rëndësi të thu het se 
in di vi di është fajtorë e jo kom plet një komb. 

„Po çka ke të bi se dosh me ta, ata t’i kanë vrarë 
prindërit, e ti me ta rrinë” (…) unë as htu nuk men doj 
(…) nuk kon si de roj se këtë e ka bërë se ci li kro at, veç 
këtë e kanë bërë individët të cilëve fat keq ësisht en de 
nuk u di het emri dhe që në gjithë këtë më gëzon kjo 
iniciativë e ci la ndos hta do të mund t’i zbulojë ata 
kryes dhe të mbërrijmë tek e vërteta e ci la me si gu roi 
do të na shpie në ndonjë drej tim më të mirë.
Deklaratë: Jo van Be riq, serb nga Za ra, viktimë, Kro a ci, Kon sul ti-
met me bashkësinë lo ka le, Knin, Kro a ci, 4 gusht 2009

Do të an gaz ho hem de ri në fun din e jetës si me që të 
bal la fa qo he mi me të vërtetën. Dhe, nuk janë të gjithë 
njerëzit faj tor, as nga njëra as nga ana tjetër. Si kur të 
mos kis hte ga bi me e lëshime, e ka pa sur, dhe për këtë 
je mi dëshmitar (…) veçmas ne që je mi gje tur në anët e 
kundërta, por je ta vaz hdon më tu tje dhe de ri sa njerëzit 
nuk thonë se faj tor është in di vi di e jo kom plet një komb 
(…) de ri atëherë nuk ke mi bashkëjetesë.
Deklaratë: Mi le na Perçin, kro a te nga Dr nis hi, viktimë, Kro a ci,, 
Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Knin, Kro a ci, 4 gusht 2009

Të gjithë, përfshirë vik ti mat, du het të bal la fa-
qo hen me të kaluarën dhe ngjar jet që i kanë 
përjetuar, sep se pa këtë sërish do të sundojë 
eks tre mi zmi dhe do të ndodhë e keq ja.

Thënë sin qe risht (…) nuk kamë dëshirë të gjurmojë 
nëpër të kaluarën. Mirëpo, jam e vetëdijshme për 
fak tin se de ri sa nuk bal la fa qo he mi ed he ne per so-
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na lisht si in di vid me të kaluarën dhe me ngjar jet që 
i ke mi përjetuar, dhe po as htu nuk the mi hap tas të 
gjithëve në bashkësinë tonë se nuk do të ketë pa qe të 
mëtejshme dhe se (…) eks tre mi zmi do të mbisundojë 
se rish, (…) do të ndodh e keq ja të cilën kurrë nuk do 
ta dëshiroja që ndodhë.
Deklaratë: Mi le na Perçin, kro a te nga Dr nis hi, viktimë, Kro a ci, 
Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Knin, Kro a ci, 4 gusht 2009

Njerëzit e zakonshëm kanë mirëkuptim dhe 
ka pa ci te te për paj tim.

Mi dis njerëzve të zakonshëm jam i bin dur se ek zi-
ston ka pa ci te ti për mirëkuptimin, e kësaj ide je për 
të cilën po fli sni ju dhe thënë krejt thjeshtë, mi dis 
njerëzve të zakonshëm ek zi ston ka pa ci te ti i madh 
për paj tim. Atë thjeshtë du het zbu lu ar të sil let në 
skenën kryeso re.
Deklaratë: Rat ko Ga ji ca, deputetët në Ku ven din e kro at, Kro a ci, 
Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Knin, Kro a ci, 4 gusht 2009

Qëlli mi i KO MRA-s du het të jetë ed he paj ti mi. 
Dëshmimet pu bli ke të vik ti ma ve mund të ndih-
mojnë në këtë.

Mua më in te re son vetëm hu lum ti mi, bal la fa qi mi 
me të vërtetën, hu lum ti mi i kri me ve pa vaz hdim (…) 
Unë men do hem si ta inkorporojmë atë di men sion të 
paj ti mit. Kjo është shumë e rëndësishme (…) Men-
doj se ky është një di men sion që është i nevojshëm. 
Shumë njerëz nuk do ta dinë këtë që e ke mi dëgjuar 
sot, këto dëshmitë e vik ti ma ve. Me anë të këtyre dësh-
mive men doj se mund të gjen den palët që kanë qenë 
në njërën apo në anën tjetër..
Deklaratë: Lju bo Ma noj lo viq, Fo ru mi Do ku men tar Serb, Kro a ci, 
Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Knin, Kro a ci, 4 gusht 2009

Me auto ri te tet du het re a li zu ar bashkëpunimin, 
por politikanëve s’du het le ju ar të përzihen në 
punën e KO MRA-s.

Si ta ruajmë atë ko mi sion, si ta ruajmë virgjërinë e tij 
nga politikanët? Men doj se është rre zik nëse im pli ko-
hen shumë politikanët në këtë. Njëkohësisht nëse nuk 
janë të përfshirë, (…) si të ar ri hen të dhënat (…) se ci li 
pus htet do të ketë ndonjë in te res të imët.
Deklaratë: Lju bo Ma noj lo viq, Fo ru mi De mo kra tik Serb, Kro a cia, 
Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Knin, Kro a ci, 4 gusht 2009

Ini ci a ti va për KO MRA ka kup tim, por gjyka ta 
mund të bëjë më shumë për vik ti mat. 

Men doj se kjo iniciativë ka një kup tim të cak tu ar, 
por kuj toj se megjithatë nuk do ta bëjë atë që ndos-
hta për mo men tin mund ta premtojë apo të pri tet 

nga gjyka ta.
Deklaratë: Jo van Be riq, serb nga Za ra, viktimë, Kro a ci, Kon sul ti-
met me bashkësinë lo ka le, Knin, Kro a ci, 4 gusht 2009

Ko a li ci o ni për KO MRA dhe shoq ëria ci vi le por 
ed he or ga ni za tat ndërkombëtare do të kenë 
obli gi min të përcjellin si or ga ni za tat qe ve ri ta re i 
zbatojnë ato Re ko man di me. 

Çdo ra port ka Re ko man di me që kanë të bëjnë ed he 
me fak tet e vërtetuara, por ed he pro po zi met për pro-
gra met e ko men ti mit për vik ti mat. Dhe është shumë 
esen ci a le që ko a li ci o ni pa staj të përcjellë si po ec zba-
ti mi i atyre Re ko man di me ve (…) detyra e ko a li ci o nit 
është, në njëfarë mënyre, të shikojë se çka po ndodhë 
me të. (…) In sti tu ci o net e ndryshme ndërkombëtare 
dhe tje ra të vik ti ma ve, dhe or ga ni za tat për të drej tat 
e nje ri ut (…) Janë të përgjegjshme për të marrë pjesë 
në pro ce sin e zba ti mit të Re ko man di me ve.
Deklaratë: Ve sna Ter she liq, Do ku men ta, Kro a cia, Kon sul ti met 
me bashkësinë lo ka le, Knin, Kro a ci, 4 gusht 2009

Pro ce si i kon sul ti me ve dhe mbled hja e një mi lion 
nënshkrimeve i si gu ron le gji ti mi tet iniciativës 
dhe nuk mundëson që pus hte ti ta injorojë. 

Për shkak të ar ri tjes së le gji ti mi te tit të gjerë të ko mi-
si o nit, janë të rëndësishme ed he këto pro ce se kon sul-
ta ti ve dhe nënshkrime që do të mblid hen më vonë 
(…) por është me rëndësi fak ti se njerëzit përpara (…) 
ko a li ci o nit do të rrinë di ku në rrugë, do të bisedojnë 
me njerëzit anembanë ra jo nit për atë se çfarë ide 
ke mi (…) se në atë mënyrë në re a li tet në ko mu ni kim 
të barabartë me njerëzit do të mar rim mbështetjen 
për for mi min e ko mi si o nit, e ku pa staj do ta kenë 
vështirë ed he politikanët (…) që ta injorojnë gjithë 
këtë iniciativë.
Deklaratë: Ma rio Maz hiq, Ini ci a ti va e të Rinj ve për të Drej tat e 
Nje ri ut, Kro a ci, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Knin, Kro a ci, 
4 gusht 2009

Të rinjtë në Kro a ci dëshirojnë të mësojnë fak-
tet mbi të kaluarën, sep se nga kjo va ret si do të 
du ket e ardhmja.

Për mua është shumë me rëndësi të thek soj se ne si 
të rinj dëshirojmë t’i mësojmë di sa fak te, dëshirojmë 
të je mi pjesë e një gjëje që është pro ces i bal la fa qi mit 
me të kaluarën. Kjo është shumë me rëndësi për ne, 
sep se është qen ëso re se si do ta ndërtojmë më tu tje të 
ar dhmen (…) Ko mi si o ni (…) për ne është (…) i qen-
ësishëm në shkallën e bal la fa qi mit dhe të mësimit, 
për ne ai është i qen ësishëm në shkallën e tran sme ti-
mit të një gjëje më tu tje, në di sa gje ne ra ta të re ja.
Deklaratë: Emi na Buz hin kiq, Rr je ti i të rinj ve të Kroacisë, Kon-
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sul ti met me bashkësinë lo ka le, Knin, Kro a ci, 4 gusht 2009

Mua jashtëzakonisht më pëlqen që në ato or ga ni za-
ta të ndryshme të kon sul ti me ve, janë përfshirë këto 
kon sul ti me lo ka le, sep se në të gjit ha këto shte tet pas 
ju go slla ve, ekzistojnë hapësirat që ab so lu tisht kanë 
qenë të go di tu ra nga luf ta e ma dje ed he pse njerëzit 
që kanë je tu ar në ato ter ri to re, s’ kanë qenë, si të 
them, vik ti ma në ndonjë kup tim të rreptë të fjalës. 
(…) Kjo formë e kon sul ti me ve lo ka le men doj s’është 
e do mos dos hme (…) por më vjen mirë se i tërë ak si-
o ni i Ko a li ci o nit për KO MRA-n e ka pa rëndësinë e 
atij pro ce si (…) për ato bashkësi lo ka let, bashkësitë e 
vo gla nga të ci lat njerëzit e ndryshe nuk do të mund 
të vi nin de ri tek fja la.
Deklaratë: Sla ven Ras hko viq, Do cu men ta, Kro a ci, Kon sul ti met 
me bashkësinë lo ka le, Knin, Kro a ci, 4 gusht 2009

47. Kon sul ti met lo ka le me 
sho qa tat e vik ti ma ve

Mitrovicë, Kosovë 
5 shta tor 2009.

Kon sul ti met lo ka le me sho qa tat e vik ti ma ve i ka 
or ga ni zu ar Sho qa ta e fa mi lje ve të të pa gje tur ve, 
më 22 maj (Kosovë). Në tu bim kanë marrë pjesë 41 
pjesëmarrës, pa ra se gjit hash nga fa mi ljet e të pa gje-
tur ve. Ligjëruesit kanë qenë Ylber Max hu ni (Youth 
Step, Kosovë), Val de te Idri zi (CBM, Kosovë) dhe 
Na tas ha Kan diq (Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi). Kon sul ti met i kanë mo de ru ar Val de te Idri zi 
(CBM, Ko so vo) dh Av ni Me le ni ca (22 maj, Kosovë). 

Pro po zi met, men di met, Re ko man di met 
e pjesëmarrësve

Sho qa tat e fa mi lje ve të shqip tar ëve të pa gje tur 
du het të kenë qëndrim unik ndaj Iniciativës 
KO MRA, e jo që di sa sho qa ta të pa ra qi ten 
auto no me. 

Ne je mi aleancë e 19 sho qa ta ve dhe ke mi qëndrim unik. 
Dhe zo ti Av ni lypset të bisedojë me këshillin, du het ta 
mbledh këshillin ed he në të gjit ha sho qa tat tje ra, du het 
bi se du ar me këshillat, që të je mi unik lid hur me një 
çështje të këtillë (Ini ci a ti va për KO MRA).
Deklaratë: Xha fer Ve li ju, Pen gu i Lirisë, Kosovë, Kon sul ti met 
lo ka le me sho qa tat e vik ti ma ve Mitrovicë, Kosovë, 5 shta tor 
2009. 

Shqip tarët dhe serbët du het të bashkëpunojnë 
dhe ta informojnë njëri tje trin, sep se kjo është 
mënyrë e vet me për ta zgjid hur çështjen e të 
pa gje tur ve.

Unë e kam kup tu ar ç’ është në të vërtetë. Du het të 
bashkëpunojmë me njëri tje trin (…) Nëse ne nuk 
bashkëpunojmë mes ve ti, shqip tarët dhe serbët, nëse 
se informojmë njëri tje trin lid hur me këtë çështje, ne 
atëherë nuk do të mun de mi ta zgjid him as të vet men 
çështje.
Deklaratë: Xha fer Ve li ju, Pen gu i Lirisë, Kosovë, Kon sul ti met 
lo ka le me sho qa tat e vik ti ma ve, Mitrovicë, Kosovë, 5 shta tor 
2009.

Me di at ko so va re nuk po e përcjellin ak ti vi te tin 
e sho qa ta ve të fa mi lje ve të pa gje tur ve. As pas 
10 vi tesh nga kri mi në Vus htr ri, asnjë te le vi zion 
nuk ka ard hur në përvjetor. 

Nga 22 ma ji, prej kur ne po i mbajmë tu bi met, 
askush nga me di at nuk ka ard hur kurrë de ri më 
tash, asnjë kamerë. TV Pris hti na (…) TV 21 (…) 
kanë pa sur obli gim të vijnë (…) Pa staj KTV, e kështu 
me radhë. Ja, me radhë dhjetë vjet, çdo 22 në Vus-
htr ri mba het tu bi mi, por askush nuk na vjen. Turp 
është.
Deklaratë: Mah mut Syla, anëtar i fa mi ljes së vik ti ma ve, Kosovë, 
Kon sul ti met lo ka le me sho qa tat e vik ti ma ve Mitrovicë, Kosovë, 
5 shta tor 2009.

Kryesit e kri mit në Vus htr ri gjen den në Kosovë, 
shëtisin lirshëm. 

Unë vërtetë jam i zemëruar në qe ve rinë (…) E di 
fa re mirë kush e ka bë gjithë këtë më 22 maj, me 
emër e mbiemër, a e kanë ar re stu ar një? Jo. Janë në 
Mitrovicë, atypa ri sil len, në Prilluzhë, Gajbullë, e 
kështu me radhë (…) Turp është
Deklaratë: Mah mut Syla, anëtar i fa mi ljes së vik ti ma ve, Kosovë, 
Kon sul ti met lo ka le me sho qa tat e vik ti ma ve Mitrovicë, Kosovë, 
5 shta tor 2009.

Ne të gjithë i ke mi emra e mbi e mra e të as htu qu aj-
tu rit “shta bi i krizës”. Me emër e mbiemër të gjithë 
ata janë në listën që e ke mi gje tur në Ku ven din e 
Komunës. Për këtë i ke mi njof tu ar ed he për faq ësu e sit 
ndërkombëtar ed he kryeta rin e Komunës, por kurr-
farë ma sash nuk janë marrë, ed he pse di het se ata 
kanë qenë or ga ni za tor që e kanë bërë këtë masakër..
Deklaratë: Mu sli Me le ni ca, anëtar i fa mi ljes së vik ti ma ve, 
Kosovë, Kon sul ti met lo ka le me sho qa tat e vik ti ma ve Mitrovicë, 
Kosovë, 5 shta tor 2009.

Për fa mi ljet më me rëndësi është t’i mar rin 
mbe tjet mor to re të pa gje tur ve të tyre dhe t’i 
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var ro sin. Ini ci a ti va KO MRA është shpresë për 
fa mi ljet.

Do të do nim t’u mbështesim në këtë iniciativë në 
emër të anëtarëve të fa mi lje ve të pa gje tur ve dhe 
dashtë Zo ti që me bashkëpunimin tonë dhe tu aj të 
përbashkët, si dhe të qe ve risë tonë, t’i gjejmë të pa gje-
tu rit tanë (…) Dëshira më e mad he dhe pa su ria më e 
mad he do të is hte ta gjejë babën tim, ta dijë ku e ka 
var rin. Nuk kam ard hur për shkak të drekës e as do 
ta bëja një hap për shkak të drekës apo për ndonjë 
cent, veç pa ra se gjit hash kamë ard hur për shkak të 
babës dhe t’u mbështes gjithë ju ve, anëtarët e fa mi-
lje ve dhe të gjithë ata që sot nuk janë këtu, sep se nuk 
kanë mun dur të vijnë.
Deklaratë: Na ser Ka driu, anëtar i fa mi ljes së vik ti ma ve, Kosovë, 
Kon sul ti met lo ka le me sho qa tat e vik ti ma ve Mitrovicë, Kosovë, 
5 shta tor 2009.

Unë jam Mu sli Me le ni ca, anëtar i fa mi ljes së të pa gje-
tur ve. Kam pesë anëtarë të pa gje tur. E mbështes këtë 
iniciativë dhe dëshirojë të vaz hdo ni përpara. Ini ci a-
ti va vërtetë është e përshtatshme dhe jam i si gurt se 
të gjithë anëtarët këtu e mbështesin.
Deklaratë: Mu sli Me le ni ca, anëtar i fa mi ljes së vik ti ma ve, Kosovë, 
Kon sul ti met lo ka le me sho qa tat e vik ti ma ve Mitrovicë, Kosovë, 5 
shta tor 2009.

Ju përshëndes, ju uroj për një iniciativë të këtillë, ke ni 
bërë punë të mirë që e ke ni ni sur. Jam anëtar i fa mi-
ljes së të pa gje tur ve. Sa i përket ta ki mit me anëtarët 
e fa mi lje ve të pa gje tur ve mund të them se çdo ditë 
mblid he mi, ta ko he mi (…) Ne që je mi këtu në Kosovë, 
(…) Por shu mi ca janë në botën e jashtme, ata nuk 
mund të dinë se sa shpesh ne këtu ta ko he mi
Deklaratë: Fa ti me Me le ni ca, anëtare e fa mi ljes së vik ti ma-
ve, Kosovë, Kon sul ti met lo ka le me sho qa tat e të pa gje tur ve 
Mitrovicë, Kosovë, 5 shta tor 2009.

Unë jam Isa La ti fi, kryetar i Sho qatës së të Bur-
go sur ve Po li tik. Unë gjit has htu, si ed he të gjithë, e 
mbështes këtë ide. Është shumë e mirë (…) Shi het se 
njerëzit kanë in te re sat e ve ta, vrapojnë pas tyre (…) 
Pran daj po e përsëris ed he njëherë, fa le min de rit të 
gjithë atyre që janë ini ci a tor të kësaj çështje
Deklaratë: Isa La ti fi, Sho qa ta e të Bur go sur ve Po li tik, Kosovë, 
Kon sul ti met lo ka le me sho qa tat e të pa gje tur ve Mitrovicë, 
Kosovë, 5 shta tor 2009.

Fa mi ljet e vik ti ma ve vuajnë për fa tin e të pa gje-
tur ve të vet dhe për shkak të varfërisë dhe 
mo skuj de sit. 

Du het ta dimë një gjë, sa herë do të bëjmë diçka për këta 
njerëz, çdo herë se rish ua kthejmë vu aj tjen atë ditë

Deklaratë: Veh bi Ha li li, ju rist, Kosovë, Kon sul ti met lo ka le me 
sho qa tat e të pa gje tur ve Mitrovicë, Kosovë, 5 shta tor 2009.

Çdo herë kur di kush me rr këso ini ci a ti vash e të 
ngjas hme, du het të jetë shumë i vëmendshëm. Rreth 
çështjes së këtyre njerëzve nuk është bërë asgjë nga 
ana e qe ve risë tonë (…) e të mos fla sim për di sa sho-
qa ta (…) Anëtarët e fa mi lje ve që kanë të pa gje tur ka 
në një dhim bje, por kanë ed he një dhim bje tjetër, e kjo 
është se kanë te las he eko no mi ke.
Deklaratë: Veh bi Ha li li, ju rist, Kosovë, Kon sul ti met lo ka le me 
sho qa tat e të pa gje tur ve Mitrovicë, Kosovë, 5 shta tor 2009.

Ne nuk du am fja li me, du am re zul ta te. Qartë e troç, 
çka po bëjnë shte tet jashtë krejt kjo është thash e 
them. Ne do të fla sim për këtë që të mos na përf-
shijë mun ge sa e pa ra ve, ska mja na ka përfshirë 
gjithë ne ve, na kanë mbe tur jetimë. Du am re zul ta te 
jo fja li me
Deklaratë: Mah mut Syla, anëtar i fa mi ljes së vik ti ma ve, Kon-
sul ti met lo ka le me sho qa tat e të pa gje tur ve Mitrovicë, Kosovë, 
5 shta tor 2009.

Li gjet e Kosovës që e rregullojnë të drejtën si pas 
per so nit të pa gje tur nuk janë ade ku at.

Për ta marrë një certifikatë në komunë, du het ta 
marrë me ve te vërtetimin se nuk pa gu aj tak sa. Nëse 
shkoj tek mje ku ma kërkon librezën e shëndetësisë, e 
ti them se kam tre djem të vrarë, menjëherë do të më 
thotë se po rrej. Kur e kthen në anën tjetër marrë 130 
euro për një djalë. E dy tjerët nuk janë të mitë ? Nuk 
marrë asgjë.
Deklaratë: Arif Ze ka, anëtar i fa mi ljes së vik ti ma ve, Kon sul ti met 
lo ka le me sho qa tat e të pa gje tur ve Mitrovicë, Kosovë, 5 shta tor 
2009.

Lypset or ga ni zu ar kon sul ti me me fa mi ljet e vik-
ti ma ve në mënyrë që të mar rin in for ma ci o ne 
mbi ne vo jat e tyre.

Është shumë me rëndësi të or ga ni zo hen kon sul ti me 
me fa mi ljet e vik ti ma ve që të dimë ci lat janë ne vo-
jat e tyre, ci lat janë men di met e tyre, të dimë si të 
ori en to he mi
Deklaratë: Na zim Bah ti ri, Youth Step, Kosovë, Kon sul ti met lo ka-
le me sho qa tat e të pa gje tur ve Mitrovicë, Kosovë, 5 shta tor 2009.

Nevojitët të for mo het Fon di ra jo nal për kom-
pen si min e vik ti ma ve dhe të fa mi lje ve të tyre.

Nuk mund të zhvil lo het asnjë shtet që pas luftës, 
në njërën anë të ketë shumë të pa sur, e të ketë tepër 
shumë fa mi lje të vik ti ma ve të ci lat nuk kanë për jetë 
të përditshme. Kjo nuk është mirë as për të rinjtë si 
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ndonjë lek sion që ndodh kur bëhen kri met, se mbe-
tet numër i madh i njerëzve, fa mi lje ve të ci lat nuk 
mund të jetojnë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme 
që për këtë të us htro het rysni mbi pus hte tin, të bëhen 
përpjekje që e gjithë kjo të bëhet njëfarë pri o ri te ti në 
politikën so ci a le, e që ndërkohë të men do het se kush 
krejt mund ta ndihmojë këtë, të the me lo hen Fon di 
ra jo nal i ci li pa staj mund t’i përcaktojë ni ve let, kat-
egoritë e vik ti ma ve dhe di si ta bëjë ndar jen e drejtë e 
atyre kom pen si me ve.
Deklaratë: Na tas ha Kan diq, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi, Kon sul ti met lo ka le me sho qa tat e të pa gje tur ve Mitrovicë, 
Kosovë, 5 shta tor 2009.

Për fa mi ljet nuk është me rëndësi nëse Ser bia e 
ka njo hur Kosovën - di het se në kohën e hum-
bjes Ko so va ka qenë nën kon trol lin e Serbisë 
– më e rëndësishme është të zgjid het çështja e 
të pa gje tur ve. 

Nuk është fa re e rëndësishme do të na njoh Ser bia 
apo jo Kosovën. Kjo për ne anëtarët e fa mi lje ve të 
vik ti ma ve nuk është me rëndësi. Haj de të punojmë 
bashkë, haj de ta zgjid him çështjen e anëtarëve të 
fa mi lje ve të pa gje tur ve. (…) Di het ed he tash e është 
di tur ed he më herët ku është faj to ri. Çdo gjë në 
Kosovë ka qenë nënë kon trol lin e Serbisë.
Deklaratë: Xha fer Ve liu, Pen gu i Lirisë, Kosovë, Kon sul ti met 
lo ka le me sho qa tat e të pa gje tur ve Mitrovicë, Kosovë, 5 shta tor 
2009.

Ne vo ji tet të har to het pasqyra e kri me ve të luftës 
nëpër ko mu na që të mund të shënohet e vërteta 
për gje ne ra tat e ardhshme.

Kis ha një pro po zim që më shumë është për anëtarët e 
fa mi lje ve, por ed he për të gjithë qytetarët e Vushtrrisë 
(…) Në fakt mun gon hi sto ria e luftës së fun dit që ka 
ndod hur në Vus htr ri. Pro po zi mi im është (…) ta ini-
ci osh ed he në ven det tje ra, gjithnjë de ri sa nuk has në 
ven din ade ku at që të pu bli ko het li bri mbi luftën e 
fun dit që ka ndod hur në përgjithësi në Vus htr ri, sep-
se me ka li min e kohës po zhdu ken dëshmitarët, po i 
me rr ko ha, di kush po vdes, po shkojnë. Fëmijët e mi e 
kanë shi ju ar luftën, po nuk e dinë çfarë ka ndod hur. 
Sot janë në klasën e shatë, tetë, nëntë dhe nuk dinë 
çka është luf ta, nuk dinë çfarë kanë përjetuar fa mi ljet 
e tyre. Nëse nuk u tre goj unë çka kamë përjetuar ata 
nuk do të mësojnë kurrë
Deklaratë: Isa La ti fi, Sho qa ta e të Bur go sur ve Po li tik,. Kosovë, 
Kon sul ti met lo ka le me sho qa tat e të pa gje tur ve Mitrovicë, 
Kosovë, 5 shta tor 2009.

Ka ndod hur ma sa kra në Stu di mle, ka ndod hur bur-
gu pranë var re za ve, ka ndod hur Ga li ca dhe shumë 

çka nga kjo ka mbe tur e pa shkru ar, mbe tet vetëm 
ajo për të cilën fli tet nëpër tu bi me e ka fe ha ne. Le të 
ekzistojë li bri ku do të shënohet krejt, pra ed he kjo 
për çka po fla sim sot. Le të mbe tet dëshmia e jo të 
mbe tet të përflitet vetëm nëpër ta ki me e tu bi me.
Deklaratë: Isa La ti fi, Sho qa ta e të Bur go sur ve Po li tik, Kosovë, 
Kon sul ti met lo ka le me sho qa tat e të pa gje tur ve Mitrovicë, 
Kosovë, 5 shta tor 2009.

Nëse nuk lajmërohen kri met, bie fja la kri mi i 
përdhunimit, nuk mund të vërtetohen as fak tet 
e me këtë nuk mund të ar ri het drejtësia.

Keq traj ti met sek su a le –kjo është dobësi e gjithë 
shoq ërisë e ci la nuk është vetëdijshme në këtë aspekt 
se du het dhënë dëshmi ed he për këtë. Këtu tek ne, 
nuk di nëse di kush in di vi du a lisht apo ko lek ti visht e 
ka lajmëruar të paktën një viktimë të dhunës sek su-
a le. Ndos hta është çështje e men ta li te tit, por nëse ne 
vuajmë nga men ta li te ti nuk do të ketë gje tje të fak te-
ve, atëherë nuk mund të kërkojmë drejtësinë kur nuk 
ka pro va të ofru a ra.
Deklaratë: La le Gra ba ni ca, Sho qa ta Ele na Gji ka, Kosovë, Kon-
sul ti met lo ka le me sho qa tat e të pa gje tur ve Mitrovicë, Kosovë, 
5 shta tor 2009.

Në të ar dhmen është e ne voj shme të or ga ni zo-
hen eks kur si o ne gjatë të ci la ve nxënësit e shkol-
la ve fil lo re e të me sme do t’i vizitojnë ven det e 
kri me ve- ky do të jetë mekanizëm i suksesshëm 
që kri mi më të mos përsëritet.

Një ditë do të do ja të vjen ai çast kur nxënësit e 
shkol la ve të me sme ose të fa kul te te ve do të shkojnë 
në eks kur si o ne as htu që do të ni sen gjurmëve të atyre 
kri me ve të kryera, dhe të nisën s’di, nga Sllo ve nia, e 
të shko het dhe të vi zi to hen të gjit ha ato ven de ku 
kanë ndod hur atë kri me të tme rrs hme (…) Atëherë 
me si gu ri do të ndodhë që në këto hapësira kurrë më 
nuk do të ndodhë, nëse të gjit ha shoq ëritë pranojnë 
se për gje ne ra tat e re ja më e rëndësishme është që ta 
kalojnë atë rrugë të kri mit që ka ndod hur.
Deklaratë: Na tas ha Kan diq, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi, Kon sul ti met lo ka le me sho qa tat e të pa gje tur ve Mitrovicë, 
Kosovë, 5 shta tor 2009.
 
Ko mi si o ni du het të mer ret me hu lum ti min e 
fak te ve mbi ngjar jet po li ti ke në Kosovë apo të 
jap re ko man di min që të for mo het një trup i 
veçantë i ci li do të mer rej me atë që ka ndod hur.

 Më du ket se do të du hej, që ai ko mi sion apo ndonjë 
trup i veçantë të ci lin do ta formojë ko mi si o ni që 
du het të mer ret (…) me izo li met, që gjit has htu të 
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mer ret ed he me ata të bur go su rit po li tik që ka pas 
ed he pa ra vi tit 1988 (…) Askund nuk mund ta gje ni të 
ekzistojë për këtë ndonjë lëndë në ar ki va. Kjo nuk ek zi-
ston (…) Për këtë po fla sin njerëzit që en de janë gjallë, 
që e kanë ka lu ar këtë, be soj se gje ne ra tat e re ja për këtë 
nuk dinë asgjë.
Deklaratë: Na tas ha Kan diq, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi, Kon sul ti met lo ka le me sho qa tat e të pa gje tur ve Mitrovicë, 
Kosovë, 5 shta tor 2009. 

Ne vo ji tet të hu lum to het ra sti i hel mi mit të nxë-
nësve të shkol la ve të me sme në Vus htr ri.

Hel mi mi i nxënësve në shkol lat e me sme në Vus htr ri, 
këtë rast nuk e ka përmendur askush. Njerëzit kanë 
pa sur pa so ja, di sa kanë ako ma sot e kësaj di te, e 
askush nuk mer ret me këtë rast, as me grum bul li min 
e këtyre shënimeve.
Deklaratë: Ble rim Ibra hi mi, anëtar i fa mi ljes së vik ti ma ve, Kosovë, 
Kon sul ti met lo ka le me sho qa tat e të pa gje tur ve Mitrovicë, Kosovë, 
5 shta tor 2009.

KO MRA mund të jap re ko man di min që të for mo het 
një trup i veçantë i ci li do të mer rej me hu lum ti min 
e mas htri mit të fa mi lje ve të ci lat kanë pa gu ar për 
in for ma tat mbi më të das hu rit e vet. 

Mund të je pet re ko man di mi (KO MRA) për for mi min e 
një ko mi si o ni tjetër i ci li do të mer rej, për shem bull, me 
mas htri met që u kanë ndod hur këtyre fa mi lje ve, du ke 
u marrë pa ra me detyrim për informatën mbi më të 
das hu rit e tyre
Deklaratë: Be kim Bla kaj, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, Ser bi, 
Kon sul ti met lo ka le me sho qa tat e të pa gje tur ve Mitrovicë, Kosovë, 
5 shta tor 2009. 

48. Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le

Krus hevc, Ser bi
7 shta tor 2009.

Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le në Krus hevc i ka 
or ga ni zu ar Sho qa ta e Gra ve “Peshçanik” nga Krus-
hev ci (Ser bi). Kanë marrë pjesë 47 pre so na (mes hkuj 
e fe mra), për faq ësu es të administratës ko mu na le, të 
in sti tu ci o ne ve gjyqëso re, in sti tu ci o ne ve shken co re e 
shkol lo re, or ga ni za ta ve të luftëtarëve, par ti ve po li ti ke 
dhe të or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re. Mi dis pjesëmarrësve 
ka qenë ed he krye-she fi i Qar kut të Rasinës. Ligjërues 
kanë qenë Ma ja Sto ja no viq (Ini ci a ti va e të Rinj ve për 
të Drej tat e Nje ri ut, Ser bi) dhe Dra gan Po po viq (Fon-
di për të Drejtën Hu ma ni ta re, Ser bi), ndërse tu bi min 

e ka mo de ru ar San dra Far kash (Sho qa ta e gra ve 
“Peshçanik”, Ser bi). Te le vi zi o ni ra jo nal i Krus hev cit 
dhe ja vo ret “Po be da” e “Grad”, kanë ra por tu ar nga 
kon sul ti met. 

Pro po zi met, men di met, Re ko man di met e 
pjesëmarrësve

Pyetja the me lo re është si të përfitohen qe ve ritë 
në ra jon kur ato nuk paj to hen.

A ke ni ju ndonjë ide se me cilën shpejtësi, në përgjithë-
si, dhe në çfarë mënyre mund t’ua mbus hni men djen 
të gjithë këtyre qe ve ri ve të ci lat as vet, me ve tve ten nuk 
mund të paj to hen e lërë më ndërmjet ve ti (…) sep se kjo 
është çështje shumë se ri o ze (…) Më in te re son, a ke ni 
ndonjë vi zion si mun det dhe me çfarë shpejtësie kjo 
vërtetë mund të gjallërohet
Deklaratë: Mis hko Ra don jiq, “Euro kon takt”, Ser bia, Kon sul ti met 
me bashkësinë lo ka le, Krus hevc, Ser bi, 7 shta tor 2009.

Nëse ini ci a ti va do të mbështet qartë e zëshëm nga 
qytetarët në të gjit ha shoq ëritë pas-ju go slla ve, 
atëherë ed he pus hte tet do ta pranojnë. 

Në qoftë se tek shu mi ca e njerëzve në të gjit ha ven det 
ek zi ston mbështetja re a le për t’u the me lu ar diçka e 
tillë, ne e dimë se qe ve ritë to na nuk do të bëjnë gjë 
nëse i hum bin vo tat për atë që do ta bënin, nëse ajo 
mbështetje do të jetë shumë e qartë dhe e zëshme, 
men doj se ek zi ston shan si i madh që diçka e tillë të 
re a li zo het.
Deklaratë: Ma ja Sto ja no viq, Ini ci a ti va e të Rinj ve për të Drej tat e 
Nje ri ut, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Krus hevc, Ser bi, 
7 shta tor 2009.

Shte tet në ra jon lypset të paj to hen rreth for mi-
mit të KO MRA-s: apo këtë ta bëjnë par la men tet, 
qe ve ritë ose kryetarët. 

Se ci li vend (…) nga ter ri to ri i ish Jugosllavisë, ka rre-
gul lat e ve ta ju ri di ke si for mo hen di sa or ga ni za ta, 
re spek ti visht ko mi si o net (…) Nuk do të is hte mirë që 
Par la men ti në Ser bi të miratojë li gjin për tu the me lu-
ar ko mi si o ni, që në Kro a ci qe ve ria të mi ra toj de kre tin 
mbi for mi min e ko mi si o nit, e në Kosovë (…) kryeta ri i 
shte tit të miratojë ndonjë de kret, urdhëresë apo diçka 
të ngjas hme.
Deklaratë: Je le na Mi lu ti no viq, “Peshçanik”, Ser bi, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Krus hevc, Ser bi, 7 shta tor 2009.

Men doj se KO MRA s’ka kup tim në qoftë se në të gjit-
ha shte tet ta ni nuk mi ra to het, të them, në shkallë të 
njëjtë, domethënë në shkallë të par la men te ve. Men doj 
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se pa staj është e kotë.
Deklaratë: Mis hko Ra don jiq, Evro kon takt, Ser bi, Kon sul ti met 
me bashkësinë lo ka le, Krus hevc, Ser bi, 7 shta tor 2009.

KO MRA mund të nis të punojë nëse e me rr 
man da tin nga të gjit ha shte tet në ra jon.. 

Men doj se do të is hte shumë mirë që ky trup ra jo nal 
të nis të punojë në një mo ment kur të gjit ha kus htet 
janë përmbushur. Kjo do të thotë, nëse ai e ka marrë 
man da tin nga Ser bia apo Bo snja e Her ce go vi na, e 
nuk e ka marrë nga Kro a cia, shtro het pyetja nëse ai 
trup du het të nis të punojë.
Deklaratë: Sas ha Ra do va no viq, In sti tu ti për kulturën ser be, 
Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Krus hevc, Ser bi, 7 
shta tor 2009.

Vik ti ma ve që dëshmojnë pu bli kisht du het si gu-
ru ar mbështetje ade ku a te psi ko lo gji ke. 

Per so ni që është viktimë e përdhunimit pa ra 15 
vjetësh dhe ato plagët e ve ta me zi i ka var ro sur, du het 
se rish dhe atë pu bli kisht, dëgjova se in si sto ni në pu bli-
kun (…) Men doj, kjo është e dëshiruar për shoq ërinë 
si tërësi, por kjo pa staj nënkupton punën e eki pit të 
ekspertëve i ci li do t’i ndih mon te asaj gru a je të për-
ballët me të kaluarën e vet, e kjo nënkupton punë te jet 
se ri o ze të njerëzve në atë ko mi sion
Deklaratë: Ve sna Ve sko viq, kryeta re e Ku ven dit të Qyte tit të 
Krus hev cit, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Krus hevc, 
Ser bi, 7 shta tor 2009.

Kryesit të ce kur për të cilët në pro ce sin gjy-
qësor tre go het se janë të pafajshëm, du het të 
gëzojnë të drejtën e kom pen si mit ma te rial.

Çfarë ndodh me per so nat që do të nji hen apo ce kur 
nga ndonjë viktimë si kryes të tmer rit të tij në të 
kaluarën, e pa staj në ndonjë pro ce dim even tual gjy-
qësor të ndodh që per so ni të li ro het apo fa re të mos 
pro ce do het, ose ga bi misht të jetë në atë regjistër? 
Kush do ta kompensojë atë kryes të ce kur dhe ku 
janë këtu të drej tat e ti ja njerëzore.
Deklaratë: Ve sna Ve sko viq, kryeta re e Komunës së Qyte tit të 
Krus hev cit, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Krus hevc, Ser bi, 
7 shta tor 2009.

KO MRA du het të ketë zyra kombëtare apo të 
jetë afër viktimës.

Sa i përket punës së ko mi si o nit, men doj se du het të 
punojë si shumë i de cen tra li zu ar (…) Do ta ke mi në 
çdo ra jon nga një zyre, por men doj se du het të punojë 
në shkallë lo ka le, që as htu më mirë të mblid hen të 
dhënat mbi vik ti mat dhe që vik ti mat ndos hta do 

të funk si o no nin në ndonjë mje dis të njo hur (…) për 
shkak të kon fir mi mit më të lehtë të ne vo ja ve të ra jo-
ne ve të cak tu a ra.
Deklaratë: Jo va na Pa vlo viq, Peshçanik, Ser bi, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Krus hevc, Ser bi, 7 shta tor 2009. 

Historianët konsiderojnë se për kon fir mi min e 
të vërtetës objek ti ve mbi luftën gjatë vi te ve të 
nëntëdhjeta është herët, por mund të ndodh të 
bi se do het mbi idetë e njerëzve mbi atë ngjar je. 

Sa i përket (…) kon fir mi mit të asaj të vërtete objek ti-
ve mbi ngjar jet, men doj se ako ma është herët të fli tet 
për këtë dhe kuj toj se thjeshtë e vërteta mbi ngjar jet 
që kanë ndod hur gjatë vi te ve të 90-ta, nuk mund të 
kon fir mo hen si pas di sa, të them, me to da ve shken-
co re. Du het të kalojë ed he ndonjë periudhë. Mirëpo, 
mun det thjeshtë të bi se do het për idetë e njerëzve nga 
ra jo ni mbi ato ngjar je. (…) hi sto ri o gra fia bashkë-
kohore synon atë që t’i studiojë idetë e njerëzve mbi 
ngjar jet.
Deklaratë: Jo va na Pa vlo viq, Peshçanik, Ser bi, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Krus hevc, Ser bi, 7 shta tor 2009.

KO MRA du het të mer ret me fak tet, e jo të 
marrë gjyqe hi sto ri ke e po li ti ke. 

Një nga pro ble met është ra por ti i fak te ve dhe shka qe-
ve (…) Fak ti shoq ëror është shumë më i kom pli ku ar 
nga fak ti natyror-shken cor. Fak ti natyror-shken cor 
i nënshtrohet (…) sqa ri mit shkakësor (ka u zal) për 
dal lim nga fak ti shoq ëror (…) Këtu nuk mun de mi 
që ngjar jen ta reduktojmë në një shkak, (…) në një 
du ku ri e kështu me radhë (…) Do të is hte bu kur 
pro ble ma ti ke që ky in sti tu cion (…) të marrë gjyqe 
hi sto ri ke e po li ti ke.
Deklaratë: Sas ha Ra do va no viq, In sti tu ti për Kulturën Ser be, 
Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Krus hevc, Ser bi, 7 
shta tor 2009.

Men doj se KO MRA ne vo ji tet të mer ret eks klu zi visht 
me fak tet, ma dje as me (…) re flek ti min e gjenezës e 
tje ra ve, sep se kjo menjëherë prek në po li tik, e nëse prek 
në po li tik, atëherë kri jon pro ble me shtojcë.
Deklaratë: Mis hko Ra don jiq, Evro kon takt, Ser bi, Kon sul ti met 
me bashkësinë lo ka le, Krus hevc, Ser bi, 7 shta tor 2009.

KO MRA ne vo ji tet të mer ret me ro lin e politika-
nëve e të me di a ve në përgatitjen e luftës. 

Men doj se me vetë for mi min e këtij ko mi si o ni ne në 
Ser bi përfundimisht do të arrimë në bal la fa qi min 
me të kaluarën (…) Kra has politikanëve, gjyki mi 
i madh nga ana ime është i me di a ve të ci lat kanë 
qenë bashkëpjesëmarrëse kryeso re, nxitëse, mund të 
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them ma dje një nga shkaktarët e kri me ve të mëdha 
që kanë ndod hur.
Deklaratë: De ja na Jo va no viq, Par tia Li be ral De mo kra ti ke, Ser bi, 
Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Krus hevc, Ser bi, 7 shta tor 
2009.

Pjesëmarrësit janë të ndarë rreth amnistisë: di sa 
janë kundër amnistisë së kryesve të kri me ve 
të luftës, kur se di sa konsiderojnë se KO MRA 
mund t’u jap Re ko man di me or ga ne ve gjyqëso re 
për am ni sti, por jo ed he vet amnistinë. 

Sa i përket amnistisë (…) unë këtu jam ri go roz 
kundër (…) që ai ko mi sion të jap Re ko man di me, por 
të marrë ven di me (…) këtu tash shtro het çështja e 
kompetencës së tru pit dhe unë men doj se këtu veç 
hymë në kompetencën e or ga ne ve ju ri di ke dhe kjo 
tash më (…) është një çështje se ri o ze ju ri di ke (…) kuj-
toj bi le se është ed he çështje eti ke (…) Kjo am ni sti, në 
re a li tet mund të jetë re ko man dim.
Deklaratë: Sas ha Ra do va no viq, In sti tu ti për Kulturën Ser be, 
Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Krus hevc, Ser bi, 7 
shta tor 2009.

Sa i përket amnistisë paj to hem ky se du het të jetët 
re ko man dim, por në rast se kryesit janë të gatshëm 
për bashkëpunim (…) dhe ndihmojnë zbu li min e të 
vërtetës, domethënë vetëm në atë rast në qoftë se 
duan të bashkëpunojnë..
Deklaratë: De ja na Jo va no viq, Par tia Li be ral De mo kra ti ke, Ser bi, 
Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Krus hevc, Ser bi, 7 shta tor 
2009.

Sa i përket amnistisë (…) unë gjith se si jam kundër 
kësaj, sep se kon si de roj (…) se se ci li du het të bartë 
përgjegjësinë e ve pri me ve të ve ta pavarësisht nëse ai 
bashkëpunon me mua apo jo në gje tjen (…) e var-
re za ve ma si ve ose në zbu li min e ngjar jes (…) por 
përvoja hi sto ri ke thotë se në ras tet e til la gjithmonë 
është bërë am ni stia.
Deklaratë: Jo va na Pa vlo viq, Peshçanik, Ser bi, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Krus hevc, Ser bi, 7 shta tor 2009. 

Sa i përket amnistisë men doj se për atë as që du het 
di sku tu ar fa re, as si re ko man dim, as si çfarëdo 
tjetër.
Deklaratë: Mis hko Ra don jiq, Evro kon takt, Ser bi, Kon sul ti met 
me bashkësinë lo ka le, Krus hevc, Ser bi, 7 shta tor 2009.

Për for mi min e KO MRA-s është e do mos dos-
hme mbështetja e bashkësisë ndërkombëtare. 

Sa i përket (…) for mi mit të këtij tru pi unë men doj 
se kjo nuk mund të bëhet pa mbështetjen e OS BE 
(…), kjo nuk mund të bëhet pa ndihmën e fak to rit 
ndërkombëtar.

Deklaratë: Sas ha Ra do va no viq, In sti tu ti për Kulturën Ser be, 
Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Krus hevc, Ser bi, 7 
shta tor 2009.

Për for mi min e KO MRA-s ne vo ji tet fus ha ta e 
fu qis hme dhe kon sen su si i par ti ve po li ti ke. 

E për sa i përket par la men tit, kjo gjit has htu du het 
të jetë një fushatë e or ga ni zu ar me kryeta ren e 
Ku ven dit, kryeta ren e Par la men tit, she fat e gru pe ve 
të deputetëve dhe të gjit ha tru pa ve që janë të ndër-
lidhur me pro ble min mbi të ci lin po fla sim (…) këtu 
megjithatë du het të ar ri het një kon sen sus i cak tu ar.
Deklaratë: De ja na Jo va no viq, Par tia Li be ral De mo kra ti ke, Ser bi, 
Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Krus hevc, Ser bi, 7 shta tor 
2009.

KO MRA ne vo ji tet të jetë trup shu met nik. Or ga-
ni za tat e shoq ërisë ci vi le du het të jenë të për faq-
ësu a ra në KO MRA, që të si gu ro het objek ti vi te ti 
i ko mi si o nit. 

Do të dëshiroja që ai ko mi sion të jetë shu met nik (…) 
për kon fir mi min e të vërtetës objek ti ve, sep se sa do që 
ne do të për pi qe mi (…) të vërtetohen fak tet, se ci li nga 
ne është pjesëtar i ndonjë gru pi et nik, dhe mendojmë 
se ne je mi më të mirë nga tjerët dhe se ke mi kryer më 
pak ve pra pe na le nga tjerët.
Deklaratë: Je le na Mi lu ti no viq, Peshçanik, Ser bi, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Krus hevc, Ser bi, 7 shta tor 2009.

Or ga ni za tat e shoq ërisë ci vi le du het gjith se si të jenë 
pjesë e ko mi si o nit dhe të për faq ësu a ra në të gjit ha 
ni ve let, sep se në atë mënyrë si gu ro het, nëse jo që 
pu na e ko mi si o nit të jetë krejtësisht objek ti ve, (…) 
atëherë në njëfarë mënyre si gu ro het mundësia më e 
mad he që ko mi si o ni të punojë objek ti visht.
Deklaratë: Sla vi ca Sta noj lo viq, Peshçanik, Ser bi, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Krus hevc, Ser bi, 7 shta tor 2009.

Është me rëndësi që me ra stin e zgjed hjes së 
anëtarëve të KO MRA-s të re spek to het ba ra zia 
gji no re. 

Gjit has htu, për mua si ak ti vi ste për të drej tat e 
gra ve dhe të nje ri ut, është me rëndësi di men si o ni 
gji nor, e jo vetëm kur është fja la mbi kri met dhe 
mbi përdhunimet që i përmendem,veç thjeshtë 
di men si o ni gji nor në punën e ko mi si o nit në të gjit-
ha ni ve let.
Deklaratë: Sla vi ca Sta noj lo viq, Peshçanik, Ser bi, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Krus hevc, Ser bi, 7 shta tor 2009.

KO MRA du het ta përkufizojë no ci o nin e vik-
timës dhe të kryesit.
Men doj se është me rëndësi (…) të bëhet har mo ni-
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zi mi në di sa ele men te si kur se janë de fi ni ci o net, bie 
fja la, të ke mi njëjtë të har mo ni zu ar de fi ni ci o nin se 
kush është vik ti ma e kush kryesi, (…) çka kon si de-
ro het krim.
Deklaratë: Sla vi ca Sta noj lo viq, Peshçanik, Ser bi, Kon sul ti met 
me bashkësinë lo ka le, Krus hevc, Ser bi, 7 shta tor 2009.

Re zul ta ti më i rëndësishëm i KO MRA-s është 
kri ji mi i do ku men ta ci o nit mbi të kaluarën. 

Suk se si më i madh, nëse fa re for mo het ky trup ra jo-
nal, do të is hte në re a li tet që të ekzistojë një do ku-
men ta cion qen dror (…)E tërë kjo iniciativë në re a-
li tet do të is hte një pikë re fe ren ce (…) dhe që gjyqet 
to na mo ra le e me vle ra në re a li tet t’i ndërtojmë në 
bazë të do ku men ta ci o nit të KO MRA-s.
Deklaratë: Sas ha Ra do va no viq, In sti tu ti për Kulturën Ser be, 
Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Krus hevc, Ser bi, 7 
shta tor 2009.

Ndos hta KO MRA (…)do të du hej të (…) ni set në këtë 
drej tim, të shtrojë një objek tiv afatgjatë i ci li do të sill-
te diçka të atillë që të ke mi (…) njerëz to le rant, njerëz 
me men dim kri tik, njerëz që dinë ta thonë „e çka do 
të bëja, si kur të is ha i lin dur si shqip tar i vogël, apo 
kro at i vogël, si do të men do ja unë atëherë”.
Deklaratë: Bra ni mir Shos hkiq, pro fe sor në Gjim na zin e Krus-
hev cit, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Krus hevc, Ser bi, 
7 shta tor 2009.

Ne vo ji tet mbështetja e bashkësive fe ta re, sep se 
ato për shkak të ndi ki mit të vet mund të kon-
tribuojnë në paj ti min mi dis bashkësive et ni ke.
Do të is hte shumë me rëndësi që kis hat, re spek ti visht 
(…) bashkësitë fe ta re ti ja pin mbështetje këtij pro jek-
ti, e në esencë, ako ma nuk ke mi kurrfarë përgjigje, 
të paktën sa di unë nuk ka, jo vetëm me ra stin e 
kësaj çështje, por në përgjithësi lid hur me çështjen e 
ndonjë përparimi drejtë paj ti mit (…) dhe të bas hki-
mit në një bashkësi në kup ti min njerëzor.
Deklaratë: Mis hko Ra don jiq, Evro kon takt, Ser bi, Kon sul ti met 
me bashkësinë lo ka le, Krus hevc, Ser bi, 7 shta tor 2009.

KO MRA du het ti hartojë Re ko man di met mbi 
ar si mi min e të punësuarve në administratën 
pu bli ke.

Në ko mu nat to na dhe në ad mi ni stra tat e qyte te ve, 
pikërisht punojnë njerëzit që nuk janë të stërvitur 
për atë punë. Ne je mi të vetëdijshëm se gjatë di sa 
vi te ve të fun dit je mi shtet par ti ak dhe se aty krye-
sisht punësohen per so nat si pas përkatësisë par ti-
a ke, dhe men doj se është i domosdoshëm edu ki mi 
i administratës shtetërore, të qyte tit e të komunës, 
dhe krejt kjo me qëllim të shërbimit më të mirë për 

qyte ta ret e qytetarët, (…) men doj se re ko man di mi i 
KO MRA-s mund të kontribuojë që ky qëllim të ar ri-
het sa më shpejtë..
Deklaratë: De ja na Jo va no viq, Par tia Li be ral De mo kra ti kie, Ser bi, 
Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Krus hevc, Ser bi, 7 shta tor 2009.

49. Kon sul ti met kombëtare 
me të rinjtë 

Sarajevë, BeH
19 shta tor 2009.

Kon sul ti met kombëtare me të rinjtë i ka or ga ni zu ar 
Ini ci a ti va e të Rinj ve për të Drej tat e Nje ri ut në BeH. 
Në tu bim kanë qenë pre zent 40 pjesëmarrës dhe 
vëzhgues, kryesisht ak ti vist të or ga ni za ta ve jo qe ve-
ri ta re për të drej tat e nje ri ut, kur se në kon sul ti me 
si vëzhgues ka marrë pjesë ed he anëtarja e Partisë 
Po li ti ke “Nas ha Stran ka”. Ligjërues kanë qenë Ma rio 
Maz hiq (Ini ci a ti va e të Rinj ve për të Drej tat e Nje ri-
ut në Kro a ci) dhe Ma ri ja na To ma (Im pu nity Watch, 
Ser bi), kur se mo de ra tor ka qenë Alek san dra Le tiq 
(Këshilli i Hel sin kit për të Drej tat e Nje ri ut në 
Republikën Serp ska, BeH). 

Pro po zi met, men di met, Re ko man di met 
e pjesëmarrësve 

Të rinjtë nuk janë përgjegjës për kri met e bëra, 
por kanë nevojë ta kuptojnë të kaluarën (të bal-
la fa qo hen) dhe ta mar rin përgjegjësinë për të 
ar dhmen. 

Të rinjtë (…) nuk mund të jenë përgjegjës për atë që 
kanë bërë prindërit e tyre (…) gjatë kohës së luftës. 
Mirëpo, (…) gje ne ra ta e re është ajo e ci la i ndjen 
jashtëzakonisht pa so jat e atyre ndod hi ve luf ta ra-
ke dhe vërtetë ke mi për qëllim që të rinjtë (…) me 
anë të pro ce se ve kon sul ta ti ve, e po as htu ed he me 
punë në pro ce sin e bal la fa qi mit me të kaluarën (…) 
ta kuptojnë të kaluarën (…) dhe në atë mënyrë ta 
mar rin përgjegjësinë në të ar dhmen, (…) që të bëjnë 
çmos, të evitojnë gjithçka që ato kri me të tme rrs-
hme më të mos përsëriten kurrë.
Deklaratë: Al ma Mas hiq, Ini ci a ti va e të Rinj ve për të Drej tat e 
Nje ri ut në BeH, Kon sul ti met kombëtare me të rinjtë, Sarajevë, 
BeH, 17 shta tor 2009.

KO MRA du het të rekomandojë pro gra me të 
re pa ra ci o nit për vik ti mat dhe shoq ërinë në 
tërësi, të cilët do ta ndihmojnë bal la fa qi min më 
të lehtë me atë që është bërë.
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Ky trup (…) pa si që të publikojë ra por tin, hartojë 
(…) Re ko man di met të ci lat pa staj shte ti (…) du het t’i 
zbatojë (…) Ato re ko man di me janë njëfarë pro gra mi 
i re pa ra ci o nit për vik ti mat. Por unë do të thos ha se 
këto mund të jenë (…) pro gra me të re pa ra ci o nit për 
shoq ërinë në tërësi. Pra, ajo pro po zon se si kjo shoq-
ëri sa më mirë të kalojë nëpër atë tran zi cion, që sa 
më mirë të bal la fa qo het me atë çka është bërë (…) që 
të jetë sa më e shëndosh në të ar dhmen.
Deklaratë: Ma rio Maz hiq, Ini ci a ti va e të Rinj ve për të Drej tat e 
Nje ri ut në Kro a ci, Kon sul ti met kombëtare me të rinjtë, Sarajevë, 
BeH, 17 shta tor 2009.

KO MRA du het të jetë i pa va rur nga ndi ki met 
po li ti ke dhe të ketë fu qi të jap urdhëresa ro le të 
detyru es hme për dëshmitarët pavarësisht nga 
ci li shtet në ra jon janë.. 

Ed he ne këtu tash mund të formojmë ko mi si o nin, 
dhe t’i ftojmë dëshmitarët të dëshmojnë e ai thotë 
“s’dua” (…) Vërtetë lypset të jetë i pa va rur (…) nga 
të gjit ha ndi ki met e mundshme po li ti ke, e nga ana 
tjetër ne vo ji tet të ketë in stru men te të detyri mit. Kur 
ai ko mi sion ta gjejë të ne voj shme se du het të dësh-
moji ai dhe ai per son, domethënë që ed he auto ma-
ti kisht mund të jap urdhëresën për shoq ëri min e atij 
per so ni që të vijë, do me thënë që ai të dëshmojë e që 
atë urdhëresë nuk mund ta bllokojë ndonjë in sti tu-
cion tjetër në kuadër të shte tit.
Deklaratë: Gjor gje Ra da no viq, Qen dra për Afir mi min e të Rinj ve 
She ko vi qi, BeH, Kon sul ti met kombëtare me të rinjtë, Sarajevë, 
BeH, 17 shta tor 2009.

Vështirë është të ndërlidhet kon flik ti i Kosovës 
me kon flik tet e vi tit 1991-1995 dhe të pri tet që 
KO MRA të miratojë kon klu zi o ne uni ke. 

Nuk mund të fla sim se e gjithë kjo është plotësisht 
e ndërlidhur, e nga një ko mi sion du het të ke mi kon-
klu zi o ne uni ke. Si do të nxjer rim kon klu zi o ne uni ke 
nëse nga tri gru pe të kon flik te ve të ci lat pavarësisht 
re a lisht janë kri ju ar, pavarësisht nga ndërlidhja e 
ndonjërit?(…) pa ra qet pro blem ta formojmë ko mi-
si o nin ra jo nal plotësisht uni ke nëse e lid him kon-
flik tin Kosovës bashkë me këto që kanë ndod hur më 
’91-‘95.
Deklaratë: Ha ris-Qa mil Bes hla giq, Ini ci a ti va për të Drej tat e 
Nje ri ut në BeH, Kon sul ti met kombëtare me të rinjtë, Sarajevë, 
BeH, 17 shta tor 2009.

Në bashkësitë lo ka le ka frikë dhe mo skup tim të 
ci lat mund të eli mi no hen me punë të përher-
shme, me in for mim dhe me in ku a dri min e të 
rinj ve në Ko a li ci o nin KO MRA.

Po pul la ta e njerëzve të rinj du het të marrë pjesë ak ti-
ve në një Ko a li cion të këtillë. Ak ti visht mund të kyçet 
me in for mi min di rekt të njerëzve të rinj. Një nga 
mënyrat e këtij in for mi mi është që këtë informatë që 
ne e morëm sot këtu, mund ta ndajmë në mje di set 
to na lo ka le dhe ajo natyrisht, do të shtri het më me 
cilësi mi dis njerëzve të rinj.
Deklaratë: Draz hen Bos hko viq, Fo ru mi i të Rinj ve Tre bi nje, 
BeH, Kon sul ti met kombëtare me të rinjtë, Sarajevë, BeH, 17 
shta tor 2009.

Këtu me si gu ri do të ekzistojnë shumë vështirësi (…) 
veçanërisht në mje di set e vo gla. Tre bi nje është një 
nga ato mje di se. Është or ga ni zu ar ai kon sul ti mi 
lo kal. Mirëpo, di sa njerëz të cilët kanë ard hur aty 
nga mos in for mi mi (…) thanë se kurrë më nuk do të 
vijë në këtë kon sul tim, sep se mua pa staj aty di kush 
do të më vras apo diç as htu. Men doj se shu mi ca e 
mje di se ve të vo gla në Bosnjë e Hercegovinë as htu do 
të sil let, dhe se shu mi ca e njerëzve të rinj përafërsisht 
as htu men don. Dhe se pikërisht du het pu nu ar në atë 
që të ndrysho het men di mi. Kjo du het të bëhet me 
in for mi min e vazhdueshëm të njerëzve të rinj, çka 
është KO MRA.
Deklaratë: Draz hen Bos hko viq, Fo ru mi i të Rinj ve Tre bi nje, 
BeH, Kon sul ti met kombëtare me të rinjtë, Sarajevë, BeH, 17 
shta tor 2009.

KO MRA du het të jetë pre zent dhe i mbështetur 
në bashkësitë lo ka le. 

Në qoftë se KO MRA në Bosnjë e Hercegovinë do të 
jetë pjesë ra jo na le, ai pa ra se gjit hash du het të jetë i 
fu qishëm në ter ri to rin e vet dhe ata anëtarë që do të 
jenë anëtar të KO MRA-s ne vo ji tet të jenë per so na me 
be sim të plotë dhe per so na të cilët dinë çka punojnë, 
të dinë se kë e për faq ësojnë (…) dhe në in te re sin e kujt 
janë ato ven di me. Pra, unë an gaz ho hem për atë që të 
pu no het më shumë në iniciativën e KO MRA-s lo kal
Deklaratë: Draz hen Bos hko viq, Fo ru mi i të Rinj ve Tre bi nje, 
BeH, Kon sul ti met kombëtare me të rinjtë, Sarajevë, BeH, 17 
shta tor 2009.

Në de ba tin mbi KO MRA-n lypset fo lur me 
gjuhë të za kon shme që i përshtatet moshës dhe 
njerëzve që mar rin pjesë. 

Dhe e kuptojë plotësisht re a gi min e njerëzve të rinj 
kur përmenden re pa ra ci o net, drejtësia në tran zi cion. 
Po i frikësoni njerëzit (…) Unë kon si de roj se du het 
(…) thënë me gjuhë të za kon shme, jo të sqa ro het. Ata 
nuk duan t’u sqa ro het. Nuk dua as unë. Me gjuhën 
më të za kon shme, më të thjeshtë çka është ajo drejtë-
sia në tran zi cion (…) që fa re ta kuptojnë kon tek stin 
e kon sul ti me ve dhe të asaj që kërkohet nga ne (…) 
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Domethënë, do të is hte mirë që (…) gjuhën e kon sul-
ti me ve (…) t’ia përshtatim moshës dhe njerëzve me 
të cilët kon sul to he mi
Deklaratë: Ja smin ka-Dri no Kri liq, Qen dra Ri no re Gor nji Va kuf/
Us ko plje, BeH, Kon sul ti met kombëtare me të rinjtë, Sarajevë, 
BeH, 17 shta tor 2009.

Megjithatë ato janë vik ti ma ed he të torturës, ed he 
të luftës dhe gjithë tje ra ve, dhe nuk do ta kuptojnë 
këtë gjuhë me të cilën ndodhsha do t’u fli tet, as htu 
që atë du het përshtatur. Veçmas që në ato di sa mje-
di se ka shumë njerëz që nuk janë të ar si mu ar.
Deklaratë: Ni na Zu pan, Lëvizja Ri no re “Re volt” Tuzëll, BeH, Kon-
sul ti met kombëtare me të rinjtë, Sarajevë, BeH, 17 shta tor 2009.

Nuk është sa du het e qartë ci la është stra te gjia e 
Ko a li ci o nit për KO MRA dhe ci lat janë detyrat e 
pjesëmarrësve në kon sul ti me.

Çka kërkohet nga unë si per son i ri në tërë këtë pro-
ces të kon sul ti me ve? (…) Kah po shkon Ko a li ci o ni? 
Çfarë është stra te gjia e Ko a li ci o nit? (…) Kah po 
shkojnë kon sul ti met? Kur e mer re ni (…) ma te ri a lin 
për kon sul ti me, çka do të bëni me atë? Ku shkon ai 
dhe çfarë është stra te gjia? (…) A po sheh Ko a li ci o ni, 
a ka vi zion? Për mua kjo është shumë qen ëso re.
Deklaratë: Ja smin ka-Dri no Kri liq, Qen dra Ri no re Gor nji Va kuf/
Us ko plje, BeH, Kon sul ti met kombëtare me të rinjtë, Sarajevë, 
BeH, 17 shta tor 2009.

Është qen ëso re që de ba ti të zhvil lo het në bash-
kësitë lo ka le. 

Është shumë me rëndësi që ed he në mje di set më të 
vo gla të ni sni kon sul ti met e këtilla, sep se kjo është 
mënyra e mirëfilltë qe ne të gjithë ta pa ra qe sim, të 
rinj e të mos hu ar, men di met to na për gjithë këtë.
Sve tlla na Vu ko viq, Sho qa ta e Gra ve -Lu na, Kon sul ti met kom-
bëtare me të rinjtë, Sarajevë, BeH, 17 shta tor 2009.

Ini ci a ti va KO MRA do të ketë mbështetjen e të 
rinj ve nëse pa ra qi tet si sfidë. 

Ju su gje roj si organizatorëve (…) S’ është se njerëzit 
e rinj nuk janë të in te re su ar. Njerëzit e rinj kërkojnë 
sfi da. Në qoftë se nuk u je pet sfi da e mirëfilltë atëherë 
do të bëjnë sfidë të ga bu es hme (…) në Bosnjën Lin-
do re (…) vetëdija e tyre është formësuar (…) në rret-
hin fa mi ljar një na ci o nal. (…) Unë kam pu nu ar me 
fëmijët të cilët shkojnë në shkollën e njëjtë, kla sat e 
njëjta, por pa ra le lja tjetër. Mysli ma ni e ser bi nuk nji-
hen. Fa re nuk përshëndetën (…) Do të mbled him ne 
mbi një mi lion nënshkrime dhe mbështetje në qoftë 
se njerëzve si du het ua shpjegojmë çka është kjo, për 
çka po bëhet kjo.

Deklaratë: Sa lih Ra sa vac, Cor ri dor, BeH, Kon sul ti met kom-
bëtare me të rinjtë, Sarajevë, BeH, 17 shta tor 2009.

Përmendoret e vik ti ma ve dhe kryesve çfarë janë 
ngri tur në BeH, po e thellojnë hen de kun mi dis 
po puj ve.

Unë e di se kur shkojmë (…) në Bosnjën Lin do-
re (…) këtu (…) kanë bërë atë e këtë, dhe re gji stri. 
Du het shënuar përmendoren. Përmendorja si për-
mendore është përmendore dhe di het për çka dhe 
çfarë qëndri mi du het pa sur ndaj saj. Mirëpo, kështu 
si po pu no het, ne (…) po e thellojmë hen de kun që 
është pre zent.
Deklaratë: Sa lih Ra sa vac, Cor ri dor, BeH, Kon sul ti met kom-
bëtare me të rinjtë, Sarajevë, BeH, 17 shta tor 2009.

KO MRA ka di men si o nin hu ma ni tar në ra port 
me viktimën se sa gjyki met pe na le. 

Unë kam qenë në Hagë një mu aj në edu kim. E kam 
përcjellë punën e Gjykatës, veçmas të fo ku su ar në 
viktimën dëshmitarit në pro ces (…) Ky është pro ces 
pa aspak di nji tet. (…) Kjo është diçka tjetër. E ka një 
di men sion hu man (…) I re a li zon të drej tat, e në anën 
tjetër është ed he pa ran da lu es, në ra stin e fun dit, për 
di sa ngjar je të ardhshme..
Deklaratë: Sa lih Ra sa vac, Cor ri dor, BeH, Kon sul ti met kom-
bëtare me të rinjtë, Sarajevë, BeH, 17 shta tor 2009.

KO MRA nuk du het t’i mbulojë ngjar jet që kanë 
ndod hur në të kaluarën e largët. 

Të shko het me këtë në të kaluarën e largët, në 
vi tin 1800 apo ndonjë vit tjetër. Kjo është zbu tje e 
përgjegjësisë për atë (…) që ka ndod hur pa ra di sa 
vi tesh në këto hapësirat to na. Për mua kjo fa re nuk 
është e afërt, pran daj do të su gje ro ja (…) që të mos 
shkojmë larg, se do t’i hulumtojmë Ilirët (…) e nuk 
do ta (…) kërkojmë përgjegjësinë e atyre atje të cilët 
kanë bërë ve pra të këqi ja si kur se janë bërë në ven-
din tonë.
Deklaratë: Sa lih Ra sa vac, Cor ri dor, BeH, Kon sul ti met kom-
bëtare me të rinjtë, Sarajevë, BeH, 17 shta tor 2009.

Njëri nga pro ble met për ma rr jen e ven di mit 
mbi for mi min e KO MRA-s mund të jetë prak-
ti ka e Par la men tit në BeH, ku mi ra ti mi i li gje ve 
dhe i ven di me ve zgjatë me vi te. 

Ne një ligj e miratojmë nja 10 vjet. Në fund e refu-
zojmë për shkak se nuk na pëlqen një fja li (…) Nga 
ana tjetër nëse nuk e përfundojmë diçka në man da-
tin prej katër vjetësh, sa janë në pus htet di sa po li ti-
kan, atëherë ke mi fi tu ar asgjë, sep se prapë du het të 
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vijë një tjetër ta marrë punën..
Deklaratë: Iva na Gra bo vac, Byro ja e Qytetarëve Tuzëll, BeH, 
Kon sul ti met kombëtare me të rinjtë, Sarajevë, BeH, 17 shta tor 
2009.

Një nga pro ble met për for mi min e KO MRA-s 
mund të jetë ed he fak ti që di sa shte te në ra jon 
nuk e njo hin Kosovën e di sa, siç është Sllo ve nia, 
janë anëtare të Bas hki mit Evro pian.

KO MRA si (…) ko mi sion ra jo nal i ci li du het të for mo-
het me marrëveshje ndërkombëtare, si mund t’i tejka-
lojë pro ble met e qu aj tu ra anëtarësim të Sllovenisë, e së 
shpej ti ed he të Kroacisë, në Bas hki min Evro pian dhe 
mo snjo hja ndërkombëtare e Kosovës vetëm si vend ku 
du het të hu lum to hen shke ljet e të drej ta ve të nje ri ut?
Deklaratë: Da mir Sal kiq, Ini ci a ti va Ri no re për të Drej tat e Nje ri-
ut të Bosnjës e Hercegovinës, zyra në Sarajevë, BeH, Kon sul ti met 
kombëtare me të rinjtë, Sarajevë, BeH, 17 shta tor 2009.

Vik ti mat në BeH nuk janë të ha pu ra për bi se-
di me dhe nuk kanë be sim ndaj per so na ve nga 
bashkësitë tje ra et ni ke. 

Unë veç një vit e gjysmë po punojë në vik ti mat e 
torturës dhe kam shku ar ed he nëpër vend ba ni met e 
refugjatëve dhe nëpër ven det ku njerëzit janë kthyer 
në va trat e ve ta (…) Njerëzit janë mjaftë skep tik rreth 
këtyre gjërave (…) Është shumë vështirë t’u fli tet atyre 
njerëzve. Ata njerëz nuk duan të fla sin për atë që u 
ka ndod hur atyre (…) Unë e ci la qu hem Ni na, kur 
vij në ndonjë vend ku eks klu zi visht janë myslimanët, 
ata auto ma ti kisht ngrenë mur përpara me je, për 
shkak se unë qu hem Ni na apo që mbi e mrin e kam 
Zu pan dhe mua më du het që gjysmë orën e parë të 
sqa roj kush jam dhe çka jam dhe për çka jam aty, 
që ata fa re të më lejojnë t’i pyes si janë e gjëra të 
ngjas hme.
Deklaratë: Ni na Zu pan, Lëvizja Ri no re “Re volt”, Tuzëll, BeH, 
Kon sul ti met kombëtare me të rinjtë, Sarajevë, BeH, 17 shta tor 
2009.

Vik ti ma ve në bashkësisë e përziera (kthyese) u 
ne vo ji tet mbështetja dhe ndih ma e veçantë psi-
ko lo gji ke. 

Ata thonë (…) gjyka ta ed he më tu tje po e bënë këtë, 
ko mi si o net po e bëjnë këtë, por ata njerëz ako ma 
mbe ten me ato tra u ma. (…) Përfundimisht me ata 
(vik ti mat) du het pu nu ar si do mos, bie fja la, që të 
gjithë ata njerëz kanë fëmijë të cilët kanë pro ble me në 
shkollë (…) Këto tash janë ka tun de dhe vend ba ni me 
të përziera dhe ata fëmijë shkojnë në shkol la të ndarë 
apo shkojnë bashkë në shkollë ku çdo ditë ndeshën me 
ato pro ble me të cak tu a ra.

Deklaratë: Ni na Zu pan, Lëvizja Ri no re “Re volt”, Tuzëll, BeH, 
Kon sul ti met kombëtare me të rinjtë, Sarajevë, BeH, 17 shta tor 
2009.

Ne vo ji tet të fillojmë lo bin gun dhe kërkimin e 
mbështetjes nga pus hte ti dhe partitë po li ti ke. 

A ek zi ston lo bin gu ak tiv, domethënë, mo men tal i 
atyre par la men te ve? Men doj se ky është pro ces i 
ci li është shumë i rëndësishëm (…) për mi ra ti min e 
mëvonshëm të të gjit ha atyre stra te gji ve dhe në fund 
të KO MRA-s.
Deklaratë: Draz hen Bos hko viq, Fo ru mi i të Rinj ve të Tre bi njes, 
BeH, Kon sul ti met kombëtare me të rinjtë, Sarajevë, BeH, 17 
shta tor 2009.

Men doj se du het kërkuar atë mbështetje mak si ma le 
nga struk tu rat qe ve ri ta re në pus htet për shkak se pa 
to nuk mund të bëhet asgjë.
Deklaratë: Ni na Zu pan, Lëvizja Ri no re “Re volt”, Tuzëll, BeH, 
Kon sul ti met kombëtare me të rinjtë, Sarajevë, BeH, 17 shta tor 
2009.

Rr je tet e të rinj ve mund të ndihmojnë në grum-
bul li min e 1.000.000 nënshkrimeve. 

Njëfarë pro po zi mi imi është (…) nëse ndos hta nuk 
ke ni fil lu ar, veç është das hur të ni sni ta ndërtoni 
një rr jet të or ga ni za ta ve ri no re (…) Ato or ga ni za ta 
ri no re, të paktën e jo na një herë në javë ka ta ki me 
me anëtarët e vet dhe mundët veç me ta të fillojë të 
bisedojë, dhe me këtë do të mun de ni në të ar dhmen 
e afërt të me rr ni nga ata informatën kthyese, ci li 
është ai numër i anëtarëve që mund të punojë, emrat 
e mbi e mrat menjëherë t’i ke ni kon kre tisht dhe të 
fu te ni të gatshëm në atë pro ces të grum bul li mit të 
pe ti ci o nit.
Deklaratë: Draz hen Bos hko viq, Fo ru mi i të Rinj ve -Tre bi nje, 
BeH, Kon sul ti met kombëtare me të rinjtë, Sarajevë, BeH, 17 
shta tor 2009.

Kon sul ti met janë të mi ra por sa më shpejtë lyp-
set or ga ni zu ar fushatën me di a ti ke, që të fi to het 
mbështetja e gjerë. 

Sa do që për mua is hin cool këto kon fe ren cat kur 
ne të gjithë pak shi he mi, bisedojmë, njo him shumë 
njerëz nga vi set e ndryshme të shte tit. Men doj per-
so na lisht se ky KO MRA do të du hej, (…) shumë 
shpejtë, domethënë, të nis me njëfarë (…) fus ha te 
me di a ti ke për një masë më të gjerë po pul lo re, sep se 
(…) KO MRA nuk mun det as të ketë suk ses pa (…) 
mbështetjen e masës së gjerë po pul lo re.
Deklaratë: Da mir De ja no viq, Lëvizja Ri no re “Re volt”, BeH, Kon-
sul ti met kombëtare me të rinjtë, Sarajevë, BeH, 17 shta tor 2009.
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Pasqyre e mendimeve, propozimeve dhe rekomandimeve 
korrik – dhjetor 2009

Ne vo ji tet të shfa qet kuj des që de kla ra tat e dësh-
mitarëve të janë të ve ri fi ku a ra. 

Mua më in te re son kon kre tisht kush do të punojë 
në te ren në bashkësitë lo ka le mi dis atyre vik ti ma-
ve. Kush do t’i mbledh ato rrëfime? Pra, kush do të 
punojë në si ste ma ti zi min e kësaj? A do të jenë këto 
or ga ni za tat prej part ne ri, individët, për faq ësu e sit e 
KO MRA-s apo … Dhe në kon tekst të kësaj dëshiroj 
të propozojë që të shfa qet kuj des, sep se ne je mi të 
prirë që ato rrëfime t’i trillojmë (…) Du het të shfa qet 
kuj des mbi vërtetësinë e atyre rrëfimeve dhe të fak-
te ve në ter ren.
Deklaratë: Al mir Sa li ho viq, Aso ci a ci o ni i Studentëve Srebrenicë, 
BeH, Kon sul ti met kombëtare me të rinjtë, Sarajevë, BeH, 17 
shta tor 2009.

Ini ci a ti va për KO MRA dhe vetë KO MRA janë 
pa ran da lim që kon flik tet të mos përsëriten në 
të ar dhmen. 

Kur erd ha këtu as që mund të pa ra men do ja se 
kjo është ajo për të cilën po bisedojmë. Por tash 
kur po shoh, po vërej se kjo ndos hta është një 
çështje e re në Ball kan e ci la është pa ran da lim. 
Domethënë, gjëja më e rëndësishme e gjithë kësaj 
është pa ran da li mi që kurrë më të mos ndodhë 
ajo që ka ndod hur.
Deklaratë: Gjor gje Ra da no viq, Qen dra për afir mi min e të rinj ve 
She ko vi qi, BeH, Kon sul ti met kombëtare me të rinjtë, Sarajevë, 
BeH, 17 shta tor 2009.

KO MRA ne vo ji tet të ketë zyrat në bashkësitë 
lo ka le, pa ra se gjit hash në ato ku gjen den bash-
kësitë et ni ke të ci lat jetojnë nda ras njëra nga 
tje tra, si dhe në bashkësitë që janë të ngar ku a ra 
me kon flik te. Mësimi i fak te ve në bashkësitë e 
nda ra do t’u jep shem bull shte te ve si t’i zgjid hin 
pro ble met. 

Unë vij nga bashkësia e ndarë kombëtare dhe shkojë 
në shkollë e ci la është e eti ke tu ar si dy shkol la nën 
një kulm. Dhe pikërisht an gaz ho hem për këtë lo ka le 
e pri ma re. Domethënë, KO MRA-n lo ka le. Kjo është 
ide eks tra, sep se (…) nëse ne e zgjid him këtë në bash-
kësinë lo ka le, shumë lehtë kjo do të mund të shtri het 
në shkallë shte ti
Deklaratë: Av do Zec, Qen dra ri no re Gor nji Va kuf/Us ko plje, 
BeH, Kon sul ti met kombëtare me të rinjtë, Sarajevë, BeH, 17 
shta tor 2009.

Vi ti 2010 është vi ti zgjed hor në BeH dhe fus-
ha ta pa ra e lek to ra le po ten ci a lisht mund të ketë 
ndi kim ne ga tiv në iniciativën dhe for mi min e 
KO MRA-s. 

Folëm mbi pro ble met që mund të lin din, re spek ti-
visht të ci lat me si gu ri do të kri jo hen me ra stin e 
for mi mit (…) Nuk di nëse ke ni llo ga ri tur njërën nga 
gjërat (…) Vi ti 2010 gjith se si është një vit i tur bu len-
ca ve në BeH për shkak të fushatës elek to ra le (…) Në 
atë kohë tur bu len te po hyjmë ne me fushatën tonë, 
domethënë, for mi min e ko mi si o nit.
Deklaratë: Ni had Ga ni ja, Ini ci a ti va e të Rinj ve për të Drej tat e 
Nje ri ut në BeH, Kon sul ti met kombëtare me të rinjtë, Sarajevë, 
BeH, 17 shta tor 2009.

50. Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le 

Pa krac, Kro a ci
22 kor rik 2009

Kon sul ti met në Pa krac i kanë or ga ni zu ar Qen dra 
për mbështetje e zhvil lim të shoq ërisë ci vi le Del fin 
(Kro a ci) dhe Do cu men ta (Kro a ci). Në tu bim kanë 
qenë të pranishëm 63 pjesëmarrës/se, kryesisht për-
faq ësu es/se të or ga ni za ta ve për të drej tat e nje ri ut, të 
bashkësive e të sho qa ta ve të fa mi lje ve të vik ti ma ve, 
të bashkësive mi no ri ta re, bashkësive të sho qa ta ve të 
veteranëve, si dhe për faq ësu es/se të ve tëqe ve ri sjes 
lo ka le, e in di vid nga qyte tet Pa krac e Li pik. Ligjërues 
kanë qenë Su za na Ku nac (B.a.b.e, Kro a cia), Dra gan 
Po po viq (Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, Ser bi) 
dhe Go ran Boz hi ç e viq (Mi ra mi da Cen tar, Kro a cia). 
Tu bi min e kanë mo de ru ar Mir ja na Bi lo pa vlo viq 
(Del fin, Kro a ci), Ve sna Ter she liq (Do cu men ta, Kro-
a ci) dhe Go ran Boz hi ç e viq (Mi ra mi da Cen tar, Kro a-
ci). Ga ze ta e Pa kra cit dhe Ra dio Da ru var kanë njof-
tu ar nga tu bi mi ndërsa Mir ja na Bi lo pa vlo viq (Del fin, 
Kro a ci), Ve sna Tersheliç (Do cu men ta, Kro a ci) dhe 
Dra gan Po po viq (Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi) kanë dhënë de kla ra ta për HRT (Ra di o te le vi zi-
o ni i Kroacisë), kor re spon den ca në Da ru var. Le tra të 
mbështetjes tu bi mit i kanë dërguar në emër të zyrës 
së pre si den tit të Republikës së Kroacisë, këshilltari i 
pre si den tit për çështjet e si ste mit po li tik, prof dr sc 
Si nis ha Ta ta lo viq në emër të Qe ve risë së RK dr. Slo-
bo dan Uze lac, nënkryeta ri i Qe ve risë së RK. 

Pro po zi met, men di met dhe 
Re ko man di met

Ini ci a ti va KO MRA është mbështetje e 
mirëseardhur për pro ce sin e vërtetimit të së 
vërtetës mbi kryesit dhe vik ti mat, që do të 
reflektojë po zi ti visht në marrëdhëniet mi dis 
po puj ve dhe shte te ve në ra jon. 
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Pu na e de ri tas hme e sho qa ta ve pjesëmarrëse të 
këtyre kon sul ti me ve dhe të sho qa ta ve tje ra jo qe ve ri-
ta re në Kro a ci dhe në shte tet fqin je të përfshira nga 
luf ta gjatë vi te ve të nëntëdhjeta, në masë të ndjes hme 
ka ndih mu ar përshpejtimin e pro ce sit të vërtetimit 
të fak te ve lid hur me kryer jen e kri me ve të luftës dhe 
shke ljen e të drej ta ve të nje ri ut. Kjo iniciativë është 
mbështetje e mirëseardhur për in ten si fi ki min e mëte-
jmë dhe zba ti min e plotë të këtij pro ce si, në mënyrë 
që e vërteta mbi kryesit dhe kri met të vërtetohet si 
du het dhe në mënyrë gjithëpërfshirëse, që padyshim 
do të re flek ton te po zi ti visht në ndërtimin e marrëd-
hënieve gjithëpërfshirëse mi dis po puj ve e shte te ve që 
kanë qenë të përfshira me luftë.
Deklaratë: prof. dr. sc. Si nis ha Ta ta lo viq, Zyra e pre si den tit të RK, 
Kro a ci, le tra e mbështetjes, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, 
Pa krac, 22 kor rik 2009

Har ti mi i re gji strit zyrtar e objek tiv mbi të 
kaluarën dhe njo hja e vik ti ma ve është detyrë e 
mad he.

Har ti mi i re gji strit të saktë, zyrtar e objek tiv mbi 
kri met e luftës dhe shke ljet tje ra të rënda të drej ta ve 
të nje ri ut të kryera në periudhën prej fil li mit të luftës 
më 1991 de ri në fund të vi tit 2001, njo hja e vik ti ma ve 
dhe e vu aj tje ve të tyre, si dhe evi ti mi i përsëritjes së 
kri me ve, si kur se ke ni ce kur në përshkrimin e objek ti-
va ve të KO MRA-s, vërtetë është detyrë e mad he.
Deklaratë: Slo bo dan Uze lac, nënkryetar i Qe ve risë së RK, Kro a-
ci, le tra e mbështetjes, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Pa krac, 
22 kor rik 2009

Ini ci a ti va KO MRA e hap di a lo gun mi dis gru pe-
ve të ndryshme në shoq ëri të ci lat de ri më tash 
nuk kanë bi se du ar. 

Për mua është shumë me rëndësi që ne në Kro a ci ta 
ha pim di a lo gun ndërmjet njerëzve të cilët de ri më 
tash bash nuk kanë bi se du ar (…) se ke mi nevojë të 
bisedojmë dhe kjo mund të funksionojë
Deklaratë: Go ran Boz hi ç e viq, Mi ra mi da Cen tar, Kro a cia, Kon-
sul ti met me bashkësinë lo ka le, Pa krac, 22 kor rik 2009

Du het ni sur nga fak ti se kush dhe kur e ka ni sur 
luftën pavarësisht nga men di met e ndryshme 
mbi shka qet e luftës. 

Mua per so na lisht më mun gon fja lia se kush dhe kur 
e ni si luftën. Men doj se pa këtë, de ri sa të mos ketë 
gu xim që ai tan ku i APJ që ka hyrë në Pa krac dhe 
ai fqin ji (…) e rro ki pushkën më 1. 3. dhe e sul moj 
postëkomandën e policisë (…)n ë Pa kra cin kro at të 
mund të thotë „po, ne e ni sem je mi të gatshëm të 
shkojmë përpara” … Unë jam ka to lik, jam i gatshëm 

të fa li kur të më shtri het do ra. (…) dhe nuk më pëlqen 
ai op si o ni se fil li mi është Be o gra di. Mirë shumë, por 
nëse pra pa kësaj qëndron fak ti se je ni të vetëdijshëm 
për atë çfarë ka ndod hur.
Deklaratë: Du brav ka Shpa nç iq, Qyte ti Pa krac, Kro a ci, Kon sul ti-
met me bashkësinë lo ka le, Pa krac, 22 kor rik 2009

Men doj se shka qet du het të jenë për çdo rast, sep se ne 
sot po fla sim eks klu zi visht mbi pa so jat, e ato pa so ja 
kanë lin dur për arsye të ndonjë shka ku (…) Ne me 
si gu ri ke mi men di me të ndryshme mbi shka qet e 
kësaj luf te
Deklaratë: Bran ko Ko va ç iq, Këshilli i pakicës kombëtare ser be 
i qyte tit Da ru var, Kro a ci, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, 
Pa krac, 22 kor rik 2009

Si të si gu ro het që par la men tet t’i zgjed hin 
anëtarët e ndershëm, me përvojë dhe të ar si mu-
ar të KO MRA-s pa ndi ki min e politikës. 

Më ha bit fak ti që par la men ti do t’i formojë ko mi si o-
net. Ako ma de mo kra cia në shte tet to na nuk është aq 
sa që t’i ikim politikës dhe anëtarët e ko mi si o ne ve të 
pa ndërlidhur për politikën. (…) Si men do ni ti ik ni 
politikës? Si men do ni ta im po no ni që par la men tet 
të zgjed hin anëtarë mjaftë të ndershëm, me përvojë 
dhe të ar si mu ar (…) këtë nuk e kam të thënë de ri 
në fund
Deklaratë: Du brav ka Shpa nç iq, Qyte ti Pa krac, Kro a cia, Kon sul-
ti met me bashkësinë lo ka le, Pa krac, 22 kor rik 2009

KO MRA hap hapësirë që fajtorët të am ni sto hen. 

E ke ni ha pur po li go nin që fajtorët mund të fla sin, 
e për këtë mund të am ni sto hen. Me këtë nuk paj-
to hem.
Deklaratë: Du brav ka Shpa nç iq, Qyte ti Pa krac, Kro a cia, Kon sul-
ti met me bashkësinë lo ka le, Pa krac, 22 kor rik 2009

Pjesëmarrësit/set nga Kro a cia dëshirojnë të 
mësojnë se në çfarë mënyre në Ser bi, BeH dhe 
në Mal të Zi traj to hen veteranët që janë pjesë-
marrës të luftës në Kro a ci: a traj to hen ata si 
he ronj? 

Ne e ke mi të zgjid hur le gji sla ci o nin, li gjet mbi 
mbrojtësit e at dhe ut …Unë per so na lisht nuk i njoh 
li gjet në Ser bi. A i kon si de ron Ser bia veteranët dhe 
mbrojtësit njerëz që kanë shtënë ndaj nesh? A e ka 
këtë Ma li i Zi apo Bo snja? Kush janë mbrojtësit, 
cilët janë heronjtë e ven de ve me të cilët ne do të 
bashkëpunojmë në KO MRA? 
Deklaratë: Du brav ka Shpa nç iq, Qyte ti Pa krac, Kro a cia, Kon sul-
ti met me bashkësinë lo ka le, Pa krac, 22 kor rik 2009
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KO MRA do ti hulumtojë kri met të ci lat nuk 
janë pro ce du ar de ri më tash. 

Ke mi njerëz tanë, pa kra ca sit të cilët nga Ko staj ni ca 
janë dërguar në Manjaçë, Bjelinë, vu ko va ras të zënë 
rob në Mitrovicën e Sre mit, kurrë s’ kam dëgjuar se (…) 
di kush është pro ce du ar nga ato ter ri to re. (…) Unë e di 
se ko mi si o ni do të jap përgjigje pikërisht në këto pyetje.
Deklaratë: Du brav ka Shpa nç iq, Qyte ti Pa krac, Kro a cia, Kon sul-
ti met me bashkësinë lo ka le, Pa krac, 22 kor rik 2009
 
Ne vo ji tet të de fi no het no ci o ni i viktimës. Këta 
janë ed he fëmijët të cilëve u është shkur tu ar 
fëmijëria e re hatshme. 

Të de fi no het vik ti ma. I përmendet gratë, i përmen-
det përdhunimet, atë që nuk e njeh as le gji sla ci o ni 
kro at, kur se ne e ndjejmë shumë mirë, vik ti ma janë 
ma dje ed he fëmijët e mi të cilët jetojnë në qyte tin e 
tillë, të cilëve u është shkur tu ar ajo që e kamë gëzuar 
unë pa ra 30 vjetësh. Vik ti ma janë ed he gratë të ci lat 
me fëmijët janë en dur nëpër shtëpia të hu a ja de ri sa 
bur rat e tyre kanë qenë në fushëbetejë (…) Ne je mi të 
gjithë njerëz me tra u ma.
Deklaratë: Du brav ka Shpa nç iq, Qyte ti Pa krac, Kro a cia, Kon sul-
ti met me bashkësinë lo ka le, Pa krac, 22 kor rik 2009

Vik ti mat nuk gu xon të ba ra zo hen me agre so rin. 

Ndos hta jam e lid hur emo ti visht, por (…) ed he kur 
kam hyrë në këshillin ndërkombëtar për paj tim dhe 
këtu në fa mul li, kurrë s’kam thënë se vik ti ma du het 
të ba ra zo het me agre so rin.. Kjo është e pa ra dhe the-
me lor ja që du het të kup to het.
Deklaratë: Ja ro slav Vo zab, Këshilli i pakicës kombëtare çeke, 
Fa mul lia e Pozhegës-Sllavonisë, Qyte ti Li pik, Kro a cia, Kon sul ti-
met me bashkësinë lo ka le, Pa krac, 22 kor rik 2009

Du het emërtuar kryesit dhe urdhërdhënësit e jo 
të fajësohet i tërë po pul li.

Kur fli tet për ndonjë krim, atëherë gjithmonë jam 
për atë që të fli tet me emrin e mbi e mrin e kri mi ne lit 
dhe të atij i ci li e ka shty. Domethënë, aty do të du het 
ed he ai që e ka bërë atë të thotë kush e ka shty.
Deklaratë: Ja ro slav Vo zab, Këshilli i pakicës kombëtare çeke, 
Fa mul lia e Pozhegës-Sllavonisë, Qyte ti Li pik, Kro a cia, Kon sul ti-
met me bashkësinë lo ka le, Pa krac, 22 kor rik 2009

Kam qenë robër në kam pin Buçje, por pa ra këtij 
kam pi në Buçje ka qenë një kamp në Grgjevicë (…) 
Unë kam qenë si serb për shkak se nuk kam pra nu ar 
të shkoj në us htri (…) Mua tmerrshëm më ofen don si 
nje ri. Ku do që vi thonë „Ju serbët e ke ni bërë këtë”. E 
unë them: „Po, se kam bërë.” Unë tash në ka tun din 

tim kam njëqind shtëpi. Asnjëri nuk është faj tor, unë 
ga ran toj me jetën ti me (…) por du het thënë me emër 
e mbiemër.
Deklaratë: Velj ko Man diq, Sho qa ta e luftëtarëve an ti fas hist 
dhe e antifashistëve, Kro a ci, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, 
Pa krac, 22 kor rik 2009

Të gjit ha shte tet du het të pranojnë dorëzimin e 
kriminelëve dhe ti dënojnë kriminelët. 

Të gjit ha ven det du het pa ra se gjit hash ta pra-
nojnë një ligj the me lor, dorëzimin e kriminelëve dhe 
re spek ti min e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë 
dhe ti fu sin të gjit ha kla u zo lat në shte tet e ve ta se ata 
kri mi nel du het të dënohen.
Deklaratë: Ja ro slav Vo zab, Këshilli i pakicës kombëtare çeke, 
Fa mul lia e Pozhegës-Sllavonisë, Qyte ti Li pik, Kro a cia, Kon sul ti-
met me bashkësinë lo ka le, Pa krac, 22 kor rik 2009

Është me rëndësi të re gji stro hen të gjit ha kam-
pet dhe ata të shënohen. 

Kam qenë robër në kam pin Buçje, por pa ra këtij 
kam pi Buçje ka qenë një kamp në Gr gje vic për të 
ci lin ndos hta askush nuk ka di tur nga këto pus hte te, 
vetëm kanë di tur di sa njerëz, ata kriminelët që na 
kanë mbyllur atje (…) Se kret, për të cilët nuk ka di tur 
askush përpos partisë, të këtyre “serbomëdhenjve”, si 
do ti qu a ja unë ata, apo jo serbët (…) dhe atje du het 
ven do sur një tabelë
Deklaratë: Velj ko Man diq, Sho qa ta e luftëtarëve të an ti fas hi zmit 
dhe antifashistëve, Kro a ci, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, 
Pa krac, 22 kor rik 2009

Të gjit ha kri met dhe vik ti mat du het të re gji stro-
hen e ndriçohen. Ako ma ka kri me për të ci lat 
nuk fli tet.
 
Tek ne gjit has htu është një ka tund, Gor nji Gra-
ho vlja ni. Atje janë zhdu kur dymbëdhjetë njerëz. 
Askush për ta de ri më sot nuk ka pyetur as nga 
serbët as nga kroatët, ed he kjo të rad hi tet e të spa-
stro het ed he kjo situatë.
Deklaratë: Velj ko Man diq, Sho qa ta e luftëtarëve të an ti fas hi zmit 
dhe antifashistëve, Kro a ci, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, 
Pa krac, 22 kor rik 2009

Askush nuk mund të thotë se nuk di nga pus hte ti për 
14 njerëz nga Gor nji Gra ho vlja ni. Nuk janë 12 por 
14. Ja Ve sna Tersheliç, ua bas hkan gjes re gji stri min. 
Nuk i kam krejt të dhënat. Kush nuk mund të më 
thotë se nuk e di askush për njerëzit që kanë mbe tur 
pas me je në Fushën e Pa kra cit, e nuk janë.
Deklaratë: Gjor gje Gun je viq, kam pist i kam pit Buçje dhe Fus ha 
e Pa kra cit, Kro a ci, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Pa krac, 
22 kor rik 2009
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Në ter ri to rin e Da ru va rit dhe Pa kra cit ka serb 
të zhdu kur, fa tin e të cilëve du het ta ndriçojë 
KO MRA. 

Ke mi (…) në ter ri to rin ed he të Da ru va rit ed he të 
Pa kra cit dhe të ko mu na ve fqin je, gjit has htu ci vil të 
zhdu kur të na ci o na li te tit serb të cilët janë zhdu kur 
gjatë ope ra ci o ne ve luf ta ra ke e bi le ed he më pas. 
Dhe me si gu ri ekzistojnë njerëz këtu të cilët e dinë 
ku janë ata njerëz dhe kush i ka marrë, dhe ku janë 
zhdu kur, por besojmë se ed he ky ko mi sion dhe kjo 
iniciativë do të ndihmojnë.
Deklaratë: Bran ko Ko va ç iq, Këshilli i pakicës kombëtare ser be 
të qyte tit Da ru va ra, Kro a cia, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, 
Pa krac, 22 kor rik 2009

KO MRA du het t’i regjistrojë vik ti mat e bom bar-
di me ve të NA TO-s.

Më in te re son a do të jetë objekt i KO MRA-s (…) a 
do të përfshihen ed he vik ti mat që janë zhdu kur si 
pasojë e kri mit që e ka bërë ed he Pak ti NA TO gjatë 
in ter ve ni mit, pa si që fja la është për ter ri to rin e gjithë 
ish Jugosllavisë.
Deklaratë: Bran ko Ko va ç iq, Këshilli i pakicës kombëtare ser be 
të qyte tit Da ru var, Kro a ci, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, 
Pa krac, 22 kor rik 2009

Vik ti mat, si do mos fëmijët prindërit e të cilëve janë 
vrarë apo zhdu kur, do të mar rin kom pen sim. 

A ek zi ston mundësia që ato vik ti ma (…) të mar rin 
ndonjë kom pen sim nga si ste mi (…) mu pikërisht 
për shkak të fak tit që ke mi shem bul lin e fëmi-
jëve, domethënë që kanë mbe tur pa prindër, kur se 
prindërit u janë marrë dhe u janë vra.
Deklaratë: Ma ri ja Zhi liq, Qen dra për fur ni zim so cial të Qyte tit 
Pa krac, Kro a ci, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Pa krac, 22 
kor rik 2009

Njerëzit vështirë bal la fa qo hen me të vërtetën se 
pjesëtari i gru pit të tij et nik ka bërë krim. Shte-
tet në ra jon nuk kanë vul lnet ta zgjid hin këtë 
çështje. 

Shte ti ka të gjit ha in stru men tet dhe mundësitë që 
nëse dëshiron ci li do nga shte tet e përmendura këtu, 
ato çështje mund ti zgjidh. Evi dent se nuk ka vul lnet, 
vështirë njerëzit bal la fa qo hen me të vërtetën se ed he 
pjesëtari i gru pit të tij et nik ka bërë krim.
Deklaratë: Gjor gje Gun je viq, kam pist i kam pit Buçje dhe Fus ha 
e Pa kra cit, Kro a ci, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Pa krac, 22 
kor rik 2009

Ini ci a ti va KO MRA e in ku ra jon grum bul li min e 
serbëve dhe kroatëve në Pa krac që të bisedojnë 

ha pur mbi te mat e ndryshme, që kon tri buon në 
nor ma li zi min e marrëdhënieve të tyre.

Men doj se ky ta kim (…) ka tu bu ar (…) njerëz të ori-
en ti me ve të ndryshme, (…) të cilët kanë qenë, (…) në 
anët e kundërta (…) Kjo sjellë njëfarë per spek ti ve dhe 
të ar dhme për këtë qytet (…) për t’i in ku ra ju ar që ata 
vetë të in ku ra jo hen që me një nor ma li zim të mar-
rëdhënieve këtu, që ed he ata të ni sin të fla sin dhe t’i 
tregojnë të vërtetat
Deklaratë: Ob rad Iva no viq, Fo ru mi De mo kra tik Serb Pa krac, 
Kro a ci, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Pa krac, 22 kor rik 
2009

Pjesëmarrësit/set e mbështesin që të vërtetohen 
fak tet kush janë vik ti mat, kryesit dhe urdhërd-
hënësit. 

Njëmend du het vërtetuar fak tet për t’u parë kush 
janë vik ti mat, kush janë ata kryesit dhe urdhërd-
hënësit (…) kjo nuk du het tash të nda het, sep se tash 
prak ti kisht 50 për qind nga ne që ke mi qenë në Buçje, 
janë të vde kur (…) Aty kanë qenë njerëzit prej 20, 18 
e de ri 83 vjeç (…) Dhe pran daj e përshëndes këtë ini-
ciativë në drej tim të asaj për t’u vërtetuar fak tet.
Deklaratë: Vla di mir So lar, kam pist në kam pin Buçje dhe Sta ra 
Gra dis hka, Kro a ci, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Pa krac, 
22 kor rik 2009

In sti tu ci o net dhe shte tet i kanë të gjit ha të 
dhënat mbi kri met. Ato du het të mer ren me këto 
çështje. Ini ci a ti va KO MRA nuk do të sjellë fryt. 

Po li cia ka njo hu ri për shumë gjëra ed he në njërën 
ed he në palën tjetër. Këtë du het thënë botërisht. Ne 
du het t’u ja pim mbështetje shte te ve dhe in sti tu ci o ne-
ve që të mer ren me këtë, por as ky tu bim men doj se 
shumë nuk do të sjellë fryte. Ne mund të the mi çka 
du am.
Deklaratë: Mi lu tin Ci cva ra, ish anëtarë i Bashkisë së qyte tit në 
Pa krac, Kro a ci, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Pa krac, 22 
kor rik 2009

Ekzistojnë in ci zi met ar ki vo re të kri me ve. 
KO MRA du het të ketë qa sje në ato in ci zi me.

Ekzistojnë plotë in ci zi me ar ki vo re ed he nga kjo ed he 
nga ajo palë. Ky ko mi sion do të du hej pikërisht të 
an gaz ho het për atë që ed he ato in ci zi me të kon trol-
lo hen. Është fakt se vik ti mat, si në Ku ku njevc, janë 
in ci zu ar pohojnë di sa njerëz nga ajo palë, (…) Ek zi-
ston in ci zi mi i rrënimit të kishës në Ça gliq, ek zi ston 
in ci zi mi i rrënimit të (…) kishës në Li pik.
Deklaratë: Ja ro slav Vo zab, Këshilli i pakicës kombëtare çeke, 
Fa mul lia e Pozhegës-Sllavonisë, Qyte ti Li pik, Kro a ci, Kon sul ti met 
me bashkësinë lo ka le, Pa krac, 22 kor rik 2009
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Se ci li e ka të vërtetën e vet, por du het ta shikojë 
të huajën. Këtë e mëson ini ci a ti va KO MRA.
 
Në këto hapësira je mi të vetëdijshëm se ka shumë 
të vërteta. Unë pikërisht jam it htar i kësaj ini ci a ti-
ve KO MRA, sep se se ci li ai që e ka të vërtetën e vet 
du het ta shi koj të huajën (…) Se ci li pyet për dja lin e 
vet (…) Çdo lëvdatë ushtarëve kro at që i kanë ru aj-
tur civilët, por nuk e përmendi se nuk janë ru aj tur 
civilët në Klis (…) E vërteta du het të mësohet, por 
(…) se ci li le ta shikojë të vetën dhe të huajën. Në 
bazë të atyre të vërtetave do të shkru het hi sto ria.
Deklaratë: Mi la din Ja kov lje viq, qyte tar i Pa kra cit, Kro a ci, Kon-
sul ti met me bashkësinë lo ka le, Pa krac, 22 kor rik 2009

Shumë fak te kurrë nuk do të mësohen, por 
KO MRA mund ta ngushtojë hapësirën për 
rre na e ma ni pu li me.

Një fja li më ra ndër mend kur e dëgjova një mik nga 
Ir lan da Ve ri o re (…) „Qëlli mi ynë është (…) ta ngush-
tojmë hapësirën për rre na e ma ni pu li me.” Kur se tek 
shumë të vërteta (…) kurrë nuk do të ar ri het, por ne 
sa më shumë ta mbyllim atë farë hapësire ku di kush 
nesër mund të flas se ka ndod hur kjo e ajo me aq 
njerëz, njëmijë njerëz, gjithnjë e më tepër e ngush-
tojmë atë hapësirë.
Deklaratë: Go ran Boz hi ç e viq, Mi ra mi da, Kro a ci, Kon sul ti met 
me bashkësinë lo ka le, Pa krac, 22 kor rik 2009

Dëgjimet pu bli ke të njerëzve janë shumë të 
qen ësis hme. 

Dëgjova këtu tre gi me të tme rrs hme. Unë, fat keq-
ësisht i dëgjoj në zyrën ti me ndonjëherë nga njerëzit, 
dhe pran daj kon si de roj se njerëzit du het të dësh-
mojnë (…) Më ri kuj toj një grua (…) Men doj gru a ja 
ka përjetuar go di tje në kokë (…) Thotë (…) “E di ni, 
mua në këtë luftë më janë zhdu kur bur ri dhe dja-
li.” (…) Kon si de roj se dëshmitë si të zo nja ve që këtu 
dëshmuan mbi tmer ret e ve ta, janë shumë të qen-
ësis hme.
Deklaratë: Mi ri ca Mil ja niq, Fo ru mi De mo kra tik Serb Pa krac, 
Kro a cia, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Pa krac, 22 kor rik 
2009

Ko mi si o net shtetërore për të zënët rob dhe të 
zhdu ku rit du het ta ja pin mbështetjen për for-
mi min e KO MRA-s.

Ekzistojnë ed he tru pat shtetëror të Republikës së 
Kroacisë, a po, ko mi si o ni për të zënët rob dhe të 
zhdu kur e as htu ed he në shte tet tje ra. Pra, ato ko mi-
sion eve me si gu ri do tu ja pin mbështetje të mirë që 
të for mo het një do ku ment i mirëfilltë dhe ju ri dik.

Deklaratë: Mi ri ca Mil ja niq, Fo ru mi De mo kra tik Serb Pa krac, 
Kro a cia, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Pa krac, 22 kor rik 
2009

Në bashkësitë lo ka le du het bi se du ar për atë 
kush e ka ni sur këtu luftën. 

Unë men doj se ini ci a ti va ju aj është e mirë por du het 
këtu ne, si qyte tar të Pa kra cit, të ke mi një ko mi sion të 
tillë (…) që të përfundojë se kush këtu e ni si luftën.
Deklaratë: An tun Bru ne ta, Këshilli i pakicës kombëtare ita li a ne 
Pa krac, Kro a ci, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Pa krac, 22 
kor rik 2009

51. Kon sul ti met kombëtare me 
intelektualët 

No vi Sad, Ser bi
25 shta tor 2009.

Kon sul ti met kombëtare me intelektualët i ka or ga ni-
zu ar Sho qa ta e Pa va rur e Gazetarëve të Vojvodinës 
(NDNV, Ser bi). Kanë marrë pjesë 35 in di vid, pro-
fesorë uni ver si te ti, bashkëpunëtorë shken cor, nga 
in sti tu tet dhe muzetë, avokatë, për faq ësu es të OJQ 
dhe të me di a ve. Ligjërues kanë qenë Bog dan Iva nis-
he viq nga Qen dra Ndërkombëtare për të Drejtën 
në Tran zi cion dhe Dra gan Po po viq nga Fon di për 
të Drejtën Hu ma ni ta re (Ser bi). Din ko Gru hon jiq 
(NDNV), e ka mo de ru ar tu bi min. Ra dio No vi Sad, 
TV Pink, NDNV, TV Voj vo di na dh TV Apo lo kanë 
ra por tu ar nga tu bi mi. 

Pro po zi met, men di met, Re ko man di met 
e pjesëmarrësve

Or ga net shtetërore të Serbisë kanë bërë pak në 
zbu li min e kryesve të kri me ve të luftës nga rad-
hët e policisë dhe ushtrisë dhe në kon fir mi min 
e ro lit të kishës, shkol la ve, in sti tu ci o ne ve aka-
de mi ke e shken co re.

Ne ke mi or ga net shtetërore që kanë qenë të shtrën-
guar, falë ak si o ne ve të Fon dit (për të Drejtën Hu ma-
ni ta re) pa ra se gjit hash dhe falë me di a ve të bëjnë 
diçka, por shumë pak ato or ga ne shtetërore kanë 
bërë që të zbu lo hen kri met që rr jed hin nga po li cia, 
nga us htria, që të zbu lo hen kriminelët të cilët rr jed-
hin nga kis ha, që të zbu lo het çfarë ka qenë ro li i 
shkollës (…) çfarë ka qenë ro li i in sti tu ci o ne ve më të 
lar ta aka de mi ke e shken co re.
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Deklaratë: Slo bo dan Be ljan ski, avo kat nga No vi Sa di, Ser bi, 
Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, No vi Sad, Ser bi, 25 
shta tor 2009.

Kis ha or to dok se ser be (SPC) nuk do të mundë-
sojë qa sje në do ku men tet e ve ta as që do ta 
mbështes for mi min e KO MRA-s. 

Di kush nga kis ha do të du hej të is hte në KO MRA 
ose në tru pat e tij, saktë nga kis hat (…) në botë kjo 
ka fi tu ar auto ri tet (…) Kjo tek ne do të shkojë shumë 
vështirë (…) ga ti nuk do të ec, (…) A do të mundësojë 
dhe si kis ha, apo saktësisht kis hat, qa sjen do ku men-
te ve? (…) kjo nuk do të shkojë lehtë. (…) dhe vërejtja 
e tretë, (…) Fi la ret, vlla di ka i tashëm i Milishevës, 
me armë në dorë në tank, do ku men tet janë aty, kur se 
kis ha nuk e ka pro ce du ar atë rast ed he pse, si pas të 
drejtës ka nu no re, ka qenë e obli gu es hme ta pro ce doj 
(…) ta zhbëjë
Deklaratë: Mir ko Gjor gje viq, publicistë, Ser bi, Kon sul ti met 
kombëtare me intelektualët, No vi Sad, Ser bi, 25 shta tor 2009.

Çfarë kis he, ata nuk do të duan të bisedojnë për këtë 
(…) s’ke mi shans që Kro a cia, Ser bia, nuk di Ma li i Zi, 
ta pranojnë me entuziazëm for mi min e KO MRA-s. 
Çfarë kis he, ata nuk do të duan ta le xojnë këtë, nuk 
di çfarë kundër-me mo ran du me.
Deklaratë: Mir ko Gjor gje viq, publicistë, Ser bi, Kon sul ti met 
kombëtare me intelektualët, No vi Sad, Ser bi, 25 shta tor 2009.

Rrethanë e vështirësuar është se Ser bia nuk ka 
marrëdhënie të mi ra me fqinjët. Pa mbështetje 
të fu qis hme ndërkombëtare do të jetë vështirë të 
for mo het KO MRA. 

Bashkëpunimi i Serbisë me fqinjët e ri (…) nuk është i 
mirë (…) aty nuk ka di a log dhe aty në re a li tet nuk ka 
përparim ra jo nal (…) Kjo është një nga gjërat të cilën 
du het llo ga ri tur si rrethanë rënduese të su po zu ar 
(…) Në një situatë të tillë. (…) një iniciativë e këtillë 
(…) vështirë do të kalojë pa mbështetje të fu qis hme 
ndërkombëtare.
Deklaratë: Mi lan Si mur diq, ish di plo mat nga No vi Sa di, Ser bi, 
Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, No vi Sad, Ser bi, 25 
shta tor 2009.

KO MRA lypset ta fitojë sta tu sin e palës në pro-
ce di met e kri me ve të luftës dhe të ketë auto ri zi-
me ta iniciojë procedurën. 

Ne ta ni ke mi pro ce se që ne ve na ofro hen (…) kundër 
di sa kri me ve të luftës, re la ti visht të imtë (…) por 
përse ai ko mi sion me njohuritë e ve ta (…) e nuk është 
përjashtim se ai do të kis hte qa sje më të mad he se 
sa vet or ga net e shte tit (…) të mos in ku a dro het në 

punën e një pro ce di mi të tillë pu blik? Përse ai nuk do 
të is hte palë e in te re su ar? (…) Përse ai nuk do të is hte 
ak ti visht i le gji ti mu ar për të ini ci u ar pro ce sin, përse 
të mos e marrë sta tu sin e palës?
Deklaratë: Dra ga na Qo riq, Fa kul te ti Ju ri dik në No vi Sad, Ser bi, 
Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, No vi Sad, Ser bi, 25 
shta tor 2009.

Ne vo ji tet të hu lum to het ro li i me di a ve, sep se 
të aku zu a rit për kri me të luftës mbro hen as htu 
që thonë se kanë shku ar në luftë të nxi tur me 
ra por tet e me di a ve mbi pësimin e serbëve.

„Por unë këtë e kamë dëgjuar, parë në ga ze ta, pa staj” 
(…) „e rro ka armën dhe u ni sa në atë qytet” (…) Për 
mo men tin ka di sa ra ste të til la ku të aku zu a rit gjatë 
pro ce sit (…) thjeshtë e kanë pa ra qi tur këtë ele ment 
si kon kret. Ata kanë thek su ar se diçka që kanë parë 
e dëgjuar në mo men tin e dhënë, ka qenë shkak për 
ve pri met e tyre kon kre te (…) Thënë më kon kre tisht 
(…)në Vu ko var, atë që e ka pu bli ku ar i pa ri Roj ters, 
e pa staj RTS, më pas “Ga ze ta e Vu ko va rit (…) ajo 
është informatë mbi atë se (…) 43 be be ser be janë 
vrarë nga ana e kroatëve
Deklaratë: Bra ni sla va Ko stiq, Fa kul te ti i Shken ca ve Tek ni ke në 
No vi Sad, Ser bi, Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, No vi 
Sad, Ser bi, 25 shta tor 2009.

KO MRA du het të përcaktojë gru pet e objek ti-
vit të ci la ve u drej to het dhe në har mo ni me këtë 
ta adaptojë të fo lu rit: du het të jetë në har mo ni 
me vle rat e atyre gru pe ve, të jetë i njo hur (si për 
njerëzit të cilëve u adre so het që me saz het e dër-
guara të mos i kuptojnë si diç që u im po no het 
nga jashtë). 

Kush është gru pi i objek ti vit? Të them, ja vetëm dy 
gru pe objek ti vi(…) Njëra janë vik ti mat e këtij kon-
flik ti (…)në atë rast mund të fla sim për një funk-
sion psi ko te ra pi, domethënë që vik ti ma ve t’u je pet 
mundësia që vetë të tregojnë vu aj tjet e ve ta apo tua 
prezantojnë tjerëve (…) Nëse gru pi objek tiv ci lit i 
adre so het ko mi si o ni është ai mje dis shoq ëror nga i 
ci li rr jed hin kryesit, atëherë është (…) shumë e rëndë-
sishme për efi ka si te tin e ardhshëm të re zul ta te ve të 
punës së këtij ko mi si o ni që (…) lek si ku (…) i tek ste ve 
që i sqa rojnë qëlli met dhe lek si ku i tek ste ve të përfun-
duara, du het të mbështetet mbi vle ra që janë kon sti-
tu ti ve për vetëdijen e atij gru pi objek tiv.
Deklaratë: Pa vle Rak, publicistë, Sllo ve ni, Kon sul ti met kom-
bëtare me intelektualët, No vi Sad, Ser bi, 25 shta tor 2009.

Anëtarë të KO MRA-s du het të bëhen ed he për-
faq ësu e sit e in sti tu ci o ne ve që kanë përgjegjësi 
për kon flik te, si kur se janë kis hat, akademitë e 
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shken ca ve e tje ra. Ato in sti tu ci o ne nuk kanë 
në qëndri met e ve ta të vle ra ve asgjë që ra di ka le 
është kundërthënëse me objek ti vat e KO MRA-s 
(je ta e qetë me tjerët, pen di mi, fa lja), dhe se 
detyra e tyre do të is hte ta vërtetojnë përse i 
kanë shke lur vle rat e ve ta.

Unë jam shumë i in te re su ar që diç e tillë të bëhet; 
që në punën e ko mi si o nit du het in ku a dru ar për faq-
ësu e sit e të gjit ha kis ha ve apo të di sa in sti tu ci o ne ve 
tje ra që janë mjaftë përgjegjëse për këto kon flik te, bie 
fja la, Aka de mia e Shken ca ve (…) men doj se du het 
in si stu ar në këtë që të gjin den njerëzit në gjen dje 
që, du ke u an gaz hu ar për vle rat e gru pit të vet, 
megjithatë në një ko mi sion të tillë të kontribuojnë 
që në fund re zul ta ti të jetë i pranueshëm ed he nga 
aspek ti i vle ra ve uni ver sa le.
Deklaratë: Pa vle Rak, pu bli cist, Sllo ve ni, Kon sul ti met kombëtare 
me intelektualët, No vi Sad, Ser bi, 25 shta tor 2009.
 
KO MRA du het të mer ret me grum bul li min e të 
dhënave dhe të do ku men ta ci o nit e jo me in ter-
pre ti min e fak te ve. 

Unë s’kam kurrfarë di le me kur është fja la për atë 
nëse është e ne voj shme të for mo het një ko mi sion i 
tillë apo jo, por men doj se ko mi si o ni lypset të grum-
bullojë të dhënat, e me (…) in ter pre ti min të mer ret 
di kush tjetër.
Deklaratë: Pa vel Do mo nji, Këshilli i Hel sin kit për të Drej tat e 
Nje ri ut në Ser bi, Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, No vi 
Sad, Ser bi, 25 shta tor 2009.
 
Pro po zoj që ne të fo ku so he mi në ngjar jet dhe në atë 
do ku men ta cion, dhe të mos i shtrojmë ve tve tes (…) 
qëlli me shumë të mëdha, sep se thjeshtë do të bi em 
në ndonjë kurth që ne ato qëlli me të mos mund t’i 
përmbushim.
Deklaratë: Haj ri ja Mu jo viq Zor niq, In sti tu ti i Shken ca ve Shoq-
ëro re, Ser bi, Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, No vi Sad, 
Ser bi, 25 shta tor 2009.

Një ko mi sion (…) nuk mund të eki po het as htu mirë 
të punojë dhe hulumtojë e të bëjë ed he in ter pre ti min 
(…) atë kon tekst të in ter pre ti mit, fak ti i të gje tur ve 
thjeshtë nuk po më përputhet në kon cep tin e tij di si 
(…) trup hu lum tu es, si perceptojmë se du am të jetë 
ai ko mi sion, (…) nuk du het të mer ret me kurrfarë 
in ter pre ti mi.
Deklaratë: Dra ga na Qo riq, Fa kul te ti Ju ri dik në No vi Sad, Ser bi, 
Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, No vi Sad, Ser bi, 25 
shta tor 2009.

Vërtetimi dhe in ter pre ti mi i fak te ve janë të pan-
das hme.

Vërtetimi dhe in ter pre ti mi i fak te ve (…) sa do që 
pa ri misht je mi (…) të prirë t’i dallojmë ato dy pro-
ce di me, du het të ke mi ndërmend ed he fak tin se 
ato janë të pan das hme. (…) Dhe atë (…) çka do të 
propozojmë ne të jenë kom pe ten ca (…) të atij ko mi-
si o ni nuk mund të eli mi no het in ter pre ti mi dhe për 
ato gjyqe të vle ra ve du het të je mi të vetëdijshëm (…) 
Du het të je mi të vetëdijshëm se nuk ka vetëm gjyqe 
fak ti ke që eks klu zi visht kanë fak ti kisht të dëshmuar 
dhe në atë kup tim për pi qe mi të bëhen në këtë ko mi-
sion dëshmues pa kurrfarë ele men te vle rash
Deklaratë: Ja smin ka Ha san be go viq, Fa kul te ti Ju ri dik në Be o-
grad, Ser bi, Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, No vi Sad, 
Ser bi, 25 shta tor 2009.

Mi dis serbëve bi se dat mbi vik ti mat ser be më 
nuk shkak ton pa si o ne, pran daj ed he nxi tja e 
bashkë ndjenjës ndaj vik ti ma ve nga bashkësitë 
tje ra et ni ke do të jetë e rëndë.. 

Ideologjitë me ka li min e kohës eshtërohen, si do-
mos atëherë kur bëhen shtetërore, ide o lo gji pa ra- 
shtetërore. Atëherë kur ideologjitë eshtërohen ndodh 
ed he një fe no men kul tu ror (…) opi ni o ni pak a shumë 
bëhet i pa in te re su ar për përmbajtjet e asaj ide o lo-
gjie (…) Kur tash e ini ci o ni bisedën mi dis serbëve mbi 
vik ti mat, kjo më nuk nxit kurrfarë pa si o ni, njëherë 
bi le më është thënë „po kjo është e bez disshme” (…) 
Ed he më vështirë në këtë kup tim do të jetë ri kuj ti mi i 
fak tit se pjesëtarët e bashkësisë tonë et ni ke kanë bërë 
kri me mbi pjesëtarët e bashkësive tje ra et ni ke.
Deklaratë: Gjo ki ca Jo va no viq, Fa kul te ti Fi lo zo fik në Be o grad, 
Ser bi, Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, No vi Sad, Ser bi, 
25 shta tor 2009.
 
De ri sa në kriminelët dhe vik ti mat to na shi ko-
hen ndryshe nga ato tje rat, KO MRA nuk do të 
ketë re zul ta te.

Në kriminelët shi ko het me dy ku te, kriminelët në 
radhët to na dhe (…) në vik ti mat në radhët to na dhe 
këtu pikë për pikë njësojë sil len në të gjit ha mje di set 
dhe de ri sa kjo është kështu e ka vështirë që një ko mi-
sion i tillë të arrijë re zul ta te të cak tu a ra.
Deklaratë: Vla di slav Ra da ko viq, po li to log, Ser bi, Kon sul ti met 
kombëtare me intelektualët, No vi Sad, Ser bi, 25 shta tor 2009.

Asnjë kërkim- fa lje zyrta re nuk ka qenë e 
sin qertë.

Nuk ka pa sur kërkim fa lje të sin qer ta, ed he pse pre si-
den ti ynë ka kërkuar fa lje për ato kri me, pro askush 
nuk i ka përjetuar ato kërkim fa lje si të sin qer ta (…) 
Presidentët tjerë këtë as që e kanë men du ar.
Deklaratë: Vlla di sllav Ra da ko viq, po li to log, Ser bi, Kon sul ti met 
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kombëtare me intelektualët, No vi Sad, Ser bi, 25 shta tor 2009.

Në shumicën e ven de ve re zul ta tet e bal la fa qi mit 
me të kaluarën janë të vo gla. Në Ser bi nuk është e 
mundshme si kur që nuk ka qenë e mundshme në 
Spanjë dhe Austri. Gjer ma nia bënë përjashtim. 

Re zul ta tet e bal la fa qi mit me të kaluarën në tërësi 
janë të vo gla në shumicën ven de ve (…) në shkallë 
shoq ëro re (…) Gjer ma nia bënë përjashtim dhe nuk 
është shem bull ka rak te ri stik (…) në Spanjë, pas 
rënies së Fran kos (…) fak ti kisht është ar ri tur një kon-
sen sus shoq ëror, ka rënë Fran ko, është kthyer de mo-
kra cia, por nuk hyhet në atë çfarë ka ndod hur gjatë 
kohës së Fran kos (…) Ndryshe, gjithë kohën de ri sa 
pe ze ta ka qenë valutë zyrta re në Spanjë, domethënë 
de ri në fund të she kul lit 20, kanë ek zi stu ar pe ze tat 
me figurën e Fran kos (…) E të mos fla sim për shem-
bul lin e Austrisë (…) shem bull më ekla tant është 
se Kurt Vald hajm ka mun dur të bëhet Se kre tar i 
Përgjithshëm i Kom be ve të Bas hku a ra si di kush që 
ka marrë pjesë në kri min e luftës (…) të bëhet kryetar 
i Austrisë.
Deklaratë: Slo bo dan Mar ko viq, Fa kul te ti i Shken ca ve Po li ti ke në 
Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, No vi 
Sad, Ser bi, 25 shta tor 2009.

Në pla nin aka de mik unë jam op ti mist, be soj (…) 
se po ha pet (…) di sku ti mi aka de mik mbi këtë temë 
(bal la fa qi mi me të kaluarën). Mirëpo (…) pa pjesë-
marrjen e shumicës së vlefshme (…) në Ser bi që të 
bëjmë çfarë do qoftë, kjo ab so lu tisht nuk është e 
mundshme dhe pikërisht për shka kun se kjo nuk ka 
qenë e mundshme as në Spanjë, as në Austri.
Deklaratë: Slo bo dan Mar ko viq, Fa kul te ti i Shken ca ve Po li ti ke në 
Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, No vi 
Sad, Ser bi, 25 shta tor 2009.

Të gjit ha shte tet janë të in te re su a ra që të mos 
zbu lo het përgjegjësia e tyre. Nuk do t’i ja pin 
do ku men tet e pa këtë KO MRA mund të jap 
vetëm vlerësimin e përgjithshëm. 

Ne mund t’i formojmë pesëdhjetë ko mi si o ne, nëse 
nuk na je pen do ku men tet ne mund të ja pim vetëm 
ndonjë vlerësim të përgjithshëm (…) Në kohën e 
fun dit jam ed he anëtar i këtij ko mi si o ni (…) për 
vërtetimin e rret ha na ve të pus hka ti mit të gje ne ra lit 
Mi haj lo viq (…) Ma dje ed he si kur të ekzistojë gatish-
mëria e shte tit, e këtu ek zi ston pa si që është for mu ar 
ko mi si o ni që diç e tillë të gjen det, ed he më tu tje nuk 
jam i bin dur 100 për qind se ko mi si o ni i ka marrë 
të gjit ha do ku men tet për kon trol lim (…) Ne këtu po 
fla sim për diçka që ka ndod hur pa ra (…) 65 vi tesh, 
ku (…) askush re le vant po li ti kisht për mo men tin nuk 

është gjallë (…) Këtu (Ini ci a ti va për KO MRA) po fla-
sim për diçka që ka ndod hur pa ra 10 vi tesh, pa ra 15 
vi tesh, ku ga ti të gjithë aktorët janë të gjallë dhe ku 
ga ti të gjithë janë të in te re su ar (…) që kjo në njëfarë 
mënyre të mos zbu lo het.
Deklaratë: Slo bo dan Mar ko viq, Fa kul te ti i Shken ca ve Po li ti ke në 
Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, No vi 
Sad, Ser bi, 25 shta tor 2009.

KO MRA mund të kontribuojë në ripërtëritjen e 
mirëbesimit mi dis bashkësive të ci lat kanë qenë 
të kyçura në luftë.

Ek zi ston një kon tekst ku du het ven do sur këtë ide 
mbi for mi min e ko mi si o nit për vërtetimin e fak te ve 
mbi kri met që janë kryer (…) Në qoftë se ai vërtetë 
for mo het, mund të kontribuojë në kri ji min e mar-
rëdhënieve të re ja në mbarë ra jo nin, e kjo do të thotë 
ed he përtëritjen e mirëbesimit të ndërsjellë mi dis të 
gjit ha bashkësive et ni ke ndërmjet të ci la ve kanë ek zi-
stu ar kon flik tet.
Deklaratë: Vlla di mir Pa vi qe viq, dok to rant i Fa kul te tit të Shken-
ca ve Po li ti ke në Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met kombëtare me 
intelektualët, No vi Sad, Ser bi, 25 shta tor 2009.
 
Ne vo ji tet që sa më shpejtë të fil lo het me trysninë 
mbi eli tat po li ti ke në të gjit ha shte tet në ra jon. 
Bashkësitë aka de mi ke mund të ndihmojnë.
 
Ndos hta nuk du het të pri tet 1 dhje to ri apo 10 dhje to-
ri i vi tit 2010, që të nis të us htro het trysna e butë në 
arenën po li ti ke (…) Ed he men di mi im është që kra-
has sek to rit jo qe ve ri tar, bashkësitë aka de mi ke pa ra-
lel du het të zhvillojnë kon sul ti me ed he me aktorët 
re le vant po li tik në të gjit ha këto shte te në mënyrë 
që, (…) për atë 10 dhje tor të si gu ro het mbështetja e 
nu mrit të cak tu ar të for ma ci o ne ve po li ti ke.
Deklaratë: Vlla di mir Pa vi qe viq, dok to rant i Fa kul te tit të Shken-
ca ve Po li ti ke në Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met kombëtare me 
intelektualët, No vi Sad, Ser bi, 25 shta tor 2009.

Men doj se në këtë fazë ia ke ni dalë re la ti visht mirë 
t’i lo bo ni për faq ësu e sit re le vant që do të is hin të in te-
re su ar që ko mi si o ni të pa ra qi tet si një llo ji i zërit të 
tyre. E ndos hta tash do të du hej, nëse de ri më tash 
nuk ke ni pa sur kon tak te të til la me shte tin, par la-
men tin, qe ve rinë (…) të vaz hdo ni një lloj të lo bin gut 
të mëtutjeshëm në këtë kup tim.
Deklaratë: Dra ga na Qo riq, Fa kul te ti Ju ri dik në No vi Sad, Ser bi, 
Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, No vi Sad, Ser bi, 25 
shta tor 2009.

KO MRA du het ta ketë pa rasysh se në vetëdijen 
e njerëzve, rrënimi i ish RSFJ dhe kri met e kry-
era pa ra qe sin vaz hdi min e Luftës së II Botërore.
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Këto kri me janë të pan das hme nga ato që janë 
bërë gjatë Luftës së II Botërore ose pas Luftës së II 
Botërore (…) Ur rej tja, dëshira për hak ma rr je, ma dje 
ed he bin dja se (…) kri mi i luftës mund të mos dëno-
het, e gjithë kjo është pasojë e asaj pe ri ud he dhe e 
atyre kri me ve.
Deklaratë: Ba lint Is htvan, pu bli cist, Ser bi, Kon sul ti met kom-
bëtare me intelektualët, No vi Sad, Ser bi, 25 shta tor 2009. 

Nuk do të thotë se ky ko mi sion du het të hetojë (…) 
kri met e luftës në Luftën e II Botërore, kjo nuk është 
pu na e tij, por unë per so na lisht, si so ci o log, kam 
ar gu men te shumë të vlefshme të po hoj se (…) kon-
flik ti në ter ri to rin e ish RSFJ, shkatërrimi i saj është 
vaz hdim (…) i Luftës së II Botërore. Nëse hiq tjetër, të 
paktën në men ta li te tin dhe në vetëdijen e njerëzve.
Deklaratë: La zar Zholt, Fa kul te ti Fi lo zo fik në No vi Sad, Ser bi, 
Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, No vi Sad, Ser bi, 25 
shta tor 2009.
 
Qëlli mi i KO MRA-s du het të jetë evi ti mi i kri-
me ve në të ar dhmen. 

Është i qartë fak ti se (…) kurrë nuk do të arrijmë që 
se ci li (…) krim të dënohet, (…) Por kjo as që është 
e qen ësis hme, veç du het di si të arrijmë që këto kri-
me të mos përsëriten, as bren da 45, as bren da 200 
vi tesh (…) dhe ky do të is hte suk ses. (…) Dhe men doj 
se Ko a li ci o ni bash në këtë kup tim du het ta ketë kon-
cep tin e vet.
Deklaratë: Ba lint Is htvan, pu bli cist, Ser bi, Kon sul ti met kom-
bëtare me intelektualët, No vi Sad, Ser bi, 25 shta tor 2009.

Pri tjet du het har mo ni zu ar me gjen djen re a le, 
kus htet shoq ëro re dhe rret ha nat ndërkombëtare. 

Nëse di kush është i vetëdijshëm për ku fi zi met e 
ndonjë ak si o ni shoq ëror, kjo nuk do të thotë se nga 
ai ak sion du het he qur dorë, përkundrazi, kjo vetëm 
nënkupton se thjeshtë ia përshtat pri tjet asaj që 
është gjen dje re a le, asaj që janë kus hte shoq ëro re, 
asaj që janë rret ha na ndërkombëtare.
Deklaratë: Slo bo dan Mar ko viq, Fa kul te ti i Shken ca ve Po li ti ke në 
Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, No vi 
Sad, Ser bi, 25 shta tor 2009.

Në qoftë se Ko a li ci o ni për KO MRA nuk mund 
ta përvetësojë asnjë pes hkop dhe te o log, kjo 
qen ësisht e ku fi zon ve pri min e tij.
 
Nëse ju tash, ato ele men te li be ra le që ekzistojnë 
ku do në shoq ëri, (…) nuk mund t’i tër hiq ni në këtë 
ko a li cion, nëse nuk mund të gjejmë asnjë pes hkop 
(vlla dik) apo ndonjë te o log të shqu ar që të përfshihet 
këtu, atëherë kjo qen ësisht e ku fi zon mundësinë 

e ve pri mit shoq ëror. (…) Ju i le xo ni hu lum ti met e 
agjencisë “Stra te gic mar ke ting” dhe shih ni se pesë 
për qind të qytetarëve (…) e mbështet fu qi misht ak si-
o nin e sek to rit jo qe ve ri tar.
Deklaratë: Slo bo dan Mar ko viq, Fa kul te ti i Shken ca ve Po li ti ke në 
Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, No vi 
Sad, Ser bi, 25 shta tor 2009.

Nuk është vështirë të mblid hen një mi lion nën-
shkrime, por për t’u ndryshu ar opi ni o ni pu blik 
kjo nuk mjaf ton. Sa më shpejtë du het ni sur 
fushatën.

Sa do që na du ket se një mi lion nënshkrime është 
një shifër e rëndësishme, unë men doj se një mi lion 
nënshkrime për një ide të këtillë ed he nuk do të jetë 
aq vështirë (…) Mirëpo, sa është kjo e rëndësishme? 
Shi ko ni, këto janë një mi lion nënshkrime në mbarë 
ra jo nin, sa do të jetë kjo e rëndësishme për ndryshi-
min e qëndri mit bren da opi ni o nit pu blik. (…) Me 
këtë punë du het ni sur më herët (…) domethënë pak 
më me gu xim në opi nion pavarësisht fak tit që pje sa 
më e mad he në opi ni o nin e përgjithshëm pu blik me 
si gu ri për mo men tin bash nuk anon nga kjo ide.
Deklaratë: Ja smin ka Ha san be go viq, Fa kul te ti Ju ri dik në Be o-
grad, Ser bi, Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, No vi Sad, 
Ser bi, 25 shta tor 2009.

Ne vo ji tet të sin kro ni zo hen sjel ljet e të gjithë 
aktorëve në përgatitjet për for mi min e ko mi si o-
nit dhe të re spek to hen spe ci fi kat e shte te ve. 

Ra jo na li zmi që është men du ar, kërkon një sin kro-
ni zi min jashtëzakonisht të mirë në sjel ljet e atyre të 
cilët punojnë në përgatitjet për for mi min e ko mi si o-
nit. Domethënë, sin kro ni zi mi i mirë dhe har mo ni zi-
mi i kon klu zi o ne ve me ndos hta re spek ti min e spe ci-
fi ka ve në ter ri to ret e shte te ve që du het të përfshihen 
me këtë ko mi sion.
Deklaratë: Zhi vo jin Ta siq, Mu zeu Po pul lor në Le skovc, Ser bi, 
Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, No vi Sad, Ser bi, 25 
shta tor 2009.

E vërteta të cilën e pa ra qe sin vik ti mat mund 
tu shërbejë gjyka ta ve dhe hu lum ti me ve shken-
co re, për vik ti mat ka funk si o nin psi ko te ra pi, e 
du het të shërbejë ed he spa stri mit të së ke qes në 
po pull.
 
E vërteta e viktimës mund t’i shërbejë ed he gjykatës, 
mund t’u shërbejë ed he hu lum ti me ve shken co re, por 
më du ket se më së shum ti du het t’i shërbejë vet vik-
timës (…)që ajo du het të ketë funk si o nin psi ko te ra pi. 
(…) Ajo e vërtetë (…) e viktimës do të du hej (…) t’i 
shërbejë (…) spa stri mit të asaj të ke qe je që gjen det në 
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ne, që i ka lin dur të gjit ha këto të këqi jat tje ra që i kanë 
go di tur më së shum ti ata që janë bërë vik ti ma..
Deklaratë: Zhi vo jin Ta siq, Mu zeu Po pul lor në Le skovc, Ser bi, 
Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, No vi Sad, Ser bi, 25 
shta tor 2009.

KO MRA do të ndihmojë në ini ci min e he ti me ve 
mbi kri met që kanë mbe tur të pa njo hu ra. 

KO MRA nuk do të mund të procedojë, por gjith se si 
do të mund të krijojë atmosferën dhe të (…) mbledh 
ar gu men te me të ci lat do të kërkojë shtrir jen ndos hta 
të së drejtës pe na le, apo të drejtës tjetër luf ta ra ke në 
kup ti min e pro ce di mit të mundshëm ed he të di sa 
gjërave të ci lat ndos hta de ri më tash kanë mbe tur 
jashtë si ste mit ju ri dik.
Deklaratë: Lla zar Zholt, Fa kul te ti Fi lo zo fik në No vi Sad, Ser bi, 
Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, No vi Sad, Ser bi, 25 
shta tor 2009.

KO MRA du het të mer ret me vërtetimin e fak te-
ve mbi ngjar jet në kohën e kon flik te ve në Sllo-
ve ni dhe në Ma qe do ni. 

Me qenë se fja la është mbi luftërat që kanë ni sur në 
Sllo ve ni (…) por ed he Ma qe do nia në fund përjetoj 
një luftë, men doj se du het t’i përfshijmë të dy këto 
ven de. Për çdo rast, pro ble met janë më të vo gla dhe 
do të jetë më lehtë të bëhen hu lum ti met në ato dy 
ven det. Dhe pran daj, atëherë do ta li nim diçka të 
pa thënë, nëse qen ësisht është e lid hur me këtë që ka 
ndod hur në këto zo na qen dro re.
Deklaratë: Pa vle Rak, pu bli cist, Sllo ve ni, Kon sul ti met kombëtare 
me intelektualët, No vi Sad, Ser bi, 25 shta tor 2009.

Ne vo ji tet të sqa ro het ro li i bashkësisë ndërkom-
bëtare në kon flikt. 

Bashkësia ndërkombëtare shumë kon kre tisht ka 
marrë pjesë në atë luftë dhe aty kanë qenë di sa 
vik ti ma, dhe kjo mund të sjellë gja kun e keq dhe të 
sqa ro hen ed he ato gjëra, men doj se nuk është e pa do-
bis hme. Nga asgjë nuk du het të ikim.
Deklaratë: Pa vle Rak, pu bli cist, Sllo ve ni, Kon sul ti met kombëtare 
me intelektualët, No vi Sad, Ser bi, 25 shta tor 2009.

52. Kon sul ti met ra jo na le me 
gazetarët 

No vi Sad, Ser bi
26 shta tor 2009.

Kon sul ti met ra jo na le me gazetarët i ka or ga ni zu ar 

Sho qa ta e Pa va rur Gazetarëve të Vojvodinës (Ser bi). 
Në tu bim kanë qenë pre zent gjith sej 47 pjesëmar-
rës, the me lu es, drej tor, kryere dak tor,re dak tor dhe 
ga ze tar të me di a ve nga ra jo ni. Ligjërues kanë qenë 
Bog dan Iva nis he viq nga Qen dra Ndërkombëtare 
për Drejtësinë në Tran zi cion, Na tas ha Kan diq (Fon-
di për të Drejtën Hu ma ni ta re, Ser bi) dhe Ve sna Ter-
she liq (Do cu men ta, Kro a ci). Mo de ra tor kanë qenë 
Din ko Gru hon jiq (Sho qa ta e Pa va rur e Gazetarëve 
të Vojvodinës, Ser bi), Eugen Ja ko vç iq (Do cu men ta, 
Kro a ci) dhe Alek san dar Tri fu no viq (Bu ka, BeH). 
Nga ta ki mi kanë ra por tu ar agjen cia e laj me ve SR NA 
(BeH), TV B92 dhe Ra dio Pançeva. 

Pro po zi met, men di met, Re ko man di met 
e pjesëmarrësve 

Ini ci a ti va KO MRA ka çelur hapësirë për de bat 
mbi të kaluarën në mbarë ra jo nin dhe ka kri ju-
ar ko a li ci o nin i ci li ka fu qinë që nga qe ve ritë të 
kërkojë for mi min e KO MRA-s. 

Ek zi ston mundësia që shte tet, për shem bull njëri të 
thotë “jo, nuk e du am këtë.” Por ajo që do të jetë re zul-
tat i këtij de ba ti ra jo nal është hapësira e pus htu ar 
për di sku tim mbi të kaluarën. Kurrë më askush nuk 
do të mund të përjashtojë, ta mbyll, të thotë “nuk ka 
asi de ba ti.” Ko a li ci o ni për KO MRA i kri ju ar njëherë 
është fu qi e atillë sa kurrë më nuk do ta lë re hat asnjë 
qe ve ri në ra port me atë që ai ko a li cion ka kërkuar, 
e ky është for mi mi i Ko mi si o nit zyrtar ra jo nal i ci li 
do të mer rej me vërtetimin e fak te ve mbi kri met e 
luftës.
Deklaratë: Na tas ha Kan diq, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi, Kon sul ti met ra jo na le me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 
shta tor 2009.

Mi lion nënshkrime për KO MRA-n nuk janë 
ga ran ci se qe ve ritë e ven de ve në ra jon do ta për-
qa fojnë Iniciativën për for mi min e KO MRA-s.

Sa i përket kësaj ide je unë fa re nuk dyshoj se do të 
mblid hen një mi lion nënshkrime, por më du ket se 
më vonë, kur këto të mblid hen, nëse qe ve ritë e ven de-
ve në ra jon (…) nuk e për qa fojnë këtë iniciativë (për 
for mi min e KO MRA-s) (…) atëherë dru hem se kjo do 
të kalojë dobët.
Deklaratë: Llu ka Bra i lo, “No vi list”, Kro a ci, Kon sul ti met ra jo na le 
me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

Kra has vul lne tit po li tik ne vo ji tet mbështetja e 
pronarëve dhe redaktorëve të me di a ve të ci lat 
mund të ndihmojnë që ini ci a ti va të pre zan to het 
në mënyrë të mirëfilltë. 
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Më du ket se pas kësaj du het ulur me redaktorë, por 
ed he me pronarët e me di a ve në ra jon, sep se në qoftë 
se ata nuk e ja pin mbështetjen bashkë me atë vul-
lne tin e famshëm po li tik, dru hem se kjo për të cilën 
ne po fla sim dhe ato ide të mi ra (…) dhe qëlli met e 
nder shme të KO MRA-s, nuk do të pre zan to hen në 
mënyrë të mirëfilltë në bazë të së ci la ve do të shto hen 
efek tet e mëvonshme.
Deklaratë: Llu ka Bra i lo, “No vi list”, Kro a ci, Kon sul ti met ra jo na le 
me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

Gru pi me dial i ci li do t’u (…) pa ra prin te ra por te ve 
të (Ko a li ci o ni për)KO MRA ndaj opi ni o nit dhe ndaj 
me di a ve du het të thi rr ta ki min me gru pet e cak-
tu a ra me di a le, drejtorët e ra di o ve, të ga ze ta ve, të 
agjen ci ve, që veç e veç, varësisht nga pro fi li me dial, 
ta fokusojnë pyetjen dhe në fund të fun dit mënyrën 
se si krejt do të ra por to het, të ndërtohet apo kur di set 
ngjar ja e cak tu ar, laj met dhe ta njoftojë opi ni o nin.
Deklaratë: Zo ran Iliq, FE NA, BeH, Kon sul ti met ra jo na le me 
gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

Për marrëveshje mbi përcjelljen e iniciativës 
KO MRA ne vo ji tet që sa më shpejtë të or ga ni-
zo het ta ki mi me drejtorët e ser vi se ve pu bli ke 
dhe me pronarët e të gjit ha me di a ve. Është me 
rëndësi që me di at ti caktojnë gazetarët të cilët 
do të raportojnë.

Kam (…) një lloj su gje ri mi për iniciatorët dhe 
anëtarët e Ko a li ci o nit për KO MRA. Që në kon sul ti-
met e ardhshme, e lid hur për pro ble met e përcjelljes 
së kësaj te me në me dia e kështu me radhë, du het 
përfundimisht të jenë drejtorët e ser vi se ve pu bli ke 
dhe pronarët e të gjit ha me di a ve. (…) Kon sul ti met 
lypset or ga ni zu ar me njerëzit të cilët në njëfarë 
mënyre ven do sin dhe i krijojnë kon cep tet re dak tu e se 
të me di a ve.
Deklaratë: Alek san dar Rel jiq, TV Pink, Ser bi, Kon sul ti met ra jo-
na le me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

Kur bëjmë kon sul ti me, që ju si njerëz në me dia, drej-
tor, re dak tor, të na su gje ro ni ose redaktorët tu aj me 
të cilët du het të punojmë ose njerëzit të cilët gjith se si 
do të du het të thir ren në tu bi met to na. Ne i pagua-
jmë ato shpen zi me të ar dhjes, të rrugës që shpesh 
është pengesë e mad he që ndonjë gazetarë të vijë dhe 
marrë pjesë në ndonjë ngjar je.
Deklaratë: Alek san dar Tri fu no viq, Bu ka, BeH, Kon sul ti met ra jo-
na le me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

Ne vo ji tet të hu lum to het ro li i me di at pa ra dhe 
gjatë kon flik te ve. 

Ko le gu (…) shtroi një tezë të rëndësishme (…) du ke 

ha pur bisedën për hu lum ti min e ro lit të me di a ve 
gjatë vi te ve të nëntëdhjeta (…) Hu lum ti mi i ro lit të 
me di a ve gjatë vi te ve të nëntëdhjeta është i rëndë-
sishëm, por është me rëndësi të kon sta to het ro li i 
me di a ve ed he për atë periudhë pa ra vi te ve të 90-ta 
kur në re a li tet ni si or ke stri mi i ngjar je ve.
Deklaratë: Zhelj ko Ho donj, HI NA, Kro a ci, Kon sul ti met ra jo na le 
me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

Du het të shënohet se si krejt dhe në çfarë mënyre 
me di at kanë kon tri bu ar, jo vetëm për t’u përgatitur 
kon flik ti ose opi ni o ni për shpërthimin e kon flik te ve, 
por që ed he atë kon flikt shpesh e kanë shtytur: ur rej-
tja ka qenë më mad he, fri ka, li ku i di met, vra sjet dhe 
shke lja e të drej ta ve të nje ri ut më të mëdha dhe më 
të tme rrs hme.
Deklaratë: Bra ni sla va Ob ra no viq, Sho qa ta e Pa va rur e Gazetarëve 
të Vojvodinës, Ser bi, Kon sul ti met ra jo na le me gazetarët, No vi 
Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

Pen ge sat më të mëdha në BeH janë qëndri mi jo 
i qartë i pus hte tit ndaj kri me ve të luftës dhe pri-
tjet jo re a le e ini ci a to rit të KO MRA-s që part ner 
të jenë auto ri te tet të ci lat i mohojnë kri met. 

Nën këtë pro jekt, që ai të nis të re a li zo het, ek zi ston 
një fushë e tërë e mi nu ar me pen ge sa shumë se ri o ze 
(…) Pen ge sa e parë (…) për mua është qëndri mi en de 
i pa njo hur i pus hte tit (…) ndaj kri me ve të luftës (…) 
Këtu në veçanti po flas për Bosnjën e Hercegovinën 
…Ta ni je mi dëshmitar se ke mi një fazë të tretë (…) 
Po flas këtu (…) mbi mo hi min e kri mit (…) Pra, ne 
gjen de mi në fazën në të cilën pre sim që (…) njerëzit 
të cilëve u ta kon pje sa më e mad he e pus hte tit, (…) 
që ata të jenë part ner të ini ci a to rit të kësaj ide je 
(…) Ko mi si o nit ra jo nal. Unë men doj se ky, pak ose 
shumë, por prak ti kisht është mi sion i pamundshëm.
Deklaratë: Se nad Pe qa nin, “Da ni”, BeH, Kon sul ti met ra jo na le me 
gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

Pasqyra e fak te ve mbi kri met e luftës nuk është 
e mjaf tu es hme pa analizën shka qe ve dhe të 
kon tek stit, por në ra stin e ish RSFJ kjo do të 
nënkuptonte kthim në të kaluarën e largët (she-
kul lin e XIV).
 
Mi na tjetër shkelëse (…) është di le ma a do të mer-
ret ky ko mi sion ra jo nal vetëm me fak tet apo ed he 
me shka qet. Nëse është fja la për fak tet (…) men doj 
se (…) aty nuk ka shumë të pa njo hu ra, pavarë-
sisht nëse ra stin për pa ra qi tjen e të vërtetës dhe të 
përvojës së vetë e kanë vetëm vik ti mat apo ed he 
kryesit e kri mit (…) Natyrisht se pasqyra e atyre 
fak te ve tek të cilët mund të vi het nuk do të is hte (…) 
e mundshme as për së afërmi në shkallën në të cilën 
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është e dëshirueshme dhe e ne voj shme pa analizën e 
shka qe ve të atyre ngjar je ve (…) E në qoftë se ni se mi 
me kon tekst, atëherë (…) ni se mi me historinë (…) 
Unë jam ab so lu tisht i si gurt se si kur do të ni ses him 
me analizën e shka qe ve apo pasqyri min e kon tek-
stit (…) do të shko nim de ri në she kul lin e XIV. Unë 
thjeshtë nuk shoh në ter ri to ret e shte tit tonë, as am bi-
ent aka de mik, as një am bi ent në shoq ëri ku është e 
dëshirueshme lid hja fak ti ke e historisë.
Deklaratë: Se nad Pe qa nin, “Da ni”, BeH, Kon sul ti met ra jo na le me 
gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

Natyrisht se çdo rrëfim e ka kon tek stin e vet, por një-
farë re ko man dim imi është që megjithatë në fil lim të 
nda le ni në diçka që janë fak te la ku ri qe.
Deklaratë: San da Sa viq, B92, Ser bia, Kon sul ti met ra jo na le me 
gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

Për me di at është vështirë ta përcjellin pro ce sin 
si kur që e përcjellin ngjar jen. Vështirësues është 
ed he fak ti se sot ka më pak do na tor për me di at 
të ci lat raportojnë mbi kri met e luftës. 

Për me di at është vështirë (…) ta përcjellin pro ce sin 
(…) në të njëjtën mënyrë si kur se përcillet ngjar-
ja (…) Këtu që po as htu është (…) e qen ësis hme të 
thek so het janë re sur set që i disponojnë me di at për 
përcjelljen e një gjëje që është pro ces (…) Kon tri-
bu ti i madh i një gru pi të me di a ve në hapësirën e 
ish Jugosllavisë në zbu li min e kri me ve të luftës, ka 
qenë (…) në kohën kur shu mi ca e atyre me di a ve 
kanë marrë pak a shumë do na cion dorëlirë (…) nga 
or ga ni za tat ndërkombëtare (…) Është fakt se sot një 
ndihmë e tillë më nuk ek zi ston dhe është fakt se, bie 
fja la, një me di um i ci li ka dhënë, men doj pa pre ce-
dent (…) kon tri but (…) një ga ze ta ri të gu xim shme të 
nder shme (…) si kur se është “Fe ral tri bun”, ka qenë i 
detyru ar të shu het, (…) nga arsyeja që nuk ka mun-
dur të gjejë mi dis qin dra donatorëve (…) asnjë i ci li 
e ka pa arsyen dhe ndos hta idenë se më mirë është 
të mundësohet ek zi sten ca e Fe ral Tri bun-it se sa të 
mba hen dy kon fe ren ca.
Deklaratë: Se nad Pe qa nin, “Da ni”, BeH, Kon sul ti met ra jo na le me 
gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

Në me dia gjen den ed he gazetarët të cilët e kanë 
përgatitur luftën. A mun det dhe a du het me 
me di at e til la të re a li zo het bashkëpunimi? 

A mund të pre sim që po ato me di u me të njëjta të 
ci lat e kanë përgatitur hapësirën për luftë, të ci lat 
gjatë luftës kanë pu nu ar as htu e as htu, e (…) mi dis 
anëtarëve të atyre re dak si ve ka njerëz të njëjtë që 
kanë pu nu ar më herët (…) si do ta botojnë ato me dia 
tash rrëfimin të ci lin ne ta ni du het ta prezantojmë në 

bazë të fak te ve që i ke mi grum bul lu ar?
Deklaratë: Bra ni slla va Ob ra no viq, Sho qa ta e Pa va rur e Gazetarëve 
të Vojvodinës, Ser bi, Kon sul ti met ra jo na le me gazetarët, No vi 
Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

Ide ja (for mi mi i KO MRA-s) është e mirë, por në 
am bi en tin ak tual me dial, kul tu ror e po li tik nuk 
është e mundshme të re a li zo het kjo ide. 

Unë gjith se si men doj se kjo është një ide e mirë, por nuk 
e shoh në am bi en tin e të gjit ha shte te ve to na si në atë 
me dial as htu ed he po li tik, kul tu ror, nuk shoh mënyrën 
se është e mundshme të re a li zo het ky pro jekt.
Deklaratë: Se nad Pe qa nin, “Da ni”, BeH, Kon sul ti met ra jo na le me 
gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

Vle ra kryeso re e KO MRA-s du het të jetë e vërte-
ta, re ha tia e fa mi lje ve të vik ti ma ve dhe paj ti mi 
mi dis bashkësive. Në re a li zi min e këtyre qëlli-
me ve KO MRA du het të llo ga ris amnistinë dhe 
mbroj tjen e dëshmitarëve. 

Do të thos ha se vle ra kryeso re e KO MRA-s du het të 
jetë e vërteta. Për KO MRA-n du het të jetë shumë më 
e rëndësishme sa fa mi lje të vik ti ma ve do të mësojnë 
të vërtetën, sa kri mi nel do të jenë në bur gje. Pra, 
imu ni te ti në këmbim për të vërtetën (…) Për hir të 
rehatisë së fa mi lje ve të ci lat nuk dinë se çfarë ka 
ndod hur me më të das hu rit e tyre, për hir të vërtetës 
dhe var ri mit even tual të mbe tu ri na ve mor to re të 
vik ti ma ve, KO MRA du het t’i kushtojë një kuj des të 
veçantë e të madh një gjëje që qu het dëshmitari i 
mbroj tur (…) Vle ra kryeso re e KO MRA-s du het të 
jetë e vërteta për hir të rehatisë së fa mi lje ve të vik ti-
ma ve dhe paj ti mit mi dis bashkësive
Deklaratë: Zhelj ko Tvr dis hiq, Sho qa ta e Gazetarëve të Kosovës, 
Kosovë, Kon sul ti met ra jo na le me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 
shta tor 2009.

Shte tet në ra jon që nuk i njo hin fak tet të ci lat i 
ka vërtetuar Gjyka ta e Hagës vështirë do ta pra-
nojnë iniciativën për for mi min e KO MRA-s. 

Pra, janë të pa kon te stu es hme fak tet se Gjyka ta e 
Hagës i ka kon sta tu ar fak tet në të gjit ha palët, por 
ato në re a li tet nuk i pranojnë po li ti kat dhe për këtë 
shkak men doj se do të jetë shumë vështirë të bin den 
qe ve ritë e ven de ve të ci la ve vështirë do të mund tu 
qa se ni me këtë pro jekt.
Deklaratë: Da mir Shi miq, TV BH1, BeH, Kon sul ti met ra jo na le 
me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

Du het ni sur nga fak tet që i kanë kon fir mu-
ar Gjyka ta e Hagës dhe gjyqet ven do re – këtë 
askush nuk do ta kundërshtojë.
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Men doj se për fil lim do të is hte më së mi ri të (…) 
ba zo he mi eks klu zi visht në fak tet. Sep se ne ke mi 
aktgjyki met e Gjykatës së Hagës e të gjyka ta ve ven do-
re, dhe men doj se për fil lim më mirë të shfrytëzohen 
fak tet, aktgjyki met e plot fu qis hme që i kanë mi ra tu-
ar gjyqtarët e pa va rur, të ci lat njerëzit nuk mund t’i 
kundërshtojnë. E pa staj kjo të shtri het më tu tje
Deklaratë: Xhe na na Ka rup-Drus hko, “Da ni”, BeH, Kon sul ti met 
ra jo na le me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

Në BeH ako ma ma ni pu lo het me të dhënat prej 
200.000 boshnjakëve të pësuar, ed he pse Qen-
dra Hu lum tu e se-Do ku men tu e se ka vërtetuar se 
janë vra, pësuar e zhdu kur gjith sej rreth 97.000 
njerëz. 

Ne, një ditë në Bosnjë e Hercegovinë ke mi pa sur 
pro mo vi min e li de rit të ri po li tik, mag na tit me dial 
(…) i ci li gjit has htu, ka ma ni pu lu ar (…) me fak tin 
mbi nu mrin e përgjithshëm të pësuarve në Bosnjë 
e Hercegovinë. Domethënë ai prapë në atë tezën e 
“viktimës bos hnja ke” ka përmendur nu mrin prej 
200.000 bos hnjak të vrarë (…) Qen dra Hu lum tu e-
se Do ku men ta re në Bosnjë e Hercegovinë ka ar ri-
tur njëfarë shi fre (…) dhe men doj se ajo është më 
pak se 100.000. Pra në të gjit ha palët në Bosnjë e 
Hercegovinë gjith sej ka 97.000 të pësuar.
Deklaratë: Da mir Shi miq, TV BH1, BeH,, Kon sul ti met ra jo na le 
me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

Me di at kro a te që po e përcjellin gjyki min e 
gjeneralëve kro at për kri me të luftës –po rapor-
tojnë në mbroj tje të tyre. 

Ky po as htu është po zi cion shumë i vështirë i ju ve që 
kërkoni mbështetjen e me di a ve në këto shte te. Shpesh 
i përcjelli me di at kro a te (…) dhe në re a li tet mund të 
vërehet, (…) se qa sja ra por ti mit (…) nga gjyki mi për 
kri me të luftës kryesisht është pro ak tiv në mbroj tje 
të gjeneralëve kro at të cilët gjyko hen.
Deklaratë: Da mir Shi miq, TV BH1, BeH, Kon sul ti met ra jo na le 
me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

Pavarësisht nëse KO MRA do t’i vërtetojë fak tet 
dhe do t’u ndihmojë gje ne ra ta ve të ardhshme ta 
kuptojnë çfarë ka ndod hur, kjo nuk do ta pen-
gojë ma ni pu li min me të dhëna.
 
Nëse ky pro jekt do të ketë suk ses, nëse e re a li zon 
qëlli min e vetë të së vërtetës që ai në afat të gjatë, 
domethënë gje ne ra ta ve të ardhshme mund t’u lë 
diçka për çka ata do ta njo hin më mirë atë që ka 
ndod hur këtu (…), kjo prapë nuk do të ndihmojë që 
të mos ma ni pu lo het me të dhënat pavarësisht sa 

të vërteta dhe fak te i kon fir mo ni dhe pu bli ko ni në 
çfarëdo do ku men te.
Deklaratë: Da mir Shi miq, TV BH1, BeH, Kon sul ti met ra jo na le 
me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

Në Kosovë ek zi ston pro ble mi i iden ti fi ki mit 
të mbe tu ri na ve mor to re. Pikërisht për këtë 
du het ni sur më parë nga shkal la kombëtare /
shtetërore e pa staj të bëhet lid hja në shkallë 
ra jo na le. 

Në Kosovë ke mi pro blem, i ke mi var ro sur 2.000 njerëz 
pa ana li za ADN, kur se në mor gun në Prishtinë (…) 
gjen den (…) ed he 400 mbe tu ri na mor to re ADN e të 
cilëve nuk po përputhet me ana li zat që i kanë dhënë 
anëtarët e fa mi lje ve. Pra, ne ke mi pro blem bren da 
vet ven dit (…) Kon si de roj se do të is hte shumë më 
mirë si kur të ni se mi nga ven det, e pas kësaj të ta ko-
he mi në pla nin ra jo nal.
Deklaratë: Ar di ja na Thaçi, Ko ha Vi sion, Kosovë, Kon sul ti met 
ra jo na le me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

Fak tet nuk janë të mjaf tu es hme. Ne vo ji tet që 
kri met e luftës të tre go hen në kon tekst, e kjo 
nuk u përgjigjet auto ri te te ve në ra jon. 

Unë këtu jam tepër pe si mist, sep se e di kur u kri jua 
fu qia, e dimë kur u kri jua pa ra ja, dhe atyre struk tu-
ra ve (politikanëve) e vërteta nuk u kon ve non (…) Në 
Mal të Zi pa ra tri, katër vi tesh (…) është fil mu ar një 
film do ku men tar (…) ki ci li mer ret me agre si o nin në 
Du brov nik. Në atë film gjithçka sil lej me fak te (…) 
Mirëpo di men si o ni po li tik i gjithë asaj eks pe di te në 
Du brov nik (…) ab so lu tisht nuk ek zi ston. As htu që 
me një qa sje fak ti ke u ar rit ajo që du kej se njerëzit 
me mje kra e të de hur, u futën në the sa rin botëror të 
prirë nga njëfarë ener gjie an ti ke e ngjashëm. Me qel-
lim po ka ri ka tu ri zoj (…) dua të them se ai kon tekst 
du het të pa ra qi tet me anë të asaj si do të ren di ten 
fak tet, e kjo atyre nuk u përgjigjet.
Deklaratë: Bra no Man diq, “Vi je sti”, Ma li i Zi, Kon sul ti met ra jo-
na le me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

Fus ha ta me di a le du het të jetë se ri o ze dhe atë 
du het ta udhëhe qin të përkushtuarit idesë. 

Fus ha ta ju aj me di a ve du het të jetë te jet se ri o ze (…) 
Unë do t’u këshilloja që prerë të for mo ni një ekip për 
këtë (…) Në këtë mund të punojnë njerëzit e përkush-
tuar (…) Domethënë di kush që ka forcë të mjaf tu-
es hme (…) du het shku ar ngulshëm, partizançe, me 
di sa in di vid të fu qishëm (…) Men doj se ka mjaftë 
njerëz që janë të përkushtuar kësaj. Për këto pro ble-
me ne vo ji tet di kush i ci li do t’i bartë në shtëpi.
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Deklaratë: Bra no Man diq, “Vi je sti”, Ma li i Zi, Kon sul ti met ra jo-
na le me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

KO MRA du het ta ngrit vetëdijen e njerëzve se të 
gjithë du het të bal la fa qo hen me të kaluarën.

Ajo që po dua të them është se KO MRA-s lypset t’i 
je pet mbështetja që t‘u krijojë ndonjë qa sje al ter-
na ti ve njerëzve, pa si që kjo është më e qen ësis hme, 
domethënë ajo vetëdije, ngri tja e vetëdijes, se të gjithë 
du het të bal la fa qo hen me të kaluarën.
Deklaratë: Idriz Se fe ri, “Ko ha Di to re”, Kosovë, Kon sul ti met ra jo-
na le me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

KO MRA është qen ësor që në Ser bi të fli tet mbi 
vik ti mat shqip ta re, e në Kosovë mbi ato ser be.

KO MRA (është) qen ësor për të ar dhmen e gjithë 
ne ve, domethënë du het të punojmë në këtë rrafsh dhe 
ta mbështesim (…) Shumë njerëz këtu nuk e dinë se 
në Kosovë janë vrarë rreth 10.000 njerëz, kanë frikë 
se vetëm vik ti mat ser be do të përmenden e kështu me 
radhë, kur se këtu po fli tet vetëm mbi vik ti mat ser be.
Deklaratë: Idriz Se fe ri, “Ko ha Di to re”, Kosovë, Kon sul ti met ra jo-
na le me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

Në mbarë ra jo nin me di at po i përcjellin vetëm 
fak tet në fa vor të vik ti ma ve të “ve ta”. 

Në Bosnjë e Hercegovinë nga fil li mi i luftës, e ja ed he 
në Kosovë prej vi tit 1999 … Ke mi si ste min ku fli tet 
vetëm për një pjesë të çështjes, çështjes e ci la i kon ve-
non një mje di si të cak tu ar (…) du het bërë ndar ja nga 
prak ti ka që të përcillen vetëm fak tet (…)eks klu zi visht 
vetëm të vik ti ma ve “to na” (…) Për shem bull, gjyki met 
e boshnjakëve i përcjellin as htu vetëm nëse gjyko het 
ndonjë serb, (…) se përcillet vetëm që qëndron në 
aktakuzë, kurrë mbroj tja; nëse gjyko hen boshnjakët 
përcillet vetëm mbroj tja, e fa re jo çka qëndron në 
aktakuzë (…) e ke mi mjaftë të ndërtuar atë si stem të 
dimë vetëm një pjesë të çështjes.
Deklaratë: Sa nja Shku le tiq, “Avaz”, BeH, Kon sul ti met ra jo na le me 
gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

Me di at do të ni sin ta përcjellin ak ti vi te tin e 
Ko a li ci o nit për KO MRA në qoftë se kon sul ti met 
bëhen ngjar je po li ti ke. 

Ne do t’ ju përcjellim (Ko a li ci o nin për KO MRA ) 
në qoftë se ju vërtetë e bëni ngjar je të mirë po li ti ke 
(…) Ju vërtetë du het të për pi qe ni që, ja, si ed he këta 
njerëz të cilët në këtë me apo pa qëllim ia kanë dal 
nga diçka që është das hur të jetë vetëm gej paradë, 
të bëhet ngjar je kryeso re po li ti ke në vend..
Deklaratë: San da Sa viq, B92, Ser bi, Kon sul ti met ra jo na le me 

gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

Sa po të for mo het ko mi si o ni do të bëhet objekt i 
kundër- fushatës. 

Atë mo ment kur të shpal let vetëm ek zi sti mi i atij 
ko mi si o ni, që të nis të punojë, ne të gjithë veç 
mund të sho him mijëra shkri me në ga ze ta përse 
se rish ed he një ko mi sion për të vërtetën, kush e ka 
po ro si tur, kujt i kon ve non, si do të jetë dhe të gjithë 
veç mund të supozojmë se çka ke mi krejt me pa.
Deklaratë: Ve sna Sla do je viq, Ra di o te le vi zi o ni i Serbisë, Kon sul ti-
met ra jo na le me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

Vle ra më e mad he e KO MRA-s është se do t’u 
mundësojë të rinj ve dhe gje ne ra ta ve të ardh-
shme të mësojnë mbi gjithçka që ka ndod hur 
me anë të rrëfimeve të njerëzve nga hapësira e 
ish Jugosllavisë.

Men doj se është i rëndësishëm (KO MRA) mu për 
shkak të së ar dhmes. Dëshiroj që fëmija im një ditë 
(…) kur të hyjë në in ter net dhe kur të dëshirojë të 
mësojë de ta je për atë çfarë ka ndod hur në hapësirat 
ku kanë je tu ar prindërit e tij, të mësoj diçka që është 
më afër të vërtetës, e do të mësojë diç që është më afër 
të vërtetës as htu (…) që të vërtetën e vet do ta tregojnë 
të gjithë njerëzit që kanë marrë pjesë në këtë, re spek-
ti visht njerëzit nga këto hapësira (…) dhe men doj se 
kjo është vle ra më e mad he e këtij pro jek ti.
Deklaratë: Ve sna Sla do je viq, Ra di o te le vi zi o ni i Serbisë, Kon sul ti-
met ra jo na le me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

KO MRA do të ketë pro blem ti marrë të dhënat 
dhe do ku men tet në po se di min e or ga ne ve të 
shte tit. 

Në qoftë se kërkojmë do ku men te nga ato (in sti tu ci o-
net) dhe të dhënat që më lehtë të sigurojmë fak tet, për 
këtë je mi dëshmitarë se vështirë se do ta përjetojmë, 
ato do t’i ja pin kur ata të duan. Fat keq ësisht për këtë 
je mi çdo ditë dëshmitarë në çdo gjykim për kri me 
të luftë.
Deklaratë: Ve sna Sla do je viq, Ra di o te le vi zi o ni i Serbisë, Kon sul ti-
met ra jo na le me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.
 
Pro gra mi in for ma tiv i Ra di o te le vi zi o nit të 
Serbisë do të raportojë nga kon sul ti met, por 
cilësia ra por te ve do të va ret nga in te re si mi i 
ga ze ta rit i ci li ra por ton. Dëshmitë e vik ti ma ve 
du het eme tu ar në emi si o ne të veçanta, sep se 
krijojnë përshtypje më të fu qis hme. Emi si o net 
spe ci a le mbi vik ti mat ndihmojnë që rrëfimet mi 
vik ti mat të fitojnë më shumë shi ku es.
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Çështja e ra por ti mit nga kjo konferencë (kon sul ti-
me), bie fja la, apo nga ndonjë e ardhshme (…) Këtë 
vaz hdi misht do ta bëjmë në Pro gra min in for ma tiv 
të Ra di o te le vi zi o nit të Serbisë (…) Ne do t’i ke mi për-
faq ësu e sit tanë (…) por me sa sin qe ri tet do të mer ren 
me vet të ar dhmen e kësaj ide je, kjo va ret per so na lisht 
nga auto ri, re spek ti visht nga ko le gu i ci li do të mer ret 
me këtë, sa do të fu tet në atë tre gim.
Deklaratë: Ve sna Sla do je viq, Ra di o te le vi zi o ni i Serbisë, Kon sul-
ti met ra jo na le me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

Men doj se du het kul ti vu ar autorësitë in di vi du a le 
(…) në terminët e posaçme, sep se kjo nuk mund të 
shkojë në pro gra min in for ma tiv di tor ku ju mbysin 
ngjar jet e ditës. Nëse një pjesë e punës së atij ko mi si-
o ni do të jetë dëshmimi i vik ti ma ve, siç po sho him se 
është pla ni fi ku ar, (…) men doj se kjo gjithmonë është 
më mirë të bëhet në terminët e veçanta, në emi si o net 
e posaçme dhe ve prat e posaçme auto ri a le të ci lat 
lënë përshtypje shumë më të fu qis hme.
Deklaratë: Ve sna Sla do je viq, Ra di o te le vi zi o ni i Serbisë, Kon sul-
ti met ra jo na le me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

A ke ni men du ar even tu a lisht për bas hki min apo 
mbështetjet e rrjetëzuar të me di a ve ndaj (Ko a li ci o-
nit për) KO MRA? (…) A ek zi ston ndonjë va ri ant që 
me di at e cak tu a ra (…) të nënshkruajnë kontratë me ju 
dhe me këtë, të them, të zo to hen të emetojnë emi si o ne 
spe ci a le apo diç ngjashëm nga kjo? (…) flas mbi efek tin 
(…) si do të mund t’u ndihmojmë ne ju ve në çështjen që 
vik ti ma të fitojë më shumë shi ku es, as htu të the mi
Deklaratë: Raj ko Sher bet, TV Ma li Zi, Ma li i Zi, Kon sul ti met 
ra jo na le me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

KO MRA du het saktësisht ta definojë no ci o nin e 
viktimës dhe ai lypset të zba to het në të gjit ha shte-
tet, në të kundërtën ide ja do të kom pro me to het. 

KO MRA du het qartë dhe saktë ta definojë no ci o-
nin e viktimës dhe me konsekuencë ta aplikojë në 
të gjit ha mje di set ku do të jetë kom pe tent (…) Në 
të kundërtën, rrezikojmë të hyjmë në çështjen ed he 
si shoq ëri, por ed he si (Ko a li cion për) KO MRA vetë 
mbi „vik ti mat to nat e tu a jat”,mbi „vik ti mat e ren dit 
të parë e të dytë” dhe kjo tërë çështjen do ta kom pro-
me ton te pakthyeshëm (…) pa ra se eli tat e ndryshme 
po li ti ke fa re do të gjen des hin në situatë të ven do sin 
mbi KO MRA-n.
Deklaratë: Zo ran Se ku liq, FO NET, Ser bi, Kon sul ti met ra jo na le 
me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

Vik ti mat janë vik ti ma, nuk ekzistojnë “to nat” 
dhe “të tyre”. Vik ti mat du het të kenë traj tim të 
barabartë – ajo qa sje do të sigurojë iniciativës 
besueshmëri, auten ti ci tet dhe mirëbesim. 

Nuk janë të gjit ha vik ti mat të njëjta (…) por vik ti mat 
janë vik ti ma. Dhe nuk ekzistojnë to nat e tu a jat, ekzis-
tojnë vik ti mat ed he pse ide ja e këtij ko mi si o ni është që 
të dëgjohet zëri i viktimës, atëherë ato vik ti ma vërtetë 
du het të kenë traj tim të barabartë (…) Opi ni o nin do 
ta përfitojmë ed he ju si (Ko a li cion për) KO MRA ed he 
ne si me di u me, në qoftë se kjo çështje nga fil li mi do të 
ketë besueshmëri, do të jetë auten ti ke dhe e be su es hme 
dhe e pu nu ar pa kurrfarë pa ragjyki mesh.
Deklaratë: Zo ran Se ku liq, FO NET, Ser bi, Kon sul ti met ra jo na le 
me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

Ini ci a ti va KO MRA e ka kundër ve tes opi ni o-
nin i ci li thërret se të gjithë kriminelët du het të 
përgjigjen, por se kri mi nel janë gjithmonë tjetër. 

Si pas hu lum ti mit 80 për qind të njerëzve (…) po 
flas për mje di sin nga vi unë (Ba nja Llu ka) (…) kanë 
thënë se në esencë të gjithë kriminelët e luftës du het 
të përgjigjen (…) Në anketën njëjtë, për qin dja e njëjtë 
e njerëzve thotë se “ne (serbët) nuk ke mi bërë kri me 
të luftës.” Ky në re a li tet është opi ni o ni ynë të ci lin ne 
tash e provokojmë.
Deklaratë: Alek san dar Tri fu no viq, Bu ka, BeH, Kon sul ti met ra jo-
na le me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.
 
Pjesëmarrja në luftë është ed he mos bërja. Tek 
kur për këtë ta ha pim de ba tin, ke mi të drejtë të 
pyesim çka do të thonë fëmijët tanë. 

Ne du het të arrijmë de ri tek ajo shpërlarje e tru rit 
të njerëzve se ka pa sur luftë, se ka pa sur vik ti ma, 
se ke mi marrë pjesë në këtë. Se ajo që nuk e “ke mi 
bërë” ka nënkuptuar se mar rim pjesë në atë. Men doj 
se tek atëherë fa re do të ke mi të drejtë të fla sim se 
çka do të ndjejnë nga ajo fëmijët tanë apo jo,a do tu 
in te re so je apo jo.
Deklaratë: Alek san dar Tri fu no viq, Bu ka, BeH, Kon sul ti met ra jo-
na le me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.
 
Në BeH ini ci a ti va nuk mund ta marrë 
mbështetjen po li ti ke pa trysni të bashkësisë 
ndërkombëtare.

Bi se do va me kolegët nga BeH dhe të gjithë fla sin 
hes hta zi (…) se ini ci a ti va kurrë nuk do të mund 
të marrë mbështetjen po li ti ke dhe se atje, me qenë 
se shte ti është nën pro tek to rat le gal, ndos hta do të 
dëgjohej bashkësia ndërkombëtare.
Deklaratë: Sas ha Ko sa no viq, Ra di o te le vi zi o ni i Kroacisë, Kon-
sul ti met ra jo na le me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

Kusht i pra ni mit në Bas hki min Evro pian du het 
të jetë që mi dis shte te ve kan di da te të mos ketë 
kon flik te. 
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Nëse ato eli tat (në ra jo nin e ish Jugosllavisë) dëshi-
rojnë të hyjnë në Bas hki min Evro pian, du het pu nu ar 
në atë drej tim që kus hti i pra ni mit në Bas hki min 
Evro pian –që këto kon flik te to na fi sno re të përfun-
dojnë më përpara se njëri nga ven det të bëhet kan di-
da te se ri o ze. Apo pa ra hyrjes në Bas hki min Evro pian 
që të gjit ha ato plla ka të ven do sen dhe të përfundojë 
ajo çështje.
Deklaratë: Sas ha Ko sa no viq, Ra di o te le vi zi o ni i Kroacisë, Kon sul-
ti met ra jo na le me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

Kro a cia e ka mi ra tu ar Deklaratën mbi luftën 
at dhe ta re me të cilën mo ho het pjesëmarrja në 
luftë në BeH. Nga ky kënd në BeH nuk ka ndod-
hur asgjë që ka lid hje me Kroacinë.

Si men do ni ju ta zgjid hni, bie fja la, pro ble min e vogël 
se Kroacisë ab so lu tisht nuk i in te re son asgjë që nuk 
ka ndod hur në Kro a ci, kurrfarë një mi lion nënsh-
krimesh: do të shi ko het sa ka aty kro at, sa ka serb, sa 
ki nez janë nënshkruar. Në Ku ven din e Kroacisë është 
mi ra tu ar De kla ra ta mbi Luftën At dhe ta re ku gjëja 
kryeso re ka qenë që të dis tan co he mi nga pjesëmarrja 
e Kroacisë në luftën në Bosnjë e Hercegovinë. Pra, 
qytetarëve kro at, politikës kro a te nuk i in te re son 
asgjë në Bosnjë, asgjë nuk ka ndod hur atje lid hur me 
ne, e të mos flas për ndonjë Ser bi, Kosovë, Mal të Zi.
Deklaratë: Sas ha Ko sa no viq, Ra di o te le vi zi o ni i Kroacisë, Kon sul-
ti met ra jo na le me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

KO MRA du het ta hartojë listën e kam pe ve dhe 
ven de ve të mbaj tjes rob dhe të rekomandojë që 
të gjit ha ven det e pësimit të shënohen.

Njëra nga li stat e ci la shpre soj do të jetë pjesë e 
ra por tit të ardhshëm të KO MRA-s, do të jetë li sta 
e të zënëve rob dhe e kam pe ve dhe me të mund të 
shkojë ed he re ko man di mi që të shënohen të gjit ha 
ven de te pësimit
Deklaratë: Ve sna Tersheliç, Do cu men ta, Kro a ci, Kon sul ti met 
ra jo na le me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

Ko a li ci o ni për KO MRA du het të formojë eki pin 
me dial i ci li do të pu non te në ndërlidhjen e ser-
vi se ve pu bli ke në ra jon, që në të gjit ha shte tet 
të dëgjohen dëshmitë pu bli ke të vik ti ma ve dhe 
ven di met e gjyka ta ve për kri me të luftës. 

Men doj se ky Ko a li cion për for mi min e KO MRA-s 
even tu a lisht mund të ketë një (…) ekip të me di a ve 
kur se detyra e atij eki pi do të is hte (…) të insistojë tek 
te le vi zi o net kombëtare që të bashkëpunojnë, sep se 
(…) ato janë ser vi se pu bli ke, domethënë për faq ësojnë 
in te re sin pu blik (…) Njëra nga idetë apo Re ko man-

di met do të is hte të emetojnë dëgjimet pu bli ke të 
vik ti ma ve (…) Ke mi, për shem bull, gjykim për kri me 
të luftës në Ser bi dhe në Bosnjë e Hercegovinë dhe (…) 
në Kro a ci (…) ajo që do ta pro po zo ja dhe që ai ekip 
du het ta bëjë është që ato te le vi zi o ne të ndërlidhen, 
që ne në Mal të Zi të dëgjojmë çka është ajo që ka 
ven do sur gjyka ta për kri me të luftës në Be o grad apo 
në Sa ra je ve sep se ne ab so lu tisht je mi të izo lu ar.
Deklaratë: So nja Ra dos he viq, ga ze ta re e lirë, Ma li i Zi, Kon sul ti-
met ra jo na le me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

Për pro mo vi min e Iniciativës për KO MRA ne vo-
ji tet të an gaz ho hen per so na li te tet pu bli ke që 
janë të njo hu ra në ra jon.

Njëra nga (…) dinakëritë e me di a ve (…) është ed he 
shfrytëzimi i per so na li te te ve pu bli ke që janë per-
cep tu ar si per so na po zi tiv, të suksesshëm në punët e 
ve ta, za ko nisht në di sa punë që kanë jehonë në opi-
nion (…) Tash do të is hte shumë in te re sant të shko het 
më tu tje (…) që di si të ndërlidhet në ni vel ra jo nal, që 
pikërisht per so nat nga Kro a cia, per so na li te ti pu blik 
të flas për diçka që është lid hur për kri met në Kro a ci 
dhe në Be o grad për ato në Ser bi e kështu (…) tash 
ed he me thek sim të qartë se pra pa gjithë kësaj qën-
dron Ini ci a ti va për KO MRA.
Deklaratë: Bra no Man diq, “Vi je sti”, Ma li i Zi, Kon sul ti met ra jo-
na le me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

Me di at al ter na ti ve gjit has htu janë të rëndë-
sishme – e kanë pu bli kun e vet spe ci fik.

Injo ri mi i atyre me di a ve al ter na ti ve fa re nuk është 
pro duk ti ve, sep se ato me dia e kanë pu bli kun e vet 
spe ci fik dhe forcën e vet spe ci fi ke dhe men doj se 
thjeshtë në shkallë ra jo na le du het bërë përpjekje për 
rrjetëzim.
Deklaratë: Je le na Svi rç iq, H-al ter, Kro a ci, Kon sul ti met ra jo na le 
me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

Për të gjit ha me di at të rëndësishme janë fa tet e jetës 
dhe mbi to të gjit ha do të shkruajnë e raportojnë. 

Mund të them me si gu ri se te mat që i ke mi pa sur 
këtu sot (…) ve tve tiu janë in te re san te dhe ato me 
si gu ri do të jenë në fa qet e ga ze ta ve to na, kjo është 
100 për qind (…) Ajo që është in te re san te për të gjit-
ha me di at e shkru a ra e elek tro ni ke janë fa tet e jetës. 
Ne këtu me si gu ri, ke mi mjaftë ma te rial të shkrua-
jmë dhe me si gu ri do ta shkruajmë.
Deklaratë: Mla den Mi lu ti no viq, “Da ni”, Ma li i Zi, Kon sul ti met 
ra jo na le me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

Me di at janë të gatshme që KO MRA-s t’ia vënë 
në dis po zi cion ar ki vin e vet.
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Ne (FE NA) e ke mi ar ki vin luf ta rak të ngjar je ve të 
ndryshme dhe in ter pre ti me ve të ndryshme të atyre 
ngjar je ve dhe kri me ve (…) Atë ar kiv ne mun de mi 
bashkë ed he me kolegët nga HI NA apo nga SR NA 
ta ofrojmë kur du het diçka, ndonjë e dhënë nga vi ti 
1993, 1994 mbi ndonjë ngjar je.
Deklaratë: Zo ran Iliq, “FE NA”, BeH, Kon sul ti met ra jo na le me 
gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

Në emër të agjencisë së laj me ve BE TA ofrojmë ar ki-
vin i ci li gjit has htu është i begatshëm.
Deklaratë: Din ko Gru hon jiq, Sho qa ta e Pa va rur e Gazetarëve të 
Vojvodinës, Kon sul ti met ra jo na le me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 
26 shta tor 2009.

Nuk ka fushatë me di a ve pa mjaft pa ra.

Të je mi real, men doj se këtu do të du hen mjaftë pa ra. 
Nëse Do dik mund t’i ndajë pesë mi lion për me di at 
në Republikën Serp ska, men doj se ju përafërsisht atë 
shumë do ta nda ni për atë en ti tet të njëjtë. Thjeshtë, 
dyshoj se pa pa ra mund të bëhet diçka kështu diçka, 
përkundër fak tit që të gjithë ne këtu po e përsërisim 
se e gjithë kjo është su per, e shkëlqyes hme, mre kul li, 
men doj se kjo do të du het të përgatitet ed he me pa ra.
Deklaratë: Sa nja Shku le tiq, “Avaz”, BeH, Kon sul ti met ra jo na le 
me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

Gazetarëve du het si gu ru ar traj nim dhe t’u ofro-
het mbështetja e plotë nëse shkruajnë mbi kri-
met e luftës.

Ne vo ji tet të je mi (Ko a li ci o ni për KO MRA) të ha pur ndaj 
(…) gazetarëve në atë kup tim të mbështetjes së punës 
së tyre (…) të bëhen traj ni me me ta, tu je pet mbështetje 
nëse shkruajnë mbi kri met e luftës, kanë pro ble me në 
punën e vet, kërcënime, trysni e ngjashëm.
Deklaratë: Alek san dar Tri fu no viq, “Bu ka”, BeH, Kon sul ti met 
ra jo na le me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

Ser vi si ra jo nal ER NO anëtar të së ci lit janë ser-
vi set pu bli ke nga Sllo ve nia, BeH, Ser bia, Ma li i 
Zi, Ma qe do nia, Bull ga ria dhe Ru ma nia mund të 
ndihmojë në pro mo vi min e idesë së KO MRA-s.

Ser vi set pu bli ke në ra jon en de janë du ke bash-
këpunuar (me anë të ser vi sit ra jo nal ER NO). Ne 
ke mi këmbimin e përditshëm të laj me ve di to re 
re spek ti visht pa mjet me fil mi me di to re nga i mbarë 
ra jo ni, e di se është bërë dhe di kur kanë qenë pro jek te 
(…) Ato (ser vi set pu bli ke) di kur kanë pu nu ar pro-
jek te të cak tu a ra lid hur me di sa çështje të cak tu a ra 
të ci lat në mo men tin e cak tu ar kanë qenë pro blem 
në ra jon. Si treg tia me njerëz (…) As htu që në atë 
mënyrë mund të pro vo het me anë të ER NO-mit të 

or ga ni zo het të pu no het ndonjë tre gim, domethënë 
që çdo qen dër të punojë seg men tin e cak tu ar dhe 
pa staj kjo të mbërthehet dhe të pu no het tre gi mi mbi 
gjithë idenë dhe çka dëshirohet të ar ri het me këtë 
(…) anëtarët janë sllovenët i, HRT, BHT, Te le vi zi o ni 
Fe de ral, RTS, Ra dio Te le vi zi o ni i Podgoricës, Ma qe-
do nia, ma dje ed he Bull ga ria ed he Ru ma nia (…) në 
ku a drin e atij ser vi si ra jo nal.
Deklaratë: Zhelj ko Ti ca, FTV, BeH, Kon sul ti met ra jo na le me 
gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

Du het përgatitur një emi sion Te le vi ziv mbi 
KO MRA-n – Po ose JO, të ci lin do ta shfaq nin 
të gjit ha te le vi zi o net në ra jon.

Ndos hta do të is hte mirë të përgatitet një emi sion i 
ci li ndos hta do të zgja ste nja një orë ku do të shfrytë-
zoheshin të gjit ha ato materialët që i posedojnë ed he 
FO NET ed he Sa ra je va dhe të gjit ha sta ci o net te le vi-
zi ve (…) në ra jon (…) Ndos hta gjysmë ore pa ra kësaj 
tre gi mi mbi KO MRA-n PO ose JO, bashkëbiseduesit 
që janë pro e kundër dhe pas kësaj të shko het me atë 
emi sion.
Deklaratë: Bu di mir Ra i ç e viq, Ra dio Ma li i Zi, Kon sul ti met ra jo-
na le me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

53. Kon sul ti met kombëtare 
me të rinjtë 

Prishtinë, Kosovë
30 shta tor 2009

Kon sul ti met na ci o na le me aktivistët e rinj të or ga-
ni za ta ve për të drej tat e nje ri ut i ka or ga ni zu ar OJQ 
In te gra (Kosovë). Në tu bim kanë qenë të pranishëm 
40 pjesëmarrës, ak ti vist të OJQ dhe studentë të 
fa kul te te ve nga Ko so va. Ligjërues kanë qenë Xhe-
vad Bek tas he viq (Sho qa ta e fa mi lje ve të vik ti ma ve 
ci vi le të luftës Vla se ni ca ’92 - ‘95, Bo snja e Her ce go-
vi na), No ra Ah me taj (ak ti vi ste për të drej tat e nje ri-
ut, Kosovë) dhe Be kim Bla kaj (Fon di për të Drejtën 
Hu ma ni ta re, Kosovë). Mo de ra tor të tu bi mit kanë 
qenë Kus htrim Ko li qi (In te gra, Kosovë) dhe Be kim 
Bla kaj (Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, Kosovë). 

Pro po zi met, men di met dhe 
Re ko man di met e pjesëmarrësve

Ko mi si o nin ra jo nal du het for mu ar sep se 
ako ma nuk janë iden ti fi ku ar të gjithë kryesit 
e kri me ve të luftës, as që kanë si gu ru ar 
kom pen si met për fa mi ljet e vik ti ma ve.
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Pse ne dëshirojmë ta bëjmë një ko mi sion për ve ri fi ki-
min e fak te ve, të dimë çka ka ndod hur në luftën e ish-
Jugosllavisë është mu kjo arsye: që ne është das hur të 
li ro he mi prej barrës së mad he që en de nuk po di het 
kush i ka kryer ato, me emër e me mbiemër dhe en de 
askush s’u dënua dhe askush s’ka dëmshpërblyer, që 
është fak tor shumë i rëndësishëm për vik ti mat dhe 
familjarët e vik ti ma ve.
Deklaratë: Kus htrim Ko li qi, In te gra, Kosovë, Kon sul ti me na ci o-
na le me aktivistë të rinj të OJQ, Prishtinë, 30. shta tor 2009.

Luf ta në Kosovë nuk ka përfunduar kohë të largët, 
janë dhjetë vi te dhe nëse jo 100%, 90% të përgjegjësve 
janë en de gjallë dhe lëvizin lirshëm. An daj, unë 
fu qi misht e përkrah nismën e KO MRA-s dhe mbaj 
shpresë në të.
Deklaratë: Meh met Aje ti, IN PO, Kosovë, Kon sul ti me na ci o na le 
me aktivistë të rinj të OJQ, Prishtinë, 30. shta tor 2009.

Është e ne voj shme që Ko mi si o ni Evro pian dhe 
ICO të ndikojnë që më shpejtë të zgjid hen 
lëndët e kri me ve të luftës përpara gjyka ta ve, 
si do mos në BeH dhe në Kosovë. 

Është shumë e rëndësishme të bëhet pre sion në gjyka-
ta që të ketë më shumë gjyki me, që mos të mbe ten 
vetëm në dy-tri ra ste (…) Të dëmtuar janë Bo snja 
dhe Ko so va, sep se kan pa sur numër të madh të vik ti-
ma ve, të vrarëve, të zhdu kur ve, kështu që më së mi ri 
kis hte me qenë të ndikojë drejtpërdrejt Ko mi si o ni 
Evro pian ose Or ga ni za ta ICO që të zgjid hen këto 
ra ste sa më shpejtë.
Deklaratë: Ve ton Kryeziu, Za na, Ko so vo, Na ci o nal ne kon sul ta ci-
je s mla di ma, Pri šti na/Prishtinë, 30. sep tem bar 2009.

Vik ti mat janë har ru ar, qe ve ritë nuk po e zgjid-
hin fa tin e 16.000 per so na ve tjerë të zhdu kur në 
ra jon, pran daj është e ne voj shme kjo iniciativë 
ci vi le. 

Men doj se vik ti mat, tashmë dhjetë vjet që nuk janë 
shumë, janë har ru ar nga opi ni o ni dhe përmenden 
vetëm gjatë ce re mo ni ve të ndryshme. (..) Në krejt 
ra jo nin, janë di ku rreth 16. 000 per so na të zhdu kur, 
fa ti i të cilëve en de nuk di het. Ne si qytetarë e ke mi 
për obli gim që të bëjmë më shumë, meqë qe ve ria e 
ci la drejtpërdrejtë është e obli gu ar nuk po bën asgjë 
për zbar dhjen e tyre. Ne je mi të obli gu ar me i shty 
gjërat përpara dhe me dhënë kon tri bu tin tonë dh 
mbështetjen tonë dhe t’ia tër he qim vëmendjen qe ve-
risë dhe opi ni o nit për nevojën e bal la fa qi mit me të 
kaluarën.
Deklaratë: Vjo sa Rex he pi, Ni sma e të rinj ve për të drej tat e nje-
ri ut, Kosovë, Kon sul ti me na ci o na le me aktivistë të rinj të OJQ, 
Prishtinë, 30. shta tor 2009.

Ne je mi shtet, të them as htu. Është e ke qe se përnjë-
mend nuk kuj de sen për vik ti mat. Ndos hta kuj de sen 
për ne ve, si qytetarë, si ven das, kuj de sen në atë kohë 
kur kanë përfitime për ve te. Por për kohë të gjatë as 
nuk u in te re son çka je mi, qysh je mi.
Deklaratë: Ki me te Ukaj, NPU, Kosovë, Kon sul ti me na ci o na le me 
aktivistë të rinj të OJQ, Prishtinë, 30. shta tor 2009.

Pa qa sje ra jo na le nuk do të ketë zgjid hje të fa tit 
të per so na ve të zhdu kur në Kosovë.

Nëse nuk i qa se mi në mënyrë ra jo na le, atëherë nuk 
mund të mbërrijmë në zbar dhjen e fa tit të këtyre per-
so na ve që tash janë të zhdu kur.
Deklaratë: Vjo sa Rex he pi, Ni sma e të rinj ve për të drej tat e nje-
ri ut, Kosovë, Kon sul ti me na ci o na le me aktivistë të rinj të OJQ, 
Prishtinë, 30. shta tor 2009.

For ca e KO MRA-s është në fak tet, me ci lat 
vetëm mund t’i kundërshtojmë me rre na dhe me 
zmad hi min e kri mit të tjerëve. 

Kri ji mi i një ko mi si o ni (KO MRA), për mua kis hte 
me qenë shumë kom pe ten te për gje tjen dhe pa ra qi-
tjen pu bli ke të fak te ve, do të thotë për zbar dhjen e 
një hi sto rie që ka ndodhë vërtet dhe jo një hi sto rie 
që është e ndërthurur në gënjeshtra dhe në in te res 
po li tik, të cilën e bëjnë shte tet sep se ke mi parë se çdo 
shtet i fshehë të këqi jat e ve ta, ato kri me që i ka bërë 
vet, kur se ia zmad hon tje trit.
Deklaratë: Vjo sa Rex he pi, Ni sma e të rinj ve për të drej tat e nje-
ri ut, Kosovë, Kon sul ti me na ci o na le me aktivistë të rinj të OJQ, 
Prishtinë, 30. shta tor 2009.

Hi sto ria nuk do të përsëritet në qoftë se zbu lo-
het nu mri dhe iden ti te ti i vik ti ma ve dhe nëse 
vik ti ma ve u mundësohet të fla sin pu bli kisht. 

Kur do të kis him zbu lu ar se çka ka ndod hur në të 
kaluarën, kur do të kis him zbu lu ar nu mrin e vik ti-
ma ve dhe kur do të kis him parë vik ti mat du ke fo lur 
ose përmes dëgjimit pu blik të vik ti ma ve, atëherë do 
të kis him mun dur të ecim përpara dhe të mos vi je 
de ri te një përsëritje e historisë.
Deklaratë: Vjo sa Rex he pi, Ni sma e të rinj ve për të drej tat e nje-
ri ut, Kosovë, Kon sul ti me na ci o na le me aktivistë të rinj të OJQ, 
Prishtinë, 30. shta tor 2009.

Është e ne voj shme të or ga ni zo hen kon sul ti met 
me familjarë të vik ti ma ve, në të gjit ha bash-
kësitë ku kanë ndod hur kri met. 

Du hen ha pa konkretë, do të thotë ed he të da lim në 
ter ren, të ke mi për faq ësu es nga fa mi ljet e të zhdu-
kur ve, që të ke mi për faq ësu es në këto tryeza, sep se 
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ata janë të cilët i dinë më së mirë gjërat sep se janë të 
pre kur di rekt nga dhu na (…) Du het të or ga ni zo hen 
tryeza nëpër qyte te anekënd Kosovës (…) Du het të 
ke mi për faq ësu es ed he nga qyte tet tje ra, jo vetëm nga 
Vus htr ria, sep se e ke mi Gjakovën që ka pa sur ma sa-
kra të tme rrs hme, po as hti ke mi ed he Drenicën.
Deklaratë: Men tor Ha sa ni, Youth Step, Kosovë, Kon sul ti me 
na ci o na le me aktivistë të rinj të OJQ, Prishtinë, 30. shta tor 2009.

Shoq ëria ko so va re është e mbyllur, vik ti mat e 
përdhunimit janë të izo lu a ra por ed he vik ti mat 
tje ra nuk po fla sin pu bli kisht dhe nuk janë të 
ha pu ra ndaj or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re. Ky pro-
ces kon sul ta tiv mund të ndihmojë në tej ka li min 
e pa ragjyki me ve dhe bar ri e ra ve. 

Ky ko mi sion de ri di ku do të kis hte plotësuar ne vo jat 
e vik ti ma ve, sep se shoq ëria ko so va re është e izo lu-
ar dhe është e mbyllur. Këtu mund të ba zo he mi në 
atë se vik ti mat nuk fla sin dhe nuk mer ren pa rasysh 
për arsye se ek zi ston një mbyllje ndaj aktivistëve të 
shoq ërisë ci vi le, kon kre tisht të or ga ni za ta ve ri no re 
dhe or ga ni za ta ve të shoq ërisë ci vi le që mer ren me 
të drej tat e nje ri ut, të ci lat mund të luajnë një rol të 
rëndësishëm në thyer jen e këtij pa ragjyki mi. Si do-
mos vik ti mat e dhunës sek su a le janë të izo lu ar (…)
Pra, të thyhen këto pa ragjyki me, të shkru het hi sto ria 
drejt, të shi het çka është bërë dhe të mos he zi to het të 
kon sul to hen or ga ni za tat e fe mra ve dhe të in ku ra jo-
hen që të dëshmojnë.
Deklaratë: Ylber Max hu ni, Youth Step, Kosovë, Kon sul ti me 
na ci o na le me aktivistë të rinj të OJQ, Prishtinë, 30. shta tor 2009.

Që vik ti mat të kenë mundësi të fla sin mbi për-
vojat e ve ta, ne vo ji tet t’u ofro het ndih ma psi ko-
lo gji ke. 

Vik ti mat për të thënë të vërtetën, së pa ri du het të 
bëhet traj ti mi psi ko lo gjik i tyre (…) Ata janë vik ti ma 
të pre kur dhe ata nëse nuk traj to hen psi ko li gji kisht 
ata nuk do të mund të tregojnë as të vërtetën e as atë 
që kanë përjetuar. Traj ti mi i parë është traj ti mi psi-
ko lo gjik, ofri mi i mundësive për një jetë shumë më të 
mirë, për tu kyçur në jetën e përditshme dhe në jetën 
e ci la u përket.
Deklaratë: Ve ne ra Ra maj, In te gra, Kosovë, Kon sul ti me na ci o na-
le me aktivistë të rinj të OJQ, Prishtinë, 30. shta tor 2009.

 “Vetëm në qoftë se zbu lo het e ka lu a ra e ven dit 
tënd, mund të dish kush je.”

Ai nje ri që e har ron të kaluarën e ven dit të vet ai e 
har ron ed he ve ten. Në atë mo ment që të har ro het e 
ka lu a ra, atëherë nuk e di ti kush je. Zbu lo je të kalu-

arën nëse do me dit kush je dhe çka do me bë.
Deklaratë: Ki me te Ukaj, NPU, Kosovë, Kon sul ti me na ci o na le me 
aktivistë të rinj të OJQ, Prishtinë, 30. shta tor 2009.

Në qoftë se mblid hen një mi lion nënshkrime, 
Ko a li ci o ni për KO MRA do të ketë mundësi të 
ushtrojë ndi kim në bashkësinë ndërkombëtare. 

Te ni sma e [Ko a li ci o nit për] KO MRA-s vjen ai kon-
tek sti se bas hki mi bën fu qi. Dhe nëse bas hko he mi, të 
bëhemi pra mbi 1 milionë, atëherë KO MRA kis hte 
me pas atë mundësinë e ndi ki mit në in stan ca shumë 
më të lar ta, në Kom be të Bas hku a ra, në Bas hki min 
Evro pian e tje ra.
Deklaratë: Meh met Aje ti, IN PO, Kosovë, Kon sul ti me na ci o na le 
me aktivistë të rinj të OJQ, Prishtinë, 30. shta tor 2009.

Është me rëndësi që të rinjtë të përfshihen 
në pro ce sin e bal la fa qi mit me të kaluarën, 
në mënyrë që gje ne ra ta ve të ardhshme t’ua 
përcjellin fak tet mbi luftërat dhe me këtë të 
ndikojnë që luf ta të mos ndodh më. 

Pse është me rëndësi bal la fa qi mi me të kaluarën dhe 
pse është me rëndësi ju si të rinj që je ni e ardhmja e 
këtij ven di, të di ni të kaluarën (…) ar gu men ti krye-
sor është që kurrë më të mos ndodhë luf ta (… )ju 
du het ti edu ko ni bre zat e rinj dhe ti tho ni: këto janë 
fak tet e luftërave që kanë ndod hur në vi tet e 90-ta, 
prej 1991 de ri në 2001 dhe këto kurrë më nuk do të 
përsëriten.
Deklaratë: No ra Ah me taj, ak ti vi ste e të drej ta ve të nje ri ut, 
Kosovë, Kon sul ti me na ci o na le me aktivistë të rinj të OJQ, 
Prishtinë, 30. shta tor 2009.

Pjesëmarrësit dyshojnë se në afa tin prej tre 
vjetësh, si kur se pro po zo het të zgjas funk si o ni-
mi i KO MRA-s, do të mund të ndriçohen fa tet e 
të gjithë të pa gje tur ve. 

Në Kosovë, kon flik ti ka përfunduar në vi tin 1999. 
Janë bërë ga ti dhjet vjet e gjysmë dhe di het se për 
fa tin e të pa gje tur ve është bërë shumë pak. Jam 
skep tik, sep se si do të kis hte mun dur KO MRA për 3 
vjet të zbulojë fa tin e të pa gje tur ve, kur di het se janë 
16. 252 të pa gje tur. Pse të mos ven do set një kri ter: 
që KO MRA ta përfundojë man da tin e tij de ri sa të 
zbu lo het fa ti i të gjithëve.
Deklaratë: Meh met Aje ti, IN PO, Kosovë, Kon sul ti me na ci o na le 
me aktivistë të rinj të OJQ, Prishtinë, 30. shta tor 2009.

Ek zi ston dyshi mi se Ko so va dhe Ser bia nuk 
do të ven do sin bashkëpunimin në drej tim të 
vërtetimit të fak te ve, pavarësisht kush do të jetë 
anëtar i KO MRA-s. 
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Unë jam skep ti ke në bashkëpunimin [e Serbisë dhe 
Kosovës], për arsye se e dimë që bashkëpunimi për 
gje tjen e fak te ve në Kosovë, shkon fak ti kisht drejt-
përdrejt me Serbinë, për shkak se shu mi ca e fak te ve 
për të ci lat ne je mi të in te re su ar, gjen den atje. Unë 
jam skep ti ke në atë se sa mund të bashkëpunojmë 
me ta, sa mun den të na ofrojnë ndihmë, në zbu-
li min e fak te ve të ci lat ne ve na interesojnë. Për 
këtë, unë e kam një dyshim të madh, një pikëpyetje 
shumë të mad he se sa mund të jetë efi kas kjo dhe sa 
ju fak ti kisht be so ni se ajo mund të jetë frytdhënëse, 
pa marrë pa rasysh çfarë per so na zgjedhën për atë 
ko a li cion.
Deklaratë: Ve ne ra Ra maj, In te gra, Kosovë, Kon sul ti me na ci o na le 
me aktivistë të rinj të OJQ, Prishtinë, 30. shta tor 2009.

Një mi lion nënshkrime të qytetarëve dhe bash-
kësia ndërkombëtare mund të ushtrojnë trysni 
të fortë mbi qe ve ritë në ra jon për ta for mu ar 
KO MRA-n, e pa staj këto qe ve ri do të kenë obli-
gi me t’i ha pin ar ki vat dhe t’i dorëzojnë pro vat.

Kup to het se je mi skeptikë sep se Qe ve ria e Serbisë nuk 
është du ke bashkëpunuar, por pak po shpresojmë 
ed he në pre si o nin ndërkombëtar. Prej mo men tit që 
paj to het çdo qe ve ri që të the me lo het një ko mi sion i 
pa va rur, atëherë ato të njëjtat kanë obli gi me ndaj 
këtyre ko mi si o ne ve. Kanë obli gi me me i çel ar ki vat, 
kanë obli gi me me dhënë dëshmitë që i kanë ata, pla-
ne e tje ra. Për këtë ne ed he do t’i mbled him 1 milionë 
nënshkrime e ndos hta ed he më shumë (…) Di het 
me qe ve ritë Kosovë – Ser bi ndos hta kurrë nuk do të 
bëhet të ulen ata bashkë, kush e di ed he sa vjet, por 
ndërrmjet pre si o ne ve të ndryshme po shpresojmë se 
do të the me lo het një ko mi sion i pa va rur.
Deklaratë: Kus htrim Ko li qi, In te gra, Kosovë, Kon sul ti me na ci o-
na le me aktivistë të rinj të OJQ, Prishtinë, 30. shta tor 2009.

Man da ti i ko mi si o nit du het të jetë ed he re gji-
stri mi i vik ti ma ve të pësuar nga fus hat e mbe tu-
ra me mi na.

Më du ket se po lëmë anash shumë periudhën e 
pas luftës. Me këtë rast po e ma rr Kosovën ku një 
numër i konsiderueshëm i vik ti ma ve re zul ton nga 
zo nat e mi nu a ra në hapësira të ter ri to rit të Kosovës. 
Men doj se du het të jetë temë di sku ti mi dhe temë 
shqyrti mi i këtij ko mi si o ni ed he për vik ti mat nga 
zo nat e mi nu a ra.
Deklaratë: Za na Ah metxhe kaj, Ni sma e të rinj ve për të drej tat e 
nje ri ut, Kosovë, Kon sul ti me na ci o na le me aktivistë të rinj të OJQ, 
Prishtinë, 30. shta tor 2009.

KO MRA du het të mer ret ed he me vik ti mat dhe 
kryesit që të ar ri het de ri te vërteta e plotë. 

Pa si që po dëshirojmë ta zbulojmë një të vërtetë dhe 
të vijmë de ri te një kom pro mis mbi një të vërtetë, 
atëherë du het të mer ren për bazë të dy anët. Du het 
me u marrë me vik ti mat të ci lat janë të atij kon flik ti 
apo të një ra sti, por gjit has htu, fak ti kisht kur mer re-
mi me vik ti mat du het të mer re mi ed he me fajtorët të 
cilët do të jenë përgjegjës për atë krim që e kanë bërë.
(…) nëse mer re mi vetëm me vik ti mat atëherë fak ti-
kisht ne vetëm po mbled him ar gu men te dhe vetëm 
po dëgjojmë sto rie por prapë asgjë nuk po zgjid him.
Deklaratë: Ve ne ra Ra maj, In te gra, Prishtinë, Kosovë, 30. shta-
tor 2009.

Se lia e zyrës qen dro re e KO MRA-s du het të jetë 
rro tul lu e se. 

Në rast se KO MRA du het me qenë e or ga ni zu ar në 
atë mënyrë që me pas zyrën qen dro re, ku do të du hej 
të is hte se lia e KO MRA-s dhe ku do të ven do ses hin 
zyrat për faq ësu e se (…) pro po zi mi im është që se lia e 
KO MRA-s të ven do set me ro ta cion.
Deklaratë: Fur tu na She re me ti, Ni sma e të rinj ve për të drej tat e 
nje ri ut, Kosovë, Kon sul ti me na ci o na le me aktivistë të rinj të OJQ, 
Prishtinë, 30. shta tor 2009.

A rri tet na ci o na li zmi dhe ur rej tja ndaj po pul lit 
i ci li ka bërë krim, në qoftë i dëgjon pësimet e 
vik ti ma ve nga bashkësia e vet.

Nëse te dëgjimi pu blik, mësohemi të dëgjojmë vaz-
hdi misht ngjar je të rënda dhe dëgjojmë për një per-
son të na ci o na li te tit tonë nëpër çka ka ka lu ar ai dhe 
fa mi lja e tij, a ka men du ar ky ko a li cion, nëse pas 
këtyre dëgjimeve të njerëzve në përgjithësi të cilët do 
t’i dëgjojnë ata ka me rrit ni ve lin e na ci o na li zmit 
dhe e kundërta do ta rritë ni ve lin e ur rej tjes ndaj 
po pul lit tjetër.
Deklaratë: Ko rab Kra sni qi, In te gra, Kosovë, Kon sul ti me na ci o-
na le me aktivistë të rinj të OJQ, Prishtinë, 30. shta tor 2009.

Në përmendoret e vik ti ma ve në Kosovë shi het 
dhu na. Të gjit ha vik ti mat janë me armë. Më 
mirë do të is hte të tregojnë çfarë ka ndod hur 
në të kaluarën e jo ti nxi sin të rinjtë kundër një 
po pul li. 

Në Kosovë (…) në ato la pi da re qartë shi het dhu na. Ato 
janë të ndërtuara me armë dhe ato janë të ven do su-
ra nëpër qen dra të ven de ve (…) ku fëmijët kanë qa sje 
vi zu a le tërë kohën dhe ajo gjatë rri tjes së tyre mund 
tua pjek një ide, një ide kundër një kom bi tjetër i ci li 
gjithmonë ka me qenë i keq de ri në vde kjen to ne. A ka 
ndonjë plan kon kret për këto me mo ri a le, që të jenë në 
ni vel na ci o nal por që nuk i ir ri ton per so nin drejtpër-
drejt në aspek tin të asaj që ka ndod hur më herët.
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Deklaratë: Ko rab Kra sni qi, In te gra, Kosovë, Kon sul ti me na ci o-
na le me aktivistë të rinj të OJQ, Prishtinë, 30. shta tor 2009.

Ne vo ji tet të shënohen ven det e pësimit dhe në 
ato ven de të ngri ten përmendore. 

Ndërtimi (...) i mo nu men te ve përkujtimore do të kis-
hte tre gu ar se në atë vend përnjëmend ka ndod hur 
diçka dhe të tre go het një e vërtetë në mënyrën re a le si 
ka ndodh (...) Në Suharekë, ek zi ston një vend ku janë 
djegë di sa apo shumë njerëz dhe tash ai vend është 
har rua dhe ndos hta është si një lloj de po je. Pran daj, 
po them kis hte me qenë shumë e arsyes hme me u 
marrë një iniciativë dhe ai vend me u bë ndos hta 
një lloj ven di ku kis hin mund ta dinë për të (… )Në 
mo nu ment ku do të is hin shënuar të gjit ha vik ti mat 
që kanë rënë në atë vend dhe njerëzit tjerë ose të 
rinjtë të sho hin se çfarë ka ndod hur në atë vend.
Deklaratë: Ve ne ra Ra maj, In te gra, Kosovë, Kon sul ti me na ci o na-
le me aktivistë të rinj të OJQ, Prishtinë, 30. shta tor 2009.

Ne po ngri sim përmendore por s’po ngri sim aty ku 
du het. Çështja e Dubravës (..) Përmendorja është 
ngri tur ki lo me tra larg ven dit të ngjar jes. Atëherë, 
pse po ngri tet ajo. Për këtë arsye des ha të them se ne 
nuk po përkujdesemi për vik ti mat.
Deklaratë: Li ri don Je tis hi, stu dent, Kosovë, Kon sul ti me na ci o na-
le me aktivistë të rinj të OJQ, Prishtinë, 30. shta tor 2009.

Çka do të bëhet me ato vik ti mat që e kanë hum-
bur anëtarin e fa mi ljes dhe pas kësaj kanë bërë 
krim?

Çka do të bëhet në ato ra ste kur një viktimë, është 
detyru ar të kryej një krim të cak tu ar për shkak se atij 
ia kanë vrarë dikë nga fa mi lja e vet.
Deklaratë: Li ri don Je tis hi, stu dent, Kosovë, Kon sul ti me na ci o na-
le me aktivistë të rinj të OJQ, Prishtinë, 30. shta tor 2009.

54. Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le

Vu ko var, Kro a ci
30 shta tor 2009

Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le në Vu ko var i 
kanë or ga ni zu ar Qen dra për pa qe, jo dhunë e të 
drej ta të nje ri ut dhe Qen dra e di a lo gut Nan sen, 
nga Osi je ku (Kro a ci), Luç nga Ber ka (Kro a ci) dhe 
Do cu men ta nga Za gre bi (Kro a ci). Kanë marrë pjesë 
69 për faq ësu es/se të sho qa ta ve të vik ti ma ve, të 
or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re për të drej tat e nje ri ut, 
or ga ni za ta e mbrojtësve, për faq ësu es të ve tëqe ve-

ri sjes lo ka le dhe të me di a ve. Ligjërues kanë qenë 
Ve sna Ter she liq (Do cu men ta, Kro a ci), Ivan No vo sel 
(Le ga lis, Kro a ci), Amir Ku la gliq (Srebrenicë, BeH) 
dhe Na tas ha Kan diq (Fon di për të Drejtën Hu ma-
ni ta re, Ser bi). Mo de ra to re ka qenë Ve sna Ter she liq. 
Nga kon sul ti met kanë ra por tu ar.

Pro po zi met, men di met dhe 
Re ko man di met e pjesëmarrësve

Se ci li e ka të vërtetën e vet, por të vërtetat 
mund të afro hen vetëm në bazë të fak te ve. Fak-
tet çelin hapësirë për di a log, di a lo gu na shpie 
në mirëkuptim i ci li e mundëson tolerancën, e 
ajo na çon në li ri min nga bar ra që e bar tim. 

Sep se është e natyrs hme që se ci li prej nesh ta ketë të 
vërtetën e vet, sep se të gjithë në mënyrë të ndryshme 
e ke mi përjetuar (…) jo vetëm këtë luftë, veç të kalu-
arën e tërësishme. Ed he je ta jonë e tërësishme ndi kon 
në atë çka do të jetë e vërteta për ne. Pran daj, është 
e natyrs hme të ekzistojnë të vërteta të ndryshme dhe 
ato mund të afro hen vetëm në bazë të fak te ve. Fak tet 
janë ato për të ci lat du het bi se du ar, fak tet janë ato 
që krijojnë hapësirën për di a log, kur se bi se da du het 
të sjellë mirëkuptimin. Mirëkuptimi do të sjellë tol-
erancën, e to le ran ca do të na mundësojë të li ro he mi 
nga bar ra të ci lin e bar tim të gjithë në ve te. Pran daj, 
men doj se këtë iniciativë gjith se si du het mbështetur.
Deklaratë: Lji lja na Ge hrec ke, Shtëpia Evro pi a ne Vu ko var, Kro-
a ci, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Vu ko var, Kro a ci, 30 
shta tor 2009.

Ne vo ji tet të vërtetohen fak tet dhe gje ne ra ta ve të 
ardhshme tu li het në trashëgimi shënime mbi të 
kaluarën.

Për të gjithë ne (është) me in te res t’i mësojmë të 
gjit ha fak tet, t’i eliminojmë mo ti vet, in ter pre ti met 
e pa ragjyki met dhe krejt (ste re o ti pet) ngjes hjet tje ra 
nga men di met to na dhe të punojmë në atë drej tim 
që këto ko lo na kurrë më të mos përsëriten dhe që 
fëmijët dhe nipërit tanë të jetojnë në këto hapësira 
përfundimisht në pa qe.
Deklaratë: Lji lja na Ge hrec ke, Shtëpia evro pi a ne Vu ko var, Kro-
a ci, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Vu ko var, Kro a ci, 30 
shta tor 2009.

Ne du het bërë çmos që gje ne ra ta ve të re ja t’ua lëmë 
një shënim hi sto rik dhe auten tik mbi të kaluarën 
tonë, të ci lin di sa gje ne ra ta të re ja do ta le xojnë në 
një mënyrë më hu ma ne e njerëzore.
Deklaratë: Amir Ku la gliq nga Sre bre ni ca, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Vu ko var, Kro a ci, 30 shta tor 2009.
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Serbët pre sin nga KO MRA që të mer ret me 
zhvar ro sjen dhe iden ti fi ki min e serbëve të zhdu-
kur si dhe me kri met tje ra mbi serbët. 

Këtë pro ces të the me li mit të KO MRA-s e përcjellë që 
nga fil li mi dhe në re a li tet janë ka pur shumë për këtë 
ide, e do t’u them në të vërtetë nga një arsye kryeso re 
që, si pas njo hu ri ve të mia (…) në Kro a ci në fakt nuk 
ka in sti tu cion, organizatë, e më du ket as individë të 
cilët mer ren (…) me çështjen e serbëve të zhdu kur, 
kri met e kryera mi dis tje rash mbi serbët dhe krejt 
atë që ka ndod hur në kon tek stin e luftës prej vi tit ’91 
de ri më ’95.
Deklaratë: Ruz hi ca Spa siq, Sho qa ta e fa mi lje ve të per so na ve të 
zhdu kur dhe të dërguar me dhunë, Kro a ci, Kon sul ti met me bash-
kësinë lo ka le, Vu ko var, Kro a ci, 30 shta tor 2009.

Atë që e tha zo nja N.K., se nuk e dimë ter ri to rin apo 
nuk i dimë lo ka li te tet e të gjit ha var re za ve ma si ve. 
Po, nuk i dimë në Bosnjë ndos hta, nuk i dimë ndos-
hta në Ser bi, por në Kro a ci ke mi të njo hu ra 22 var re-
za ma si ve dhe 28 in di vi du a le që pre sin zhvar ro sjen. 
Mbi 300 të zhvar ro sur nga ofen si va ‘Blje sak’ e ‘Olu ja’ 
(serb) po pre sin iden ti fi ki min.
Deklaratë: Ruz hi ca Spa siq, Sho qa ta e fa mi lje ve të per so na ve të 
zhdu kur dhe të dërguar me dhunë, Kro a ci, Kon sul ti met me bash-
kësinë lo ka le, Vu ko var, Kro a ci, 30 shta tor 2009.

KO MRA është shpresë se se ci la viktimë, pavarë-
sisht nga na ci o na li te ti, do ta ketë emrin e mbi e-
mrin dhe var rin e vet.

Unë në këtë, Iniciativën për KO MRA, në re a li tet e 
shoh një fi je kashtë shpëtimi e ci la do të ndihmojë 
që çdo viktimë, pavarësisht nga na ci o na li te ti, do të 
me rr emrin e mbi e mrin e vet, të mar rin dy metër 
ka tror tokë të vetën nën këtë nën-qi ell dhe që me të 
das hu rit e tyre të kenë vend ku do të shkojnë të nde-
zin qi rinj, të dërgojnë lu le.
Deklaratë: Ruz hi ca Spa siq, Sho qa ta e fa mi lje ve të per so na ve të 
zhdu kur dhe të dërguar me dhunë, Kro a ci, Kon sul ti met me bash-
kësinë lo ka le, Vu ko var, Kro a ci, 30 shta tor 2009.

Ne vo ji tet të mësohet kush janë kryesit, sep se ata 
janë udhërrëfyes drejtë ur rej tjes dhe nevojës që 
ajo të eli mi no het. 

Jam për atë që kur hu lum to hen vik ti mat atëherë të 
hu lum to hen ed he kryesit dhe atë për shkak se është e 
rëndësishme ta dimë pse po e bëjmë këtë (…) mjaf ton 
nëse pyesim kriminelët apo si do t’i qu a nim, përse 
e ke bë këtë, ai do të thotë: ose këtë e kam dëgjuar 
nga prindërit, ose në rrethinë, ose në shkollë, ose 
nga shoq ëria. Dhe kjo për ne është një udhërrëfyes të 
dimë se ku kri jo het ur rej tja (…) Pran daj, luftojmë që 

të mos shtri het ur rej tja.
Deklaratë: Bi ser ka Tom pak, mje ke, Kro a ci, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Vu ko var, Kro a ci, 30 shta tor 2009.

Në Vu ko var shkol lat en de janë të nda ra.

Për mua per so na lisht çrregullimi (eks ce si) i parë dhe 
i madh janë shkol lat e nda ra pas aq shumë ko he, në 
she kul lin 21, në Vu ko var. Këtu fëmijët ako ma janë të 
ndarë. Unë men doj se nuk ka çrregullim më të madh 
dhe çrregullimi më i madh nuk mund të ndodhë.
Deklaratë: Ruz hi ca Man diq nga Vu ko va ri, Kro a ci, Kon sul ti met 
me bashkësinë lo ka le, Vu ko var, Kro a ci, 30 shta tor 2009.

Nuk është mirë të har to het li sta e kryesve, sep-
se me emra ma ni pu lo het dhe do të bëhet dëmi 
shtojcë. 
Emrat e kryesve, men doj se ed he kjo është shumë 
pyetëse, sep se kam përjetuar ed he në përvojën per-
so na le ed he tjetër kah, që me emrat të ma ni pu lo het 
tepër shumë dhe de ri sa diç nuk dëshmoni ai nuk 
është faj tor (…) ju e di ni vet se një e pa vërtetë e fo lur 
njëqind herë, bëhet e vërtetë. Shtro het pyetja çka, si 
dhe sa dëme shtoj ce do të sjel lin përpos kësaj që veç e 
ke mi de ri më tash.
Deklaratë: Ruz hi ca Man diq nga Vu ko va ri, Kro a ci, Kon sul ti met 
me bashkësinë lo ka le, Vu ko var, Kro a ci, 30 shta tor 2009.

Të rinjtë du het të in ku a dro hen që të evi to het 
përsëritja e historisë. 

Men doj se të rinjtë janë shpre sa e kësaj shoq ërie, sep-
se nëse ne ve pas 18 vjetësh na ndodh që t’i sho him 
fëmijët të cilët pas ndes hjes së fut bol lit, e ci la nuk ka 
lid hje me Serbinë dhe me Kroacinë, bërtasin “Ser be 
na vr be” (serbët në shel gje) prej pesë vjeç, aq vi te pas 
luftës, men doj se të rinjtë vërtetë du het in ku a dru ar, 
dhe shtrojmë pyetjen a do të ndodhë që kjo e njëjta të 
pri tet pas 50 vjetësh.
Deklaratë: Ruz hi ca Man diq nga Vu ko va ri, Kro a ci, Kon sul ti met 
me bashkësinë lo ka le, Vu ko var, Kro a ci, 30 shta tor 2009.

Ne vo ji tet të in ku a dro hen Sllo ve nia dhe Ma qe-
do nia, pavarësisht që atje luf ta ka zgja tur 
shkurt.

Çka është me Slloveninë dhe Ma qe do ninë, përse ato 
shte te nuk përmenden? Fak ti që di ku luf ta ka zgja tur 
12 ditë apo 13 ose 14, sa ka zgja tur në Sllo ve ni, (…) 
nuk do të thotë se unë nuk kon si de roj se shte ti nuk 
du het të in ku a dro het në këtë pro ces.
Deklaratë: Dra ga na Sto jiq nga Vu ko va ri, Kro a ci, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Vu ko var, Kro a ci, 30 shta tor 2009.

Në mbarë ra jo nin njerëzit nuk janë të gatshëm 
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që të bëjnë vet diçka kundër ndar je ve et ni ke 
dhe pa ragjyki me ve. 

Këtu të gjithë po fla sim për atë se si nuk dëshirojmë 
(…) të ndodhë gje no ci di, kri mi, luf ta dhe krejt e keq ja 
që është pra pa nesh, po unë vetëm dua tu pyes ju ve, sa 
je ni ju vetë të përgatitur të bëni diçka për këtë? A do ta 
lëshoni fëmijën tu aj të shoq ëro het me fëmijën e na ci o-
na li te tit tjetër? A e bëni këtë vetë? Dhe kam bi se du ar 
shumë me njerëzit jo vetëm nga Kro a cia, por nga 
Bo snja, Ser bia dhe përgjigja tyre është (…) ‘më mirë të 
mos përzihemi me ta’ (…) ’as htu është më thjeshtë.’ Pra 
pyetja ime është- a je mi sa du het të fu qishëm që ve tve-
tes t’ia pranojmë se ne këtë e ke mi tej ka lu ar?
Deklaratë: Iva Ni ko liq, Ta bu, Kro a ci, Kon sul ti met me bash-
kësinë lo ka le, Vu ko var, Kro a ci, 30 shta tor 2009.

KO MRA du het ti rishikojë aktgjyki met nga vi tet 
e 90-ta, veçmas të gjyka ta ve us hta ra ke, të ci lat 
nuk kanë qenë të drej ta, e po as htu ed he ras tet 
e li ri mit të aku zu ar ve për çka familjarët e vik ti-
ma ve du het të paguajnë shpen zi met gjyqëso re. 

Pyetja ime ta ni ka të bëjë me qëndri min e iniciativës 
për ko mi si o nin se a do të mer ret ed he me ras tet që 
janë pro ce du ar pa ra gjyka ta ve? Në fakt, në Kro-
a ci mbi pesëmbëdhjetë vjet janë zhvil lu ar pro ce-
se gjyqëso re të panumërta (…) në vi tet e vo na të 
nëntëdhjeta, ose pa ra atyre gjyka ta ve të fam shme 
us hta ra ke të ci lat kanë qenë çdo gjë tjetër, veç jo 
gjyki me të drej ta. (…) A do të mer ret ndos hta ko mi-
si o ni ed he me ato vik ti ma, vik ti mat e gjyqësisë? Gjit-
has htu a do të mer ret ed he me ras tet kur kryesit janë 
li ru ar apo am ni stu ar dhe pa staj familjarët kanë 
marrë me aktgjyki min që t’i paguajnë ed he shpen-
zi met gjyqëso re?
Deklaratë: Bran ka She sto, Fo ru mi De mo kra tik Serb, Kro a ci, 
Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Vu ko var, Kro a ci, 30 shta tor 
2009.

Pro ble mi më i madh është të gjen den kryesit 
sep se janë nën mbroj tjen e qe ve ri ve ose në shte-
tet të cilët i mbrojnë. 

Ne dimë për të zhdu ku rit tanë, vuajmë, qajmë, nuk 
i kanë gje tur, i kanë gje tur, por pro ble mi më i madh 
është të gjen den kryesit. Men doj se KO MRA do të 
ketë si tu a ta tepër të vështira, sep se shumë përgjigje 
fshehën prapë në qe ve ri, fshehën në atë politikë të 
turpshme që is hte gjatë atyre vi te ve të nëntëdhjeta 
në të gjit ha anët. Se ci li e mbron dikë, ose Gjokën, 
ose An ten ose Fri dri hun (…) kriminelët kanë bërë të 
këqi ja këtu, gjen den në Bosnjë. Kriminelët bos hnjak 
kanë bërë kri me atje e gjen den në Kro a ci.
Deklaratë: Mir ko Ko va ç iq, Sho qa ta e Nënave të Vu ko va rit, 

Kro a ci, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Vu ko var, Kro a ci, 30 
shta tor 2009.

KO MRA du het t’u rekomandojë mi ni stri ve të 
ar si mit në ra jon që pro gra met e historisë t’i 
ndryshojnë në bazë të fak te ve të vërtetuara.

Men doj se bashkësia është e ndarë, kuj toj se në 
Vu ko var njerëzit e rinj janë të ndarë. Men doj se 
fak ti që shkojnë në shkollën e njëjtë, tash në ndër-
rimet e njëjta, nuk ka aq domethënie nëse historinë 
nuk e dëgjojnë bashkë, por dëgjojnë ndryshe (…) Së 
këndejmi men doj se kjo gjith se si është një nga atutë 
dhe ar gu men tet e rëndësishme për këtë ko mi sion i 
ci li me atë që do ti konfirmojnë fak tet do ta obligojë, 
mi dis tje rash, ed he Ministrinë e Ar si mit në mbarë 
ra jo nin e ci la do të jetë e detyru ar që pro gra met e 
ve ta mbi historinë e re t’i hartojë në bazë të fak te ve 
që i ka vërtetuar ko mi si o ni. Këtë me si gu ri do ta rad-
his në njërin nga Re ko man di met të ko mi si o nit ose të 
paktën do të du hej.
Deklaratë: Ma rio Maz hiq, Ini ci a ti va e të Rinj ve për të Drej tat e 
Nje ri ut në Kro a ci, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Vu ko var, 
Kro a ci, 30 shta tor 2009.

Dëgjimet pu bli ke të vik ti ma ve do t’i formojnë 
qëndri met to na mbi atë se çka ka ndod hur në 
re a li tet.

Men doj se ko mi si o ni patjetër mund t’i formojë qëndri-
met. Dhe atë në di sa mënyra. Një është që ai do ta 
mundësojë platformën pu bli ke për zërin e viktimës. Se 
vik ti mat nga të gjit ha anët mund të fla sin për dhim-
bjen e tyre ha pur dhe se ne tjerët do të ke mi ra stin të 
dëgjojmë mbi këtë. Dhe në bazë të fak te ve të tyre që i 
pa ra qe sin, por gjit has htu ed he të bashkë ndje nja ve të 
tyre shumë re le van te ndaj asaj që ka ndod hur, mund 
të ndërtohet qëndri mi për atë që ka ndod hur.
Deklaratë: Ma rio Maz hiq, Ini ci a ti va e të Rinj ve për të Drej tat e 
Nje ri ut në Kro a ci, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Vu ko var, 
Kro a ci, 30 shta tor 2009.

Që të si gu ro het besueshmëria, ndos hta kryeta ri 
i tij du het të jetë nga shte ti i ci li nuk me rr pjesë 
në for mi min e KO MRA-s.

Për shkak të le gji ti mi te tit që du het ta ketë ko mi si o ni, 
a men do ni ndos hta se për shkak të objek ti vi te tit të 
atij ko mi si o ni, du ke marrë pa rasysh se le gji ti mi te-
ti i tij veç po ar ri het me fak tin që e kanë for mu ar 
të gjit ha shte tet të ci lat do ta themelojnë KO MRA, 
më in te re son a thua ndos hta anëtarët e ko mi si o-
nit re spek ti visht, të paktën ndonjë anëtar kryesor 
kryeta ri i ko mi si o nit, mund të jetë di kush që nuk 
është nga ai vend, në kup ti min e objek ti vi te tit dhe 
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në kup ti min e mundësisë së pakësuar të ndi ki mit të 
politikës në vend në atë per son?
Deklaratë: Sla ven Ras hko viq, Do cu men ta, Kro a ci, Kon sul ti met 
me bashkësinë lo ka le, Vu ko var, Kro a ci, 30 shta tor 2009.

Ko a li ci o ni për KO MRA e nxit di a lo gun dhe 
bal la fa qi min me vik ti mat, ndërsa KO MRA 
mund ta kthejë be si min dhe në të ar dhmen të 
sjellë paj ti min.

Cilësia e punës së përbashkët (Ko a li ci o ni për 
KO MRA) qëndron në fak tin që bashkë ndjejmë 
njëri me tje trin, por ed he ndihmojmë që një ide 
jashtëzakonisht e mirë (KO MRA) të përjetojë re a-
li zi min e vet fi nal në fak tin që në këtë hapësirë jo 
vetëm që do të ven do set di a lo gu, veçse do të ven-
do set mirëbesimi, e do të is ha fa tlum që gjatë jetës 
ti me të ar ri het paj ti mi.
Deklaratë: Amir Ku la gliq nga Sre bre ni ca, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Vu ko var, Kro a ci, 30 shta tor 2009.

Var re zat ma si ve ha pen pa ra zgjed hje ve. 

Bash në këtë gjurmë se janë vik ti ma se kryesisht 
shërbejnë për lar je he sa pesh, sep se si të shpje go-
het ndryshe që pa ra çdo zgjed hje të ha pet ndonjë 
varrezë ma si ve? Kur kalojnë zgjed hjet ajo varrezë 
ma si ve har ro het.
Deklaratë: Dra gi ca Alek siq, Luç, Kro a ci, Kon sul ti met me bash-
kësinë lo ka le, Vu ko var, Kro a ci, 30 shta tor 2009.

Mbrojtësit dhe fa mi ljet e tyre janë të in te re su ar 
për for mi min e KO MRA dhe du het të in ku a-
dro hen në pro ce sin e kon sul ti me ve. 

Në Kro a ci ka 500.000 (…) mbroj tjes të at dhe ut. 
Nëse mar rim se rreth tij është bashkëshortja dhe të 
paktën një fëmijë, kjo është 35 për qind e popullatës 
së Kroacisë (…) Men doj se ajo popullatë e si pra 
është in te re su ar çka ko mi si o ni i tillë, nëse for mo het 
(…) nëse ai ak ti vi zo het dhe e me rr ligjshmërinë dhe 
le gji ti mi te tin e vetë… Është shumë qen ëso re që ed he 
ajo pjesë e popullatës du het të in ku a dro het dhe të 
ketë çka të thotë.
Deklaratë: Velj ko Vi ç e viq, Sho qa ta e vullnetarëve dhe veteranëve 
të Luftës At dhe ta re të qyte tit të Za gre bit, Kro a ci, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Vu ko var, Kro a ci, 30 shta tor 2009.

Dëshmimi pu blik ka re flek tim te ra pe u tik në 
vik ti mat, por du het të ve ri fi ko het se krejt është 
e saktë çka thotë dëshmitari. 

Ko mi si o ni i ardhshëm ra jo nal do të mundësojë e 
veç po u mundëson ed he tash vik ti ma ve që botër-
isht të fla sin për atë se çka kanë përjetuar. Kjo 

është mirë. Kjo ka re zul tat të jashtëzakonshëm 
te ra pe u tik në vet vik ti mat (…) Por të gjit ha or ga ni-
za tat që janë kryeso re në Ko a li ci o nin për KO MRA, 
e shfrytëzoj ra stin dhe i paralajmëroj, se kon si-
de roj se të gjit ha vik ti ma ve du het mundësuar të 
thonë, pa ra se gjit hash, unë me fjalë (…) dëshirojë 
të them se kam qenë dëshmitar (…) nga tetë vik ti-
ma të dëgjuara njëra e ka shfrytëzuar po zi ci o nin, 
ka mbaj tur fja lim po li tik me një sa si të pavërteta, 
ma sat e fak te ve të ci lat je mi të gatshëm t’i rrë-
zojmë mo men tin e njëjtë (…) dëshiroj të tër heq 
vërejtjen se kur u mundësohet vik ti ma ve të fla sin 
e si pra je mi të si gurt se ai nje ri e ka përjetuar atë, 
se është dëshmitar i vërtetë, e jo të qëndrojë këtu 
(…) „e di ni unë kam ard hur atje, kom shiu më ka 
thënë, po kom shiu më ka thënë, po”
Deklaratë: Velj ko Vi ç e viq, Sho qa ta e Vullnetarëve dhe Veteranëve 
të Luftës At dhe ta re të qyte tit të Za gre bit, Kro a ci, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Vu ko var, Kro a ci, 30 shta tor 2009.

Du het re gji stru ar të gjithë të pësuarit dhe të 
vrarët dhe atë regjistër ta për qa fojnë të gjit ha 
shte tet në ra jon. Kjo është mënyra e vet me që 
të ndërpriten ma ni pu li met. 

Pra, nuk është tash kryeso re që ne vetëm t’i 
numërojmë vik ti mat, por të bëjmë një re gji strim të 
njëmendët mbi ngjar jet në ter ri to ret e shte te ve të 
sa po for mu a ra, që të mos mund të ma ni pu lo het me 
fak tet bren da pesëmbëdhjetë, njëzetë, pesëdhjetë 
vi tesh (…) unë shoh perspektivë dhe re zul tat të mirë 
të ko mi si o nit që vërtetë t’i regjistrojë ed he të pësu-
arit ed he vik ti mat dhe që ai re gji strim i ngjar je ve të 
jetë regjistër të ci lin do ta pra no nin të gjithë, të gjit-
ha shte tet e sa po for mu a ra në këto hapësira.
Deklaratë: Velj ko Vi ç e viq, Sho qa ta e Vullnetarëve dhe Veteranëve 
të Luftës At dhe ta re të qyte tit të Za gre bit, Kro a ci, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Vu ko var, Kro a ci, 30 shta tor 2009.

Ne vo ji tet të shqyrto het ro li i bashkësisë 
ndërkombëtare në luftërat e ar ma to su ra në ish 
Ju go slla vi. 

Nuk du het lar gu ar mundësinë (…) e re vi di mit të 
ro lit të bashkësisë ndërkombëtare në hapësirën e ish 
Jugosllavisë dhe përgjegjësitë e saj (…) Ky është rast 
unik i zhvil li mit të luftës së ar ma to sur për for mi min 
e shte te ve të pa va ru ra e de mo kra ti ke me rrënimin 
e ish Jugosllavisë, ku nga fil li met e pa ra në ter ren 
pjesëmarrës di rekt i të gjit ha ngjar je ve ka qenë ed he 
bashkësia ndërkombëtare (…) fakt se ata këtu kanë 
qenë pa ra kri sjes së pushkës së parë.
Deklaratë: Velj ko Vi ç e viq, Sho qa ta e Vullnetarëve dhe Veteranëve 
të Luftës At dhe ta re të qyte tit të Za gre bit, Kro a ci, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Vu ko var, Kro a ci, 30 shta tor 2009.



Procesi KOMRA

185

Pasqyre e mendimeve, propozimeve dhe rekomandimeve 
korrik – dhjetor 2009

Për veteranët çështje kyçe është ku do të gjen-
det ar ki vi i Gjykatës së Hagës. 

Ne këtu e konsiderojmë përgjegjëse Serbinë për 
fil li min dhe për shumicën e të këqi ja ve që kanë 
ndod hur në këto hapësira. Dhe për këtë shkak, në 
ku a drin e të drejtës, për të di tur ek zi ston një gjë 
qen ëso re, e kjo është e drej ta që ta di per so ni ci lit i 
ka ndod hur diçka dhe e drej ta ta di bashkësia cilës 
i ka ndod hur kjo. Për këtë çështje kyçe për veteranët 
është çështja e ar ki va ve. Ku do të gjen den ar ki vat? 
Ar ki vat e Gjykatës së Hagës dhe ar ki vat d kuj ti me-
ve prak ti ke dhe të dëshmive të bashkësisë e ci la ia 
jep kuj ti met e ve ta di kujt në dis po zi cion nga të ci lat 
më pas do të bëhen hu lum ti me.
Deklaratë: Lji lja na Ca nju ga, Sho qa ta e Vullnetarëve të Luftës 
At dhe ta re të qyte tit të Za gre bit, Kro a ci, Kon sul ti met me bash-
kësinë lo ka le, Vu ko var, Kro a ci, 30 shta tor 2009.

Fak tet e përcaktojnë kush është vik ti ma. Ai 
pa ra pra kisht ka mun dur të jetë kryes dhe 
prapë të jetë kryes.

Tash në re a li tet shtro het pyetja kush është vik ti-
ma? Të jesh viktimë është vetëm një prer je në kohë. 
Ai per son ka je tu ar pa ra kësaj, ai per son nëse ka 
pa sur fat e ka përjetuar ed he vet atë ak tin e agre-
si o nit që e ka përjetuar në ve te, por ka je tu ar ed he 
pas asaj. Ai më përpara ka mun dur të jetë kryes 
dhe pas kësaj prapë të jetë kryes. As htu që kur 
debatojmë mbi viktimën pro po zoj të diskutojmë 
pa ri misht dhe pa staj kur t’i mar rim fak tet dhe 
të dhënat atëherë të bëhet kon tek stu a li te ti (lid-
hja) i vetë ngjar je ve dhe të nxir ren in ter pre ti me 
të cak tu a ra.
Deklaratë: Lji lja na Ca nju ga, Sho qa ta e Vullnetarëve të Luftës 
At dhe ta re të qyte tit të Za gre bit, Kro a ci, Kon sul ti met me bash-
kësinë lo ka le, Vu ko var, Kro a ci, 30 shta tor 2009.

Për fil li min e de ba tit mbi Luftën At dhe ta re 
ne vo ji tet të ni se mi nga De kla ra ta mbi Luftën 
At dhe ta re të cilën e ka mi ra tu ar Ku ven di i 
Kroacisë.
 
Për mua si ve te ra ne, si mbrojtëse, është me rëndësi 
se fil li mi i gjithë de ba tit mbi Luftën At dhe ta re 
ni set nga De kla ra ta mbi Luftën At dhe ta re, sep se 
kjo është diçka që e ka mi ra tu ar Ku ven di dhe evi-
dent i besojmë Ku ven dit kur dëshirojmë që prapë ta 
formojmë ko mi si o nin.
Deklaratë: Lji lja na Ca nju ga, Sho qa ta e Vullnetarëve të Luftës 
At dhe ta re të qyte tit të Za gre bit, Kro a ci, Kon sul ti met me bash-
kësinë lo ka le, Vu ko var, Kro a ci, 30 shta tor 2009.

55. Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le 

Do boj, Bo snja e Her ce go vi na
3 te tor 2009.

Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le i ka or ga ni zu ar 
Fo ru mi i Qytetarëve Tuzëll (BeH). Në tu bim kanë 
qenë pre zent gjith sej 22 pjesëmarrës. Ligjërues 
kanë qenë Alek san dra Le tiq (Këshilli i Hel sin kit për 
të Drej tat e Nje ri ut në Re pu bli ka Serp ska BeH) dhe 
Dra gan Po po viq (Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi). Mo de ra tor ka qenë Ve hid She hiq (Fo ru mi i 
Qytetarëve Tuzëll, BeH). FTV, BHT1, RF BeH dhe 
Avaz kanë ra por tu ar mbi tu bi min.

Pro po zi met, men di met, Re ko man di met

Qëlli mi i kon sul ti me ve dhe i KO MRA-s është 
që të pra no hen fak tet mbi të gjithë kri met e 
luftës. 

Atëherë gjithmonë di kush ju aku zon se ju po për pi-
qe ni ta am ni sto ni dikë, të aku zosh dikë sep se se ci li i 
ka parë vetëm vik ti mat e ve ta dhe dhim bjen e vet.. 
Këtu është qëlli mi i ed he i këtyre kon sul ti me ve por 
ed he qëlli mi i ko mi si o nit (KO MRA), që megjithatë 
du het t’i pranojmë fak tet se ka ndod hur kri mi në 
Srerbenicë, se ka ndod hur kri mi i tmerrshëm ed he 
në Vo zu qi.
Deklaratë: Ve hid She hiq, Fo ru mi i Qytetarëve Tuzëll, BeH, Kon-
sul ti met me bashkësinë lo ka le, Do boj, BeH, 3 te tor 2009.

Dëshmimi pu blik i vik ti ma ve na ndih mon ta 
ndjejmë dhim bjen e tjerëve dhe të ndërtojmë 
so li da ri tet mi dis vik ti ma ve.

Me këto kon sul ti me do të mun de mi me si gu ri t’i 
inkurajojmë njerëzit që të fla sin. Do t’i inkurajojmë 
si pas mënyrës që me anë të dëgjimit të vik ti ma ve 
even tu a lisht, të kuptojnë se ed he tjerët e kanë atë 
dhim bje për diçka që i ka go di tur në luftë dhe aty ta 
afirmojmë atë farë pa ri mi të një so li da ri te ti mi dis 
nesh.
Deklaratë: Ve hid She hiq, Fo ru mi i Qytetarëve Tuzëll, BeH, Kon-
sul ti met me bashkësinë lo ka le, Do boj, BeH, 3 te tor 2009.

Askush që ka bërë kryer kri min e luftës nuk 
mund të am ni sto het. 

Nuk ka am ni sti për askënd që ka bërë atë krim.
Deklaratë: Mar ko Gra bo vac, Or ga ni za ta re pu bli ka ne për kër-
kimin e të zënëve rob dhe të luftëtarëve e civilëve të zhdu kur 
të Republikës Serp ska –Or ga ni za ta ko mu na le për kërkimin e 
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per so na ve të zhdu kur në komunën Brod, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Do boj, BeH, 3 te tor 2009.

Unë që në start do të kam qëndrim ne ga tiv ndaj 
amnistisë even tu a le, sep se am ni stia e kri mit të luftës 
ndonjëherë do të thotë ed he si bashkëpjesëmarrje në 
vetë kri min. E du ke marrë pa rasysh ma si vi te tin e 
kri me ve të luftës në Bosnjë e Hercegovinë, unë se shoh 
askënd të ci lin du het am ni stu ar, por du het thënë 
qartë opi ni o nit se ai është faj tor.
Deklaratë: Ve hid She hiq, Fo ru mi i Qytetarëve Tuzëll, BeH, Kon-
sul ti met me bashkësinë lo ka le, Do boj, BeH, 3 te tor 2009.

Unë nuk jam për ndonjë am ni sti. Ai që ka qenë i 
gatshëm të bëjë ve pra të këqi ja le të përgjigjet për atë, 
kujt do që i ta kon.
Deklaratë: Lla zar Bla go je viq, Or ga ni za ta e Luftëtarëve të 
Republikës Serp ska, Këshilli në Sha mac, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Do boj, BeH, 3 te tor 2009.

Ne vo ji tet të de fi no het saktësisht no ci o ni i vik-
timës, hum bje ve të njerëzve, i kam pe ve dhe 
bur gje ve. 

Më du het ta përmendi ed he këtë se ne do të sho him 
të shtypim një do ra cak për të gjithë, që du ke re spek-
tu ar të drejtën ndërkombëtare të dimë çka janë vik-
ti mat, çka janë hum bjet, çka është kam pi, çka është 
bur gu, çka është pa ra bur gi mi (…) sot, për fat të keq, 
po ma ni pu lo het me këto no ci o ne dhe të gjit ha janë 
kam pet, e nuk kanë qenë të gjit ha kam pe. Çka janë 
hum bjet në luftë.
Deklaratë: Ve hid She hiq, Fo ru mi i Qytetarëve Tuzëll, BeH, Kon-
sul ti met me bashkësinë lo ka le, Do boj, BeH, 3 te tor 2009.

Ajo që është thënë e rëndësishme, (…) që unë si ga ze-
ta re nga aspek ti pro fe si o nal du het ta them dhe ta 
thek soj se e mbështes pro po zi min zo tit Ve hid mbi 
ka ta lo gun e fak te ve (…) Kjo është diçka që do tu 
ndihmojë shumë me di a ve, gazetarëve sep se nuk 
është njëjtë nëse di kush ka ra por tu ar mbi vik ti mat 
ci vi le, mbi viktimën e luftës mbi, siç thatë, kam pin, 
vend pra ni min, mbi bur gun. Këto janë fak te të qen-
ësis hme. Kjo e ndryshon të vërtetën. Kjo e ndryshon 
njohurinë e atij që e pra non informatën. Ra por ti mi i 
njëanshëm apo pa njo hu ri mbi gjërat ju ri di ke është 
shumë e rre zikshme.
Deklaratë: Lji lja na Zu ro vac, Këshilli për shtyp i BeH, Kon sul ti-
met me bashkësinë lo ka le, Do boj, BeH, 3 te tor 2009.

Kur këtu fli tet për ku a li fi ki min e ven dit të bur go sje-
ve, kjo është pjesë shumë e rëndësishme dhe men doj 
se KO MRA do të mund të jap përgjigje në të gjit ha 
këto pyetje që de ri tash kanë qenë të di sku tu es hme 
dhe ku nuk je mi paj tu ar me di sa men di me.
Deklaratë: Sha ban Ibra ko viq, Sho qa ta e kampistëve e Kan to nit 

Zenicë-Do boj, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Do boj, 
BeH, 3 te tor 2009.

Kërkimi i të zhdu kur ve du het të jetë e ndarë nga 
po li ti ka. 

Por do t’ua them diçka pa si që ndos hta jam më i 
suk sesshmi mi dis të suksesshmëve në gje tjen e të 
gjithëve, për shkak se e kam lar gu ar nga ve tve tja 
politikën, politikanët, partitë dhe kam për qin dje të 
mad he të serbëve, kroatëve e boshnjakëve të gje tur 
në hapësirën e Komunës Brod e më gjerë. E këtë e 
bëjë ed he sot
Deklaratë: Mar ko Gra bo vac, Or ga ni za ta re pu bli ka ne për kër-
kimin e të zënëve rob dhe të luftëtarëve e civilëve të zhdu kur 
të Republikës Serp ska –Or ga ni za ta ko mu na le për kërkimin e 
per so na ve të zhdu kur në komunën Brod, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Do boj, BeH, 3 te tor 2009.

Nuk di het nu mri i saktë i të zhdu kur ve, sep se ka 
të zhdu kur të cilët nuk ka kush ti lajmërojë.

Nuk është e vërtetë se ke mi pasqyrë të themeltë 
për per so nat e zhdu kur. Ka ako ma, si në Bosnjë e 
Hercegovinë ashtë ed he në Ser bi ed he në Kro a ci dhe 
në të gjit ha re pu bli kat, që kanë qenë të përfshira 
nga luf ta (…) Për shkak se en de të gjit ha nuk janë 
të lajmëruara. Nga arsyet se fa mi ljet janë zhdu kur, 
vrarë e kështu me radhë. Dhe nuk ka kush t’i kërkojë. 
Apo përfundimisht thu a ja se nuk ka pa sur kush t’i 
pa ra qes. E ke mi ed he per so na të zhven do sur nëpër të 
gjit ha qyte tet, shte tet e sot ed he këtu ke mi pro ble me.
Deklaratë: Mar ko Gra bo vac, Or ga ni za ta re pu bli ka ne për kër-
kimin e të zënëve rob dhe të luftëtarëve e civilëve të zhdu kur 
të Republikës Serp ska –Or ga ni za ta ko mu na le për kërkimin e 
per so na ve të zhdu kur në komunën Brod, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Do boj, BeH, 3 te tor 2009.

Mirëbesimi tek njëri tje tri fi to het vetëm nëse 
sho qa tat kombëtare të vik ti ma ve i për faq ësojnë 
të gjit ha vik ti mat.

Nëse du am të fitojmë be sim në njëri tje trin, atëherë 
du het të the mi se ne këtu je mi në emër të gjithë vik-
ti ma ve, e jo që atje di kush të dal se si e për faq ëso ni 
sho qatën e vetë dhe të flas për babën, nënën, vëllain 
e vet dy orë apo ed he 15 mi nu ta e të mos i përmend 
vik ti mat e luftës.
Deklaratë: Mar ko Gra bo vac, Or ga ni za ta re pu bli ka ne për kër-
kimin e të zënëve rob dhe të luftëtarëve e civilëve të zhdu kur 
të Republikës Serp ska –Or ga ni za ta ko mu na le për kërkimin e 
per so na ve të zhdu kur në komunën Brod, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Do boj, BeH, 3 te tor 2009.

Or ga ni za ta re pu bli ka ne për kërkimin e 
luftëtarëve dhe civilëve të zënë rob dhe të zhdu-
kur e Republikës Serp ska është vëzhguese e 



Procesi KOMRA

187

Pasqyre e mendimeve, propozimeve dhe rekomandimeve 
korrik – dhjetor 2009

pro ce sit kon sul ta tiv sep se donë të jetë e si gurt 
se Ko a li ci o ni pa ra qi tet në emër të gjithë vik ti-
ma ve.
 
Ne en de do të je mi vëzhgues të gjithë këtyre tu bi me-
ve. Këtë urdhër unë e kam marrë nga ana e organi-
zatës tonë e ci la është më e mad hja në Republikën 
Serp ska (…) Dhe e ci la e përcjellë punën e KO MRA-s 
ku do që sho him dhe e ndjejmë se pjesërisht po nda-
he mi në di sa gjëra, e të mos i ja pim vetës të drejtë të 
fla sim mbi të gjit ha vik ti mat, kurrë nuk do të lejojmë 
që në KO MRA të je mi çfarëdo anëtari.
Deklaratë: Mar ko Gra bo vac, Or ga ni za ta re pu bli ka ne për kër-
kimin e të zënëve rob dhe të luftëtarëve e civilëve të zhdu kur 
të Republikës Serp ska –Or ga ni za ta ko mu na le për kërkimin e 
per so na ve të zhdu kur në komunën Brod, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Do boj, BeH, 3 te tor 2009.

KO MRA du het të përcaktohet qartë kush janë 
urdhërdhënësit e kush ekzekutorët. Di sa krye 
kanë qenë të detyru ar ta kryejnë ur dhrin, sep se 
u janë kërcënuar me vde kje.

Ed he këtu du het të spastrojmë me anë të KO MRA 
-s tonë veçmas urdhërdhënësit, e veçmas kryesit. 
Shumë as që kanë pas qëllim ta kryejnë atë por 
kanë qenë të detyru ar ta bëjnë atë, sep se kanë qenë 
në gjen dje shumë të rëndë, por ed he në rre zik për 
jetën..
Deklaratë: Za hid Kre miq, Sho qa ta e të kthyer ve të Komunës 
Do boj, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Do boj, BeH, 3 
te tor 2009.

Vik ti ma ve lypset ga ran tu ar si gu ria, për të thënë 
çka ju ka ndod hur.

Që vik ti mat të ci lat e kanë përjetuar gjithë këtë ta 
thonë të vërtetën pa kurrfarë ngur ri mi me kusht që 
ne ve vik ti ma ve të cilët de ri më tash nuk ke mi pa sur 
rast të the mi, të na ga ran to het si gu ria.
Deklaratë: Za hid Kre miq, Sho qa ta e të kthyer ve të Komunës 
Do boj, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Do boj, BeH, 3 
te tor 2009.

Kërkim-fa lja e atyre që i kanë shke lur të drej-
tat e nje ri ut është gjest që për vik ti mat ka 
domethënie të mad he. 

Kam përjetuar ed he kërkim fa lje (…) Policët që na 
kanë dëbuar nga ba ne sat, nga shtëpitë dhe nga 
gjithçka, më pas kanë kërkuar fa lje, sep se kanë 
dëgjuar çdo gjë të mirë për mua dhe për fa mi ljen 
ti me (…) Them, një gjest i vogël për nje riun ka 
domethënie të mad he.
Deklaratë: Fa ke ta Av diq, Mer ha met, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Do boj, BeH, 3 te tor 2009.

Pjesëtarët e dikurshëm e Si gu ri mit të Shte tit 
në Do boj, urdhërdhënësit e kri mit, tash janë në 
funk si o ne.

Tek ne në Komunën e Do bo jit ka të atillë që kanë qenë 
urdhërdhënës në Si gu ri min e Shte tit (…) i di per so-
na lisht, sep se tërë kohën kam qenë aty. Domethënë, 
ata që kanë qenë urdhërdhënës të kri mit tash janë 
në funk si o ne. Këtë du het ta zgjid him dhe për këtë 
du het të or va te mi t’i pa ra qe sim të dhënat
Deklaratë: Fa ke ta Av diq, Mer ha met, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Do boj, BeH, 3 te tor 2009.

KO MRA du het t’i regjistrojë të gjithë të pësu-
arit, me emër e mbiemër dhe të di het si kanë 
pësuar.

Men doj se përfundimisht ka ard hur ko ha që pas 14 
vjetësh, si në këto hapësira të Bosnjës e Hercegovinës 
ka pus hu ar luf ta … Të vijmë de ri tek e vërteta, 
re spek ti visht që të gjit ha vik ti mat të re gji stro hen 
saktësisht me emër e mbiemër. Dhe men doj se ky 
është rol i KO MRA -s. Nëse nuk mund të vijmë tek 
të dhënat e sak ta mbi kryesit, të paktën mund të 
sigurojmë të dhënat kush dhe si ka pësuar
Deklaratë: Lla zar Bla go je viq, Or ga ni za ta e Luftëtarëve të 
Republikës Serp ska, Këshilli në Sha mac, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Do boj, BeH, 3 te tor 2009.

Ne si (…) njerëz se ri oz bar tim përgjegjësi hi sto ri ke 
për t’i re gji stru ar vik ti mat dhe të dimë saktësisht 
kush është ai dhe në kohën e sot me njerëzit të cilët 
e drejtojnë këtë vend, jo vetëm të pretendojnë ta 
drejtojnë, veç vërtetë ta drejtojnë dhe të pa ra qe sin 
rrugëdalje pa vërtetimin e fak te ve fla sin mbi vik ti-
mat dhe për këta e ata nu mra, varësisht si u kon-
ve non kjo.
Deklaratë: Lla zar Bla go je viq, Or ga ni za ta e Luftëtarëve të 
Republikës Serp ska, Këshilli në Sha mac, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Do boj, BeH, 3 te tor 2009.

Që të ven do set mirëbesimi dhe paj ti mi ne vo ji-
tet që se ci li t’i dënojë ve prat e këqi ja që i kanë 
kryer pjesëtarë e bashkësisë së tij. 

Dok tor Ru zmir Ju su fo viq dhe bashkëshortja e tij 
(…) kanë mbe tur tërë kohën në Sha mac, ku ka qenë 
pus hte ti serb dhe e di se kanë përjetuar mo men te 
të vështira, si dhe dok tor Ha san Izet be go viq. Ai tek 
pas përfundimit të luftës ka shku ar në Sarajevë. 
Jam i gatshëm të flas për padrejtësitë që u janë 
bërë atyre. Por de ri sa nuk vijmë në situatë që se ci-
li ta gjykojë kryesit e vepër së ke qe (…) nga rret hi 
i vet, nga po pul li i vet, nuk do të ar ri het be si mi 
mi dis nesh. De ri sa ne ata që kanë krye ve pra të 
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til la të këqi ja i konsiderojmë nga ana jonë se janë 
tri ma he ronj, e kështu me radhë, e në re a li tet kanë 
pa sur sjel lje jonjerëzore, këtu nuk ka as mirëbesim 
as paj tim.
Deklaratë: Lla zar Bla go je viq, Or ga ni za ta e Luftëtarëve të 
Republikës Serp ska, Këshilli në Sha mac, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Do boj, BeH, 3 te tor 2009.

Per so nat që do të punojnë në ko mi sion du het 
të fitojnë be si min e vik ti ma ve, që vik ti mat të 
jetë të ha pu ra. 

Kush do të punojë në ko mi sion …Nuk di nga kush 
va ret krejt. Por ata njerëz që do të punojnë du het 
të kenë be sim ed he tek ato vik ti ma që ajo vërtetë të 
ha pet dhe të thotë. (…) Kanë ard hur shumë mi si-
o nar të ndryshëm, as htu të them, ed he gazetarë 
dhe gjithçka dhe kanë dhënë de kla ra tat e ve ta por 
nuk kanë përjetuar ndonjë kënaq je dhe ngadalë po 
mbyllen, po e hum bin shpresën, po e hum bin du ri-
min se do të ar ri het drejtësia.
Deklaratë: Lla zar Bla go je viq, Or ga ni za ta e Luftëtarëve të 
Republikës Serp ska, Këshilli në Sha mac, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Do boj, BeH, 3 te tor 2009.

Vik ti ma ve u pen gon qa sja përzgjedhëse dhe 
KO MRA -n e sho hin si “dritë në fund të tu ne lit.”

Dua të them se mua si viktimë më pen gon qa sje 
përzgjedhëse. Dhe këtë KO MRA e shoh si ndonjë 
dritë … Hajt të the mi në fund të tu ne lit, si or va tje 
që at ndryshojmë atë ra port (…) Por, kjo për mua 
si viktimë është e vet mja shpresë. Unë evi dent po 
shoh se këto gjyka ta këtu nuk duan ta bëjnë këtë për 
arsye po li ti ke apo diç tjetër.
Deklaratë: Vlla do Dra goj lo viq, Sho qa ta e kampistëve dhe robërve 
të luftës, Modriçë, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, 
Do boj, BeH, 3 te tor 2009.

Vik ti ma ve nuk u du het pasqyra mbi luftën në 
BeH, veç drejtësia dhe kënaq ja 

Vik ti ma ve nuk u du het pasqyra mbi luftën në 
Bosnjë e Hercegovinë. Atyre u ne vo ji tet drejtësia 
dhe kënaq ja.
Deklaratë: Vlla do Dra goj lo viq, Sho qa ta e kampistëve dhe robërve 
të luftës, Modriçë, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, 
Do boj, BeH, 3 te tor 2009.

Me di at në BeH po e shfrytëzojnë gjuhën e ur rej tjes. 

Fat keq ësisht, gjatë një vi ti të fun dit ke mi rënie dra-
sti ke të etikës së ra por ti me ve ed he në shtyp ed he në 
me di at elek tro ni ke, si do mos në shtyp dhe kundër 
kthi mit të kësaj gjuhës së ur rej tjes du het luf tu ar.
Deklaratë: Lji lja na Zu ro vac, Këshilli për shtyp i BeH, Kon sul ti-

met me bashkësinë lo ka le, Do boj, BeH, te tor 2009.

Me di at du het “bom bar du ar” me in for ma ci o ne 
që të raportojnë mbi kon sul ti met. 

Nga or ga ni za tat tu a ja du het të bom bar do hen me di-
at me in for ma ci o ne. Domethënë, ose me thir rej për 
tu bim të këtillë ose me dërgimin e kum te sa ve nga 
tu bi met tu a ja apo pas përfundimit të ak ti vi te te ve 
në me die. Ed he sot pas këtij tu bi mi, të dërgohen di sa 
fja li çka është thënë, ku është thënë, agjen ci ve të laj-
me ve dhe me di a ve. Kjo është shumë e rëndësishme. 
Nuk mund të pre sim vaz hdi misht që me di at të vijnë 
tek ne për të mësuar.
Deklaratë: Lji lja na Zu ro vac, Këshilli për shtyp i BeH, Kon sul ti-
met me bashkësinë lo ka le, Do boj, BeH, te tor 2009.

Eki pet hu lum tu e se du het të punojnë në te ren, 
du het të shkojnë në çdo ka tund, në çdo shtëpi 
dhe du het hu lum tu ar kush kë e ka hum bur.

Tek for mi mi i këtij ko mi si o ni men doj se du het imtë-
suar në mënyrë që të shko het në se ci lin ka tund, në 
çdo shtëpi që të hu lum to het dhe të thu het se kush kë 
e ka hum bur dhe ti pre zan to het një ko mi si o ni qen-
dror e ci la do t’i pa ra qi ste, veç nëse du het ko mi si o nit 
ra jo nal i ci li do të for mo het
Deklaratë: Re uf Mu staj bas hiq, Sho qa ta e pensionistëve të kthyer 
në Do boj, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Do boj, BeH, 
te tor 2009.

Se du het të ke mi di sa zyra është e saktë, dhe re ko-
man di mi im do të is hte që asnjë nga ato zyra të mos 
jetë as në Ba nja Llukë as në Sarajevë (…) mendojë se 
është shumë e do bis hme dhe më lehtë të pu no het nëse 
je mi në te ren dhe në ven det në të vo gla, ma dje qoftë 
se zyra qen dro re do të jetë në ndonjë vend të vogël
Deklaratë: Snez ha na Shes hli ja, Sho qa ta To Pe eR, BeH, Kon sul ti-
met me bashkësinë lo ka le, Do boj, BeH, te tor 2009.

Zyrat e KO MRA-s në BeH nuk du het të jenë në 
Ba nja Llukë dhe në Sarajevë, veç se du het për-
zier nga ven di në vend. 

Nuk do të is hte mirë të formojmë dy zyra në Sarajevë 
dhe në Ba nja Llukë, sep se në mo men tin e njëjtë do 
të nda he mi (…) men doj se nëse ek zi ston mundësia, 
këtë iniciativë lypset du het tran sfe ru ar ed he nëpër 
qyte te veç e veç.
Deklaratë: Snez ha na Shes hli ja, Sho qa ta To Pe eR, BeH, Kon sul ti-
met me bashkësinë lo ka le, Do boj, BeH, te tor 2009.
 
Mbled hja e nënshkrimeve du het të shoq ëro het 
me sqa ri min e iniciativës KO MRA, ndryshe nuk 
do të ketë ndi kim në pus hte tin.
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Nuk është çështje e grum bul li mit të një mi lion nën-
shkrimeve. Kjo mund të bëhet lehtë (…) Men doj se 
mbled hja e nënshkrimeve pa iniciativë të mirëfilltë 
dhe pa kup ti min real çka është ajo që du het, nuk 
do të jetë e do bis hme, nuk do të mund të ndikojmë 
di rekt në or ga net e pus hte tit.
Deklaratë: Snez ha na Shes hli ja, Sho qa ta To Pe eR, BeH, Kon sul ti-
met me bashkësinë lo ka le, Do boj, BeH, te tor 2009.
 
Vik ti mat kanë in te res që të vërtetohet e vërteta, 
e që përgjegjësit të dënohen dhe të mar rin 
kënaq je me anë të re pa ra ci o nit.

In te re si i vetëm i viktimës është që të atë arrijë tek e 
vërteta, ta përjetojë kënaq je me anë të re pa ra ci o nit, 
me anë të dëmit ma te rial, me anë të përgjegjësisë 
së atyre që i kanë bur go sur dhe në fund të ar ri het 
e vërteta se çfarë ka ndod hur në re a li tet në këto 
hapësira.
Deklaratë: Sha ban Ibra ko viq, Sho qa ta e kampistëve tël Kan to nit 
Zenicë-Do boj, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Do boj, 
BeH, te tor 2009.

56. Kon sul ti met kombëtare me 
or ga ni za tat e gra ve, po li ti ka net, 
ar ti stet, ga ze ta ret mbi for mi min 
e KO MRA-s

Be o grad, Ser bi
9 te tor 2009.

Kon sul ti met kombëtare me or ga ni za tat e gra ve, 
po li ti ka net, ar ti stet dhe ga ze ta ret në Ser bi i kanë 
or ga ni zu ar Gratë në të Ze za. Në tu bim kanë qenë 
69 pjesëmarrëse, në me sin e të ci la ve ed he ve prim-
ta ret e or ga ni za ta ve për ndihmë vik ti ma ve nga Ser-
bia, anëtare të fa mi lje ve të vik ti ma ve, si dhe anëtaret 
e rr je tit ndërkombëtar Gratë në të Ze za nga ra jo ni 
(BeH, Kro a cia, Ma li i Zi) nga Lin dja e Afërt (Izra e li, 
Pa le sti na), Gu a te ma la dhe Su e dia. 

Fjalën e hyrjes e kanë mbaj tur Na tas ha Kan diq (Fon-
di për të Drejtën Hu ma ni ta re, Be o grad, Ser bi) dhe 
Ma ri ja na To ma, Im pu ni tiy Watch ( zyra në Be o grad), 
kur se tu bi min e ka mo de ru ar Stas ha Za je viq, Gratë 
në të Ze za. Mbi tu bi min ka ra por tu ar “e – no vi ne”. 

Men di met, pro po zi met dhe 
Re ko man di met e pjesëmarrëseve. 

Nuk ka kon fir mim të vërtetës dhe të përgjegjë-

sisë as paj tim de ri sa nuk shi ko hen shka qet dhe 
pa so jat. 

Por nëse arrijmë de ri tek e vërteta dhe nëse for mo-
het Ko mi si o ni Ra jo nal mbi të vërtetën, e vërteta nuk 
është ba ras me fak tin. Domethënë, fak tet e ren di-
tu ra pa ndonjë kon tekst nuk do të thonë asgjë, por 
kon tek sti është ai i ci li e sqa ron si ka ard hur de ri 
tek ngjar ja e cak tu ar dhe si është vik ti ma e gje no-
ci dit në Srebrenicë viktimë, dhe si është vik ti ma e 
bom bar di me ve të NA TO-s viktimë. Ja këtu qëndron 
çështja, pra nuk ka kon fir mim të së vërtetës dhe të 
përgjegjësisë as paj tim në ra jon de ri sa nuk shi ko hen 
shka qet dhe pa so jat.
Deklaratë: Bi lja na Ko va ç e viq Vuço, YUCOM, Be o grad, Ser bi, 
Kon sul ti met kombëtare sa or ga ni za tat e gra ve, po li ti ka net, ar ti-
stet, ga ze ta ret, Be o grad, Ser bi, 9 te tor 2009.

Kryeso re është të vërtetohen fak tet e ato i 
pasqyrojnë kon tek stin dhe shka qet.
 
… qëndri mi im per so nal është se du het të ni se mi nga 
fak tet, pa si që vërtetimi i shka qe ve, (kjo nuk mund 
të nda het), kur i vërtetojmë shka qet, pa ra qi tet kon-
tek sti i cak tu ar dhe shkojmë në drej tim të vërtetimit 
të shka kut. Por di si men doj se është më qen ëso re të 
ni se mi mu nga ajo çfarë ka ndod hur, ku ka ndod hur, 
kush ka qenë aty… domethënë di sa nga këto gjërat. 
Kur i shikojmë përvojat e të gjithëve në këto hapë-
sira, është fakt se askund nuk janë vërtetuar fak tet, 
dhe pikërisht kjo ka kri ju ar hapësirë për mi to lo gji-
zim dhe le ci tim me vik ti mat. Ni sur nga kjo, ndonëse 
kjo ve pron si mi ni ma le por fa re nuk është këtu, di si 
e krijojmë hapësirën për tu pasqyru ar ed he kon tek-
sti dhe të arrijmë tek ajo përse ka ndod hur diçka në 
këto hapësira.
Deklaratë: Ma ri ja na Sto jç iq, Gratë në të Ze za, Be o grad, Ser bi, 
Kon sul ti met kombëtare sa or ga ni za tat e gra ve, po li ti ka net, ar ti-
stet, ga ze ta ret, Be o grad, Ser bi, 9 te tor 2009.

Me mo ri et in di vi du a le dhe dëshmimet pu bli ke 
mund të kenë rëndësi ven dim ta re në kri ji min e 
po li ti ka ve të re ja të iden ti te tit të shoq ëri ve bal-
la ni ke.

Në këtë kup tim mua më du ket se in si sti mi në fak tin 
e saktë dhe me mo rien in di vi du a le, në ra stin in di vi-
dual që për ne është dhimbshme ta dëgjojmë, është 
shumë me rëndësi. Kur fo li nëna Mej ra, kjo është 
shumë me rëndësi të dëgjohet, kjo është më rëndë të 
dëgjohet dhe është shumë më e ndjes hme të dëgjosh 
historinë per so na le se sa arsyeti min te o rik të shka-
kut, pa so ja ve, një mijë, një mi lion, atëherë ato shi-
fra pushojnë të kenë çfarëdo rëndësie. As htu që më 
du ket se re gji stri mi i me mo ri e ve in di vi du a le, dësh-
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mimet pu bli ke pa ndërprerje, mund të kenë rëndësi 
ven dim ta re në kri ji min e një ba ze të re për zhvil li min 
e iden ti te tit të gjithë shoq ëri ve ball ka ni ke.
Deklaratë: Mi le na Dra gi qe viq Shes hiq, Fa kul te ti i Ar te ve Dra ma-
ti ke, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met kombëtare sa or ga ni za tat e gra-
ve, po li ti ka net, ar ti stet, ga ze ta ret, Be o grad, Ser bi, 9 te tor 2009.

KO MRA du het ti shfrytëzojë ku a li fi ki met ju ri-
di ke të kri mit.

Në kon flik tet to na, në luftëra, ato shke lje dra sti ke 
kanë qenë gje no cid, spa strim et nik dhe krim kundër 
njerëzimit. Men doj se është shumë me rëndësi që 
KO MRA të mbe tet në atë ku a li fi ki min ju ri dik. Kjo 
na jep le gji ti met dhe peshë të veçantë, sep se këto 
janë kri me të ci lat jo vetëm që janë të përfshirë me të 
drejtën hu ma ni ta re ndërkombëtare, por këto vërtetë 
janë kri me të veçanta dhe kuj toj se është shumë e 
rëndësishme që ajo platformë ju ri di ke në KO MRA të 
mbe tet në ato kor ni za.
Deklaratë: Dra ga na Du liq, Fa kul te ti i Sigurisë, Be o grad, Ser bi, 
Kon sul ti met kombëtare sa or ga ni za tat e gra ve, po li ti ka net, ar ti-
stet, ga ze ta ret, Be o grad, Ser bi, 9 te tor 2009.

Pavarësisht kush do të jenë anëtarë të Ko mi si o-
nit, kjo nuk do të pengojë që të mblid hen fak te 
të fu qis hme të ci lat do tu ofrojnë mundësi his-
torianëve të ardhshëm ko je që ta përshkruajnë 
çfarë ka ndod hur në hapësirën e ish RSFJ. 

Ajo për të cilën folët rreth asaj se kush i zgjedh 
anëtarët e Ko mi si o nit, kush do ti propozojë, kush do 
të jenë ata njerëz, çfarë do të jetë in te gri te ti tyre etikë, 
më du ket se nuk do të mund ta pengojë që megjithatë 
kor pu si i fu qishëm i fak te ve të mblid het dhe historia-
nëve e teoricienëve të ardhshëm tu ofro het mundësia 
që re a lisht ta përpunojnë, të gjen den fjalë të mirë-
fillta, që të përshkruhet ajo që ka ndod hur në këto 
ter ri to re dhe të gjen den ter ma ade ku a te se që janë 
këta ju ri dik me të cilët po shërbehemi tash.
Deklaratë: Mi le na Dra gi qe viq Shes hiq, Fa kul te ti i Ar te ve Dra ma-
ti ke, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met kombëtare sa or ga ni za tat e gra-
ve, po li ti ka net, ar ti stet, ga ze ta ret, Be o grad, Ser bi, 9 te tor 2009.

Nënat e fëmijëve të vrarë nuk mund të pranojnë 
që kriminelët të am ni sto hen. Kriminelët du het 
të përkufizohen nga vik ti ma. 

(…) U bë fjalë për amnistinë, por vetëm të pyes, nëse 
u është vra fëmija, femër e përdhunuar e mun du ar 
dhe e vrarë, ose dja li- s’është me rëndësi, a do të li jos-
hit ju menjëherë am ni sti? Këtë nuk mund ta bëjmë 
as htu thjeshtë, këtë du het ta përkufizojmë. (…) ta 
përkufizojmë kri mi ne lin dhe dënimin. Domethënë, 
vik ti mat (…) fëmijët tanë që janë vrarë, nënat, babal-

larët, s’ka rëndësi nga ci la anë.. Shih ni kjo du ket (e 
kundërt) se këta janë kri mi nel, e këto vik ti ma.
Deklaratë: Mej ra Da u to viq, Gratë Gra ve, Bi haq, BeH, Kon sul ti-
met kombëtare sa or ga ni za tat e gra ve, po li ti ka net, ar ti stet, ga ze-
ta ret, Be o grad, Ser bi, 9 te tor 2009.

KO MRA du het të mer ret me përgjegjësinë e 
kishës dhe të in sti tu ci o ne ve tje ra.
 
Man da ti (…) kon si de roj se nuk du het të jetë i ku fi-
zu ar për ve prim vetëm në individët, por ed he në 
in sti tu ci o ne. Individët janë kryes (ek ze ku tor) dhe 
këto janë vetëm fi gu ra të sha hut në tërë si ste min.
(:…) A mun det KO MRA në kohë të afërme, pas 
pa ra qi tjes së fak te ve, ta ngre ed he çështjen e ro lit 
të in sti tu ci o ne ve. Hi sto ria do të is hte bos he nëse do 
të mbe tes hin vetëm individët që kanë krye kri me, 
nëse pra pa kësaj nuk shi het qartë frymëzimi i gjithë 
kësaj. Kup to het ed he ro li i kishës ed he i ar si mit, të 
gjit ha aspek tet e shoq ërisë tonë. Nuk ek zi ston vend 
bosh në si ste min tonë shoq ëror i ci li nuk ka pa sur 
rol në nxi tjen e luftës dhe të ur rej tjes luf ta ra ke.
Deklaratë: Ne ve na Ko stiq, Gratë për Pa qe, Le skovc, Ser bi, Kon-
sul ti met kombëtare sa or ga ni za tat e gra ve, po li ti ka net, ar ti stet, 
ga ze ta ret, Be o grad, Ser bi, 9 te tor 2009.

Ko mi si o ni du het ta bëjë re gji stri min e të gjit ha 
vik ti ma ve, përfshirë ed he ushtarët të cilët pus-
hte ti në Ser bi i traj ton si vetëvrasës. 
 
Pra du het ren di tur të vrarët, të zhdu ku rit, krim-
inelët dhe nu mrin madh të djel mos ha ve që janë 
në kryer jen e shërbimit us hta rak (që kon si de ro hen 
vetëvrasës) e ata në re a li tet vetëm janë vrarë në 
mënyra të ndryshme. Men doj se ma dje ek zi ston 
ed he një regjistër prej afër dyzet nga ata dhe du het 
dalë ha pur me këtë. Du het të har to het li sta e vik-
ti ma ve. (…) Dhe faj tor kryesor për gjithë këtë është 
kreu i pus hte tit prej Mil los he vi qit dhe miq ve të tij 
ed he kreu us hta rak, us htria e ci la ed he më tu tje po 
i ruan fshehtësitë nga të gjithë ne këtu dhe po i fsheh 
kriminelët..
Deklaratë: Zhan ka Sto ja no viq nga Be o gra di, nëna e punëtorit të 
pësuar të RTS më 1999, Ser bi, Kon sul ti met kombëtare sa or ga-
ni za tat e gra ve, po li ti ka net, ar ti stet, ga ze ta ret, Be o grad, Ser bi, 
9 te tor 2009.

KO MRA mund të ndihmojë të ndërtohet kul-
tu ra e re spek ti mit të vik ti ma ve tje ra dhe që 
vik ti mat ci vi le të mar rin re pa ra cion të drejtë.
 
Memorialët ekzistojnë vetëm për vik ti mat e po pul-
lit shumicë. Li gjet, re pa ra ci o net më shumë anojnë 
nga ish luftëtarët se nga vik ti mat ci vil. Se ci li shtet 
i kri ju ar nga ish Ju go slla via ka zgjid hjet e ve ta për 
shke ljen e të drej ta ve të nje ri ut, por ne vo ji tet ed he 
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përgjigje uni ke ra jo na le. Unë e shoh në formën e 
KO MRA.
Deklaratë: Ta ma ra Ka li ter na, Gratë në të Ze za, Be o grad, Ser bi, 
Kon sul ti met kombëtare sa or ga ni za tat e gra ve, po li ti ka net, ar ti-
stet, ga ze ta ret, Be o grad, Ser bi, 9 te tor 2009.

Me vik ti mat du het të pu no het me kuj des dhe 
me ndihmën e ekspertëve nga di si pli nat e 
ndryshme.
 
…kur jetojmë në këtë sa si të fat keq ësisë nuk di as si 
mund ti qa se mi e të mos ki het mbështetje e mad-
he … aty du het të in ku a dro hen shumë psikologë, 
shumë psikiatër. Dhe (…) aty du het të jetë një 
ka nal që do të is hte në gjithë te le vi zi o net në kohën 
e cak tu ar i ci li do të tre gon te ato dëshmime të atyre 
gra ve, vik ti ma ve, atyre fa mi lje ve të ci lat kanë për-
jetuar përdhunime të ndryshme, dhe të gjit ha kri-
met e mundshme që pak të mësohen (..) Së dyti, sa si 
e mad he e ekspertëve (ne vo ji tet) nga ata gjyqësisë, 
psikiatrisë, mjekësisë, psikologjisë, sep se këto të gjit-
ha janë gjëra tra u ma ti ke.
Deklaratë: Men su ra Lu la Mi ki jelj, Kon sul ti met kombëtare sa 
or ga ni za tat e gra ve, po li ti ka net, ar ti stet, ga ze ta ret, Be o grad, Ser-
bi, 9 te tor 2009.

Për suk se sin e KO MRA është e do mos dos hme 
stra te gjia se ri o ze me di a ti ke.

Unë dua ta tër heq vëmendjen në një di men sion 
të rëndësishëm për suk se sin e pro jek tit çfarë është 
MO MRA, e kjo është stra te gjie e mar ke tin gut dhe 
me di a ti ke. Do të is hte e do mos dos hme që një aso ci-
a cion i ci li do të mer rej me kriminelët e luftës dhe 
vik ti mat e luftës të arrijë suk ses të konsiderueshëm, 
aq më parë që ky aso ci a cion i ci li në njëfarë mënyre 
është mbi-shtetëror dhe që du het ta bëjë një punë 
the me lo re, e kjo është evi den ci mi i vik ti ma ve të 
luftës, dhe qëlli met e in te gri mit të vik ti ma ve. Pran-
daj, men doj se tash do të du hej të har to hej një stra-
te gji se ri o ze me di a ti ke.
Deklaratë: Na sta sja Ra do viq, ga ze ta mu jo re Re pu bli ka, Ser bi, 
Kon sul ti met kombëtare sa or ga ni za tat e gra ve, po li ti ka net, ar ti-
stet, ga ze ta ret, Be o grad, Ser bi, 9 te tor 2009.

Dëshmimi i vik ti ma ve do të ketë ndi kim në 
qoftë se ato i emetojnë të gjit ha te le vi zi o net në 
kohën e cak tu ar. Vik ti mat du het të njof to hen si 
do të shfrytëzohen de kla ra tat e tyre.

(…) du het të ekzistojë një ka nal ose në të gjit ha te le-
vi zi o net të jetë kohë e cak tu ar të ci lat do ti tre go nin 
dëshmimet e atyre gra ve, të atyre vik ti ma ve, atyre 
fa mi lje ve, të atyre që kanë përjetuar përdhunime 
nga më të ndryshmet dhe të gjit ha kri met e mund-

shme, që të mund të mësohen pak.
Deklaratë: Lu la Mi ki jelj nga Be o gra di, Ser bi, Kon sul ti met kom-
bëtare sa or ga ni za tat e gra ve, po li ti ka net, ar ti stet, ga ze ta ret, 
Be o grad, Ser bi, 9 te tor 2009.

(…) si të si gu ro het që vik ti mat pas dëshmimit mund 
të mar rin pjesë në pro ces, që të mund ta kontrol-
lojnë atë që e kanë ofru ar me dëshmimin e vet. (…) 
si do të mund ta kontrollojnë dhe në çfarë mënyre, 
a do të jenë sa du het të njof tu a ra mbi atë si do të 
shfrytëzohen ato dëshmime, si do të mar rin pjesë në 
pro ce sin e mëtejmë.
Deklaratë: Iva na Vi tas, Gratë në të Ze za, Be o grad, Ser bi, Kon-
sul ti met kombëtare sa or ga ni za tat e gra ve, po li ti ka net, ar ti stet, 
ga ze ta ret, Be o grad, Ser bi, 9 te tor 2009.

Or ga ni za tat jo qe ve ri ta re dhe sho qa tat e vik-
ti ma ve du het me kohë të përgatisin pla nin 
për zba ti min e kon klu zi o ne ve të Ko mi si o nit. 
Zgjid hje më e mirë për këtë është pu na ko lek-
ti ve gjatë for mi mit dhe punës së Ko mi si o nit, si 
dhe pas nxje rr jes së ra por tit. 

(...) dua ta thek soj si gjë të rëndësishme punën ko lek-
ti ve, si në pro ce sin i ci li i paraprinë kri ji mit të Ko mi-
si o nit për të vërtetën, as htu ed he gjatë punës së tij, e 
si do mos pas nxje rr jes së ra por tit dhe pro po zi mit që 
do ti bënte ko mi si o ni. Në Gu a te ma la pikërisht kjo 
ka dështuar. Nuk ke mi pa sur stra te gji të qartë çka 
të bëhet pas ma rr jes së ra por tit dhe çdo gjë mbe ti 
në du art e shte tit i ci li nuk kis hte vul lnet ta marrë 
përgjegjësinë. Është me rëndësi të mad he të ekzistojë 
pla ni për zba ti min e kon klu zi o ne ve të Ko mi si o nit.
Deklaratë: Ro sa li na Tuyuc Ve la squ ez, Con ga vi na, Gu a te ma la, 
Kon sul ti met kombëtare sa or ga ni za tat e gra ve, po li ti ka net, ar ti-
stet, ga ze ta ret, Be o grad, Ser bi, 9 te tor 2009.

Or ga ni za tat jo qe ve ri ta re du het ta zhvillojnë 
strategjinë për pro po zi min e anëtarëve. Do të 
is hte mirë që në të gjit ha shte tet në ra jon par-
la men tet ti zgjed hin anëtarët e Ko mi si o nit.
 
Du het patjetër ta zhvillojmë strategjinë kur të vij 
mo men ti për pro po zim, kë do ta propozojmë. Kjo 
du het të jetë e uni fi ku ar. Men doj se do të is hte shumë 
e rëndësishme që ku do në ra jon këtë ta bëjnë ose par-
la men ti ose kryeta ri (i shte tit). Bie fja la do të is hte 
më thjeshtë të ndi ko het nëse këtë e bënë kryeta ri…. 
va ret kush do të jetë në atë mo ment. Kuj toj se është 
tepër e rëndësishme të ke mi qëndrim unik për mbarë 
ra jo nin, që pro po zi mi të kalojë nëpër të gjit ha par la-
men tet. Kjo është shumë më mirë.
Deklaratë: Ra da Bo riq, Qen dra për Stu di me Femërore, Za greb, 
Kro a ci, Kon sul ti met kombëtare sa or ga ni za tat e gra ve, po li ti ka-
net, ar ti stet, ga ze ta ret, Be o grad, Ser bi, 9 te tor 2009.
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Man da ti i Ko mi si o nit të ar ri het me kom pro-
mis, por shoq ëria ci vi le nuk du het të frikësohet 
të ushtrojë trysni mbi shte tet që të for mo het 
Ko mi si o ni në har mo ni me iniciativën e shoq ërisë 
ci vi le.

Në rre gul li min me ligj të man da te ve za ko nisht janë 
bërë kom pro mi se të rënda. Shoq ëria ci vi le (…) del 
vetëm me një pjesë të pro po zi mit për atë se si du het 
të du ket ai Ko mi sion. E pa staj za ko nisht ven dos 
shte ti, ai që e the me lon ven dos në fund. Shoq ëria 
ci vi le nuk du het të frikësohet të ushtrojë trysni mbi 
shte tin. (…) Atje ku është përpjekur shte ti ta fitojë 
atë që e ka kërkuar shoq ëria ci vi le, është kri ju ar cirk 
i vërtetë (…) Shoq ëria ci vi le (mund) ti bartë ed he 
kon tak tet me vik ti mat. (…) Por është me rëndësi 
që përshkrimi i vik ti ma ve, emrat e vik ti ma ve dhe 
përshkrimi kryesor i ngjar jes, janë fak te kryeso re të 
ci lat gjith se si du het të hyjnë në ra port.
Deklaratë: Ma ri ja na To ma, Im pu nity Watch, Be o grad, Ser bi, 
Kon sul ti met kombëtare sa or ga ni za tat e gra ve, po li ti ka net, ar ti-
stet, ga ze ta ret, Be o grad, Ser bi, 9 te tor 2009.

KO MRA du het të mer ret me pësimin e romëve, 
për çka nuk ka të dhëna. 

KO MRA po as htu du het të mer ret (…) me pro ble-
min e popullatës ro me. Ci la është për qin dja e gra ve 
(ro me) të dhu nu a ra apo ci la është për qin dja e atyre 
gra ve të vra ra, askush nuk e dinë. Vetëm e dimë se 
ajo është popullatë e ci la në këto luftëra ka qenë më 
shumë e ska ju ar, e ka hum bur popullatën, të mos 
fla sim për gratë ru ra le. Ne tek e ke mi ni sur çështjen 
e gra ve ru ra le në Ser bi (…) gru a ja ru ra le kurrë nuk 
ka qenë e përfshirë, dhe pran daj men doj se për suk-
se sin e kësaj çështje është i rëndësishëm KO MRA 
(…)KO MRA du het pa ra lel në mje di set e se ci lit shtet 
anëtar të Ko a li ci o nit ti përcjellë dukuritë e til la.
Deklaratë: So nja Pro da no viq, Gratë në të Ze za, Be o grad, Ser bi, 
Kon sul ti met kombëtare sa or ga ni za tat e gra ve, po li ti ka net, ar ti-
stet, ga ze ta ret, Be o grad, Ser bi, 9 te tor 2009.

Idetë e KO MRA-s janë ra ci o na le, por nuk janë 
të mjaf tu es hme për qa sje fe mi ni ste 

(…) këto ide të KO MRA janë shumë ra ci o na le. Ato 
janë ra ci o na le, por nuk janë të mjaf tu es hme për 
kup ti min tim fe mi nist. Domethënë këtë që e sqa ro-
va; njësoj është e rëndësishme që të kuj de se mi njëri 
për tje trin, si kur që është shumë me rëndësi e drej ta, 
kjo njësoj është e rëndësishme.
Deklaratë: Le pa Mla gje no viq, Qen dra Auto no me e Gra ve, Be o-
grad, Ser bi, Kon sul ti met kombëtare sa or ga ni za tat e gra ve, po li ti-
ka net, ar ti stet, ga ze ta ret, Be o grad, Ser bi, 9 te tor 2009.

57. Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le 

Ca zin, Bo snja e Her ce go vi na
10 te tor 2009.

Kon sul ti met i ka or ga ni zu ar Sho qa ta “Prijedorçanki 
Iz vor” (Bu ri mi i Pri je do rit), Pri je dor, BeH. Në tu bim 
kanë qenë gjith sej 30 pjesëmarrës, për faq ësu es të 
sho qa ta ve të fa mi lje ve të të pa gje tur ve, sho qa ta ve 
të kampistëve, sho qa ta ve të të verbërve, të or ga ni-
za ta ve jo qe ve ri ta re, të Qen drës për Punë So ci a le, 
të gazetarëve dhe tjerë. Ligjërues kanë qenë Bog-
dan Iva nis he viq nga Qen dra Ndërkombëtare për 
Drejtësinë në Tran zi cion dhe Dra gan Po po viq (Fon-
di për të Drejtën Hu ma ni ta re, Ser bi). Mo de ra tor ka 
qenë Ve hid She hiq (Fo ru mi i qytetarëve të Tuzllës, 
BeH. RTRS, FTV i BHTV1 kanë ra por tu ar nga kon-
sul ti met.

Pro po zi met, men di met, Re ko man di met

Lid hja e kampistëve të BeH kërkon vi zion të 
qartë të iniciativës dhe ro lin e vetë në pro ces 
dhe në ra port me KO MRA-n.
 
Lid hja e kampistëve të BeH (…) Çfarë është ro li ynë? 
Çka du het ne të kontribuojmë në këtë, re spek ti visht 
të mos kontribuojmë? Dhe në çfarë mënyre ne do ta 
bëjmë këtë? E atëherë ne je mi aty dhe atëherë ne do 
të mar rim pjesë në këtë (…) ne po kërkojmë vi zion të 
qartë, ro lin tonë në gjithë këtë, kon si de ro he mi orga-
nizatë re fe ren te se mund të mar rim pjesë në shumë 
çka, por du het ta ke mi po zi ci o nin e qartë çka është 
ajo që du het ta bëjmë, re spek ti visht ci lat janë të drej-
tat, çka thonë, ci lat janë detyri met
Deklaratë: Mu rat Ta hi ro viq, Lid hja e kampistëve të BeH, Kon sul-
ti met me bashkësinë lo ka le, Ca zin, BeH, 10 te tor 2009.

Në BeH përpos Ko mi si o nit për Srebrenicën 
tjerët nuk kanë bërë asgjë. Ek zi ston di le ma nëse 
KO MRA du het të qu het ko mi sion apo megjithatë 
çdo gjë varët nga anëtarët e ko mi si o nit.

Njëri nga shtetarët mo ti pat thënë se nëse nuk do ni 
që diçka të bëhet, for mo ni ko mi si o nin. (…) Dru hem 
se ed he ne nuk do të arrijmë në një qo rr so kak të 
ngjashëm, të paktën ta ndërrojmë emërtimin, që të 
mos qu het ko mi si o ni. Të gjithë e dinë fak tin e gjithë 
njo hur se asnjë ko mi sion kurrë dhe askund në asnjë 
fushë, ga ti nuk ka bërë asgjë. Këtu, në këtë broshurë 
ke mi të ce ku ar nja 4-5 ko mi si o ne që janë for mu ar 
në këtë periudhë të pas luftës, prej Ko mi si o nit për 
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Srebrenicën, për Sarajevën, Ko mi si o nit për ra stin e 
Av do Pa li qit, Ko mi si o ni për Bijeljinën. Pra, vetëm ky 
Ko mi sion për Srebrenicën, nga të gjithë të ce kur këtu, 
e ka kryer, të them, një pjesë të mirë të punës, por 
tek herën e dytë (…) Ko mi si o ni për Sarajevën kurrë 
nuk ka bë asgjë. Ko mi si o ni për ra stin e Av do Pa li qit 
nuk ka ar ri tur kurrfarë re zul ta tesh. Ko mi si o ni për 
Bjelinën në veçanti.
Deklaratë: Mir sad Du ra to viq, Sho qa ta e kampistëve Pri je do ri 
‘92, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Ca zin, BeH, 10 
te tor 2009.

Nuk kanë dështuar të gjit ha ato ko mi si o net e 
mëparshme për shkak që janë qu aj tur as htu, por 
sep se në to kanë nde njur ata të cilët nuk kanë qenë 
të aftë për t’i bar tur. Dhe mu ky le të qu het KO MRA. 
Por në te të gjen den njerëzit që janë të aftë
Deklaratë: Be ha Sha qir, Qen dra për Punë So ci a le në Ve li ka Klla-
dus ha, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Ca zin, BeH, 10 
te tor 2009.

Ko a li ci o ni për KO MRA dhe sho qa tat e vik-
ti ma ve du het të luftojnë për të drejtën që të 
verifikojnë no mi ni min pa ra se par la men ti ti 
emërojë anëtarët e ko mi si o nit.
 
Një pro po zim imi do të is hte që ndos hta të je pet 
re ko man di mi me ra stin e emërimit të anëtarëve 
të këtyre ko mi si o ne ve se ato emërime nuk mund 
të kalojnë pa ve ri fi kim pa ra prak nga ana … A e 
Këshillit drej tu es të këtij Ko a li ci o ni, këtij KO MRA, 
të fa mi lje ve të vik ti ma ve … Është e qartë se par la-
men tet du het të miratojnë ven di min mbi for mi min 
e ko mi si o ne ve dhe t’i emërojnë ata anëtarët, por që 
emërimet të mos bëhen pa ve ri fi kim pa ra prak.
Deklaratë: Mir sad Du ra to viq, Sho qa ta e kampistëve Pri je do ri 
‘92, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Ca zin, BeH, 10 
te tor 2009.

Shumë vik ti ma en de nuk u kanë dhënë de kla ra-
ta pro ku ro ri ve.

Kam fo lur per so na lisht me zotëri Ba ras ha ni nin 
(Mi lo rad Ba ras ha nin, kryepro ku ror i BeH). Kam 
bi se du ar vet me te le fon dhe e kam lu tur që ta dërgojë 
SI PA-n (Agjen cia shtetërore për he ti me dhe mbroj-
tje), sep se askush nga vi ti 1995 nuk ma ka dërguar 
mua në shtëpi SI PA (Agjen cia shtetërore për he ti me 
dhe mbroj tje) të mar rin deklaratë dhe unë të them 
per so na lisht, sep se kam do sje bu kur të trash për të 
fo lur mbi kri met e luftës.
Deklaratë: Me do Gra ho viq, kam pist i kam pit nën kon trol lin e 
Mbroj tjes Po pul lo re të Bosnjës Perëndimore, BeH, Kon sul ti met 
me bashkësinë lo ka le, Ca zin, BeH, 10 te tor 2009.

Anëtarë të Ko mi si o nit du het të jenë vik ti mat, 
por ed he intelektualët dhe veprimtarët e or ga-
ni za ta ve që mer ren me tolerancë dhe paj tim 
mi dis bashkësive. 

Men doj se anëtarët e ko mi si o nit nuk mund t’i për-
bejnë vetëm sho qa tat e vik ti ma ve. Ato gjith se si janë 
të mirëseardhura dhe ato du het të jenë numër 1. 
Mirëpo, nëse do të mbe tej vetëm në sho qa tat e vik ti-
ma ve dru hem se do të shndërrohej në diç ngjashëm 
me par la men tet shtetërore, qe ve ritë e shte te ve. Pra, 
tri palë kundërshtare dhe çështja kurrë s’ka fund. Për 
Ko mi si o nin është shumë e do mos dos hme pjesëmar-
rja e qytetarëve aka de mik (…) gjit has htu men doj 
se lypset in ku a dru ar sho qa tat të ci lat nuk mer ren 
vetëm me vik ti mat, anëtarësia e të ci la ve nuk janë 
vetëm vik ti mat e kri mit, veç sho qa tat të ci lat mer ren 
me pro ce set e ven do sjes dhe të shtytjes së tolerancës, 
paj ti mit (…) që ko mi si o nit t’ia ja pin atë notë të pa 
anshmërisë.
Deklaratë: She fi ka Mu ra ta giq, Sho qa ta Kljuç bu duq no sti (Çelësi 
i ardhmërisë), BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Ca zin, 
BeH, 10 te tor 2009.

Njëri nga qëlli met e ko mi si o nit du het të jetë 
ven do sja e tolerancës dhe e paj ti mit mi dis bash-
kësive.

Njëri nga man da ti i ko mi si o nit lypset të jetë që të 
kontribuojë ed he në pro ce sin e paj ti mit e të toler-
ancës (…) Di sa nga ata të cilët, ja, me rre gull mar rin 
pjesë në këto tryeza të rrumbullakëta apo në këto 
ngjar je, kundërshtojnë që të përmendet paj ti mi. Po 
mirë njerëz, a du het të jetojmë 10 vjet si hordhitë e 
ngatërruara? Po a nuk është ko ha e fun dit të men-
dojmë për fëmijët tanë në këto hapësira?
Deklaratë: She fi ka Mu ra ta giq, Sho qa ta Kljuç bu duq no sti (Çelësi 
i ardhmërisë), BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Ca zin, 
BeH, 10 te tor 2009.

Në man da tin e ko mi si o nit nuk du het të jetë 
dhënia e amnistisë. Ek zi ston di le ma nëse 
KO MRA du het ti propozojë gjykatës zvogëlim-
in e dënimit për të aku zu a rit të cilët kanë 
dëshmuar pa ra ko mi si o nit mbi kri met e kryera.
 
Mirëpo të lëshohet në atë që man da ti të jetë am ni-
stia, vërtetë men doj se kjo nuk mund të jetë man dat 
i këtij ko mi si o ni.
Deklaratë: She fi ka Mu ra ta giq, Sho qa ta “Kljuç bu duq no sti” 
(Çelësi i ardhmërisë), BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, 
Ca zin, BeH, 10 te tor 2009.

Nuk është as htu të am ni stosh, por ja, ke mi anu ar 
kah hapësira e lehtësirës even tu a le (…) që do të is hte 
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me in te res si vegël e përhershme apo in stru ment i 
punës cilësore të ko mi si o nit në zbu li min e të vërtetës 
(…) Kur fla sim mbi ato lehtësira, nuk men doj se ato 
mund të jenë një nga in stru men tet me të si gur ta, 
apo një nga in stru men tet më të arsyetu es hme kur të 
ja pim lehtësinë dhe të vi nin bi le tek e vërteta. Unë 
ndonjëherë do ta shfrytëzoja ed he rrugën më le ga le 
dhe më të tërthortë, por të mos amnistojë, që të mos 
e lehtësojë fajësinë.
Deklaratë: Be ha Sha qir, Qen dra për Punë So ci a le në Ve li ka Klla-
dus ha, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Ca zin, BeH, 10 
te tor 2009.

Gjithmonë kam qenë kundër amnistisë. Ne nuk po 
fla sim këtu mbi kri min. Ne po fla sim këtu mbi kri-
min e luftës (…) I ci li kurrë nuk vje tro het, dhe si gu-
risht se ci la gjykatë këtë do ta shfrytëzojë si rrethanë 
lehtësuese për dikë nëse ka kon tri bu ar në diçka. Këtë 
e ka detyrim. As htu që kjo mund të ketë ndi kim dhe 
du het pa tjetër të ketë ndi kim në lartësinë e dënimit. 
Nuk di nëse do të is hte mirë që ko mi si o ni me njëfarë 
auto ri te ti të ve tin të thotë këtij du het zvogëluar 
dënimin kaq e kaq, apo në vend të 10 t’i je pen shtatë 
vjet. Gjyqi, si or gan, është i obligueshëm që këtë ab so-
lu tisht ta marrë pa rasysh gjatë pes hi mit të lartësisë 
së dënimit.
Deklaratë: Ve hid She hiq, Fo ru mi i qytetarëve të Tuzllës, BeH, 
Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Ca zin, BeH, 10 te tor 2009.

Mënyra tjetër është kjo që gjyka tat, natyrisht në një 
mënyrë, më du het të them, jo hu ma ne dhe ofen du e se 
për vik ti mat në vet pazarllëkun i mar rin in for ma ci o-
net nga njerëzit që kanë bërë krim (…) kjo, më du het të 
them, është një tezgë (fi tim shtojcë) mor bi de për shkak 
të asaj që kanë bërë në mënyrë që t’u zbu tet dënimi. 
Në këtë kup tim, mënyrat e til la per so na lisht nuk i 
mbështes. Kon si de roj se gjyka ta du het të marrë, si pas 
men di mit tim, aktgjyki min që është në përputhje me 
kri min e kryer.
Deklaratë: Amir Ta liq, ga ze tar, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë 
lo ka le, Ca zin, BeH, 10 te tor 2009.

Ko mi si o ni du het tu ndihmojë gjyka ta ve në ra jon 
të vijnë de ri tek dëshmitarët.

E ke ni të njo hur të gjithë se gjyka tat e kanë vështirë 
të gjejnë dëshmitarë, si do mos dëshmitarë ade ku at. 
Atë pro blem, e di unë, e ka ed he Gjyka ta e Bosnjës 
e Hercegovinës. Pra do të is hte shumë e rëndësishme 
që ko mi si o ni në këtë pro ces të vërtetimit të fak te ve ta 
ndihmojë Gjykatën e Bosnjës e Hercegovinës të vij de ri 
tek dëshmitë ade ku a te (…) Paj to hem që ko mi si o ni të 
mer ret me vërtetimin e fak te ve dhe që ato fak te t’ia 
ofrojë Bosnjës e Hercegovinës, por vetëm fak tet (…) 
Domethënë vetëm fak tet e tha ta që ia del t’i vërtetojë, 

t’i ndihmojë Gjykatës së Bosnjës e Hercegovinës, ose 
gjyka ta ve në ra jon që më lehtë të vijnë tek e vërteta.
Deklaratë: She fi ka Mu ra ta giq, Sho qa ta “Kljuç bu duq no sti” 
(Çelësi i ardhmërisë), BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, 
Ca zin, BeH, 10 te tor 2009.

Ek zi ston prak ti ka që in for ma ci o net mbi var-
re zat ma si ve të pa gu hen. Ka pro po zi me të for-
mo hen fon det pu bli ke për zbu li min e var re za ve 
ma si ve.

Të them ka limt hi se bashkë me njërin nga he tu e sit 
kam marrë pjesë në zbu li min e varrezës ma si ve në 
Ke vlja ne. Ajo është var re za më e mad he ma si ve e 
zbu lu ar në ter ri to rin e Pri je do rit. Ju them se vetëm 
për in for ma ci o nin është das hur të përgatisim 300 
KM (mar ka kon ver ti bi le) … Domethënë, për 300 
ma ra ka ne ke mi marrë in for ma ci o nin dhe skicën ku 
e ke mi lo ka li zu ar varrezën ma si ve (…) Pra, vetëm 
fak tet se in for ma ci o ni për var re zat ma si ve mund 
të mer ret për pa ra, flet mjaftë se du het të kri jo hen 
fon de për zbu li min e var re za ve ma si ve dhe in for ma-
ci o net që mund të mer ren në te ren.
Deklaratë: Amir Ta liq, ga ze tar, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë 
lo ka le, Ca zin, BeH, 10 te tor 2009.

Dëshmia pu bli ke e vik ti ma ve do të na ndihmojë 
të mësojmë çka u ka ndod hur tjerëve. 

Ne të gjithë këtu, veçmas këta nga Pri je do ri, por ed he 
këta njerëz përreth e dinë se çfarë ka ndod hur në 
Pri je dor (…) Dhe unë thash herën e ka lu ar se gjumë 
gjëra, be so ni, nuk i kam di tur de ri sa nuk ni sa të vij 
këtu dhe t’i dëgjojë vik ti mat çka po fla sin. E pash 
kur ky dja los hi i ri, ulur pranë me je, Sud bi ni, tre goj 
krejt çfarë i ka ndod hur atij. Dhe unë nuk di sa herë 
e kamë kthyer atë at CD dhe shi ku ar. Dhe, t’u them 
sin qe risht dëshmia e tij dhe gjithë ajo që tha, fat keq-
ësisht ai krejt e ka përjetuar atë, më jep shpresë se 
megjithatë do të mund të arrijmë de ri tek e vërteta 
mbi gjithë atë që ka ndod hur
Deklaratë: Zdrav ka Kar li ca, Or ga ni za ta Re pu bli ka ne e fa mi lje ve 
të luftëtarëve të rrëmbyer e të vrarë dhe të civilëve të zhdu kur të 
Republikës Serp ska, Këshilli në Pri je dor, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Ca zin, BeH, 10 te tor 2009.

KO MRA du het të ketë të drejtë t’i ftojë për faq-
ësu e sit e bashkësisë ndërkombëtare të dëshmoj-
në pa ra ko mi si o nit. Kjo mund të kontribuojë në 
vërtetimin e kon tek stit po li tik.
 
E ke mi të vërtetën e bashkësisë ndërkombëtare e ci la 
ka qenë dëshmitare e asaj që ka ndod hur. Me qëllim 
e përmenda bashkësinë ndërkombëtare. Sep se ajo, në 
hapësirën e ish RSFJ ed he ka qenë dëshmitare, e ro li 
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i se ci lit dëshmitarë është që ta flas të vërtetën. Dhe 
nëse ata do të mar rin pjesë në he ti me nga KO MRA, 
ata ndos hta mund të kontribuojnë në vërtetimin e 
di sa fak te ve që janë shumë të qen ësis hme për kup-
ti min ed he të kon tek stit hi sto rik ed he po li tik të asaj 
që ka ndod hur.
Deklaratë: Amir Ku la gliq nga Sre bre ni ca, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Ca zin, BeH, 10 te tor 2009.

Fak te janë da tat, njerëzit, ven det – kjo kon tri buon 
në njohurinë se kri met janë kryer mbi tjerët. 

Pse është i rëndësishëm kon fir mi mi i fak te ve, e jo e 
vërteta? Sep se në re a li tet fak tet ma te ri a le e pre kin 
njëfarë ndje nje tonën su bjek ti ve të së vërtetës. Por i kon-
tribuojnë ed he njohurisë se ed he mbi tjerët janë bërë 
kri me (…) Pra, është me rëndësi të kon fir mo hen fak tet e 
jo e vërteta, sep se e vërteta është njëfarë ndje nje su bjek-
ti ve, kur se fak tet janë ma te ri a le (…) Këta janë emrat e 
njerëzve. Këto janë ven det. Këto janë da tat
Deklaratë: Amir Ku la gliq nga Sre bre ni ca, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Ca zin, BeH, 10 te tor 2009.
 
Ko mi si o ni du het të verifikojë të dhënat mbi vik-
ti mat që i kanë sho qa tat e vik ti ma ve dhe or ga ni-
za tat jo qe ve ri ta re.

Zotëri Ta hi ro vi qi (kryetar i Lid hjes së kampistëve të 
BeH) tha se ed he me anë të punës së sho qatës së tij 
ai veç i ka pa var re zat ma si ve, ven de të var re za ve 
ma si ve, të llo go re ve e kështu me radhë, atëherë ky 
ko mi sion do të du hej që me anë të një pro ce si he tu-
es t’i verifikojë ato, e ngjashëm. Nëse IDC (Qen dra 
Hu lum tu e se Do ku men ta re, Sarajevë] e vërteton 
re gji strin, nëse bu ri mi (Sho qa ta e fe mra ve të Pri je-
do rit] e vërteton re gji strin e të zhdu kur ve, domethë-
në ky ko mi sion du het këtë ta verifikojë.
Deklaratë: Amir Ku la gliq nga Sre bre ni ca, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Ca zin, BeH, 10 te tor 2009.

Lypset të pus ho het të fli tet mbi viktimën “tonë 
“ e të “atyre”: no ci o nin e viktimës du het tran-
sfe ru ar nga fus ha po li ti ke në atë eti ke.
 
Nëpërmjet kësaj du het ndërtuar or ga ni za ta dhe 
ko mu ni ki me të til la. (…) Është e mundshme të ar ri-
het kon sen su si përafërsisht mbi viktimën.. Që mbi 
viktimën të mos fli tet vetëm për viktimën tonë dhe të 
tyre, por që kjo urë të kapërcehet, të fil lo het të fli tet 
… Që no ci o ni i viktimës të tran sfe ro het nga no ci o ni 
ide o lo gjik e po li tik në atë etik e pro fe si o nal..
Deklaratë: Be sad Hax hiq, psikiatër nga Kljuç, BeH, Kon sul ti met 
me bashkësinë lo ka le, Ca zin, BeH, 10 te tor 2009.

Në përzgjedhjen e anëtarëve të ko mi si o nit për-

parësi du het të kenë pro fe si o ni dhe mo ra li.
 
Sep se me si gu ri sa po të nis kjo (KO MRA), ajo që 
me si gu ri do ta bëjë po li ti ka është t’i fus njerëzit vet. 
Është shumë vështirë të jesh apo li tik, është shumë 
vështirë të jesh li be ral dhe të flasësh për diçka. 
Ky veç është gu xim. Këtu kur je ni nor mal kjo veç 
është gu xim. T’ju them diçka. Shi ko je ni. Njerëzit 
që punojnë gjatë kohë me vik ti mat, e nëse nuk kanë 
su per- kon troll dhe de bri e fing ed he vet pak kon ta-
mi no hen dhe ni sin t’i mendojnë me pa ra dig ma, pra 
me pa ra dig mat si ed he vik ti ma. Shfaq ni kuj des që të 
ke ni bu kur më shumë pro fe sion dhe mo ral.
Deklaratë: Be sad Hax hiq, psikiatër nga Kljuçi, BeH, Kon sul ti met 
me bashkësinë lo ka le, Ca zin, BeH, 10 te tor 2009.

Bashkësitë fe ta re kanë përhapur ar miq ësi mi dis 
ko mu ni te te ve në BeH

Ed he bashkësitë fe ta re që janë një seg ment i qen-
ësishëm, po as htu kanë us htru ar mos-du rim 
na ci o nal si do mos kur është fja la për Bosnjën e 
Hercegovinën.
Deklaratë: Sa fet Mu ra to viq, “Kljuç bu duq no sti” (Çelësi i ardh-
mërisë), BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Ca zin, BeH, 
10 te tor 2009.

Nu mri i komisarëve du het të jetë mi dis 20 e 25. 
Nu mri i komisarëve nga se ci li shtet du het të 
jetë në har mo ni me nu mrin vik ti ma ve. 

Nu mri nuk du het të jetë tepër i madh. Por nuk 
gu xon të jetë as tepër i vogël. Unë për shem bull jam 
për 20 de ri 25 komisarë në përbërje të atij Ko mi si o ni. 
Por jo pro por ci o na lisht, nu mri i njëjtë nga Ma li i Zi, 
Ser bia, Ko so va, Bo snja, Kro a cia, veç si pas nu mrit të 
vik ti ma ve (…) Nuk mund të ketë numër të njëjtë në 
KO MRA të Ma lit të Zi i ci li ka numër shumë të vogël 
të vik ti ma ve në ra port me Bosnjën e Hercegovinën
Deklaratë: Amir Ku la gliq nga Sre bre ni ca, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Ca zin, BeH, 10 te tor 2009.

Ko mi si o ni ra jo nal lypset të ketë zyra në të gjit-
ha shte tet në ra jon, të ci la ve në grum bul li min e 
de kla ra ta ve të vik ti ma ve dhe të dëshmitarëve do 
t’u ndihmojnë or ga ni za tat jo qe ve ri ta re.

Të jetë Ko mi sion ra jo nal i ci li do të is hte një trup 
ra jo nal, por du het të jenë zyrat e shte tit të ci lat do t’i 
ja pin një mbështetje cilësore kësaj. E kur e them këtë, 
atëherë prapë është shumë thelbësore sek to ri qe ve ri tar 
dhe or ga ni za tat e sho qa ta ve të jenë shërbim (ser vis) 
dhe mbështetje e kësaj zyre kombëtare, shtetërore në 
si gu ri min e vik ti ma ve, de kla ra tat e vik ti ma ve, të pro-
va ve ma te ri a le, do ku men te ve e kështu me radhë.
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Deklaratë: Amir Ku la gliq nga Sre bre ni ca, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Ca zin, BeH, 10 te tor 2009.

Ko mi si o ni du het të mer ret me vra sjet, përndjek-
jet, përdhunimet, mun di met nëpër kam pe. 

Këtu u përmenden kri met e luftës dhe shke lje tje ra 
të rënda të drej ta ve të nje ri ut. Por ci lat janë në të 
vërtetë ato shke ljet tje ra, apo kush janë ato … Po 
pa ra se gjit hash vra sjet. Së dyti, janë përndjekjet. Së 
tre ti, përdhunimet. Së katërti, janë vik ti mat e ter ro rit 
në llo go re.
Deklaratë: Amir Ku la gliq nga Sre bre ni ca, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Ca zin, BeH, 10 te tor 2009.

Ra por ti i KO MRA du het të ketë kon tekst hi sto-
rik (përgatitja e kri mit), listën e ven de ve të 
pësimit dhe re gji stri min e vik ti ma ve.

Ra por ti që do ta har ton te ky Ko mi sion, si pas men-
di mit tim, du het të ketë tri seg men te (…) seg men ti 
i parë du het të jetë kon tek sti po li ti ko-hi sto rik si 
një ba za ment. E në atë kon tek stin po li ti ko hi sto-
rik lypset ta vëzhgojmë ro lin e bashkësive fe ta re, të 
me di a ve e kështu me radhë. Sep se ato janë, kjo i ka 
paraprijë kryer jes së kri me ve. Kjo ka qenë përgatitja. 
(…) Seg men ti i dytë i atij ra por ti du het të jetët, do të 
thos ha, me to dat dhe formularët e kryer jes së kri mit. 
Domethënë ven det e pësimit (…) Dhe i tre ti është 
re gji stri mi i vik ti ma ve.
Deklaratë: Amir Ku la gliq nga Sre bre ni ca, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Ca zin, BeH, 10 te tor 2009.

Në kon sul ti me du het in ku a dru ar qen drat për 
punë so ci a le, sep se vik ti mat dhe invalidët e 
luftës të drej tat e ve ta po i realizojnë nëpërmjet 
këtyre in sti tu ci o ne ve. 

Shfrytëzuesit tanë janë vik ti mat. Vik ti mat ci vi le 
të luftës, invalidët e jo luftës, nëpërmjet qen dra ve i 
realizojnë të drej tat e ve ta dhe men do va të pro po zoj 
që një ta kim i këtillë, re spek ti visht një de bat i tillë 
të mba het me drejtorët e qen dra ve apo për faq ësu-
e sit e qen dra ve, por jo vetëm, veç me për faq ësu e sit 
e mi ni stri ve nga vijnë mje tet, nga se ne po luftojmë 
për vik ti mat, gjegjësisht për të ard hu rat e tyre që i 
realizojnë në Qen drën për Punë So ci a le. E shpesh kjo 
po po li ti zo het.
Deklaratë: Be ha Sha qir, Qen dra për Punë So ci a le në Ve li ka Klla-
dus ha, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Ca zin, BeH, 10 
te tor 2009.

E vërteta na du het për shkak të ar si mi mit dhe 
nevojës që të shkru het hi sto ria në har mo ni me 
fak tet.

Janë bërë sa kat fëmijët tanë nëpër shkol la, sep se ne 
nuk ke mi li bra mësimi, e Zo ti e di se kur do t’i ke mi 
në këtë mënyrë. Du het të arrijmë de ri tek e vërteta, 
t’i bashkojmë ato të vërteta që ne se rish të caktojmë 
një grup ekspertësh për t’i përgatitur li brat e mësimit, 
re spek ti visht ta shkru aj historinë. Kur do të ndodh 
kjo, është pyetje e mad he.
Deklaratë: Be ha Sha qir, Qen dra për Punë So ci a le në Ve li ka Klla-
dus ha, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Ca zin, BeH, 10 
te tor 2009.

KO MRA du het t’ua kthejë be si min vik ti ma ve se 
fjalët dhe de kla ra tat e tyre do të shfrytëzohen 
për diçka. 

Njerëzit nuk duan të fla sin (…) Është shumë vështirë 
ta fi tosh be si min e viktimës që të flas mbi të vetën (…) 
… Sep se vet është viktimë. Unë e di çka donë të thotë 
ta flasësh të vërtetën. E di ni? Sep se ju sa herë që ka lo-
ni nëpër atë të vërtetë, ju e përjetoni atë ngjar je (…) 
Thjeshtë, me dhënien e atyre de kla ra ta ve të shum ta 
rraskapitëse, me përsëritjen e atyre ngjar je ve per so-
na le, njerëzit pak ed he hum ba sin dhe atëherë thonë 
„përse këtë” (…) Dhe njerëzit he qin dorë nga kjo. Unë 
men doj se kjo organizatë ndos hta do të jetë ori en tu es 
apo rrugë e drejtë që njerëzve, pa ra se gjit hash, t’u 
je pet be si mi se de kla ra ta e tyre do të shërbejë për 
diçka
Deklaratë: Ber na da Ju kiq-Kli ç iq, Qen dra për Punë So ci a le në 
Bo san ski Pe trovc, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Ca zin, 
BeH, 10 te tor 2009.

58. Kon sul ti met kombëtare me 
besimtarët dhe bashkësitë fe ta re 
mbi Iniciativën për for mi min e 
KO MRA-s

Za greb, Kro a ci
16 te tor 2009.

Kon sul ti met kombëtare me besimtarët dhe bash-
kësitë fe ta re i kanë or ga ni zu ar Qen dra për pa qe, 
jo dhunë dhe të drej ta të nje ri ut në Osi jek (Kro a ci) 
dhe or ga ni za ta Do cu men ta Za greb (Kro a ci). Kanë 
marrë pjesë gjith sej 47 ve ta, besimtarë dhe për faq-
ësu es të bashkësive fe ta re, të sho qa ta ve jo qe ve ri ta re 
për të drej tat e nje ri ut, të gazetarëve dhe vëzhgues 
nga OS BE, Gjyka ta e Hagës, De le ga ci o ni i Ko mi-
si o nit Evro pian në Kro a ci dhe të am ba sa da ve të 
Australisë, Holandës dhe Kanadasë. Ligjërues kanë 
qenë ipes hkvi Ke vin Dow ling (ipes hkvi nga Ru sten-
bur gu, Re pu bli ka Jug-afri ka ne), Ve sna Tersheliç 
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(Do cu men ta, Kro a ci), Na tas ha Kan diq (Fon di për 
të Drejtën Hu ma ni ta re, Ser bi) dhe Ivan No vo sell 
(Le ga lis, Kro a ci). Mo de ra tor ka qenë Ka ta ri na Kru-
ho nja (Qen dra për pa qe, jo dhunë dhe të drej ta të 
nje ri ut, Osi jek). Mbi kon sul ti met kanë ra por tu ar 
Te le vi zi o ni kro at (HRT), No vi list, ja vor ja No vo sti 
dhe H-al ter. 

Pro po zi met, men di met dhe 
Re ko man di met e pjesëmarrësve

Të krishterët du het të vi hen në anën e viktimës. 
Vik ti mat mund ti lëvizin shoq ëritë për shërim 
dhe tu ndihmojnë në nda li min e të ke qes. 

Këtu jam për fak tin që si françeskan, si i krishterë, 
kon si de roj se është më se e ne voj shme të vi he mi në 
anën e viktimës. Ne fat keq ësisht ke mi vik ti ma dhe 
ato nuk janë të dëshiruara, por veç kur i ke mi, men-
doj se (…) Ata janë njerëz më të çmueshëm. Sep se 
vetëm ata njerëz mund ti lëvizin bashkësitë to na 
dhe shoq ërinë tonë përpara në marrëdhënie të re ja, 
në një shërim, një pa strim të me mo ri es tonë (…) E ne 
je mi këtu për t’ju ndih mu ar. Domethënë, të krijojmë 
një am bi ent më të volitshëm që vik ti mat të mund ta 
bar tin me di nji tet hal lin e vet, e pa staj të arrijnë atë 
që është qëllim kryesor i të krishterëve (…) e kjo është 
që në një vend, në lirinë e zgjed hjes së një nje ri ut, të 
ndalët spi ra lja e dhunës.
Deklaratë: Fra Mi jo Xho lan, In sti tu ti Françeskan për Kulturën e 
Pa qes, Split, Kro a ci, Kon sul ti met kombëtare me besimtarët dhe 
bashkësitë fe ta re, 16 te tor 2009. 

Qa sja ra jo na le e mundëson lar gi min nga in ter-
pre ti met të ci lat e çimentojnë zgjid hjet ek zi-
stu e se po li ti ke me të ci lat njerëzit nuk janë të 
këna qur.

Shi ko ni atë pro blem to nin me famë e të qëndru-
eshëm të qa sjes ra jo na le, unë kon si de roj se të gjithë 
këtu du het të je mi sa du het gu xim tar dhe sa du het 
të mençur në këtë pro ces (…) se do të is hte mirë të 
shman ge mi që ky pro ces fa re ti afro het in ter pre ti mit 
se ky është çimentim i do farë zgjid hje ve ek zi stu e-
se po li ti ke. Kjo së pa ri do të na diskualifikojë ne ve, 
së dyti do të fitojë bu kur shumë njerëz, sep se tepër 
shumë njerëz ka që nuk janë të këna qur me zgjid hjen 
ek zi stu e se po li ti ke (…)Ka shumë njerëz të cilët me 
këtë nuk janë të këna qur.
Deklaratë: Fra Mi jo Xho lan, In sti tu ti Françeskan për Kulturën e 
Pa qes, Split, Kro a ci, Kon sul ti met kombëtare me besimtarët dhe 
bashkësitë fe ta re, 16 te tor 2009.

Për bashkësitë fe ta re dhe besimtarët qëlli mi 

është paj ti mi pro përpara nesh gjen den frytet e 
var fra të kësaj detyre.

Bashkësitë fe ta re në hapësirën e ish Jugosllavisë (…) 
en de nuk kanë vesh për ini ci a ti ve të këtilla. I frikëso-
hen asaj që të gjithë ato pro jek te që i kalojnë kufijtë e 
’94, kur pa pa is hte këtu në Za greb, Gjon Pa li i Dytë 
i ndjerë, vu ri pa ra të gjithë besimtarëve detyrën e 
paj ti mit si detyrë parësore, pra detyrën e eku me ni-
zmit dhe të paj ti mit, kjo ka qenë detyrë jo na e parë. 
Pesëmbëdhjetë vjet më pas kësaj ke mi fryte të zymta 
të asaj pu ne.
Deklaratë: Dra go Pil sel, No vi list, Za greb, Kro a cia, Kon sul ti met 
kombëtare me besimtarët dhe bashkësitë fe ta re, 16 te tor 2009. 

Pa ra pro po zi mit mbi paj ti min du het të vërte-
tohen fak tet për atë se kush e ka ni sur luftën, 
përse është zhvil lu ar luf ta dhe ci li ka qenë qëlli-
mi i saj.

Do të du het që pa ra fil li mit të atij di a lo gu (mbi 
paj ti min) se ri o zisht të spa stro het kush e ka ni sur 
luftën, përse është zhvil lu ar luf ta dhe ci li ka qenë 
qëlli mi i saj. Por kjo du het të ar ri het me fak te de ri 
tek e vërteta.
Deklaratë: An te Sho la, CA RI TAS Di o qe za Va raz hdi nit, Kro a ci, 
Kon sul ti met kombëtare me besimtarët dhe bashkësitë fe ta re, 16 
te tor 2009. 

Kis hat dhe bashkësitë kis hta re kanë ndi kim 
ven dim tar në pro ce sin e paj ti mit.

Si mund të bëhesh Zot, ose si mund të bëhesh zot i 
dashurisë, nëse kjo më ka ndod hur mua?” Këtu kis-
hat dhe bashkësitë kis hta re janë plotësisht ven dim-
ta re për qëndrim pa ra shoq ërisë si pas të ci lit paj ti mi 
është pro ces i përgjithshëm ho li stik i ci li i përfshinë 
di men si o net fi zi ke, emo ci o na le, shumë per so na le dhe 
shpirtërore të jetës.
Deklaratë: Ke vin Dow ling, ipes hkvi nga Re pu bli ka Jug-afri ka ne, 
Kon sul ti met kombëtare me besimtarët dhe bashkësitë fe ta re, 16 
te tor 2009. 

Paj ti mi është i rëndë nëse vik ti mat e hum bin 
di nji te tin 

Do të thos ha së pa ri, se paj ti mi nuk është diç e 
thjeshtë për çka thu het thjeshtë: du het të paj to-
he mi. Dhe atëherë e fillojmë një lloj pro ce si për të 
ci lin konsiderojmë se do të sjellë re zul ta te në këtë. 
Përfshinë shumë, si do mos nga ju që je ni vik ti ma 
(…) T’ia përmendësh fjalën paj tim di kujt i ci li en de 
vuan aq thellë sa që nuk mund të bar tet me këtë … 
Përgjigja e tyre in stink ti ve, ime di a te është: ’duan 
drejtësi ‘ (…) Du het të ni sni të kri jo ni strukturë tjetër 
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të jetës për ata, as htu që të mund të jetojnë me një 
formë të di nji te tit.
Deklaratë: Ke vin Dow ling, ipes hkvi nga Re pu bli ka Jug-afri ka ne, 
Kon sul ti met kombëtare me besimtarët dhe bashkësitë fe ta re, 16 
te tor 2009. 

Nga aspek ti ka to lik të krishterë mi dis vik ti ma ve 
nuk ka dal li me, sep se di nji te ti i qe ni es njerëzore 
është fakt i shenjtë: të gjithë je mi të barabartë 
ed he në viktimë ed he në krim.

Spro vat që po pa ra qi ten ose do të pa ra qi ten rreth 
ba ra zi mit të vik ti ma ve, re spek ti mit të kri me ve, si 
te o log i krishterë unë s’kam ab so lu tisht kurrfarë 
pro ble mi rreth kësaj. Për mua ky nuk ek zi ston si pro-
blem për shkak se për mua di nji te ti i qe ni es njerëzore 
është aq fakt i shenjtë sa që të gjithë je mi të barabartë 
ed he në viktimë ed he në krim.
Deklaratë: Dra go Pil sel, No vi list, Za greb, Kro a cia, Kon sul ti met 
kombëtare me besimtarët dhe bashkësitë fe ta re, 16 te tor 2009. 

Fak tet janë pa ra kusht për shërimin e shoq ërisë.

Pro po zi mi ynë është mo dest. Të vërtetohen fak tet në 
vi tet që gjen den pa ra nesh, sa do që kjo mun det, për 
të gjit ha kri met dhe shke ljet li gjo re gjatë vi te ve të 
nëntëdhjeta, që kjo pa staj të shërbejë si një the mel 
ed he për shërimin, shëndoshjen.
Deklaratë: Ve sna Tersheliç, Do cu men ta, Za greb, Kro a ci, Kon-
sul ti met kombëtare me besimtarët dhe bashkësitë fe ta re, 16 
te tor 2009. 

Paj ti mi do të ar ri het kur të gjit ha shte tet të fil-
lojnë të “egërsuarit” e vetë t’i qu ajnë “egërsira”. 

Unë men doj se shumë më lehtë do të arrijmë paj-
ti min, kup ti min e situatës, ndih ma viktimës dhe 
dërgimin e agre so rit në atë si ta pastrojë shpir tin e 
vet per so nal, kur ne fillojmë këtu ti qu ajnë të egër-
suarit tanë egërsira dhe kur ju në Ser bi fil lo ni ti 
qu a ni egërsirat e ju a ja egërsira, ata në Bosnjë njësoj 
të vetët, dhe atëherë di sa gjëra do të ni sin të lëvizin. 
Dhe kur kjo vjen, natyrisht, nga ajo shkallë të cilën 
dëshiron ta dëgjojë po pul li, sep se të gjithë veç e kanë 
mun dim nga ajo që të fli tet për vu aj tjet e të tjerëve si 
„po, e kanë me ri tu ar”, e për vu aj tjet to na si “të mjerë 
je mi ne”.
Deklaratë: Mla den Jo va no viq, Këshilli i Kis ha ve të Kris htit, Kro-
a ci, Kon sul ti met kombëtare me besimtarët dhe bashkësitë fe ta re, 
16 te tor 2009.

Ne vo ji tet që iniciativën t’ua afrojmë bashkësive 
fe ta re, që për shkak të mos njo hjes së mjaf tu es-
hme të re fu zo het. 

Nëse dëshirohet të ar ri het bashkëpunimi me per-
so nat dhe in sti tu ci o net re le van te (për faq ësu e sit e 
bashkësive fe ta re), se ndos hta du het ed he pak të 
pu no het në këtë njo hje, domethënë me pro jek tin e 
këtij aso ci a ci o nit që po kri jo het që të mos ndodh, 
për shkak të njo hjes apo mo snjo hjes, të bëhet ndonjë 
farë re fu zi mi apo pa ragjyki mi të ci lat pa staj do ta 
pamundësonin ndonjë vepër të mirë.
Deklaratë: Ma ri ja Zni da rç iq, Sho qa ta e Qytetarëve Rret hi Paq-
ësor i Krishterë, Kro a ci, Kon sul ti met kombëtare me besimtarët 
dhe bashkësitë fe ta re, 16 te tor 2009.

KO MRA lypset ta ndriçojë ro lin e bashkësive 
fe ta re gjatë luftës. Mirëpo, kjo mund të sjellë 
përjashtimin e bashkësive fe ta re, sep se të kri ti-
ku a rit e ro lit të tyre mund të in ter pre to het si atak 
në palcën e fesë e të dogmës kis hta re. 

Nëse ed he një detyrë e këtij pro jek ti KO MRA do të is hte 
e vlefshme, kjo bash do të is hte mirë për ta ndriçuar 
ro lin e secilës bashkësi fe ta re veç e veç, nga se kjo më sa 
di unë, ja ed he vet kam qenë në ato hapësira ku është 
luf tu ar, aty sun don një la ra ma ni e mad he (…) Po tash, 
tek bashkësitë fe ta re shumë lehtë mund të ndodhë që 
njerëzit ta ndiejnë se në re a li tet kur i kritikojmë ha pat 
kon kret që du het ti kritikojmë në emër të fesë, se ne në 
re a li tet po e atakojmë palcën e fesë, palcën e dogmës së 
di kujt. Atëherë njerëzit ofen do hen dhe përjashtohen. 
Ky atëherë është një dëm i madh.
Deklaratë: Fra Mi jo Xho lan, In sti tu ti Françeskan për Kulturën e 
Pa qes, Kro a ci, Kon sul ti met kombëtare me besimtarët dhe bash-
kësitë fe ta re, 16 te tor 2009. 

Me di at fe ta re ed he më tu tje e shtrijnë të fo lu rit 
e ur rej tjes, e jo të fo lu rit e paj ti mit.

Men doj se shu mi ca do të paj to het me mua, se tek 
ne me di at fe ta re, si do mos “Glas kon ci la”, ed he më 
tu tje e shtrijnë të fo lu rit e ur rej tjes, e jo të fo lu rit e 
paj ti mit.
Deklaratë: Pe tra Paj da ko viq She bek, Pro gra mi i Kulturës Re li gji-
o ze HRT (Te le vi zi o ni kro at), Kro a ci, Kon sul ti met kombëtare me 
besimtarët dhe bashkësitë fe ta re, 16 te tor 2009.

59. Kon sul ti met me bashkësinë 
lo ka le 

Osi jek, Kro a ci
17 te tor 2009.

Kon sul ti met i kanë or ga ni zu ar Qen dra për pa qe, 
jo dhunë dhe të drej ta të nje ri tu në Osi jek, (Kro-
a ci), Nan sen di ja log qen dra Osi jek (Kro a ci) dhe 
Do cu men ta (Kro a ci). Në tu bim kanë qenë pre zent 
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gjith sej 40 pjesëmarrës, aktivistë të or ga ni za ta ve 
për mbroj tjen e të drej ta ve të nje ri ut, sho qa tat e vik-
ti ma ve dhe të fa mi lje ve të vik ti ma ve të pësuar e të 
zhdu kur, të sho qa ta ve të mbrojtësve, or ga ni za ta ve 
të të rinjëve, gru pe ve të gra ve, sho qa ta ve pro fe si o-
na le, të besimtarëve dhe për faq ësu es të bashkësive 
fe ta re të Famulisë së Osi je kut e Baranjës. Ligjërues 
kanë qenë Ve sna Ter she liq (Do cu men ta, Kro a cia), 
Ivan No vo sel (Le ga lis, Kro a ci), Eugen Ja ko vç iq 
(Do cu men ta, Kro a ci) dhe ipes hkvi i Afrikës së Ju gut 
Ke vin Dow ling (Di o qe za e Ru sten burg, Re pu bli ka 
Jug-afri ka ne). Mo de ra tor ka qenë Ka ta ri na Kru-
ho nja (Qen dra për pa qe, jo dhunë dhe të drej tat e 
nje ri ut, Kro a ci). Mbi kon sul ti met kanë ra por tu ar i 
HRT – stu dio Osi jek, “Slla von ski dom” dhe “Glas 
Slla vo ni je”. Mon si njor Ma rin Sra kiq, krye-ipes hkvi i 
Gja ko vos e Osi je kut në selinë e Di o qezës së tij e ka 
pri tur de le ga ci o nit e Ko a li ci o nit për KO MRA.

Pro po zi met, men di met dhe 
Re ko man di met

Kuj ti met dhe tragjeditë luf ta ra ke, përpjekja e 
kon te sti mit të Luftës At dhe ta re, de kla ra tat mbi 
ba ra zi min e vik ti ma ve me agre so rin dhe aku zat 
pa us hall të mbrojtësve po e vështirësojnë pro ce-
sin e paj ti mit. 

Kuj ti met luf ta ra ke dhe tragjeditë që u kanë ndod-
hur shumë fa mi lje ve to na dhe individëve en de janë 
të freskëta, e përpjekja e kon te sti mit bi le e arsyes dhe 
e di nji te tit të Luftës At dhe ta re, de kla ra tat shpesh të 
pa qar ta, që shpijnë në ba ra zi min e e viktimës dhe 
agre so rit, dhe kohë pas ko he apo stro fi met e pa drej ta 
dhe pa us hall të mbrojtësve tanë, vetëm e rëndojnë pro-
ce sin e nor ma li zi mit të marrëdhënieve dhe të paj ti mit 
në hapësirat to na.
Deklaratë: Im zot Ma rin Sra kiq, krye ipes hkvi i Di o qezës së 
Gja ko vos- Osi je kut, Kro a cia, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, 
Osi jek, 17 te tor 2009.

Për të pa sur paj tim vik ti mat du het të fa lin, e 
agre so ri du het të pra noj fajësinë dhe dëmin për 
të keqën dhe dhunën e kryer. 

Fa lja është qëndri mi parësor i viktimës e ci la nuk 
donë hak ma rr je, veç që më së shum ti të arrijë re ha ti 
në shpir tin e vet. Nga ana tjetër, dëshirohet në këtë 
mënyrë të këputët zin xhi ri i të ke qes dhe i hak ma-
rr jes dhe të kri jo hen kus hte për nor ma li zi min e 
marrëdhënieve. Vu aj ta e Kris htit dhe plagët bëhen 
shenjë me të cilën iden ti fi ko het vik ti ma dhe me 
forcën e mëshirës vik ti ma e tej ka lon pre o ku pi min e 
vet me dhunën e pësimin dhe bëhet bartëse e me saz-

hit të ri të Perëndisë i ci li bënë thi rr je për di a log dhe 
ven do sjen e mirëbesimit (…) fa lja, e pa staj pro ce si i 
paj ti mit mund të vij vetëm nga ata që janë lënduar. 
Vik ti ma e nxje rrë forcën nga përjetimi i mëshirës 
dhe dashurisë së Perëndisë, dhe gjen forcë të atillë 
që se rish të fitojë be sim në njerëzit dhe ta tejkalojë 
dhunën e shkak tu ar me luftë. Apo, si kur se thonë di sa 
te o log, që të ketë paj tim vik ti mat du het të fa lin.
Deklaratë: Im zot Ma rin Sra kiq, krye ipes hkvi i Di o qezës së 
Gja ko vos- Osi je kut, Kro a cia, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, 
Osi jek, 17 te tor 2009.

Pra, nëse pro ce si i paj ti mit shkon në dëm të së 
vërtetës dhe kërkon har ri min e vu aj tjes së përjetuar, 
atëherë në re a li tet e mohojmë vetë di nji te tin e vik-
timës. Sjell atë që ta harrojmë ed he vetë viktimën 
dhe shka qet e vu aj tjes së saj mbetën të pa zbu lu a ra, 
por vetëm të shtyrë anash dhe as htu bëhen bombë e 
përhershme e ci la mundët vaz hdi misht me eks plo-
du ar pa prit mas. Në pro ce sin e paj ti mit, pran daj 
është me rëndësi të zbu lo hen shka qet e vu aj tjes 
dhe të dhunës, e vërteta e ci la pa staj kërkon ed he 
drejtësi. Me fjalë tje ra, paj ti mi për dal lim nga fa lja 
për faq ëson dy palë. Nga njëra anë viktimën e ci la e 
bënë ak tin e fa ljes, e nga ana tjetër agre so rin i ci li 
i nxi tur me ak tin e viktimës kërkon fa lje, e pra non 
fajësinë, e ven dos të vërtetën dhe drejtësinë dhe në 
fund kom pen si min për të keqën dhe dhunën e bërë.
Deklaratë: Im zot Ma rin Sra kiq, krye ipes hkvi i Di o qezës së 
Gja ko vos- Osi je kut, Kro a cia, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, 
Osi jek, 17 te tor 2009.

Nevojitët të for mo het ko mi si o ni i ci li do t’i 
ndriçonte shke ljet e të drej ta ve të nje ri ut prej 
vi tit 1945 de ri më 1990.

Ed he ne në mënyrën tonë ke mi pa sur 45 vjet apar-
teid. Dhe ajo kohë prej vi tit 1945 de ri më 1990, en de 
bartë me ve te vik ti mat e ve ta. Ndos hta një ko mi sion 
i ci li do t’i dëgjonte vik ti mat e atij si ste mi mund të 
kontribuojë në ndriçimin e të vërtetës ed he për atë 
periudhë.
Deklaratë: Im zot Ma rin Sra kiq, krye ipes hkvi i Di o qezës së 
Gja ko vos- Osi je kut, Kro a cia, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, 
Osi jek, 17 te tor 2009.

Ek zi ston dyshi mi se është e mundshme të 
vërtetohen fak tet, sep se pra pa kësaj gjithmonë 
fshi hen in te re sat po li ti ke. Përpos kësaj mi dis 
do ku men te ve ka shumë fal si fi ki me, kur se mi dis 
dëshmitarëve shumë të rrejshëm. 

Çka në re a li tet des ha të them, e kjo është se jam 
bu kur i re zer vu ar sa herë që është fja la për ci lin-
do që do me e vërtetua të vërtetën dhe fak tet. Sep se 
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pra pa të vërtetës dhe fak te ve vaz hdi misht fshi hen 
in te re sat, e je mi të vetëdijshëm sa janë të fu qishëm 
in te re sat ed he në ven din tonë ed he në shoq ëri ed he 
në ven det përreth, e veçmas nëse ai ko mi sion du het 
t’i vërtetojë fak tet në bazë të dëshmive dhe të ndonjë 
do ku men ti pri vat. Sep se mi dis do ku men te ve ka mo ri 
fal si fi ki mesh, shtrembërimesh, e mi dis dëshmitarëve 
ka veçmas shumë dëshmitarë të rrejshëm që kanë 
dëshmuar në fa vor të ve tin që të mar rin do pri vi le gje 
per so na le dhe fa vo re, as htu që jam tepër skep tik ndaj 
fak te ve që do të gjejë ai ko mi sion.
Deklaratë: Go ran Fla u der, ga ze tar i lirë, Kro a ci, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Osi jek, 17 te tor 2009.

Fak tet gjith se si du het vërtetuar, që të mos ma ni-
pu lo het me nu mrat.

Ab so lu tisht është e ne voj shme të vërtetohen fak tet, 
që të mos përdorët, bie fja la, një shem bull të tillë më 
ba nal se në Osi jek kanë qenë, s’di, 1100, pa staj 1400, 
pa staj 1700 vik ti ma të luftës, e më pas nga spi ta li i 
Osi je kut i ci li ka mbaj tur evidencë, për këtë da lin 
të dhënat se kanë qenë 430 e diçka apo 47 e diçka. 
Domethënë nga katër de ri pesë herë janë dal li met në 
in ter pre tim: kujt si i du het as htu i përdor nu mrat.
Deklaratë: Go ran Fla u der, ga ze tar i lirë, Kro a ci, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Osi jek, 17 te tor 2009.

In te re si i të gjit ha shte te ve në ra jon është t’i 
vërtetojnë fak tet, që e ka lu a ra të mos përsëritet. 

Men doj se është in te res i çdo qyte ta ri të kësaj shoq-
ërie, shoq ëri ve të Serbisë, Bosnjës e Hercegovinës që 
përfundimisht të bi se do het ha pur mbi këtë, që të 
vërtetohet di sa fak te dhe që njëherë përfundimisht të 
mbyllet ajo fa qe e historisë. Çfarë ndodh në situatën 
kur shoq ëria dhe individët, in sti tu ci o net nuk janë 
të gatshme të bal la fa qo hen me këtë? Ja po sho him. 
En de po fla sim mbi gjërat që kanë ndod hur dyzet 
e di sa vjet. A ka pa sur gatishmëri pa ra pesëdhjetë 
vi tesh të zgjid het kjo, be soj se gje ne ra tat e re ja sot 
do të is hin më të edu ku a ra po të mos kis hte klit hje 
të ustashëve në sta di u met e klu be ve fut bol li ste kro-
a te e kështu me radhë. Domethënë, për çdo rast të 
lundrojmë me ve la të plo ta në këtë çështje.
Deklaratë: Bo jan La liq, Qen dra Ci vi le e Baranjës, Be li Ma na-
stir, Kro a ci,, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Osi jek, 17 te tor 
2009.

Dëshmimi pu blik i vik ti ma ve dhe kryesve dhe 
pra ni mi i kri mit janë më të rëndësishme se sa ti-
sa fkci o ni ma te rial i vik ti ma ve.

Men doj se atë që ka bërë tre gi mi nga Re pu bli ka Jug-
afri ka ne për shoq ërinë (dëgjimi pu blik i vik ti ma ve 

dhe i kryesve dhe vërtetimi i fak te ve), në kup ti min 
e spa stri mit të plagëve, është shumë e rëndësishme 
nga si tu a ta ma te ri a le e vik ti ma ve kon kre te. Vërtetë 
men doj se është shumë më i rëndësishëm rrëfimi se 
njerëzit, në fund të fun dit ed he vetë pjesëmarrës të 
apar te i dit, kanë thënë „ke mi bë këtë e këtë, ai ka qenë 
krim, për këtë shkak pen do hem”.
Deklaratë: Bo jan La liq, Qen dra Ci vi le e Baranjës, Be li Ma na stir, 
Kro a ci, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Osi jek, 17 te tor 2009.

KO MRA du het të ketë eki pe mo bi le të cilët në 
ter ren do t’i mbled hin de kla ra tat nga vik ti mat.
 
Ajo që men doj si kyçe në funk si o ni mi ne një in sti tu-
ci o ni të tillë, është çështja e mo bi li te tit të tij. Kjo do 
të thotë nuk mund të pri tet që vik ti mat të shkojnë 
në ndonjë derë, viktimës du het të afro he mi. Në këtë 
kup tim, në atë for ma cion orag ni za tiv në fil lim du het 
men du ar se ai du het të jetë sa du het mo bil që t’i afro-
het viktimës ku do që të jetë ajo.
Deklaratë: Bra ni slav Vor ka piq, Or ga ni za ta për Ini ci a ti vat Qyte-
ta re Osi jek, Kro a ci, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Osi jek, 
17 te tor 2009.

Anëtarë të KO MRA-s nuk do të du hej të is hin 
politikanët, veç për faq ësu e sit e bashkësive fe ta-
re, të or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re, e du het shfa qur 
kuj des mbi barazinë gji no re dhe imu ni te tin e 
anëtarëve të ko mi si o nit.
 
(…) çështja e përbërjes së ko mi si o nit (…) domethënë 
se kjo nuk du het të jetë në sferën e politikës, gjegjë-
sisht të politikanëve, veç përfundimisht në sferën e 
bashkësive fe ta re, or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re, du ke 
shfa qur kuj des mbi të gjit ha stan dar det që në Kro a ci 
(…) janë pra nu ar qysh mo ti. Men doj ed he në gjininë 
dhe në të gjit ha gjërat tje ra. Men doj se në funk si-
o ni min e një in sti tu ci o ni të tillë qe ve ri tar, është e 
do mos dos hme të men do het mbi diçka që ke mi në 
Sa bor (Ku ven din i Kroacisë), domethënë lid hur me 
për faq ësu e sit e Sa bo rit, kjo është çështja e imu ni te tit 
të anëtarëve të një tru pi të tillë.
Deklaratë: Bra ni slav Vor ka piq, Or ga ni za ta për Ini ci a ti vat Qyte-
ta re Osi jek, Kro a ci, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Osi jek, 
17 te tor 2009.

KO MRA du het të mer ret ed he me vik ti mat e 
in sti tu ci o ne ve.

Pra e ke mi viktimën e in di vi dit, ke mi viktimën e 
gru pit, por e ke mi ed he viktimën e in sti tu ci o nit. Ci li 
do të jetët ai mekanizëm kur në një pro ces të tillë 
hu lum tu es të shtro het çështja e viktimës in sti tu ci o-
na le, e viktimës e ci la është pro duk ti in sti tu ci o nal, 
(…) re spek ti visht se kri mi apo ndonjë vepër tjetër 
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pe na le është bërë në kuadër të in sti tu ci o nit.
Deklaratë: Bra ni slav Vor ka piq, Or ga ni za ta për Ini ci a ti vat Qyte-
ta re Osi jek, Kro a ci, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Osi jek, 
17 te tor 2009.

Du het bërë re gji stri min e vik ti ma ve dhe t’u 
je pet vik ti ma ve hapësirë të fla sin pu bli kisht. 

Ajo që men doj se është jashtëzakonisht e rëndë-
sishme dhe për çka unë këtë ko a li cion e kam për-
qa fu ar ed he këtë iniciativë e shikojë si diç që është 
shumë me rëndësi, është që të shënohen vik ti mat. 
Ne ke mi të shënuara ve pri met nëse i gjejmë ditarët e 
topçinjve, do ta ke mi ed he këtë. Ke mi të re gji stru a ra 
emi si o net te le vi zi ve, i ke mi të shënuar nxitësit, ke mi 
të re gji stru a ra tek stet ga ze ta re ske. Çdo gjë në këtë 
luftë është re gji stru ar, vetëm vik ti mat askund nuk 
janë re gji stru ar. Dëshira ime dhe përpjekja ime e 
fu qis hme është të or va te mi që pa ras htri me ve të vik-
ti ma ve t’u je pet hapësirë, dhe me si gu ri vaz hdi misht 
do të gjen det di kush i ci li për sha ka të ndonjë in te re si 
do ta interpretojë këtë në ndonjë mënyrë të vetën, 
dhe nga kjo do të krijojë ndonjë të vërtetë të vetën.
Deklaratë: Mi ro slav Var ga, mbrojtës nga Osi je ku, Kon sul ti met 
me bashkësinë lo ka le, Osi jek, 17 te tor 2009.

KO MRA du het të mer ret me fa tin e të bur go-
sur ve e të zhdu kur ve në Vu ko var dhe me kër-
kimin e kriminelëve.

Ne ve ed he na gëzon që ky KO MRA, të paktën kur t’ia 
dil te ta gjejë fa tin ed he të vet mit të bur go sur apo të 
zhdu ku rit nga Vu ko va ri, apo nga ter ri to ri ynë, dhe 
ta sjellë përpara drejtësisë ed he një kri mi nel kup-
to het me pro va, ne banorët e Vu ko va rit këtë do ta 
përshëndesnim.
Deklaratë: Zhelj ko Pi njuh, zëvendës kryebas hki a ku i Qyte tit të 
Vu ko va rit, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Osi jek, 17 te tor 
2009.

Prokuroritë du het obli gu ar me ligj që ta 
përcjellin dhe shfrytëzojnë do ku men ta ci o nin të 
ci lin e mbledh ko mi si o ni.

Këtë po e flas për shkak se të gjit ha prokuroritë pu bli-
ke, do të is hin të detyru a ra ta përcjellin ligjshëm atë 
që e bënë ko mi si o ni. Domethënë ko mi si o ni është 
shumë i rëndësishëm ed he për aspek tin e të drejtës 
ndëshkuese dhe politikës pe na le.
Deklaratë: Slav ko Kec man, Sho qa ta për Pa qe Ba ra nje, Kro a ci, 
Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Osi jek, 17 te tor 2009.

Në Kro a ci nuk fli tet mbi kri met që janë bërë në 
Osi jek, di sa vik ti ma nuk kanë të drejtën as për 
kom pen si min e dëmit.

Askush nuk i përmendi kri met e luftës në Osi jek, 
thua se ne na ka ka plu ar har re sa! Ne nuk e mbajmë 
mend se kjo ka ndod hur apo nuk du am t’ia pra-
nojmë ve tve tes. Unë nuk di… Në këtë shtet askush 
nuk e ka shtru ar pyetjen “po ku janë ato fa mi lje, 
çfarë ka ndod hur me ata fëmijë, a kanë shku ar ata 
fëmijë në shkollë, a kanë tash punë, a kanë pa sur 
fa re çka të hanë?“ Për këtë askush nuk ka shfa qur 
kuj des. Në rrugën ti me ka 33 shtëpi. Të gjit ha janë të 
thyera. Nga e pa ra de ri të e fun dit. Dhe të gjithë kanë 
marrë dëmin luf ta rak, vetëm unë në këtë nuk kam 
pa sur të drejtë. Për çka? (…) Mua ma kanë shkru ar 
se nuk kam të drejtë.
Deklaratë: Ma ri ja Lo vriq, viktimë, Kro a ci, Kon sul ti met me bash-
kësinë lo ka le, Osi jek, 17 te tor 2009.

60. Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le

Kikindë, Ser bi
17 te tor 2009.

Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le në Kikindë i kanë 
or ga ni zu ar Qen dra për mbështetje gra ve (Ser bi) 
dhe Klu bi i Kikindës (Ser bi). Në tu bim kanë qenë të 
pranishëm gjith sej 33 pjesëmarrës, për faq ësu es të 
ve tëqe ve ri sjes lo ka le, të me di a ve lo ka le, in sti tu ci o-
ne ve të kulturës, or ga ni za ta ve për të drej tat e nje-
ri ut e të or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re, si dhe sho qa tat 
e veteranëve. Ligjërues kanë qenë Xhe vad Bek tas-
he viq (Sho qa ta e vik ti ma ve ci vi le të luftës, Vlla se-
ni ca 92-95, BeH) dhe Dra gan Po po viq (Fon di për të 
Drejtën Hu ma ni ta re, Ser bi). Moderatorë kanë qenë 
Mi o mir ka Mi la Me lank (Klu bi i Kikindës, Ser bi) 
dhe Ma ri ja Sr diq (Qen dra për mbështetje gra ve, 
Ser bi). Ja vor ja “Ki kind ske”, TVVK, TV Ru bin i RTS, 
kanë ra por tu ar nga ngjar ja.

Pro po zi met, men di met, Re ko man di met

Ga ze ta ri luftënxitëse e vi te ve të 90-ta i ka nxi tur 
të rinjtë në Kikindë të formojnë me di at e pa va-
ru ra dhe qytetarëve tu ofrojnë alternativë.

Ajo që më in te re son mua si gazetarë ashtë fak ti që 
në njëfarë mënyre na ka nxi tur ne ve të rinj ve të atyre 
vi te ve të 90-ta të përcaktohemi për ga ze ta ri, është 
pikërisht ajo ga ze ta ri luftënxitëse që is hte do mi nu e-
se ed he në qyte tin tonë dhe në përgjithësi gjatë vi te ve 
të 90-ta. Ne gjatë vi te nuk ke mi pa sur alternativë për 
një ra por tim të tillë dhe në njëfarë mënyre e gjithë 
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kjo na ka nxi tur ne ve që të përcaktohemi për ga ze-
ta ri si thir rej je ti ke dhe nga një pe zma tim i tillë me 
gjen djen ne ed he e ke mi ini ci u ar gazetën dhe me di at 
tje ra në këtë qytet.
Deklaratë: Zhelj ko Bo droz hiq, Ki kind ske, Ser bi, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Kikindë, 17 te tor 2009.

Me di at e pa va ru ra du het ta rikujtojnë opi ni o nin 
se në pus hte tin e sotëm në Ser bi gjen den ata të 
cilët e kanë mbështetur luftën dhe for ma ci o net 
pa ra mi li ta re.

Ajo që mund ta bëjmë ne, është që pak të rikujtojmë 
ato vi te dhe të rikujtojmë se si di sa njerëz, të cilët sot 
ma dje janë në pus hte tin de mo kra tik dhe part ner të 
njo hur të ko a li ci o nit në pus htet në Ser bi, janë sjellë 
ndaj po puj ve tjerë, ndaj pa ki ca ve dhe ndaj men di mit 
tjetër fa resh në këtë qytet (…) dhe opi ni o ni shumë 
gjëra i ka har ru ar, të ri kuj to het se si njerëzit pa 
masë dhe pa fytyrë e kanë mbështetur luftën, e kanë 
mbështetur atë që kanë bërë for ma ci o net pa ra mi li-
ta re nga mbarë Ser bia në fushëbetejat tje ra.
Deklaratë: Zhelj ko Bo droz hiq, Ki kind ske, Ser bi, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Kikindë, 17 te tor 2009.

Nga Ki kin da mo bi li zi mit i janë përgjigjur mbi 
99 për qind të mes hkuj ve, por në fushëbetejë 
kanë kup tu ar se udhëheq ësit i kanë ma ni pu lu ar 
dhe shfrytëzuar. 

Ne je mi ra jon ku mbi 90 për qind e njerëzve i është 
përgjigjur ftesës për mo bi li zim dhe ata këtë e kanë 
bërë për shkak se as htu e kanë ndi er (…) dhe be soj se 
shumë nga ata kanë pa atje në vend, dhe i dijë shumë 
nga ata të cilën e kanë vërejtur sa kanë qenë të ma ni-
pu lu ar dhe sa ajo propagandë luf ta ra ke ka ndi ku ar 
që ata të kenë men dim të ga bu ar mbi fqinjët e vet 
dhe mbi udhëheq ësit e vet të cilët këtë e kanë shfrytë-
zuar në mënyrën më të ke qe të mundshme.
Deklaratë: Zhelj ko Bo droz hiq, Ki kind ske, Ser bij, Kon sul ti met 
me bashkësinë lo ka le, Kikindë, 17 te tor 2009.

Ja vor ja Ki kind ske mund të ndihmojë në vërteti-
min e fak te ve me do ku men ta ci o nin e vet i ci li 
mbanë de kla ra tat e veteranëve e të refugjatëve. 

Një nga mënyrat se si re vi sta “Ki kind ske” mund të 
ndihmojë në këtë çështje, e këto janë dëshmitë e atyre 
njerëzve që kanë shku ar në fushëbeteja dhe që e kanë pa 
tërë budallallëkun e luftës, shu mi ca nga ata bar tin ed he 
pa so ja fi zi ke të asaj luf te dhe shumë nga ata me si gu ri 
e ndjenë ed he dozën e brejës së ndërgjegjes për shkak që 
kanë pra nu ar të mar rin pjesë në një luftë të tillë. Men-
doj se kjo është in te re san te ed he për KO MRA.

Deklaratë: Zhelj ko Bo droz hiq, Ki kind ske, Ser bi, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Kikindë, 17 te tor 2009.

(…) ne këtu në Kikindë mund të bëjmë shumë ed he në 
dëshmimin e njerëzve që kanë ikur nga Kro a cia dhe 
Bo snja e Her ce go vi na. Shumë njerëz kanë ard hur 
këtu në Kikindë për shkak të atyre lid hje ve fa mi lja-
re, shumë nga ata ed he kanë mbe tur këtu dhe kanë, 
as htu të them, dëshmi të rënda. Diç nga kjo ne e ke mi 
përshkuar, por kjo me ri ton një qa sje më se ri o ze dhe 
men doj se fat keq ësisht ka shumë rrëfime tra gji ke tek 
ata njerëz të cilët gjatë vi te ve të 90-ta kanë shku ar 
nga shtëpitë e ve ta dhe kanë vaz hdu ar të jetojnë në 
Kikindë.
Deklaratë: Zhelj ko Bo droz hiq, Ki kind ske, Ser bi, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Kikindë, 17 te tor 2009.

Dëshmimi pu blik i vik ti ma ve është me rëndësi, 
veçmas për shkak të fak tit që in sti tu ci o net 
shtetërore i kanë asgjësuar dëshmitë mbi urd-
hërdhënësit dhe kryesit. 

Ata që kanë bërë kri me, që u kanë kon tri bu ar që i 
kanë ini cu ar, që i kanë frymëzuar, të cilët ed he sot 
i mbrojnë, natyrisht se kanë pa sur mjaftë kohë të 
asgjësojnë shumë do ku men te dhe për këtë shkak 
dëshmitë e njerëzve që janë vik ti ma, janë me rëndësi 
të jashtëzakonshme. Di sa mi dis nesh që kanë janë 
marrë në pyetje kanë pa sur ra stin të dëgjojnë dëshmi 
të ndryshme.
Deklaratë: Ma ri ja Sr diq, Qen dra për mbështetje gra ve, Ser bi, 
Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Kikindë, 17 te tor 2009.

Veteranët nga Ki kin da e mbështesin KO MRA 
dhe dëshirojnë të ndihmojnë në vërtetimin e 
fak te ve mbi të kaluarën. 

Ndonjëherë nuk e kam lehtë të flas për atë çka ke mi 
pa, përjetuar e kështu me radhë. Do si do je mi popul-
latë e ci la mund të kontribuojë shumë në punën e 
KO MRA në qoftë se do të përfshihemi di rekt apo jo 
në formën e për faq ësu e sit (…) se me si gu ri do të ke mi 
shumë çka të the mi dhe të kontribuojmë në punën e 
KO MRA shi ku ar në përgjithësi (…) dhe për çdo rast 
do ta ke ni mbështetjen.
Deklaratë: Sllo bo dan Ki kiq, Sho qa ta e luftëtarëve të luftërave të 
vi te ve 90-ta, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Kikindë, 
17 te tor 2009.

Sjel lja e di sa njerëzve (…) dhe kus htet në të ci lat ke mi 
je tu ar ne (veteranët nga Ki kin da në Kopaçkom Ri tu 
në Kro a ci) e kështu me radhë, do të is hte in te re san te. 
Natyrisht, këtë tash po e them nga arsyeja që njerëz 
të tillë ka shumë në qytet, ka në Vojvodinë, Ser bi dhe 
shtet tje ra. Por të gjit ha ato dëshmitë nga njerëzit që 
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kanë qenë atje do të ndih mo nin të nji het e vërteta 
dhe që nje riu të mos ndi het faj tor për atë që nuk e 
ka bërë
Deklaratë: Jo van Gve ro, Qen dra Kre a ti ve No vi Sad, Ser bi, Kon-
sul ti met me bashkësinë lo ka le, Kikindë, 17 te tor 2009.

KO MRA mund të kontribuojë që të hi qet njol-
la nga veteranët të cilët janë sjellë ndershëm në 
fushëbetejë. 

Ide ja ju aj është shumë e mirë, për ne është e mirë. 
Për ne që ke mi luf tu ar me nderë e ke mi bërë punën 
tonë, e ke mi kryer detyri min tonë kus hte tu es, sep se 
është e çmueshme që të hi qet njol la nga ne. Me di at 
shtetërore (…) na kanë pështy, na kanë ndyrë pas 
kthi mit nga fushëbeteja. Kanë thënë se ne je mi përd-
hunues, se je mi plaçkitës, por të gjithë ne ke mi pësu-
ar njësojë eko no mi kisht si të gjithë qytetarët tjerë. 
Ndos hta ed he më keq. Përse më keq? Me të kthyer 
nga ve pri met luf ta ra ke njerëzit kanë ha sur në fir ma 
të shkatërruara, ndërmarrje të fa li men tu a ra, ma dje 
ed he shte ti ka lu aj tur ed he me ligj, me shlyer jen e 
një pje se të li gjit në Li gjin mbi punën (…) por kur 
popullatën e mad he të njerëzve që kanë marrë pjesë 
në ve pri met luf ta ra ke e pezullojnë dhe ia shkurtojnë 
të drejtën atëherë shte ti dinë çka po bënë (…) çka të 
them që luftëtarët tash të vde sin e fa mi ljet e tyre të 
mbe sin, ma dje as ndihmën so ci a le nuk po mund të 
mar rin, sep se gjo ja nuk i përmbushin di sa kus hte.
Deklaratë: Zo ran Ko siq, Sho qa ta e luftëtarëve të luftërave të 
vi te ve të nëntëdhjeta, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, 
Kikindë, 17 te tor 2009.

Vështirë mund të mësohet e vërteta mbi atë 
çfarë ka ndod hur pa ra 20 vjetësh, kur nuk di het 
e vërteta prej pa ra 50 vjetësh.

Jam këtu me ju për ta shqyrtu ar mundësinë që të 
for mo het KO MRA, domethënë që kjo të or ga ni zo het 
as htu si kur se du het, që të mun de mi të mësojmë çfarë 
ka ndod hur pa ra 20 vjetësh (…) ne po e kapërcejmë 
diçka që ka ndod hur ed he pa ra pesëdhjetë vi tesh, se 
të gjit ha ar ki vat e këtij shte ti dhe të gjit ha shte te ve 
në hapësirën e ish Jugosllavisë janë të mbyllu ra, të 
vërtetën nuk e dimë as mbi atë nga ko ha e Bro zit, tash 
do të mësojmë çfarë ka qenë pa ra 20 apo ndos hta 15 
vjetësh, kur në të gjit ha shte tet është ku fi zu ar qa sja 
do ku men te ve se kre te në nja 50 vjet
Deklaratë:  Zol tan Mol dvai, Sho qa ta e or ga ni za ta ve in va li de 
OSI, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Kikindë, 17 te tor 
2009.

Është e pra nis hme fri ka, si do mos tek vik ti mat, 
që të thu het kush e ka bërë kri min.

Shu mi ca do ti ikin, sep se po tu te mi ta the mi se ai e 
ka bë atë. Shi ko ni, fri ka është e kup tu es hme, por do 
të gjen det di kush se di kush do të thotë, e unë dru hem 
shumë se vik ti mat nuk do të duan të thonë.
Deklaratë: Zol tan Mol dvai, Sho qa ta e or ga ni za ta ve in va li de OSI, 
Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Kikindë, 17 te tor 2009.

KO MRA du het të bëjë re gji stri min e të pësuarve 
gjatë bom bar di me ve të NA TO-s, si dhe vërtetimin 
e shka qe ve që kanë sjellë bom bar di min.

A është man da ti i KO MRA, si pas ndonjë ide je, 
të shkojë në atë drej tim që të shtri het në pyetje e 
përgjigje, domethënë në vik ti ma dhe shka qet e bom-
bar di me ve që ke mi pa sur nga Pak ti NA TO? Men doj 
se shem bul li i RTS është shumë i mirë, ke mi ed he 
shka qet ed he pa so jat për ta vëzhguar dhe parë fajës-
inë ed he nga ana jonë ed he nga ana e atyre tjerëve.
Deklaratë: Ve li mir Li po van, avo kat, Ser bi, Kon sul ti met me bash-
kësinë lo ka le, Kikindë, 17 te tor 2009.

KO MRA lypset ta përfshijë periudhën prej fun-
dit të Luftës së II Botërore de ri më sot dhe t’i 
hulumtojë pësimet e folksdojçerëve (gjerma-
nëve) e të Hungarezëve në Vojvodinë pas Luftës 
së II Botërore.

Pak jam i pakëna qur me këtë periudhë ko ho re në 
punën e KO MRA (1991. – 2001.) dhe do të pro po-
zo ja (…) që të shtri het në vik ti mat pas Luftës së II 
Botërore në ter ri to rin e Vojvodinës. Këtu është fja la 
për folksdojçerët (gjermanët) dhe hungarezët që kanë 
qenë vik ti ma (…) njerëzit janë dërguar në kam pe të 
për qen dri mit, janë vrarë, përndjekur, fja la ka qenë 
për spa stri min et nik.
Deklaratë: Ne nad Ta li ja nov, Fo ru mi i Kikindës, Ser bi, Kon sul ti-
met me bashkësinë lo ka le, Kikindë, 17 te tor 2009.

Në ko mi sion du het të punojnë drejtësidashësit, 
ata që e duan të vërtetën dhe per so nat e 
gu ximshëm. 

Kush në Ko mi sion? Men doj se është çështje kryeso re 
kë ta vëmë në ko mi sion. Pa ra se gjit hash ata që janë 
drejtësidashës dhe që e duan të vërtetën (…) du ke 
qenë se se ci la e vërtetë e ndryshon re a li te tin. Ata 
njerëz që janë në ko mi sion du het të jenë njerëz që 
janë të gu ximshëm
Deklaratë: Bra na Mar ja no viq, Te a tri Po pul lor në Kikindë, Ser bi, 
Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Kikindë, 17 te tor 2009.

Kon sta ti met e KO MRA-s du het të bëhen përm-
bajtje a tek ste ve të historisë dhe në atë mënyrë 
t’i pengojë ma ni pu li met po li ti ke dhe in ter pre ti-
met e ngjar je ve. 
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De ri sa KO MRA do të jep te fak te auten ti ke, fak te të 
ci lat kanë ndod hur, nga ana tjetër ato di sa li bra të 
mësimit ed he më tu tje do të vaz hdo nin të ja pin një 
pasqyrë të shtrembëruar, dhe aty atëherë nuk ek zi-
ston një, si të them, ori en tim i ci li njerëzve të rinj do 
t’u thos hte qartë, kjo ka ndod hur, kjo nuk ka ndod-
hur, që aty rreth kësaj të kri jo het një atmosferë kon fu-
ze, si të them, ski zo fre ne (…) nëse KO MRA mund të 
mer ret me këtë, kjo do të is hte ajo që du het.
Deklaratë: Shan dor Me lank, Klu bi i Kikindës, Ser bi, Kon sul ti met 
me bashkësinë lo ka le, Kikindë, 17 te tor 2009.

Thjeshtë nuk janë kon te stu es vetëm tek stet që gjen-
den në ato li bra të mësimit, veçse me analizë shi het 
se autorët i shpijnë nxënësit në di sa përfundime ku 
thjeshtë mund të gjen det të fo lu rit e ur rej tjes, thi rr ja 
në nacionalizëm e gjithçka, dhe nxënësi i shkollës 
fil lo re thjeshtë as htu e kup ton si i janë pre zan tu ar, 
shkru ar dhe pa staj kri jon një men dim në kokën e 
vet dhe as htu fu tet në shoq ëri, dhe atëherë ke mi në 
shoq ëri nacionalizëm
Deklaratë: Ti ja na Vel mi rov, Qen dra për mbështetje gra ve, Ser bi, 
Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Kikindë, 17 te tor 2009.

KO MRA du het të mer ret me vërtetimin e fak te-
ve mbi shke ljet e rënda të drej ta ve të nje ri ut që 
kanë ndod hur në zo nat jashtë ve pri me ve luf ta-
ra ke, por që kanë lid hje me kon flik tin.

Kur ndodhë në hapësirë (…) kur fëmijët e shikojnë 
se nënës ia drejtojnë pistoletën, kjo është njëjtë si 
kur di kush shkrep, domethënë jashtë hapësirës së 
ve pri me ve luf ta ra ke, në kohën e luftës (…) tre fëmijë 
e shikojnë du ke ia drej tu ar nënës pistoletën në kokë, 
nuk lejojnë të vjen ndih ma, eki pi i mjekëve (…) që 
megjithatë në këtë ta kim di kush të thotë a është ed he 
kjo diçka që du het gjyku ar apo kjo është njëfarë shke-
lje e të drej ta ve të nje ri ut.
Deklaratë: Zo ran Ko siq, Sho qa ta e luftëtarëve të luftërave të 
vi te ve të nëntëdhjeta, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, 
Kikindë, 17 te tor 2009.

KO MRA nuk mund të ketë auto ri zi me për dhë-
nën e amnistisë. Ky është man dat i or ga ne ve 
gjyqëso re dhe i pre si den tit të republikës. 

Nuk mun det KO MRA ta amnistojë askënd. Nuk di 
nëse është në plan të je pen Re ko man di me për am ni-
sti, por ato gjëra i bëjnë vetëm or ga net e shte tit, të 
gjyqësisë dhe në fund pre si den ti i republikës në shtet, 
as htu ku si është or ga ni zu ar kjo gjë. Domethënë 
KO MRA këtu nuk ka man dat dhe kurrë as që mund 
ta ketë.
Deklaratë: Ve li mir Li po van, avo kat, Ser bi, Kon sul ti met me bash-
kësinë lo ka le, Kikindë, 17 te tor 2009.

Ne vo ji tet që KO MRA ta hulumtojë dëbimin e 
shqip tar ëve dhe rrënimin e objek te ve të tyre në 
Kikindë gjatë bom bar di me ve të NA TO-s.

Në fil lim të bom bar di me ve, më 1999, shumë lo ka le 
afa ri ste të qytetarëve të Kikindës të na ci o na li te tit 
shqip tarë kanë pësuar dhe janë dje gur, qytetarët 
shqip tarë janë dëbuar dhe thjeshtë di kush është 
das hur të jetë urdhërdhënës që ma sa të detyro het ti 
shkatërrojë ato objek te. Men doj se du het të hetojmë 
në Kikindë se kush kanë qenë ata urdhërdhënës, kush 
kanë qenë ato gru pe e in di vid që e kanë nxi tur masën 
ta shkatërrojë pronën e qytetarëve shqip tarë.
Deklaratë: Ne nad Ta li ja nov, Fo ru mi i Kikindës, Ser bi, Ser bi, 
Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Kikindë, 17 te tor 2009.

61. Kon sul ti met kombëtare me të 
rinjtë mbi Iniciativën për 
for mi min e KO MRA

Ba nja Llukë, BeH
17 te tor 2009. 

Kon sul ti met e dyta kombëtare me të rinjtë në BeH 
i ka or ga ni zu ar Ini ci a ti va e të Rinj ve për të Drej tat e 
Nje ri ut në BeH. Në tu bim kanë marrë pjesë mbi 50 
për faq ësu es të or ga ni za ta ve te të rinj ve dhe individë 
nga Ba nja Llu ka, San ski Mo sti, Pri je do ri, Ru do, 
Sre bre ni ca, Bi ha qi, Bje li na, She ko vi qi. Në kon sul-
ti me si vëzhgues kanë marrë pjesë për faq ësu e sit e 
par ti ve po li ti ke si dhe për faq ësu e sja e sek si o nit për 
të drej tat e nje ri ut të OS BE. Ligjërues kanë qenë 
Ma rio Maz hiq (Ini ci a ti va e të Rinj ve për të Drej tat e 
Nje ri ut, Kro a ci), Ma ri ja na To ma (Im pu nity Watch), 
kur se tu bi min e kanë mo de ru ar Al ma Mas hiq ( Ini-
ci a ti va e të Rinj ve për të Drej tat e Nje ri ut, Sarajevë, 
BeH) dhe Alek san dra Le tiq (Këshilli i Hel sin kit për 
të Drej tat e Nje ri ut në Republikën Serp ska, ko or di-
na to re kombëtare e pro ce sit kon sul ta tiv të Ko a li ci o-
nit për KO MRA në BeH)

Men di met, pro po zi met dhe 
Re ko man di met e pjesëmarrësve 

Detyra e Ko a li ci o nit për for mi min e KO MRA 
është të kujdesët që Ko mi si o ni të jetë jashtë ndi-
ki mit po li tik.
 
Ko a li ci o ni ka rol të rëndësishëm ta mbikëqyr punën 
e Ko mi si o nit, të shikojë që ai të jetë i pa va rur nga 
the me lu e sit e vet, re spek ti visht nga shte ti. Sep se 
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nuk gu xon të na ndodhë që Ko mi si o ni të ci lin e 
ke mi the me lu ar në pjesën më të mad he të va ret nga 
te mat e politikës di to re me go di tje të vaz hdu es hme, 
e kështu me radhë. Ai du het të jetë i pa va rur si pas 
mënyrës së njëjtë si kur që është gjyqësia. Domethënë, 
anëtarët e Ko mi si o nit, he tu e sit e ko mi si o nit, nuk 
gu xojnë të jenë nën trysni po li ti ke. (…) dhe të hetojnë 
besueshëm dhe ha pur.
Deklaratë: Ma rio Maz hiq, Ini ci a ti va e të Rinj ve për të Drej tat 
e Nje ri ut në Kro a ci, Kon sul ti met kombëtare me të rinjtë, Ba nja 
Llukë, BeH 17 te tor 2009.

Ek zi ston di le ma nëse varësia fi nan ci a re e 
KO MRA nga shte tet the me lu e se mund të 
ndikojë në pavarësinë e Ko mi si o nit. 

(…) në çfarë mënyre do të fi nan co hej ai Ko mi sion 
për vërtetimin e fak te ve …Kjo është (…) ajo për të 
cilën unë kam frikë. Se ato, shte tet the me lu e se, do ta 
miratojnë këtë kur se në fund nuk do të ja pin pa ra 
dhe Ko mi si o ni thjeshtë do të pushojë të punojë.
Deklaratë: Er vin Blaz he viq, Sho qa ta Ri no re -Mla dost, Ko za rac, 
BeH, Kon sul ti met kombëtare me të rinjtë, Ba nja Llukë, BeH 17 
te tor 2009.

Si pas gjyqit tim per so nal, në re a li tet, as htu ed he 
Ko mi si o ni du het të fi nan co het pu bli kisht, kon si de roj 
se du het tu drej to he mi donatorëve ndërkombëtar. 
Por nuk men doj se rre zi ku i pavarësisë së tij shtojcë 
do të rre zi ko het me fi nan ci min pu blik.
Deklaratë: Ma rio Maz hiq, Ini ci a ti va për të Drej tat e Nje ri ut, 
Kro a ci, Kon sul ti met kombëtare me të rinjtë, Ba nja Llukë, BeH 
17 te tor 2009.

Ek zi ston rre zi ku që par la men tet ta pengojnë punën 
e KO MRA, sep se në ato or ga ne en de janë njerëzit 
të cilët kanë bërë kri me. 

(…) fri ka ime e vet me është se do të ketë pen ge sa të 
punës së Ko mi si o nit dhe se nuk është pro blem for-
mi mi i Ko mi si o nit, veçse pro ble mi kryesor është që 
ai Ko mi sion ta kryej punën e vet. Sep se, nëse par la-
men ti du het ta marrë ven di min se Ko mi si o ni do të 
punojë, e që në atë par la men tin e njëjtë ekzistojnë 
njerëzit të cilët kanë krye ato kri me të njëjta të luftës, 
natyrisht se ata do ta pengojnë punën e Ko mi si o nit 
dhe në të gjit ha for ma te mundshme do ta sabotojnë 
punën e tij.
Deklaratë: De jan Çabrilo, Gru pi ri nor i Këshillit të Hel sin kit për 
të Drej tat e Nje ri ut në RS, Bjelinë, BeH, Kon sul ti met kombëtare 
me të rinjtë, Ba nja Llukë, BeH 17 te tor 2009.

Për gje ne ra tat nga ko ha e luftës vik ti mat e hu a ja 
nuk janë vik ti ma. Mbështetje KO MRA mund ti 
ja pin vetëm gje ne ra tat e pas luftës.

(…) gru pi de sti nu es në të ci lin du het të ba zo he ni në 
re a li tet janë njerëzit e rinj. Gje ne ra tat që kanë dalë 
nga luf ta thjeshtë janë të ver bra. (…) Të gjithë i kanë 
plagët e ve ta dhe hal let e ve ta, vik ti mat e ve ta. Për 
ata vik ti mat e hu a ja nuk janë vik ti ma për të ci lat 
mendojnë. Thjeshtë duan të gjejnë ra ha ti, por në 
ndonjë zotërim të ve tin, të am bi en tit të vet kombëtar. 
As htu që ata thjeshtë do të luftojnë ma dje ed he ti 
mbrojnë per so nat të cilët e kanë shkak tu ar vde kjen e 
njerëzve tjerë, apo gje no ci din mbi palën tjetër. As htu 
që du het të ori en to he ni në vetëdijen e njerëzve të rinj. 
(…) nje riu i ri (…) mund ti kuptojë vik ti mat (….) 
njësoj të po pul lit të vetë si ed he të po pul lit të hu aj, 
pa si që je ta e nje ri ut është jetë.
Deklaratë: Ra de Mr gjen, Par tia e Pro gre sit De mo kra tik, Këshilli 
i të rinj ve, Ba nja Llukë, BeH, Kon sul ti met kombëtare me të rinjtë, 
Ba nja Llukë, BeH 17 te tor 2009.

Kur të përfundojë pro ce si (for mo het KO MRA) 
më nuk do të ketë ma ni pu li me, as me vik ti mat 
as me nu mrat.

Është qen ëso re që tash është ngri tur ini ci a ti va. Do si 
do nuk ka ha pa mbra pa. Po, përse është qen ëso re? 
Pikërisht është qen ëso re që kur të përfundojë i tërë 
ky pro ces, shpre soj po zi ti visht, nuk do të ketë më 
ma ni pu li me. Nuk do të ketë më vend për ma ni pu li-
me as me vik ti mat as me nu mrat. As kush është he ro 
i luftës, as kush nuk është e kështu me radhë. Këtë do 
ta lëmë pra pa nesh dhe do të shkojmë përpara.
Deklaratë: Da li bor Ta niq, Ini ci a ti va për të Drej tat e Nje ri ut në 
BeH, Kon sul ti met kombëtare me të rinjtë, Ba nja Llukë, BeH 17 
te tor 2009.

KO MRA është zgjid hje po zi ti ve në ra port me 
nevojën për të vërtetën dhe paj ti min.
 
Si pas men di mit tim (…) ky Ko a li cion i or ga ni za ta ve 
jo qe ve ri ta re (KO MRA) është një zgjid hej po zi ti ve për 
të vërtetën, për paj ti min dhe si kur se thek su at, për 
ndihmën psi ko lo gji ke vik ti ma ve. KO MRA është një 
mekanizëm i mirë për da lje nga kjo situatë në të cilën 
ne gjen de mi tash.
Deklaratë: La mi ja Gu diq, Qen dra Ri no re, Gor nji Va kuf-Us ko-
plje, BeH, Kon sul ti met kombëtare me të rinjtë, Ba nja Llukë, BeH 
17 te tor 2009. 

Men di mi im për gjithë këtë është se të ar dhmen që e 
përmendet nuk mund ta ke mi de ri sa nuk fla sim për 
të kaluarën, domethënë bal la fa qi mi me të kaluarën. 
Si tu a ta ime në Gor nji Va kuf, për këtë mund të flas, 
është e ndarë dhe përfundimisht ai qytet nuk mund të 
bas hko het de ri sa nuk bal la fa qo he mi me të kaluarën. 
Kjo është karakteristikë shumë esen ci a le si pas një 
gjyki mi tim dhe e mbështes këtë Iniciativën KO MRA 
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me shpresë se do të jap fryte.
Deklaratë: Nej ra Ju kiq, Qen dra Ri no re Gor nji Va kuf, BeH, Kon-
sul ti met kombëtare me të rinjtë, Ba nja Llukë, BeH 17 te tor 2009. 

KO MRA u jep hapësirë vik ti ma ve ta tregojnë 
atë që e kanë vu aj tur, që të li ro hen nga bar ra 
dhe të bëjnë ha pa drejtë bashkëjetesës.

Tu mundësohet njerëzve që thjeshtë ta tregojnë 
atë që kanë përjetuar, atë që kanë vu aj tur dhe 
kjo është gjëja kyçe, pran daj kon si de roj se kjo ini-
ciativë, Ko mi si o ni që du het të for mo het në fund, ka 
rëndësi bu kur të mad he për të ar dhmen e mbarë 
ra jo nit, sep se si pas men di mit tim ai në njëfarë 
mënyre ka ed he ka rak ter te ra pie. Njerëzit (…) të 
cilët do të kenë mundësi ta tregojnë rrëfimin e vet 
do të li ro hen nga e gjithë bar ra që e bar tin në ve te, 
do të jenë të gatshëm për atë ha pin tjetër, ha pin e 
bashkëjetesës..
Deklaratë: Al mir Sa li ho viq, Aso ci a ci o ni i Studentëve Sre bre ni-
ca, Srebrenicë, BeH, Kon sul ti met kombëtare me të rinjtë, Ba nja 
Llukë, BeH 17 te tor 2009.

Kyçe është se fak tet për kri met mbi boshnjakët 
në Pri je dor ti pranojnë serbët, kur se boshn-
jakët fak tet për kri met mbi serbët në Konjicë. 

Ko a li ci o ni KO MRA do ta marrë mbështetjen në 
BeH nga ato sho qa ta të ci lat janë vik ti ma. Në Pri-
je dor boshnjakët do ta mbështesin KO MRA, serbët 
ndos hta më vështirë. (…) do të do ja (…) të bal la fa-
qo he mi që ai të thotë po, në Pri je dor janë vra kaq e 
kaq bashkëqytetarë të mi, myslimanë. Domethënë 
ndryshe nga unë, por janë bashkëqytetarë të mi. 

(…)Njëjtë nuk i di tash kri met e boshnjakëve poshtë 
në Konjicë (…) domethënë poshtë boshnjakët ndos-
hta do të jenë kundërshtarë të KO MRA. Kjo është 
njëfarë po en te e kësaj çështje.
Deklaratë: Er vin Blaz he viq, Or ga ni za ta Ri no re Mla dost, Ko za-
rac, Kon sul ti met kombëtare me të rinjtë, Ba nja Llukë, BeH 17 
te tor 2009.

Pri o ri tet është që në Kro a ci ti dëgjojnë dësh-
mitë nga Kni ni, e në Ser bi dëshmitë nga Vu ko-
va ri.

(…) të the mi (që) ato dëshmitë nga Kni ni ti dëg-
jojnë, varësisht nga vi tet për të ci lat është fja la, në 
Be o grad, ti dëgjojnë në Ba nja Llukë dhe ti dëgjojnë 
në Za greb. Që dëshmitë nga Stol ci, nga Pro zo ri të 
dëgjohen në Za greb, që dëshmitë nga Vu ko va ri të 
dëgjohen në Be o grad, Nish, etj.
Natyrisht, ekzistojnë pri o ri te tet, nuk është aq e 
rëndësishme që në Za greb të dëgjohet për shqip-

tarët nga Ko so va apo serbët nga Ko so va, të cilët 
janë vik ti ma, por është kyçe të dëgjojmë për ‘95-tën, 
është kyçe të dëgjojmë për vik ti mat që i ka prod hu ar 
pa la kro a te, jo vetëm HVO, veç ed he (HV) Us htria 
kro a te, në re a li tet që i ka bërë vik ti mat në Bosnjë e 
Hercegovinë. Dhe kjo është kyçe, që ai zë i viktimës, 
që ajo platformë, ta ketë ka rak te rin e vet ra jo nal.
Deklaratë: Ma rio Maz hiq, Ini ci a ti va për të Drej tat e Nje ri ut në 
Kro a ci, Kon sul ti met kombëtare me të rinjtë, Ba nja Llukë, BeH 
17 te tor 2009.

A janë vik ti ma ata të cilët kanë pësuar de ri sa 
kanë pri tur ndihmën hu ma ni ta re apo në fus hat 
e mi nu a ra?

(…) shem bul li me njerëzit që kanë pësuar në fus hat 
e mi nu a ra apo që kanë mbe tur pa pjesë të tru pit, 
si i sheh KO MRA ata në të ar dhmen (…) çka është 
me njerëzit që janë vrarë, për shem bull, de ri sa kanë 
pri tur ndihmën hu ma ni ta re nga he li kop te ri kur 
bin te, kur e kanë mbled hur us hqi min, si të sil let 
KO MRA me ata.
Deklaratë: Ismar Ka sa po viq, Ini ci a ti va e të Rinj ve për të Drej tat e 
Nje ri ut në BeH, Kon sul ti met kombëtare me të rinjtë, Ba nja Llukë, 
BeH 17 te tor 2009.

Dëshmitarët po zhdu ken dhe një pjesë e të 
vërtetës me ta. Shumë dëshmitarë janë jashtë 
dhe ata du het in ku a dru ar në pro ces. 

Dëshmitarët- njerëzit të cilët mund ta thonë të 
vërtetën, ata po zhdu ken. Në qoftë se ne lejojmë 
të kalojë ko ha, domethënë kurrë nuk do të vijmë 
tek kjo e vërtetë të cilën në esencë po dëshirojmë ta 
arrijmë. Dhe këtu nga një kënd lo kal, të them kon-
kre tisht, në Ko zarc për shem bull mbi 70 për qind 
të njerëzve janë jashtë. Për tu mbled hur dëshmitë 
këtë, du het or ga ni zu ar anembanë botës dhe ky me 
si gu ri është një nga pro ble met për të ci lin du het 
men du ar.
Deklaratë: Ra de Mr gjen, Par tia e Pro gre sit De mo kra tik, Ba nja 
Llukë, BeH, Kon sul ti met kombëtare me të rinjtë, Ba nja Llukë, 
BeH 17 te tor 2009.

Një numër i madh i vik ti ma ve janë shpërngulur 
prej shte te ve nga vijnë dhe du het të gjejmë mënyrën 
si ti inkuadrojmë në pro ce sin e tërësishëm. Sep se 
ata e bar tin lëndën e rëndësishme hi sto ri ke në ve te, 
e nuk kanë pa sur rast ta thonë, ta pa ra qe sin ku do 
qoftë.
Deklaratë: Alek san dra Le tiq, Këshilli i Hel sin kit për të Drej tat e 
Nje ri ut në RS, Kon sul ti met kombëtare me të rinjtë, Ba nja Llukë, 
BeH 17 te tor 2009.

KO MRA është zëvendësim i krejt asaj që in sti-
tu ci o net në mbarë ra jo nin e kanë lëshuar ta 
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bëjnë dhe ti zgjid hin pro ble met esen ci a le, 
veçmas ta zgjid hin pro ble min e të zhdu kur ve. 

Ato in sti tu ci o ne nuk kanë tre gu ar aftësi për ti 
zgjid hur këto pro ble me. Ato ne ve tërë kohën e ek zi-
sti mit të vetë na kanë lar gu ar më shumë nga njëri 
tje tri. Men doj, nuk na kanë afru ar aspak, as htu e 
shoh unë këtë dhe unë po pres plotë 17 vjet që ato 
in sti tu ci o ne ti gjejnë es htrat e vëllait tim i ci li ka 
pas 15 vjet kur është vrarë, dhe es htrat e babës tim, 
të gjyshit, gjyshes dhe të gjithë fa mi ljes. As htu që 
kon si de roj se in sti tu ci o net nuk do të na sjel lin në 
qëlli min e dëshiruar, por men doj se KO MRA po.
Deklaratë: Mir sad Du ra to viq, kryetar i Sho qatës së Kampistëve 
Pri je dor ’92, Pri je dor, BeH, Kon sul ti met kombëtare me të rinjtë, 
Ba nja Llukë, BeH 17 te tor 2009.

Është in ku ra ju e se pjesëmarrja e të rinj ve nga 
partitë po li ti ke në pro ce sin kon sul ta tiv. Kjo 
do të jetë mbështetje e mad he për for mi min e 
Ko mi si o nit kur pro po zi mi të mbërrijë në ni ve-
lin po li tik, por bren gos mun ge sa e Lid hjes së 
Kampistëve dhe e sho qa ta ve të vik ti ma ve ci vi le 
në BeH.

Gjit has htu jam anëtar i rinisë së një par tie po li-
ti ke (...) e inkurajojë sot prezencën e rinisë së di sa 
(…) par ti ve po li ti ke. Dhe men doj se kjo do të jetë 
një erë e fu qis hme në shpinën e këtij Ko a li ci o ni për 
KO MRA. Sep se po li ti ka deshëm ne ta pranojmë apo 
jo, ka ndi kim dhe gu xoj këtë ed he ta them ma dje e 
drej ton politikën e sho qa ta ve më të mëdha si të 
vik ti ma ve as htu ed he të di sa or ga ni za ta ve më të 
mëdha jo qe ve ri ta re në këtë vend. Mund të vërehet 
mun ge sa (…) të paktën këtu në BeH, e atyre or ga ni-
za ta ve. Pra të atyre kul mo re, siç e qu ajnë ve tve ten, 
or ga ni za tat kul mo re të njërit po pul lit, të tje trit dhe 
të po pul lit të tretë – Lid hjes së kampistëve, Lid hjes 
së sho qa ta ve të atyre vik ti ma ve ci vi le të luftës dhe 
të per so na ve të zhdu kur e ngjashëm.
Deklaratë: Mir sad Du ra to viq, kryetar i Sho qatës së Kampistëve 
Pri je dor ’92, Pri je dor, BeH, Kon sul ti met kombëtare me të rinjtë, 
Ba nja Llukë, BeH 17 te tor 2009.
 
Fus ha ta 1.000.000 nënshkrime për KO MRA 
që është pla ni fi ku ar në kohën e zgjed hje ve në 
BeH, du het të shtyhet.
 
Ndos hta është gjë e rre zikshme të fli tet për KO MRA 
në vi tin 2010, për shkak se fus ha ta pa ra zgjed ho re, 
po e shih ni ed he vet, veç ka fil lu ar me të mad he
Deklaratë: Sud bin Mu siq, Sho qa ta e Kampistëve Pri je dor 92, 
Kon sul ti met kombëtare me të rinjtë, Ba nja Llukë, BeH 17 te tor 
2009.

62. Kon sul ti met kombëtare me 
gru pet e gra ve mbi Iniciativën 
për for mi min e KO MRA-s

Podgoricë, Ma li i Zi
23 te tor 2009.

Kon sul ti met kombëtare me gru pet e gra ve në Mal 
të Zi mbi Iniciativën për for mi min e KO MRA-s 
janë mbaj tur nën or ga ni zi min e ANI MA-s – Qen-
dra për Ar si mim Femëror dhe Paq ësor dhe Qen dra 
për Ar si mim Qyte tar në Podgoricë. Në tu bim kanë 
marrë pjesë 43 ve prim ta re të or ga ni za ta ve jo qe ve ri-
ta re, po li ti ka ne, ga ze ta re e qyte ta re. 
Mbi përvojat per so na le luf ta ra ke kanë fo lur Mej ra 
Da u to viq (Bi haq, BeH), Zhan ka Sto ja no viq (Be o-
grad, Ser bi), Jany Han sel dhe Aida Cvjet ko viq (të 
dyja nga Du brov ni ku, Kro a ci). Ligjëruese kanë qenë 
Ti ja na Ro lo viq (Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi) dhe Mi ra Ar so viq (Lid hja për Gratë Vo tu e-
se, Niks hiq, Ma li i Zi) ndërsa mo de ra tor Da li bor ka 
Ul ja re viq (Qen dra për Ar si mim Qyte tar, Ma li i Zi). 
Mbi de ba tin e zhvil lu ar kanë ra por tu ar ga ze ta “Vje-
sti” dhe Bos hnja ci.net. 

Men di met, pro po zi met dhe re ko man di-
met e pjesëmarrëseve

KO MRA du het të mer ret me ro lin e in sti tu-
ci o ne ve, veçmas të si ste mit të ar si mit, kur se 
aktgjyki met e Gjykatës së Hagës të fu ten në tek-
ste shkol lo re.

Çka shkruan në li brat tonë ? Kriminelët e luftës janë 
he ronj. A du het Ko mi si o ni të jap re ko man di me që 
aktgjyki met nga Ha ga të futën në li bra, në tek ste 
shkol lo re? Men do ni se nuk du het të mer re mi me 
amnistinë (…) men doj se du het të mer re mi me in sti-
tu ci o net, si do mos me me di at, me policinë dhe do të 
ketë mjaftë punë.
Deklaratë: Sa bi na Ta lo viq, Bo na fi de, Ple vlje, Ma li i Zi, Kon sul-
ti met kombëtare me gru pet e gra ve në Mal të Zi, Podgoricë, 23 
te tor 2009 

Du het fil lu ar nga Ko mi si o net kombëtare, dhe 
ato mund të lid hen në shkallë ra jo na le. 

Thjeshtë është pro blem (i madh ) të jetë ko mi si o ni 
në shkallë ra jo na le. (..) Më mirë do të is hte që kjo të 
nis të mblid het në ku a drin e (një) shte ti; të përgatitet 
çdo gjë e pa staj ato të ndërlidhën ed he në shkallë 
ra jo na le (…) Njerëzit do të tre go nin më lehtë kur 
është ndonjë ko mi sion i përzier, ra jo nal, por njëfarë 
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ba ze du het të nis nga bren da, nga se ci li shtet.
Deklaratë: Oli ve ra Vu ka di no viq, TV Ma li i Zi, Kon sul ti met kom-
bëtare me gru pet e gra ve në Mal të Zi, Podgoricë, 23 te tor 2009 

KO MRA du het t’i vërtetojë shka qet e luftës.

Anëtarët të cilët do të mer ren me mo de lin e KO MRA 
du het të mar rin pa rasysh ed he shka qet, sep se nëse do 
të fla sin vetëm për pa so jat, nëse i numërojmë se ke mi 
100.000 vik ti ma, 16.000 të pa gje tur, prapë nuk do të 
dijmë për çka është fja la. (..) në qoftë se nuk do të jetë 
ky KO MRA, ky ko mi sion, dru aj se do ta përsërisim 
historinë dhe luftërat në këto hapësira.
Deklaratë: So nja Ra dos he viq, ga ze ta re e lirë nga Pod go ri ca, Ma li 
i Zi, Kon sul ti met kombëtare me gru pet e gra ve në Mal të Zi, 
Podgoricë, 23 te tor 2009 

Men doj se vërtetimi vetëm i fak te ve mbi atë çfarë ka 
ndod hur, pa kon tekst, është shumë pro ble ma tik. Pa 
rrëfimet e gra ve të ci lat përfundimisht du het të in te-
gro hen në rrëfimin hi sto rik të këtyre hapësirave.
Deklaratë: Ljup ka Ko va ç e viq, Ani ma, Ko tor, Ma li i Zi, Kon sul-
ti met kombëtare me gru pet e gra ve në Mal të Zi, Podgoricë, 23 
te tor 2009 

KO MRA du het të rekomandojë re for ma in sti tu-
ci o na le dhe ha pjen e do sje ve të fsheh ta, pro në 
veçanti du het të mer ret me ro lin e kishës.

Njëri nga re ko man di met e KO MRA është që të 
bëhen re for mat in sti tu ci o na le; ha pja e do sje ve të 
fsheh ta dhe lu stri mi –pa stri mi i figurës (…), i ci li do 
ti përfshinte in sti tu ci o net më të rëndësishme; (…) 
Kishën Or to dok se Ser be e ci la e ka ndërsyer luftën, 
i ka arsyetu ar kri met e luftës dhe ka marrë pjesë në 
lavdërimin e kriminelëve, i ka be ku ar dhe i ka ka no-
ni zu ar në të shenjtë, të cilët ose kanë marrë pjesë 
ose i kanë mi ra tu ar kri met e luftës.
Deklaratë: Stas ha Za je viq, Gratë në të Ze za, Be o grad, Ser-
bi, Kon sul ti met kombëtare me gru pet e gra ve në Mal të Zi, 
Podgoricë, 23 te tor 2009 

KO MRA du het ta rishikojë ro lin e me di a ve dhe 
të di sa gazetarëve në nxi tjen për luftë.

Du het vërtetuar fak tet dhe të ris hi ko het ro li i me di a-
ve në nxi tje (për luftë) dhe të (vërtetohen) emrat in di-
vi dual. Ne në Mal të Zi mun de mi saktë t’i emërtojmë 
dhe të tregojmë kush është përgjegjës (…) gazetarët 
dhe ga ze ta ret nuk janë të gjithë të njëjtë, nuk kanë 
përgjegjësi të njëjtë.
Ljup ka Ko va ç e viq, Ani ma, Ko tor, Ma li i Zi, Kon sul ti met kom-
bëtare me gru pet e gra ve në Mal të Zi, Podgoricë, 23 te tor 2009 

Men doj se Ra di o te le vi zi o ni i Ma lit të Zi du het të 
apo stro fo het me të gjit ha in sti tu ci o net, sep se e ka 

bërë atë që e ka bërë. (..) Pra, me politikanët, gjyqës-
inë, policinë, ushtrinë, të gjithë, sep se kjo as sot nuk 
po funk si o non. Dhe kjo është gëlqe ro sje e biografisë 
(…) vetëm kështu me di sa ini ci a ti va që vaz hdi misht 
të fli tet për këtë, por pa ndërprerë (mund të ar ri het 
diçka).
Deklaratë: Er vi na Da biz hi no viq, Ani ma, Ko tor, Ma li i Zi, Kon-
sul ti met kombëtare me gru pet e gra ve në Mal të Zi, Podgoricë, 
23 te tor 2009 

Në man da tin e ko mi si o nit du het të përfshi-
het mo bi li zi mi i dhunshëm i refugjatëve dhe i 
qytetarëve të Serbisë. 

(Pro po zoj) që të rad hi tet ed he një krim i luftës, e ky 
është mo bi li zi mi i dhunshëm i refugjatëve që është 
bërë në Ser bi, dhe ne për këtë, sa ke mi mun dur, ke mi 
mbaj tur një evidencë shumë të saktë. (…) vik ti ma 
du het të jenë të gjithë mes hkujt që janë mo bi li zu ar 
dhunshëm. Gjit has htu është re ko man di mi që të shi-
het nëse këto shte tet dëshirojnë të thonë sa të rinjtë 
kanë qenë të mo bi li zu ar dhunshëm.
Deklaratë: Stas ha Za je viq, Gratë në të Ze za, Be o grad, Ser-
bi, Kon sul ti met kombëtare me gru pet e gra ve në Mal të Zi, 
Podgoricë, 23 te tor 2009 

KO MRA nuk mund ta anashkalojë aspek tin gji-
nor të drejtësisë. 

(…) a do të mbe tet KO MRA vërtetë e verbër dhe e 
shurdhër ndaj aspek tit gji nor të drejtësisë ? Gratë 
po duan që ed he për këtë të fli tet, t’i kujtojmë dhe 
të vërtetojmë se kush kujt çka i ka bërë.(..) Dua të di 
përse di kush ka mun dur të flejë de ri sa di kujt je ta i 
është shkatërruar.
Deklaratë: Er vi na Da biz hi no viq, Ani ma, Ko tor, Ma li i Zi, Kon-
sul ti met kombëtare me gru pet e gra ve në Mal të Zi, Podgoricë, 
23 te tor 2009 

Vik ti mat e përdhunimit du het të dëshmojnë për 
përvojat e tyre pa ra KO MRA-s, por atyre du het 
si gu ru ar mbroj tja ade ku a te.

(...) kjo ka qenë luftë kundër popullatës ci vi le, që 
ka shku ar nëpër tru pin e gru as. Janë të qen ësis hme 
dëshmitë e gra ve mbi këto kri me, por gjit has htu është 
me rëndësi si përgatiten eks per ti zat të ci lat i udhëhe-
qin, çfarë llo ji mbroj tje du het ofru ar.
Deklaratë: Bi lja na Ze ko viq, SOS Podgoricë, Ma li i Zi, Kon sul-
ti met kombëtare me gru pet e gra ve në Mal të Zi, Podgoricë, 23 
te tor 2009 

Or ga ni za tat e gra ve kërkojnë që për ato të or ga-
ni zo het kon sul ti me të veçanta, e jo vetëm si 
pjesë e të gjit ha kon sul ti me ve.
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(…) ne du het t’ia da lim bren da udhëheq jes së 
KO MRA që kon sul ti met e gra ve të mos jenë vetëm 
pjesë e të gjit ha kon sul ti me ve, ato du het të jenë të 
veçanta nëse ne vo ji tet për secilën nga ne.
Deklaratë: Mem nu na Zvi zdiq, Gratë -Gra ve, Sarajevë, BeH, Kon-
sul ti met kombëtare me gru pet e gra ve në Mal të Zi, Podgoricë, 
23 te tor 2009 

Shumë gra në ra jon dëshirojnë të ndihmojnë 
në for mi min e KO MRA-s, atyre du het ofru ar 
ra stin. 

Men doj se ka tepër shumë gra në Mal të Zi, Ser bi, 
BeH dhe ku do në këto hapësira të ci lat dëshirojnë të 
mar rin pjesë në gjithë këtë e nuk kanë shansë, nuk u 
ofro het ra sti. Kuj toj, se ky është nu mri më i madh që 
du het të ak ti vi zo het.
Deklaratë: Ta nja Jo vo viq, Ani ma, Ko tor, Ma li i Zi, Kon sul ti met kom-
bëtare me gru pet e gra ve në Mal të Zi, Podgoricë, 23 te tor 2009 

63. Kon sul ti met kombëtare me 
gru pet e gra ve mbi Iniciativën 
për kri ji min e KO MRA-s

Kon sul ti met lo ka le me mbrojtësit 

Do nja Stu bi ca, Kro a ci
28 te tor 2009.

Kon sul ti met lo ka le në Do nja Stu bi ca i ka or ga ni zu-
ar Qen dra MI RA MI DA nga Groz hnja ni (Kro a ci). 
Në tu bim kanë qenë të pranishëm gjith sej 23 pjesë-
marrës. Fjalët hyrëse i kanë mbaj tur Eugen Ja ko vç iq 
(Do cu men ta, Kro a ci), Ve sna Ter she liq (Do cu men-
ta, Kro a ci), Dra gan Po po viq (Fon di për të Drej tat e 
Nje ri ut, Ser bi), Gor dan Bo sa nac (Qen dra për Stu-
di me Paq ëso re, Kro a ci) dhe Su za na Ku nac (B.a.b.e, 
Kro a ci). Moderatorë kanë qenë Go ran Boz hi ç e viq 
(Mi ra mi da, Kro a ci) dhe Mir ja na Bi lo pa vlo viq (Del-
fin, Kro a ci). 

Pro po zi met, men di met, Re ko man di met

Me vërtetimin e fak te ve mbi luftërat e vi te ve të 
90 –ta do të pen go het ma ni pu li mi me të dhënat, 
që ka ndod hur pas Luftës së II Botërore. 

Ne e shikojmë të kaluarën, por me vërtetimin e fak-
te ve (mbi luftërat e vi te ve të 90-ta) e spastrojmë dhe 
krijojmë po zi ci o nin më të mirë fil le star ed he për të 
sot men ed he për të ar dhmen, që të mos përsëritën 
ato ga bi me dhe ato ma ni pu li me me të dhënat çfarë i 

ke mi përjetuar në kohën pas Luftës së II Botërore dhe 
lid hur me li ku i di met jashtë gjyqëso re të pasluftës. 
Du ke dëshiruar të mësojmë nga ajo përvojë, e ke mi 
marrë këtë iniciativë dhe de ba tet
Deklaratë: Ve sna Ter she liq, Do cu men ta, Kro a ci, Kon sul ti met 
lo ka le me mbrojtësit, Do nja Stu bi ca, Kro a ci, 28 te tor 2009

Fak tet lypset të vërtetohen që të pen go het luf ta 
e re në të ar dhmen 

Njëmend fak tet du het të vërtetohen për të shku ar 
më tu tje në të ar dhmen, sep se pa vërtetimin e fak-
te ve si do të mar rim ven di me në të ar dhmen. Çka 
është në re a li tet ajo për të cilën do të ven do sim, 
a do të mun de mi ne t’ua përcjellim të rinj ve atë 
libër dhe t’u the mi „e tash e tu tje është përgjegjësia 
ju aj”, apo pas 25, 50 vi tesh do të ke mi luftë të re në 
këto hapësira. Pikërisht këtu e shoh këtë mundësi, 
domethënë vërtetimin e fak te ve si pikënisje esen ci a le 
për kri ji min e mëtejmë të mundësive të ndryshi mit 
të ra por tit ndaj di sa gjërave, ak ti vi te te prak ti ke 
pa ran da lu e se që luftërat në këto hapësira të mos 
ndod hin më.
Deklaratë: Lji lja na Ca nju ga, UDVDR PGZ, Kro a ci, Kon sul ti met 
lo ka le me mbrojtësit, Do nja Stu bi ca, Kro a ci, 28 te tor 2009.
 
Mbrojtësit në Kro a ci nuk kanë in for ma ci o ne 
mbi iniciativën KO MRA.

Po e le xoj këtu re gji strin e këtyre njerëzve që do të 
du hej të is hin të pranishëm, nga ata ne je mi, nuk 
di sa, ndos hta 10 për qind apo, as aq jo. E kup to-
ni njerëzit nuk dinë për çka është fja la, nuk janë të 
njof tu ar (…) Pra njerëzit nuk kanë, nuk kanë in for-
ma ci o ne
Deklaratë: Ivan Bu riq, HVI DRA Tres hnjev ka, Kro a ci, Kon sul ti-
met lo ka le me mbrojtësit, Do nja Stu bi ca, Kro a ci, 28 te tor 2009.

Veteranët kanë po ten cial të ndihmojnë që të 
përshpejtohet pro ce si i paj ti mit në ra jon.

Men doj se kjo është një iniciativë (për for mi min e 
KO MRA-s) ku veteranët kanë po ten cial shumë të 
madh të ndihmojnë, dhe që di si të përshpejtohet ai 
pro ce si i paj ti mit në ra jon, pa të ci lin men doj se do 
të ketë … Sa të ketë paj tim aq do të ketë ed he shoq ëri 
më të shëndosh
Deklaratë: Ad nan Ha san be go viq, Qen dra për Ak si o nin pa 
dhunë, BeH, Kon sul ti met lo ka le me mbrojtësit, Do nja Stu bi ca, 
Kro a ci, 28 te tor 2009.

Pa veteranët Ini ci a ti va KO MRA nuk do ta 
marrë mbështetjen e të gjit ha shtre sa ve të 
shoq ërisë. Mbrojtësit du het sa më shumë in ku-
a dru ar në pro ces. 
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Pa veteranët këto pro ce se (Ini ci a ti va për KO MRA) 
nuk do të kalojnë, thjeshtë nuk do ta mar rin 
mbështetjen, e për një pro ces të tillë është jashtëza-
konisht esen ci a le mbështetja e shtre sa ve sa më të 
gje ra të shoq ërisë ci vi le.
Deklaratë: Lji lja na Ca nju ga, UDVDR PGZ, Kro a ci, Kon sul ti met 
lo ka le me mbrojtësit, Do nja Stu bi ca, Kro a ci, 28 te tor 2009.

Ja, ne me ar dhjen tonë këtu ed he je mi in ku a dru ar në 
punën e kësaj ini ci a ti ve dhe e mbështes. Them më në 
fund një iniciativë ku mun de mi vetë të krijojmë histo-
rinë tonë, vetë t’i vërtetojmë fak tet, por dru hem se do të 
du het të ndryshojmë diçka në qa sjen ndaj mbrojtësve 
apo që mbrojtësit t’i inkuadrojmë më shumë në punën 
e kësaj ini ci a ti ve dhe të sho him me anë të sho qa ta ve të 
tyre veç e veç çka mendojnë ata mbi këtë
Deklaratë: Je le na La iq, ko or di ni mi i sho qa ta ve të mbrojtësve, të 
da la nga Luf ta At dhe ta re e Famullisë së Kar lov cit, Kro a ci, Kon sul-
ti met lo ka le me mbrojtësit, Do nja Stu bi ca, Kro a ci, 28 te tor 2009.

De kla ra ta mbi Luftën At dhe ta re që e ka mi ra-
tu ar Ku ven di i Kroacisë është kornizë dhe bazë 
për mbrojtësit kro at.

Do ta apo stro foj Deklaratën mbi Luftën At dhe ta re të 
Ku ven dit të Kroacisë, këtë çdo kund po e theksojmë, 
pra men doj se mbrojtësit janë ba za e jonë. Ne ke mi 
luf tu ar për këtë shtet dhe or ga ni më i lartë i pus hte tit 
ka thënë çka men don mbi Luftën At dhe ta re. Këto sot 
janë kor ni za nga të ci lat ne nuk mund të lar go he mi 
dhe atyre do t’u përmbahemi.
Deklaratë: Velj ko Vi ç e viq, UDVDR PGZ, Kro a ci, Kon sul ti met 
lo ka le me mbrojtësit, Do nja Stu bi ca, Kro a ci, 28 te tor 2009.

Veteranët kanë in te res të in ku a dro hen në pro-
ces për t’u he qur njol la nga ata, për t’i gjyku ar 
kri met e luftës që janë bërë në emrin e tyre, në 
emër të us htri ve dhe emër të shte tit.

Veteranët këtu kanë in te res, ci lat do us htri që… Më 
parë ta lajnë njollën e iden ti te te ve të ve ta, të us htri-
ve të ve ta, pikërisht t’i gjykojnë kri met e luftës të bëra 
në emrin tonë, në emrin e ushtrisë ti me ose në emër 
të shte tit tim për të ci lin kam luf tu ar, apo veç si e 
përjetojmë atë luftën e ka lu ar
Deklaratë: Ad nan Ha san be go viq, Qen dra për ak si o nin pa dhunë, 
BeH, Kon sul ti met lo ka le me mbrojtësit, Do nja Stu bi ca, Kro a ci, 
28 te tor 2009.

Ko mi si o ni du het të mer ret me bom bar di mit jo 
përzgjedhëse të qyte te ve, vra sjen me snaj per, 
me torturën e robërve, etj. Në këtë mund të 
kontribuojnë veteranët. 

Atë që e ke mi obli gim për shkak to nin, për shkak të 

fëmijëve tanë, është që të paktën ta bëjmë ha pin e 
parë, e kjo është që ato ve pra më bru ta le nga luf ta e 
fun dit, domethënë shke ljet e të drej ta ve pri ma re të nje-
ri ut dhe kri met e luftës, pra në kup ti min e gjerë të asaj 
fja le, të mos e hap tash nëse bom bar di mi i qyte te ve 
është krim luf te apo vra sja me snaj per ose keq traj ti mi 
i robërve e kështu me radhë. Krejt këto janë gjëra me të 
ci lat ai ko mi sion du het të fillojë të mer ret dhe men doj 
se ne, si ve te ran, mund të kontribuojmë bu kur shumë 
në këtë kup tim.
Deklaratë: Ad nan Ha san be go viq, Qen dra për ak si o nin pa dhunë, 
BeH, Kon sul ti met lo ka le me mbrojtësit, Do nja Stu bi ca, Kro a ci, 
28 te tor 2009.

A janë veteranët vik ti ma, sep se kanë qenë të 
detyru ar ta brak ti sin fa mi ljen për të luf tu ar?

A ka qenë fa mi lja ime viktimë gjatë Luftës At dhe ta re 
për shkak që unë kam shku ar në Luftën At dhe ta re 
dhe e kam qenë unë si mbrojtës viktimë? Kjo ka të 
bëjë me këtë çështja këtu, me listën e vik ti ma ve: kush 
mun det, kush mund të kon si de ro het viktimë? Në këtë 
rast unë mund të kon si de ro hem viktimë, sep se nuk 
kam mbe tur me fa mi ljen ti me, nuk kam mbe tur të 
punojë në punën ti me që e kam pu nu ar dhe të jetojë 
re hat me bashkëqytetarët e mi, miqtë e mi e kështu 
me radhë. Vet nuk mund të gjejë përgjigje nëse ed he 
unë si pjesëmarrës i Luftës At dhe ta re, jam viktimë.
Deklaratë: Haj ro Van xhiq, Sho qa ta e Luftës At dhe ta re e Brigadës 
150, Kro a ci, Kon sul ti met lo ka le me mbrojtësit, Do nja Stu bi ca, 
Kro a ci, 28 te tor 2009.

Përparësi du het dhënë ko mi si o ne ve kombëtare: 
KO MRA lypset të verifikojë atë se çfarë kanë 
bërë ko mi si o net kombëtare. Ne vo ji tet të stan-
dar di zo het pro ce du ra në mënyrë që se ci li ko mi-
sion të punojë në mënyrë të njëjtë.

Kur fla sim mbi KO MRA, si Ko mi sion ra jo nal, atëherë 
kur unë e shi koj KO MRA, unë e shoh eks klu zi visht si 
ko mi sion ve ri fi ku es i ci li thotë se të gjit ha ko mi si o net 
kombëtare kanë pu nu ar si pas metodologjisë uni ke, 
si pas mostrës uni ke sta ti sti ke, në sjel lje uni ke ndaj 
vik ti ma ve dhe qa sje uni ke, që atë të cilën e kanë bërë 
ko mi si o net kombëtare është ajo që du het dhe ne e 
konfirmojmë nga ana jonë si diçka që është as htu. 
Domethënë, unë megjithatë përparësi u jap ko mi si o-
ne ve kombëtare pikërisht për shkak të lirisë së qa sjes 
ed he do ku men ta ci o nit, mënyrës së lirë të de kla ri mit 
ed he të viktimës ed he të kryesit. Kur se qa sjes ra jo na le 
i jap vetëm si di kujt i ci li në fund do të miratojë se 
vërtetë kjo ka qenë as htu.
Deklaratë: Lji lja na Ca nju ga, UDVDR PGZ, Kro a cia, Kon sul ti met 
lo ka le me mbrojtësit, Do nja Stu bi ca, Kro a ci, 28 te tor 2009.
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(…) të gjithë ne dëshirojmë të bisedojmë mbi man-
da tin e KO MRA, sa dhe si ai du het të du ket e kështu 
me radhë. Por unë e shoh esencën në stan dar din ose 
stan dar di zi min e pro ce di me ve dhe të ve pri me ve tek 
të ci lat, me të ci lat dhe me ndihmën e të ci la ve do 
të arrijmë re zul ta te në shkallë kombëtare. Nëse kjo 
do të mi ra to het, si pas me je, ai stan dard i pro ce di-
mit dhe ve pri mit, kjo do të thotë se ko mi si o ni i ci lit 
do rang dhe ni vel në Ser bi, Bosnjë e Hercegovinë, 
në Kosovë, Mal të Zi e Kro a ci, thjeshtë me fak tet të 
ci lat ai do t’i vërtetojë se janë të til la, do t’i qa set në 
mënyrë stan dar di zu e se dhe do t’i përshkruaj ato në 
mënyrë të njëjtë. Këtë e kon si de roj me atë stan dar din 
e pro ce di mit dhe të ve pri mit. Atëherë ni ve li ra jo nal, 
nëse ndërtohet, mund të mer re mi vesh më shpejtë se 
kush do ta përbejë ko mi si o nin ra jo nal.
Deklaratë: Velj ko Vi ç e viq, UDVDR PGZ, Kro a ci, Kon sul ti met 
lo ka le me mbrojtësit, Do nja Stu bi ca, Kro a ci, 28 te tor 2009.

Ne vo ji tet të for mo het Ko mi si o ni ra jo nal i ci li 
do ta respektojë iden ti te tin e Luftës At dhe ta-
re. Kro a cia po se don 80 për qind të fak te ve të 
vërtetuara mbi Luftën At dhe ta re. Se lia e ko mi-
si o nit kombëtar nuk është e do mos do të jetë në 
Za greb.

Ajo që po e shoh në re a li tet është re spek ti mi i ko mi si-
o nit ra jo nal i ci li do të respektojë iden ti te tin e luftës 
dhe do të ni set nga e njo hu ra drejtë të panjohurës. 
Që do të thotë se nëse ne e konfirmojmë metod-
ologjinë uni ke si pas të cilës pa staj do të punojnë të 
gjithë në kuadër të një gjëje, ne qysh tash veç mund 
të the mi li risht se Kro a cia po se don 80 për qind të 
fak te ve të kon fir mu a ra e ve ri fi ku a ra nga anë të 
ndryshme. Se ekzistojnë re gji strat e vik ti ma ve si pas 
mënyrës të cilën e ka pra nu ar shte ti, se ek zi ston 
re gji stri i mbrojtësve, se ek zi ston përcjellja sta ti sti ke 
e vde kje ve të dhun shme prej vi tit 1989, që gjit has htu 
dis po non stan dar de të cak tu a ra sta ti sti ko re. Pra veç 
posedojmë di sa të dhëna nga të ci lat du het të ni se mi. 
Por gjit has htu lypset ta respektojmë ed he vul lne tin 
e bashkësisë lo ka le nëse se lia e ko mi si o nit du het 
të jenë atje. Men doj se bashkësia lo ka le më së mi ri 
mund të ven dos nëse për atë është e pra nu es hme që 
se lia e ko mi si o nit të jetë në Vu ko var ose në Pa krac 
ose në Osi jek, apo ku do tjetër kund.
Deklaratë: Lji lja na Ca nju ga, UDVDR PGZ, Kro a ci, Kon sul ti met 
lo ka le me mbrojtësit, Do nja Stu bi ca, Kro a ci, 28 te tor 2009.

Nuk është mirë që dëshmitarët në dëgjimet 
pu bli ke të fla sin nga do ra e dytë, veç në emrin e 
vet dhe për atë çfarë ju ka ndod hur atyre.

Ajo që men doj se nuk është mirë pikërisht është ai 

dëgjimi pu blik. Ne ke mi dëshmuar në Budvë (Fo ru-
mi i pestë ra jo nal për drejtësinë në tran zi cion) në 
një dëgjim që is hte përtej kri te re ve të deriatëhershme 
të shpre hjes së no ci o nit të viktimës, shpre hja e asaj 
që ka ndod hur. Is hte kjo dëshmi nga do ra e pestë në 
bazë të ak ti vi te te ve të pre-su po zu a ra dhe në re a li tet 
tek ne shkak toj bu kur re volt. Mundësi të til la do të 
ekzistojnë në çdo dëgjim pu blik.
Deklaratë: Lji lja na Ca nju ga, UDVDR PGZ, Kro a ci, Kon sul ti met 
lo ka le me mbrojtësit, Do nja Stu bi ca, Kro a ci, 28 te tor 2009.

Pa ra qi tja e tetë vik ti ma ve kur shtatë thonë “unë 
flas” e i te ti nuk thotë “unë flas unë kam dëgjuar, 
mua më ka thënë kom shiu”. A po më kup to ni? Kjo 
në mua ka lënë përshtypje të ga bu es hme, unë e 
kam përjetua këtë dhe pran daj men doj se ai të fo lur 
du het të jetë kom pas kur është fja la për dëgjimin. 
Atë që e ka thënë nje riu ai me si gu ri atë do ta përje-
tojë dhe qëndron pra pa kësaj, ai do ta argumentojë 
ed he mënyrën ed he fak tin si të vërtetohet kjo që e ka 
thënë. E kjo thash e them është pikëpyetje dhe nga 
kjo du het ikur.
Deklaratë: Velj ko Vi ç e viq, UDVDR PGZ, Kro a ci, Kon sul ti met 
lo ka le me mbrojtësit, Do nja Stu bi ca, Kro a ci, 28 te tor 2009.

Nuk është mirë që pu na e përgjithshme të 
mbështetet në pa ras htri min e viktimës, sep se 
mund të kri jo hen hi po te za të ga bu es hme për 
fak tet hi sto ri ke.
 
Nëse e gjithë pu na mbështetet në dëshminë e vik-
timës, kush do ta konstatojë se është e vërtetë dhe a 
është re le van te ajo viktimë. Këtu ka shumë pyetje, 
sep se është e mundshme të kon struk to hen rrëfime 
nga më të ndryshmet dhe të kri jo het pasqyrë e ga bu-
es hme, jo vetëm tek në per so na lisht veç në opi nion, 
në tërësi, dhe të kri jo hen hi po te za të ga bu es hme për 
fak tet hi sto ri ke mbi të ci lat ndërtohet e ardhmja.
Deklaratë: Zhelj ko Shpe liq, tu bi mi i oficerëve kro at të Pa kra cit 
dhe Li pi kit, Kro a ci, Kon sul ti met lo ka le me mbrojtësit, Do nja Stu-
bi ca, Kro a ci, 28 te tor 2009.

Vik ti mat nga bin dja më e thellë mund ta shpal-
lin ndonjë per son kri mi nel dhe ta stigmatizoj-
në, e që ai në pro ce di min gjyqëso re të li ro het.

Unë mund të them njëmend nga bin dja më e thellë 
se si kur di kush mua të ma kis hte bë atë e atë, e 
pa staj në pro ce di min he tu es e gjyqësor vërtetohet 
se kjo nuk është as htu, çka atëherë, çka me atë stig-
ma ti zim që do të shqip to het pu bli kisht? A je mi ne të 
gatshëm të bal la fa qo he mi me këtë, apo megjithatë 
më me ëndje do t’i shfrytëzojmë mundësit tek ni ke të 
in ci zi mit, ve ri fi ki met e atij fak ti e pa staj pre zan ti-
met me dorëza.
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Deklaratë: Lji lja na Ca nju ga, UDVDR PGZ, Kro a ci, Kon sul ti met 
lo ka le me mbrojtësit, Do nja Stu bi ca, Kro a ci, 28 te tor 2009.

Vik ti ma du het të dëshmojë vul lne ta risht, e jo 
me detyrim me bin dje. Nëse kërkojnë du het 
mbroj tur iden ti te ti ed he i viktimës ed he i 
kryesit. 

Nga ana tjetër ne po fla sim mbi viktimën e ci la është 
e mundshme të ketë qenë fëmijë kur është bërë vik-
timë, ndos hta ajo nuk dëshiron ta thotë iden ti te tin e 
vet. Po fla sim mbi përdhunimin, ndos hta vik ti ma e 
përdhunuar nuk do ta tre goj iden ti te tin e vet, e këtu 
ed he pse fli tet mbi ko mi si o nin he ti mor, ne megjithatë 
punojmë mbi ba za vul lne ta re, domethënë vik ti ma 
dhe kryesi du het të ofro hen vul lne ta risht dhe t’i 
pa ra qe sin di sa fak te. Këtu tash shtro het pyetja se në 
çfarë mënyre të si gu ro het ai vullnetarizëm, në çfarë 
mënyre të mbro het iden ti te ti i viktimës dhe në çfarë 
mënyre, në fund të fun dit, të mbro het iden ti te ti i 
kryesit?
Deklaratë: Lji lja na Ca nju ga, UDVDR PGZ, Kro a ci, Kon sul ti met 
lo ka le me mbrojtësit, Do nja Stu bi ca, Kro a ci, 28 te tor 2009.

Nuk du het thir rur me emër e mbiemër vik ti mat, vul-
lne ta ri zmi du het të jetë qa sje kryeso re, gatishmëri 
e viktimës se dëshiron pu bli kisht ta shpreh atë që e 
bartë në ve te. Si pas me je, men doj se kjo do të is hte 
mirë, e jo kur ne i dimë di sa njerëz që janë vik ti ma i 
dimë dhe the mi „hajt Shtef bash ti ke ard hur këtu të 
thu ash diçka” dhe ai dru het, e ne pa staj pak e bin-
dim, men doj se kjo nuk është mirë (…) Domethënë 
evi den ti mi de ri në viktimën e fun dit po, por dëgjimi 
apo të mundësuarit që se ci la viktimë të dëgjohet 
apri o ri jo, vetëm ata që janë të gatshëm, e shpre-
hin në njëfarë mënyre gatishmërinë dhe dëshirën ta 
bëjnë këtë.
Deklaratë: Velj ko Vi ç e viq, UDVDR PGZ, Kro a ci, Kon sul ti met 
lo ka le me mbrojtësit, Do nja Stu bi ca, Kro a ci, 28 te tor 2009.

Dëgjimi pu blik për vik ti mat ka rëndësi te ra pie.

Unë gjit has htu kam marrë pjesë në dëgjime dhe kam 
pa se kjo ka rëndësi të jashtëzakonshme te ra pie, 
dhe kjo ka ndi ku ar po zi ti visht në vik ti mat të ci lat 
e kanë shkun dur në njëfarë mënyre, të them as htu, 
atë hidhërim të keq që e bar tin në ve te. Dhe ndryshe 
i kanë shi ku ar më vonë gjërat pas kësaj pa ra qi tje. 
Unë vërtetë jam dëshmitar i kësaj dhe them e kam 
pa këtë, e këta janë ata që këtë kanë das hur ta bëjnë 
dhe men doj se kjo është mirë..
Deklaratë: Velj ko Vi ç e viq, UDVDR PGZ, Kro a ci, Kon sul ti met 
lo ka le me mbrojtësit, Do nja Stu bi ca, Kro a ci, 28 te tor 2009.

Është e pa mundshme të ar ri het kon sen su si mbi 

të gjit ha çështjet de ri në dhje tor të vi tit 2010. 
Opi ni o ni en de nuk është sen si bi li zu ar me ini-
ciativën.
 
Sa kup to va herën e fun dit kur is him në Vu ko var 
(Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le në Vu ko var më 
30 shta tor 2009.), ta ni veç ek zi ston ajo që thu het 
de a dli ne (di ta e ska di mit), mo men ti kur do ku men-
ti (mo de li dhe man da ti) do ti dorëzohet Sa bo rit, 
e ne prak ti kisht ako ma si ke mi de fi nu ar the me let. 
Kjo është keq, kjo është tepër keq sep se du het lënë të 
paktën gjashtë mu aj j kohë për ta ak ti vi zu ar sen si bi-
li zi min e opi ni o nit ndaj kësaj.
Deklaratë: Lji lja na Ca nju ga, UDVDR PGZ, Kro a ci, Kon sul ti met 
lo ka le me mbrojtësit, Do nja Stu bi ca, Kro a ci, 28 te tor 2009.

Ndryshe, ne vaz hdi misht në jetë je mi të ku fi zu ar me 
diçka, me këtë rast je mi mjaftë të ku fi zu ar me kohën 
(10.12.2009), nga se për kon sul ti me të til la, re spek ti-
visht që të fitojmë njëfarë kon sen su si apo men di min 
e ndonjë po pul li mbi diçka, lypset pak më shumë 
kohë.
Deklaratë: Bru no Ça viq, UDVDR PGZ, Kro a ci, Kon sul ti met 
lo ka le me mbrojtësit, Do nja Stu bi ca, Kro a ci, 28 te tor 2009.

Ndaj ci la ve vik ti ma do t’i vërtetojë fak tet ky ko mi-
sion, kush është këtu viktimë, këtu ka shumë pyetje. 
E si kur se u tha ko ha për pa ra qi tjen e kërkesave 
qe ve ri ve është gjith sej një vit, nuk i ke mi të de fi nu ar 
pikënisjet për përcaktimin e rre gul la ve qo di t’i mira-
tojnë qe ve ritë. Mund të ndodh që ne qe ve risë tonë t’ia 
imponojmë me një mi lion nënshkrime njëfarë detyri-
mi të ci lin nuk është e gatshme ta pranojë.
Deklaratë: Zhelj ko Shpe liq, tu bi mi i oficerëve kro at të Pa kra cit 
dhe Li pi kit, Kro a ci, Kon sul ti met lo ka le me mbrojtësit, Do nja Stu-
bi ca, Kro a ci, 28 te tor 2009.

A do të mun de mi në atë mënyrën të tillë të njëjtë, 
nëse e unifikojmë qa sjen, a do të mar rim mi ra tim 
të tillë tek tjerët, apo njerëzit që do të punojnë në 
këtë a do të pranojnë njësojë. A do të ndodhë si tu a ta 
e njëjtë se di kush vërtetë do të donë ta thotë se si e 
ka përjetuar re a lisht kur ta definojmë ed he kush në 
esencë do të thërret të de kla ro het si viktimë apo vik-
timë në pro ces, gjegjësisht se ka qenë në ndonjë formë 
të vik ti ma ve. A do të mun det kjo të zba to het ed he në 
re pu bli kat, shte tet tje ra, e të gjit ha ato janë re pu bli-
ka, të gjit ha janë de kla ru ar si re pu bli ka, pra a është 
kjo e mundshme? Unë vërtetë du ke i njo hur ish re pu-
bli kat, e shte tet e tas hme, du ke i njo hur njerëzit atje 
dhe situatën që është, nuk jam op ti mist për atë që po 
e shoh dhe dëgjoj ed he me anë të me di a ve, dhe çfarë 
janë re a gi met ndaj di sa gjërave, për shem bull, vi zi tat 
e ven de ve të bur go sjes e të mun di mit të mbrojtësve 
kro at në Sta ji qevë dhe Be gej ci e kështu me radhë. 
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Nuk jam sa du het i en tu zi a zmu ar. Jo, jo nuk shoh 
se është ndonjë klimë e mirë, e di ta e ska di mit është 
12. 2010.
Deklaratë: Bru no Ça viq, UDVDR PGZ, Kro a ci, Kon sul ti met 
lo ka le me mbrojtësit, Do nja Stu bi ca, Kro a ci, 28 te tor 2009.

Mbled hja e nënshkrimeve du het të mbështetet 
në kri te ret e qar ta. 

Unë per so na lisht nuk kam ha sur në mundësinë që 
t’ia sqa rojë ve tve tes një mi lion nënshkrime, pra një 
mi lion nënshkrime në Kro a ci do të ne vo ji ten, që do 
të mblid hen në mbarë ter ri to rin e ish Jugosllavisë, 
domethënë këto shtatë shte te. Mund të nënkuptojë 
se atëherë në Kro a ci të mblid hen dyzetmijë nënsh-
krime, di ku në Ma qe do ni gjysmë mi li o ni, që kjo në 
re a li tet do të thotë se Kro a cia nuk është e gatshme 
për këtë, kur se Ma qe do nia po shpreh vul lnet më të 
madh.
Deklaratë: Lji lja na Ca nju ga, UDVDR PGZ, Kro a ci, Kon sul ti met 
lo ka le me mbrojtësit, Do nja Stu bi ca, Kro a ci, 28 te tor 2009.

Ko mi si o ni në Kro a ci du het ti fillojë he ti met 
prej vi tit 1990, sep se Mbroj ta Ter ri to ri a le është 
çarmatosur më 1990, kur se ed he mi tin gjet e 
ur rej tjes dhe fjalët e ur rej tjes në me dia kanë fil-
lu ar më 1990.

Për këtë shkak është jashtëzakonisht esen ci a le për 
Kroacinë që të përcillet prej vi tit 1990. Përse prej 
vi tit 1990.? Jo vetëm pse Ku ven di e ka mi ra tu ar 
Deklaratën mbi Luftën At dhe ta re, jo vetëm pse në 
Ligj prej vi tit 1990 de ri më 1996 traj to het se ka qenë 
luftë në kup ti min e ngushtë të fjalës, veç për shkak 
se atëherë është bërë çarmatosja e Mbroj tjes Ter ri-
to ri a le, që është esen ci a le sep se kjo në re a li tet gjithë 
Kroacinë e traj ton si viktimë. Sep se nëse di kujt ia 
me rr ni mundësinë të mbro het, atëherë ai auto ma-
ti kisht në ra port me dhunën e ve pri mit ndaj ve tes 
dhe dëmit që ka përjetuar, bëhet viktimë, si do që ta 
kthejmë. Nga ana tjetër ed he mi tin gjet ed he fjalët 
e ur rej tjes ed he ndryshi met në me dia janë bërë më 
1990, më pas vetëm është çështje e superstrukturës
Deklaratë: Lji lja na Ca nju ga, UDVDR PGZ, Kro a ci, Kon sul ti met 
lo ka le me mbrojtësit, Do nja Stu bi ca, Kro a ci, 28 te tor 2009.

In sti tu ci o net du het t’i ha pin ar ki vat e ve ta dhe 
gjithë do ku men ta ci o ni du het të ketë qa sje. 

Ai ko mi sion nuk gu xon të ketë man dat tepër të 
gjatë, por këtu atëherë është rëndësia e të gjit ha 
or ga ne ve, or ga ne ve zyrta re të cilët tash veprojnë 
dhe mer ren përafërsisht me ato di sa çështje në shte-
tet kombëtare, që thjeshtë t’i ha pin ar ki vat e ve ta 

si pas mënyrës se krejt çfarë kanë si gu ru ar de ri më 
tash, auto ma ti kisht të ketë qa sje dhe pa staj, si pas 
këtyre stan dar de ve, mund t’i qa se mi se ci lit fakt.
Deklaratë: Velj ko Vi ç e viq, UDVDR PGZ, Kro a ci, Kon sul ti met 
lo ka le me mbrojtësit, Do nja Stu bi ca, Kro a ci, 28 te tor 2009.

Nëse KO MRA e pranojnë të gjit ha shte tet, 
atëherë e ke mi tër he qur vijën dhe e ke mi 
pamundësuar ma ni pu li min me fak tet. 

Lo ja me historinë mund të jetë e rre zikshme. Çfarë 
po dua të them me këtë, në qoftë se as htu do ti qa se-
mi KO MRA dhe do të ar ri het përfundimi apo ndon-
jë re zul tat, pra përfundimi, ai nuk do t’u mundësojë 
di sa kin se historianëve që një ditë ni pit tim, nëse 
do të kem fa re, ndonjë dr, mr, vjen dhe për shkak të 
pro spe ri te tit dhe in te re sit të vet nis të nguc ndonjë 
fakt nga Luf ta at dhe ta re (…) Kjo po na ndodh në 
këto hapësira pas Luftës së II Botërore, të gjithë po 
lajkatojnë dhe të gjithë për qëlli me të politikës di to re 
(…) nëse ato të dhëna do të mi ra to hen në një plat-
formë të gjerë dhe në qoftë se janë të gatshëm njerëzit 
më përgjegjës të politikës së shte te ve kombëtare t’i 
pranojnë ato të dhëna dhe t’i konfirmojnë si të til la, 
atëherë e ke mi tër he qur vijën çfarëdo që të jenë ata.
Deklaratë: Velj ko Vi ç e viq, UDVDR PGZ, Kro a ci, Kon sul ti met 
lo ka le me mbrojtësit, Do nja Stu bi ca, Kro a ci, 28 te tor 2009.

Qëlli mi përfundimtar du het të jetë vërtetimi i 
të vërtetës. Që të ar ri het e vërteta du het vërtet-
uar shka qet. Kur të vërtetohet shka qet, do të 
di het kush është viktimë.

Men doj se e vërteta është qëllim përfundimtar, jo 
fak tet veç e vërteta në fund. Mirëpo, që të arrijmë 
këtë du het më përpara t’i krijojmë di sa pa ra kus hte, 
domethënë du het të dimë kah shkon ajo e vërtetë, 
kur ka fil lu ar e gjithë kjo, për çka e konfirmojmë të 
vërtetën, çka janë shka qet? Domethënë ke mi pa sur 
një luftë, në Kro a ci ajo është de fi nu ar, prej vi tit 1990 
de ri më 1996 qu het Luf ta At dhe ta re dhe thu het ka 
përfunduar më 1996. A ka përfunduar, kur ka fil lu-
ar, 1990., 1991., 1941. apo nuk e dimë nëse Ar se ni ja i 
III Çar no je viq i ka sjellë serbët në Kro a ci në ikje pa ra 
tur qve, apo me ekspeditë pus htu e se? De ri kur do të 
kthe he mi në këtë dhe ku do të ni sim të mbled him 
fak te mbi shka qet e luftës (…) A e ke mi pra nu ar ne 
të gjithë në ra jon dënimin e atij fak ti të shka kut të 
luftës. Kur ta ke mi këtë, kur ta dimë çka është shka-
ku, çka është fil li mi i luftës, atëherë do të dimë kush 
është viktimë.
Deklaratë: Zhelj ko Shpe liq, tu bi mi i oficerëve kro at të Pa kra cit 
dhe Li pi kit, Kro a ci, Kon sul ti met lo ka le me mbrojtësit, Do nja Stu-
bi ca, Kro a ci, 28 te tor 2009.
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Nëse vërtetimi i fak te ve re duk to het në de kla ra-
tat e vik ti ma ve, do të ke mi vetëm kryesit ime-
di at, nuk do t’i ke mi udhëheq ësit, iniciatorët e 
po li ti ka ve dhe bartësit e funk si o ne ve të shte tit 
të cilët krejt e kanë or ga ni zu ar dhe zba tu ar. 

Kryesit, kush janë ata? Nëse çështjen e reduktojmë 
në viktimën, nëse vik ti ma pa ra qet kun dri min e vet të 
pësimit per so nal, në fund do të fitojmë se kanë pësuar 
vetëm njerëzit e vegjël dhe se kryesit janë vetëm ata 
ekzekutorët di rekt, nuk do t’i ke mi ata udhëheq ësit, 
ata iniciatorë të po li ti ka ve, bartësit e funk si o ne ve 
shtetërore të cilët këtë e kanë or ga ni zu ar dhe zba tu ar. 
Pra nuk do ta arrijmë qëlli min e dëshiruar.
Deklaratë: Zhelj ko Shpe liq, tu bi mi i oficerëve kro at të Pa kra cit 
dhe Li pi kit, Kro a ci, Kon sul ti met lo ka le me mbrojtësit, Do nja Stu-
bi ca, Kro a ci, 28 te tor 2009.

Që të mblid hen fak tet du het fi tu ar be si min e 
njëri tje trit. 

Du het ti definojmë ra por tet e ndërsjella dhe të 
fitojmë be si min, atëherë do të mun de mi atë (mbled-
hjen e fak te ve) ta punojmë, ndryshe nuk jam fortë 
op ti mist lid hur me këtë.
Deklaratë: Zhelj ko Shpe liq, tu bi mi i oficerëve kro at të Pa kra cit 
dhe Li pi kit, Kro a ci Kon sul ti met lo ka le me mbrojtësit, Do nja Stu-
bi ca, Kro a ci, 28 te tor 2009.

KO MRA du het të mer ret me vërtetimin e fak-
te ve, kur se paj ti mi e vërtetimi i shka qe ve është 
ha pi tjetër. 

Unë KO MRA-n pa ra se gjit hash e shoh si një hap, 
ndos hta tingëllon ba na le, por mu ai vërtetimi i 
fak te ve mbi kri met e luftës, pra thu a ja të shi fra ve, 
të pro vo het të ar ri het të ndonjë e dhënë sa njerëz 
kanë pësuar dhe even tu a lisht të arrijmë ndonjë fakt 
mbi kryesit, dhe atë në atë mënyrë që nga hi e rar-
kia të zbu lo hen sa më shumë që është mundshme, 
as htu të the mi ed he ato përgjegjësi ko man du e se, 
vetë iniciatorët e ak si o ne ve të ci lat në re a li tet kanë 
pa sur pasojë di rekt kri min e luftës (…) As htu që unë 
po mun do hem di si të insistojë në atë që KO MRA 
njëmend të fo ku so het vetëm në fak tet, kur se çështja 
mbi paj ti min, mbi shka qet, në re a li tet du het të jetë 
ha pi tjetër.
Deklaratë: Ad nan Ha san be go viq, Qen dra për ak si o nin pa dhunë, 
BeH, Kon sul ti met lo ka le me mbrojtësit, Do nja Stu bi ca, Kro a ci, 
28 te tor 2009.

Bashkësia ndërkombëtare është faj to ri më i 
madh. Në qoftë se ka pa sur forcë ta ndal luftën, 
ka mun dur ed he ta pengojë të fillojë.

Po kush e ka bërë atë krim? Unë do ta thi rrs ha 
bashkësinë ndërkombëtare dhe men doj se janë faj-
torë të vetëm dhe fajtorë më të mëdhenj. A thua 
vallë zotërinjtë nga shoq ëria ci vi le ndonjëherë kanë 
pa sur gu xim të da lim me këtë tezë? Ta pyesin dikë 
nga bashkësia ndërkombëtare pavarësisht që ata 
financojnë pjesërisht, e kështu me radhë. Sep se ata 
këtë luftë ed he e kanë ni sur ed he e kanë bi ti sur. Në 
Bosnjë e kanë lënë luftën e papërfunduar e ci la, unë 
be soj, nuk do të marrë fund në mënyrë paq ëso re, dhe 
për njëqind vi tet e ardhshme do të shpërthej se rish 
(… ) sep se nëse bashkësia ndërkombëtare ka pa sur 
forcë dhe mundësi ta ndal luftën, ka mun dur ed he 
ta pengojë të fillojë
Deklaratë: Ivan Bu riq, HVI DRA Tres hnjev ka, Kro a ci, Kon sul ti-
met lo ka le me mbrojtësit, Do nja Stu bi ca, Kro a ci, 28 te tor 2009.

Janë tri shkallë për vërtetimin e fak te ve: ko mi-
si o ni lo kal mbledh të dhëna në ter ren, Ko mi si o-
nin kombëtar e for mon Ku ven di dhe Ko mi si o ni 
ra jo nal, të ci lin e përbejnë për faq ësu e sit e ko mi-
si o ne ve kombëtare, ve ri fi kon se të gjit ha ko mi si-
o net kombëtare kanë pu nu ar si pas stan dar de ve 
të njëjta, dhe atëherë ua dorëzon për mi ra tim 
par la men te ve kombëtare.
 
Domethënë, unë or ga ni zi min e ko mi si o nit e shoh në 
tri shkallë: e shoh ko mi si o nin lo kal i ci li ve pron në ter-
ren dhe atje kryen mbled hjen e të dhënave, të fak te ve, 
do ku men te ve, dëgjimin e vik ti ma ve, even tu a lisht 
mundësinë e të gjit ha njo hu ri ve që i ka të kapshme 
dhe që i janë në dis po zi cion, kjo për mua është shkal la 
lo ka le. Ko mi si o net kombëtare janë ato të ci lat në re a-
li tet i for mon Ku ven di dhe i ci li de le gon anëtarësinë 
e vet kombëtare bren da. Në ku a drin e atyre ko mi si o-
ne ve kombëtare, që fa re të arrijmë de ri tek KO MRA, 
pra Ko mi si o net ra jo na le, du het të hyjnë ed he për faq-
ësu e sit e ko mi si o ne ve tje ra kombëtare, që të ru het ai 
ne u tra li tet, gjegjësisht, prak ti kisht që ata të cilët vijnë 
nga shte tet tje ra të mundën vërtet të dëshmojnë se 
janë zba tu ar mo strat uni ke, është pu nu ar në mënyrë 
uni ke. Ndërsa ko mi si o nin ra jo nal, këtë e thash, unë 
e shoh vetëm si ve ri fi kim, në re a li tet që në ndonjë 
ta kim të përbashkët, në ndonjë ku vend të përbash-
kët, t’i miratojë kon klu zi o net se të gjit ha ko mi si o net, 
ko mi si o net kombëtare, kanë pu nu ar si pas stan dar dit 
unik, si pas mo stra ve uni ke, në mënyrë uni ke. Dhe 
atëherë, në të vërtetë, ata t’ua ja pin atë në mi ra tim 
par la men te ve të ven de ve të ve ta, që pa staj ato fak te 
të mer ren si ligjshmëri në ku a drin e atyre ligjshmërive 
kombëtare.
Deklaratë: Lji lja na Ca nju ga, UDVDR PGZ, Kro a ci, Kon sul ti met 
lo ka le me mbrojtësit, Do nja Stu bi ca, Kro a ci, 28 te tor 2009.
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Pasqyre e mendimeve, propozimeve dhe rekomandimeve 
korrik – dhjetor 2009

Ko mi si o ni du het të jetë i pa va rur nga im pli ki mi i 
politikës, por ka obli gim t’i raportojë opi ni o nit.

(…) vaz hdi misht po thek so het ajo nevojë për pavarë-
si (…) kjo është numër një. Unë paj to hem me këtë, ai 
du het të jetë i pa va rur nga im pli ki mi i politikës (…) 
ai ko mi sion pavarësinë e vetë nuk gu xon ta shtrojë 
në dëm të detyri mit të ra por ti mit të opi ni o nit, 
detyri mi të jetët i kon trol lu ar nga ana e opi ni o nit 
që të mos ndodh se ai tri vjet tash di ku po gro po het, 
dhe ne ta ni hes htim e punojmë, e ndërkohë humbët 
in te re si i opi ni o nit
Deklaratë: Lji lja na Ca nju ga, UDVDR PGZ, Kro a ci, Kon sul ti met 
lo ka le me mbrojtësit, Do nja Stu bi ca, Kro a ci, 28 te tor 2009.

64. Kon sul ti met lo ka le me 
shoq ërinë ci vi le mbi Iniciativën 
për for mi min e KO MRA-s

Mitrovicë, Kosovë 
29 te tor 2009. 

Kon sul ti met lo ka le me shoq ërinë ci vi le i ka or ga ni-
zu ar, or ga ni za ta jo qe ve ri ta re Youth Step (Vus htr ri, 
Kosovë). Në tu bim kanë qenë prezentë 46 pjesë-
marrës: për faq ësu e sit e or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re 
nga ra jo ni i Mitrovicës, Vushtrrisë dhe Sken de rajt, 
pa staj gazetarë, studentë, për faq ësu e sit e Bashkësisë 
Fe ta re Isla me, mjekë, hi sto rian dhe qytetarë të in te-
re su ar. 
Ligjërues kanë qenë Ylber Max hu ni (Youth Step, 
Vus htr ri, Kosovë) dhe Amir Ku la gliq (Srebrenicë, 
BeH). Di sku ti met i ka mo de ru ar Na zim Bah ti ri 
(Youth Step, Vus htr ri, Kosovë). 

Pro po zi met, men di met dhe 
Re ko man di met e pjesëmarrësve

Ko mi si o ni du het të mer ret me fak tet por ed he 
me tra u mat e vik ti ma ve. 

(…) jam për atë që ky ko mi sion përpos të vërtetës dhe 
gjithë atyre gjërave që po thu hen aty, ndos hta do të 
kontribuojë du ke bërë traj ti min e njerëzve të cilët 
janë me këto plagë, fi zi ke, psi ki ke dhe të gjit ha tje ra.
Deklaratë: Xha vit Meh me ti, Sek to ri i rinisë, ko mu na Vus htr-
ri/Vu či trn, Kosovë, Kon sul ti met lo ka le me shoq ërinë ci vi le, 
Mitrovicë, Kosovë, 29 te tor 2010.

Kërkim-fa lja nuk mjaf ton. Ser bia lypset të 
pa gu aj re pa ra cion për të gjit ha kri met e kryera.

Nuk ndi kon vetëm kërkim-fa lja mirëpo shte ti i 
Serbisë du het të bëjë pagesë, du het në ta bëjë dëmsh-
përblimin për të gjit ha kri met.
Deklaratë: Men tor Ha sa ni, Youth Step, Vus htr ri/Vu či trn, 
Kosovë, Kon sul ti met lo ka le me shoq ërinë ci vi le, Mitrovicë, 
Kosovë, 29 te tor 2010.

A është mun dur të for mo het Ko mi si o ni du ke 
pa sur pa rasysh se Ser bia nuk e njeh Kosovën?

Sa do të jetë i qëndru eshëm kri ji mi i një ko mi si o ni të 
tillë kur di het se Ser bia është kundërshtare e përherë 
e pavarësisë së Kosovës dhe en de e kon si de ron 
Kosovën si pjesë të saj.
Deklaratë: Fla ka dan Aze mi, stu dent, Vus htr ri/Vu či trn, Kosovë, 
Kon sul ti met lo ka le me shoq ërinë ci vi le, Mitrovicë, Kosovë, 29 
te tor 2010.

Ko mi si o ni i pa va rur mund të bëjë shumë në 
qoftë se do të jetë ne u tral dhe i drejtë. Nuk 
gu xon të anojë vetëm kah njëra bashkësi. 

Nëse dëshirojmë të formojmë një ko mi sion, atëherë 
ky ko mi sion du het të jetë ne u tral, një ko mi sion i ci li 
do të punojë në mënyrë të drejtë për të gjit ha ko mu-
ni te tet, një ko mi sion i ci li nuk do të shikojë të anojë 
nga asnjë ko mu ni tet por do të punojë në mënyrën e 
vet, në mënyrë të pa va rur. 
Sep se KO MRA, vetë emri tre gon se është ko mi sion 
ra jo nal, që e përfshin ra jo nin dhe nuk mund të jetë 
e drejtë nëse në të përfshihet vetëm një ko mu ni tet, 
por du het të jenë të gjit ha ko mu ni te tet të përfshira 
që të mund të nxir ret re a li te ti në shesh. (… ) është 
me rëndësi që serbët të jenë pjesë e këtij pro ce si. Pse 
është me rëndësi? Zotëri Ami ri e ce ku se ne du het 
të fillojmë që të bëjmë hu lum ti me se ci li në anën e 
vet, jo vetëm për ne, që na janë bërë kri met, por t’i 
hulumtojmë ndos hta ed he ras tet që di kush prej ne ve 
i ka bërë të tjerëve.
Deklaratë: Rex hep Lus hta, Bashkësia Isla me në Mitrovicë/
Mi tro vi ca, Kosovë, Kon sul ti met lo ka le me shoq ërinë ci vi le, 
Mitrovicë, Kosovë, 29. te tor 2010.

KO MRA lypset ti përfshijë ed he kri met që 
i kanë kryer for cat ser be mbi shqip tarët në 
Luginën e Preshevës, gjatë kohës së kon flik ti 
me Ushtrinë Çlirimtare të Preshevës, Bu ja no cit 
e Medvegjës. 

Nuk e di sa është fu tur në këto rr jed ha ed he Lu gi na e 
Preshevës, sep se ed he atje ka pa sur kri me të mëdha, 
shumë njerëz janë zhdu kur dhe nuk di het se ku kanë 
përfunduar. Do të thotë du het të përfshihet Lu gi na 
e Preshevës, Pres he va-Bu ja nov ci dhe Me dve gja. Aty 
ka pa sur një luftë përafërsisht njëvjeçare, ndos hta 
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s’ka qenë ose si do ni e qu a ni atë, por ne e qu ajmë si 
luftë, sep se ka fa mi lje shumë anëtarësh që janë zhdu-
kur ose janë vrarë, kështu që ed he ajo është një lloj 
luf te. Kis ha das hur të dij a do të fu tet në ko mi si o ni 
ed he kjo pjesë.
Deklaratë: Nex ha ri je Isla mi Plla na, Do na, Mitrovicë/Mi tro vi-
ca, Kosovë, Kon sul ti met lo ka le me shoq ërinë ci vi le, Mitrovicë, 
Kosovë, 29. te tor 2010.

Shqip tarët e bar tin barrën për dhunë në vi tin 2004. 

(…) nuk du het me i bë bashkë ngjar jet e vi tit 2004 
me ngjar jet e luftës. Për vi tin 2004 ne je mi faj tor, ne 
e ke mi bërë, ne je mi përgjegjës ed he për kis ha, ed he 
për shtëpia dhe për të gjit ha ato përgjegjës je mi ne 
dhe atë barrë du het ta bar tim ne. Ne ed he prej luftës 
du het të mësojmë, du het me marrë mësime se çka 
nuk gu xojmë të bëjmë, çka nuk gu xojmë me i bë një 
et ni te ti tjetër.
Deklaratë: Mu sa Mu sta fa, Ko ha Di to re, Kosovë, Kon sul ti met 
lo ka le me shoq ërinë ci vi le, Mitrovicë, Kosovë, 29. te tor 2010.

Ka pro po zi me që KO MRA të rishikojë, nëse 
NA TO ka bërë kri me luf te gjatë bom bar di me ve. 

(…) Nuk di se NA TO ka kryer ndonjë krim gjatë 
bom bar di me ve. Ajo ka bom bar du ar ca qet us hta ra-
ke, po li ti ke dhe ko man du e se të for ca ve ser be të ci lat 
kanë bërë kri me dhe kanë bërë de por ti min e popul-
latës shqip ta re nga Ko so va.
Deklaratë: Mu sa Mu sta fa, Ko ha Di to re, Kosovë, Kon sul ti met 
lo ka le me shoq ërinë ci vi le, Mitrovicë, Kosovë, 29. te tor 2010.

(…) ne du het të kërkojmë të dhëna nga NA TO (…) 
të sho him se sa ka ura ni um këtu. Pas këtyre ne e 
dimë që ura ni u mi shkak ton ed he sëmundje te nje riu, 
i ke mi mjekët dhe du het të kërkojmë nga mjekët të 
na tregojnë sa mund të ndi koj ura ni u mi te nje riu, 
sep se të gjit ha këto sëmundje e gjithë këto lëngime, të 
mun do he mi të dijmë që në ato ca qe të bom bar di me-
ve të serbëve, që kanë qenë Kosovë, ato kanë pa sur 
ura ni um të lartë.
Deklaratë: Nex hme din Mu nis hi, Par tia de mo kra ti ke Tur ke, Vus-
htr ri/ Vu či trn Kosovë, Kon sul ti met lo ka le me shoq ërinë ci vi le, 
Mitrovicë, Kosovë, 29. te tor 2010.

Ka men di me të ndryshme mbi atë nëse du het 
të je pet am ni stia apo të pro po zo het zbu tja e 
dënimeve për kryesit të cilët i zbulojnë var re zat 
ma si ve. 

Sa i përket amnistisë, apo lehtësimit të dënimit, në 
qoftë se është fja la për kryerësit e ve pra ve, unë men-
doj se ata s’du het as të am ni sto hen, as t’u lehtësohet 
dënimi.

Deklaratë: Nex ha ri je Isla mi Plla na, Do na, Mitrovicë/Mi tro vi-
ca, Kosovë, Kon sul ti met lo ka le me shoq ërinë ci vi le, Mitrovicë, 
Kosovë, 29. te tor 2010.

(…) Ne ke mi ra stin e të zhdu kur ve në Kosovë dhe 
përafërsisht i ke mi di ku rreth 1. 900 të zhdu kur 
en de, dhe nëse e vet mja shans të gjen den ato tru pa 
është që kryerësit e kri me ve, të thonë ven det e sak ta 
se ku gjen den ato tru pa, me kusht që ti je pet am ni-
stia apo ti lehtësohet dënimi. Në të kundërtën çfarë 
in te re si ka të tre goj se ku është tru pi i fa mi lja rit nëse 
nuk ka përfitim.
Deklaratë: Be sar ta Va si ja, Fon di për të drejtën hu ma ni ta re, 
Kosovë, Prishtinë, Kosovë, Kon sul ti met lo ka le me shoq ërinë ci vi-
le, Mitrovicë, Kosovë, 29. te tor 2010.

Vik ti mat kanë nevojë që ti dëgjojnë të tjerët dhe 
ti pranojnë vu aj tjet e tyre. 

Ne çdo ditë bal la fa qo he mi me atë sindromën po stra-
u ma ti ke te per so nat që kanë përjetuar kri met e 
vërteta të luftës (… )Këta per so na vaz hdi misht 
kërkojnë ndihmë mjekësore, vaz hdi misht jetojnë me 
atë psikozë të ndryshme, ndërsa qe ve ria jonë ka bërë 
shumë pak. Shumë pak po them kanë bërë ed he or ga-
ni za tat jo qe ve ri ta re sep se vaz hdi misht do të kis hte 
qenë mirë nëse këto or ga ni za ta do të or ga ni zo nin 
ven de ku ata do të mund të drej to hen për ta qarë 
hal lin e tyre dhe të paktën të dëgjohen nga di kush.
Deklaratë: Nex ha ri je Isla mi Plla na, Do na, Mitrovicë/Mi tro vi-
ca, Kosovë, Kon sul ti met lo ka le me shoq ërinë ci vi le, Mitrovicë, 
Kosovë, 29. te tor 2010.

Shoq ëria ci vi le du het të ndihmojë që të kri jo-
het kuj te sa ko lek ti ve mbi të kaluarën, që të mos 
har ro het çfarë ka qenë, jo vetëm në Kosovë. 
Pran daj është i rëndësishëm Ko mi si o ni Ra jo nal. 

Ata [fa mi ljet] asnjëherë nuk do të harrojnë çfarë ka 
ndod hur. Mirëpo, është obli gim i yni, si shoq ëri ci vi le 
dhe si shoq ëri në përgjithësi që të krijojmë një kujtesë 
ko lek ti ve për të kaluarën, pra ne nuk gu xojmë ti har-
rojmë, dhe jo vetëm ne në Kosovë, pran daj kjo është 
ed he një nga arsyet pse du het të ek zi stoj ko mi si o ni 
ra jo nal
Deklaratë: Be kim Bla kaj, Fon di për të drejtën hu ma ni ta re, 
Kosovë, Prishtinë, Kosovë, Kon sul ti met lo ka le me shoq ërinë ci vi-
le, Mitrovicë, Kosovë, 29. te tor 2010.

(…) men doj se e ke mi detyrë ti ndihmojmë këtij ko mi-
si o n(…), mos të mer re mi shumë me serbët, se a të na 
kërkojnë fa lje apo jo. Nuk është shumë me rëndësi 
ajo, për atë do të vi je ko ha më vonë. Pra, pro ble mi 
është që ne t’i identifikojmë ras tet, t’i shkruajmë, t’i 
evidentojmë, t’i qe sim në letër.
Deklaratë: Mu sa Mu sta fa, Ko ha Di to re, Kosovë, Kon sul ti met 
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lo ka le me shoq ërinë ci vi le, Mitrovicë, Kosovë, 29. te tor 2010.

KO MRA du het ti hetojë ven det për të ci lat 
dysho het se ka var re za ma si ve. Në Mitrovicë 
veç 10 vjet nuk është le ju ar të ngri het xha mia 
e rrënuar, sep se be so het se aty janë tru pat e të 
vrarëve. Pavarësisht kërkesës së qytetarëve, kjo 
en de nuk është he tu ar. 

Në Mitrovicë është xha mia që di kur ka qenë buzë 
lu mit Ibër. Kjo xha mi tash e dhjetë vi te s’le jo het 
të ndërtohet e as të rindërtohet. Fat keq ësia më e 
mad he është se nën gërmadhat e asaj xha mie, ka 
dëshmitarë të cilët dëshmojnë, se ka ku fo ma E ke mi 
alar mu ar çështjen por kurrë askush nuk ka ard hur 
për me marrë përsipër hu lum ti min e atij ven di. ed he 
pse është mu në qen dër të qyte tit.
Deklaratë: Rex hep Lus hta, Bashkësia Isla me në Mitrovicë/
Mi tro vi ca, Kosovë, Kon sul ti met lo ka le me shoq ërinë ci vi le, 
Mitrovicë, Kosovë, 29. te tor 2010.

KO MRA du het të mer ret me fa tin e të zhdu kur ve 
dhe vik ti mat e të dhunës sek su a le e psi ko lo gji ke. 

KO MRA përveç asaj se du het të mer ret me iden ti-
fi ki min e per so na ve të zhdu kur, nuk du het të anas-
hka loj ed he çështjen e vik ti ma ve të dhunës, qoftë 
dhunës psi qi ke, qoftë ed he dhunës sek su a le.
Deklaratë: Rex hep Lus hta, Bashkësia Isla me në Mitrovicë/
Mi tro vi ca, Kosovë, Kon sul ti met lo ka le me shoq ërinë ci vi le, 
Mitrovicë, Kosovë, 29. te tor 2010.

Komisarët dhe anëtarët e Ko mi si o nit du het të 
jenë njerëz profesionistë dhe të drejtë; juristët, 
ekonomistët, sociologët, mjekët, anëtarët e fa mi-
lje ve të vik ti ma ve, për faq ësu e sit e shoq ërisë ci vi le. 

Komisionarët dhe anëtarë e ko mi si o nit, men doj se 
du het të jenë njerëz pro fe si o nal, siç janë juristët, 
ekonomistët, sociologët, mjekët, anëtarët e fa mi lje ve 
të vik ti ma ve, përmes të cilëve mund të mbled him të 
dhënat më të sak ta dhe ti zbulojmë fak tet.
Deklaratë: Mu sa Mu sta fa, Ko ha Di to re, Kosovë, Kon sul ti met 
lo ka le me shoq ërinë ci vi le, Mitrovicë, Kosovë, 29. te tor 2010.

 (…) njerëz më të du hur për ofrim të këtyre fak te ve do 
të is hin mirë me qenë me një përgatitje pro fe si o na le, 
si juristë dhe si anëtarë të familjarëve të zhdu kur ve 
dhe ed he një pjesë e shoq ërisë ci vi le.
Deklaratë: Bas hkim Aslla ni, Ex plo ring In te le gen ce, Be quk/
Be ćuk, Kosovë, Kon sul ti met lo ka le me shoq ërinë ci vi le, 
Mitrovicë, Kosovë, 29. te tor 2010.

KO MRA du het tu garantojë si gu ri per so na ve të 
cilët e zbulojnë in for ma ci o nin mbi lo ka ci o nin 
ku janë fshe hur tru pat e të zhdu kur ve. 

Kur t’i ke mi serbët të pranishëm du het ti ofrojmë 
si gu ri, nëse na zbulojnë se ku i ke mi njerëzit. Ssep se 
ed he ata janë të frikësuar, janë të shtypur prej qe ve-
risë së tyre sep se mund ti vra sin ed he ata, apo tua 
kidnapojnë fa mi ljen, po i dënojnë me burg apo me 
ndonjë send tjetër, (. . ) pran daj ne këtë aspekt du het 
me u ofru ga ran ci, një si gu ri kur për shem bull: t’i 
ofron ma te rial ku janë per so nat dhe ne s’ke mi me 
dhënë dëshmi (…) kush na ka tre gu ar.
Deklaratë: Nex hme din Mu nis hi, Par tia de mo kra ti ke Tur ke, Vus-
htr ri/ Vu či trn Kosovë, Kon sul ti met lo ka le me shoq ërinë ci vi le, 
Mitrovicë, Kosovë, 29. te tor 2010.

KO MRA du het ta mbrojë iden ti te tin e vik ti ma-
ve të përdhunimit. Nëse e fitojnë be si min në 
ndonjë per son apo in sti tu cion, me si gu ri do ta 
tregojnë tre gi min e vet. 

Ne në mjekësi ke mi ra ste pa e dhënë iden ti te tin e plotë 
të per so nit, e tregojmë moshën, re gji o nin, ndodhinë në 
përgjithësi dhe kjo du het me qenë njëjtë ed he për per-
so nat që kanë qenë vik ti ma të dhu ni mit. Do të thotë 
du het me qenë NN, mos ha e saj, re gji o ni, si i ka ndod-
hur kjo, por jo të shko het me de ta je, domethënë me të 
iden ti fi ko het. (...)Këtu është pro ble mi më i madh stig-
ma ti zi mi i këtyre njerëzve, sep se në qoftë se ata do ta 
kis hin fi tu ar be si min te një per son ose te një in sti tu cion 
dhe do të mbështeteshin në mënyrë, do të thotë pa u 
stig ma ti zua, si gu risht do ta tre go nin tërë sto rien e vet.
Deklaratë: Nex ha ri je Isla mi Plla na, Do na, Mitrovicë/Mi tro vi-
ca, Kosovë, Kon sul ti met lo ka le me shoq ërinë ci vi le, Mitrovicë, 
Kosovë, 29. te tor 2010.

Bashkësitë fe ta re du het të in ku a dro hen në pro-
ces. Udhëheq ësit fe tar mund ti përfitojnë vik ti-
mat për të tre gu ar çka ju ka ndod hur. 

Sa i përket çështjes së ro lit të Bashkësisë fe ta re apo të 
liderëve fetarë në këtë pro ces unë men doj se liderët 
fetarë patjetër du het të jenët ë kyçur në këtë pro ces, 
sep se ata mund të luajnë një rol jashtëzakonisht të 
madh, nga fak ti se njerëzit kanë një be sim të madh 
te ta. (. . ) Unë men doj se si kur liderët fetarë të jenë të 
sin qertë te të gjit ha ko mu ni te te ve dhe të mos përzi-
hen në politikë dhe të mos jenë të njëanshëm, men doj 
se njerëzit kis hin me pas një be sim të madh që atyre 
me ua shpreh atë çka u ka ndod hur.
Deklaratë: Rex hep Lus hta, Bashkësia Isla me në Mitrovicë/
Mi tro vi ca, Kosovë, Kon sul ti met lo ka le me shoq ërinë ci vi le, 
Mitrovicë, Kosovë, 29. te tor 2010.

Në de ba tin mbi KO MRA-n du het in ku a dru ar 
Kryqin e Kuq Ndërkombëtar dhe të gjit ha or ga-
ni za tat tje ra të ci lat kanë fak te mbi atë çfarë ka 
ndod hur në Kosovë. 
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Unë e kis ha pa të arsyes hme që Kryqi i Kuq 
Ndërkombëtar, Kryqi i Kuq i Kosovës dhe or ga ni za-
tat që luftojnë për të drej tat e nje ri ut dhe ata që kanë 
fak te e ar gu men te të ci lat fla sin për gjithë atë që ka 
ndod hur në Kosovës dhe si do mos për kri met, të jenë 
të kyçura në këtë pro ces.
Deklaratë: Ble rim Ibra hi mi, Vus htr ri/ Vu či trn Kosovë, Kon sul-
ti met lo ka le me shoq ërinë ci vi le, Mitrovicë, Kosovë, 29. te tor 
2010.

65. Kon sul ti met kombëtare me 
intelektualët 

Sarajevë, Bo snja e Her ce go vi na
7 nëntor 2009. 

Sho qa ta e Gazetarëve të BH ka or ga ni zu ar kon-
sul ti me kombëtare me intelektualët në të ci lat 
kanë marrë pjesë profesorët dhe asistentët e 
Fa kul te tit Ju ri dik, për faq ësu e sit e or ga ni za ta ve 
jo qe ve ri ta re, të In sti tu tit për per so nat e pa gje-
tur në Bosnjë e Hercegovinë, or ga ni za ta ve për 
mbështetje psi ko lo gji ke vik ti ma ve të luftës dhe 
kri mit, Këshillit Qyte tar Serb, Qen drës Hu lum-
tu e se të Do ku men ta ci o nit, Këshillit të Kon gre-
sit të Sindikalistëve Bos hnja ke dhe intelektu-
alë të pa va rur. Fjalën e hyrjes e kanë mbaj tur 
Na tas ha Kan diq (Fon di për të Drejtën Hu ma-
ni ta re, Ser bi) dhe Bog dan Iva nis he viq (Qen dra 
Ndërkombëtare për Drejtësinë në Tran zi cion), 
kur se tu bi min e kanë mo de ru ar Xhe na na Ka rup-
Drus hko (nënkryetar ja e Sho qatës së Gazetarëve 
të BeH, BeH) nga Sa ra je va dhe Ve hid She hiq 
(Fo ru mi i Qytetarëve të Tuzllës, BeH).

Pro po zi met, men di met dhe 
Re ko man di met

Për të gjit ha vik ti mat është me rëndësi të jenë 
të njo hu ra e të re spek tu a ra në mbarë ra jo nin e 
ish RSFJ

Asnjë vik ti me nuk i mjaf ton të jetë e njo hur vetëm në 
mje di sin e vet, qoftë ajo ed he bashkësi lo ka le, qoftë 
ai shte ti në të ci lin je ton. Për të gjithë ato është me 
rëndësi që tjerët të dinë çfarë u ka ndod hur atyre. 
Ed he ky pro ces yni kon sul ta tiv po tre gon se për vik ti-
mat është shumë me rëndësi që t’i dëgjojnë vik ti mat 
nga shoq ëritë tje ra që ed he tjerët të cilët nuk kanë 
qenë vik ti ma t’i dëgjojnë dhe se u janë qen ëso re vik-
ti mat
Deklaratë: Na tas ha Kan diq, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 

Ser bi, Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, Sarajevë, BeH, 
7 nëntor 2009.

Pen ge sa më e mad he e sqa ri mit të së kaluarës 
janë politikanët dhe opi ni o ni pu blik të cilët të 
gjyku a rit e “vetë” për kri me të luftës i sho hin si 
he ronj. 

(…) nuk ka gatishmëri që të pra no hen kri met, veç 
zyrtarët e këtij shte ti e pëlqejnë, a po, të dërgojnë 
avion për dikë i ci li pu bli kisht ka pra nu ar se ka 
marrë pjesë, vërtetë më vonë e ka mo hu ar. Pra, e 
kanë dërguar avi o nin për kri mi ne lin e luftës dhe 
të gjithë ne ve na ka përcjellë me saz hin e qartë. Ne 
nga ata njerëz pre sim që nesër t’i çojnë dy gis hta për 
çfarëdo qa sje, pra, qoftë për këtë qa sje ra jo na le qoftë 
për këtë kombëtare të sqa ri mit të asaj që ka ndod hur 
në të kaluarën. Pran daj, men doj thjeshtë se nuk është 
as mo men ti as ko ha.
Deklaratë: Amor Mas ho viq, In sti tu ti për per so nat e pa gje tur 
BeH, Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, Sarajevë, BeH, 7 
nëntor 2009.

Dhe në fund të fun dit ed he kriminelët e luftës të 
dënuar, men doj në ata të Hagës, janë kthye me 
ngadhënjim në mje di sin e vet dhe atë jo vetëm pse kjo 
është pjesë e ma ni pu li mit, veç që kjo është ndjenjë e 
opi ni o nit pu blik.
Deklaratë: Zdrav ko Gre bo, pro fe sor, Fa kul te ti Ju ri dik në Sarajevë, 
BeH, Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, Sarajevë, BeH, 7 
nëntor 2009.

(…) këtu në një qytezë, jo larg Sarajevës, një kri mi-
nel luf te pri tet në sta di um me fla muj e muzikë. Një 
tjetër pri tet në ndërtesën e Presidencës së Bosnjës e 
Hercegovinës. Për një të tre tin shkojnë avionët. Dhe 
nuk jam i si gurt se struk tu rat shtetërore mund të 
ja pin ndonjë kon tri but në vërtetimin e fak te ve.
Deklaratë: Jo sip Mu se li mo viq, avo kat, Mo star, BeH, Kon sul ti met 
kombëtare me intelektualët, Sarajevë, BeH, 7 nëntor 2009.

Ko mi si o ni mund ta avancojë pro ce sin e kërkim-
it të të pa gje tur ve, por ek zi ston fri ka se ai ko mi-
sion do të mund të nxje rrë mje te të donatorëve 
për zhvar ro sje dhe iden ti fi ki me.

Ide ja si ide është jashtëzakonisht fi sni ke. Natyrisht 
se ko mi si o ni ra jo nal apo kombëtar mund ta avan-
cojë këtë pro ces (kërkimin e të pa gje tur ve), mund 
të vij më lehtë se or ga ni i shte tit apo in sti tu ci o ni tek 
dëshmitarët që do t’i fla sin më lehtë Fon dit për të 
Drejtën Hu ma ni ta re, ose nesër ko mi si o nit kombëtar 
apo ra jo nal, se sa ndonjë in sti tu ci o ni (kombëtar) 
shtetëror. Kam frikë, kam frikë se ko mi si o ni ra jo nal 
apo kombëtar mund të nxje rrë mje te po ten ci a le të 
donatorëve apo të pus hte tit në ra jon ose prej njërit 
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nga këto shte te të ra jo nit, që të mund të nxje rrë mje te 
të ci lat do të du hen për iden ti fi ki min e mëtejmë, dhe 
iden ti fi ki min e mëtejmë në veçanti, sep se de ri më 
tash shte tet janë marrë me zhvar ro sjen e vik ti ma ve.
Deklaratë: Amor Mas ho viq, In sti tu ti për per so nat e pa gje tur 
BeH, Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, Sarajevë, BeH, 
7 nëntor 2009.

Ed he pse nga aktgjyki met e Gjykatës së Hagës 
del se çka janë shka qet dhe ka rak te ri i luftërave 
në ish Ju go slla vi, ko mi si o ni nuk do të mund të 
mer ret me shka qet. 

Pje sa e kon si de ru es hme e të vërtetave veç është 
dhënë, ato të vërtetat më qen ëso re mbi shka qet, 
mbi ka rak te rin nëse do ni, (aktgjyki met e Gjykatës 
së Hagës), mun de mi ne të mohojmë sa të du am. 
Mund t’i mjegullojmë gjërat. Gjërat e qar ta da lin 
nga aktgjyki met çka është shka ku dhe çfarë ka qenë 
ka rak te ri i luftës në hapësira. Re spek ti visht i të 
gjit ha luftërave në hapësirën e ish Jugosllavisë (…) 
do të jetë i pamundshëm, kus hdo që të jetë në atë 
ko mi sion, që ai të mer ret me shka qet e ndod hi ve në 
hapësirën e ish Jugosllavisë. (…)
Deklaratë: Amor Mas ho viq, In sti tu ti për per so nat e pa gje tur 
BeH, Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, Sarajevë, BeH, 
7 nëntor 2009.

Dëshmimi pu blik i vik ti ma ve ndih mon të 
mësojmë për vu aj tjet e tjerëve. 

Dëgjimet pu bli ke gjith se si -po. Du het men du ar mirë 
mënyrën si du het të bëhet kjo. Ato u ne vo ji ten ed he 
vik ti ma ve. Ato na nevojitën ed he të gjithë ne ve, të 
gjithë ne ve të cilët ako ma nuk dimë as një pjesë të 
vërtetës mbi vu aj tjet e tjerëve. Pra, unë e mbështes 
qa sjen e tillë (…) atë që nuk e dimë janë ato të vërtetat 
e njerëzve të vegjël të cilët nuk kanë me dia, nuk kanë 
mënyrë që ta thonë të vetën, por duan. Ata nuk janë 
dëshmitarë në gjyki me. Ata nuk kanë shpre hi të 
shkruajnë li bra. Ata duan me gjuhën e thjeshtë, me 
gjuhën e atij nën qi el li të vetë ta shpre hin çka është 
ajo që u dhemb. E, kjo është ajo që na mun gon ne ve 
dhe që me si gu ri nuk do të mund ta arrijmë me anë 
të gjyki me ve, por mun de mi si pas mënyrës që na ori-
en ton kjo iniciativë dhe unë këtë mbështes. Por, por 
pa pre ten di me.
Deklaratë: Amor Mas ho viq, In sti tu ti për per so nat e pa gje tur 
BeH, Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, Sarajevë, BeH, 
7 nëntor 2009.

Ajo që është pro blem yni, e nuk di si ta tejkalojmë, 
është si të qa se mi që ai seg ment i kornizës in sti tu ci-
o na le, që është i domosdoshëm për të qenë va li de, e 
gjithë kjo bashkë të ar ri het du ke qenë se e ke mi poli-

tikën të atillë çfarë është. Nga të ni se mi? Si pas me je, 
nuk mund të shkojmë në historinë e she kul lit të ka lu-
ar 18, 19, 20, por të ni se mi nga kjo që është pra pa 
nesh, në 20 vi tet e fun dit çfarë ka ndod hur. Por cilës 
rrugë? Dëshmitë pu bli ke janë diç që mund të arrijnë 
efek te të mi ra tek po pul la ta du ke qenë se njerëzit 
nuk kanë rast ta dëgjojnë këtë, por të përfshihen sa 
më shumë me dia, sep se këto vërtetë janë rrëfime të 
ci lat s’mund t’i mo ho ni, e rrallë bal la fa qo hen (…) 
Shtro het pyetja përse jam vetëm unë këtu nga Ba nja 
Llu ka? (…) I jap mbështetje ed he të organizatës në të 
cilën ve proj, por nuk dua të jam skep ti ke.
Deklaratë: Li di ja Zhi va no viq, Par la men ti i Hel sin kit i Qytetarëve 
të Ba nja Llukës, BeH, Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, 
Sarajevë, BeH, 7 nëntor 2009.

Vik ti mat to na mbro hen me dënimin e 
vik ti ma ve to na 

Nëse do të is hte e mundshme të ri-po zi ci o no het vik ti-
ma në gjithë këtë çështje që të mos jetë vetëm dëshmi-
tar, por të jetë ed he aku zu es (pro ku ror), atëherë mund 
të bëhet diçka. Pa si që kri mi nuk mund të arsyeto het 
me kurrgjë dhe pa si që kri mi vetëm mund të gjyko-
het, atëherë gjyki min e kri mit në ve te du het ta marrë 
pikërisht vik ti ma. Përfundimisht, vik ti ma du het t’u 
thotë kriminelëve të vet, kriminelëve nga ana e vet – 
nuk është das hur të na mbro ni me krim dhe mos u 
thi rr ni në ne gjatë mbroj tjes së ju aj. (…) Vik ti mat to na 
mbro hen me gjyki min e kriminelëve tonë.
Deklaratë: Esad Baj tal, fi lo zof, BeH, Kon sul ti met kombëtare me 
intelektualët, Sarajevë, BeH, 7 nëntor 2009.
 
Askush nuk po e mo hon nevojën për vërtetimin 
e fak te ve. 

(…) vërtetimi i fak te ve është diçka që vështirë mund 
të mo ho het si nevojë që fa re të nis bi se da se ri o ze dhe 
e nder shme mbi ato tmer re që kanë ndod hur në këto 
hapësira.
Deklaratë: Zdrav ko Gre bo, pro fe sor, Fa kul te ti Ju ri dik në Sarajevë, 
BeH, Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, Sarajevë, BeH, 7 
nëntor 2009.

Qa sja ra jo na le jo vetëm që është e ne voj shme, por 
ed he e do mos dos hme. Ajo e hap rrugën për bal la-
fa qim me kri met dhe përgjegjësinë per so na le.

Nëse kjo është diç që du het të jetë detyrë jo na pri ma-
re, që më parë të bal la fa qo he mi me kri met që janë 
bërë di rekt apo ndos hta tërthorazi, krejt është njëjtë, 
sep se fla sim për ven din e përgjithshëm të përgjegjë-
sisë. Mirëpo, nëse, si do të thos ha, unë nuk marrë 
in ku ra jim nga njerëzit të cilëve u besojmë ed he nga 
Be o gra di, Za gre bi, Pris hti na, Pod go ri ca, atëherë kjo 
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detyrë në in ter pre tim të përgjithshëm del trad hti apo 
trad hti e mad he. Dhe ju thotë – a, po ata. Jo, ata fla-
sin për kri met e ve ta, apo, e haj de ed he ne për to nit, 
apo. Qa sja ra jo na le jo vetëm që është e ne voj shme, 
por është ed he e do mos dos hme.
Deklaratë: Zdrav ko Gre bo, pro fe sor, Fa kul te ti Ju ri dik në Sarajevë, 
BeH, Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, Sarajevë, BeH, 7 
nëntor 2009.

(…) nuk du het pri tur ndonjë kon tri but të madh të 
këtyre or ga ni za ta ve shtetërore, por ndos hta pikërisht 
në një ko mi sion të tillë që do të for mo hej dhe i ci li 
ed he do të bashkëpunonte në një plan ra jo nal, mund 
të jap ndonjë kon tri but të konsiderueshëm..
Deklaratë: Jo sip Mu se li mo viq, avo kat, Mo star, BeH, Kon sul ti met 
kombëtare me intelektualët, Sarajevë, BeH, 7 nëntor 2009.

Kus hti për tu for mu ar KO MRA është që Ser-
bia dhe BeH ta njo hin Kosovën, e për këtë nuk 
ka gjasë në të afërm e shpejt. Si të zgjid het ai 
pro blem?

Ai që to ta pëlqejë KO MRA dhe vërtetimin ra jo nal 
të fak te ve, du het ta njoh Prishtinën, du het ta njoh 
Kosovën dhe ana sjell tas. Unë re a lisht nuk po shoh 
në këtë mo ment, nuk po shoh në të ar dhmen e afërt 
se do të ndodhë që Sa ra je va dhe Be o gra di për shka qe 
të ndryshme, apo arsyeje të njëjta, ndos hta ta njo hin 
Prishtinën.
Deklaratë: Amor Mas ho viq, In sti tu ti për per so nat e pa gje tur 
BeH, Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, Sarajevë, BeH, 7 
nëntor 2009.

Në de ba tin mbi for mi min e KO MRA du het shfa-
qur kuj des mbi atë se të gjithë pjesëmarrësit 
nuk janë njësojë të in for mu ar, e pa staj të thu het 
qartë ci lat janë mangësitë e ci lat përparësitë e 
ko mi si o ne ve për të vërtetën. 

Men doj se në tu bi met dhe kon sul ti met si këto i 
mbështes por, që tha ed he pro fe sor Gre bo, du het di si 
t’ua prezantojmë tjerëve që nuk janë të njof tu ar sa 
du het, ci lat janë përparësitë even tu a le dhe ci lat janë 
mangësitë, dhe në atë mënyrë ta ha pim di sku ti min.
Deklaratë: Mid hat Iz mir li ja, Fa kul te ti Ju ri dik në Sarajevë, BeH, 
Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, Sarajevë, BeH, 7 nën-
tor 2009.

Me fak te do ta pengojmë ma ni pu li min me të 
vërtetën.

Gjyka ta e Hagës me anë të aktgjyki me ve të ve ta ka 
vërtetuar se të gjithë kanë bërë kri me. Dhe ky është 
fakt jo kon te stu es, dhe kjo për mua është shumë e 
qen ësis hme. Ajo që du het të bëjmë, e me këtë të gjithë 

paj to he mi, është që t’u ndihmojmë ed he in sti tu ci o ne-
ve zyrta re, këtu më parë men doj në or ga net gjyqëso-
re, por ja ke mi ed he in sti tu tet për të pa gje tu rit dhe 
di sa in sti tu ci o ne tje ra që janë for mu ar në shkallë të 
shte tit. Shan set për ko mi si o nin janë që megjithatë të 
vijë de ri tek fak tet që, the mi ne në po pull, t’ia hapë 
shpir tin viktimës apo ndonjë dëshmitari që të mund 
të prezantojë kun dri min e vet të ngjar jet së cak tu ar. 
Dhe këtu unë e shoh ro lin e madh të ardhshëm të 
KO MRA-s dhe kjo është detyra jo na kryeso re. Me 
fak te do ta pengojmë ma ni pu li min me të vërtetën.
Deklaratë: Ve hid She hiq, Fo ru mi i Qytetarëve të Tuzllës, BeH, 
Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, Sarajevë, BeH, 7 nën-
tor 2009.

Në tu bi met e këtilla du het ftu ar ed he ata që 
kanë ko man du ar e nuk janë aku zu ar për kri me 
të luftës, të thonë kush u ka urdhëruar të bëjnë 
ve pra të këqi ja. 

Është me rëndësi që ne në tu bi me të til la, ndonjëherë, 
mund t’i ftojmë ed he ata që kanë ko man du ar, kanë 
luf tu ar në luftë, por jo ed he kriminelët e luftës që të 
janë shënuar për Hagë, veç bie fja la, komandantët të 
cilëve de ri tash kush nuk u ka bë vërejtje, e kanë qenë 
ko man dant. Ata të na thonë se kush u ka urdhëruar 
të bëjnë ve pra të këqi ja? Çka kanë urdhëruar vetë? 
Përse të vetët, në mbroj tjen e vetë komandës më të 
lartë kanë pra nu ar or ga ni za ta pa ra mi li ta re të ci lat 
kanë bërë kri me. (…) Jam i bin dur per so na lisht se 
ai Ko mi sion ka ed he çka të bëjë, por dhëntë Zo ti të 
mer ren vesh.
Deklaratë: Velj ko Dro ca, Këshilli Qyte tar Serb, BeH, Kon sul ti-
met kombëtare me intelektualët, Sarajevë, BeH, 7 nëntor 2009.

Në man da tin e KO MRA du het të ke mi obli gi-
min të punojmë me mje di sin so cial, që pro ce si 
i kërkimit të drejtësisë dhe i bal la fa qi mit me të 
vërtetën, të jetë nevojë e mje di sit e jo nevojë e 
struk tu ra ve të cak tu a ra.

Unë jashtëzakonisht e mbështes këtë ide. Gjatë pesë 
vi te ve të fun dit më me in ten si tet po pu noj me vik ti mat 
nga Sre bre ni ca. Or ga net gjyqëso re bien aktgjyki min. 
E identifikojnë faj to rin. Vik ti ma është stig ma ti zu ar 
në mje dis për arsyen që i është pra nu ar sta tu si i vik-
timës dhe torturës nëpër të cilën ka ka lu ar. Vetëdija 
e njerëzve të rinj në mje di sin një-na ci o nal në ra jo nin 
e Bosnjës ve ri o re-lin do re është formësuar, ke mi bërë 
një mi ni hu lum tim, është që ata janë luftëtarët e 
ardhshëm të cilët do ta korrigjojnë padrejtësinë nga 
kjo luftë. Ky është fakt. (…) Unë do të pro po zo ja që në 
man da tin e KO MRA-s të ke mi obli gim të punojmë 
me mje di sin so cial, që pro ce si i kërkimit të drejtësisë 
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dhe i bal la fa qi mit me të vërtetën të jetë nevojë e mje-
di sit e jo nevojë e struk tu ra ve të cak tu a ra. Pa at[ që 
këtë pro ces ta reduktojmë në shkallë të rret hit so cial, 
që ne vo ja për të vërtetën të jetë nevojë e mje di sit, ne 
nuk do të shkojmë larg.
Deklaratë: Sa lih Ra sa vac, Ko ri dor, BeH, Kon sul ti met kombëtare 
me intelektualët, Sarajevë, BeH, 7 nëntor 2009.

Është e pa e vi tu es hme përfshirja e bashkësive 
fe ta re në de ba tin mbi të kaluarën.

Është e pa e vi tu es hme ed he përfshirja e bashkësive 
fe ta re du ke marrë pa rasysh ndi ki min e tyre të 
madh. Por ata du het sin qe risht të tregojnë, jo për 
hir të formës, se dëshirojnë të bal la fa qo hen me të 
kaluarën.
Deklaratë: Ve hid She hiq, Fo ru mi i qytetarëve të Tuzllës, BeH, 
Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, Sarajevë, BeH, 7 nën-
tor 2009.

Ko mi si o ni du het ta hartojë antologjinë e tek ste-
ve të gazetarëve që e kanë përgatitur ma te ri a li-
zi min e idesë e ci la ka sjellë de ri ke kri met.

E përshëndes iniciativën, sep se pavarësisht sa ke mi 
punk te të til la që mer ren me këtë çështje, gjithmonë 
ka pak, nga se kri mi është pla ne tar. Si pas me je do 
të du hej që ky in sti tu cion (KO MRA) ta hartojë 
antologjinë e tek ste ve të gazetarëve të cilët janë luftë 
nxitës, kri mi nel, të cilët i përgatisin shpir trat për 
ma te ri a li zi min e idesë. Jam për atë që të fu tet, nëse 
mun det, një klauzolë e shkurtër mbi ata gazetarë 
dhe të har to het an to lo gjia, an to lo gjia em pi ri ke që 
është re pre zen ta ti ve dhe të shi het qartë se si di kush i 
ka përgatitur shpir trat për di sa gjëra.
Deklaratë: Ibra him Bus ha tli ja, Këshilli i Kon gre sit të 
Intelektualëve Bos hnjak, BeH, Kon sul ti met kombëtare me 
intelektualët, Sarajevë, BeH, 7 nëntor 2009.

Arsyeja ele men ta re dhe lo gji ke e ek zi sti mit të 
ko mi si o nit: ke mi var re za, ke mi vik ti ma, ke mi 
es htra, por nuk i ke mi kriminelët dhe fajtorët.

Arsyeja ele men ta re dhe prapë e lo gjikshme për 
ek zi sti min e ko mi si o nit është kjo, shumë e shkurtër, 
shkol lo re, e shkollës fil lo re: shumë var re za, ke mi var-
re, ke mi es htra, ke mi vik ti mat. Pra, ke mi kri met e 
nuk ke mi kriminelët dhe nuk ke mi fajtorët.
Deklaratë: Esad Baj tal, fi lo zof, BeH, Kon sul ti met kombëtare me 
intelektualët, Sarajevë, BeH, 7 nëntor 2009.

Ko mi si o ni ra jo nal është i rëndësishëm ed he për 
shkak të re gji strit të vik ti ma ve i ci li do të tre-
gojë se ed he tek ata tjerët gjit has htu ka vik ti ma.

E kam pa sur të rëndësishme të vi sep se këtë ide e 
mbështes, kam dëgjuar më herët, kam le xu ar ca 
ma te ri a le, përcjellë dhe pran daj jam këtu. Men doj 
se ky Ko mi si o ni ra jo nal është shumë i rëndësishëm 
për ne. Nëse asgjë tjetër, kur ti mar rim ata re gji stra, 
shu mi ca do të kuptojnë e sho hin se ed he tek ata 
tjerët, ta përdori fja lo rin e tyre, gjit has htu ka vik ti-
ma. Përse këtë po e reduktojë mu në atë shem bul lin 
më ba nal? Vi nga qyte ti ku en de gjithçka pra ed he 
kjo që po e frymojmë, është e ndarë në ajër. Çdo 
gjë është e dyfishtë, ed he qyte ti ku po shkol lo hen e 
edu ko hen luftëtarët e ardhshëm mbi këto fak te. Nga 
qyte ti ku kopshtet e fëmijëve, shkol lat fil lo re, shkol lat 
e me sme, uni ver si te tet, in sti tu ci o net e kulturës dhe 
krejt e jo na dhe e tyrja. (…) En de nuk e kam dëgjuar 
cilëndo viktimë pas ci lit do aktgjykim të shqip tu ar, 
në cilëndo gjykatë, qoftë ai aktgjykim ed he 40 vjeç 
burg, të ketë thënë se është e këna qur. Nuk ka katarzë 
pas aktgjyki mit. Çdo gjë mbe tet njëjtë. Mbe tet mos 
kënaq ësia. Mbe tet boshllëku. Mbe tet ndje nja- s’ka 
drejtësi.
Deklaratë: Sead Gju liq, Qen dra prë edukatë dra ma ti ke dhe 
Te a tri i të rinj ve të Mo sta rit, BeH, Kon sul ti met kombëtare me 
intelektualët, Sarajevë, BeH, 7 nëntor 2009.

Pen ge sat më të mëdha janë re li gji o ni i bas hku ar 
dhe po li ti ka e ke qe.

Ky është akt i gu ximshëm dhe mo ral, me ri ton 
re spek tim dhe mbështetje, që të arrijmë të vërtetën 
dhe njohuritë e mirëfillta. Si pas njo hu ri ve të mia, tek 
ne pen ge sat më të mëdha janë re li gji o ni i bas hku ar 
dhe po li ti ka e ke qe. Re li gji o ni është bërë sot politikë 
më e rre zikshme. Ai har ron gjërat e ve ta ele men-
ta re, sep se për te po li ti ka është më e rëndësishme. 
Bashkësitë re li gji o ze janë par ti po li ti ke dhe ato i 
pranojnë këta as htu si kur se janë.
Deklaratë: Lla zar Ma noj lo viq, pro fe sor nga Bje lji na, BeH, Kon sul-
ti met kombëtare me intelektualët, Sarajevë, BeH, 7 nëntor 2009.

66. Kon sul ti met kombëtare 
me gru pet e gra ve mbi 
for mi min e KO MRA-s

Tuzëll, BeH
11 nëntor, 2009. 

Kon sul ti met i ka or ga ni zu ar Sho qa ta Vi ve Gratë nga 
Tu zlla. Kanë marrë pjesë 40 për faq ësu es të or ga ni-
za ta ve jo qe ve ri ta re nga Bo snja e Her ce go vi na, të 
ci lat mer ren me të drej tat e gra ve, por ed he me poz-
itën e gra ve vik ti ma të luftës. Kanë marrë pjesë dy 
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për faq ësu es nga Kro a cia si dhe dy për faq ësu e se të 
zyrës ra jo na le të OS BE në cilësi të vëzhguesit. Fjalët 
e hyrjes e kanë mbaj tur Ve sna Ter she liq (Do cu men-
ta, Kro a ci), Alek san dra Le tiq (Këshilli i Hel sin kit për 
të Drej tat e Nje ri ut në RS) dhe Te u fi ka Ibra hi me fen-
diq (Sho qa ta Vi ve Gratë, Tuzëll, BeH). 

Men di met, pro po zi met dhe 
Re ko man di met e pjesëmarrësve 

Në mbarë ra jo nin ek zi ston re zi sten ca e pus hte tit 
ndaj vërtetimit të fak te ve mbi kri met e luftës, në 
radhë të parë sep se në or ga net janë ed he ata që janë 
përgjegjës për ve pra të këqi ja.

Në Bosnjë e Hercegovinë por ed he më gjerë, ek zi ston 
re zi sten ca e pus hte tit ndaj vërtetimit të fak te ve mbi 
kri met e luftës dhe shke ljet tje ra të rënda. Se rish 
përse? Sep se në si ste met e pus hte te ve, në or ga net e 
pus hte tit me si gu ri rrinë ata që janë përgjegjës për 
ndonjë vepër të ke qe nga e ka lu a ra. Dhe atyre ha pja 
e kësaj çështje nuk u shkon në fa vor.
Deklaratë: Amir Ku la gliq nga Sre bre ni ca, BeH, Kon sul ti met 
kombëtare me gru pet e gra ve, Tuzëll, BeH, 11 nëntor 2009. 

Du het har tu ar re gji strin e vik ti ma ve, të di hen 
emrat se kush ku e ka hum bur jetën, me çka 
është marrë.

Unë an gaz ho hem që të har to het re gji stri por të in di-
vi du a li zo hen vik ti mat, që saktë ta dimë ci li ka qenë 
ai nje ri apo ai per son, çfarë ka bërë, me çka është 
marrë, ku e ka hum bur jetën, ci lat janë rret ha nat.
Deklaratë: Amir Ku la gliq nga Sre bre ni ca, BeH, Kon sul ti met 
kombëtare me gru pet e gra ve, Tuzëll, BeH, 11 nëntor 2009. 

Fak tet do të tregojnë ravijëzimin e shka qe ve të 
luftës. KO MRA du het të konfirmojë përse këtu 
çdo 30, 40, 50 vjet njerëzit bëjnë kri me. 

(…) në bazë të fak te ve unë men doj se mund të shi-
hen ravijëzimet e shka qe ve të kësaj kri ze tonë në 
Ball kan.(…) Shka qet janë shumë qen ëso re. Në qoftë 
se KO MRA fak ti kisht nuk ar rin ndonjë ravijëzim të 
shka qe ve, atëherë s’ke mi bërë asgjë.(…) Këtu për ne 
është shumë rëndësi që të arrijmë njohurinë se ci lat 
janë ato shka qe që vaz hdi misht pas çdo 30, 40, 50 
vi tesh i shtynë njerëzit të bëjnë kri me.
Deklaratë: Fi kret Gra bo vi ca, Sho qa ta e prindërve të fëmijëve të 
vrarë të Sarajevës së rret hu ar, 92-95, Sarajevë, BeH, Kon sul ti met 
kombëtare me gru pet e gra ve, Tuzëll, BeH, 11 nëntor 2009. 

KO MRA lypset ta përfshijë periudhën e për-
gatitjes së luftës.

Bie fja la në Srebrenicë tri vjet pa ra se të fil loj luf ta, i 
hapën rrugët nëpër mal. Pse po hapën rrugët nëpër 
mal? Thotë, po duan të eksportojnë dru. Përgatitjet 
janë bërë. E tran sfe ruan ar ma ti min ter ri to rial nga 
Sre bre ni ca. Bur ri im ka qenë in te lek tual. E ka di tur 
çka do të thotë kjo. E pyet Sa va Alek si qin krye-she fin 
e Se kre ta ri a tit të Punëve të Brendshme të Komunës: 
’Çka po bëjnë këtë Sa vo?‘ Thotë: ‘Ndos hta janë vje-
tru ar. Po duan ti zëvendësojnë.’ Mirëpo e lanë qyte-
tin pa mbroj tje. Kjo ka qenë përgatitje. Dhe du het të 
ni se mi nga këto fak te ed he në KO MRA për të kon fir-
mu ar përse na ka ndod hur e gjithë kjo. Di kush këtë e 
ka pla ni fi ku ar pa ra pra kisht.
Deklaratë: Ka da Ho tiq, Sho qa ta e BeH, Kon sul ti met kombëtare 
me gru pet e gra ve, Tuzëll, BeH, 11 nëntor 2009. 

Vik ti mat kanë nevojë të fla sin por du het të kenë 
be sim, që di kush ti dëgjojë dhe kuptojë ato. 
Du het t’ua kthejmë be si min në po ten ci a lin dhe 
di nji te tin e vet. Vetëm as htu mund të mar rin 
forcë për të dëshmuar. 

Vik ti mat kanë nevojë të fla sin.(…), duan që di kush ti 
dëgjojë, ti kuptojë, respektojë, që tu kthe het di nji te ti. 
(…) Ato du het të besojnë në po ten ci a lin e vet per so-
nal se mund ta thonë atë, të kenë be sim, (..) të besojnë 
se këtë mund ta bëjnë, të kenë forcë ta bëjnë këtë (…) 
që ai të jetë do ku ment në bazë të së ci lit mund ta 
konfirmojmë rrjedhën e ngjar je ve.

In sti tu ci o net gjyqëso re e konfirmojnë, si kur se thash, 
të vërtetën por nuk mund ti këna qin ne vo jat e vik-
ti ma ve. Vik ti mat kanë nevojë të fla sin. Unë e kam 
thënë di ku ed he këtë se nuk ka kush ti dëgjojë. Ne 
du het të je mi të ndershëm, se bëjnë bisht ti dëgjojnë 
vik ti mat. Ne po the mi dëgjimi i vik ti ma ve, por vik-
ti mat po duan të ekzistojë di kush që ti dëgjojë. Ato 
nuk mund ti fla sin mu rit. Ato po duan të dëgjohen, 
të kup to hen, të re spek to hen, tu kthe het di nji te ti.
Deklaratë: Te u fi ka Ibra hi me fen diq, Sho qa ta Vi ve Gratë, Tuzëll, 
BeH, Kon sul ti met kombëtare me gru pet e gra ve, Tuzëll, BeH, 11 
nëntor 2009. 

Du het të dëgjohen rrëfimet e të gjit ha vik ti ma-
ve. Ky është re spek tim e jo njëjtësim.

(…) Nuk dua të përzihem në atë që ka ndod hur në 
Ka li no vik, çfarë ka ndod hur në Konjicë, në Mo star, 
sep se ato gjëra nuk i di. Dua ti pranojë me re spekt, 
jo me vlerësim, jo me cilësimin se rrëfimi im është 
më i rëndë, rrëfimi im është tjetër fa resh e kështu 
me radhë. Kjo është mënyrë e vet me. Ky nuk është 
njëjtësim, sep se ne e dimë çka na ka pre o ku pu ar më 
së shum ti, Sre bre ni ca dhe fil li mi i luftës, ed he Ka pi-
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ja dhe Mar kal le në Sarajevë e kështu më radhë, kjo 
domethënë ku kanë ndod hur kri met që kanë qenë 
me numër të madh.
Deklaratë: Te u fi ka Ibra hi me fen diq, Sho qa ta Vi ve Gratë, Tuzëll, 
Kon sul ti met kombëtare me gru pet e gra ve, Tuzëll, BeH, 11 nën-
tor 2009. 

Ko mi si o ni ra jo nal mundëson të mësohet e 
vërteta për banorët e Srebrenicës, të cilët në 
prill të vi tit 1992 kanë ikur në Mal të Zi, nga 
atje janë in ter nu ar dhe prej atëherë ju humbët 
çdo gjurmë. 
 
Përse qa sja ra jo na le për vërtetimin e fak te ve? Sep-
se nuk mund të mësojmë çfarë ka ndod hur në 
Srebrenicë; një grup i banorëve të Srebrenicës, kom-
shinj të mi, në prill të vi tit ‘92, kanë shku ar në Mal të 
Zi (…) auto ri te tet e Ma lit të Zi ata ia kanë dorëzuar 
policisë së të as htu qu aj turës Re pu bli ka Serp ska. Ata 
njerëz janë vrarë. Kurrë asgjë nuk ke mi mësuar për 
ta. (…) Po si do ta mësojmë të vërtetën për ata njerëz 
nëse nuk do të ketë qa sje ra jo na le, në qoftë se auto ri-
te tet në Mal të Zi nuk e ha pin ar ki vin dhe nuk thonë 
çfarë ka ndod hur dhe ku janë ata njerëz, dhe nëse 
nuk përgjigjen kriminelët.
Deklaratë: Amir Ku la gliq, nga Sre bre ni ca, BeH, Kon sul ti met 
kombëtare me gru pet e gra ve, Tuzëll, BeH, 11 nëntor 2009. 

KO MRA du het të mer ret ed he me pësimin e 
fëmijëve.

Po fla sim për të zhdu ku rit, për të vrarët, për 
mbrojtësit, për përdhunimet. Men doj se është mirë 
që zotëriu sot është këtu dhe që e përmendi dhe 
du het fo lur për fëmijët, se fëmijët kanë qenë viktimë 
e mad he në ra jon dhe në Bosnjë e Hercegovinë.
Deklaratë: Ro sa ma Mi liq, Sho qa ta 22 Ma ji, Ka pi ja, Tuzëll, BeH, 
Kon sul ti met kombëtare me gru pet e gra ve, Tuzëll, BeH, 11 nën-
tor 2009. 

Ko mi si o ni qen dror du het të jetë urë mi dis sho-
qa ta ve të vik ti ma ve dhe or ga ne ve gjyqëso re dhe 
të ketë nën-ko mi si o ne me qar kul lim të rre gul-
lu ar të in for ma ci o ne ve. 

Unë men doj se ky (…) du het të jetë Ko mi si o ni qen-
dror me një varg nën- ko mi si o ne in di vi du a le, të ci lat 
(…) funksionojnë me qar kul li min e përsosur të in for-
ma ci o ne ve. (..) Ko mi si o ni qen dror ed he du het të jetë 
urë mi dis sho qa ta ve që mer ren me vik ti mat e luftës 
dhe vetë or ga ne ve gjyqëso re (…) ta shtrëngojmë shte-
tin të ndihmojë në zgjid hjen e atyre pro ble me ve.
Deklaratë: Aida Ome ra giq, Me di ca, Zenicë, BeH, Kon sul ti met 
kombëtare me gru pet e gra ve, Tuzëll, BeH, 11 nëntor 2009. 

Fak tet mbi vik ti mat dhe kri met do ta ndërpresin 
kom plo tin e hes htjes dhe të mo hi mit. 

Është shumë e rëndësishme të je pet emri e mbi e-
mri, vi ti i lin djes dhe çdo gjë tjetër që do të jetë në 
man da tin e Ko mi si o nit. Kjo du het të rre gul lo het 
në mënyrën (…) që të ndërpritet kom plo ti i hes htjes 
dhe i mo hi mit, sep se është tepër e rëndësishme të 
vërtetohen fak tet mbi kri met, nu mri i saktë. (…)
Deklaratë: Te u fi ka Ibra hi me fen diq, Sho qa ta Vi ve Gratë, Tuzëll, 
BeH, Kon sul ti met kombëtare me gru pet e gra ve, Tuzëll, BeH, 11 
nëntor 2009. 

Në or ga net e KO MRA nuk du het të jenë 
politikanët as per so na li te tet pu bli ke nga shken-
ca, kul tu ra, spor ti. Du het të jenë per so nat me 
mo ral të lartë si pas pro fe si o nit, të pan gar ku ar 
me të kaluarën, individët që do ta shikojnë in te-
re sin e të gjithëve. 

(…) në or ga net e administratës që do ta formojmë, 
nuk du het të jenë as politikanët, as shumë per so na-
li te te ak tu a le nga bo ta e shkencës, kulturës, spor tit 
(…) në krye të Ko a li ci o nit (KO MRA) du het të jenë 
eks klu zi visht per so nat që janë të in te re su ar dhe të 
cilët do ta zbatojnë in te re sin e sho qa ta ve. (…) Du het 
të ke ni njerëz të ndershëm, të re spek tu ar në këtë, të 
cilët nuk do ta shikojnë in te re sin e vet e per so nal 
me skin, por do ta shikojnë in te re sin e të gjithëve.
Deklaratë: Edin Tu riq, Sho qa ta e Qytetarëve 25 Ma ji – Ka pi ja, 
Tuzëll, BeH, Kon sul ti met kombëtare me gru pet e gra ve, Tuzëll, 
BeH, 11 nëntor 2009. 

Unë men doj se du het përcaktuar kri te ret të cilët do 
ti re spek to nin të gjithë anëtarët e Ko mi si o nit. Që 
ata të mar rin pro fi lin e per so na ve me mo ral të lartë 
nga pro fe si o ni, nga të gjit ha pro fi let e mundshme, të 
pan gar ku ar me të kaluarën. Vetëm njerëzit e atillë 
mund të për faq ësojnë re a lisht, re spek ti visht që në 
fund të nxjer rin ndonjë kon klu zion nga e gjithë kjo.
Deklaratë: Fi kret Gra bo vi ca, Sho qa ta e prindërve të fëmijëve të 
vrarë të Sarajevës së rret hu ar, 92-95, Kon sul ti met kombëtare me 
gru pet e gra ve, Tuzëll, BeH, 11 nëntor 2009. 

Në BeH nuk ka zgjid hje si ste mo re të re pa ra ci o-
nit. KO MRA du het ta zgjidh këtë. 

For ma sun du e se të re pa ra ci o nit [në BeH] janë vetëm 
kom pen si met e shte tit që u nda hen vik ti ma ve ci vi le 
të luftës, invalidëve us hta rak të luftës. (..) nuk ka 
zgjid hje si ste mo re (..) veç qa sje në mënyrë të ngushtë, 
du ke u re duk tu ar në pa gi min e kom pen si me ve 
mu jo re in di vi du a le për shkak të dëmtimeve tru po-
re dhe në bazë të per so nit të vrarë, të vde kur apo të 
zhdu kur. Nëë bazë të keq traj ti mit sek sual, në bazë të 
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përdhunimeve.(..)
Deklaratë: Te u fi ka Ibra hi mo viq, Sho qa ta e Qytetarëve Vi ve 
Gratë, Tuzëll, Kon sul ti met kombëtare me gru pet e gra ve, Tuzëll, 
BeH, 11 nëntor 2009. 

Sho qa ta 25 Ma ji Ka pi ja do ti bas hko het Ko a li ci-
o nit për KO MRA në qoftë se është i pa va rur nga 
ndi ki mi po li tik.

Ed he ne me ëndje do ti bas hko he mi këtij Ko a li ci o ni, 
por në qoftë se ai nuk është nën përkujdesjen e ci lit do 
op si o ni po li tik, në ci lin do ra jon..
Deklaratë:  Edin Tu riq, Sho qa ta 25 Ma ji, Ka pi ja, Tuzëll, BeH, 
Kon sul ti met kombëtare me gru pet e gra ve, Tuzëll, BeH, 11 nën-
tor 2009. 

Mo sin te re si mi i me di a ve është tre gu es se shte ti 
nuk ka in te res të dëgjojë për të kaluarën. Vaz-
hdi misht po dërgohet me saz hi se du het har ru ar 
të kaluarën, du het kthyer ekonomisë. 

(…) pro ble mi esen cial i me di a ve dhe i gjithë kësaj 
te me është se në esencë shte ti për mo men tin nuk ka 
in te res për këtë (…) Men di mi imë është se në re a li tet 
shte ti nuk ka in te res të dëgjojë për të kaluarën, sep se 
vaz hdi misht ke mi pa rul lat, je mi dëshmitar të kësaj, 
se du het ta harrojmë të kaluarën, kjo pa res htur po 
sfor co het. Du het ta harrojmë të kaluarën dhe ti kthe-
he mi ekonomisë.
Deklaratë: Ja sna Ze ç e viq, Vi ve Gratë, Tuzëll, Kon sul ti met kom-
bëtare me gru pet e gra ve, Tuzëll, BeH, 11 nëntor 2009. 

Për gazetarë lypset or ga ni zu ar traj ni me të 
veçanta, që ti kuptojnë in stru men tet e drejtësisë 
në tran zi cion.

Men doj se nevojitën të or ga ni zo hen traj ni me dhe 
se mi na re të veçanta pikërisht për gazetarët lid hur 
me këtë temë.
Deklaratë: Zo ri ca Ri kiq, PAN ra dio, Bjelinë, BeH, Kon sul ti met 
kombëtare me gru pet e gra ve, Tuzëll, BeH, 11 nëntor 2009. 

67. Kon sul ti met me bashkësinë 
lo ka le mbi Iniciativën 
për KO MRA

Sha bac, Ser bi
13 nëntor 2009.

Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le në Sha bac i ka 
or ga ni zu ar Zyra për të rinj e Qyte tit të Sha ba cit (Ser-
bi). Kanë marrë pjesë gjith sej 23 ve ta, për faq ësu es të 
ve tëqe ve ri sjes lo ka le, të këshillave ko mu na le të par-

ti ve par la men ta re, të gazetarëve, in sti tu ci o ne ve kul-
tu ro re dhe të or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re. Ligjërues 
kanë qenë Ma ri ja na To ma (Im pu nity Watch, Ser bi) 
i Dra gan Po po viq (Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi). Mo de ra tor ka qenë Dra gan Po po viq (Fon di 
për të Drejtën Hu ma ni ta re). 

Men di met, pro po zi met dhe Re ko man di-
met e pjesëmarrësve. 

KO MRA do tu ndihmojë gje ne ra ta ve të re ja e 
të vje tra që të kuptojnë çfarë ka ndod hur në të 
kaluarën.

Ko mi si o ni Ra jo nal për kon fir mi min e të vërtetës dhe 
ini ci a ti va e ci la ka lin dur që ai Ko mi sion ra jo nal të 
for mo het, men doj se do tu shërbejë pikërisht gje ne ra-
ta ve të re ja të kuptojnë çfarë ka ndod hur kjo, kur se 
ne ve të mos hu ar ve me si gu ri të na njoh ed he me të 
vërtetën e mirëfilltë.
Deklaratë: Ana Lla ziq, Zyra për të rinj e Qyte tit të Sha ba cit, Kon-
sul ti met me bashkësinë lo ka le, Sha bac, Ser bi, 13 nëntor 2009.
 
Nëse nuk vërtetohen fak tet e ka lu a ra do të na 
ngarkojë.

Lid hur me bal la fa qi min me të kaluarën. Men doj se 
ky është pro ces i domosdoshëm dhe është e ne voj-
shme të hyhet në të sa më shpejtë. Sep se ne ve ve tve tiu 
e ka lu a ra do të na ngarkojë nëse nuk vërtetohet çka 
janë fak tet.
Deklaratë: Ivan Do sko viq, Ar ki vi hi sto rik ndërkomunal, Sha-
bac, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Sha bac, Ser bi, 13 
nëntor 2009.

Në kompetencë du het të jetë mbled hja e atyre 
fak te ve rreth të ci la ve të gjithë paj to hen, si për 
shem bull që të vërtetohet fa ti i të zhdu kur ve. 

Kjo, nga aspek ti tek nik, është punë shumë e mad he 
dhe men doj se ajo shkallë e fak te ve, rreth së cilëve të 
gjithë paj to hen që të kon fir mo het nu mri i të zhdu-
kur ve, të vërtetohet fa ti i tyre, veç kjo nënkupton 
mund të madh hu lum tu es (…) Kuj toj se është qen ëso-
re të men do het mirë shkal la e du hur e ope ra ci o nit që 
të re a li zo het ajo që është aspekt po li tik i një or ga ni-
za te të këtillë dhe ajo rreth të cilës paj to hen të gjithë, 
që kjo të bëhet as htu si du het. Unë men doj se po pujt, 
eli tat po li ti ke nga këto hapësira, shpesh janë të prirë 
për avashllëk, të mar rin ven di me të mad ha e që në 
fund të mos bëhet asgjë. Dhe kuj toj se ky është një 
rre zik la tent kur fli tet për çfarëdo llo ji ve pri mi.
Deklaratë: Gjor gje Ra do viq, Klu bi Ro ta rian Sha bac, Ser bi, Kon-
sul ti met me bashkësinë lo ka le, Sha bac, Ser bi, 13 nëntor 2009.
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Kon flik tet që kanë ndod hur në BeH, Kro a ci 
dhe në Kosovë kanë spe ci fi ka dhe nuk mund të 
radhitën në një kon tekst.

Nuk është i njëjtë kon flik ti në Bosnjë e Hercegovinë, 
ra por ti i serbëve dhe boshnjakëve, i serbëve dhe 
kroatëve, nuk është ra por ti i njëjtë i serbëve dhe 
shqip tar ëve. Në njëfarë mënyre se ci la nga këto 
te ma është bi la te ra le, kur se përgjegjësia e të gjithë 
po puj ve, or ga ni za ta ve dhe individëve që të mer ren 
veç e veç me se ci lin nga ato kon flik te … Në njëfarë 
kup ti mi kjo është hapësirë uni ke, ajo ka qenë 
RSFJ, por në esencë se ci li nga ato kon flik te ka llo-
jin e di men si o nit të vetë spe ci fik, gjenezën dhe kjo 
nuk mund të futët në të njëjtin kon tekst.
Deklaratë: Gjor gje Ra do viq, Klu bi Ro ta rian Sha bac, Ser bi, Kon-
sul ti met me bashkësinë lo ka le, Sha bac, Ser bi, 13 nëntor 2009.

Vik ti mat du het të mar rin sa tis fak sion e me anë 
të kësaj do të ar ri het paj ti mi.

Men doj se është më me rëndësi që vik ti ma ve tu je pet 
sa tis fak sion, e me anë të kësaj do të ar ri het paj ti mi 
dhe vaz hdi mi i jetës nor ma le në këto ter ri to re..
Deklaratë: Ma ri ca Lla za re viq, Par tia Li be ral De mo kra ti ke, Sha-
bac, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Sha bac, Ser bi, 13 
nëntor 2009.

Paj ti mi është pro ces shumë i gjatë dhe va ret nga 
vik ti mat të ci lat ako ma nuk i kanë gje tur mbe-
tu ri nat mor to re të më të afërmve të vet. 

Do të thos ha se vetëm paj ti mi si paj tim, si pro ces 
është shumë i gjatë dhe nuk mund të re a li zo het tek 
as htu. Sep se nuk va ret vetëm nga ne që je mi për këtë, 
veç nga njerëzit që janë vik ti ma dhe të dëshirojnë ti 
gjejnë të zhdu ku rit e vet dhe të kenë ku të lutën për 
shpir tin e tyre.
Deklaratë: Kse ni ja Pan tiq, Par tia Li be ral De mo kra ti ke, Sha bac, 
Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Sha bac, Ser bi, 13 nën-
tor 2009.

Që të ar ri het paj ti mi ne vo ji tet të di hen shka qet 
e kon flik te ve 

Nëse fla sim për paj ti min mi dis kom be ve të ci lat, si 
të them, janë grin dur, më parë du het të dimë ci la ka 
qenë natyra e atij kon flik ti.
Deklaratë: Zhi van Lla za re viq, Ini ci a ti va Ri no re e të Rinj ve të 
Sha ba cit, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Sha bac, Ser bi, 
13 nëntor 2009.

Rru ga drejtë katarzës (pa stri mi mo ral i shpir-
tit) është gatishmëri të pra no het se pjesëtari i 
po pul lit “tim” ka bërë krim. 

Rru ga e vet me e katarzës (pa stri mit ) tu aj është që 
qartë të përcaktoheni ndaj kësaj dhe të tho ni “po, 
këtë e ka bërë pjesëtari i po pul lit tim, por unë me 
këtë nuk paj to hem thellësisht. Kjo është për dënim 
më të ashpër, kjo nuk gu xon kurrë të përsëritet, 
kjo është e paparë, më vjen keq që këta kanë qenë 
pjesëtarë të po pul lit tim, do të më vin te njëjtë keq 
si kur këtë ta kish bërë ed he di kush tjetër.” Thjeshtë 
të kup to het se kri mi është ai që është pro blem, se 
se ci la viktimë me ri ton të paktën atë që është kujtesë, 
ajo kujtesë e gjallë është diç e ci la pen gon që gjërat e 
til la të përsëriten.
Deklaratë: Gjor gje Ra do viq, Klu bi Ro ta rian Sha bac, Ser bi, Kon-
sul ti met me bashkësinë lo ka le, Sha bac, Ser bi, 13 nëntor 2009.

Me am ni sti nuk mund të in ku ra jo hen kryesit 
të cilët kanë nevojë të fla sin për atë çfarë kanë 
bërë. As htu mund të zbu lo hen kri met më mon-
stru o ze.
 
Men doj se ide ja për ndonjë am ni sti është e mirë në 
kup ti min e hierarkisë së kri mit (…) që kri met më 
mon stru o ze të mund të pro ce do hen, du het tu je pet 
njëfarë in ku ra ji mi njerëzve të cilët e ndiejnë nevojën 
të fla sin për atë çfarë kanë bërë.
Deklaratë: Ivan Do sko viq, Ar ki vi hi sto rik ndërkomunal, Sha-
bac, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Sha bac, Ser bi, 13 
nëntor 2009.

Mbi amnistinë nuk mund të ar ri het kon sen su si 
në ra jon. 

Ke mi mjaftë pro va ed he pa i sjellë ata kri mi nel 
për të dëshmuar, atëherë nuk ka nevojë të fli tet për 
amnistinë, por në qoftë se nuk ka atëherë ndos hta do 
të is hte mënyra më e mirë si gu ri mi i të dhënave (…) 
Kon sen su si nuk mund të ar ri het në ndonjë bashkësi 
më të mad he shoq ëro re, kur unë vet në kokën ti me 
nuk mund ta sqa rojë nëse kjo është metodë e mirë 
apo jo.
Deklaratë: Ivan Qo siq, Par tia Li be ral De mo kra ti ke, Sha bac, 
Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Sha bac, Ser bi, 13 nën-
tor 2009.

Me vërtetimin e fak te ve dhe me pra ni min e kri-
mit nga ana e kryesve do të pen go het re la ti vi-
zmi i kri mit.

Kon si de roj se kjo luftë kundër re la ti vi zmit të kri mit, 
re spek ti visht ngri tja e shkallës së vetëdijes në popul-
latë du het të jetë një nga mo de li i ve pri mit. (…) Pra, 
kjo me si gu ri do të bëhet më mirë me vërtetimin e 
fak te ve dhe së dyti, me pra ni min e kri mit nga ana e 
vetë kriminelëve, re spek ti visht kryesve të kri mit.
Deklaratë: Ivan Do sko viq, Ar ki vi hi sto rik ndërkomunal, Sha-
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bac, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Sha bac, Ser bi, 13 
nëntor 2009.

Nga ana mo ra le nuk është mirë që KO MRA të 
hartojë listën e kryesve, sep se se ci li është i pafa-
jshëm de ri sa nuk dëshmohet e kundërta. 

Kon si de roj se nuk du het har tu ar di rekt re gji strat e 
kriminelëve, re spek ti visht të njerëzve që kanë bërë 
kri me, sep se men doj se kjo është e ga bu es hme nga 
aspek ti mo ral, nga se ni sem nga pre am bu la -se se ci li 
është i pafajshëm de ri sa nuk dëshmohet e kundërta. 
Me këtë nuk do të paj to hes ha me që men doj se është 
më i madh dëmi se do bia nga këta far re gji stra, sep se 
kjo më du ket diqysh si dëbim nga ven di (përndjekje).
Deklaratë: Ivan Do sko viq, Ar ki vi hi sto rik ndërkomunal, Sha-
bac, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Sha bac, Ser bi, 13 
nëntor 2009.

KO MRA du het ti hetojë ngjar jet që kanë ndod-
hur mi dis vi tit 1991 dhe 2000. 

Kon si de roj se kor ni za e fil li mit ko hor që du het ta 
marrë KO MRA për punën e vetë të jetë vi ti 1991 (…) 
de ri në me sin e vi tit 1999. Ndos hta ma dje ed he de ri 
vi tin 2000.
Deklaratë: Ivan Do sko viq, Ar ki vi hi sto rik ndërkomunal, Sha-
bac, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Sha bac, Ser bi, 13 
nëntor 2009.

Do ku men ta ci o nin që e mbledh KO MRA du het 
ta shfrytëzojnë prokuroritë deh gjyka tat.

 Sa i prektë pro ce di mit të përgjegjësve për ato kri-
me, men doj se ai do ku men ta cion që do ta mbledh 
KO MRA du het të shfrytëzohet për pro ce di me të 
mëtejshme dhe për vërtetimin e përgjegjësisë së gjithë 
kriminelëve.
Deklaratë: Ivan Do sko viq, Ar ki vi hi sto rik ndërkomunal, Sha-
bac, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Sha bac, Ser bi, 13 
nëntor 2009.

Ek zi ston dyshi mi se në Ser bi ka vul lnet po li tik 
për tu the me lu ar KO MRA. Ed he or ga ni za tat 
jo qe ve ri ta re lypset të zhvillojnë fushatë për 
KO MRA.

Men doj se në Ser bi, kon kre tisht po flas për ne, nuk 
di nëse për mo men tin ek zi ston vul lne ti po li tik që të 
mbështetet kjo ide. Unë kuj toj se KO MRA në Ser bi 
mund të ketë suk ses në qoftë se do ta ketë mbështetjen 
e plotë po li ti ke, e kjo do të thotë mbështetjen e pus-
hte tit ek ze ku tiv (…) men doj se ed he or ga ni za tat jo qe-
ve ri ta re të ci lat e mbështesin KO MRA, du het pak të 
punojnë më shumë, të kenë një llo ji të fushatës dhe ta 
prezantojnë po zi ti visht qëlli min e vet.

Deklaratë: Mi lan Ni ko liq, G17 plus, Sha bac, Ser bi, Kon sul ti met 
me bashkësinë lo ka le, Sha bac, Ser bi, 13 nëntor 2009.

Unë fa re nuk dyshojë në qëlli met hu ma ne të se ci lit 
që është i pranishëm këtu, por nuk du het lënë anash 
re a li te tin, e kjo është se vështirë mund të bëhet 
çfarëdo në mungesë të vul lne tit ade ku at po li tik që, 
fat keq ësisht, në shoq ërinë tonë është fakt..
Deklaratë: Dus han Ko sta di no viq, Ri nia De mo kra ti ke DS, Sha-
bac, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Sha bac, Ser bi, 13 
nëntor 2009.

Të gjit ha shte tet në ra jon bar tin barrën e të 
kaluarës së afërt: a do të kenë vul lnet ato ta for-
mojnë KO MRA?

Mua më in te re son si do të zgjid het kjo, pa si që këtu 
po fli tet mjaftë për barrën nga e ka lu a ra e afërt në 
Ser bi. Një barë e njëjtë ek zi ston ed he në Kro a ci, në 
Bosnjë e Hercegovinë, në Kosovë. Në të gjit ha ter ri-
to ret në të ci lat janë zhvil lu ar kon flik tet ek zi ston ajo 
barrë dhe mund të them se shumë vështirë shoq ëria 
dhe tërë ajo hapësirë e ish RSFJ po bal la fa qo het me 
atë të ka lu ar të afërt (…) Men doj se nuk ek zi ston 
vul lne ti po li tik në asnjë shoq ëri që të for mo het një 
ko mi sion i atillë, re spek ti visht të funksionojë.
Deklaratë: Ivan Do sko viq, Ar ki vi hi sto rik ndërkomunal, Sha-
bac, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Sha bac, Ser bi, 13 
nëntor 2009.

Nevojitët të for mo het Sta ci o ni te le vi ziv ra jo nal 
ose të si gu ro het një ter min në te le vi zi o net kom-
bëtare në mënyrë që opi ni o ni nëpër shte te ti 
përcjellë dëshmitë pu bli ke të vik ti ma ve.

Men doj se do të is hte e mirë ide ja që të for mo het 
një sta cion te le vi ziv ra jo nal i ci li do ti eme ton te 
ato dëshmime pu bli ke, ose të si gu ro het një ter min 
në te le vi zi o net kombëtare në mënyrë që të ke mi 
fotografinë uni ke dhe që njerëzit nga të gjit ha ato 
shte te do të kis hin vend për in for ma cion mbi të gjit ha 
ato dëshmime.
Deklaratë: Ivan Do sko viq, Ar ki vi hi sto rik ndërkomunal Sha-
bac, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Sha bac, Ser bi, 13 
nëntor 2009.

Se lia e KO MRA du het të jetë në BeH nga se atje 
kanë ndod hur kri met më të mëdha.

Sa i përket cen tra li zi mit dhe de cen tra li zi mit të 
KO MRA, men doj se pje sa më e mad he e punës 
është në Bosnjë e Hercegovinë, pran daj ndos hta do 
të is hte mirë që se lia e tij të jetët atje.
Deklaratë: Ma ri ca Lla za re viq, Par tia Li be ral Dem kra ti ke, Sha-
bac, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Sha bac, Ser bi, 13 
nëntor 2009.
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Anëtarët e Ko mi si o nit du het të jenë vetëm nga 
ra jo ni, por ek zi ston fri ka se për këtë shkak ed he 
mund të shpërbëhet.

A du het që në ko mi sion të ketë ed he të hu aj, si dhe 
kush ti zgjedh ata? Men doj se nuk du het. Kuj toj 
se vetëm po pujt që kanë marrë pjesë në gjithë këtë 
du het të ulën dhe në mënyrë kon struk ti ve, që ndos-
hta është më e rëndë por ngadalë, të bisedojnë. 
Fri ko hem që të mos shkatërrohet ed he KO MRA 
si kur se u shkatërrua ed he ish RSFJ. Këtë frikë e kam 
nga fil li mi qysh se kam ni sur të men doj për gjithë 
këtë, ndos hta të hu ajt du het të kenë im pli kim vetëm 
që të shikojnë që ky të mos shkatërrohet.
Deklaratë: Dus han Vishnjiq, Zyra për të rinj e Qyte tit të Sha-
ba cit, Sha bac, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Sha bac, 
Ser bi, 13 nëntor 2009.

KO MRA du het ti hetojë ngjar jet në Sllo ve ni dhe 
Ma qe do ni.

Men doj se (KO MRA) du het të mer ret me ngjar jet në 
Sllo ve ni dhe Ma qe do ni.
Deklaratë: Dus han Vishnjiq, Zyra për të rinj e Qyte tit të Sha-
ba cit, Sha bac, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Sha bac, 
Ser bi, 13 nëntor 2009.

KO MRA du het të sigurojë ndihmën psi ko-
lo gji ke ed he vik ti ma ve ed he kryesve të cilët 
dëshirojnë të bashkëpunojnë me Ko mi si o nin. 
Ndos hta në këtë mënyrë mund të ar ri hen in for-
ma ci o net mbi kri met. 

Që KO MRA në re a li tet të jetë organizatë e ci la u 
ofron ndihmë vik ti ma ve dhe di sa njerëzve të cilët 
di rekt apo in di rekt kanë marrë pjesë në kri met e luftës 
(…) Domethënë nuk është e thënë që ne ti procedojmë 
ata njerëz në gjykatë. Du het bërë ndonjë mënyrë të 
marrëveshjes sep se nëse mund të mer ret vesh gjyka ta, 
pse të mos mer ret vesh or ga ni za ta me kryesit.
Deklaratë: Mil lan Ni ko liq, G17 plus, Sha bac, Ser bi, Kon sul ti met 
me bashkësinë lo ka le, Sha bac, Ser bi, 13 nëntor 2009.

Që të ar ri hen qëlli met dhe re zul ta tet e pro ce sit, 
ne vo ji tet mbështetja e Bas hki mit Evro pian dhe 
në përgjithësi e bashkësisë ndërkombëtare.

Bas hki mi Evro pian të gjejë mënyrë që t’ia përdred-
hë kra hun di kujt këtu, atje në Kro a ci e me radhë, 
në mënyrë që i gjithë ky pro ces të kis hte njëfarë 
kup ti mi dhe re zul tat (…) men doj se ndonjë trysni 
nga jashtë ndos hta do të ndih mon te.
Deklaratë: Ma ri ca Lla za re viq, Par tia Li be ral De mo kra ti ke, Sha-
bac, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Sha bac, Ser bi, 13 
nëntor 2009.

68. Kon sul ti met me bashkësinë 
lo ka le mbi Iniciativën për 
for mi min e KO MRA

Vllasenicë, Bosnjë e Hercegovinë, 
14 nëntor 2009.

Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le në Vllasenicë 
i ka or ga ni zu ar Sho qa ta e Fa mi lje ve të Vik ti ma ve 
të Luftës Vlla se ni ca ’92-95 (BeH) në bashkëpunim 
me Këshillin e Hel sin kit për të Drej tat e Nje ri ut 
në Republikën Serp ska –RS (BeH). Kanë qenë të 
pranishëm gjith sej 57 pjesëmarrës, për faq ësu es të 
fa mi lje ve të vik ti ma ve nga Vlla se ni ca, Mi li qi, Bra-
tun ci, Hax hi qi, Zvor ni ku dhe Vo gos hqa, për faq ësu-
es të bashkësisë lo ka le, këshilltarë të Komunës së 
Vllasenicës dhe krye-she fat e ko mu na ve Vlla se ni ca 
e Mi li qi. Ligjërues kanë qenë Amir Ku la gliq (nga 
Sre bre ni ca, BeH), Xhe vad Bek tas he viq (Sho qa ta e 
Fa mi lje ve të Vik ti ma ve të Luftës Vlla se ni ca ’92 – 
’95, BeH) dhe Alek san dra Le tiq (Këshilli i Hel sin kit 
për të Drej tat e Nje ri ut në RS, BeH). Tu bi min e ka 
mo de ru ar Ha zim Mu jç i no viq (Sho qa ta e Fa mi lje ve 
të Vik ti ma ve të Luftës Vlla se ni ca ’92 – ’95, BeH).

Pro po zi met, men di met dhe 
Re ko man di met e pjesëmarrësve

Fak tet du het të he to hen, përvojat të tre go hen 
dhe të shënohet që tu mbe ten si vërejtje gje ne-
ra ta ve të ardhshme.
 
Vik ti mat e përndjekjes, torturës, të dhu ni me ve si 
dhe fa mi ljet që i kanë hum bur më të das hu rit e vet, 
atë që kanë përjetuar ose hum bur kurrë nuk mund 
ta harrojnë, sep se me ato fshehtësi të ve tat, me 
men di met e dhim bjen dhe me hum bjet, jetojnë çdo 
ditë (…) në qoftë se veç fak tet e ce ku ra nuk mund 
të anas hka lo hen, të evi to hen ose har ro hen, atëherë 
lypset të he to hen, vërtetohen, do ku men to hen, in ter-
pre to hen por në mënyrë objek ti ve, të vërtetë dhe të 
nder shme (…) përvojat të tre go hen dhe të shënohen 
që të mbe ten si kuj tim, re spek ti visht vërejtje për gje-
ne ra tat e re ja që atyre të mos u përsëritet ajo që ke mi 
përjetuar ne.
Deklaratë: Amir Ku la gliq nga Sre bre ni ca, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Vlla se ni ca, BeH, 14 nëntor 2009. 

KO MRA do të ketë suk ses vetën në qaftë se në 
tërësi pri vo het nga ndi ki mi po li tik.

Politikanët që punojnë në Bosnjë e Hercegovinë po 
manipulojnë me shkathtësi (…) po pul lin e vet (…) 
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Ky është rrëfim i mirë lid hur me atë Ko mi sion ra jo-
nal, por ai do të ketë suk ses në punën e vetë vetëm në 
qoftë se do të pri vo het nga çështjet e mëdha po li ti ke, 
(ndi ki mi) po li ti ka ni zmi.
Deklaratë: Mlla den Po po viq, krye-shef i Ku ven dit të Komunës së 
Vllasenicës, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Vlla se ni ca, 
BeH, 14 nëntor 2009. 

Vik ti mat pre sin që të zgjid het fa ti i të zhdu kur ve, 
që të vde ku rit të varrosën me di nji tet dhe të tre-
go het përse ka ndod hur dhe kush e ka ini ci u ar.

Të gjen den të gjithë që janë zhdu kur, vrarë dhe të 
varrosën me di nji tet. Dhe tjetër, që të iden ti fi ko hen 
dhe dënohen kriminelët e luftës (…) të gjithë ne dëshi-
rojmë që në njëfarë mënyre të tre go het e dëshmohet 
përse ka ndod hur kjo dhe kush e ka ini ci u ar që të 
ndodh e gjithë kjo.
Deklaratë: Ali ja Da u to viq, Sho qa ta e Vik ti ma ve të Luftës Vlla-
se ni ca 92 – 95, Tuzëll, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, 
Vlla se ni ca, BeH, 14 nëntor 2009.

Es htrat e prindërve të mi i kam var ro sur vet. Dhim-
bja e ime e dinë çfarë është, por më be so ni se do ta 
kis ha më lehtë vetëm si kur ta di ja shka kun përse. 
Dhe kjo është një lehtësi për shumë vik ti ma të luftës. 
(…) Fa mi lja ime është autok to ne në këtë Vllasenicë 
dhe vërtetë do të do ja ta dijë përse.
Deklaratë: Te mi ma Be go viq, Sho qa ta e Fa mi lje ve të Vik ti ma ve 
të Luftës ‘92-’95, Tuzëll, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, 
Vlla se ni ca, BeH, 14 nëntor 2009.

KO MRA lypset të bashkëpunojë me in sti tu ci o-
net të ci lat punojnë në evi den ci min dhe for mi-
min e bazës së të dhënave mbi vik ti mat.

Një gjë shumë qen ëso re kur është fja la për KO MRA, 
ne nuk mund ti anashkalojmë in sti tu ci o net e shte tit, 
en ti te te ve, ko mu na ve (…) di sa in sti tu ci o ne e or ga ne 
që mer ren me këtë pro blem, që po punojnë në har ti-
min e re gji stra ve, që punojnë në for mi min e bazës së 
të dhënave
Deklaratë: Ah met Gra hić, Lid hja e Sho qa ta ve Bos hnja ke të të 
Zhdu kur ve, Sarajevë, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, 
Vlla se ni ca, BeH, 14 nëntor 2009.

Ko mi si o ni nuk gu xon të jap am ni sti, por mund 
të jap re ko man dim për zbu tjen e dënimit të 
kryesve të cilët ja pin in for ma ta të be su es hme 
mbi var re zat ma si ve. 

Unë si nje ri nuk do ta le jo ja amnistinë. Por ndonjë 
formë e zbu tjes së dënimit si këmbim për in for ma ci o-
ne të mirëfillta mbi të pësuarit, mbi var re zat ma si ve, 
mbi mbe tjet mor to re, do të an gaz ho hes ha për këtë.
Deklaratë: Amir Ku la gliq nga Sre bre ni ca, BeH, Kon sul ti met me 

bashkësinë lo ka le, Vlla se ni ca, BeH, 14 nëntor 2009.

Vik ti mat nuk janë luftëtarë që kanë pësuar në 
luftë. 

Kur është fja la për mo spaj ti min rreth no ci o nit dhe 
de fi ni ci o nit të viktimës ed he unë këtu kam men di-
me të ndryshme. Nor ma lisht se nëse i barazojmë 
vik ti mat i barazojmë kriminelët, që nuk mund 
të jetë se kjo është as htu. Dal li mi është ku është 
dërgimi ma siv, pus hka ti mi dhe megjithatë janë 
dal li me, si pas me je janë dal li me nga ata njerëz që 
kanë pësuar në luf ti me. Do të is ha i lum tur si kur 
vëllezërit të kis hin pësuar në luftë, si kur të mos is hin 
pus hka tu ar me du ar dhe sy të lid hur
Deklaratë: Ah met Gra hiq, Lid hja e Sho qa ta ve Bos hnja ke të të 
Zhdu kur ve, Sarajevë, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, 
Vlla se ni ca, BeH, 14 nëntor 2009.
 
Qëlli mi i KO MRA-s du het të jetë që me fak te të 
ndikojë në si ste min e ar si mit në BeH. 

Ne, nga përfundimi i luftës veç i ke mi të prod-
hu a ra katër gje ne ra ta të nxënësve nga ar si mi mi 
fil lor, i mesëm, i lartë dhe su per i or. Këto katër gje-
ne ra ta janë me mijëra fëmijë tanë të cilët i kanë 
mësuar tri hi sto ri (…) do të is ha i këna qur vetëm 
kur me vërtetimin e fak te ve të KO MRA të mund 
të ndikojmë në si ste min e ar si mit në Bosnjë e 
Hercegovinë dhe në ra jon.
Deklaratë: Ah met Gra hiq, Lid hja e Sho qa ta ve Bos hnja ke të të 
Zhdu kur ve, Sarajevë, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, 
Vlla se ni ca, BeH, 14 nëntor 2009.

Përpara do të shko het kur vik ti mat të ni sin të 
fla sin çfarë u ka ndod hur dhe kur kriminelët të 
përgjigjen. 

Men di mi im është se vetëm dialogët e vik ti ma ve të 
fa mi lje ve mund të sjellë të vërtetën, dhe krejt çka 
është po li ti ke të evi to het (…) Të bëhet njëfarë mbroj-
tje e vik ti ma ve që të mund të dëshmojnë (…) shumë 
vik ti ma kanë frikë. Nuk gu xojnë të fla sin çka ju ka 
ndod hur (…) E kur bëhen bi se dat me vik ti mat dhe 
us htro het trysni në prokuroritë që ata kri mi nel të 
jenë në ven din ku du het të jenë, atëherë do të ketë 
përparim.
Deklaratë: Ka de fa Ri zva no viq, Sho qa ta e Gra ve të Podrinjës, 
Bra tu nac, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Vlla se ni ca, 
BeH, 14 nëntor 2009.

Suk se si i KO MRA do të jetë nëse e gjen të pak-
tën një viktimë dhe e iden ti fi kon të paktën një 
kri mi nel. 
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Për këtë shkak e mbështes gjithë këtë iniciativë dhe 
për këtë jam falënderues se (…) ndos hta në njëfarë 
mënyre mund të bëhet ndonjë sa tis fak sion për të 
gjit ha vik ti mat dhe nëse kjo iniciativë dhe ky pro-
gram re zul ton me gje tjen e një vik ti me apo iden ti fi-
ki min e një kri mi ne li, ky do të jetë suk ses.
Deklaratë: Ali ja Da u to viq, Sho qa ta e Vik ti ma ve të Luftës Vlla-
se ni ca 92‘ – 95’, Tuzëll, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, 
Vlla se ni ca, BeH, 14 nëntor 2009.

Njerëzie e rinj që kanë lin dur në kohën e 
luftës, kanë qëndri me më ra di ka le, që kri jon 
hapësirë për kon flik te të re ja. Për këtë shkak 
është e ne voj shme të vërtetohen fak tet dhe të 
ndërpriten in ter pre ti met. 

Ajo që gjithë ne ve mund të na inkurajojë përfundi-
misht në si tu a tat e cak tu a ra është fak ti se njerëzit 
e rinj, të cilët ndos hta atëherë kanë pa sur 2-3 vjet, 
tash kanë qëndri me më ra di ka le se ata që kanë 
marrë pjesë në vetë kon flik tet në hapësirën e ish 
Jugosllavisë. Dhe kjo kri jon mundësi për ndonjë 
kon flikt të ri. Mënyra e vet me që kjo vërtetë të pen-
go het është që njëherë e përgjithmonë ta vëmë pikën 
në in ter pre ti met e shum ta, in ter pre ti met et ni ke 
të asaj që ka ndod hur. Du het ti shfletojmë fak tet. 
Du het të krijojmë një shkrim auten tik, të vërtetë të 
asaj që ka ndod hur, të rad hi ten në mënyrë kro no lo-
gji ke gjërat dhe të qu hen me emër të du hur.
Deklaratë: Alek san dra Le tiq, Këshilli i Hel sin kit për të Drej tat e 
Nje ri ut në Republikën Serp ska, Bi je lji na, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Vlla se ni ca, BeH, 14 nëntor 2009.

Fa mi ljet e vik ti ma ve du het të in ku a dro hen në 
pro ces dhe qartë ta shpre hin qëndri min e vet 
a e dëshirojnë Ko mi si o nin, çfarë Ko mi si o ni 
dhe çka du het të jetë man da ti dhe qëlli mi i atij 
ko mi si o ni. 

Fa mi ljet e vik ti ma ve (…) të in ku a dro hen në pro ce-
sin e kon sul ti me ve sep se fja la jonë, tra gje dia jonë 
du het të dëgjohet, du het të jetë pu bli ke dhe ky është 
rast (…) që të mos lejojmë të fla sin tjerët për ne, 
veç të fla sim ne vet dhe të the mi çfarë Ko mi si o ni 
po dëshirojmë, a e dëshirojmë fa re, çfarë ko mi si o-
ni du am dhe çka janë qëlli met e tij, re spek ti visht 
man da ti i tij dhe krejt ajo që du het ta bëjë ai
Deklaratë: Me vlu din Lu piq, Sho qa ta e Fa mi lje ve të Per so na ve 
Robër e të Zhdu kur të Komunës Zvor nik, Zvor nik, BeH, Kon sul-
ti met me bashkësinë lo ka le, Vlla se ni ca, BeH, 14 nëntor 2009.

Ra por ti i KO MRA du het të jetë i obligueshëm 
për të gjit ha qe ve ritë në hapësirën e ish 
Jugosllavisë. 

Që qëlli mi i fun dit i gjithë kësaj (pu na e KO MRA) 
të jetë ai do ku men ti i ci li në fund të is hte (…) i 
obligueshëm për të gjit ha qe ve ritë në hapësirën e 
ish Jugosllavisë
Deklaratë: Ali ja Da u to viq, Sho qa ta e Vik ti ma ve të Luftës Vlla-
se ni ca 92‘ – 95’, Tuzëll, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, 
Vlla se ni ca, BeH, 14 nëntor 2009.

Qe ve ritë që do të mar rin pjesë në for mi min e 
KO MRA du het të sigurojnë mje te për funk si o-
ni min e tij.

Pro po zi mi im është që (KO MRA) ta mbështesin 
fi nan ci a risht të gjit ha qe ve ritë që janë të përfshira 
në këtë, re spek ti visht nga hapësira e ish Jugosllavisë, 
të ci lat mar rin pjesë në këtë Ko mi sion
Deklaratë: Ali ja Da u to viq, Sho qa ta e Vik ti ma ve të Luftës Vlla-
se ni ca 92‘ – 95’, Tuzëll, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, 
Vlla se ni ca, BeH, 14 nëntor 2009.

Anëtarët e Ko mi si o nit du het të jenë njerëz 
me re spekt e të ndershëm të cilët do të kenë 
re spekt dhe auto ri tet në ra jon. Anëtarë të 
Ko mi si o nit mund të jenë ed he vik ti mat. 
Politikanët nuk gu xojnë të jenë anëtarë të 
Ko mi si o nit. 

Di sa kri te re qen ëso re që du het ti zbatojnë komis-
arët (…) asnjëri nga komisarët nuk do të du hej të 
is hte po li ti kan ak tiv pikërisht që të orvatët, të them, 
të re a li zo het kjo pavarësi po li ti ke (…) E dyta, që të 
gjithë ata njerëz të cilët do të jenë në Ko mi sion si 
ko mi sar, du het të jenë njerëz me re spekt, të nder-
shëm të cilët gëzojnë auto ri tet dhe re spek tim në 
ra jon (…) di kush nga komisarët du het të jetë ed he 
vik ti ma. Përse? Sep se do të mund ti jap ton dhe 
ndihmë punës së KO MRA.
Deklaratë: Amir Ku la gliq nga Sre bre ni ca, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, Vlla se ni ca, BeH, 14 nëntor 2009.

69. Kon sul ti met kombëtare me 
or ga ni za tat jo qe ve ri ta re mbi 
Iniciativën KO MRA

Sarajevë, Bosnjë e Hercegovinë
21 nëntor 2009.

Kon sul ti met i ka or ga ni zu ar Sho qa ta e BH 
Gazetarëve. Në di sku tim kanë marrë pjesë 43 aktiv-
istë të or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re nga të gjit ha pjesët 
e BeH. Me Iniciativën për for mi min e KO MRA 
pjesëmarrësit i kanë njof tu ar Xhe na na Ka rup-Drus-
hko (Sho qa ta BE Gazetarëve), Na tas ha Kan diq 
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(Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re) dhe Alek san dra 
Le tiq (Këshilli i Hel sin kit për të Drej tat e Nje ri ut në 
Republikën Serp ska ). 

Men di met, pro po zi met dhe 
Re ko man di met e pjesëmarrësve 

Kri met kanë gjurmë nëpër mbarë ra jo nin e 
ish RSFJ. Pran daj është i rëndësishëm ky Ko mi-
sion Ra jo nal.

Më du ket se nuk ek zi ston në nomenklaturën e kri-
me ve të luftës diçka që nuk ka ndod hur në ter ri to rin 
e Bosnjës e Hercegovinës. Ed he mua më in te re son që 
ta përgatisim një do ku ment të tillë gjithëpërfshirës 
për njërin nga ta ki met e ardhshme, që bashkë të 
sho him sa është ai vëllim i asaj që du het të he to het. 
(…) në atë sulm në Bjelinë ka pësuar nu mri më i 
madh i banorëve shqip tarë në Bosnjë e Hercegovinë, 
dhe ai ka qenë cak i përzgjedhur që shqip tarët të 
vri ten dhe pa staj të thu het se ky ka qenë sulm i irre-
dentistëve shqip tarë. Ata fsheh tas janë tran spor tu-
ar dhe var ro sur në Kosovë dhe Ma qe do ni. Dhe tash 
shi ko je ni situatën. Ata që e kanë bërë këtë kanë 
ard hur nga shte ti tjetër dhe pa staj kryesisht janë 
kthyer. Tru pat janë në shte tet e dyta e të tre ta, dhe 
ke mi atë pro blem sep se ne je mi të pa fu qishëm ed he 
në shkallë lo ka le ed he në atë shtetërore. Ky përafër-
sisht është mo ti vi im dhe i organizatës të cilën e 
për faq ësojë, përse mi dis tje rash e ke mi mbështetur 
qa sjen ra jo na le.
Deklaratë: Sa lem Çorbo, Sho qa ta e Qytetarëve Kthi mi dhe 
Ekzistencë të Qëndru es hme, Bjelinë, BeH, Kon sul ti met kombëtare 
me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, Sarajevë, BeH, 21 nëntor 2009.

Ko mi si o ni du het të mer ret me fak tet mbi atë 
ku, nën ci lat kus hte dhe si ka pësuar se ci li me 
emër e mbiemër. Kërkimi i shka qe ve na kthen 
ne ve në gru pe et ni ke. 

Ajo që unë men doj se me çka du het të mer ret ky 
ko mi sion, janë fak tet që re duk to hen, as htu të them 
në një hapësirë shumë të ngushtë, e kjo është: ku, 
nën ci lat rret ha na dhe si ka pësuar se ci li me emër e 
mbiemër. Nëse hyjmë në do farë in ter pre ti mesh, kër-
kimin e arsyes përse çfarë ka ndod hur, ne do mos do 
se rish do të kthe he mi në gru pet to na et ni ke.
Deklaratë: Nex had Ho ro zo viq, Qen dra për Ak sion pa Dhunë, 
Sarajevë, BeH, Kon sul ti met kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve ri-
ta re, Sarajevë, BeH, 21 nëntor 2009.

Sho qa ta e fa mi lje ve të civilëve të zhdu kur dhe 
luftëtarëve të Semberisë e mbështet Iniciativën 
për for mi min e KO MRA, dhe do të hy në Ko a-

li cion nëse ai Ko mi sion do ti pra noj njësojë të 
gjit ha vik ti mat.

Më fal ni, por du het të them çka men don anëtarësia 
ime. Unë u kam thënë: do të shkojë dhe do ta përcjellë, 
kur se ata më dhanë pro po zi min që ne të ta ko he mi me 
ju dhe që ju (i drej to het Na tas ha Kan di qit) si per so na-
li tet që e drej to ni KO MRA (fushatën për for mi min e 
KO MRA) ta pa ra qit ni pa ra anëtarësisë si me çdo gjë 
dhe sa më shumë të nji hen sho qa tat, dhe që kjo (de kla-
ra ta për anëtarësim në Ko a li ci o nin për KO MRA) të 
nënshkruhet, të bëhemi anëtar tu aj. Kur se unë si in di-
vid vetëm kam ard hur ta them këtë. Dhe natyrisht, se 
du het të ketë ba ra zi, që thatë ju, që të gjit ha vik ti mat 
du het të pra no hen njësojë, se du het të di het çdo gjë.
Deklaratë: Smi lja Mi tro viq, Sho qa ta e Fa mi lje ve të Civilëve të 
Zhdu kur dhe të Luftëtarëve të Semberisë, Bjelinës, BeH, Kon-
sul ti met kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, Sarajevë, BeH, 
21 nëntor 2009.

Paj ti mi si pro ces shoq ëror është i domos-
doshëm në Bosnjë e Hercegovinë.

E marrë ed he pa rasysh se paj ti mi është çështje in di-
vi du a le dhe nuk mun det askush ta detyrojë askënd 
të fal diçka apo me dikë të paj to het. Por thjeshtë 
men doj se pro ce si i paj ti mit si ndonjë pro ces shoq-
ëror, është i domosdoshëm në Bosnjë e Hercegovinë.
Deklaratë: Nex had Ho ro zo viq, Qen dra për Ak sion pa Dhunë, 
Sarajevë, BeH, Kon sul ti met kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve ri-
ta re, Sarajevë, BeH, 21 nëntor 2009.

Nënat e Srebrenicës i ofen don fja la paj tim.

Unë më parë të them në emër të Sho qa ta ve të 
Lëvizjes së Nënave të Enklavës Sre bre ni ca dhe 
Zhe pa se ne i përshëndesim të gjit ha ko mi si o net, 
jo vetëm këtë, por ci la do të for mo het në Bosnjë e 
Hercegovinë dhe jashtë BeH, sep se gjithmonë është 
më mirë që di kush të punojë diçka sa të mos bëhet 
asgjë. Është nor ma le se di a lo gu ne vo ji tet, por më 
du het të them se mu në gjithë këtë di si më ofen-
don fja la paj tim. Unë mund ta dijë nëse di kujt do 
t’ia fa li a do ta har roj dikë, por në emër të mijëra 
nënave unë për këtë nuk mund të ven do si.(…) 
Domethënë, unë do të do ja që ky ko mi sion i ci li do 
të for mo het të mos e përmend fjalën paj tim.
Deklaratë: Mu ni ra Su bas hiq, Shqa ta Lëvizja e Nënave të Enklavës 
Sre bre ni ca dhe Zhe pa, Sarajevë, BeH, Kon sul ti met kombëtare me 
or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, Sarajevë, BeH, 21 nëntor 2009. 

Të gjit ha vik ti mat dhe të pësuarit du het të mar-
rin emrin dhe mbi e mrin. Për këtë ne vo ji tet të 
for mo het ba za e të dhënave për të zhdu ku rit, të 
vrarët dhe të pësuarit.
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Pasqyre e mendimeve, propozimeve dhe rekomandimeve 
korrik – dhjetor 2009

Ja, për shem bull na ne vo ji tet ba za e të dhënave. Ne 
vërtetë nuk e ke mi bazën e të dhënave për të zhdu-
ku rit. Për 14 vjet ako ma nuk e ka bërë askush, e do 
të is hte mirë kjo të ndërtohet. Si kur të ndërtohet 
ba za e të dhënave do të bëhej shumë, sep se askush 
më nuk do të mund të fli ste janë vra kaq, janë zhdu-
kur kaq. Por të jetë e saktë. Unë e mbështes që ka 
pu nu ar ed he Tokaça dhe gjithë tjerët, por kjo nuk 
është e mjaf tu es hme. Ne vo ji tet të shkojmë ed he më 
larg, nga se fëmijët tanë nuk mund të jenë nu mra. 
Fëmijët tanë du het të kenë emër e mbiemër. Për tu 
bërë kjo, vërtetë du het pu nu ar shumë, të shko het prej 
rrugës në rrugë, prej qyte tit në qytet, prej ka tun dit 
në ka tund që vërtetë të bëhet. (…) Atëherë në fund të 
fun dit do ta di nim re a lisht sa janë zhdu kur, nëse veç 
po dëshirojmë ta dimë ed he njëri ed he tje tri ed he i 
tre ti. Por men doj, zhdu kja e çdo fëmije është dhim bje 
vetëm për nënën dhe për askënd më.
Deklaratë: Mu ni ra Su bas hiq, Sho qa ta Lëvizja e Nënave të 
Enklavës Sre bre ni ca dhe Zhe pa, Sarajevë, BeH, Kon sul ti met 
kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, Sarajevë, BeH, 21 nën-
tor 2009.

Vik ti mat kanë nevojë ta pa ra qe sin vu aj tjen e 
vetë dhe të dëgjohen.

(…) për mua është evi den te sa ek zi ston ne vo ja e mad-
he tek njerëzit që kanë përjetuar vu aj tje, padrejtësi, 
dhunë në lëkurën e vet, ose njerëzit të cilët janë të afërt 
me ta, sa ek zi ston ne vo ja që të shpre het ajo vu aj tje, të 
thonë çka ju ka ndod hur dhe kjo të dëgjohet.
Deklaratë: Nex had Ho ro zo viq, Qen dar për Ak sion pa Dhunë, 
Sarajevë, BeH, Kon sul ti met kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve ri-
ta re, Sarajevë, BeH, 21 nëntor 2009.
 
Ne vo ji tet të ha pet çështja mbi kri met ndaj të 
sëmurëve shpirtëror. Për di sa nga ata nuk ka 
gjurmë.

Nuk do ta përsëritja, por e ke mi har ru ar një grup 
të qytetarëve, një grup mar gji nal të qytetarëve, e 
këta janë të sëmurit shpirtëror mbi të cilët janë bërë 
kri me. Sa di unë, in for ma ta nuk ka për he ti me, çka 
është bërë me të sëmurit shpirtëror, qoftë për ata që 
kanë qenë nëpër in sti tu ci o ne apo në shtëpitë e ve ta, 
ma dje ed he humbën gjurmët e di sa njerëzve. (…) 
Mua më in te re son si ta tejkalojmë ed he këtë dhe për 
këtë pro blem njësoj të fil lo het të fli tet, sep se tek ata 
ed he nëse duan të fla sin ek zi ston fri ka e cak tu ar
Deklaratë: Va hid Gju lo vić, Fe nix, Tuzëll, BeH, Kon sul ti met 
kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, Sarajevë, BeH, 21 nën-
tor 2009. 

Ek zi ston fri ka që par la men tet nuk do ta për qa-
fojnë Iniciativën.

Unë pa ra se gjit hash e mbështes në tërësi këtë 
Iniciativë. Ne me këtë temë po mer re mi prej vi tit 
2001, me anë të he ti me ve që i ke mi bërë. Pro ble mi 
kon kret që mua më mun don në përgjithësi është në 
çfarë mënyre mund ti detyrojmë par la men tet e ra jo-
nit ta për qa fojnë këtë Iniciativë?
Deklaratë: Go ran Bu ba lo, or ga ni za ta TER CA, pjesë e Këshillit të 
Bosnjë- Hercegovinës të or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re (BHVNVO), 
Sarajevë, BiH, Kon sul ti met kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve ri-
ta re, Sarajevë, BeH, 21 nëntor 2009. 

Ko a li ci o ni për KO MRA du het të bëjë vëzhgimin 
e punës së KO MRA.

Qysh tash mund të them, në emër të Qen drës për pro-
mo vi min e shoq ërisë ci vi le, se do ti ja pim mbështetje 
të plotë Ko mi si o nit. (…) Njëri nga me ka ni zmat që 
du het të jetë me Ko mi si o nin gjith se si du het të jetë 
me ka ni zmi i vëzhgimit të punës së atij ko mi si o ni, 
re spek ti visht ndos hta është tepër e ashpër fja la pa si 
që in sti tu ci o net qe ve ri ta re kur diçka formojnë nuk e 
duan fjalën vëzhgim e çdo gjëje që formojnë. Men doj 
se këtë Ko a li cion (për KO MRA) du het shfrytëzuar 
që ai të gjenerojë, tash do ti përmendi shi frat ar bi-
tra re të 10, 50 apo 100 or ga ni za ta ve që do ta përbe-
jnë atë trup për këshillim, vëzhgim apo part ne ri tet. 
Që ai trup të jetë për faq ësu es i këtij Ko a li ci o ni, por 
të jetë ed he njëfarë llo ji i part ne rit i ci li do të marrë 
mbi ve te ro lin dhe us htri min e trysnisë dhe të mo bi-
li zi mit të shoq ërisë së gjerë ci vi le. (…)Pro po zi mi pra 
është që Ko mi si o ni të ketë part ner në për faq ësu e sit e 
Ko a li ci o nit dhe tru pin të ci lin do ta gjenerojë ko a li ci-
o ni, që do të bëjë vëzhgimin, ori en ti min, bi se dim me 
ko mi si o nin, të jetë part ner në gjithë këtë pro ces.
Deklaratë: Shef ko Ba jiq, Qen dra për Pro mo vi min e Shoq ërisë 
Ci vi le, Sarajevë, BeH, Kon sul ti met kombëtare me or ga ni za tat 
jo qe ve ri ta re, Sarajevë, BeH, 21 nëntor 2009.
 
Anëtarët e KO MRA du het të jenë të li ru ar nga 
pa ragjyki met dhe ndi ki mi i par ti ve po li ti ke.

Men doj se lypset përgatitur mirë ter re nin për 
atë Ko mi sion dhe që anëtarët e ko mi si o nit du het 
të jenë njerëzit të cilët janë çliruar ed he nga 
pa ragjyki met ed he ndi ki mi i par ti ve po li ti ke, si do-
mos të par ti ve na ci o na li ste, sep se re to ri ka na ci o-
na li ste ed he na ka sjellë këtu ku je mi sot.
Deklaratë: Fa di la Hax hiq, La Stra da, Mo star, BeH, Kon sul ti-
met kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, Sarajevë, BeH, 21 
nëntor 2009. 

Or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, anëtare të Ko a li ci o nit 
për KO MRA, du het të or ga ni zo hen nëpër sek si-
o ne që të kontribuojnë më mirë në for mi min e 
Ko mi si o nit.
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Në qoftë se ne veç e veç, se ci li prej nesh, nga se ci la 
organizatë nga e ci la vjen e vështrojmë mi si o nin e 
organizatës tonë, atëherë do të sho him se mi si o ni 
i or ga ni za ta ve to na shkon në fa vor të re a li zi mit të 
objek ti va ve të KO MRA. Por tash, si të re a li zo het kjo? 
Si të ar ri het re a li zi mi i objek ti vit? Do të is hte më 
mirë që në mënyrë or ga ni za ti ve të (Ko a li ci o nit për) 
KO MRA as htu të përbëhet që or ga ni za tat jo qe ve ri-
ta re të ci lat in ku a dro hen si anëtare të (Ko a li ci o ni 
për) KO MRA të përbëhen, or ga ni zo hen si pas ti pit 
sek to rial, nëpër mi si o ne as htu që nga se ci li mi si o ni 
mund të kontribuojmë në objek ti vat e shtru a ra.
Deklaratë: Sa lih Ra sa vac, Ko ri dor, Sarajevë, BeH, Kon sul ti met 
kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, Sarajevë, BeH, 21 nën-
tor 2009.

Mbi Iniciativën KO MRA lypset të fli tet në bash-
kësitë lo ka le në mënyrë që qytetarët, vik ti mat 
dhe refugjatët të mund ta ja pin men di min e vet.

Unë do të do ja pra që këto kon sul ti me të zbre sin ed he 
në ven de më të vo gla ku do të mund të vijnë njerëzit 
e zakonshëm, vik ti mat, refugjatët. Vik ti mat nga ato 
ven de të ci lat do të mund të mar rin pjesë ak ti ve në 
këto kon sul ti me.
Deklaratë: Sve tla na Vu ko viq, Lu na, Ru do, BeH, Kon sul ti met 
kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, Sarajevë, BeH, 21 nën-
tor 2009. 

Ko a li ci o ni KO MRA du het të lobojë për mi ra ti-
min e Li gjit mbi for mi min e këtij ko mi si o ni. Për 
lo bim du het shfrytëzuar infrastrukturën e or ga-
ni za ta ve jo qe ve ri ta re dhe të rr je te ve ek zi stu e se 
të or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re.

Unë pro po zoj që njëri nga qëlli met në këtë pjesë pro-
gra mo re të këtij Ko a li ci o ni të jetë lo bi mi, mi ra ti mi i 
Li gjit i ci li do ti definojë qartë qëlli met dhe kup ti min 
e the me li mit të këtij ko mi si o ni dhe që në këtë pro-
ces or ga ni za tat e shoq ërisë ci vi le të in ku a dro hen që 
nga fil li mi. E përshëndes që tha zo nja Na tas ha në 
fil lim, se ky është një pro ces i ha pur, nuk ka zgjid hje 
të gatshme dhe se nuk shkon ky pro ces nga lartë, veç 
thjeshtë nga rret hi i gjerë i kon sul ti me ve. As htu që 
kuj toj se kjo është një qa sje e re dhe e përshëndes 
mënyrën e tillë dhe këtë që e tha zotëri Shev ko. Pa si 
që ne je mi bashkë në atë pro ces të rrjetëzimit, ta 
shfrytëzojmë atë infrastrukturë e ci la ek zi ston si tek 
or ga ni za tat in di vi du a le të shoq ërisë ci vi le as htu 
ed he të rr je te ve ek zi stu e se.
Deklaratë: Mi le na Sa viq, Qen dra e Ndihmës In for ma ti ve Ju ri di-
ke, Zvor nik, BeH, Kon sul ti met kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve-
ri ta re, Sarajevë, BeH, 21 nëntor 2009. 

Ko a li ci o ni du het të ketë stra te gji në rast se shte-

tet në ra jon nuk e për qa fojnë Iniciativën.

Di sa përvoja tregojnë se sek to ri jo qe ve ri tar mund 
të bëjë diçka. Mund ti regjistrojë vik ti mat. Këtë e 
ka tre gu ar IDC, po e tre gon Fon di për të Drejtën 
Hu ma ni ta re, pra thjeshtë që e gjithë ajo ener gji të 
cilën po e shpenzojmë dhe që do ta shpenzojmë ed he 
më tu tje de ri në pranverën e vi tit 2011, të mos mbe tet 
pa re zul ta te. Në qoftë se de ri atëherë ne mun de mi ta 
kristalizojmë se çka mund të bëjë sek to ri jo qe ve ri tar 
me ka pa ci te tin i ci li dëshiron ti bas hko het kësaj ide je 
me ndihmën, s’di, të KB që të fitojë ndonjë besuesh-
mëri, atëherë unë pro po zoj që të men do het ed he për 
këtë. Domethënë, nëse ha sim në dyer të mbyllu ra 
apo në re a gi me çfarë nuk i pre sim të ke mi përgjigje 
në këtë situatë.
Deklaratë: Si nan Aliq, Fon da ci o ni e Vërteta, Drejtësia dhe Paj ti-
mi, Tuzëll, BeH, Kon sul ti met kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve-
ri ta re, Sarajevë, BeH, 21 nëntor 2009.
 
Ne vo ji tet që të for mo het Qen dra ra jo na le e 
me di a ve e ci la do të disponojë të gjit ha in for ma-
tat që kanë të bëjnë me Iniciativën KO MRA.

Kam një pyetje: a do të in ku a dro hen pa ki cat në kon-
sul ti me? Men doj në romët, hebrenjtë e kështu me 
radhë. Dhe ajo që tash dua ta them si pro fe si o nist, si 
gazetarë është që të for mo het, bie fja la, jo një qen dër 
e me di a ve, por një Qen dër Ra jo na le e me di a ve ku 
du ke fil lu ar që nga sot të këmbehen të gjit ha laj met. 
Çka po ndodhë në Kro a ci lid hur me Ko a li ci o nin? 
Çka po ndodhë në Ser bi? Çka po ndodhë në Bosnjë? 
Çka po ndodhë në Prishtinë? Domethënë Qen dra 
Ra jo na le e me di a ve.
Deklaratë: Da li bor Ta niq, Ini ci a ti va e të Rinj ve për të Drej tat e 
Nje ri ut në BeH, Sarajevë, BeH, Kon sul ti met kombëtare me or ga-
ni za tat jo qe ve ri ta re, Sarajevë, BeH, 21 nëntor 2009.

Në pro ce sin e kon sul ti me ve du het in ku a dru ar 
sin di ka tat.

Unë e kam prapavijën sin di ka le. Kam pu nu ar 
kohë të gjatë në sindikatë këtu në ra jon. Në sin di-
ka ta ek zi ston po ten cial për këtë në çka po pu non 
KO MRA, pran daj më in te re son a i ke ni dhe si i 
ke ni in ku a dru ar sin di ka tat, veçmas në pjesën nëse 
fla sim për kohërat e luftës dhe shke ljet e vraz hda 
të drej ta ve të nje ri ut në fushën e punës ku ke mi 
punë të detyru es hme dhe pe zul li me jo le ga le, e tje-
ra, të mos i numëroj. Kjo është një forcë në shoq ëri 
që ka tepër shumë anëtarë të cilët mund të jenë të 
dobishëm në gjithë këtë.
Deklaratë: Emi na Abra ham-Sto ter, SI PU In ter na ti o nal, Sarajevë, 
BiH, Kon sul ti met kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, 
Sarajevë, BeH, 21 nëntor 2009.
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Qa sja ‘nga poshtë -lartë΄ është ga ran ci e suk se sit 
të Iniciativës.

Të them se më ka pëlqye tepër shumë qa sja ju aj e 
ci la shkon nga poshtë- lartë, nga se çdo gjë është ana-
sjell tas dhe men doj se kjo shpesh është arsyeje përse 
gjërat nuk po kanë suk ses.
Deklaratë: Emi na Abra ham-Sto ter, SI PU In ter na ti o nal, BeH, 
Kon sul ti met kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, Sarajevë, 
BeH, 21 nëntor 2009.

Ne vo ji tet të har to het pro jek ti apo pasqyra 
e pro po zi me ve të de ri tas hme për man da tin 
KO MRA.

(…) do të do ja që në kon sul ti met e ardhshme veç të 
ke mi të përgatitura te mat se ri o ze të ci lat në Bosnjë e 
Hercegovinë do të shqyrto hes hin në kuadër të man-
da tit.
Deklaratë: Sa lem Çorbo, Sho qa ta e Qytetarëve Kthi mi dhe Ek zi-
sten ca e Qëndru es hme, Bjelinë, BeH, Kon sul ti met kombëtare me 
or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, Sarajevë, BeH, 21 nëntor 2009.

Atë që do të lu tja unë pra të shfrytëzohet, që të mos 
thir rem unë ja për të shtatën herë, në njërën nga 
kon sul ti met e këtilla, të mos e kalojmë ren din e ditës. 
Por që për kon sul ti met e ardhshme që do ti or ga ni-
zo ni kështu në Bosnjë, ta përgatisni atë pro po zi min 
e mo de lit. Atëherë unë do të vi ja sep se unë, më be so-
ni, nuk do të pa ra qi tem më në kon sul ti me të këtilla 
ed he pse jam shumë i in te re su ar.
Deklaratë: Edin Ra mu liq, Sho qa ta Prijedorçanki Iz vor, Pri je-
dor, BeH, Kon sul ti met kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, 
Sarajevë, BeH, 21 nëntor 2009.

Du het in ku a dru ar bashkësitë re li gji o ze e aka de-
mi ke. Ko a li ci o ni për KO MRA është mundësi që 
ndar jet dhe kon flik tet të tej ka lo hen në struk tu-
rat qe ve ri ta re.

Këtë du het zgje ru ar dhe në fil lim men do va se kjo 
mun gon ed he në struk tu rat tje ra, jo vetëm në shoq-
ërinë ci vi le. Folëm se aty janë ed he bashkësisë re li-
gji o ze dhe bashkësitë aka de mi ke. Mirëpo, ed he ato 
janë të nda ra si kur që janë të nda ra or ga ni za tat 
jo qe ve ri ta re. Ma dje ed he or ga ni za tat jo qe ve ri ta re 
janë ato të ci lat nuk e mbështesin qe ve rinë, as htu 
që ed he këto pro ce se në të ci lat gjen de mi tash dhe 
ky Ko a li ci o ni KO MRA është një nga mënyrat që të 
tej ka lo hen ato kon flik te që ekzistojnë ed he në qe ve ri 
ed he në struk tu rat qe ve ri ta re.
Deklaratë: Jo van Di vjak, Ar si mi mi e Ndërton Bosnjën e 
Hercegovinën, Sarajevë, BeH, Kon sul ti met kombëtare me or ga-
ni za tat jo qe ve ri ta re, Sarajevë, BeH, 21 nëntor 2009.
 
Krejt du het bërë për të rinjtë në mënyrë që të 

mund të pranojnë, kuptojnë dhe fa lin.
 
En de ka fa mi lje të ci lat pas 17 vi tesh nuk i kanë 
gje tur prindërit e vet. Ke mi studentë- bur sist të cilët 
en de nuk e kanë bërë atë ve prim njerëzor, hu man 
që ta var ro sin prin din e vet, fëmijë që nuk i mba-
jnë mend prindërit. Krejt çka bëhet du het të bëhet 
për shkak të gje ne ra ta ve të ci lat sot, dhe të ci lat në 
ndonjë kohë tjetër fa resh, në ndonjë am bi ent tjetër 
do të mund të pranojnë, të kundrojnë dhe thjeshtë 
ed he të fa lin, as htu si kur se fo li zo nja Su bas hiq.
Deklaratë: Jo van Di vjak, Ar si mi mi e Ndërton Bosnjën e 
Hercegovinën, Sarajevë, BeH, Kon sul ti met kombëtare me or ga-
ni za tat jo qe ve ri ta re, Sarajevë, BeH, 21 nëntor 2009.

Man da ti i Ko mi si o nit du het të jetë i qartë dhe 
i saktë në mënyrë që Ko mi si o ni të mos i dësh-
përojë di sa ka te go ri të vik ti ma ve.

Men doj se du het ngus htu ar çka do të jetë man da ti 
i Ko mi si o nit, me çka në esencë do të mer rej Ko mi-
si o ni. Për dy arsyeje. Që të mos i dëshpërojmë di sa 
ka te go ri të vik ti ma ve në kon sul ti met e ardhshme, 
e thu het se do të shkojmë vetëm pas të zhdu kur ve, 
apo vetëm pas kampistëve, ose vetëm pas vik ti ma-
ve të luftës e kështu me radhë. Është e si gurt se ai 
Ko mi sion nuk do të mund të punojë në rrafshin e 
tërësishëm të kri mit.
Deklaratë: Mu ha med Xhe mix hiq, Ko mi te ti i Hel sin kit për të 
Drej tat e Nje ri ut, Sarajevë, BeH, Kon sul ti met kombëtare me 
or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, Sarajevë, BeH, 21 nëntor 2009.

70. De bat pu blik mbi Iniciativën për 
the me li min e KO MRA-së
Split, Kro a ci
26 nëntor 2009 

Sho qa ta e Akademisë Kro a te në Split, or ga ni zoi 
De bat pu blik lid hur me the me li min e KO MRA-
së, në të ci lin morën pjesë 44 pjesëmarrës – 
aktivistë të or ga ni za ta ve për të drej tat e nje ri ut, 
gazetarë, për faq ësu es të Bashkësisë së Akademisë, 
dhe të Kishës Ka to li ke, gazetarë dhe qytetarë. 
Fjalën hyrëse e mbajtën Ve sna Ter še lič dhe Eugen 
Ja kov čić (Do cu men ta, Za greb, Kro a ci) dhe Su za na 
Ku nac (B.a.b.e., Za greb, Kro a ci). De ba tin e mo de-
roi don Ivan Gru bi šić (Sho qa ta e Akademisë Kro-
a te, Split, Kro a ci.)

Shqyrti mi i pro po zi me ve, re ko man di met 
dhe opi ni o net e pjesëmarrësve/eve:
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Do ku men tet zhdu ken, dëshmitarët vde sin, 
ndërsa ne ako ma nuk ke mi bazën e të dhënave.

Du ke pu nu ar ne hu lum ti min e kri me ve të luftës 
në Bosnjë e Hercegovinë, kam parë se sa është i 
arsyeshëm dhe i domosdoshëm the me li mi i kësaj 
Ini ci a ti ve. Kur për herë të parë kam ten tu ar të gjejë 
do ku men te për kri met e luftës, (...) kur kam fil lu-
ar të hu lum toj të gjej do ku men tet e pa ra zyrta re, 
më kanë pritë me ne ve ri, mos be sim. Si kur do nin 
të tho nin: ky ta ni po i kërkon të dhënat për kri met 
e luftës që i kanë bërë Myslimanët ndaj Kroatëve, 
por çfarë nëse fil lon të kërkojë ed he tje ra? (...) Ato 
ar ki va për luftën në Bosnjë e Hercegovinë janë të 
shpërndara nëpër tërë botën, gjit has htu ed he do ku-
men tet për kri met e luftës. Tri herë kam qenë në 
Ar ki vin shtetërorë të Kroacisë dhe i kam kon trol lu-
ar të gjit ha do ku men tet me emrin - Luf ta në Bosnjë 
e Hercegovinë. Në 74 ar ka. Dhe, ta ni mund t’u 
them se di sa do ku men te të ci lat i kam gje tur herën 
e parë, në herën e dytë ato nuk kanë qenë aty... 
An daj, do ku men tet zhdu ken. Dëshmitarët vde sin, 
ndërsa ne nuk e ke mi bazën e të dhënave, ku mund 
ti gjejmë ato. 
Deklaratë: Ivi ca Mli nov čić, gazetarë, Split, Kro a ci, De bat pu blik 
mbi Iniciativën për the me li min e KO MRA-së, Split, Kro a ci, 26 
nëntor 2009 

Në këtë Iniciativë, Kis ha do të du hej të jetë 
në radhën e parë, por ajo i mbyllë sytë pa ra të 
vërtetës. Ata besojnë se e kanë të vërtetën ab so-
lu te, dhe se nuk kanë nevojë për di a log. 

Ne, në Këshillin e Sho qatës, ku e respektojmë të 
drejtën pro ce du ra le, do të diskutojmë lid hur me 
in ku a dri min tonë në Ko a li ci o nin për KO MRA-në. 
Por, si gu risht që je mi për vërtetimin e fak te ve, dhe 
si gu risht, aq sa mun de mi, do të ndihmojmë në këtë 
çështje. Unë men doj se në këto çështje, Kis ha do të 
du hej të jetë në radhët e pa ra, por ekzistojnë një 
varg arsyeti mesh të tyre të ci lat në fakt janë uto pi ke, 
ose mbyllja e syve pa ra të vërtetës. Fri ko hem, dhe do 
të dëshiroja të jem ga bim, se ajo do të sil let kështu 
ed he lid hur me qëndri met më të re ja, që në shoq-
ërinë tonë, pas 19 vi tesh, se do të du het të zba to het 
lu stri mi, dhe se pre si den ti i ardhshëm do të du hej 
të marrë qëndrim eks pli cit për vik ti mat e ko mu ni-
zmit dhe ti dënojë. (...)Pro ble mi qëndron në atë nëse 
nuk je mi të gjithë nën të njëjtën ombrellë, ku ata do 
të kontrollojnë, mbikëqyrin apo përcaktojnë. I tillë 
është men ta li te ti, dhe unë men doj se ma dje është 
di a pa zo ni dhe ni ve li i të men du a rit. (...) Ata të cilët 
besojnë se e kanë të vërtetën ab so lu te, atyre nuk u 
du het di a lo gu. Dhe ky është pro ble mi i të men du-

a rit si pas atij men ta li te ti, ndërsa unë men doj se 
vetëdijesimi qyte tar ngadalë po zhvil lo het, dhe se 
du het pa sur du rim. Unë per so na lisht, me kënaq ësi 
in ku a dro hem në pro gra met të ci lat kanë për detyrë 
të çojnë përpara Mo sor-in. Kjo gjë mua më sfi don. 
Men doj se shtyrja pa ra e këtij pro jek ti njëkohësisht 
është shtyrje pa ra e Mo so rit. 
Deklaratë: Don Ivan Gru bi šić, Sho qa ta e Akademisë Kro a te në 
Split, De bat pu blik mbi Iniciativën për the me li min e KO MRA-së, 
Split, Kro a ci, 26 nëntor 2009 
 

71. Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le 

Zre nja nin, Ser bi
28 nëntor 2009.

Kon sul ti met i kanë or ga ni zu ar Klu bi i Kikindës dhe 
Qen dra për mbështetje gra ve nga Ki kin da, në bahs-
këpunim me Qen drën Edu ka ti ve të Zre nja ni nit. 
Në kon sul ti me kanë marrë pjesë 28 për faq ësu es të 
ve tëqe ve ri sjes lo ka le, par ti ve po li ti ke, par la men te ve 
të nxënësve, të or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re, sho qa ta ve 
të veteranëve dhe të invalidëve us hta rak të luftës, 
të gjithë nga ter ri to ri i Komunës së Zre nja nit. Në 
cilësi të vez hgu e sit ka marrë pjesë Dra gan Po po viq 
(Ini ci a ti va e të Rinj ve për të Drej tat e Nje ri ut, Ser-
bi). Mi o mir ka Mi la Me lank (Klu bi i Kikindës, Ser bi) 
dhe Mir ja na Iva nç e viq (Qen dra Edu ka ti ve e Zre nja-
ni nit, Ser bi) e hapën tu bi min me mo ti ve per so na le 
të an gaz hi mit në Ko a li ci o nin për KO MRA. Ma ri ja 
Sr diq (Qen dra për mbështetje gra ve, Ser bi) fo li mbi 
arsyet Përse KO MRA. Na tas ha Kan diq (Fon di për 
të Drejtën Hu ma ni ta re, Ser bi) i njof toj pjesëmar-
rësit e kon sul ti me ve me men di met, pro po zi met dhe 
Re ko man di met e pjesëmarrësve të kon sul ti me ev të 
de ri tas hme, ndërsa Ma ja Sto ja no viq (Ini ci ja ti va e të 
Rinj ve për të Drej tat e Nje ri ut, Ser bi) fo li mbi për-
vojat e mi ra të Ko mi si o nit për të Vërtetën. De ba tin 
e ka mo de ru ar Ma ri ja Sr diq (Qen dra për mbështetje 
gra ve, Ser bi).

Pro po zi met, men di met dhe 
Re ko man di met e pjesëmarrësve 

Ini ci a ti va KO MRA shpie drejtë paj ti mit dhe 
in te gri mit në Bas hki min Evro pian. Si erd hi de ri 
tek të luf ta është çështje tjetër.

(…) ab so lu tisht e mbështes këtë dhe jam i gatshëm të 
marrë pjesë në punën, jo në Ko mi sion, por në punën 
për përgatitjen e ter re nit, ta jap kon tri bu tin tim që 
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të ar ri het kjo, meqë kjo shpie ed he drejtë paj ti mit 
dhe njo hjes tonë nga Evro pa dhe në kup ti min tonë të 
Evropës, se këtu nuk jetojnë njerëzit e egër, por njerëz 
krejt nor mal, kur se për atë si ke mi shku ar në luftë, si 
ka ndod hur ajo, kjo veç është çështje tjetër.
Deklaratë: Mi lan Mi li vo je viq, Sho qa ta e veterarëve dhe të 
invalidëve us hta rak të luftës prej vi te ve të 90-ta, Zre nja nin, 
Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Zre nja nin, Ser bi, 28 
nëntor 2009.

(…) Kjo gjith se si do të ketë do bi largpamëse për të 
gjit ha gje ne ra tat në këto hapësira, dhe të bëhemi për 
diçka shem bull në Evropë e ke mi bërë këtë.
Deklaratë: Mi lan Mi li vo je viq, Sho qa ta e veterarëve dhe të 
invalidëve us hta rak të luftës prej vi te ve të 90-ta, Zre nja nin, 
Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Zre nja nin, Ser bi, 28 
nëntor 2009.

Si kur diçka ngjashëm të is hte bërë pas Luftës 
së II Botërore, kri met nuk do të përsëriteshin. 
Pran daj është e rëndësishme që kjo punë të kry-
het de ri në fund.

Si kur (de ba ti mbi të kaluarën) diçka e ngjas hme të 
is hte bërë pas Luftës së II Botërore, si kur ne ta kis-
him mësuar se çfarë ka ndod hur në Ja se novc, ta 
kis him di tur më herët, këtë nuk do ta përsëritshim. 
Domethënë haj de të mos e përsërisim ga bi min e 
Luftës së II Botërore që tash këtë, di si, të çojmë de ri në 
fund në mënyrë të nder shme.
Deklaratë: Mi lan Mi li vo je viq, Sho qa ta e veterarëve dhe të 
invalidëve us hta rak të luftës prej vi te ev të 90-ta, Zre nja nin, 
Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Zre nja nin, Ser bi, 28 
nëntor 2009.

Veteranët nga Ser bia pre sin që KO MRA tua 
bëjë me di je tjerëve se kanë bërë kri me. Vetëm 
nëse të gjithë mar rin pjesë ka shans që të vërte-
tohet gjen dja e ci la do të in kor po ro hej në kul-
turën dhe ade tin tonë.

(…) KO MRA mun det me anë të këtyre shem buj-
ve të jap kon tri but që ne këtë ta për qa fojmë me 
dy du ar, që tjerëve t’ua vëmë në di je ni se dimë për 
kri met e tyre dhe haj de atëherë t’u drej to he mi ed he 
atyre njerëzve që nga ana tjetër kanë bërë kri me, 
që të je mi sa më të suksesshëm, që të ma rr pjesë një 
numër sa më i madh dhe që sa më shumë njerëz të 
ja pin de kla ra tat e ve ta dhe të kontribuojnë, jo vetëm 
në këtë evidencë por, në përgjithësi, në vërtetimin e 
gjen djes fak ti ke, dhe në përgjithësi çka thotë di kush 
ta inkorporojmë në ade tet to na, në shprehitë to na, 
në kulturën tonë. 
Deklaratë: Mi lan Mi li vo je viq, Sho qa ta e veterarëve dhe të 
invalidëve us hta rak të luftës prej vi te ve të 90-ta, Zre nja nin, 
Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Zre nja nin, Ser bi, 28 
nëntor 2009.

Në de bat du het përfshirë komandantët luf ta rak 
– ka shumë që janë njerëz të ndershëm. Du het 
përfshirë partitë po li ti ke dhe parlamentarët.

(…) Unë do të pro po zo ja që ne ti thërrasim ed he ata 
komandantët luf ta rak që janë pjesëmarrës të luftës. 
Shi ko ni, unë jam njëri nga ata i ci li është i gatshëm 
të shkojë çdo kund, sep se s’kam arsye të mos vi ku do 
qoftë. Ne je mi shumë, ka shumë pjesëmarrës në luftë, 
njerëz të ndershëm që kanë marrë pjesë në luftë dhe 
të cilët për arsye të nder shme kanë shku ar atje. Unë 
mund t’i numërojë dy tri par ti po li ti ke të ci lat me 
si gu ri do të me rr nin pjesë … Por për çdo rast, nuk 
është keq që në tu bi min e ardhshëm të ke mi për faq-
ësu e sit e ku ven de ve dhe ko mu na ve to na, e të mos 
flas që nga Ku ven di Re pu bli kan të thir ret di kush si 
mysa fir të vij këtu, le të dëgjojë, dhe në atë mënyrë 
të luftojmë.
Deklaratë: Mi lan Mi li vo je viq, Sho qa ta e veterarëve dhe të 
invalidëve us hta rak të luftës prej vi te ve të 90-ta, Zre nja nin, 
Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Zre nja nin, Ser bi, 28 
nëntor 2009.

Në qoftë se for mi mi i KO MRA-s va ret nga mje tet 
fi nan ci a re të shte te ve në ra jon, ai ko mi sion nuk 
do të for mo het kurrë, pa ra se gjit hash sep se shte-
tet nuk dëshirojnë që të fli tet mbi kri met e luftës.

Më atë rast (nëse shte tet në ra jon e financojnë 
KO MRA) men doj se përpjekja pa ra pra kisht është 
gjyku ar për dështim si dhe të gjit ha de ri më tash. Ja 
pse men doj. Sep se shte tet e njëjta të kis hin das hur 
de ri më tash veç do t’i de po no nin mje tet qysh mo ti 
dhe do të bënin diçka.
Deklaratë: Da ni lo Ba biq, Sho qa ta e invalidëve us hta rak të luftës, 
Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Zre nja nin, Ser bi, 28 nëntor 
2009.

Sep se shte tet tek ne u tre guan të atil la se nuk duan të 
fla sin për këtë. In te re si shtetëror është që të mos fli tet 
mbi kri met e luftës.
Deklaratë: Zlat ko Je li sa vac, qyte tar i in te re su ar nga Zre nja ni ni, 
Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Zre nja nin, Ser bi, 28 
nëntor 2009.

Në bal la fa qi min me të kaluarën du het ni sur nga 
vetë-ris hi ki mi per so nal. Prej tje trit kah ve tve tja.

Du het pra nu ar dhim bjen e se ci lit, por të ni se mi nga 
ajo çka u dhëmb tjerëve, dhe e ke mi bërë ne, domethë-
në është shumë e rëndësishme të ini ci o het ed he vetë-
ris hi ki mi si ndod hi ajo vepër e ci la na dhemb.
Deklaratë: Sa nja Mi lo sav lje viq, Fo ru mi Gra ve të Ligës So ci al de-
mo kra te të Vojvodinës, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, 
Zre nja nin, Ser bi, 28 nëntor 2009.
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Refugjatët janë vik ti ma dhe kanë të drejtë të 
jetojnë me di nji tet. Njerëzit kanë pa sur dhimb-
su ni ndaj tyre kur kanë ard hur, e pa staj i kanë 
gjyku ar që kanë ard hur. 

Ata ed he sot janë të zi në shpirt sep se janë bërë 
ka ma re në këtë hapësirë, e nuk kanë das hur të jenë 
aty. Kur se njerëzit që i kanë pra nu ar, me një pjesë 
kanë pa sur dhimb su ni e me pjesën tjetër i kanë 
gjyku ar ashpër, sep se po ua zënë ven det e tyre të 
punës, se u kanë ard hur e askush nuk i ka thir rur. 
Atyre (refugjatëve) u dhemb fak ti se për këtë nuk 
po fli tet sa du het dhe ata thjeshtë nuk kanë më 
sta tus të di sa të përndjekurve, të ikur ve dhe ata 
kanë sta tus të njerëzve që jetojnë me di nji tet ku do 
qoftë, tash falë rret ha na ve me apo pa dëshirë, por 
të mund të jetojnë nor ma lisht.
Deklaratë: Sa nja Mi lo sav lje viq, Fo ru mi Gra ve të Ligës So ci al de-
mo kra te të Vojvodinës, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, 
Zre nja nin, Ser bi, 28 nëntor 2009.

Me di at lo ka le do ta mbështesin iniciativën por 
mbi te pak di het. Anëtarët e Ko a li ci o nit në 
ni vel lo kal du het t’i njoftojnë me di at me inicia-
tivën.

Ka me dia që kanë in te res. Haj de nga pak të kyçemi 
në punën e me di a ve. Unë men doj se këtu në San tos 
apo KTV mund ta mar rim (mbështetjen) nëse ne 
këtu në lo kal ak ti vi zo he mi…ky është fil lim për të 
ci lin pak kush dinë e pak çka dinë. Sep se kjo është 
gjë jashtëzakonisht e do bis hme për të ar dhmen 
e këtij ra jo ni, jo vetëm të Serbisë por të kom plet 
ra jo nit.
Deklaratë: Mi lan Mi li vo je viq, Sho qa ta e veterarëve dhe të 
invalidëve us hta rak të luftës prej vi te ve të 90-ta, Zre nja nin, Ser bi, 
Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Zre nja nin, Ser bi, 28 nëntor 
2009.

(…) të mblid he mi t’i vizitojmë ato shtëpi te le vi zi ve 
dhe t’ua sqa rojmë di rekt këtë, sep se nga ky ma te-
rial ndos hta tash do ta kuptojnë, dhe do të shkojmë 
nëpër të gjit ha ko mu nat, nëse as htu ni se mi, unë 
them me suk ses mun de mi opi ni o nit t’ia tregojmë 
rëndësinë e këtij KO MRA që du het të for mo het.
Deklaratë: Mi lan Mi li vo je viq, Sho qa ta e veterarëve dhe të 
invalidëve us hta rak të luftës prej vi te ve të 90-ta, Zre nja nin, Ser bi, 
Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Zre nja nin, Ser bi, 28 nëntor 
2009.

Të rinjtë në Zre nja nin nuk janë të njof tu ar me 
iniciativën. Në shkol lat e me sme nuk ek zi ston 
lënda që mer ret me luftërat prej vi tit 1991. 
Profesorët e historisë po i ikin kësaj te me, kur-
se në orët e edukatës qyte ta re çdo gjë varët nga 
vul lne ti per so nal i pro fe so rit.

Ne ke mi pasqyrën se sa ri nia, vërtetë mje di si ynë 
nuk dinë asgjë mbi këtë dhe sa janë të verbër me 
di sa ide, të them, të njerëzve kryesor që kanë dëshirë 
të manipulojnë dhe është i mirë fak ti që të mësohet 
e vërteta e ci la mund të jetë vetëm një, se nuk mund 
se ci li po pull me e pas historinë e vet por ek zi ston 
vetëm një hi sto ri.
Deklaratë: Ja sna Ja nos hev, Qen dra për fëmijë dhe të rinj -Mas-
hta lis hte, Zre nja nin, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Zre nja-
nin, Ser bi, 28 nëntor 2009.

(…) nuk ek zi ston asnjë lëndë që mer ret me këtë, li bri 
i mësimit për klasën e IV-të ka një tekst me di sa 
fja li mbi gjit ha ngjar jet ku kanë qenë fushëbetejat, 
kjo vetëm në orët e edu ki mit qytetarë mësohet, por 
ed he kjo varët nga pro fe so ri dhe vul lne ti i tij per-
so nal nëse do të mer ret me këto te ma. Profesorët 
e historisë kryesisht po i ikin asaj pje se të lëndës 
mësimore, sep se thonë se en de është herët të fli tet 
mbi këtë, as htu që askush ed he nuk e përpunon atë 
pjesë, atë çështje mbi luftërat e vi te ve të 90-ta.
Deklaratë: An drea Koçish Par la men ti i nxënësve të gjim na zit 
dhe gru pi ko mu nal i Këshillit të Hel sin kit për të Drej tat e Nje ri ut, 
Zre nja nin, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Zre nja nin, 
Ser bi, 28 nëntor 2009.

Pjesëtarët e ushtrisë dhe të policisë së rre gullt 
e bar tin barrën e kri mit të for ma ci o ne ve pa ra-
mi li ta re. KO MRA mund ta korrigjojë këtë.

Ta mar rin si shem bull fushëbetejën kro a te. Sa 
pa ra-us htri ke mi pa sur, sa pa ra mi li tar ta nit janë 
pa ra qi tur? E ne i bar tim pa so jat e gjithë atyre, si 
nga njëra as htu ed he nga ana tjetër. Dhe krejt na 
ngar ko het ne ve dhe në fytyrën tonë, në të gjit ha 
fushëbetejat.
Deklaratë: Zhar ko Bes htan ski, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka-
le, Zre nja nin, Ser bi, 28 nëntor 2009.

KO MRA du het ta mbështes nevojën e re ha bi li-
ti mit të veteranëve.

Pro ble mi që po e shosh unë është se një numër i 
mirë i tyre (veteranëve) fa re nuk ka mundësi për 
shërim, as që dinë se në çfarë mënyre mund të mar-
rin mbështetje, ndihmë. Kjo tash me si gu ri nuk bënë 
pjesë në man da tin e KO MRA, por me si gu ri është 
një nga gjërat në të ci lat mund të ndi ko het si kur që 
ndi ko het në shte tin për ta mbështetur iniciativën 
e KO MRA. Ekzistojnë shumë pakë qen dra në Ser-
bi në të ci lat ata mund të mar rin ndihmë, e unë 
këtë në kokën ti me po e ndërlidhi me atë se shumë 
njerëz pa shërim po rrinë në shtëpi, tra u mat e ve ta 
i mbytin me al kool apo me diç tjetër. Nga kjo është 
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ed he dhu na e mad he në fa mi lje dhe të rinjtë po na 
rritën në fa mi ljet që janë të shpërndara, ku fëmijët 
rrahën. Thjeshtë ky është një pro blem tepër i madh 
në shoq ërinë tonë të ci lin nuk po e pre kim.
Deklaratë: Da ni je la Je li sa vac, qyte ta re e in te re su ar nga Zre nja ni, 
Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Zre nja nin, Ser bi, 28 nëntor 
2009.

Or ga ni za tat dhe bashkësitë re li gji o ze janë 
ed he vik ti ma dhe kanë përgjegjësi dhe rol në 
gjithë atë që ka ndod hur në të kaluarën. 

Domethënë, re li gji o net dhe bashkësitë fe ta re janë 
vik ti ma për shkak që janë rrënuar aq e aq xha mia, 
aq e aq kis ha, ma na sti re… e nga ana tjetër është e 
ne voj shme të bi se do het dhe të dëgjohet nga vetë ata 
mbi ro lin e tyre, mbi përgjegjësinë e tyre për atë 
që ka ndod hur. Dhe ky në të re a li tet është ai te ren 
rrëshqitës ku di kush është ed he viktimë, e du het të 
ketë ra port te jet të madh vetëkritikë ndaj in sti tu ci-
o nit të vetë kar shi asaj që është bërë.
Deklaratë: Na tas ha Kan diq, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Zre nja nin, Ser bi, 28 
nëntor 2009.

Shënimi i përbashkët e ven de ve të kri mit, përf-
shirë ed he ven det e bur go sjes, është in stru-
men ti më i fortë kundër përsëritjes së kri mit.

Nëse këtë bënë KO MRA, nëse fil lu ar nga ja na ri 
i vi tit 1991, e ren dit në mënyrë kro no lo gji ke çdo 
vend ku është kryer ndonjë krim dhe nëse ato ven-
de i shënojmë, do ta krijojmë hartën e kuj ti mit. 
Jam plotësisht i si gurt se ky është in stru men ti më 
i fu qishëm, mje ti më i fortë kundër përsëritjes së 
mundshme të kri me ve.
Deklaratë: Na tas ha Kan diq, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Zre nja nin, Ser bi, 28 
nëntor 2009.

Është në in te res të së vërtetës që të zba to hen 
standardët ndërkombëtare për kla si fi ki min 
e objek te ve për bur go sje, që të di het çka janë 
llo go ret, qen drat e grum bul li mit, bur gjet dhe 
kam pet e për qen dri mit. 

Hajt atëherë me këta të pafatët nga Stajiçeva 
dhe Be ge ji të spa stro het përfundimisht çfarë ka 
ndodhë aty. Për këtë shkak du het të punojmë 
bashkë, pavarësisht se në cilën anë janë gje tur. T’i 
vërtetojmë saktë gjërat. Nëse ju vërtetë men do ni, 
ke ni pro va, dëshmi të for ta se kjo ka qenë Qen dër 
e grum bul li mit apo burg us hta rak, pa ra qi sni me 
anë të këtij ko a li ci o ni, organizatës së këtillë e ci la 
pra është organizatë shtetërore ku mund t’i pa ra-

qi sni fak tet re le van te dhe pa staj kjo është çështje 
e kryer.
Deklaratë: Zlat ko Je li sa vac, qyte tar i in te re su ar, Zre nja nin, Kon-
sul ti met me bashkësinë lo ka le, Zre nja nin, Ser bi, 28 nëntor 2009.

Çdo dëshmim pu blik du het të ve ri fi ko het nga 
më shumë bu ri me të pa va ru ra.
 
Kur … di kush dëshmon mbi ndonjë krim apo thotë 
se ka marrë pjesë di rekt ose në ndonjë mënyrë ka 
qenë i keq traj tu ar dhe krejt këtë, në bazë të çka 
vërtetohet se ai është pikërisht kjo që po pre zan to-
het se është.
Deklaratë: Alek san dra Mlla de no viq, Këshilli Ko mu nal i Partisë 
Li be ral De mo kra ti ke në Zre nja ni nu, Ser bi. Kon sul ti met me bash-
kësinë lo ka le, Zre nja nin, Ser bi, 28 nëntor 2009.

Çdo dëshmim du het të ve ri fi ko het nga dy apo tri 
bu ri me të pa va ru ra që të mos vijmë në situatë që 
ne të mar rim pjesë, për shem bull, në pa ra qi tjen e 
ndonjë të dhëne që nuk janë të sak ta.
Deklaratë: Na tas ha Kan diq, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Zre nja nin, Ser bi, 28 
nëntor 2009.

Mbled hja e nënshkrimeve për KO MRA du het 
të or ga ni zo het në ni vel lo kal. Të shfrytëzohen 
bashkësitë lo ka le. Veteranët do të mar rin pjesë 
në këtë.

Dhe në fund ju po tho ni një mi lion nënshkrime. 
Po du het Ser bia të ketë bi le një mi lion, nëse në 
Ser bi s’ka një mi lion nënshkrime atëherë nuk do 
të bëhej shumë. Haj de të ak ti vi zo he mi nëpër gjit-
ha ko mu nat, që ai nënshkrim të jetë i or ga ni zu ar, 
si kur se ed he ndryshe pu no het, do të ketë shumë 
që do të na pranojmë kur të kuptojnë ro lin e kësaj 
(…) nëse men do ni t’i mblid hni një mi lion vo ta kjo 
është rrugë për të hyrë tek qytetarët që të vijnë ta 
nënshkruajnë në bashkësinë lo ka le atë regjistër se 
dëshiron të bas hko het dhe ta mbështes këtë ak sion i 
ci li nuk është as na ci o nal, as per so nal veçse do mos-
do dhe nevojë e këtij ra jo ni,
Deklaratë: Mil lan Mi li vo je viq, Sho qa ta e veterarëve dhe të 
invalidëve us hta rak të luftës prej vi te ve të 90-ta, Zre nja nin, 
Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Zre nja nin, Ser bi, 28 
nëntor 2009.

Du het të ndi ko het në gjen djen in di fe ren te të 
shoq ërisë.

(…) ky mje dis kryesisht është „nuk ka të bëjë me 
mua, po i ndodh di kujt tjetër”. Në re a li tet du het 
të arrijmë të kundërtën „ka të bëjë me mua dhe 
du het të bisedojmë për këtë” dhe të arrijmë de ri tek 
e vërteta dhe që njëmend të gjithë bashkë t’ia da lim 
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në këtë përpjekje që ky Ko a li cion për KO MRA të 
gjallërohet si du het.
Deklaratë: Ti ja na Zhi va nov, Këshilli Ko mu nal i Partisë De mo-
kra ti ke në Zre nja nin, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, 
Zre nja nin, Ser bi, 28 nëntor 2009.

72. Kon sul ti me na ci o na le me të 
rinjtë mbi Iniciativën për 
the me li min e KO MRA-së

Selcë, Kro a ci
3 dhje tor 2009

Kon sul ti met na ci o na le me të rinjtë në Kro a ci i 
kanë or ga ni zu ar Rr je ti i të Rinj ve të Kroacisë dhe 
OJQ Do cu men ta nga Za gre bi, me 46 pjesëmar-
rës. Ligjërues is hin Eugen Ja kov čić (Do cu men ta, 
Za greb, Kro a ci) dhe Ivan No vo sel (Le ga lis, Za greb, 
Kro a ci). Ta ki min e mo de roi Emi na Bu žin kić (Rr je ti 
i të Rinj ve në Kro a ci, Za greb, Kro a ci). 

Shqyrti mi i pro po zi me ve, re ko man di met 
dhe opi ni o net e pjesëmarrësve/eve: 

Rri tja e mo bi li zi mit të të rinj ve, bashkëpunimi 
ndërkulturor, prod hi mi i fil ma ve për bal la fa qi-
min dhe përfshirja e me di e ve do të du hej të jetë 
bazë për har ti min e po li ti ka ve për të rinjtë. 

Men doj se gje ne ra tat to na në mënyrë in di rek te, gjit-
has htu janë vik ti ma. (...) Gja sat to na janë dukshëm 
më të vo gla, kra ha su ar me bashkë-moshatarët tanë 
nëpër Evropë dhe botë... Ajo, se si mund ta shoh for-
mi min e po li ti ka ve të të rinj ve, përpos rëndësisë së 
edu ki mit for mal dhe jo for mal, që është ab so lu tisht 
gjëja e parë, po aq i rëndësishëm është ed he mo bi-
li zi mi, mo bi li zi mi ra jo nal i të rinj ve. Dhe, çështja 
tjetër me rëndësi është ro li i me di e ve dhe prod hi-
mi i pro duk si o ne ve të pa va ru ra do ku men ta re. Të 
gjithë ke mi parë se sa shumë mund të bëjnë fil mat 
si ata: „Stu hia mbi Krainë“; „Vu ko var – prer ja e 
fun dit“; dhe „Të shlyerit“ , se çfarë is hin ato bom ba 
të ci lat shpërthyen në shoq ëritë to na. Ab so lu tisht 
ka nevojë për më shumë kësi fil ma, dhe do të du hej 
të shfa qen në te le vi zi o ne në terminët e shikue-
shmërisë më të mad he. (...) Dua të them se është 
shumë e rëndësishme, në shoq ëritë to na, pra në 
ni vel kombëtar të propozojë të fillojë bashkëpunimi 
ndërkulturorë në ni vel ra jo nal, dhe të për qen dro het 
në bashkëpunimin e të rinj ve në fushën e zhvil li mit 
të përbashkët të ngjar je ve kul tu ro re. 

Deklaratë: Ka ta ri na Pa vić, Rr je ti i të Rinj ve në Kro a ci, Za greb, 
Kro a ci, Kon sul ti me na ci o na le me të rinjtë mbi Iniciativën për 
the me li min e KO MRA-së, Selcë, Kro a ci, 3 Dhje tor 2009 

Të rinjtë do të du hej të kërkojnë nga Qe ve ria 
e Kroacisë që t’u hi qen nga li brat shkollorë 
përmbajtjet e mi te ve dhe të fu ten në to sa më 
shumë fak te.

(...) Bëhen shumë përpjekje, për shem bull në Gjer-
ma ni, Po lo ni, e Francë në zhvil li min e li bra ve 
shkollorë nga të cilët ten to het të hi qen in ter pre ti-
met mi ti ke të kon flik te ve, dhe të fu ten sa më shumë 
fak te. Mund të jetë njëra nga kërkesat to na për 
Qe ve rinë e Republikës së Kroacisë, që të shko het në 
këtë drej tim? (...) Ndos hta do të is hte su gje rim i mirë 
nëse qe ve ri ve to na u drej to het ape li për the me li min 
e një Ko mi si o ni të tillë Ra jo nal. Ndos hta kjo do të 
mund të is hte një iniciativë avo ki mi e or ga ni za ta ve 
të të rinj ve. Nuk e di, si po ju du ket ju ve? A ta rad-
hi sim në këto re ko man di me të ci lat do t’ia dërgojmë 
Qe ve risë së Republikës së Kroacisë, që se ri o zisht të 
mendojë për the me li min e një ko mi si o ni të tillë/ 
(...) Rr je ti i të Rinj ve të Kroacisë do të in ku a dro het 
përmes ak ti vi te te ve të Bor dit drej tu es dhe eki-
pit ope ra tiv në mbled hjen e nënshkrimeve dhe në 
mbështetjen e ini ci a ti va ve të ndryshme lo ka le. 
Deklaratë: Emi na Bu žin kić, Rr je ti i të Rinj ve në Kro a ci, Za greb, 
Kro a ci, Kon sul ti me na ci o na le me të rinjtë mbi Iniciativën për the-
me li min e KO MRA-së, Selcë, Kro a ci, 3 Dhje tor 2009 

Si ste mi i ar si mit du het të punojë afatgjatë në 
ndërtimin e pa qes, së pa ri përmes li bra ve shkol-
lorë, historisë, sociologjisë... më shumë fak te-
ve, më pak in ter pre ti me ve. Të rinjtë du het t’u 
mësohen shkathtësitë se si të bal la fa qo hen me 
si tu a tat e ndryshme ndër-kul tu ro re. 

Besojmë se si ste mi ar si mor është diçka ku mund 
të pu no het në mënyrë afat-gja te në ndërtimin e 
pa qes në shoq ërinë tonë. (...) Së pa ri në li brat e 
historisë, sociologjisë dhe lëndëve tje ra shkol lo re, 
është me rëndësi të mos ketë in ter pre ti me të ngjyro-
su ra. Gjegjësisht, të mos mer ren me in ter pre ti min 
e të dhënave, por do të is hte më mirë për shoq ërinë 
tonë, që në to të ketë më shumë fak te dhe ndos hta 
in ter pre ti met t’u li hen të rinj ve. Pra, të ke mi, për 
shem bull, ti ke mi të rad hi tu ra: në atë vend kanë 
vde kur kaq civilë, ajo us htri ka qenë atje, e kështu 
me radhë, të ke mi fak tet. Aq sa jam i in for mu ar, 
ne ako ma nuk i ke mi të dhënat e sak ta. (...) Gjit-
has htu, është me rëndësi të mësohen shkathtësi të 
ndryshme, e jo veç të fi to hen njo hu ri të re ja lid hur 
me ndërtimin e pa qes. Pra, shkathtësi me të ci lat të 
rinjtë do të aftësohen të bal la fa qo hen me si tu a tat 
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në të ci lat do të gjen den. Dhe në ra por tin e tyre me 
të kaluarën, dhe në qëndri min kri tik si dhe të men-
du a rit për atë se çka ka ndod hur. Çfarë mund të 
mësojmë nga kjo, apo si të bal la fa qo he mi, nuk e di, 
në ndonjë situatë ndër-kul tu ro re dhe me të rinjtë e 
ven de ve tje ra, nga shte tet të ci lat në një kohë të cak-
tu ar i ke mi kon si de ru ar ar miq, ose të paktën as htu 
janë pre zan tu ar. Apo is hin, gjith se si. 
Deklaratë: Lo vor ka Ba čić, Qen dra për Stu di me të pa qes, Za greb, 
Kro a ci, Kon sul ti me na ci o na le me të rinjtë mbi Iniciativën për 
the me li min e KO MRA-së, Selcë, Kro a ci, 3 Dhje tor 2009 

A është e mun dur që vik ti mat të vinë në shkollë 
dhe të fla sin për përjetimet e tyre? Do të du hej 
të dëgjohen ed he dhu nu e sit, të cilët fshi hen pas 
vik ti ma ve. Ata du het dëgjuar, për të parë se de ri 
ku mund të shkojë nje riu. 

... Ek zi ston shku ar ja në Ja se novc, njerëzit shkojnë 
në or ga ni zi me gru po re në ven de të til la. Atëherë, 
a ka kup tim, pa si që Do cu men ta pu non në bal la-
fa qi min dhe dëshminë e vik ti ma ve, atëherë a është 
e mun dur që di sa vik ti ma të vinë në shkol la apo 
ven de tje ra dhe të fla sin për përvojat e tyre, Por, për 
mua do të is hte më in te re san te ta dëgjojmë dhu-
nu e sin, e jo viktimën. Men doj, se vik ti mat gjithnjë 
tingëllojnë ngjashëm, më in te re san te është që di sa 
ushtarë që ecin përreth, të fla sin për atë se çka kanë 
bërë dhe si e kanë bërë, etj. Pra, që ata të rinj të sho-
hin se çka do të thotë ajo. Në përgjithësi, ide ja për 
atë se si ndi het nje riu i ci li vret nje riun. (...) Dhu-
nu e sit janë ata të cilët janë fshe hur pas vik ti ma ve, 
e të rinjtë natyrisht se mund të jenë të dhunshëm. 
(...) Kështu që, ky është një shkas te të gjithë ne, te 
të gjithë të rinjtë, kështu që ndos hta do të is hte më 
mirë të sho him se çfarë është me vetë dhu nu e sit. Ti 
dëgjojmë ed he vëzhguesit, e di ni se çfarë kanë qenë 
vëzhguesit në luftë, ata të cilët i kanë prerë veshët, 
hundët, etj. Dhe kjo është ajo fa sci nu e sja, se de ri ku 
mund të shkojë nje riu. 
Deklaratë: Ma ri na Glo boč nik, Fa deIn, Za greb, Kro a ci, Kon-
sul ti me na ci o na le me të rinjtë mbi Iniciativën për the me li min e 
KO MRA-së, Selcë, Kro a ci, 3 Dhje tor 2009 

Është shumë me rëndësi t’u mësohet fëmijëve 
dhe të rinj ve për gjërat e përbashkëta të ci lat i 
ke mi pasë pa ra vi te ve të nëntëdhjeta, dhe si ka 
ard hur de ri të ngjar jet (luftërat) e til la. 

... Në shkol la ka sa si të mad he të mitologjisë. 
Mirëpo, përpos kësaj, lëmisë e ci la mer ret me 
luftërat, shkatërrimin e ish shte te ve dhe kri met e 
kryera, është shumë e rëndësishme që fëmijëve t’u 
mësohet (rrëfehet) për gjërat e përbashkëta të ci lat 
i ke mi pasë pa ra vi tit 1990. Kjo është një periudhë, 

e ci la ma dje as nuk është in ter pre tu ar në li brat 
shkollorë të historisë, për këtë temë janë një apo dy 
fa qe. Kështu që, men doj se ky seg ment është gjith-
se si shumë i rëndësishëm. Pra, edu ki mi në lëminë 
e historisë, sep se kjo ta ni po hyn në atë që ka qenë 
më parë, se si në fakt ka ardhë de ri të gjërat e til la. 
(...) Përmes njësive for ma le për shkak të rrëfimeve 
të tyre shoq ëro re dhe kul tu ro re. Këtu është shumë 
e vështirë të ar ri het objek ti vi te ti, ma dje ed he në 
vetë tek stin, sep se e dimë se ky është një pro ces i 
sub-koshiencës të for mi mit të vetëdijesimit kla sor, 
na ci o nal (kombëtar) dhe ra cor. (...) Ata të cilët edu-
kojnë (mësimdhënësit) do të du hej të arrijnë në një 
ni vel të objek ti vi te tit, si kur se ed he ko mu ni te ti dhe 
prindërit. Pra, pro ce si në përgjithësi. 
Deklaratë: Ma ri ja Hre bac, Rr je ti i të Rinj ve në Kro a ci, Za greb, 
Kro a ci, Kon sul ti me na ci o na le me të rinjtë mbi Iniciativën për 
the me li min e KO MRA-së, Selcë, Kro a ci, 3 Dhje tor 2009 

Nuk e përkrahi sjel ljen e dhu nu e sve dhe vik ti-
ma ve, në shkollë. Ke mi më shumë punë rreth 
bal la fa qi mit me të tas hmen.

Unë nuk do t’ia le joj fëmijës tim bal la fa qi min, dhe 
do të is ha kundër nëse di kush do të sill te viktimën 
apo dhu nu e sin në shkollë. Dhe nuk e mbështes 
këtë. Men doj se ke mi shumë më shumë punë rreth 
bal la fa qi mit me të vërtetën, rreth ha pjes së syve, 
pa ra se gjit hash të syve tonë, rreth asaj se çfarë po 
ndodhë rreth nesh. 
Deklaratë: Ve sna Vi lus, Ven dor, Kar lovc, Kro a ci, Kon sul ti-
me na ci o na le me të rinjtë mbi Iniciativën për the me li min e 
KO MRA-së, Selcë, Kro a ci, 3 Dhje tor 2009 

Nëpër shkol la dhe fa kul te te, në tërë Kroacinë, 
të ven do sen pul tet e in for mi mit për KO MRA-
në, dhe të or ga ni zo hen ligjërata. 

... Më i rëndësishmi është re ko man di mi që nëpër 
shkol la dhe fa kul te te, nëpër tërë Kroacinë të ven-
do sen pul tet e (ta vo li nat) in for mi mit, në të ci lat 
do të in for mo hes hin të rinjtë për KO MRA-në, por 
gjit has htu ed he të or ga ni zo hen ligjërata të shkur tra 
përmes të ci la ve do të mund të mësonin më shumë 
për KO MRA-në. Kolegët nga Sho qa ta Fe ri a le Ho te-
li e ri ke në Kro a ci, i kanë ofru ar vullnetarët e tyre, që 
janë nu me ri kisht mjaft shumë, rreth dyqind, që të 
an gaz ho hen rreth mbled hjes së nënshkrimeve. (...) 
Të ven do sen pul tet (ta vo li nat) e in for mi mit nëpër 
ho te le në kuadër të Sho qatës Fe ri a le në Kro a ci, sak-
tësisht në gjashtë sosh, ku të rinjtë e Kroacisë, por 
ed he të tjerët, do të mund të in for mo hen lid hur me 
këtë temë. (...) Ko le gu nga sho qa ta K.V.A.R.K. nga 
Krizhevacë, ka thënë se sho qa ta e tyre do të mund 
të an gaz ho het në mbled hjen e nënshkrimeve dhe në 
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or ga ni zi min e punëtorive në të ci lat do të di sku to hej 
për KO MRA-në dhe ku do të shfa qes hin fil mat.
Deklaratë: Da ri ja Ma rić, Do cu men ta, Za greb, Kro a ci, Kon sul-
ti me na ci o na le me të rinjtë mbi Iniciativën për the me li min e 
KO MRA-së, Selcë, Kro a ci, 3 Dhje tor 2009 

73. Kon sul ti met me bashkësinë 
lo ka le mbi Iniciativën për 
for mi min KO MRA-s

Bërçko, BeH
5 dhje tor 2009. 

Më 5 dhje tor të vi tit 2009, në Bërçko, janë mbaj tur 
kon sul ti met lo ka le mbi the me li min e Ko mi si o nit 
Ra jo nal për vërtetimin e fak te ve mbi kri met e luftës 
dhe shke ljet tje ra të rënda të drej ta ve të nje ri ut në 
ish RSFJ (KO MRA). Or ga ni za tor ka qenë Fo ru mi i 
Qytetarëve të Tuzllës. Mbi iniciativën dhe rrjedhën 
e pro ce sit kon sul ta tiv në ra jon, ka fo lur Eugen Ja ko-
vç iq ( Do cu men ta, Kro a ci), kur se mbi përvojat më 
të mi ra të ko mi si o ne ve tje ra për të vërtetën Bran-
ko To do ro viq (Këshilli i Hel sin kit për të Drej tat e 
Nje ri ut në Republikën Serp ska -RS), ndërsa Ve hid 
She hiq (Fo ru mi i Qytetarëve të Tuzllës, BeH) e ka 
mo de ru ar di sku ti min. Pjesëmarrësit e kon sul ti me ve 
(24) kanë qenë për faq ësu es të sho qa ta ve të vik ti-
ma ve, të kampistëve, fa mi lje ve të luftëtarëve dhe 
civilëve të zhdu kur, të or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re, 
bashkësive fe ta re, si dhe për faq ësu e sit e pus hte tit: 
pre fek ti i Di strik tit të Bërçkos në BeH, Dra gan Pa jiq 
dhe kryeta ri i Ku ven dit të Di strik tit të Bërçkos, Mir-
sad Gja po. 

Pro po zi met, men di met dhe 
Re ko man di met e pjesëmarrësve

Në Di strik tin e Bërçkos ek zi ston vul lne ti po li-
tik që të kon fir mo het e vërteta mbi atë çfarë ka 
ndod hur në luftë. Për faq ësu e sit e pus hte tit e 
mbështesin idenë mbi for mi min e KO MRA. 

 ne (…) ke mi nevojë që kjo e vërtetë mbi ndodhitë 
në këto hapësira të sil let de ri në fund. (…) të ar ri-
hen të vërtetat e mirëfillta, sep se ato të vërteta do 
të ndihmojnë që ai am bi ent të kon so li do het dhe 
mje di si shumetnikë të for co het ed he më tepër. (…) 
dhe në Di strikt tho ni çka (…) du het bërë që ne ta 
mbështesim këtë, nga se Di strik ti dhe e ardhmja e tij, 
dhe Bo snja e Her ce go vi na dhe e ardhmja e saj, nuk 
mund të ekzistojnë me të tri vërteta.

Deklaratë: Mir sad Gja po, kryetar i Ku ven dit të Di strik tit Bërçko, 
Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Bërçko, BeH, 5 dhje tor 2009.

(..) pa kurrfarë re zer ve e mbështes këtë iniciativë. 
Nga ju pres ide kon kre te, gjegjësisht çka dëshironi 
nga ne të bëjmë që tu ndihmojmë dhe me ven di me të 
cak tu a ra në kuadër të qe ve risë e të ku ven dit të hymë 
në këtë ak ti vi tet (…)
Deklaratë: Dra gan Pa jiq, pre fek ti i Di strik tit Bërçko, BeH. Kon-
sul ti met me bashkësinë lo ka le, Bërçko, BeH, 5 dhje tor 2009.

(…) ne ako ma as në Bërçko nuk je mi ha pur ndaj njëri 
tje trit, më parë se ke mi vetëdijesuar këtë si nevojë 
për ve tve ten, jo për shkak të Bas hki mit Evro pian 
apo in te gri me ve dhe të kërkesës që pa ra nesh po e 
shtron bo ta, veç për shkak se është premisë për një të 
ar dhme më fa tlu me, më të si gurt të jetesës këtu.
Deklaratë: Qa zim Sul je viq, Bashkësia Bos hnja ke e Kulturës -Pre-
po rod, Bërçko, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Bërçko, 
BeH, 5 dhje tor 2009.

Është pje kur ne vo ja shoq ëro re për të vërtetën 
dhe për bal la fa qim me barrën e së kaluarës. 
Kjo iniciativë është nevojë e të gjit ha vik ti ma ve.

(…) kjo është një ide shumë e shëndosh, e do bis hme 
e kon struk ti ve dhe gjith se si të gjithë ne bashkë, si 
anëtarë të shoq ërisë në një kup tim të gjerë, du het 
këtë ta mbështesim ed he in di vi du a lisht dhe sa 
mun de mi me anë të in sti tu ci o ne ve që even tu a-
lisht i për faq ësojmë (…) është pje kur një klimë e 
përgjithshme shoq ëro re, psi ko lo gji ke, emo ci o na le, 
shpirtërore këtu bren da të gjit ha kom be ve, të gjit ha 
këtyre kor pu se ve kombëtare, se du am të arrijmë të 
vërtetën, se dëshirojmë të afro he mi dhe dëshirojmë 
në njëfarë mënyre të gjithë të shkar ko he mi nga ajo 
barrë e mad he që po na mun don.
Deklaratë: Mu sta fa Go be liq, krye-ima mi i Mex hli sit të Bashkësisë 
Isla me Bërçko, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Bërçko, BeH, 
5 dhje tor 2009.

(…) bashkë-ndjejmë me të gjit ha vik ti mat, sep se 
ed he vet jam viktimë dhe do të do ja që kjo qa sje që 
ne po e sforcojmë dhe ky (Ko a li cion për KO MRA) 
të ci lit ne do ti bas hko he mi ed he si sho qatë ed he 
unë si in di vid, të ketë suk ses. Kjo është dëshira e 
vik ti ma ve. Kjo është nevojë e pas hte rur e vik ti ma ve, 
por ed he nevojë e pa qes, e ardhmërisë së BeH dhe e 
mbarë ra jo nit.
Deklaratë: Vla do Dra goj lo viq, Sho qa ta e Robërve dhe Kampistëve 
të Luftës, Lid hja e Kampistëve të RS, Modriçë, BeH, Kon sul ti met 
me bashkësinë lo ka le, Bërçko, BeH, 5 dhje tor 2009. 

Ini ci a ti va përshëndetet dhe pre sim se do të rri tet 
vetëdija dhe kjo do të marrë mbështetjen e gjerë 
(..) ne shpesh po fla sim mbi përgjegjësinë pe na le. 
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Pasqyre e mendimeve, propozimeve dhe rekomandimeve 
korrik – dhjetor 2009

Mirëpo, (..) kon kre tisht në Bërçko ekzistojnë (..) 
10 ose më shumë gra që kanë ka lu ar tor tu ra të 
tme rrs hme të përdhunimit (nga ak tet e til la kanë 
lin dur ed he fëmijët të cilët sot kanë 13, 14 vjet), 
të ci lat nevojën për psi ko te ra pi e realizojnë me 
shku ar je në Tuzëll, por nëse janë në prag të sta-
tu sit so cial ( e më shumë ka të til la) ato vuajnë 
dhe jetojnë me atë mun di min e vet dhe pro ble met 
bren da mu re ve të shtëpisë. Tash shpejtë në Bërçko 
një femër ka bërë vetëvrasje. Jetojnë (…) mi dis 
botëve të nda ra e të mbyllu ra, ose të robërimit në 
të vërtetat e ve ta.
Deklaratë: Qa zim Sul je viq, Bashkësia Bos hnja ke e Kulturës 
-Pre po rod, Bërçko, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, 
Bërçko, BeH, 5 dhje tor 2009.

KO MRA du het të fo ku so het në ngjar jet nga 
luf ta e fun dit në ter ri to rin e ish RSFJ. 

(…) du het të fo ku so he mi nëse du am të arrijmë tek 
vik ti mat, në atë që ka ndod hur këtu ed he në këtë 
luftën e fun dit.
Deklaratë: Lla zar Blla go je viq, Or ga ni za ta e Luftëtarëve të RS, 
Sha mac, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Bërçko, BeH, 
5 dhje tor 2009.

Zëri pu blik i vik ti ma ve do të ndikojë që të 
ndrysho het vetëdija jonë dhe të flakën gjysmë 
të vërtetat. Është me rëndësi që politikanët ti 
dëgjojnë vik ti mat.

Du het (…) dhënë shan sin vik ti ma ve të fla sin dhe 
pas një ko he të cak tu ar, men doj se vetëdija e të 
gjithë ne ve ngadalë do të ndrysho het (…)shumë 
gjysmë të vërtetat dh shumë të qu aj tu ra të vërteta 
që po pla so hen për arsye nga më të ndryshmet, do 
të bien në ujë dhe të ar ri het for mi mi i asaj që do të 
na ndihmojë të gjithë ne ve që pas krejt asaj që na 
ka ndod hur në të kaluarën, ta mësojmë njëmend të 
vërtetën e mirëfilltë.
Deklaratë: Dra gan Pa jiq, pre fekt i Di strik tit Bërçko, BeH, Kon-
sul ti met me bashkësinë lo ka le, Bërçko, BeH, 5 dhje tor 2009.

KO MRA (Ko a li ci o ni për KO MRA) do të du het ta 
mbajë në të gjit ha par la men tet një kon sul tim të 
këtillë me anëtarët e tashëm të ku ven de ve par la-
men ta re. Jo vetëm ajo që tash të the mi përse ne vo-
ji tet KO MRA, veç thjeshtë që ti sjel lim vik ti mat, që 
ata ti dëgjojnë vik ti mat.
Deklaratë: Sead Go liq, Sho qa ta e Boshnjakëve të Zhdu kur, të 
marrë me dhunë e të vrarë në Komunën Bërçko, Bërçko, BeH, 
Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Bërçko, BeH, 5 dhje tor 2009.

Për fa mi ljet e të zhdu kur ve është më e rëndë-
sishme që ti gjeninë mbe tu ri nat mor to re të të 
afërmve të vet dhe ti var ro sin me di nji tet, se sa 

të gjyko hen kryesit.

(…) Është më mirë që ai i ci li ka krye krim të thotë 
ku janë tru pat që ne familjarët të qetëso he mi. Nuk 
është e do mos dos hme që unë ta pa dis askënd (…). 
Le të mi jap eshtërtat, fëmijën. Dhe as htu të këna-
qu ra do të is hin të gjit ha këto fa mi lje nga ana ime, 
që të gjen den mbe tjet mor to re dhe të var ro sen me 
di nji tet.
Deklaratë: Mi lo rad Zi mo viq, Sho qa ta për Kërkimin e Per so na-
ve të Zhdu kur të Komunës Bërçko, Kon sul ti met me bashkësinë 
lo ka le, Bërçko, BeH, 5 dhje tor 2009.

Vik ti mat du het të kenë emër e mbiemër. De fi-
ni ci o ni i viktimës du het të jetë i saktë, të vrarët 
e të pësuarit du het të përkufizohen qartë.

Si nje ri më ofen don kur di kush viktimën e qu an 
numër. Vik ti ma nuk mund të jetë numër. Vik ti ma 
ka emër e mbiemër. Dhe men doj se in sti tu ci o net 
le ga le ose in sti tu ci o net e rre gull ta të pus hte tit në 
en ti te te është das hur ta bëjnë menjëherë re gji stri-
min e vik ti ma ve ed he ku ka pa sur mundësi dhe si 
ka pësuar. Ed he sot e kësaj di te kjo en de nuk është 
bërë. Atë mo ment kur është ka pur rob dhe e ka 
lënë pushkën, më tu tje ai është viktimë. Dhe për atë 
du het të përgjigjet. Pran daj du het qartë të përkufi-
zohen të mbytu rit nga të vrarët.
Deklaratë: Ra do Pu riq, Sho qa ta e Invalidëve Us hta rak të Luftës, 
Bërçko, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Bërçko, BeH, 
5 dhje tor 2009.

Të re gji stro hen të gjit ha vik ti mat. Të re gji stro hen 
të gjithë të pësuarit e pa staj si pas atyre kri te re ve të 
thu het çka është vik ti ma, çka janë hum bjet luf ta ra-
ke e kështu me radhë.
Deklaratë: Lla zar Bla go je viq, Or ga ni za ta e Luftetarëve, Sha-
mac, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Bërçko, BeH, 5 
dhje tor 2009.

Vetëm vik ti ma ka të drejtë të flas mbi atë se 
çfarë i ka ndod hur asaj dhe kush i ka bërë të 
ke qe. Gjyka ta e Hagës ka qenë e do mos dos-
hme, por aktgjyki met po mer ren me po li tik.
 
(…) kur është fja la për këto çështje që janë tepër 
shumë të ndjes hme, du het afru ar viktimës dhe 
vetëm vik ti ma ka të drejtë të flas mbi ve ten dhe për 
atë kush i ka bërë të ke qe asaj. Du ke shku ar kësaj 
rru ge më lehtë do të arrijmë të vërtetën. Nëse do 
të je mi të ngar ku ar me aktgjyki met e Gjykatës së 
Hagës, e unë do të jam i lirë të them dhe i takojë 
po pul lit ci lit i ta koj, Gjyka ta e Hagës ka qenë e 
do mos dos hme, të hap diçka që ne nuk ke mi das hur 
dhe nuk ke mi gu xu ar ta ha pim në këto hapësira, 



Procesi KOMRA

242

III  Procesi konsultativ mbi Nismën për KOMRA

dhe kurrë nuk e kis hin ha pur. Mirëpo, aktgjyki met e 
Gjykatës së Hagës në të shumtën janë kom pro me tu-
e se për shkak se mer ren me po li tik dhe mer ren me 
po li tik të lartë. Vik ti ma ve nuk u ne vo ji tet po li ti ka.
Deklaratë: Vla do Dra goj lo viq, Sho qa ta e Robërve dhe Kampistëve 
të Luftës, Modriçë, Lid hja e Kampistëve të RS, BeH, Kon sul ti met 
me bashkësinë lo ka le, Bërçko, BeH, 5 dhje tor 2009.

Nuk ka am ni sti për kri min e luftës.

Kri mi i luftës nuk vje tro het. Dhe shtro het një pyetje 
lo gji ke. Kush ka të drejtë, kur është fja la për kri min 
e luftës, të flas mbi amnistinë? Nuk ka am ni sti për 
kri min e luftës.
Deklaratë: Ve hid Še hiq, Fo ru mi i Qytetarëve të Tuzllës, BeH, 
Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Bërçko, BeH, 5 dhje tor 2009.

Or ga ni za tat e veteranëve ne vo ji tet të përkufi-
zohen nga luftëtarët e vet që kanë kryer ve pra 
të këqi ja.

Mua më kanë detyru ar ta marrë pushkën në dorë. 
Nuk më ka ra ndërmend ta marrë. Ke mi ve te ran 
që i kanë rro kur pushkët për t’ju keq traj tu ar ju ve, 
mua, tje trin, të pe stin dhe të dhje tin. E di ni? As htu 
që në botën e veteranëve du het të përkufizohen 
njerëzit. Të këtillë e të atillë. Unë këta tjerët, të këqij 
i gjykoj. Gjithmonë i gjykoj dhe kurrë askujt nuk ia 
kam dhënë mbështetjen për këtë. Por këtë du het ta 
bëjnë ed he or ga ni za tat tje ra të veteranëve.
Deklaratë: Nar cis Mis ha no viq, Sho qa ta e Luftëtarëve të De mo-
bi li zu ar të Armatës së BeH, Sarajevë, BeH, Kon sul ti met me bash-
kësinë lo ka le, Bërçko, BeH, 5 dhje tor 2009.

Është më së mi ri që KO MRA ta verifikojnë 
par la men tet. Pa këtë Ko mi si o ni nuk do të 
ketë peshën dhe jehonën e ne voj shme që do ta 
dëshironim. 

Do të is hte më mirë që (KO MRA) (…)ta verifikojnë 
par la men tet e shte te ve. (…) në qoftë se nuk do të 
jetë kjo mbështetje, atëherë re zul ta tet e atyre ko mi-
si o ne ve nuk do të kenë atë peshë që do të du hej ta 
kis hin dhe atë jehonë të cilën do ta dëshironim (…)
Deklaratë: ef. Mu sta fa Go be liq, Mex hli si i Bashkësisë Isla me, 
Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Bërçko, BeH, 5 dhje tor 2009.

Anëtarët e KO MRA du het të jenë per so na pro-
fe si o nist prej auto ri te ti. Fjalën kryeso re lypset 
ta kenë vik ti mat. 

(…) Du het të jenë njerëzit të cilët (…) e njo-
hin tematikën pro fe si o na lisht, (…) njerëzit të cilët 
gëzojnë be sim tek të gjithë, të cilët nuk do të 
përçmohen, dhe re zul ta tet e tyre nuk do të kon te sto-

hen. Ata njerëz që do të emërohen në atë Ko mi sion, 
nuk do të du hej të jenë të ngar ku ar me po li tik dhe 
ti nënshtrohen trysnisë së politikës.
Deklaratë: Lla zar Bla go je viq, Or ga ni za ta e Luftëtarëve, Sha mac, 
BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Bërçko, BeH, 5 dhje tor 
2009.
Kon si de roj se ata du het të jenë njerëz të cilët, pa ra 
se gjit hash, do të jenë pro fe si o nist por me auto ri tet 
në të gjit ha mje di set nga shkal la lo ka le dhe ra jo-
na le.
Deklaratë: Ma ri ja Ar sliq, Sho qa ta Jo sip Broz Ti to, Bërçko, BeH, 
Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Bërçko, BeH, 5 dhje tor 2009.

(…) shumicën dhe fjalën kryeso re du het ta kenë 
vik ti mat. (…) vik ti mat të jenë në atë Ko mi sion, 
sep se ato nuk mund ti pa gu aj askush. Men doj se 
ed he veteranët mund të jenë këtu. Ndos hta jo bash 
anëtarë të Ko mi si o nit, por si këshilltar, si mik të 
Ko mi si o nit.
Deklaratë: Nar cis Mis ha no viq, Sho qa ta e Luftëtarëve të De mo-
bi li zu ar të Armatës së BeH, Sarajevë, BeH, Kon sul ti met me bash-
kësinë lo ka le, Bërçko, BeH, 5 dhje tor 2009.

Lypset të mësojmë të fla sim mbi kri met, ta 
dëgjojmë njëri tje trin dhe ta kuptojmë vu aj tjen 
e tje trit.

Kur është (…) fja la për këtë pro ble ma tik, atëherë 
gjen de mi në një pa ra-fil li mi, (…) që mbi kri met, 
përvojat e kri mit të fla sim, që për këtë të për pi qe-
mi të vetëdijesohemi dhe ta (…) arrijmë shkallën e 
do mos dos hme për vënien e di a lo gut, e kjo është që 
ta dëgjojmë tje trin kur flet mbi pësimin e vet dhe 
këtë të or va te mi gjit has htu ta kuptojmë.
Deklaratë: Qa zim Sul je viq, Bashkësia Bos hnja ke e Kulturës Pre-
po rod, Bërçko, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Bërçko, 
BeH, 5 dhje tor 2009.

KO MRA nuk është në in te re sin e politika-
nëve, do të orvatën të ndikojnë në for mi min, 
mënyrën e punës dhe ak ti vi te tet e Ko mi si o nit. 

(…) politikanët nuk kanë in te res që ata ta formojnë 
(KO MRA). Nuk është in te res sep se ed he ata do të 
prekën.
Deklaratë: Ra do Pu riq, Sho qa ta e Invalidëve Us hta rak të Luftës 
të Komunës Bërçko, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, 
Bërçko, BeH, 5 dhje tor 2009.

(…) po li ti kat ak tu a le të ci lat janë (… ) më përgjegjëse 
për një gjen dje të këtillë, më parë do të orvatën të 
ndikojnë në for mi min dhe mënyrën e punës si dhe 
në vëllimin e punëve të këtij Ko mi si o ni ra jo nal.
Deklaratë: Qa zim Sul je viq, Bashkësia Bos hnja ke e Kulturës -Pre-
po rod, Bërçko, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Bërçko, 
BeH, 5 dhje tor 2009.



Procesi KOMRA

243

Pasqyre e mendimeve, propozimeve dhe rekomandimeve 
korrik – dhjetor 2009

Ek zi ston fri ka nëse KO MRA do ti marrë do ku-
men tet nga shte tet në ra jon. Kësaj nuk ia ka 
dalë as Gjyka ta e Hagës. 

Ne e dimë se as Ha ga nuk mund t’i marrë di sa 
do ku men te, an daj për këtë shkak po fri ko hem si 
do ti marrë tek ai Ko mi sion, nëse nuk do ta ke mi 
mbështetjen e të gjit ha struk tu ra ve po li ti ke në 
shkallë të mbarë ish Jugosllavisë.
Deklaratë: Qa zim Sul je viq, Bashkësia Bos hnja ke e Kulturës Pre-
po rod, Bërçko, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Bërçko, 
BeH, 5 dhje tor 2009.

74. Kon sul ti met kombëtare me 
kampistët (llogorashët) mbi 
Iniciativën për for mi min e 
KO MRA-s

Sarajevë, BiH
10 dhje tor 2009.

Kon sul ti met i kanë or ga ni zu ar Lid hja e Kampistëve 
të BeH dhe Sho qa ta e BH Gazetarëve. Kanë marrë 
pjesë 31 për faq ësu e sit e Lid hjes së Kampistëve të 
BeH dhe Sho qa tat e Kampistëve të Luftës At dhe-
ta re në BeH. Kryeta ri i Lid hjes së Kampistëve nga 
Re pu bli ka Serp ska (RS) e ka pe zul lu ar pjesëmar-
rjen e paralajmëruar të tetë për faq ësu e sve dy ditë 
pa ra mbaj tjes së tu bi mit. Mbi Iniciativën për for-
mi min e Ko mi si o nit Ra jo nal për vërtetimin e fak-
te ve mbi kri met e luftës dhe shke ljet tje ra të rënda 
të drej ta ve të nje ri ut në ish Ju go slla vi (KO MRA) 
në tu bim kanë fo lur Na tas ha Kan diq (Fon di për 
të Drejtën Hu ma ni ta re, Ser bi), Zo ran Shan gut 
(Sho qa ta e Juristëve Vu ko va ri ’91) dhe Bog dan Iva-
nis he viq (Qen dra Ndërkombëtare për të Drejtën 
në Tran zi cion). Tu bi min e ka mo de ru ar Xhe na na 
Ka rup-Drus hko. Mbi tu bi min kanë ra por tu ar… 
FTV dhe laj met në 

Men di me, pro po zi me dhe 
Re ko man di me 

Ini ci a ti va KO MRA është e mirëseardhur dhe të 
gjithë du het ta mbështesin.

Pikërisht për shkak të gjithë kësaj, për shkak të lëshi-
meve si do mos të Gjykatës së Hagës, mospërfilljen e 
vik ti ma ve në shte tet to na, si dhe të atyre që i kanë 
bërë ato kri me të luftës, men doj se se ci la iniciativë që 
vjen nga or ga ni za tat jo qe ve ri ta re është mirëseard-

hur. Këtu në radhë të parë men doj në KO MRA dhe 
kuj toj se këtë të gjithë du het ta mbështesim dhe të 
gjithë të qëndrojmë pra pa kësaj.
Deklaratë: Zo ran Shan gut, Sho qa ta e Juristëve Vu ko var ’91, 
Vu ko var, Kro a ci, Kon sul ti met kombëtare me kampistët, Sarajevë, 
BeH, 10 dhje tor. 2009.

Më vjen mirë që (…) e ka ngri tur një iniciativë të 
këtillë. Haj de ta për qa fojmë atë që vlen, e për atë 
që nuk është për ne, që nuk mund të adap to het, të 
mer re mi vesh.
Deklaratë: Zlat ko Pr kiq, Sho qa ta Kro a te e Kampistëve të Luftës 
At dhe ta re në BeH, Va resh, Kon sul ti met kombëtare me kamp-
istët, Sarajevë, BeH, 10 dhje tor. 2009.

KO MRA është zgjid hje mirëpo du het të fitojë 
përmbajtje, të bëhet yni.

Unë vetëm dua t’ju ftojë që të fli sni lirshëm, të pro-
po zo ni, ne nuk ke mi ndonjë zgjid hje, zgjid hje jo na 
është ai ko mi si o ni, por ai ko mi sion du het të marrë 
përmbajtje, du het të bëhet yni.
Deklaratë: Na tas ha Kan diq, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met kombëtare me kampistët, Sarajevë, 
BeH, 10 dhjetor 2009.

Ne mun de mi ed he me anë të KO MRA ti ngremë 
ed he këto çështje, si çështja e fak te ve dhe e kri me ve, 
e kri me ve dhe e të drej ta ve sta tu so re, dhe të drej ta-
ve so ci a le nëse do të fla sim si pas mënyrës si du het 
të ar ri het kjo.
Deklaratë: Ir fan Aja no viq, Lid hja e Kampistëve të BeH, Sarajevë, 
Kon sul ti met kombëtare me kampistët, Sarajevë, BeH, 10 dhje-
tor. 2009.

KO MRA do të jetë i suksesshëm në qoftë se i 
re gji stron të gjit ha kam pet, i zbu lon var re zat 
ma si ve dhe nëse e he ton fa tin e të zhdu kur ve.

Dhe pikërisht për shkak të gjit ha netëve që i ke mi 
ka lu ar du ke mos fje tur, për shkak të tor tu ra ve dhe 
krejt asaj që na ka ndod hur në kam pe, men doj se 
në radhë të parë është qen ëso re që ta orientojmë 
gjithë energjinë tonë në të vërtetën. Që të gjithë 
ta gjejmë de fi ni ci o nin çka është në re a li tet kam-
pi e çka qen dra e grum bul li mit. Dhe ato ven de të 
gjithë bashkë ti shënojmë pavarësisht nga ci la anë 
kanë qenë kam pet, për hir të gje ne ra ta ve të ardh-
shme, për hir të pa qes së ardhshme dhe për shkak 
të vërtetës. (…) Nëse kjo iniciativë gjallërohet, unë 
do ta konsiderojë të suk sesshme vetëm në qoftë 
se i mbu lon tri seg men te: nëse i mbu lon të gjit ha 
kam pet që kanë ndod hur në këto hapësira, nëse i 
mbu lon të gjit ha var re zat ma si ve dhe nëse i he ton 
të gjithë ata që janë zhdu kur.
Deklaratë: Zo ran Shan gut, Sho qa ta e Juristëve Vu ko var ’91, 
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Vu ko var, Kro a ci, Kon sul ti met kombëtare me kampistët, Sarajevë, 
BeH, 10 dhje tor. 2009.

KO MRA është rast unik që vik ti mat të bëjnë 
aleancën, të ni sin ta respektojnë njëri tje trin 
dhe që ata ti respektojë pus hte ti. 

Ne (vik ti mat) nuk po e respektojmë njëri tje trin dhe 
atëherë si mund të pre sim që ne ve të na respektojë 
pus hte ti dhe ne ve të na je pen di sa të drej ta të ci lat 
na takojnë. Pus hte ti, pushtetarët këtu kanë bërë, e 
kanë kthye mbrapsht tezën mbi vik ti mat, as htu që 
tash të shumtën kriminelët po traj to hen si vik ti ma 
kur se ne vik ti mat përfundimisht je mi har ru ar në 
çdo pjesë të këtij ven di. Domethënë, vet qëndri mi 
i pus hte tit ndaj nesh do të jetë i atillë çfarë është, 
de ri sa ne nuk ule mi bashkë rreth tryezës dhe ne mes 
ve ti nuk lid him ndonjë aleancë uni ke. Ne këtë nuk 
mund ta bëjmë, por ja KO MRA për ne është rast 
unik të arrijmë atë qëllim.
Deklaratë: Mir sad Du ra to viq, Sho qa ta e Kampistëve Pri je dor ‘92, 
Pri je dor, BeH, Kon sul ti met kombëtare me kampistët, Sarajevë, 
BeH, 10 dhje tor. 2009.

Bashkërisht du het de fi nu ar çka është kam pi e 
çka qen dra e grum bul li mit. Du het shënuar të 
gjit ha ven det e pësimeve.

(…) të tri palët në Bosnjë e Hercegovinë kanë sho-
qa tat e kampistëve, men doj se do të is hte mirë që të 
tri palët ta shkruajnë çka është de fi ni ci o ni e kam pit 
dhe përse ata konsiderojnë se atje ku kanë qenë të 
zënë rob janë kam pe, por pa staj ai de fi ni cion që e 
kanë shkru ar ata, nënkupton se në qoftë se ed he 
pjesëtarët e po pul lit të tyre re spek ti visht të en ti te-
te ve të tyre kanë or ga ni zu ar diç të tillë, që kjo po 
as htu të kon si de ro het kamp. Domethënë, jo vetëm 
ku kam qenë unë veç ed he di kush nga ana ime 
këtë e ka or ga ni zu ar, atëherë kjo po as htu kon si-
de ro het kamp. Men doj se pro po zi mi im, ai de fi ni-
cion, është mënyrë si pas të cilës mund të zgjid het 
kjo pyetje- çka është qen dra e grum bul li mit e çka 
kam pi? Dhe kon si de roj se du het shënuar të gjit ha 
ven det e pësimeve si kur që janë shënuar pas Luftës 
së II Botërore kam pet, si do mos siç janë Ja se no vac, 
Aus hvic etj. (…) çdo krim të luftës pavarësisht nga 
ci la anë është kryer, unë e gjykojë dhe do të më vin te 
mirë në qoftë se në ven do sjen e pllakës përkujtimore 
në Sta ji qevë vinë ed he ato vik ti mat e Lorës (bur-
gu), e po as htu nëse ata ven do sin një ditë ta vënë 
pllakën përkujtimore në Split, në Lo ra, do ta kenë 
mbështetjen ti me.
Deklaratë: Zo ran Shan gut, Sho qa ta e Juristëve Vu ko var ’91, 
Vu ko var, Kro a ci, Kon sul ti met kombëtare me kampistët, Sarajevë, 
BeH, 10 dhje tor. 2009.

Ne nuk mund të diskutojmë de ri sa nuk e zgjid hin 
çështjen tonë bazë, e ky është Li gji mbi kampistët. 
Çka është kam pi? Çka do të debatojmë ne mbi 
KO MRA? Ne nuk e ke mi zgjid hur Li gjin tonë bazë.
Deklaratë: Zhelj ko Vla diq, Sho qa ta Kro a te e Kampistëve të 
Luftës At dhe ta re në BeH, Mo star, Kon sul ti met kombëtare me 
kampistët, Sarajevë, BeH, 10 dhje tor 2009.

E vërteta, pa ra se gjit hash, ar ri het në pro ce set 
gjyqëso re. 

Si mund ti ja pim kon tri but të vërtetës? Pa ra se gjit-
hash të dëshmojmë në pro ce set gjyqëso re. Vështirë 
është të da kor do het e vërteta pa pro ce se gjyqëso re.
Deklaratë: Ir fan Aja no viq, Lid hja e Kampistëve të BeH, Sarajevë, 
Kon sul ti met kombëtare me kampistët, Sarajevë, BeH, 10 dhje-
tor. 2009.

Dëshmimet pu bli ke mund të prodhojnë efekt 
të kundërt nëse nuk ka sank si o ne për pa ra qi-
tjen e të pavërtetës.

(…) Unë këtë e pra noj (dëgjimin pu blik). Ne me anë 
të ak ti vi te te ve to na je mi or va tur të bëjmë diç të 
atillë por çka ndodh me dëgjimet pu bli ke. Dëgjimet 
pu bli ke u ja pin shan sin atyre të cilët nuk e duan që 
të vërtetën ta thonë të pavërtetë. Ato janë pa sank si-
o ne dhe shkojnë në etër, shkojnë në opi nion, shkojnë 
në me die dhe atëherë në fund të fun dit dëgjimet 
e til la, de kla ra tat e til la, fja li met e til la, si do mos 
fja li met e zja rr ta, e sjel lin në mëdyshje opi ni o nin 
pu blik. Thjeshtë krijojnë ka os dhe ne atëherë, jam i 
si gurt, mund të arrijmë kundër efekt.
Deklaratë: Ir fan Aja no viq, Lid hja e Kampistëve të BeH, Sarajevë, 
Kon sul ti met kombëtare me kampistët, Sarajevë, BeH, 10 dhje-
tor 2009.

Dëshmimet pu bli ke janë të rëndësishme, sep se 
shumë vik ti ma nuk kanë qa sje në me di at pu bli-
ke dhe mundësi të pa ra qe sin çka u ka ndod hur 
atyre. 

Dëgjimi pu blik? Unë kon kre tisht jam për dëgjim 
pu blik për shkak se nuk kam mundësi, nuk kam 
vëmendje me di a le të na përcjellë. E ke mi te le-
vi zi o nin lo kal – Te le vi zi o nin e Hercegovinës – i 
ci li dëgjohet de ri di ku dy ki lo me tra. Domethënë, 
unë nuk mund ta pa ra qes të vërtetën ti me. (…) 
Pra, men doj se du het re spek tu ar njëri tje trin. E të 
mo ho het se unë e kamë ka lu ar atë që e kam ka lu-
ar, dhe se vetëm individët kanë ka lu ar, men doj se 
atëherë e gjithë kjo nuk mund të shkojë në kup ti-
min po zi tiv..
Deklaratë: Dar ko Mat ko viq, Sho qa ta Kro a te e Kampistëve të 
Luftës At dhe ta re në BeH, Konjicë, Kon sul ti met kombëtare me 
kampistët, Sarajevë, BeH, 10 dhje tor 2009.
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Shken ca dhe ko ha me ndihmën e aso ci a ci o-
nit të vik ti ma ve dhe ini ci a ti va ve të mi ra, do të 
kontribuojë të ndodh e vërtetat dhe paj ti mi.

Vetëm shken ca dhe ko ha me ndihmën e këtyre aso-
ci a ci o ne ve, këtyre ini ci a ti va ve, por shken ca dhe 
ko ha në vend të parë, jo ne më parë dhe për-
para shkencës dhe kohës. Që ne të bëhemi su port 
(mbështetje) e shkencës dhe e kohës. Atëherë mund 
ta pre sim atë që du het të ndodh në këtë hapësirë 
fat ke qe, në hapësirën e Ball ka nit Perëndimor të 
ndodh e vërteta dhe drejtësia. Në bazë të drejtësisë 
ed he sank si o ni, dhe në bazë të gjithë kësaj paj ti mi 
dhe ne nuk mund të jetojmë nëse nuk paj to he mi.
(…) KO MRA si ide është e jashtëzakonshme, por 
nëpërmjet KO MRA do të kalojë shumëçka që në 
fund të fun dit do të jetë kundër pro dukt, dhe që nuk 
shkon në drej tim të drejtësisë dhe paj ti mit.
Deklaratë: Ir fan Aja no viq, Lid hja e Kampistëve të BeH, Sarajevë, 
Kon sul ti met kombëtare me kampistët, Sarajevë, BeH, 10 dhje-
tor 2009.

Jam pe si mist, sep se në pus hte tin ak tual në 
kolltukët e mi ni stri ve rrinë njerëzit që kanë 
qenë organizatorë të kam pe ve.

Tu them të vërtetën unë rreth kësaj jam pe si-
mist i madh. Shumë të pavërteta janë shkru ar në 
letër dhe po shi ten si të vërteta. Shumëçka është 
thënë, janë shumë më të mëdha ato for ca të ci lat 
e përhapin të pa vërtetën. Ne këtu po luftojmë me 
mullinjtë e erës. Të mos mas htro he mi gjit has htu, 
sep se ed he mes nesh këtu rrinë njerëzit të cilët nuk 
mund të besojnë tash apo këtë ata nuk e dinë apo 
nuk po duan ta dinë se, bie fja la, di kush ka qenë 
në ndonjë kamp. (…) Pse po bëhet kjo? Kjo po bëhet 
për shkak që ed he tash në pus hte tin ak tual njerëzit 
që janë në kolltukët e mi ni stra ve kanë qenë or ga-
ni za tor të kam pe ve. Pra, nuk është në in te re sin e 
tyre të fli tet mbi kam pin dhe të shkru het diçka për 
kam pin. As që u bie ndërmend të nxjer rin ndonjë 
ligj mbi vik ti mat e torturës. Lëre këtë. Domethënë, 
kjo do të mun det di kur kur të kalojë ndonjë kohë, që 
di kush e tha këtu, kjo do të shërohet di kur. Dhe kur 
të mos jenë në koll tu kun e mi ni strit apo të de pu-
te tit njerëzit që kanë qenë përgjegjës për kam pet, 
ndos hta do të mund të fla sin më lirshëm mbi atë 
të vërtetë.
Deklaratë: Mir ko Ze le ni ka, Sho qa ta Kro a te e Kampistëve të 
Luftës At dhe ta re në BeH, Mo star, Kon sul ti met kombëtare me 
kampistët, Sarajevë, BeH, 10 dhje tor 2009.

Nëse duan të punojnë bashkë, kampistët du het 
t’i pranojnë të gjit ha kri met.

Nuk gu xon as një krim, asnjë shke lje e të drej ta-
ve të nje ri ut të mo ho het! Nëse ka pa sur kri me, ne 
kampistët du het vërtetë të the mi: kjo ka qenë, e jo 
të ngremë bar ri ka da mi dis njëri tje trit, e po du am 
të punojmë bashkë.
Deklaratë: Zlat ko Pr kiq, Sho qa ta Kro a te e Kampistëve të Luftës 
At dhe ta re në BeH, Va resh, Kon sul ti met kombëtare me kamp-
istët, Sarajevë, BeH, 10 dhje tor 2009.

Për faq ësu e si i kampistëve në KO MRA du het të 
jetë per son i ci li pra non se ed he në po pul lin e 
tij ka pa sur kri me.

Ai per son du het më parë atë egon e vet, nëse është 
de ri në kulm, ta zbret në xhep dhe të pranojë se 
ka pa sur në po pul lin e tij ndonjë nga kri met, që të 
mund ma lehtë ta dëgjojë palën tjetër kur të bëhen 
dëgjime pu bli ke. E jo që në te të ak ti vi zo hen emo ci-
o net dhe të thotë: ndal, ed he tek ti atje ka ndod hur 
ky…! Domethënë, më parë gjen dja fak ti ke që unë të 
mund ta shikojë në sy Perën dhe Pe ra mua. Që unë 
të mund ta dëgjojë atë si nje ri dhe të mundët ai të 
më dëgjojë mua, tek atëherë mund të bisedojmë 
mbi KO MRA. Përpara kësaj nuk ka asgjë! Më fal-
ni, tek atëherë mund të fla sim për ras tet to na veç e 
veç. Du het të bisedojmë a je mi për KO MRA, kush 
du het të jetë aty, çka du het të jetë aty, e jo ci lat janë 
pro ble met e mia per so na le.
Deklaratë: Mir sad Di zdar, Lid haj e Kampistëve të BeH, Jaj ce, 
Kon sul ti met kombëtare me kampistët, Sarajevë, BeH, 10 dhje-
tor 2009.

Lid hja e Kampistëve të BeH kërkon vi zion të 
qartë të Iniciativës KO MRA dhe ro lin e vet në 
pro ces.

Ne po du am vi zion shumë të qartë çka mund të na 
sjellë KO MRA. Ci li është qëlli mi i tij? Ci la është e 
mi ra e tij? Çka do të jetë ai? Në çfarë mënyre do të 
for mo het? A do të eli doj diçka, re spek ti visht nuk 
do të eli doj?Përse nuk është Lid hja e Kampistëve të 
RS? (…) Unë tash po flas vetëm në emrin tim, por 
de ri tash unë se pash këtë vi zion. Vërtetë jo. Nuk 
pash se çka po ofro het kon kre tisht në mi ra ti min e 
qëlli me ve që do të ja pin përgjigje në të gjit ha ato 
pyetjet të ci lat ed he ne ve ndonjëherë nuk na janë 
të qar ta, ndonjëherë nuk dëshirojmë ti pranojmë e 
nganjëherë janë ed he të rrej shme.
Deklaratë: Mu rat Ta hi ro viq, Lid hja e Kampistëve të BeH, 
Sarajevë, Kon sul ti met kombëtare me kampistët, Sarajevë, BeH, 
10 dhje tor. 2009.

Sho qa tat e Kampistëve mund të ndihmojnë 
në përkufizimin e man da tit të KO MRA-s në 
grum bul li min e 1.000. 000 nënshkrimeve, 
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si gu ri min e do ku men ta ci o nit dhe ma rr jen e 
de kla ra ta ve nga vik ti mat.

(…) në këtë fazë përpara for mi mit të KO MRA gjatë 
kësaj fa ze kon sul ta ti ve, nëse natyrisht ju e kon si-
de ro ni se kjo është vlefshme, ro li dhe in ku a dri mi 
ju aj do të mund të is hte ndi ki mi në përmbajtjen 
e mo de lit të KO MRA. Ro li i sho qa ta ve të këtilla 
si sho qa tat e kampistëve do të is hte që të mar rin 
pjesë në mbled hjen e nënshkrimeve. Na tas ha Kan-
diq i përmendi një mi lion nënshkrime me të cilët 
ajo kërkesë do të shoq ëro hej, me të cilët do ti je pej 
le gji ti mi tet më i madh kësaj kërkese. Pas for mi mit 
të ko mi si o nit të atillë, anëtarët e sho qa ta ve do të 
mund të is hin pjesë e per so ne lit të atij Ko mi si o ni. 
(…) në di sa ven de me qin dra njerëz kanë pu nu ar 
në ato ko mi si o ne, di ku 700-800, di ku më pak, varët 
nga ven di në vend. Një pjesë e mirë e asaj pu ne ka të 
bëjë me ma rr jen e de kla ra ta ve nga dëshmitarët dhe 
është mirë që de kla ra tat e til la ti mar rin ed he ata 
të cilët dinë se për çfarë dhe çka du het të pyesin. Për 
të cilët nuk është diçka me të cilën po ndeshën për 
herë të parë në jetë, e shu mi ca nga ju, fat keq ësisht, i 
dinë dhe i njo hin ato pyetje. Ndos hta përbëhet ed he 
nga dëshmimi, dhënia e de kla ra ta ve, ndos hta për-
bëhet nga fak ti i ma te ri a le ve të kapshme të ci lat i 
ke ni të gjithë. Shu mi ca nga ju sot e përmendi ba zat 
që i ke ni ju, as htu që men doj se ka shumë që mund 
të jetë rol i sho qa ta ve ed he pa ra ed he pas for mi mit 
të Ko mi si o nit.
Deklaratë: Bog dan Iva nis he viq, Qen dra Ndërkombëtare për të 
Drejtën në në Tran zi cion, Kon sul ti met kombëtare me kampistët, 
Sarajevë, BeH, 10 dhje tor. 2009.

74. Kon sul ti met kombëtare me 
or ga ni za tat jo qe ve ri ta re mbi 
Iniciativën për for mi min e 
KO MRA-s

Be o grad, Ser bi
17 dhje tor 2009.

Kon sul ti met me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re janë 
mbaj tur në or ga ni zi min e Fon dit për të Drejtën 
Hu ma ni ta re dhe të Agjencisë për bashkëpunim 
me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re dhe har mo ni zim evro-
pian, të Administratës së qyte tit të Be o gra dit. Kanë 
marrë pjesë 44 për faq ësu es të or ga ni za ta ve jo qe-
ve ri ta re nga të gjit ha pjesët e Serbisë. Vëzhguesit 
kanë qenë nga am ba sa da e Britanisë së Mad he dhe 
Holandës. Ligjërues kanë qenë Na tas ha Kan diq 
(Fon dit për të Drejtën Hu ma ni ta re) dhe Bog dan 

Iva nis he viq (Qen dra Ndërkombëtare për Drejtësi 
në Tran zi cion), ndërsa tu bi min e ka mo de ru ar 
Dra gan Po po viq (Ini ci a ti va e të Rinj ve për të Drej-
tat e Nje ri ut, Ser bi). 

Men di met, pro po zi met, dhe 
Re ko man di met e pjesëmarrësve 

Qyte ti i Be o grad e mbështet for mi min e 
KO MRA.

Pa ra se gjit hash ju dëshiroj mirëseardhje në emër të 
Qyte tit të Be o gra dit, Administratës së qyte tit. Përse 
mbështetja për KO MRA? Vi te ve të nëntëdhjeta 
qytetarët e Be o gra dit dhe në një farë ma se ed he pus-
hte ti opo zi tar në Be o grad, kanë tre gu ar gatishmëri 
që ta ngrenë zërin kundër luftës. Kur them qytetarët 
e Be o gra dit, men doj në radhë të parë në për faq-
ësu e sit e or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re. Njëri nga pri-
o ri te tet e Agjencisë tonë është ed he bashkëpunimi 
ra jo nal në përpjekjet që natyrisht po bëhen drejtë 
ripërtëritjes së lid hje ve të rrënuara, ndriçimin e të 
kaluarës për hir të një të ar dhme më të qartë, pa ra 
se gjit hash, kup to het me qëllim të ofri mit të sa tis-
fak si o nit ade ku at vik ti ma ve.
Deklaratë: Dan ko Ru niq, drej tor i Agjencisë për bashkëpunim 
me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, Ad mi ni stra ta e qyte tit të Be o gra dit, 
Kon sul ti met kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, Be o grad, 
Ser bi, 17 dhje tor 2009. 

KO MRA du het të formojë një trup i ci li do të 
pu non te me per so nat profesionistë që kanë 
marrë pjesë në luftë për lo ka li zi min e dëshmi-
tarëve dhe të lo ka li te te ve të kri mit.

Si ish pjesëtar i njësive spe ci a le të Republikës së 
Serbisë kam pa sur ra stin të bi se doj me oficerët e 
atëhershëm dhe pjesëtarët e for ma ci o ne ve pro fe si o-
na le të Republikës së Serbisë. As htu që kon si de roj se 
në ku a drin e KO MRA du het të ekzistojë një ko mi-
sion i ci li do të pu non te me per so nat pro fe si o nist, të 
cilët tash janë në kon takt me dëshmitarët ime di at, 
me shumicën e ras te ve, me nu mrin më të madh të 
kri me ve në hapësirën e ish Jugosllavisë, veçanërisht 
në Kosovë.
Deklaratë: Ne nad Pe tro viq, Pa le stra, Krus hevc, Ser bi, Kon sul ti-
met kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, Be o grad, Ser bi, 17 
dhje tor 2009.

Është ko ha të shkru het pasqyra e gjithë asaj që 
është kri sta li zu ar në de bat, përfshirë di le mat 
dhe men di met e ndryshme. 

Men doj se ka ard hur ko ha të shkru het ndonjë pro-
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po zim nga e gjithë kjo që është bërë gjatë 68 ta ki-
me ve. Unë pak u fri ko va kur dëgjova 68 ta ki me, kjo 
më ngjanë në di sa gjëra nga po li ti ka. Natyrisht se 
ako ma ka di le ma, por men doj se pas katër vi tesh e 
gjysmë ke mi ar ri tur në diçka që është e pa dyshi-
mit dhe du het qi tur si ske let në atë pro po zim. Dhe 
pa staj në atë tekst të je pen ed he të gjit ha di le mat 
ku ato ekzistojnë, ha men djet apo men di met e 
ndryshme. Jam i si gurt se njerëzit më shumë dhe në 
mënyrë më ak ti ve do të mar rin pjesë në di sku ti met 
e mëtejshme kur të kenë rreth çka të de kla ro hen.
Deklaratë: Zo ran Zhiv ko viq, Mi le ni jum – Qen dra për zhvil li min 
e shoq ërisë ci vi le, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met kombëtare me 
or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, Be o grad, Ser bi, 17 dhje tor 2009.
 
Një mi lion nënshkrime do të jetë vështirë të 
mblid hen, ed he tek ni kisht ed he me mo ti va cion. 

 Më du het të them se jam pe si mist për mënyrën se si 
do të de kla ro hen auto ri te tet, ato ak tu a le dhe di sa 
të ardhshme, në qoftë se diçka nuk ndrysho het në 
ci lin do nga këto shte te, suk ce sor të ish Jugosllavisë. 
Ndos hta ga boj. Do si do. du het dal me atë pasqyrë 
dhe të bëhet trysni. Të grum bul lo hen një mi lion 
nënshkrime fa re nuk është punë e thjeshtë as tek ni-
kisht e lëre më me mo ti va cion dhe në çdo mënyrë 
tjetër. E gjithë kjo du het të nis më herët, ndryshe 
vi tet më të mi ra të jetës do ti kalojmë në di sku ti me 
mbi Iniciativën, e është ko ha që këtë ta përfun-
dojmë.
Deklaratë: Zo ran Zhiv ko viq, Mi le ni jum – Qen dra për zhvil li min 
e shoq ërisë ci vi le, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met kombëtare me 
or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, Be o grad, Ser bi, 17 dhje tor 2009.
 
Ko mi si o ni Ra jo nal mund të përbëhet vetëm 
nga ko mi si o net kombëtare të cilët do të is hin 
të pa va rur. Në Ser bi thek si du het të jetë që 
shte ti ta pranojë përgjegjësinë për kri me. 

 Men doj se janë të do bis hme të gjit ha këto kon sul-
ti me që janë zhvil lu ar, kjo megjithatë është njëfarë 
in for ma te, të paktën për njerëzit në ter ren të cilët 
në këtë mar rin pjesë për herë të parë, thjeshtë sen-
si bi li zo hen për një qa sje ndaj gjithë kësaj. Mirëpo, 
unë ed he më tu tje konsiderojë se Ko mi si o ni Ra jo nal 
mund të përbëhet vetëm nga ko mi si o net kombëtare, 
as htu që ato të jenë të pa va ru ra. Tu bi mi si ky këtu, 
i përbërë nga or ga ni za tat jo qe ve ri ta re në Ser bi, 
du het të vazhdojë punën dhe të ushtrojë trysni mbi 
pus hte tin në vetë Serbinë. Men doj se është shumë 
më me rëndësi që në vetë Serbinë të ven do set bash-
këpunimi i in sti tu ci o ne ve të shte tit dhe or ga ni za ta-
ve jo qe ve ri ta re. Kjo do të is hte shumë më efi ka se të 
fo ku so het në Ser bi (…) që të vi het thek si në kryesit 
dhe në shte tin, që ak ti visht të kërkohet nga shte ti 

ta pranojë përgjegjësinë për kri me, përfshirë ed he 
gje no ci din.
Deklaratë: So nja Bi ser ko, Këshilli i Hel sin kit për të Drej tat e Nje-
ri ut në Ser bi, Be o grad, Kon sul ti met kombëtare me or ga ni za tat 
jo qe ve ri ta re, Be o grad, Ser bi, 17 dhje tor 2009.

Du het ven do sur a është zgjid hje më e mirë më 
parë të for mo hen ko mi si o net nëpër shte tet e 
pa staj Ko mi si o ni Ra jo nal.

(…) Do të dëshiroja të përfshihen të gjit ha shte tet, 
por ndos hta Sllo ve nia e Ma qe do nia nuk është e 
thënë. Por të gjit ha tje rat du het të përfshihen në 
punën e ko mi si o nit. Pa staj në ndonjë tu bim të madh 
çfarë ka qenë ai në Be ç i qi, kur të jenë të gjithë kry-
etarët e shte te ve, do të mund të përcaktohemi nëse 
do të for mo het ko mi si o net nëpër shte te e pa staj ai i 
përbashkëti, apo nga ata Ko mi si o ni Ra jo nal. Du het 
të ja pim përgjigje çka nëse ndonjë shtet nuk pra non 
të marrë pjesë në Ko mi si o nin Ra jo nal dhe si do ta 
zëvendësojmë mungesën e tij në kon fir mi min e të 
vërtetës. Në qoftë se të gjit ha shte tet i formojnë veç e 
veç ko mi si o net, atëherë nga ato mund të for mo hen 
me ka ni zmat, me ndihmën e bashkësisë ndërkom-
bëtare, për for mi min e një ko mi si o nit të përbashkët 
ra jo nal për kon fir mi min e të vërtetës.
Deklaratë: Ali ja Ha li lo viq, Fo ru mi Qyte tar i No vi Pa za rit, Rr je ti 
i këshillave për të drej tat e nje ri ut CHRIS, Ser bi, Kon sul ti met 
kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, Be o grad, Ser bi, 17 dhje-
tor 2009.

Në qoftë se auto ri te tet nuk e pranojnë KO M-
RA, do të mbe te mi të shkur tu ar për të 
vërtetën.

Men doj se nëse KO MRA nuk do të ketë suk ses, nëse 
auto ri te tet dhe politikanët tanë nuk e mbështesin, 
nuk e pranojnë këtë si mo del për kon fir mi min e 
të vërtetës, ne në re a li tet do të je mi të shkur tu ar 
për të vërtetën. Sep se historitë tek ne i shkruajnë 
të ku a li fi ku a rit e të pa ku a li fi ku a rit, dhe që gjatë 
pesëdhjetë vi te ve të ardhshme të mos ke mi hi sto ri 
bos he apo të shkru ar nga amatorët apo luftëtarët 
a luftënxitësit. Tash ed he ata po dëshirojnë të 
shkruajnë ditarë, dhe për çdo gjë di kush tjetër është 
faj tor, e unë nuk jam. Më fal ni, kaq..
Deklaratë: Ali ja Ha li lo viq, Fo ru mi Qyte tar i No vi Pa za rit, Rr je ti 
i këshillave për të drej tat e nje ri ut CHRIS, Ser bi, Kon sul ti met 
kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, Be o grad, Ser bi, 17 dhje-
tor 2009.

Ko mi si o net kombëtare nuk mund ta krijojnë 
klimën në të cilën shte tet në ra jo nin e ish 
Jugosllavisë me vul lne tin e vetë ta pranojnë 
përgjegjësinë për kri met e kryera. Fak tet nuk 
mund të vërtetohen në shkallë kombëtare. 
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Si ar ri het kjo, të kërkojmë përgjegjësi dhe nga shte tet 
ta mar rim atë pra ni min e tyre për përgjegjësi. Apo 
për shem bull, si do ta vërtetojë ko mi si o ni kombëtar 
në Bosnjë e Hercegovinë të vërtetën kur kjo është 
e pa mundshme pa Serbinë e Kroacinë. Ju lutëm, 
kryesit në pjesën më të mad he gjen den në Ser bi po 
as htu gjen den në Kro a ci. Apo si ndonjë ko mi sion 
kombëtar, në Kosovë me kë do të bal la fa qo hej? Në 
çfarë mënyre do të ar ri hej ajo formë e pastër që 
se ci la shoq ëri të përcaktohet ndaj të kaluarës së 
vet, ndaj historisë së vetë, ndaj përgjegjësisë së vetë 
dhe që çdo kund të për faq ësojë këtë ris hi kim ideal, 
vetëkritik. Unë, bie fja la, nuk be soj se kjo fa re është 
e mundshme me anë të qa sjes kombëtare …
Deklaratë: Na tas ha Kan diq, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve ri-
ta re, Be o grad, Ser bi, 17 dhje tor 2009.

Or ga ni za tat jo qe ve ri ta re du het të ushtrojnë 
trysni që Ser bia të bal la fa qo het me ve tve ten. 

(…) men doj se është shumë me rëndësi që këtu (në 
Ser bi) të zhvis hen ato pla ne për kri ji min e shte tit 
të përbashkët të serbëve dhe për këtë ka mjaftë 
ma te rial në Gjykatën e Hagës. (…) Kush do të 
na detyrojë ne ve, Kro a cia, Bo snja e Her ce go vi na, 
Ko so va, të pranojmë se ka qenë agre si o ni? Jo. Men-
doj se është shumë më e rëndësishme që bren da 
ven dit të fli tet për këtë, sep se kjo është mënyrë e 
vet me që Ser bia të bal la fa qo het me ve tve ten.
Deklaratë: So nja Bi ser ko, Këshilli i Hel sin kit për të Drej tat e Nje-
ri ut në Ser bi, Be o grad, Kon sul ti met kombëtare me or ga ni za tat 
jo qe ve ri ta re, Be o grad, Ser bi, 17 dhje tor 2009.

Serbët e shqip tarët nga Ko so va du het të 
mbështeten dhe të in ku ra jo hen që të hyjnë në 
këtë pro ces.

(…) Serbët e shqip tarët të cilët veç mer ren me këtë 
pro ces në Kosovë du het for cu ar, pa si që ta ni më kanë 
thënë se askush nga Be o gra di nuk ka të drejtë ti hap 
pro ce set në Kosovë. Në anën e tyre du het të jetë ed he 
bashkësia ndërkombëtare dhe pa staj me ndihmën e 
saj të ha pet një pro ces i ngurtë dhe i dhimbshëm.
Deklaratë: Alek san dar Sto ja no viq, Qen dra për zhvil li min e mje-
di se ve lo ka le, Mitrovicë, Kosovë, Kon sul ti met kombëtare me 
or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, Be o grad, Ser bi, 17 dhje tor 2009.

KO MRA du het të ketë një ekip multidisi-
plinarë, në mënyrë që ngjar jet të kun dro hen 
nga këndet e ndryshme.

(…) Do të shtro ja pyetje, di ku zo nja Bi ser ko e për-
mendi ku a li fi ki min e atyre njerëzve, men doj se në 
këtë du het të punojë eki pi mul ti di si pli nar dhe gjërat 

du het kun dru ar nga kënde të ndryshme.
Deklaratë: Se dat Vr ciq, Flo res, Sje ni ca, Kon sul ti met kombëtare 
me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, Be o grad, Ser bi, 17 dhje tor 2009.

Në pro ce sin rreth for mi mit të KO MRA-s lypset 
in ku a dru ar bashkësitë fe ta re dhe partitë po li ti ke. 

Do ta përshëndetja (…) shtrir jen e gjithë këtij pro-
ce si, në radhë të parë në kup ti min e aktorëve, sep se 
men doj se është ko ha e fun dit për këtë. Ndos hta 
pro ce set e ngjas hme ed he kanë përfunduar as htu 
siç kanë përfunduar, sep se nuk janë in ku a dru ar 
di sa nga aktorët kryesor. Këtu, në radhë të parë, 
men doj në bashkësitë fe ta re të ci lat i përmendet dhe 
partitë par la men ta re. Natyrisht se ci li nga ne ka të 
drejtë që ndonjë llo ji i ak to rit të pëlqej apo jo. Pa ra 
se gjit hash ed he ata mes ve ti janë he te ro gjen, por 
men doj se hapësira ma no vru e se për ar ri tjen e qëlli-
mit është mi ni ma le nëse ata nuk in ku a dro hen.
Deklaratë: Mi lan Si tar ski, Qen dra për hu lum ti min e re li gji o nit të 
Shkollës së Ha pur të Be o gra dit, Ser bi, Kon sul ti met kombëtare me 
or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, Be o grad, Ser bi, 17 dhje tor 2009.

Më e rëndësishme është që të de-et ni co hen vik-
ti mat dhe që në ra jon të kri jo het bashkë-ndje-
nja ndaj tyre.

 Ne du het ti de-etnicojmë vik ti mat, du het tua sqa-
rojmë njerëzve në re pu bli kat to na si janë ndi er ato 
vik ti ma. Ne lypset atyre më parë tua afrojmë atë 
ndjenjë të dhim bjes dhe tek pa staj mund të ush-
trojmë trysni mbi shte tin, në çfarëdo mënyre (nga 
shkal la ra jo na le apo kombëtare). Dhe pa staj kjo 
nuk do të jetë pro blem. Por ne, së pa ri du het ta gje-
jmë mënyrë si ta spastrojmë me mo de lin e dhunës 
si zgjid hje të pro ble mit në shoq ëri dhe fa mi lje, e tek 
atëherë të gjejmë me ka ni zma si do të shtrëngohet 
shte ti.
Deklaratë: Si mon Si mo no viq, stu dent nga Be o gra di, Ser bi, Kon-
sul ti met kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, Be o grad, Ser bi, 
17 dhje tor 2009.

Rreth kryesve është më lehtë të ar ri het pajtu-
eshmëria në shkallë ra jo ni se sa në shkallë 
kombëtare.

(…) shumë lehtë ar ri het pajtueshmëria e ra jo nit në 
çështjet e fa tit të të zhdu kur ve, të kam pe ve e tje ra, 
por për kriminelët ku rrqysh. Men doj se në radhë të 
parë, në shkallë ra jo ni, du het të ar ri het njëfarë paj-
tueshmërie. Kjo atëherë është forcë më e mad he për 
të mun dur me ve prua ed he në shkallë kombëtare.
Deklaratë: Mi lo van Ra don jiq, Evro kon takt, Krus hevc, Ser bi, 
Kon sul ti met kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, Be o grad, 
Ser bi, 17 dhje tor 2009.
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KO MRA është in stru ment i di a lo gut de mo kra tik. 

(…) men doj se ky grup du het të fo ku so het në 
çështjen çka mun de mi dhe du het, domethënë çka 
është e do mos dos hme ta bëjmë që shte tet ta për qa-
fojnë KO MRA. Sep se, vet Ko a li ci o ni për KO MRA 
është in stru ment i di a lo gut de mo kra tik, dhe se 
në ndonjë punë të mëtejshme do të gjejë përgjigje 
për të ci lat be soj se do të jenë të mirëfillta për këtë 
di sku tim.
Deklaratë: Bos hko Nek ta ri je viq, Fo ru mi për Marrëdhënie Et ni-
ke, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met kombëtare me or ga ni za tat jo qe-
ve ri ta re, Be o grad, Ser bi, 17 dhje tor 2009.

Or ga ni za tat jo qe ve ri ta re du het të ushtrojnë 
trysni mbi ve tëqe ve ri sjen lo ka le që KO MRA ta 
mbështesin si pjesë të in te gri me ve evro pi a ne.

Nëse zotërinjtë (ve tëqe ve ri sja lo ka le) nuk duan 
të marrë pjesë në këtë çështje, atëherë ed he ne do 
ti stigmatizojmë ata. Domethënë, ko mu na që ka 
marrë tre mi lion e gjysmë euro nga Ko mi si o ni 
Evro pian në emër të in te gri me ve evro pi a ne, nuk 
dëshiron të marrë pjesë në llo jin tjetër të in te gri-
me ve evro pi a ne, pran daj do të fla sim ndryshe: 
Unë nuk shoh in stru ment tjetër pos që ed he ne të 
ushtrojmë trysni..
Deklaratë: Vir xhi ni ja Ma ri na Gu zi na, Par la men ti Qyte tar Vrs-
hac, Ser bi, Kon sul ti met kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, 
Be o grad, Ser bi, 17 dhje tor 2009.

Ambasadorët në Ser bi (bashkësia ndërkom-
bëtare) du het ta mbështesin Iniciativën 
KO MRA si pjesë e mbështetjes Serbisë.

(..) nëse ambasadorët vi tin e ka lu ar kanë qenë për 
të us htru ar trysni nga ven di në vend, nga lo ka li 
në lo kal që të for mo het ky ko a li cion mon stru oz që 
është në pus htet, përse ata ambasadorë nuk do të 
vi nin e të thos hin pri sni pak njerëz ed he ne ju ve po 
ju ja pim pa ra, haj de bëni diçka kon kre te.
Vir dxhi ni ja Ma ri na Gu zi na, Par la men ti Qyte tar Vrs hac, Kon sul-
ti met kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, Be o grad, Ser bi, 17 
dhje tor 2009.

KO MRA du het të mer ret me njerëzit që 
janë pa su ru ar, sep se ata janë në prapavijë 
të kri me ve.

(…) ne je mi të sëmurë nga di sa gjëra të ci lat ndos-
hta qytetarëve nuk ua ke mi sjell qartë ndërlidhjen 
me kri met që kanë ndod hur. E këto janë, bie fja la, 
kor rup si o ni, mo no po li, qe ve ritë e paqëndru es hme 
që janë mbështetur nga ana e atyre njerëzve të cilët 
janë pa su ru ar tepër shumë, as htu që unë men-

doj se ky di sku tim du het ti prek ed he këto gjëra. 
Domethënë, ed he pse ke mi li sta shumë të sak ta të 
kriminelëve të luftës, a janë du ke u gjyku ar apo 
du het të gjyko hen, ndos hta li sta të pa sak ta të vik-
ti ma ve. Ne fa re nuk ke mi li sta të sak ta cilët janë 
ata njerëz që janë pa su ru ar mbi këtë fat keq ësi, që 
emrat e tyre qartë të ndërlidhen me kri met që ndos-
hta janë eko no mi kisht në ndonjë prapavijë, e ata 
njerëz tërthorazi ndikojnë në stan dar din e jetës.
Deklaratë: Gor dan Ve lev, Gru pi 484, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti-
met kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, Be o grad, Ser bi, 17 
dhje tor 2009.

Ed he vik ti mat ed he dëshmitarët du het të 
dëshmojnë pu bli kisht. Du het të fla sin lirshëm, 
por me mbikëqyrje pro fe si o na le.

Sa i përket çështjes kur do të flas në se si o net me 
dëgjim pu blik, men doj se është shumë e rëndë-
sishme ti ke mi rrëfimet ed he të vik ti ma ve ed he të 
dëshmitarëve. Sa i përket asaj se në çfarë mënyre 
të dëgjohen pu bli kisht vik ti mat, men doj se është 
me shumë rëndësi që tu le jo het vik ti ma ve të fla sin 
lirshëm por megjithatë jo pa mbikëqyrje pro fe si o-
na le. Domethënë, aty du het të jetë pyetësi i ci li ka 
një shkathtësi të dëgjimit ak tiv por ed he të ori en ti-
mit të lehtë.
Deklaratë: Na tas ha Lu bo mi ro viq, Gru pi 484, Be o grad, Ser bi, 
Kon sul ti met kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, Be o grad, 
Ser bi, 17 dhje tor 2009.

Di sku ti mi mbi KO MRA është pro ces më i gjerë 
shoq ëror që ka ndod hur në Ser bi dhe ra jon. 
Vetë KO MRA ka po ten cial që vik ti ma ve t’ua 
kthejë iden ti te tin.

KO MRA është shumë, shumë i qen ësishëm që 
përfundimisht tua kthejë emrat dhe per so na li te tin 
e plotë atyre vik ti ma ve. Pra unë kon si de roj, du ke 
përcjellë tërë pro ce sin e kon sul ti me ve, fo ru mit e 
tjetër, se ky është një pro ces më i gjerë i mundshëm 
që ka ndod hur në Ser bi dhe në mbarë shoq ërinë por 
ed he në ra jon.
Deklaratë: Go ran Mi le tiq, Ci vil Rights De fen ders, zyra në Ser bi, 
Kon sul ti met kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, Be o grad, 
Ser bi, 17 dhje tor 2009.

Nëse KO MRA an gaz ho het për re pa ra ci o nin 
e të gjit ha vik ti ma ve, këtu ko mi si o ni do të 
sigurojë mbështetje të mad he në të gjit ha shte-
tet në ra jon. 

Unë men doj se re pa ra ci o ni i vik ti ma ve du het të 
pa ras hi ko het me këtë Ko mi sion për të vërtetën, 
për dy arsyeje. Së pa ri, kon si de roj se pa ri mi krye-
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sor i drejtësisë detyron që ai i ci li është i dëmtuar, 
si do mos në mënyrën e atillë mon stru o ze, du het të 
kom pen so het në mënyrë që ti kri jo hen di sa mundësi 
për ta vaz hdu ar jetën e vet, që fëmijët e vik ti ma ve 
të kenë ndonjë shans për ar si mim apo për jetë më 
të mirë. (…) nëse ni se mi nga ajo se të gjit ha vik ti-
mat du het të kom pen so hen, ky mund të jetë mo tor 
i madh i tërë çështjes për çka në Ser bi, bie fja la, 
thek si do të vi hej në atë se qytetarët e Serbisë du het 
të kom pen so hen, në Bosnjë e Hercegovinë qytetarët 
e saj, as htu që vik ti mat të mos nda hen si pas për-
katësisë kombëtare apo fe ta re.
Deklaratë: Bo jan Ga vri lo viq, Qen dra e Be o gra dit për të Drej tat 
e Nje ri ut, Ser bi, Kon sul ti met kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve ri-
ta re, Be o grad, Ser bi, 17 dhje tor 2009.

Or ga ni za tat jo qe ve ri ta re du het të jenë bartëse 
të fushatës 1.000.000 nënshkrime për KO MRA.

(…) or ga ni za tat jo qe ve ri ta re që janë të përfshira 
në këtë çështje, du ke fil lu ar nga kon sul ti met, do të 
du hej që në fil lim të këtij vi ti të in ku a dro hen pak 
më shumë, domethënë të ni sin punën, të the mi 
nga shkur ti, në grum bul li min e nënshkrimeve dhe 
kjo mund të përshpejtohet shumë dhe or ga ni za tat 
jo qe ve ri ta re në çdo qytet mund të jenë bartës të 
mëdhenj të tërë këtij pro jek ti.
Deklaratë: Ne nad Po ro biq, Qen dra për Ak si o ni pa Dhunë, Be o-
grad, Ser bi, Kon sul ti met kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, 
Be o grad, Ser bi, 17 dhje tor 2009.

Shtro het pyetja nëse është e mundshme në 
kohën e zgjed hje ve në BeH, të mblid hen 
nënshkrimet për KO MRA.

Ne ke mi men du ar që në fund të fun dit ta dorë-
zojmë mo de lin (par la men te ve në ra jon). Mirëpo, 
në Bosnjë e Hercegovinë fil lon fus ha ta zgjed ho re në 
shta tor, dhe në te tor janë zgjed hjet. Dhe shtro het 
pyetja nëse do të jetë e mundshme të zba to het fus-
ha ta jonë një mi lion nën shkri me për KO MRA.
Deklaratë: Na tas ha Kan diq, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve ri-
ta re, Be o grad, Ser bi, 17 dhje tor 2009.

(...) men doj se është keq të ndërlidhet mbled hja e 
nënshkrimeve me atë nëse do të ketë zgjed hje në atë 
periudhë apo jo, pa si që je mi në Ball kan ku vaz hdi-
misht ka ndonjë zgjed hje.
Deklaratë: Zo ran Zhiv ko viq, Mi le ni jum, Be o grad, Ser bi, Kon-
sul ti met kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, Be o grad, Ser bi, 
17 dhje tor 2009.

Bërçko është vend i mirë për selinë e 
KO MRA-s.

Vetëm një su gje rim i shkurtër lid hur me qen drën 
KO MRA, veç si e qu a ni ko mi tet ra jo nal. Men doj 
se Bërçko im po no het ve tve tiu pa si që nuk është 
askund, e është gjit hkund. Domethënë, ndos hta 
gjit hkund do të ekzistojë ndonjë përpjekje e trysnisë 
po li ti ke të këtij apo atij pus hte ti. Falë rret ha na ve 
në atë qytet të bu kur, i ci li përndryshe gje o gra fi-
kisht është po zi ci o nu ar bu kur, men doj se aty më 
pak është e mundshme që ndonjë garniturë po li ti ke 
të ushtrojë trysni. Si se li, po. Te sto ni en tu zi a zmin e 
komisarëve po ten cial.
Deklaratë: Zo ran Zhiv ko viq, Mi le ni jum, Be o grad, Ser bi, Kon-
sul ti met kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, Be o grad, Ser bi, 
17 dhje tor 2009.

KO MRA ne vo ji tet të mer ret me fak tet për atë 
çfarë ka ndod hur, e jo me shka qet hi sto ri ke.

Men doj se fak tet hi sto ri ke janë mjaftë të njo hu ra, 
se për to është fo lur bu kur shumë dhe kjo nuk është 
temë për KO MRA. Kjo është temë për shkencën, për 
historinë, për sociologët, antropologët e kështu me 
radhë, dhe men doj se KO MRA veç ka shumë punë 
rreth vërtetimit të fak te ve për gjërat kon kre te, se sa 
të mer ret me shka qet hi sto ri ke (…) domethënë të 
shkojmë de ri, siç tha di kush, në Kon gre sin e Ber li-
nit, Luf ta e I Botërore, Be te jat e Kosovës e ku di unë, 
dyndja e sllavëve në këto ter ri to re. Thjeshtë, nuk ka 
dëshmitarë për këto.
Deklaratë: San dra Far kash, Sho qa ta e Gra ve “Peshçanik”, Krus-
hevc, Ser bi, Kon sul ti met kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, 
Be o grad, Ser bi, 17 dhje tor 2009.

Men doj se hi sto ria është qen ëso re ama kon si de roj se 
kjo de ri di ku do ta kom pli kon te tërë pro ce sin. Nuk 
du het har ru ar se aty ki het të bëhet për gjashtë, tri, 
shtatë hi sto ri të ndryshme që du het përmbledhur 
në një të vërtetë. As htu që nga aspek ti i mo ti vit 
të kriminelëve përse i kanë kryer kri met, përgjigja 
është sep se konsiderojnë se janë dëmtuar gjyshërit e 
tyre në të kaluarën, apo s’di çka. Ka kup tim të fu te-
mi në këtë, por kam frikë se kjo, bie fja la, do ta hap-
te Kutinë e Pandorës dhe do ta lar gon te vëmendjen 
nga pu na që du het ta bëjmë. E për mua këto janë 
ato rrëfimet e vik ti ma ve dhe, pa ra se gjit hash, re pa-
ra ci o ni i vik ti ma ve.
Deklaratë: Bo jan Ga vri lo viq, Qen dra e Be o gra dit për të Drej tat 
e Nje ri ut, Kon sul ti met kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, 
Be o grad, Ser bi, 17 dhje tor 2009.

KO MRA lypset të mer ret ed he me shka qet 
ed he me kon tek stin hi sto rik. 

Vik ti mat pre sin që këtu të je pen di sa përgjigje, e 
që shkojnë pak më larg nga fak tet, se per so ni A ka 
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ard hur në ka tund me këtë e këtë emër dhe e ka vra 
per so nin B. Pra, këtu du het të shko het më larg.
Deklaratë: Go ran Mi le tiq, Ci vil Rights De fen ders, zyra në Ser bi, 
Kon sul ti met kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, Be o grad, 
Ser bi, 17 dhje tor 2009.

Domethënë ne do të mer re mi vetëm me vik ti mat, 
dhe (…) do ta hartojmë ndonjë ma te rial nga kjo, 
kur se me shka qet dhe me tërë kon tek stin nuk do të 
mer re mi. Men doj se kjo pak është pa mundshme.
Deklaratë: Vir xhi ni ja Ma ri na Gu zi na, Par la men ti Qyte tar Vrs-
hac, Ser bi, Kon sul ti met kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, 
Be o grad, Ser bi, 17 dhje tor 2009.

Pra, nuk është kjo ma rr je me historinë për hir të 
ma rr jes me te, për hir të ndonjë stërvitje in te lek-
tu a le apo diç as htu, por ma rr ja me atë pjesë të 
historisë apo me atë aspekt të saj që është re le vant 
për ne këtu, që të mos ndodhë përsëritja. Kjo është 
ide ja ed he për ma rr jen me hi sto ri nga ana e Ko mi-
si o nit për të vërtetën.
Deklaratë: Bog dan Iva nis he viq, Qen dra Ndërkombëtare për 
Drejtësinë në Tran zi cion, Kon sul ti met kombëtare me or ga ni za-
tat jo qe ve ri ta re, Be o grad, Ser bi, 17 dhje tor 2009.

KO MRA du het të mer ret me përgjegjësinë e me di a ve.

Shka qet po li ti ke veç janë diçka tjetër ed he kur është 
fja la për ato men doj se aty nuk mund të evi to het 
çështja e shqyrti mit të përgjegjësisë së me di a ve, 
sep se di het se sa, në fil lim të vi te ve të 90-ta dhe 
gjatë tërë kohës së luftës, me di at i kanë mo bi li zu ar 
ma sat e gje ra në luftë, kri me e kështu me radhë. 
Kon kre tisht men doj se është shumë qen ëso re të 
shqyrto het ro li i RTS në Ser bi.
Deklaratë: San dra Far kash, Sho qa ta e gra ve “Peshçanik”, Kru-
sevc, Ser bi, Kon sul ti met kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, 
Be o grad, Ser bi, 17 dhje tor 2009.

Sa më shumë të bi se do het me njerëz në 
bashkësitë lo ka le që të nji hen me iniciativën 

Men doj se është shumë me rëndësi që në shkallë 
lo ka le, re spek ti visht në mje di se të ndryshme në 
ra jon, të fli tet, të bi se do het. Kuj toj se njëri nga shka-
qet e kon flik te ve të ar ma to su ra është që njerëzit nuk 
kanë pa sur mundësit ë fla sin për diçka që i ka mun-
du ar qysh mo ti, nga e ka lu a ra e kështu me radhë.
Deklaratë: Na tas ha Lu bo mi ro viq, Gru pi 484, Be o grad, Ser bi, 
Kon sul ti met kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, Be o grad, 
Ser bi, 17 dhje tor 2009.

Le gji ti mi te ti i Iniciativës është në ka rak te rin 
ra jo nal, një mi lion nënshkrime, dhe në atë që 
Ini ci a ti va është nga poshtë - e jo na për ne.
(…) le gji ti mi tet tërë iniciativës i jep ky di men si o ni 

ra jo nal, ka rak te ri ra jo nal i iniciativës, de ba ti ra jo-
nal dhe një mi lion nënshkrime njëkohësisht i ja pin 
ed he le gji ti mi te te dhe besueshmëri.
Deklaratë: Na tas ha Kan diq, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve-
ri ta re, Be o grad, Ser bi, 17 dhje tor 2009.

Seg men ti i tretë i ci li KO MRA i jep le gji ti mi tet 
është se kjo është iniciativë nga poshtë- e jo na për 
ne, dhe mua më du ket se ai është fo ku si që e dal lon 
dhe që është ar gu ment se ri oz që ajo të mund të jetë, 
të them, e suk sesshme.
Deklaratë: Na tas ha Go ve da ri ca, Ini ci a ti vat Qyte ta re, Be o grad, 
Ser bi, Kon sul ti met kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, Be o-
grad, Ser bi, 17 dhje tor 2009.

Ser vi set pu bli ke du het të kenë vend qen dror 
në shtrir jen e iniciativës KO MRA

(…) ekzistojnë ser vi set pu bli ke të cilët e kanë obli-
gim, të cilët ne si qytetarë, se ci li në ven din e vet 
në ra jon i paguajmë, dhe (…) drej to ria e parë e 
iniciativës me di a le për shtrir jen e kësaj ide je dhe 
grum bul li min e mbështetjes, në atë mënyrë du het 
të ori en to het kah ser vi set pu bli ke.
Deklaratë: Na tas ha Go ve da ri ca, Ini ci a ti vat Qyte ta re, Be o grad, 
Ser bi, Kon sul ti met kombëtare me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, Be o-
grad, Ser bi, 17 dhje tor 2009.

Përpos te le vi zi o ne ve pu bli ke, me di at lo ka le 
janë të rëndësishme për for mi min e opi ni o nit 
pu blik. 

(..) më du ket se nuk ek zi ston mbështetja e du hur me di-
a le për tërë këtë çështje. Me di at janë ven dim ta re për 
ndi kim ed he në politikanët ed he në for mi min e opi ni o-
nit pu blik në një shtet. Kuj toj se vërtetë është e do mos-
dos hme jo vetëm në me di at qen dro re, por pa ra se 
gjit hash në me di at lo ka le, të fli tet sa më shumë për këtë 
e ma dje ndos hta të tre go hen ed he rrëfimet e vik ti ma ve 
nga të gjit ha bashkësitë që kanë pësuar në luftërat e 
shku a ra. Ma dje ndos hta ed he në terminët e pa gu a ra.
Deklaratë: Li la na Sto ja no viq, Qen dra për Zhvil li min e Demokracisë 
dhe Ju gut të Serbisë, Vra nje Ser bi, Kon sul ti met kombëtare me or ga-
ni za tat jo qe ve ri ta re, Be o grad, Ser bi, 17 dhje tor 2009.

75. Kon sul ti met kombëtare me 
intelektualët mbi for mi min e 
KO MRA

Podgoricë, Ma li i Zi
17 dhje tor 2009.

Kon sul ti met kombëtare me intelektualët dhe in te-
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lek tu a let mbi Iniciativën për for mi min e KO MRA 
janë mbaj tur në or ga ni zi min e Qen drës për Ar si-
mim Qyte tar (CGO) në Podgoricë. Në tu bim, të 
ci lin e ka mo de ru ar Da li bor ka Ul ja re viq, drej to re 
ek ze ku ti ve e CGO, kanë qenë 44 pjesëmarrës, 
kur se kryefjalën e kanë mbaj tur Ve sna Ter she liq 
(Do cu men ta, Kro a ci) dhe Dra gan Po po viq (Fon di 
për të Drejtën Hu ma ni ta re, Ser bi). 
Në tu bim kanë marrë pjesë intelektualët dhe in te-
lek tu a let e njo hu ra – profesorë të uni ver si te tit, 
shkrimtarë, sociologë, analitistë, per so na us hta rak 
dhe diplomatë në pen sion, gjykatës, veprimtarë për 
të drej tat e nje ri ut, gazetarë dhe politikanë. Mbi 
tu bi min kanë ra por tu ar ga ze tat Vi je sti dhe Dan, 
Ra dio An te na M, NTV Mon te na, Mi na, Ra dio 
Ma li i Zi, TV Pink M dh TV IN. 

Men di met, pro po zi met dhe 
Re ko man di met e pjesëmarrësve

KO MRA është përgjigje ndaj ku fi zi me ve të 
me ka ni zma ve ek zi stu es në pro ce sin e bal la fa-
qi mit me të kaluarën.

Me ka ni zmat ek zi stu es në shte tet e ra jo nit dhe në 
shkallë ndërkombëtare që janë shumë të vlefshëm e 
të çmueshëm, evi dent nuk janë të mjaftueshëm që 
di sa gjëra të çohen de ri në fund, dhe pikërisht këtu 
arrijmë tek rëndësia e KO MRA.
Deklaratë: Da li bor ka Ul ja re viq, Qen dra për Ar si mim Qyte tar, 
Podgoricë, Ma li i Zi, Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, 
Podgoricë, Ma li i Zi, 17 dhje tor 2009. 

Vik ti mat janë lënë anash në të gjit ha shte tet e 
ish RSFJ. KO MRA mund të krijojë hapësirë për 
të gjit ha vik ti mat dhe të pengojë që fak tet të 
pre zan to hen në mënyrë përzgjedhëse.

Më du het të them se vik ti mat sot, pavarësisht se 
ci lit grup et nik i takojnë, janë lënë anash ed he në 
Kro a ci e jo vetëm në ven det tje ra. Men doj se atëherë 
është esen ci a le të kri jo het hapësira dhe të fli tet më 
shumë për vik ti mat, por jo vetë mbi ato për të cilët 
fak tet megjithatë janë më të pra nis hme në opi nion, 
veç për të gjit ha vik ti mat. Nga dëshira që të ofrojmë 
ndonjë mo del, ndonjë pro po zim që në opi nion të 
mos pre zan to hen më fak tet në mënyrë përzgjedhëse, 
veç kur fli tet për kri met e luftës dhe për vik ti mat, të 
jetë e mundshme të fli tet për fa tin e të gjit ha vik ti-
ma ve.
Deklaratë: Ve sna Ter she liq, Do cu men ta, Kro a ci, Kon sul ti met 
kombëtare me intelektualët, Podgoricë, Ma li i Zi, 17 dhje tor 
2009. 

Është me rëndësi që KO MRA ta formojnë shte-
tet, nga se vetëm shte tet kanë fu qi ta pengojnë 
mo hi min e kri mit dhe ti ndryshojnë pro gra met 
shkol lo re.

Është shumë me rëndësi që llo jet e til la të tru pa ve 
të jenë zyrtar që kon sta ti met e tyre të jenë më të 
be su es hme. Shte ti ka fu qinë për të detyru ar dhe 
pen gu ar mo hi min se ka ndod hur kri mi, domethënë 
të pengojë çdo mo him të kri mit. Ma dje, të nxje-
rrë ndonjë ligj të cak tu ar si kur se ka qenë kjo në 
Gjer ma ni – Li gji mbi nda li min e mo hi mit të ho lo-
ka u stit. Gjit has htu vetëm shte ti ka mundësi ti 
ndryshojë pro gra met shkol lo re, ti ndryshojë li brat 
e historisë, etj. (…) ko mi si o net e mirëfillta du het të 
jenë të pa va ru ra.
Deklaratë: Dra gan Po po viq, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta-
re, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, 
Podgoricë, Ma li i Zi, 17 dhje tor 2009. 

Ek zi ston dyshi mi se qe ve ritë e tas hme do 
ta respektojnë mëvetësinë dhe pavarësinë e 
KO MRA nga se ci li pus htet. 

(…) a është e mundshme të ar ri het që qe ve ritë dhe 
par la men tet e tas hme të jenë the me lu es dhe fi nan-
cu es të KO MRA, që të mos përzihen në punët e tij 
dhe ta respektojnë mëvetësinë dhe pavarësinë e tij të 
plotë nga ci li do pus htet?
Deklaratë: Mi li ka Pav llo viq, le trar nga Ti va ri, Ma li i Zi, Kon-
sul ti met kombëtare me intelektualët, Podgoricë, Ma li i Zi, 17 
dhje tor 2009. 

Ek zi ston di le ma a më parë të for mo hen 
ko mi si o net kombëtare që do të lid hes hin në 
KO MRA,apo di rekt të for mo het KO MRA.

(…) even tu a lisht të for mo hen më përpara ko mi si-
o net kombëtare të ci lat pa staj do të lid hes hin në 
KO MRA, apo që menjëherë të shkojmë di rekt në 
for mi min e KO MRA?
Deklaratë: Bra ni mir Ju kiq, am ba sa dor i BeH në Mal të Zi, Kon-
sul ti met kombëtare me intelektualët, Podgoricë, Ma li i Zi, 17 
dhje tor 2009. 

Se ci li shtet du het ti regjistrojë të vrarët, të 
zhdu ku rit, kam pet, bur gjet dhe ve prat tje ra të 
këqi ja, dhe pa staj në ni vel ra jo ni.

Me që padyshim ka shumë të vrarë, shumë të 
zhdu kur, njerëz që kanë ka lu ar bur gjet, kam pet e 
kështu me radhë, ai pro po zim është si bazë fil lu e se, 
të ko mi si o nit kombëtar, si kur se tha ai nje ri. Që të 
mer re mi mirë me këtë pro blem në obor rin tonë. 
(…) Kur gjithë këtë e mblid hni dhe kur e grum bul lo-
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ni, ky është re zul tat i vi te ve të 90-ta. Atëherë mund 
të kërkoni nga shte ti ju aj, pus hte ti ju aj, që rreth 
kësaj të ndërmarrë diçka për zgjid hjen e pro ble me-
ve të këtyre njerëzve. Dhe pa staj me këtë pro blem të 
lid he mi në ni vel ra jo ni.
Deklaratë: Go ran Ro diq, avo kat nga Pod go ri ca, Ma li i Zi, Kon-
sul ti met kombëtare me intelektualët, Podgoricë, Ma li i Zi, 17 
dhje tor 2009. 

Fak tet e vërtetuara në ni vel kombëtar vështirë 
do të për qa fo hes hin në mbarë ra jo nin.

Sa i përket vërtetimit të fak te ve, nëse ato vërteto-
hen vetëm në ni vel kombëtar kuj toj se është shumë 
vështirë se do të për qa fo hen në mbarë ra jo nin, e 
kjo është një pjesë shumë qen ëso re. Është esen ci a le 
që për luftërat të fli tet dhe që fak tet të vërtetohen 
si pas mënyrës e ci la do të jetë auten ti ke në ven det e 
ndryshme. Pa staj, kjo mund të jetë the mel ed he për 
ndërtimin e be si mit e ndos hta ed he ndonjë kon tri-
but për paj ti min.
Deklaratë: Ve sna Ter she liq, Do cu men ta, Kro a ci, Kon sul ti met 
kombëtare me intelektualët, Podgoricë, Ma li i Zi, 17 dhje tor 
2009. 

Ko mi si o net ra jo na le nuk mund të kenë qa sje 
në ar ki vat e shte te ve tje ra në ra jon.

Çështja qëndron në fak tin që këto ini ci a ti va kom-
bëtare vërtetë kanë dështuar për shkak se, siç tha 
Ve sna, nuk e kanë pa sur mbështetjen në ven det 
tje ra. Gjit has htu ko mi si o net kombëtare vështirë 
se do të mund të ja pin përgjigje dhe vështirë do të 
mund të kenë qa sje në ar ki vat dhe do ku men ta ci o-
nin e ndonjë shte ti tjetër. Tru pat kombëtar vështirë 
mund ti inkurajojnë vik ti mat nga bashkësitë tje ra, 
që jetojnë në ndonjë shtet tjetër, që ata tash të kenë 
be sim në ndonjë trup kombëtar të shte tit, in sti tu ci-
o net e të ci lit e kanë vrarë fa mi ljen e tij.
Deklaratë: Dra gan Po po viq, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi, Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, Podgoricë, Ma li 
i Zi, 17 dhje tor 2009. 

Pjesëtarët e pa ki ca ve kombëtare do ta mbësh-
tesin ko mi si o nin ra jo nal e jo atë kombëtar 
 
Dhe në fund, a Ko mi si o ni na ci o nal apo ra jo nal? 
Përgjigja ime është Ko mi si o ni Ra jo nal, sep se se ci li 
ko mi sion kombëtar do të is hte ane mik, do të is hte 
i de ku ra ju ar e jo i fu qi zu ar nga pjesëtarët e na ci o-
na li te te ve dhe kom be ve tje ra.
Deklaratë: Azra Ja so viq, avo ka te nga Pod go ri ca, Ma li i Zi, Kon-
sul ti met kombëtare me intelektualët, Podgoricë, Ma li i Zi, 17 
dhje tor 2009. 

Fak tet re la ti visht janë të njo hu ra, por pro ble-

mi qëndron në bal la fa qi min e eli ta ve po li ti ke, 
me di a le e re li gji o ze me ato fak te – në qëndri-
min e tyre nda ja kri me ve të ve ta dhe vik ti ma ve 
tje ra.

(…) këtu ma dje janë re la ti visht mirë të njo hu ra 
fak tet, në hapësirën e ish Jugosllavisë, qoftë me anë 
të aktgjyki me ve të Hagës, qoftë me anë të aktgjyki-
me ve të di sa gjyka ta ve kombëtare. Për mua pu na 
shumë më e mad he është bal la fa qi mi me vetë ato 
fak te, re spek ti visht bal la fa qi mi i eli ta ve po li ti ke, 
me di a le e re li gji o ze. A i pranojnë ata fa re ato fak-
te, çfarë është qëndri mi i tyre ndaj kri me ve të ve ta, 
gjegjësisht ndaj vik ti ma ve të hu a ja? Pa qëllim të 
thek si mit të kujt do qoftë, domethënë po flas për 
ra jo nin në përgjithësi, për të gjit ha ven det, a janë 
ndryshu ar ato ma tri ca të politikës, re spek ti visht 
men ta li te ti i vetë asaj po li ti ke në bal la fa qim me 
kri met, ndaj kri me ve të ve ta dhe në ra port me vik-
ti mat e hu a ja?
Deklaratë: Bra ni mir Ju kiq, am ba sa dor i BeH në Mal të Zi, Kon-
sul ti met kombëtare me intelektualët, Podgoricë, Ma li i Zi, 17 
dhje tor 2009. 

KO MRA mund të llo ga ris në mbështetjen e 
Ko mi si o nit të KNKK për vërtetimin e fak te ve 
mbi shke ljen e të drej ta ve të nje ri ut. 

Ed he një ide. Ek zi ston në shkallë të Ko mi te tit 
Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq (KNKK) Fact-Fin-
ding Com mis sion (Ko mi si o ni për vërtetimin e fak-
te ve), i ci li pikërisht mer ret me vërtetimin e fak te ve 
mbi shke ljen e të drejtës hu ma ni ta re ndërkom-
bëtare. Ai është ko mi sion i ekspertëve, nga ky ra jon 
anëtar i atij ko mi si o ni është vetëm pro fe so ri Sta-
rç e viq. Shpre soj se ky fakt ed he ka rëndësi se do të 
mun de mi me anë të këtij nje riu, i ci li është luftëtar 
i denjë për të drejtën hu ma ni ta re, i ci li është ed he 
ish us htar që ka pu nu ar në us htri e që e ka brak-
ti sur ushtrinë atë çast kur kanë fil lu ar të bëhen 
shke ljet dhe i është bas hku ar Kryqit të Kuq dhe asaj 
lëvizje, shpre soj se do të mund ta ke mi mbështetjen 
të atij ko mi si o ni të rëndësishëm, do të thos ha unik 
në shkallë të organizatës ndërkombëtare. As htu 
që ai bashkëpunim do të is hte i shkëlqyeshëm për 
KO MRA.
Deklaratë: Iva na Je liq, Fa kul te ti Ju ri dik, Podgoricë, Ma li i Zi, 
Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, Podgoricë, Ma li i Zi, 
17 dhje tor 2009. 

KO MRA do të ketë pro ble me në vërtetimin e 
shka qe ve, sep se të gjit ha shte tet do të vi hen në 
mbroj tje të shte tit të vet.

Për këtë shkak unë su gje roj KO MRA që gjatë ven-
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do sjes për man da tin a do të mer ret me shka qet e 
luftës apo do të fu te mi në pro blem, sep se të gjithë 
do të vi hen në mbroj tje –jo po pul li im apo shte ti im. 
(…) Ju lutëm su gje ro ni të gjithë këtë op sion, të fla-
sim të gjithë – po bashkëkombësi im, për faq ësu e si 
im i pus hte tit dhe i shte tit. Ju su gje roj që në man dat 
të jenë shka qet e luftës, pa si që shkencëtarët ed he 
kohë të gjatë nuk do të mar rin qëndrim të përbash-
kët ci li është shka ku i luftës. Por jam i si gurt se luftë 
ka pa sur dhe se luf ta kurrë nuk ndod hur spon ta-
nisht, por pla ni fi ko het. Po fla sim për pla ni fi ku e sit e 
luftës. Kush janë pla ni fi ku e sit, do të sho him kush ka 
udhëhe qur politikën, kush ka qenë pus htet dhe do të 
arrijmë tek pla ni fi ku e sit.
Deklaratë: Bla go je Gra ho vac, gje ne ral në pen sion, Podgoricë, 
Ma li i Zi, Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, Podgoricë, 
Ma li i Zi, 17 dhje tor 2009. 

KO MRA du het të mer ret me shka qet dhe pla-
ni fi ku e sit e luftës.

Përgjigja ime është se është ne voj shme që (KO MRA) 
të mer ret ed he me shka qet e luftës ed he me pla ni-
fi ku e sit e luftës.
Deklaratë: Azra Ja so viq, avo ka te nga Pod go ri ca, Ma li i Zi, Kon-
sul ti met kombëtare me intelektualët, Podgoricë, Ma li i Zi, 17 
dhje tor 2009. 

Të gjithë ne si filloristë, si nxënës të shkollës së 
me sme, në li brat e historisë e ke mi pa sur atë fja li të 
njo hur –shka qet dhe mo ti vet e luftërave të mëdha. 
Të gjithë e ke mi di tur se mo ti vi është diç si për faq-
ëso re, kur se shka ku fshi het shumë thellë. Pran daj, 
paj to hem ab so lu tisht ed he me gje ne ra lin Gra ho vac 
dhe me njerëzit të cilët në di sku ti me e mbështetën 
atë ide se du het fo ku su ar në pla ni fi ku e sit e luftës.
Deklaratë: Slla ven Le kiq, ana li tist nga Pod go ri ca, Ma li i Zi, 
Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, Podgoricë, Ma li i Zi, 
17 dhje tor 2009. 

Më parë du het të vërtetohen fak tet kur se kon-
tek sti në ha pin tjetër.

(…) a du het ta ketë ky ko mi sion man da tin që ta 
vërtetojë kon tek stin? Unë do të do ja të mund ta 
ketë, por men doj se nuk du het ta ketë. Mirëpo 
kon tek sti nënkuptohet. Mund të ndodhë që kon-
tek sti të si gu ro het në ndonjë hap tjetër. Më parë 
du het ti ke mi fak tet. Domethënë më parë du het të 
përgjigjemi në pesë pyetje, tash se rish po sil lem si 
in struk tor i gazetarisë. Më parë du het ti vërtetojmë 
fak tet e pa staj do ta kon fir mo nim atë që është e 
vërtetë, kur se më vonë du het ta sigurojmë kon tek-
stin. Po kush do ta vërtetojë atë kon tekst, historia-
nët e ndershëm, in te li gjen cia e nder shme, etj? Por 

ai kon tekst du het të vërtetohet për ata, prapë për 
gje ne ra tat e ardhshme. Ato du het patjetër ta dinë 
çfarë ka ndod hur.
Deklaratë: Dra go ljub Vu ko viq, ga ze tar nga Pod go ri ca, Ma li i Zi, 
Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, Podgoricë, Ma li i Zi, 
17 dhje tor 2009. 

KO MRA du het të mer ret me kon tek stin, sep se 
në bazë të njo hjes së tij mund të nxir ren Re ko-
man di me për të ar dhmen.

Pra, unë do të ni sem nga pyetja nëse KO MRA lypset 
të mer ret me kon tek stin në të ci lin janë kryer kri-
met? Menjëherë do të përcaktohem se për mua kjo 
është shumë e dëshirueshme. Jo vetëm që du het të 
mer re mi me kon tek stin si diçka që e ka fa vo ri zu-
ar mbylljen e popullatës shumë të gjerë, e ci la e ka 
për qa fu ar kri min si mjet të zgjid hjes së pro ble mit të 
ndryshi me ve në shte tin e atëhershëm të përbashkët 
e de ri në shkatërrimin e tij, por ed he me kon tek stin 
i ci li është i dëshirueshëm që sa më mirë ta njo him, 
që në bazë të kësaj të nxjer rim kon klu zi o ne dhe 
Re ko man di me për të ar dhmen e ci la, nëse do të 
ke mi sa du het fat i ci li, në masë të mad he a të vogël, 
se rish do të jetë i përbashkët.
Deklaratë: Ra do mir Lla ko viq, Fa kul te ti Natyror Ma te ma ti kor, 
Podgoricë, Ma li i Zi, Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, 
Podgoricë, Ma li i Zi, 17 dhje tor 2009. 

Ko a li ci o ni për KO MRA du het ta përfitojë opi-
ni o nin, sep se marrësit e ven di me ve do të shpi-
jnë në atë çka men don opi ni o ni.

(…) ini ci a ti va që e për faq ëson KO MRA, kërkon një 
mbështetje të fu qis hme të pu bli kut, sep se për këtë 
do të du het të mar rin ven di me di sa vendimmarrës 
tanë, në radhë të parë këta janë politikanët. Ata, 
pa ra se gjit hash, do ta drejtojnë opi ni o nin pu blik 
për atë çka men don opi ni o ni dhe më du ket se në 
këtë kon tekst KO MRA du het të punojë shumë me 
pu bli kun, dhe du het të bin det pu bli ku me atë se çka 
janë qëlli met e një ini ci a ti ve të këtillë.
Deklaratë: Alek san dar Ze ko viq, hu lum tu es i të drej ta ve të nje ri-
ut, Ma li i Zi, Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, Podgoricë, 
Ma li i Zi, 17 dhje tor 2009. 

Du het shfrytëzuar përcaktimin mbi sun du es të 
qytetarëve dhe të eli ta ve po li ti ke për in te gri me 
evro pi a ne që në kuadër të kësaj të for mo het 
KO MRA.

Për mua shtro het di le ma çka nëse pus hte ti ynë, i 
ci li ed he këtë që e ka bërë e ka bërë nën trysni dhe 
jo sa du het, në fund të fun dit të mos jetë për këtë 
Ko mi sion. Men doj se përkundër kësaj ai du het të 



Procesi KOMRA

255

Pasqyre e mendimeve, propozimeve dhe rekomandimeve 
korrik – dhjetor 2009

for mo het, ma dje jam për atë që ed he sek to ri jo qe-
ve ri tar ed he me di at, pra e gjithë shoq ëria në pla-
nin kombëtar e pla nin ra jo nal, të an gaz ho het që 
të us htro het trysni ashtë që pus hte tet të detyro hen 
ta pranojnë këtë. Mirëpo, ed he nëse nuk e pra-
nojnë men doj se me rëndësi është të for mo het. (… ) 
Domethënë, të shfrytëzohet ajo që sot është përcak-
tim mbi sun du es i qytetarëve dhe eli ta ve po li ti ke, 
e ky është pro ce si in te gru es që ne përfundimisht 
të bal la fa qo he mi me të vërtetën si pa ra kusht për 
përgjegjësi dhe për paj tim në këto hapësira.
Deklaratë: Bran ko Llu ko vac, Ini ci a ti va e Ig ma nit,Podgoricë, 
Ma li i Zi, Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, Podgoricë, 
Ma li i Zi, 17 dhje tor 2009. 

Qëlli mi i KO MRA du het të jetë de mi sti fi ko mi i 
he ronj ve kombëtar.

Njëri nga qëlli met e KO MRA, si pas men di mit tim, 
do të du hej të is hte heq ja e ore o lit të he ro it krim-
inelëve në shkallë kombëtare, që janë me famë dhe 
të lavdëruar në mje di set e ve ta.
Deklaratë: Azra Ja so viq, avo ka te nga Pod go ri ca, Ma li i Zi, Kon-
sul ti met kombëtare me intelektualët, Podgoricë, Ma li i Zi, 17 
dhje tor 2009. 

Për mo men tin Ser bia nuk po me rr pjesë 
në asnjë iniciativë zyrta re ku ka për faq ësu-
es të Kosovës. Si të zgjid het ky pro blem në 
ra port me nevojën që ed he Ser bia ed he Ko so-
va të mar rin pjesë në for mi min dhe punën e 
KO MRA

(…) ajo që tash është fak te se Ser bia nuk dëshiron 
të marrë pjesë në çfarëdo ini ci a ti ve zyrta re ku gjen-
den për faq ësu e sit shtetëror të Kosovës së njo hur 
ndërkombëtare. Dhe a do të mundët që një qa sje e 
tillë e Serbisë të re flek to het ed he në ra stin e Bosnjës 
e Hercegovinës, e që ed he Bo snja e Her ce go vi na 
ndos hta do të bllo ko het në ma rr jen e një ven dim 
i të tillë për tu anëtarësuar në këtë trup. Kjo është 
diçka për të cilën gjith se si du het men du ar.
Deklaratë: Alek san dar Ze ko viq, hu lum tu es i të drej ta ve të nje ri-
ut, Ma li i Zi, Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, Podgoricë, 
Ma li i Zi, 17 dhje tor 2009. 

Grum bul li mi i fak te ve është me rëndësi, 
sep se pus hte ti po i asgjëson dëshmitë mbi 
përgjegjësinë e vet.
 
Men doj se ro li jashtëzakonisht i dobishëm i 
KO MRA mund të jetë pikërisht në pjesën e grum-
bul li mit të fak te ve, sep se je mi të vetëdijshëm se po 
asgjësohen dëshmitë; po di gjen ar ki vat, pran daj 
haj de ta mbled him atë që mun de mi.

Deklaratë: Slla ven Le kiq, ana li tist nga Pod go ri ca, Ma li i Zi, 
Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, Podgoricë, Ma li i Zi, 
17 dhje tor 2009. 

Vik ti ma janë ed he qytetarët që i kanë ma ni pu-
lu ar pus hte tet e tyre dhe me di at.
 
KO MRA ndos hta do të du hej ta shtrijë no ci o nin 
e viktimës në kategorinë e njerëzve të ma ni pu lu ar 
nga pus hte tet dhe me di at e ve ta…Men doj se kjo në 
veçanti është e rëndësishme në shte tet si është ia 
ma la zez ku po e ëndërrojmë ndryshi min e esencës 
së pus hte tit.
Deklaratë: Bu di sllav Mi niq, avo kat nga Ko las hi ni, Ma li i Zi, 
Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, Podgoricë, Ma li i Zi, 
17 dhje tor 2009. 

Sek to ri jo qe ve ri tar, veçmas në Mal të Zi, nuk 
gu xon të lejojë që të zhvleftësohet zgjed hja e 
anëtarëve të Ko mi si o nit, si kur se bëhet kjo me 
ra stin e zgjed hjes së funksionarëve për mbroj-
tjen e të drej ta ve të nje ri ut,

Du het të ke mi mënyrë tran spa ren te të zgjed-
hjes së anëtarëve të Ko mi si o nit, nuk gu xojmë të 
lejojmë ne nga sek to ri jo qe ve ri tar, veçmas në Mal 
të Zi, që të zhvleftësohet zgjed hja e anëtarëve të 
Ko mi si o nit, si kur se bëhet me ra stin e zgjed hjes 
së funksionarëve të rëndësishëm të cilët mer ren 
me mbroj tjen e të drej ta ve dhe li ri ve të nje ri ut 
nga aspek ti i in te gri te tit të vet, ka pa ci te tit pro fe-
si o nal dhe të in te re si mit për re a li zi min, pa ra se 
gjit hash, të punës së vet.
Deklaratë: Azra Ja so viq, avo ka te nga Pod go ri ca, Ma li i Zi, Kon-
sul ti met kombëtare me intelektualët, Podgoricë, Ma li i Zi, 17 
dhje tor 2009. 

Mbështetja vik ti ma ve është pa ra kusht për for-
mi min e KO MRA.

Vetëm ta tër heq vërejtjen, me ra stin for mi mit të 
tru pit (Ko mi si o nit) gjatë for mi mit të tij, du het 
si gu ru ar mekanizëm që një ditë të mos e ke ni në 
njërën anë tru pin e tillë e në anën tjetër fa mi ljen e 
vik ti ma ve. Të evi to het shem bujt e tillë që ekzistojnë 
në botë. Su po zoj se ek zi ston ndonjë mekanizëm, por 
vetëm po dua të tër heq vëmendjen për këtë.
Deklaratë: Gor dan Sto jo viq, pu bli cist, Kon sul ti met kombëtare 
me intelektualët, Podgoricë, Ma li i Zi, 17 dhje tor 2009. 

Ndos hta është tepër herët që pus hte tet ta for-
mojnë Ko mi si o nin i ci li do ta bëjë punën e vet.

 (…) ne je mi dëshmitarë se për gjëra shumë më pa 
djallëzore pus hte ti nuk dëshiron ta kyç në ci lin do 
trup askënd i ci li ka in te gri te tin dhe qëndri min e 
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ve. (…) E lërë më ti procedojmë kri met e luftës, dhe 
që pus hte ti në atë ko mi si o ni ta instalojë ndonjë 
levë, ndonjë in te lek tual apo nje ri të men di mit të 
lirë, të gu ximshëm dhe përgjegjës të cilët e dinë 
këtë… ndos hta en de është shumë herët që pus hte tet 
ti formojnë këto ko mi si o ne, e for ma lisht mund të 
ke mi Ko mi si o nin i ci li nuk do ta kryej punën e vet.
Deklaratë: Stan ko Ma riq, Se na ti i Sho qatës së Juristëve të Ma lit 
të Zi, Kon sul ti met kombëtare me intelektualët, Podgoricë, Ma li i 
Zi, 17 dhje tor 2009. 

76. Kon sul ti met na ci o na le me 
or ga ni za tat jo qe ve ri ta re mbi 
Iniciativën KO MRA

Prishtinë, Kosovë
19 dhje tor 2009.

Kon sul ti met me or ga ni za tat jo qe ve ri ta re i ka or ga-
ni zu ar Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, Kosovë. 
Kanë marrë pjesë 40 veprimtarë dhe ekspertë të 
or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re. Nuk kanë marrë pjesë 
për faq ësu es të or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re ser be. 

Ko mi si o ni Ra jo nal do të sigurojë fak tet mbi 
të kaluarën në bazë të ngjar je ve të ci lat kanë 
ndod hur, që është në do bi të mbarë ra jo nit.

(…) ne përkrahim qa sjen ra jo na le, për arsye se men-
dojmë që qa sja ra jo na le do të kis hte efekt ku pjesë-
marrësit do ta man da to nin Ko mi si o nin i ci li do ta 
in ter pre ton te historinë në mënyrë bu ri mo re du ke u 
ba zu ar në ngjar jet që kanë ndod hur dhe nuk do të 
lënte ani me si pas in te re sit të shoq ërisë së cak tu ar, 
por do të is hte në do bi të gjithëve në ra jon.
Deklaratë: Ylber Mah xu ni, Youth Step, Vus htr ri/Vu či trn Kosovë, 
Ko sul ti met na ci o na le me or ga ni za tat jo qe ve ri a ter, Prishtinë/ Pri-
šti na, Kosovë, 19 dhje tor 2009.

KO MRA ofron shërimin e plagëve dhe 
mbylljen e dhim bjes, e ky është hap i domos-
doshëm drejtë paj ti mit.

(…) po fli tet si në hes htje ro li i iniciativës se a do 
të du hej të jetë i ndërlidhur me paj ti min apo jo, e 
kjo va ret thjeshtë nga per cep ti mi se si dhe në çfarë 
mënyre. Kjo shi het dhe më du ket se di si është kri ju-
ar një aver zion, të them, i panevojshëm ndaj kësaj 
që në fund të fun dit është po zi ti ve për të gjithë. Një 
ak ti vi tet i kësaj ini ci a ti ve mund të ofrojë atë që ne e 
qu ajmë në gjuhën te ra pe u ti ke përmbyllje të plagës 
apo përmbyllje të dhem bjes dhe kjo e ka një efekt 

te ra pe u tik dhe ndos hta mund të them se mund të 
jetë një hap i domosdoshëm drejt një rru ge e ci la si 
e tillë ndos hta do të jetë e gjatë dhe e ndërlikuar që 
do të çojë herë do kur do drejt paj ti mit.
Deklaratë: Lul zim Ara pi, Sho qa ta për ndihmë psi ko so ci a le 
për fëmijët dhe fa mi ljen, Gjakovë/Đa ko vi ca, Kosovë, Ko sul ti-
met na ci o na le me or ga ni za tat jo qe ve ri a ter, Prishtinë/ Pri šti na, 
Kosovë, 19 dhje tor 2009.

KO MRA ka po ten cial të madh të afri mit, paj-
ti mit dhe shtrir jes së fushës së in te re sit të për-
bashkët.

Nuk është lehtë për palët në kon flikt të gjejnë ter re nin 
e in te re sit të përbashkët, dhe them sa do që vik ti mat 
ed he in te re si për t’u ndriçuar kri mi dhe kryesit e 
ndryshëm të cilët atyre vik ti ma ve ua kanë shke lur 
të drejtën njerëzore, dhe ja ai in te res i përbashkët ka 
po ten cial të madh të afri mit të njerëzve. Ai ma dje ka 
ed he njëfarë vle re di plo ma ti ke, sep se është i ka rak te-
rit përtej ku fi tar dhe unë be soj se ai pavarësisht që 
ni set nga një fakt i ci li është as htu ed he pikëlluese dhe 
i ngjanë në ndonjë pro blem ju ri dik, ai në re a li tet ka 
po ten cial t’i afrojë njerëzit dhe ta shtrijë atë ter re nin 
e in te re sit të përbashkët. Ajo që përfundimisht është 
epi log i kësaj është pakësimi i ten si o ne ve.
Deklaratë: La zar Sto ja no vić, rez hi sor nga Be o gra di, Sre bi, Ko sul-
ti met na ci o na le me or ga ni za tat jo qe ve ri a ter, Prishtinë/ Pri šti na, 
Kosovë, 19 dhje tor 2009.

Qëlli mi kryesor du het të jetë paj ti mi i ci li është 
i mundshëm vetëm me anë të bal la fa qi mit me 
të kaluarën.

(… )të ki het pa rasysh që kusht për pro ce sin e zhvil-
li mit të paj ti mit du het të jetë pro ces i zhvil li mit të 
bal la fa qi mit me të vërtetën, që është tepër e ne voj-
shme për të mun dur të ar ri het qëlli mi kryesor, e 
ai qëllim kryesor është pro ce si i paj ti mit dhe se e 
nesërmja e kërkon.
Deklaratë: Na fi je Ku qi, Sin di ka ta e pa va rur e penzionerëve dhe 
invalidëve të Kosovës, Prishtinë /Pri šti na, Kosovë, 19 dhje tor 
2009.

KO MRA u jep ra stin kryesve të kri me ve të 
luftës që pu bli kisht ti pa ra qe sin ve prat e këqi-
ja në të ci lat kanë marrë pjesë, që të pen do hen 
ose ta pakësojnë përgjegjësinë e vet.

Ed he një gjë që po më bi je ndërmend lid hur me atë 
ci lat do të is hin pa so jat, pa so ja po zi ti ve shoq ëro re e 
ve pri mit të KO MRA-s është që, këtë e tre guan ed he 
këto ko mi si o ne për paj tim në pjesë të ndryshme të 
botës, kjo u ofron ra stin njerëzve të cilët kanë bërë 
ndonjë të ke qe, qoftë me atë që do ta kumtojnë ose 
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me atë që do të bashkëpunojnë në çfarëdo mënyre 
me atë ko mi sion, ose të paktën me atë që do të mar-
rin pjesë në tu bi met dhe bi se di met e këtij llo ji, të 
fitojnë ra stin ed he përpara shoq ërisë ed he përpara 
ve tve tes të çlirohen, ta pastrojnë apo të paktën ta 
zvogëlojnë përgjegjësinë e vet.
Deklaratë: La zar Sto ja no vić, rez hi sor nga Be o gra di, Sre bi, Ko sul-
ti met na ci o na le me or ga ni za tat jo qe ve ri a ter, Prishtinë/ Pri šti na, 
Kosovë, 19 dhje tor 2009.

KO MRA mund të ndikojë në kri ji min e me mo-
ri es ndaj të kaluarës dhe viktimës. Ky është 
borxh shoq ëror ndaj vik ti ma ve dhe fa mi lje ve 
të tyre.

(…) ini ci a ti va mund të ndikojë që të kuj to het ajo 
se çka ka ndod hur dhe unë men doj që ndos hta 
kjo është e vet mja gjë, që ne si qe nie njerëzore u 
ke mi borxh atyre të cilët në një kohë të cak tu ar 
is hin vik ti ma. U ke mi borxh pra atyre të cilët nuk 
janë ta ni me ne, por u ke mi borxh ed he ve tve tes, 
por ed he gje ne ra ta ve të ci lat do të vijnë pas nesh. 
Pran daj, ndos hta është diçka që në fund të fun dit 
është shumë hu ma ne ed he për ne ed he për të tjerët, 
e veçanërisht një borxh ndaj atyre të cilët nuk janë 
më me ne. Ndos hta kjo është ed he përkrahja e 
vet me të cilën familjarët e shumtë të per so na ve të 
zhdu kur e pre sin.
Deklaratë: Lul zim Ara pi, Sho qa ta për ndihmë psi ko so ci a le 
për fëmijët dhe fa mi ljen, Gjakovë/Đa ko vi ca, Kosovë, Ko sul ti-
met na ci o na le me or ga ni za tat jo qe ve ri a ter, Prishtinë/ Pri šti na, 
Kosovë, 19 dhje tor 2009. 

KO MRA du het të mer ret ed he me pensionistët 
në Kosovë të cilëve Ser bia ka pus hu ar tua pa gu-
aj pen si o net më 1999.

(…) ne në Kosovë ke mi ed he vik ti ma të re ja, vik ti ma 
të ci lat pas luftës. Si kur se di het, është një gru pa-
cion, janë 80.000 njerëz pensionistë dhe invalidë, 
të cilët nuk i mar rin pen si o net e ve ta, nuk e mar rin 
kon tri bu tin të ci lin ata e kanë dhënë gjatë moshës 
kur kanë mund të punojnë, kur kanë mund të kon-
tribuojnë për ndërtimin e ku a dro ve, për ndërtimin 
fi zik dhe psi kik të gjit ha gje ne ra ta ve. An daj, 80.000 
njerëz kanë mbet pa përkrahje ma te ri a le dhe sot 
është pikëpyetje të mbe sin ed he në aspek tin e ekz-
istencës fi zi ke e mos të fla sim për aspek tin psi kik 
dhe sa janë de for mi met, sa janë de gra di met, d 
nënçmimet…
Deklaratë: Na fi je Ku qi, Sin di ka ta e pa va rur e penzionerëve dhe 
invalidëve të Kosovës, Prishtinë /Pri šti na, Kosovë, 19 dhje tor 2009.

Ka men di me se nuk është zgjid hje e mirë që 
shte tet ta financojnë punën e Ko mi si o nit. 

(…) kur kri jo het krejt ky pro ces kërkohet mi ra ti mi 
i par la men tit dhe zgjed hja bux he to re të kërkohet 
nga par la men ti. Atëherë me si gu ri se do të ketë 
varrshmëri di rek te prej qe ve risë dhe si re zul tat i 
kësaj – kjo vetëm po ndërthuret, po thu het për dikë 
që është i keq, në fund kërkohet ndih ma e tij dhe 
askush nëse i është thënë se është i keq nuk do ta 
mbështet në aspek tin fi nan ci ar dhe më vonë do të 
jetë pro ble ma ti ke zgjid hja e krejt këtij pro ble mi.
Deklaratë: At dhe Be ris ha, Ka la ja, Pejë/Peć, Kosovë, Ko sul ti-
met na ci o na le me or ga ni za tat jo qe ve ri a ter, Prishtinë/ Pri šti na, 
Kosovë, 19 dhje tor 2009., 

Vik ti mat do të fla sin më lirshëm nëse iden ti te ti 
i tyre është i mbroj tur. 

(…) unë men doj se është shumë e qëllu ar që të 
ru het iden ti te ti i saj [viktimës]. Pra, në këtë aspekt, 
iden ti te ti i viktimës, kur është i mbroj tur, do të 
thotë nuk është pu blik për opi ni o nin ai shpre het 
më lirshëm.
Deklaratë: Bas hkim Aslla ni, Ex plo ring In te li gen ce, Vus htr ri/
Vu či trn, Kosovë, Ko sul ti met na ci o na le me or ga ni za tat jo qe ve ri a-
ter, Prishtinë/ Pri šti na, Kosovë, 19 dhje tor 2009.

Është kyçe që në de bat të in ku a dro hen 
arsimtarët dhe in sti tu ci o net ar si mo re, qoftë 
for ma lisht apo jo for ma lisht. 

Pra, du ke u bal la fa qu ar me këtë, si do të ndry-
shojmë gjen djen, si do të ndrysho hen qa sjet, men doj 
se ed he sek to ri i ar si mit, prapëseprapë, qoftë for-
mal, qoftë ed he jo for mal, është me rëndësi të kyçet 
këtu sep se është çelës për këtë.
Deklaratë: Kar mit Zysman, Kosovë, Ko sul ti met na ci o na le me 
or ga ni za tat jo qe ve ri a ter, Prishtinë/ Pri šti na, Kosovë, 19 dhje tor 
2009.

Vik ti ma ve të ci lat dëshmojnë du het patjetër 
tu si gu ro het mbështetja pro fe si o na le psi ko lo-
gji ke. In sti tu ci o net kanë detyrim të sigurojnë 
mje te për pro ce sin e re ha bi li ti mit të vik ti ma ve 
pas dhënies së deklaratës.

(…) ma rr ja në intervistë e një per so ni mund të 
pa ra qet kon se ku en ca të mëtutjeshme të ci lat mund 
të pa ra qe sin ed he kom pli ki me të mëtejshme psi ko-
lo gji ke. Me rëndësi është se ata per so na përveç se 
do tu mer ren in for ma ta, aty do të ek zi ston te ed he 
një traj tim ndaj tyre dhe jo vetëm nxje rr ja e in for-
ma ta ve, por ed he traj tim nëse ata per so na do të 
kenë ndonjë re a gim si re zul tat i këtyre in ter vi sta ve 
që do të bëhet me ta.. (… )traj ti mi i per so na ve me 
çrregullim – të tra u ma ti zu ar, me stre sin po stra-
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u ma tik është një periudhë më afatgjatë. Dhe a do 
të ketë do të thotë një seancë tu tje, mirëpo di het se 
kërkohet një numër më i madh i se an ca ve. Unë këtu 
flas për kon se ku en cat fi nan ci a re që mund të jenë, 
për shem bull se një per son mund të ketë pas asaj 
një vit traj tim, dhe është mirë ndos hta të fli tet ed he 
me in sti tu ci o ne në Kosovë këtu si kur që është Mi ni-
stria e Mir ëqe ni es So ci a le, Mi ni stria për Shëndetësi 
dhe të gjen det një mënyrë që pas këtyre in ter vi sta ve 
ata ta ndihmojnë pro ce sin e re ha bi li ti mit të këtyre 
per so na ve.
Deklaratë: Imri Za be li, psi ko log nga Glo go ci, Kosovë, Ko sul ti-
met na ci o na le me or ga ni za tat jo qe ve ri a ter, Prishtinë/ Pri šti na, 
Kosovë, 19 dhje tor 2009.

Ek zi ston ne vo ja që të the me lo het Qen dra ra jo-
na le për mbështetje vik ti ma ve. Kjo mund të 
jetë një nga Re ko man di met e KO MRA-s.

Pra, ne du het të parashikojmë dhënien jo vetëm të 
mbështetjes psi ko-so ci a le gjatë kohës së mbled hjes së 
të dhënave, ma rr jes së de kla ra ta ve, por në re a li tet 
mbështetje të veçantë psi ki ke atyre vik ti ma ve që do të 
dëshmojnë pu bli kisht, e pa staj të bëjmë ndonjë pro-
gram. Pra këto Re ko man di me du het të jenë se ri o ze 
dhe të fu qis hme, e pa staj Ko a li ci o ni du het të jetë në 
po zi cion të përcjellë nëse po re a li zo hen Re ko man di-
met. Unë njëmend po e shoh nevojën e for mi mit të një 
Fon di ra jo nal për vik ti mat.
Deklaratë: Na ta ša Kan dić, Fon di për të drejtën hu ma ni ta re, Be o-
grad, Ser bi, Kosovë, Ko sul ti met na ci o na le me or ga ni za tat jo qe ve-
ri a ter, Prishtinë/ Pri šti na, Kosovë, 19 dhje tor 2009.

77. Kon sul ti met me bashkësinë 
lo ka le mbi iniciativën për 
for mi min e KO MRA-s

No vi Pa zar, Ser bi
21 dhje tor 2009

Kon sul ti met lo ka le në No vi Pa zar i kanë or ga ni-
zu ar Këshilli i San xha kut për të Drej tat e Nje ri tu 
Im puls nga Tu ti ni. Në de bat kanë marrë pjesë 
71 për faq ësu es të or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re, të 
punëtorëve të ar si mit e kulturës, të gazetarëve, 
vik ti ma ve dhe qytetarë të in te re su ar. Mbi atë 
përse ne vo ji tet KO MRA dhe ci lat janë përvojat në 
punën e ko mi si o ne ve në botë, kanë fo lur San dra 
Or lo viq (Fon di për të Drej ten Hu ma ni ta re, Ser bi) 
dhe Dra gan Po po viq (Ini ci a ti va e të Rinj ve për të 
Drej tat e Nje ri ut në Ser bi). Si vez hgu es në tu bim 
kanë marrë pjesë: Fran tu sa nu Iulian, për faq ësu es 

i OS BE, Ah met Ha li la giq, SCO PES, No vi Pa zar, 
she fi i Zyrës ra jo na le të USAID Pro gra mi for ci mi 
i sigurisë eko no mi ke, Mar ko Vu ja ç iq, nëpunës për 
marrëdhënie me pu bli kun i Pro gra mit të zhvil li mit 
të ko mu na ve në Serbinë Jugperëndimore PRO dhe 
Asmir Co ko viq, zyra Fo ru mi Ci vil lian Fri e den sdi-
enst në No vi Pa zar. Mbi tu bi min kanë ra por tu ar 
“TV Je din stvo” dhe “San xha ç ke no vi ne.”

Men di met, pro po zi met dhe 
Re ko man di met e pjesëmarrësve 

KO MRA është i rëndësishëm për San xha kun 
për shkak të gjithë asaj që ka ndod hur në peri-
udhën prej vi tit 1991 de ri më 1995: rrëmbimet, 
vra sjet, shkatërrimi i pasurisë dhe përndjekja e 
myslimanëve. 

KO MRA ka rëndësi të veçantë për San xha kun (…) 
du ke pa sur pa rasysh krejt atë që ka ndod hur në 
këtë hapësirë ne u ral gji ke prej vi tit’91 de ri më ’95. 
Por ed he më vonë (…) shke ljet e rënda të drej ta ve 
të nje ri ut, rrëmbimet, vra sjet, dje gi et, rret hi mi me 
to pa e me tan ke i qyte te ve e ka tun de ve, dis kri mi-
ni mi, përndjekja ma si ve e popullatës, re pre si o ni 
ma siv po li cor, kanë qenë në hi jen e ngjar je ve në 
Kro a ci, në Bosnjë dhe në Kosovë. Shumë kri me në 
San xhak i janë lënë harresës. (…) Shte ti du het ta 
hetojë fa tin e vik ti ma ve dhe fa mi lje ve të tyre t’ua 
kumtojë in for ma tat re le van te.
Deklaratë: Se mi ha Kaçar, Këshilli i San xha kut për të Drej tat e 
Nje ri ut, No vi Pa zar, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, 
No vi Pa zar, Ser bi, 21 dhje tor 2009.

Nëse mblid hen vetëm fak tet mbi kri met e 
luftës e të pasluftës vetëm pjesërisht do të ar ri-
het qëlli mi. Lypset ed he vërtetimi i shka qe ve.

 Në qoftë se KO MRA do t’ia dil te vetëm ti mblid hte 
fak tet mbi kri met e kryera gjatë luftës dhe pasluftës 
dhe mbi shke ljen e rëndë të drej ta ve dhe li ri ve të 
nje ri ut, dhe e gjithë kjo të do ku men to het, atëherë 
pjesërisht do të ar ri hej qëlli mi i cak tu ar sep se, 
si pas rre gul lit, ajo që nuk është shënuar as që ka 
ndod hur.
Deklaratë: Xhe mal Ha li lo viq, Këshilli për Mbroj tjen e të Drej ta ve 
të Nje ri ut dhe Ve prim ta ri Hu ma ni ta re Pri boj, Ser bi, Kon sul ti met 
me bashkësinë lo ka le, No vi Pa zar, Ser bi, 21 dhje tor 2009.

(…) pra, ne vo ji tet ed he vërtetimi i shka qe ve.. Ato 
shka qe po veprojnë në vazhdimësi dhe ato janë diç 
që e bënë se pikërisht të gjit ha vik ti mat kanë qenë 
vik ti ma pa fajësi.
Deklaratë: Meh med Sle zo viq, Qar ku In te lek tual i San xha kut, 
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No vi Pa zar, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, No vi Pa zar, 
Ser bi, 21 dhje tor 2009.

(…) kon si de roj se shka qet e të gjit ha këtyre ngjar-
je ve në këto hapësira du het kërkuar në pro gra-
met na ci o na li ste ser be, nga Naçertanja de ri më 
sot, domethënë prej pa ra rreth 150 vjetësh, sep se 
boshnjakët në këto hapësira veç kanë përjetuar nja 
dhjetë gje no ci de dhe kjo po përsëritet në vazhdi-
mësi nga e ka lu a ra në të ar dhmen, dhe pe ri o di kisht 
po përsëritet çdo njëzetë, tridhjetë de ri pesëdhjetë 
vjet. Dhe në qoftë se eli mi no hen ato shka qe, re spek-
ti visht në qoftë se shte ti nuk heq dorë pu bli kisht 
nga këto pro gra me të ve ta na ci o na li ste, ato do të 
përsëriten ed he në të ar dhmen.
Deklaratë: Xhe mal Ha li lo viq, Këshilli për Mbroj tjen e të Drej ta-
ve të Nje ri ut dhe Ve prim ta ri Hu ma ni ta re Pri boj, Ser bi, Kon sul ti-
met me bashkësinë lo ka le, No vi Pa zar, Ser bi, 21 dhje tor 2009. 

KO MRA du het ta mbulojë kohën nga vde kja 
e Jo sip Broz Ti tos, dhe lypset të mer ret me 
shka qet.

Men doj se do të is hte mirë që të fil lo het me kohën 
nga vde kja e Jo sip Bro zit e këndej. Ndryshe, në 
atë kohë të ve pri mit të tij dhe në të gjit ha kohët e 
mëparshme do të is hte tepër gjerë me këtë të mer re-
mi tash dhe është thënë çka është thënë. Natyrisht 
shka qet janë qen ëso re për të gjit ha ngjar jet e vi te ve 
të 90-ta, dhe gjith se si shka qet ed he ni sin pas vde-
kjes së Jo sip Bro zit, kup to het ed he pe ri ud ha e kësaj 
gjen dje të luftës gjatë vi te ve 1991- 1995.
Deklaratë: Shem su din Kur to viq, qyte tar nga Tu ti ni, Ser bi, Kon-
sul ti met me bashkësinë lo ka le, No vi Pa zar, Ser bi, 21 dhje tor 
2009. 
KO MRA u ofron vik ti ma ve hapësirë që ta 
zbulojnë çka u ka ndod hur, kur se shoq ërisë 
mbështetjen për ris hi kim mo ral të së kaluarës.

(…) kjo është mundësi më shumë për vik ti mat që 
thjeshtë të kenë një front bu kur më të gjerë të pa ra-
qi tjes së vet, të ve pri mit të vet dhe të zbu li mit të vet 
të gjithë asaj me çka ako ma po bal la fa qo hen du ke 
qenë se drejtësia en de nuk ka ar ri tur tek ata dhe se 
drejtësia vërtetë po përballët me pen ge sa të mëdha. 
(…) ky KO MRA, mund të jetë mbështetje në ndonjë 
kup tim po zi tiv për ata, por ed he një ris hi kim i madh 
mo ral për krejt atë që sot është e pra nis hme këtu.
Deklaratë: Meh med Sle zo viq, Rret hi In te lek tual i San xha kut, 
No vi Pa zar, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, No vi Pa zar, 
Ser bi, 21 dhje tor 2009. 

Thek sin du het vi het në mbroj tjen e vik ti ma ve 
ci vi le. Në si gu ri min e mje te ve për re pa ra ci o ne 
du het të mar rin pjesë shte tet dhe ata që janë 
pa su ru ar në luftë.

Thek si ynë du het të vi het në mbroj tjen e vik ti ma ve 
ci vi le. Në re pa ra cion, domethënë në kom pen si min 
vik ti ma ve të dëmtuara ose fa mi lje ve të tyre (…) 
shte ti du het të marrë pjesë në re pa ra ci o nin e vik ti-
ma ve dhe si do mos du het fu tur që ed he përfituesit e 
luftës, ata që kanë for mu ar fir ma që janë pa su ru ar 
gjatë kohës së luftës e tash janë afa rist dhe taj kun 
pre sti gji oz (…) ed he ata du het nga ka pi ta li pri vat, 
gjegjësisht të fir ma ve të tyre, të mar rin pjesë në 
re pa ra cion (….) shkal la e shke ljes së të drej ta ve të 
nje ri ut në Ser bi, në San xhak, ka qenë mbi shkallën 
e shke ljes së të drej ta ve të nje ri ut në Kosovë. Këtu 
(…) vik ti mat ci vi le i janë nënshtruar torturës, 
pa ra se gjit hash të policisë shtetërore, shërbimeve 
se kre te, si gu ri mit të shte tit, gjyki me ve jo pa ri mo re 
e jo të nder shme, gjyka ta ve to na, pro ku ro ri ve dhe 
kryesisht si ste mit të drejtësisë.
Deklaratë: Ali ja Ha li lo viq, Fo ru mi Qyte tar, No vi Pa zar, Ser bi, 
Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, No vi Pa zar, Ser bi, 21 dhje-
tor 2009. 

Për vik ti mat nga ka tun det e dëbuara në komu-
nën e Pri bo jit është drejtësi të dëmshpërble-
hen dhe tu kom pen so het pa su ria.

Mënyra e vet me e mundshme që një pjesë e drejtë-
sisë (…) tu ofro het atyre qytetarëve është që (…) ata 
njerëz të dëmshpërblehen, tu kom pen so het pa su ria, 
sep se dhjetë vjet nuk kanë mun dur të shkojnë në 
pro nat e ve ta, nuk kanë mun dur ta punojnë tokën. 
E ato dhjetë vjet kanë qenë të detyru ar të paguajnë 
ta tim, sep se nuk ka mun dur ta vërtetojë librezën e 
shëndetësisë nëse nuk e ka pa gu ar ta ti min.
Deklaratë: Ekrem Hax hiq, Sho qa ta për Mbroj tjen e të Drej ta ve të 
të Dëbuarve dhe të Shpërngulurve nga Ko mu na Pri boj, Kon sul ti-
met me bashkësinë lo ka le, No vi Pa zar, Ser bi, 21 dhje tor 2009.

Am ni stia mundëson që kryesit ti pa ra qe sin të 
dhënat mbi kri met të ci lat vik ti mat nuk i dinë. 
 
(…) tek kri met e luftës me rëndësi të jashtëzakon-
shme mund të jetë prem ti mi i fa ljes apo amnistisë 
për kri met. (…) dëgjimi i kryesit është jashtëzakon-
isht i rëndësishëm, ndos hta ma dje me rëndësi ed he 
më të mad he nga dëgjimi i vik ti ma ve. Sep se ne në 
esencë e dimë çka kanë përjetuar vik ti mat, por nuk 
e dimë çfarë kanë të thënë për këtë kryesit.
Deklaratë: Emir Fe ta ho viq, Këshilli i San xha kut për Mbroj tjen e 
të Drej ta ve të Nje ri ut, No vi Pa zar, Ser bi, Kon sul ti met me bash-
kësinë lo ka le, No vi Pa zar, Ser bi, 21 dhje tor 2009.

Fa mi ljet e vik ti ma ve pre sin që KO MRA të kon-
tribuojë që kryesit të dënohen, që të gjen den 
mbe tu ri nat mor to re të per so na ve të zhdu kur e 
të vrarë dhe ti mbrojë ata nga poshtërimi.
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(…) ne familjarët pre sim nga ky ko mi sion që të 
pro ce do hen të gjithë kryesit, e që ne të vijmë tek 
mbe tjet mor to re dhe që këtyre fa mi lje ve (prindërve 
të vik ti ma ve) t’u mundësohet në njëfarë mënyre të 
vde sin me di nji tet.
Deklaratë: Nail Ka je vie, Sho qa ta e Fa mi lje ve të të Rrëmbyer ve 
në Shterp ci, Pri je po le, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, 
No vi Pa zar, Ser bi, 21 dhje tor 2009.

KO MRA ka po ten cial të ndërtojë si ste min e 
vle ra ve të pranueshëm për të gjithë në ra jon. 

KO MRA du het ti nis ak ti vi te tet e ve ta, të orvatët të 
(ndërtojë) një si stem kom plet të vle ra ve i ci li mund 
të jetë i pranueshëm për të gjithë.
Deklaratë: Dus han Ni ce viq, Uni ver si te ti In ter na ci o nal në No vi 
Pa zar, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, No vi Pa zar, Ser-
bi, 21 dhje tor 2009. 

Me di at janë të rëndësishme për afir mi min e 
Ko mi si o nit, por KO MRA lypset ta shqyrtojë 
ro lin e tyre në shpërthimin e ur rej tjes.. 

Vik ti mat qo po dëshmojnë në Gjykatën e Hagës po 
përjetojnë turp sa i përket ra por ti mit nga gjyki mi i 
të bur go sur ve të Hagës. (…) Ro li i veçantë i me di a-
ve është i dyfishtë. Në shqyrti min e ro lit të tyre në 
ak tin e shpërthimit të ur rej tjes, por ed he në ro lin 
e afir mi mit të përpjekjeve të KO MRA-s që të di let 
nga e ka lu a ra. Domethënë, kërkon qëndrim më të 
pa va rur të me di a ve ndaj vik ti ma ve dhe kri me ve 
në këtë vend.
Deklaratë: Sha ban Sha ren ka piq, Qen dra Kul tu ro re -Da mad, 
No vi Pa zar, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, No vi Pa zar, 
Ser bi, 21 dhje tor 2009.

Du het gje tur mënyrën se si me di at që i kanë 
kon tri bu ar fas hi sti zi mit të përfshihen në 
de-fas hi sti zi min e shoq ërisë. 

(...) në fak tin se shte tet nuk kanë bërë asgjë, KO MRA 
është përgjigje. Dhe kjo e arsyeton ka rak te rin ra jo-
nal të Ko mi si o nit.(…) unë paj to hem plotësisht se 
KO MRA du het ta përfshijë tërë si ste min, ed he 
me di at të ci lat ed he kanë kon tri bu ar në fas hi sti-
zi min e shoq ërisë, lypset gje tur mo del që po ato 
me die të njëjta të përfshihen në de-fas hi sti zi min e 
shoq ëri ve to na.
Deklaratë: Sa bi na Ta lo viq, Gratë në të Ze za, Plje vle, Ma li i Zi, Kon-
sul ti met me bashkësinë lo ka le, No vi Pa zar, Ser bi, 21 dhje tor 2009.

Dëshmimi pu blik i vik ti ma ve është ak ti vi tet 
i rëndësishëm i KO MRA, por do të ketë ndi-
kim nëse e transmetojnë me di at me fre ku en ca 
kombëtare. 

Pra, dëgjimet pu bli ke ab so lu tisht po, por eks klu zi-
visht në me dia që kanë fre ku en ca kombëtare. Men-
doj se nuk ka kurrfarë do bie nëse këtë do ta eme ton te 
“Po li mlja” ime apo me di at me dëgjueshmëri lo ka le 
(…) dhe eli tat na ci o na le dhe eks tre mi ste të vi te ve të 
90-ta me rrëfimet e ve ta mbi luftëtarët kanë ce kur 
se ata atje po punojnë diçka pikërisht në me di at me 
fre ku en ca kombëtare dhe mbu lim kombëtar.
Deklaratë: Mu ha rem Mu tav xhi ja, TV Po li mlje, Ser bi, Kon sul ti-
met me bashkësinë lo ka le, No vi Pa zar, Ser bi, 21 dhje tor 2009.

Fëmijët edu ko hen dhe ar si mo hen në gënjesh-
trat mbi të kaluarën. 

E keq ja është mbjell në li brat shkol lor dhe ne që sot 
ke mi ra stin të edukojmë e arsimojmë, çdo ditë po i 
shke lim të drej tat ele men ta re të fëmijëve; bie fja la, 
pjesëtarin e pakicës kombëtare bos hnja ke apo të 
kom bit, si të do ni, dhe pjesëtarët e të gjithë atyre për 
të ci lat de mo kra cia është e shenjtë, se ci lin të ri e të 
re ima nen te, bashkëkohore dhe të ar si mu ar.
Deklaratë: Ke mal Xhe miq, Sho qa ta e Qytetarëve “Gest” nga 
Tu ti ni, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, No vi Pa zar, Ser-
bi, 21 dhje tor 2009. 

KO MRA lypset ta pranojë dal li min mi dis 
ideologjisë e ci la bënë thi rr je për krim, për gje-
no cid dhe ideologjisë së za kon shme. 

(…) Ko mi si o ni nuk mund të jetë ne u tral ndaj ide o-
lo gji ve. (…) Fja la është për ideologjinë e të ke qes e 
ci la bënë thi rr je për ur rej tje, për vra sje, nëse shpie 
në spa strim et nik, nëse është eufemizëm për krim, 
gje no cid e kështu me radhë. Dhe, ne du het të bëjmë 
dal li min mi dis ideologjisë së të ke qes dhe ideologjisë 
së za kon shme….
Deklaratë: Ra miz Cr nis ha nin, Rret hi In te lek tual i Sahnxah kut, 
No vi Pa zar, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, No vi Pa zar, 
Ser bi, 21 dhje tor 2009.
 
KO MRA du het të ketë zyrat në bashkësitë ku 
kanë ndod hur kri met. 

(…) ja ky është një pro po zim që kjo zyrë që pla ni-
fi ko het të jetë në No vi Pa zar. Pa za ri si një qen dër 
e San xha kut du het ta ketë atë Ko mi sion i ci li do ti 
hetojë, shqyrtojë dhe të gjithë atyre per so na ve, vik-
ti ma ve, tu ndihmojë.
Deklaratë: Na zim Ha li lo viq, Fo rum i për Tolerancë dhe Jetë të 
Përbashkët, Tu tin, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, No vi 
Pa zar, Ser bi, 21 dhje tor 2009. 

(…) nga arsyet prak ti ke kon si de roj se du het të pak-
tën të for mo het ndonjë nën-zyre në ato hapësira ku 
më së shum ti kanë ndod hur shke ljet më të rënda të 
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drej ta ve dhe li ri ve të nje ri ut. Natyrisht se unë kon-
kre tisht po men doj në Pri bo jin, në rrethinën e tij 
të afërt e të largët. Sep se atje kanë ndod hur kri me 
ma si ve, spa stri me et ni ke, eks o de, që ka re zul tu ar 
me ndryshi min e strukturës de mo gra fi ke të popul-
latës dhe shpërnguljen e më shumë se gjysmës së 
popullatës bos hnja ke.
Deklaratë: Xhe mal Ha li lo viq, Këshilli për të Drej tat e Nje ri ut 
dhe Veprimtarinë Hu ma ni ta re, Pri boj, Ser bi, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, No vi Pa zar, Ser bi, 21 dhje tor 2009. 

KO MRA është rrugë e mirëfilltë për t’u shtu ar 
e vërteta dhe që vik ti mat të shi ko hen si qe nie 
njerëzore, e jo si pjesëtarë të gru pe ve et ni ke. 
Për punën e pa va rur të ko mi si o nit është qen-
ëso re të përzgjidhen njerëzit pro fe si o nist dhe 
të moralshëm.

(…) kjo është mënyra dhe rru ga e mirëfilltë që të 
ar ri het e vërteta e cak tu ar (…) mënyra si do të 
përzgjidhen njerëzit është shumë qen ëso re, besuesh-
mëria e tyre mo ral dhe pro fe si o na le, kjo pjesë e 
me nax hmen tit është shumë e rëndësishme. Ssep se 
nga përzgjedhja e njerëzve va ret se do të funk-
sionojë e gjithë kjo në mënyrë or ga ni za ti ve. Dhe e 
dyta (…) është si të ar ri het kjo formulë që viktimën 
të mos e shikojmë vetëm me anë të pjesëtarëve të 
po pul lit të vet, por të arrijmë një formë njerëzore 
që pavarësisht ci lit grup et nik i ta kon vik ti ma, vik-
timën ta kundrojmë në atë mënyrë.
Deklaratë: Sllo bo dan Mar ti no viq, Ar gu ment, Pri je po le, Ser bi, Kon-
sul ti met me bashkësinë lo ka le, No vi Pa zar, Ser bi, 21 dhje tor 2009.

Për boshnjakët është me rëndësi që të gjithë 
qytetarët të jenë të barabartë përpara li gjit.

Sa i përket paj ti mit nuk di me kë ne du het të paj-
to he mi, e ky është një nga qëlli met e KO MRA. 
Sep se ne boshnjakët në San xhak nuk je mi përla me 
askënd, as je mi rra hur, nga ne nuk ka qarë asnjë 
fëmijë serb, askujt nuk i ke mi bërë kurrfarë dëmi. 
Pran daj s’ke mi me kënd të paj to he mi, ne vetëm po 
kërkojmë që ky shtet të ketë ndaj nesh qëndrim si 
ndaj gjithë qytetarëve në har mo ni me li gjin.
Deklaratë: Xhe mal Ha li lo viq, Këshilli për të Drej tat e Nje ri ut 
dhe Veprimtarinë Hu ma ni ta re, Pri boj, Ser bi, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, No vi Pa zar, Ser bi, 21 dhje tor 2009. 

KO MRA du het ta iniciojë dhe të rekomandojë 
re ha bi li ti min psi kik -so cial, pu nu es e familjarë 
të vik ti ma ve. 

 (…) a mund t’u ndihmojë KO MRA në ndonjë 
mënyrë vik ti ma ve, të paktën që në ra por tet e ve ta 
ta pa ra qet çështjen e re ha bi li ti mit të vik ti ma ve. 

(…) ci lat janë mundësitë që vërtetë tu ndih mo het 
atyre njerëzve që të kalojnë nëpër re ha bi li ti min 
psi kik- so cial, pu nu es e familjarë. Ky është aspekt 
i ci li po dëgjohet shumë rrallë, e që është shumë i 
rëndësishëm ed he pse njerëzit kra has pro ble me ve 
kon kre te të jetës, e kanë ed he këtë llo ji të pro ble-
mit. Shte ti kësaj du ket ti kushtojë më shumë kuj-
des, gjyka tat nuk po i kushtojnë, por ndos hta një 
organizatë si kjo tu ndihmojë njerëzve të cilët nuk 
e kanë fi tu ar drejtësinë në gjyq, për ta ini ci u ar këtë 
çështje dhe në këtë mënyrë tu ndihmojë njerëzve.
Deklaratë: Edin Ju so viq nga Tu ti ni, Ser bi, Kon sul ti met me bash-
kësinë lo ka le, No vi Pa zar, Ser bi, 21 dhje tor 2009. 

Shte ti e ka fi nan cu ar policinë e ci la i ka mun-
du ar njerëzit dhe e ka nxi tur qëndri min afir-
ma tiv ndaj vik ti ma ve. Këto janë pen ge sat 
kryeso re të the me li mit të KO MRA-s.
 
(…) njerëzit i ka rrëmbyer dhe mun du ar po li cia e 
shte tit, të cilën ata e kanë fi nan cu ar me ta ti min e 
vet, e gjithë kjo do të jetë shumë vështirë. Pro ble-
mi tjetër në të ci lin dua ta fokusojë vëmendjen, 
ndonëse është vështirë nu me ri kisht të hu lum to het, 
është pro ble mi i mos-dënimit apo i qëndri mit afir-
ma tiv ndaj kri me ve që kanë ndod hur.
Deklaratë: Se dat Vr ciq, Flo res, Sjenicë, Ser bi, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le, No vi Pa zar, Ser bi, 21 dhje tor 2009.

Do të jetë vështirë të fi to het be si mi i vik ti ma ve 
që se rish të fla sin.

Kur them vik ti mat unë men doj në njerëzit që janë 
vik ti ma di rek te, që janë go di tur, mbi të ci lat është 
us htru ar torturë (…) men doj se ata njerëz nuk po 
dëgjohen sa du het dhe kjo do të jetë punë e vështirë 
që ta fitojmë be si min e atyre.
Deklaratë: Omer Bro nja, Ur ban In, No vi Pa zar, Ser bi Kon sul ti-
met me bashkësinë lo ka le, No vi Pa zar, Ser bi, 21 dhje tor 2009.

78. Kon sul ti met me për faq ësu e sit e 
bashkësive lo ka le mbi Iniciativën 
për for mi min e KO MRA- s

Zajeçar, Ser bi
22 dhje tor 2009.

Kon sul ti met i ka or ga ni zu ar or ga ni za ta jo qe ve ri-
ta re Ini ci a ti va e Zajeçarit. Pjesëmarrësit (30) kanë 
qenë aktivistë për të drej tat e nje ri ut, qytetarët, 
anëtarët e par ti ve po li ti ke, për faq ësu e sit e ve tëqe-
ve ri sjes lo ka le të Zajeçarit, Knjaz hev cit dhe Bo rit, 
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për faq ësu e sit e pa ki ca ve kombëtare, të gjyqësisë, 
ar si mit e tjerë. Iniciativën KO MRA e kanë për faq-
ësu ar Ma ja Sto ja no viq (Ini ci a ti va e të Rinj ve për të 
Drej tat e Nje ri ut, Ser bi) dhe Mil lan ka Sha po nja-
Hax hiq (Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, Ser bi). 
Mbi tu bi min kanë ra por tu ar me di at lo ka le. 

Pro po zi met, men di met dhe 
Re ko man di met e pjesëmarrësve 

Është më mirë që par la men ti të miratojë ak tin 
mbi the me li min e Ko mi si o nit ra jo nal, sep se kjo 
do ta përfshinte di sku ti min më të gjerë dhe më 
shumë men di me.

(…) men doj se do të is hte më mirë si kur ta me rr te 
mbështetjen zyrta re me anë të par la men tit, sep se 
do të përfshinte një di sku tim më të gjerë, një de bat 
më të gjerë dhe më shumë men di me, nga se kur pre-
si den ti ta kon fir mon te me de kret ndos hta kjo në 
këto hapësira do të kup to hej si akt i ne po ti zmit.
Deklaratë: Sreq ko Qe fer ja no viq, Këshilli Ko mu nal i Partisë 
De mo kra ti ke në Zajeçar, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka-
le, Zajeçar, Ser bi, 22 dhje tor 2009.

KO MRA nuk du het të kthe het në të kaluarën e 
thellë. Përfshirja e ngjar je ve pa ra vi tit 1989 do 
ti relativizojë kri met. Ra por ti du het pasqyrojë 
kri met si pas ko mu na ve, ku kanë ndod hur.

E tash kur është fja la për periudhën ko ho re pro po-
zi mi im është që kjo të jetë pe ri ud ha 1991 – 2001. 
Pra të mos jetë vi ti përfundimtar vi ti 1999 por të 
jetë vi ti 2001, e kjo do të ndërlidhej këtu me ter ri-
to rin e punës së Ko mi si o nit për shkak se ai du het, 
natyrisht, të mer ret me ngjar jet ed he në Sllo ve ni 
dhe në Ma qe do ni. Vi tin 2001 pikërisht e përmenda 
për shkak të ndod hi ve në Ma qe do ni që përafërsisht 
kanë qenë atëherë, dhe natyrisht për har ti min e 
ra por tit fi nal dhe për ve prim nëpër ko mu na ku 
kanë ndod hur kri met e luftës.
Deklaratë: Dra ga na Ni ko liq, Këshilli për Iniciativën Qyte ta re, 
Nish, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Zajeçar, Ser bi, 
22 dhje tor 2009.

Vërtetë men doj se lypset të fo ku so he mi në atë peri-
udhë prej vi tit 1989 e këndej. Ajo që ka qenë pa ra 
kësaj (…) ajo do të is hte re la ti vi zim i gjithë kësaj. 
Su po zoj se kjo është punë e historianëve, e jo punë 
e Ko mi si o nit.
Deklaratë: Zo ran Stan ko viq, Këshilli Ko mu nal i LDP në Zajeçar, 
Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Zajeçar, Ser bi, 22 dhje-
tor 2009.

(…) sa i përket kohës kon si de roj se du het të përfshi-
het ed he pe ri ud ha pa ra vi tit 1991, sep se gjith se si 
nuk mun det asnjë ngjar je hi sto ri ke të kun dro het 
vetëm më 1991-2001. Domethënë ed he pa ra vi tit 
1991, e sa i përket ter mi nit të fun dit, men doj ed he 
pas vi tit 2000, sep se e ke mi vi tin 2001 në Luginën 
e Preshevës …
Deklaratë: Çedomir Vra nja nac, qyte tar nga Zajeçari, Ser bi, Kon-
sul ti met me bashkësinë lo ka le, Zajeçar, Ser bi, 22 dhje tor 2009.

Detyra e vet me e mundshme e Ko mi si o nit 
ra jo nal është që të mbledh fak tet. Askush nuk 
mund të lëshohet në ku a li fi ki min ju ri dik të 
kri me ve të luftës.

(…) jam i bin dur se detyra parësore dhe e vet me e 
mundshme e këtij Ko mi si o ni është që ti vërtetojë 
vetëm fak tet dhe asgjë tjetër. (…) Të vet mit që janë 
kompetentë ta kualifikojnë ndonjë vepër, janë or ga-
net e gjyqësisë si pas të gjit ha li gje ve, si pas të gjit-
ha kus hte tu ta ve, si pas të drejtës ndërkombëtare. 
Domethënë, Ko mi si o ni as se si nuk gu xon të kuali-
fikojë diç si krim luf te.
Deklaratë: An dre ja Raj ko viq, ga ze ta Ti mok, Zajeçar, Ser bi, Kon-
sul ti met me bashkësinë lo ka le, Zajeçar, Ser bi, 22 dhje tor 2009.

Ko mi si o ni du het të mer ret ed he me fak tet ed he 
me shka qet e luftës.

(…) Ko mi si o ni du het të mer ret me fak tet dhe me 
sha kat e luftës (…) këtu po shkruan ed he me paj-
ti min. Haj de ta qu aj unë as htu për shkak se du het 
ta kuptojmë fak tin se ata njerëz nuk ia kanë mësyrë 
njëri tje trit tek as htu. Veç kanë qenë të frymëzuar 
me propagandën se ri o ze na ci o na le dhe si kur ato 
shka qe ti sqa ro nim, atëherë të gjithë ne do ta kis-
him më lehtë të sho him se çka i ke mi bë krejt njëri 
tje trit.
Deklaratë: Sreq ko Qe fer ja no viq, Këshilli Ko mu nal i Partisë 
De mo kra ti ke Zajeçar, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, 
Zajeçar, Ser bi, 22 dhje tor 2009.

Men doj se hi sto ria si shkencë du het të flas mbi fak-
tet dhe shka qet e luftës, Ko mi si o ni të mos e marrë 
këtë të gatshme por nga aspek ti i vet të flas mbi 
fak tet dhe shka qet e luftës. Mbi rrjedhën e ngjar je ve 
gjith se si nëse do të bëhej në përgjithësi me rrjedhën 
e ngjar je ve të luftës, e patjetër re gji stri mi i vik ti ma-
ve. Men doj se ky do të is hte ro li qen ësor i Ko mi si o-
nit të atillë dhe kon si de roj se du het të jetë ed he në 
shkallë kombëtare dhe në atë ra jo na le.
Deklaratë: Çedomir Vra nja nac, qyte tar nga Zajeçar, Ser bi, Kon-
sul ti met me bashkësinë lo ka le, Zajeçar, Ser bi, 22 dhje tor 2009.

Të he to het pësimi i romëve në luftë.
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Pasqyre e mendimeve, propozimeve dhe rekomandimeve 
korrik – dhjetor 2009
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Sa janë vrarë me për qin dje romë në luftëra, sa për 
qind është pjesëmarrja e romëve në popullatën e 
tërësishme, të shi het një dal lim i hatashëm. Apo, 
the mi të kon fir mo het sa djem të doktorëve apo të 
kryetarëve të ko mu na ve apo diç ngjashëm, janë 
vrarë në ato luftëra, dhe do të shih ni se aty diçka 
nuk përputhet. Domethënë, këto janë fak te të ci lat 
padyshim vënë në du kje se nuk kanë qenë të gjithë 
njësoj të traj tu ar nga po pul li i vet.
Deklaratë: Sa va Sma i lo viq, Qen dra e Romëve të Ti mo kut në 
Zajeçar, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Zajeçar, Ser bi, 
22 dhje tor 2009. 

KO MRA është rast i mirë për vik ti mat që të 
mësojnë ku janë të zhdu ku rit e tyre, kush janë 
kryesit, përse e kanë bërë këtë – që të mun den 
me këtë të vazhdojnë të jetojnë.

Gjit has htu do të shto ja se ky (KO MRA) është 
shumë i rëndësishëm për vik ti mat. Përse? Sep se 
su po zoj se shu mi ca nga ato veç kanë mjaftë arsye 
të mar rin pjesë në këso tri bu nash, të fla sin në te le-
vi zi o ne të ndryshme, të bisedojnë me in sti tu ci o ne 
të ndryshme, e që kjo të mos ketë ndonjë qëllim 
kon kret, re spek ti visht që në fund të kësaj nuk 
kanë, ta qu aj as htu, kurrfarë fi ti mi. Ky ndos hta do 
të is hte ra sti i mirë që me anë të diçka si kjo ata 
ed he të mësojnë se kush janë, ku janë të zhdu ku rit 
e tyre bie fja la, ose kush janë kryesit, përse e kanë 
bërë këtë, në mënyrë që të mund të jetojnë me tu tje 
me këtë.
Deklaratë: Sreq ko Qe fer ja no viq, Këshilli Ko mu nal i Partisë 
De mo kra ti ke Zajeçar, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, 
Zajeçar, Ser bi, 22 dhje tor 2009.

Në di sku ti min mbi Ko mi si o nin ra jo nal du het 
përfshirë partitë opo zi ta re dhe or ga ni za tat e 
luftëtarëve.

(…) në këto kon sul ti me nuk ka për faq ësu es të të 
as htu qu aj turës opozitë e ci la, çfarëdo që men-
dojmë ne për atë e që është me përcaktim na ci-
o na list tek ne, ka dy mi lion e gjysmë vo tu es në 
zgjed hje. Kjo lid hur me një mi lion nënshkrime 
që dëshironi ti grum bul lo ni në ra jon, domethënë 
opo zi ta menjëherë ju mbu lon për nga for ca. Gjit-
has htu këtu nuk po i shoh as për faq ësu e sit e or ga-
ni za ta ve të luftëtarëve.
Deklaratë: An dre ja Raj ko viq, ga ze ta Ti mok, Zajeçar, Ser bi, 
Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Zajeçar, Ser bi, 22 dhje tor 
2009.

Përfshirja e veteranëve dhe të ish kampistëve 
në di sku tim, in di vi du a lisht dhe me anë të sho-
qa ta ve, do të sjellë më shumë të vërtetë.

Kon si de roj se është me vend pro po zi mi që vetera-
nët të përfshihen me numër sa më të madh. Su po-
zoj se në shkallën më të ulët ka qenë in dok tri ni mi i 
re gji mit i ci li i ka dërguar atje ku i ka dërguar. Unë 
per so na lisht i njoh nja dhjetë njerëz nga Rret hi i 
Zajeçarit që kanë qenë si në kam pe si në fushë-
beteja dhe pjesëmarrja e tyre do të kon tri bu on te 
dukshëm në pa ra qi tjen e të vërtetës dhe të de ta je ve 
nga krejt ajo që kanë përjetuar.
Deklaratë: De jan Zdrav ko viq, Këshilli Ko mu nal i LDP Zajeçar, 
Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Zajeçar, Ser bi, 22 
dhje tor 2009.

Ko mi si o ni du het të mer ret ed he me vik ti mat e 
“ve ta” për të ci lat janë përgjegjës eprorët.
 
Cilët jenë kri te ret çka është kri mi i luftës dhe çka 
është vik ti ma e luftës, dhe a do të mer ret KO MRA 
ed he me ato vik ti ma që janë viktimë e po pul lit të 
vet, e jo vetëm e po pul lit tjetër, sep se është fakt se 
të til la ka pa sur ed he tërthorazi ed he di rekt. Sa për 
shem bull, di kush e dërgon ka mi o nin dhe e dinë që 
është i mi nu ar (ter re ni) dhe pa la tjetër e njof ton 
se është i mi nu ar, por kjo nuk përfillet. Pran daj 
shtro het pyetja vik ti ma të kujt janë ata njerëz, a 
janë të anës kundërshtare apo të palës së atij që 
ka urdhëruar.
Deklaratë: Sa va Sma i lo viq, Qen dra e Romëve të Ti mo kut në 
Zajeçar, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Zajeçar, Ser bi, 
22 dhje tor 2009. 

Të rinjtë du het in for mu ar dhe përfshirë në 
fushatën për grum bul li min e nënshkrimeve. 

(…) ka shumë njerëz të rinj të cilët jo vetëm që 
nuk kanë in for ma ci o ne, por fa re nuk kanë qenë të 
vetëdijshëm për ndodhitë luf ta ra ke në periudhën e 
vi te ve të 90-ta, dhe pran daj është e do mos dos hme 
që më parë ata të in for mo hen mbi këtë, por ed he 
me anë të or ga ni za ta ve të shoq ërisë ci vi le dhe me 
anë të si ste me ve të ndryshme të përfshihen ed he në 
for mi min e Ko mi si o nit.
Deklaratë: Ma ja Sto ja no viq, Ini ci a ti va e të Rinj ve për të Drej-
tat e Nje ri ut, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Zajeçar, 
Ser bi, 22 dhje tor 2009.

Unë po ha si në pro blem të madh që moshatarët 
e mi nuk kanë ab so lu tisht kurrfarë qëndri mi 
ndaj asaj çfarë ka ndod hur në hapësirën e ish 
Jugosllavisë. Men doj se lypset ta shfaq ni kuj des 
ndaj tyre dhe ata të in for mo hen më shumë.
Deklaratë: Si nis ha Ko di co viq, Gjim na zi në Ne go tin, Ser bi, Kon-
sul ti met me bashkësinë lo ka le, Zajeçar, Ser bi, 22 dhje tor 2009.

Të ndriçohet ro li dhe përgjegjësia e të gjit ha 
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shërbimeve të si gu ri mit të shte tit për kri met e 
kryera. 

Gjith se si du het marrë pa rasysh strukturën e Si gu-
ri mit të Shte tit nga i mbarë ky ra jo ni. E di se ato 
janë faj to re për krejt që ka ndod hur, domethënë 
ato kri me nuk i kanë bërë po pujt, ato kri me i kanë 
kryer ideologjitë dhe individët të cilët kanë qenë të 
frymëzuar të bëjnë diç të tillë.(…) Unë men doj se 
këto janë ele men te kuçe për ta mësuar të vërtetën 
(…). sep se ato kanë qenë frymëzuese pa ra cilës do 
struk tu re shtetërore, dhe të shumtën përgjegjës për 
gjithë atë që është shkallëzuar më vonë.
Deklaratë: Mi o drag Mi los he viq, Ate li eu për Ri pa ri min e Qyte tit 
të Bo rit, Aso ci a ci o ni për Zhvil li min e Komunës së Bo rit, Bor, 
Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Zajeçar, Ser bi, 22 dhje-
tor 2009.

KO MRA du het të mer ret me shke ljen e të drej-
ta ve të nje ri ut në San xhak gjatë vi te ve të 90-ta.

(…) Nuk janë vetëm kri met e luftës që kanë ndod hur 
në hapësirën e ish Jugosllavisë në periudhën prej vi tit 
1991 de ri më 1999. Për shem bull, çfarë ka ndod hur 
në San xhak po as htu në vi tet e 90-ta. Këto nuk 
kanë qenë di rekt kri me të luftës, por ju e di ni se atje 
njerëzit, kryesisht të na ci o na li te tit mysli man, kanë 
qenë të mun du ar nga ana e pjesëtarëve të policisë, 
jo të for ma ci o ne ve pa ra mi li ta re, kjo di het saktë, pos 
tje rash ed he të paramilitarëve. Mirëpo po li cia i ka 
marrë në pyetje njerëzit, i ka shoq ëru ar në bi se da 
in for ma ti ve e kështu me radhë. Kjo po as htu është 
një vepër e ci la du het të jetë e dënueshme, nuk është 
krim di rekt i luftës, por unë men doj se Ko mi si o ni 
du het të mer ret me këtë pro blem.
Deklaratë: Dra ga na Ni ko liq, Këshilli për Iniciativën Qyte ta re, 
Nish, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Zajeçar, Ser bi, 
22 dhje tor 2009.

Se ci li shtet du het ta formojë ko mi si o nin e vet, 
kursye ai ra jo nal du het të jetë mbi-ko mi sion.

Kon si de roj se se ci li shtet lypset ta formojë ko mi-
si o nin e vet dhe pa staj të ekzistojë si ndonjë mbi- 
ko mi sion në qoftë se mun det të punojë objek ti visht 
dhe pa anim,

Deklaratë: Mar ko Ri stiq, Ad mi ni stra ta Ko mu na le e Komunës së 
Knjaz hev cit, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Zajeçar, 
Ser bi, 22 dhje tor 2009.

Në ko mi sion du het in ku a dru ar ekspertë të pro-
fi le ve të ndryshme.

(…) ky Ko mi sion du het të përbëhet nga ekspertët e 
historisë, sociologjisë, psikologjisë dhe të ka te go ri ve 
tje ra të qytetarëve (…), Domethënë du het të in ku-
a dro hen ed he të rinjtë, pa staj pjesëmarrësit e të 
gjit ha këtyre kon flik te ve dhe qytetarët tjerë të cilët 
janë të in te re su ar për një lloj të këtillë të ak si o nit 
(…) Men doj se lypset të ndriçohen të gjit ha kri met e 
luftës, dhe ne si Union i Rumunëve të Serbisë dëshi-
rojmë të ja pim kon tri but në këtë kup tim.
Deklaratë: Boj ko Stan ko viq, Uni o ni i Rumunëve të Serbisë 
“Du nav”, Zajeçar, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, 
Zajeçar, Ser bi, 22 dhje tor 2009.

Pra, ajo që unë e konsiderojë është se Ko mi si o-
ni pa ra se gjit hash du het të ketë njerëz ekspertë, 
pa staj njerëzit nga struk tu rat e ndryshme dhe se 
nuk mund të punojë vetëm një Ko mi sion. Ai du het 
të ketë ndonjë nën-ko mi sion, s’di si të them, dhe të 
gjithë ata du het të bashkëpunojnë me qëllim që të 
shi hen ato fak te dhe ajo e vërtetë.
Deklaratë: Sa va Sma i lo viq, Qen dra e Romëve të To mo kut në 
Zajeçar, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Zajeçar, Ser bi, 
22 dhje tor 2009.

KO MRA du het të mer ret ed he me vik ti mat e 
bom bar di me ve të NA TO-s dhe ti hetojë nëse 
janë shfrytëzuar mje tet e pa le ju es hme të luftës.

(…) qëndri mi im per so nal, një vështrim ndaj bom-
bar di me ve dhe (…) pësimit të civilëve të pafajshëm. 
Ke mi ra stin e bom bar di mit të kolonës së refug-
jatëve, pa staj të atij tre ni të njo hur dhe di sa ra ste 
tje ra, a do të shqyrto hen ato si kri me të luftës. Sep se, 
prak ti kisht janë bërë në luftë … pa staj a pa ra qet 
përdorimi i bom ba ve kasetë, që nuk janë të le ju es-
hme me të drejtën ndërkombëtare luf ta ra ke, krim 
të luftës.
Deklaratë: Sreq ko Qe fer ja no viq, Këshilli Ko mu nal i Partisë 
De mo kra ti ke në Zajeçar, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka-
le, Zajeçar, Ser bi, 22 dhje tor 2009.
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Raport 
korrik – dhjetor 2009

1. Hyrje

Që nga përfundimi i luftërave në Kro a ci dhe 
Bo snje e Hercegovinë kanë ka lu ar 15 vi te, ndërsa 
nga luf ta në Kosovë ga ti 11 vi te; numër i vogël i 
kryerësve të kri me ve të luftës është bal la fa qu ar me 
drejtësinë; mijëra e mijëra vik ti ma jetojnë në varfëri 
dhe pa shpresë se je ta e tyre do të jetë më e mirë; 
ka pak bashkëndjesi dhe so li da ri tet ndaj vik ti ma ve 
nga bashkësitë tje ra et ni ke, nuk ka di a log so cial 
mbi të kaluarën dhe përgjegjësinë per so na le, nën 
arsyeti min e in te gri me ve evro pi a ne, eli tat po li ti ke 
avokojnë ori en ti min drejt të ar dhmes dhe harresës, 
ndërsa fa mi ljet e së pa ku 16.000 të zhdu kur ve ed he 
më tu tje gjurmojnë pas var re za ve të fsheh ta të më 
të afërmve të tyre. 

Du ke kërkuar zgjid hjen në fa vor të të gjithë vik ti-
ma ve dhe gje ne ra ta ve të ardhshme, në te tor të vi tit 
2008, në Prishtinë, Kosovë, në fo ru min e katërt 
re gji o nal për drejtësinë në tran si cion pjesëmarrësit 
e atij ta ki mi kanë kri ju ar Ko a li ci o nin për the me li-
min e Ko mi si o nit Re gji o nal i ci li do të konstatojë 
dhe bëjë pu bli ke fak tet për kri met e luftës dhe shke-
lje ve tje ra të rënda të drej ta ve të nje ri ut të emëruar 
KO MRA, e ci la sot sot në ve te ngërthen 695 or ga ni-
za ta jo-qe ve ri ta re, sho qa ta të vik ti ma ve, sho qa ta të 
fa mi lje ve të vik ti ma ve dhe individëve. Detyrë e këtij 
ko a li ci o ni re gji o nal është të drejtojë de ba tin mbi 
Iniciativën për the me li min e KO MRA-s, ndërlidhë 

gru pe të ndryshme dhe or ga ni za ta të shoq ëri se 
ci vi le në ndërtimin e am bi en tit të bashkëndjesisë, 
so li da ri te tit dhe re spe ti mit të të gjit ha vik ti ma ve, 
t’i përfitojë qytetarët dhe pus hte tin për kri ji min e 
KO MRA-s, ndërtojë mo de lin KO MRA, organizojë 
fushatën e mbled hjes së 1,000.000 nënshkrimeve 
për KO MRA, dhe me 1 qer shor 2011, par la men te-
ve shtetërore të shte te ve post-ju go slla ve t’i dorëzoj 
iniciativën për the me li min e KO MRA-s. 

Nga ma ji i vi tit 2006 kur në ta ki min e mbaj tur në 
Mal të Zi me për faq ësu e sit e sho qa ta ve të vik ti-
ma ve dhe familjarëve të zhdu kur ve nga shte tet 
post-ju go slla ve, u lan sua Ini ci a ti va për the me li min 
e KO MRA-s, de ri në fund të vi tit 2009 janë mbaj-
tur 79 de ba te në ni vel të bashkësive lo ka le, ni ve-
lin na ci o nal dhe re gji o nal, ndër të ci lat janë pesë 
fo ru me re gji o na le për drejtësinë në tran si cion. Në 
këto de ba te (kon sul ti me) kanë marrë pjesë 3471 
individë nga sho qa tat e vik ti ma ve dhe fa mi lje ve 
të vik ti ma ve, or ga ni za ta ve për të drej tat e nje ri ut, 
or ga ni za tat e të rinjëve, gru pe ve të gra ve, sho qa ta ve 
të gazetarëve, sho qa ta të veteranëve, ko mu ni te tit 
aka de mik, ko mu ni te tit të juristëve, qe ve ri sjes lo ka-
le dhe or ga ni za ta e gru pe tje ra. Në periudhën nga 
ma ji de ri në fund të vi tit 2009 janë or ga ni zu ar 43 
de ba te në të ci lat kanë marrë pjesë 1706 individë. 
Vlerësohet se de ri në fund të vi tit 2010 në de ba-
te do të mar rin pjesë rreth 5.500 ve ta, të cilët me 
pro po zi met dhe re ko man di met e tyre do t’i kon-
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tribuojnë kri ji mit të mo de lit KO MRA si përgjegje 
ndaj nevojës shoq ëro re për kon sta ti ti min e fak te ve 
mbi vik ti mat dhe rivlerësimin kri tik të përgjegjë-
sisë in di vi du a le. 

2.  Kre di bi li te ti dhe le gji ti mi te ti 
i Iniciativës për the me li min e 
KO MRA-s 

Ini ci a ti va për KO MRA nuk është alternativë e 
gjyki me ve për kri met e luftës të ci lat po zhvil lo-
hen në Tri bu na lin Pe nal Ndërkombëtar për ish-
Jugosllavinë (TPNJ) dhe gjyka tat ven do re në Ball-
kan, por pa ra qet përgjegje ndaj ku fi zi mit në qa sje 
të vërtetës, të kaluarës kon flik tu o ze e ci la është e 
drej tu ar ndaj kryesit të kri mit. Gjyki met nuk kanë 
bërë që të fil lo het me de ba tin pu blik mbi kri met 
e luftës bren da apo ndër shte te ve në re gjion dhe 
as nuk janë pra nu ar si me ka ni zma të drejtësisë 
në tran si cion e ci la mund të jap përgjegje të plotë 
në pyetjen çka ka ndod hur dhe pse kanë ndod hur 
kri met. 

Ini ci a ti va për KO MRA është një përgjegje lo ka le, 
„nga poshtë – lartë“ në nevojën e shoq ërisë për 
bal la fa qim me të kaluarën. Le gji ti mi te ti i saj bu ron 
nga ndje nja e fortë e përkatësisë bren da or ga ni-
za ta ve të ndryshme të shoq ërisë ci vi le përgjatë 
tërë ish-Jugosllavisë të ci lat kanë ard hur de ri në 
përfundim se in te re si i tyre i përbashkët është kon-
sta ti mi i fak te ve për vik ti mat, kri met e luftës dhe 
shke lje ve tje ra të rënda të drej ta ve të nje ri ut. Vik-
ti mat dhe fa mi ljet e tyre kanë të drejtë në këtë të 
vërtetë. Ajo është gjit has htu e ne voj shme si mbroj-
tje nga keq për do ri met e mundshme të vik ti ma ve 
në të ar dhmen për çështje po li ti ke të ci lat mund 
të shpiejnë gjithë re gji o nin në kon flik te të re ja. 
Ini ci a ti va për KO MRA është e ka rak te rit re gji o nal 
që e bënë të jetë shem bull i vetëm dhe përgjegje 
efek ti ve në lid hje me trashëgiminë e kon flik te ve në 
ish-Ju go slla vi të cilët kanë pa sur një ka rak ter tran-
sna ci o nal. Është ini ci a ti va e parë post-kon flik tu a le 
në ni vel re gji o nal për kon sta ti min e së vërtetës e 
ci la është the me lu ar ndonjëherë dhe ofron mo de-
lin për strategjinë për tu marrë me trashëgiminë 
e kri me ve ma si ve në gjithë glo bin. Le gji ti mi tet 
shtesë iniciativës i ja pin ed he 1,000.000 nënshk-
rimet për KO MRA të ci lat Ko a li ci o ni për KO MRA 
do t’i mbledhë në fushatën që do të zgjasë 6 javë në 
prill dhe maj të vi tit 2011. 

3. Përkrahja qa sjes re gji o na le 

Le gji ti mi te ti i iniciativës qëndron në ka rak-• 
te rin re gji o nal, mbled hjes së një mi lion 
nënshkrimeve dhe në atë që ini ci a ti va vjen 
nga poshtë, nga ba za, e jo na për ne.

Fak tet e vërtetuara në ni vel të ven dit vësh-• 
tirë se mund të jenë të pra nu es hme në gjit-
hë re gji o nin.

Qa sja re gji o na le mundëson lar gi min nga • 
in ter pre ti met, të ci lat cementojnë zgjid hjet 
ek zi stu e se po li ti ke me të ci lat njerëzit janë 
të pakëna qur.

E rëndësisë së veçant është që fak tet të • 
do ku men to hen, pro gra met ar si mu e se, 
li brat dhe në edu ki min e fëmijëve. Vetëm 
në atë mënyrë mund të pa ran da lo hen in ter-
pre ti met e ndryshme. 

Qa sja re gji o na le jo vetëm që është e ne voj-• 
shme, por ed he e pas hmangshme. Ajo hap 
rrugë për bal la fa qim me keq bërë sit dhe 
përgjegjësinë in di vi du a le.

KO MRA është e rëndësishme në mënyrë që • 
në Ser bi të fli tet për vik ti mat shqip ta re dhe 
në Kosovë të fli tet për vik ti mat ser be.

Ko mi si o ni re gji o nal do të sigurojë fak tet • 
mbi të kalluarën mbi bazën e ngjar je ve të 
ci lat kanë ndod hur e që është në in te res të 
gjithë re gji o nit.

Vle ra më e lartë e KO MRA-s është që të • 
mundësojë të rinj ve dhe gje ne ra ta ve të 
ardhshme të kuptojnë gjithë atë që ka ndod-
hur mbi bazën e tre gi me ve të njerëzve nga e 
gjithë ish-Ju go slla via.    

Për gje ne ra tat e kohës së luftës, vik ti-• 
mat e hu a ja nuk janë vik ti ma. Përkrahjen 
KO MRA-s mund të ia ja pin vetëm gje ne ra-
tat e pasluftës.

Ve te ran nga Ki kin da përkrahin KO MRA-n • 
dhe dëshirojnë të ndihmojnë në përcak-
timin e fak te ve mbi të kaluarën. 

Le gji ti mi te tin gjithë iniciativës ia jep di men si o ni 
re gji o nal. Ka rak te ri re gji o nal i iniciativës, de ba ti 
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re gji o nal dhe një mi lion nënshkrimet e mbled hu ra 
në të njëjtën kohë i ja pin le gji ti mi tet dhe kre di bi-
li tet.
Deklaratë: Nataša Kandić, Fond për të drejtën humanitare, 
Beograd, Serbi, Konsultimet nacionale me organizatat jo-qeveri-
tare, Beograd, Serbi, 17 dhjetor 2009.)

Seg men ti i tretë i ci li KO MRA i jep le gji ti mi tet 
është se kjo është iniciativë nga poshtë- e jo na për 
ne, dhe mua më du ket se ai është fo ku si që e dal lon 
dhe që është ar gu ment se ri oz që ajo të mund të jetë, 
të them, e suk sesshme. 
Deklaratë: Nataša Govedarica, Iniciativa qytetare, Beograd, 
Serbi, Konsultimet nacionale me organizatatat jo-qeveritare, 
Beograd, Serbi, 17 dhjetor 2009.

Ju përshëndes, ju uroj për një iniciativë të këtillë, 
ke ni bërë punë të mirë që e ke ni ni sur. Jam anëtari 
fa mi ljes së të pa gje tur ve. Sa i përket ta ki mit me 
anëtarët e fa mi lje ve të pa gje tur ve mund të them se 
çdo ditë mblid he mi, ta ko he mi (…) Ne që je mi këtu 
në Kosovë.
Deklaratë: Fatime Melenica, anëtare e familjes së viktimave, 
Vushtrri, Kosovë, Konsultimet lokale me shoqatat e viktimave, 
Mitrovicë, Kosovë, 5. shtator 2009.

Sa i përket vërtetimit të fak te ve, nëse ato vërteto-
hen vetëm në ni vel kombëtar kuj toj se është shumë 
vështirë se do të për qa fo hen në mbarë ra jo nin, e kjo 
është një pjesë shumë qen ëso re.

Është esen ci a le që për luftërat të fli tet dhe që fak tet 
të vërtetohen si pas mënyrës e ci la do të jetë auten-
ti ke në ven det e ndryshme. Pa staj, kjo mund të jetë 
the mel ed he për ndërtimin e be si mit e ndos hta ed he 
ndonjë kon tri but për paj ti min.
Deklaratë: Vesna Teršelič, Documenta, Kroaci, Konsultimet 
nacionale me intelektualë, Podgoricë, Mali i Zi, 17. dhjetor 
2009.

Shi ko ni atë pro blem to nin me famë e të qëndru-
eshëm të qa sjes ra jo na le, unë kon si de roj se të gjithë 
këtu du het të je mi sa du het gu xim tar dhe sa du het 
të mençur në këtë pro cess (…) se do të is hte mirë të 
shman ge mi që ky pro cess fa re ti afro het in ter pre ti-
mit se ky është çimentim i do farë zgjid hje ve ek zi-
stu e se po li ti ke. Kjo së pa ri do të na diskualifikojë 
ne ve, së dyti do të fitojë bu kur shumë njerëz, sep se 
tepër shumë njerëz ka që nuk janë të këna qur me 
zgjid hjen ek zi stu e se po li ti ke (…)Ka shumë njerëz të 
cilët me këtë nuk janë të këna qur.
Deklaratë: Ati Mijo Džolan, Instituti Franjevac për kulturë dhe 
paqe, Split, Kroaci, Konsultimet nacionale me besimtarët dhe 
bashkësitë fetare, 16. tetor 2009.

Nëse kjo është diç që du het të jetë detyrë jo na pri-

ma re, që më parë të bal la fa qo he mi me kri met që 
janë bërë di rect apo ndos hta tërthorazi, krejt është 
njëjtë, sep se fla sim për ven din e përgjithshëm të 
përgjegjësisë. Mirëpo, nëse, si do të thos ha, unë nuk 
marrë in ku ra jim nga njerëzit të cilëve u besojmë 
ed he nga Be o gra di, Za gre bi, Pris hti na, Pod go ri ca, 
atëherë kjo detyrë në in ter pre tim të përgjithshëm 
del trad hti apo trad hti e mad he. Dhe ju thotë – a, 
po ata. Jo, ata fla sin për kri met e ve ta, apo, e haj de 
ed he ne për to nit, apo. Qa sja ra jo na le jo vetëm që 
është e ne voj shme, por është ed he e do mos dos hme. 
Deklaratë: Zdravko Grebo, profesor, Fakulteti juridik në Sara-
jevë, BeH,Konsultimet nacionale me intelektualë, Sarajevë, 
BeH, 7. nëntor 2009.

Unë e kam marrë për ve te tek stin e historisë nga 
Re pu bli ka Serp ska në BeH, nga Fe de ra ta e BeH, 
li brin tonë nga Kro a cia, nga Ser bia dhe bash më 
in te re soj in ter pre ti mi i këtyre ngjar je ve, të shpër-
bërjes së Jugosllavisë. Natyrisht, se ci li e in ter pre ton 
si pas mënyrës së vet. Dhe ky është pro blem, ky është 
ai pro blem i ci li e ngar kon vërtetimin e të vërtetës 
dhe pran daj vetëm kjo qa sje ra jo na le mund të jetë 
rrugë e vet me e drejtë.
Deklaratë: Lidija Lešić, profesoreshë e filozofisë dhe historisë 
nga Poreçi, Kroaci, Konsultimet lokale me bashkësinë lokale, 
Pulja, Kroaci, 1. korrik 2009.

(…)ne përkrahim qa sjen ra jo na le, për arsye se men-
dojmë që qa sja ra jo na le do të kis hte efekt ku pjesë-
marrësit do ta man da to nin Ko mi si o nin i ci li do ta 
in ter pre ton te historinë në mënyrë bu ri mo re du keu 
ba zu ar në ngjar jet që kanë ndod hur dhe nuk do të 
lënte ani me si pas in te rest të shoq ërisë së cak tu ar, 
por do të is hte në do bi të gjithëve në ra jon.
Deklaratë: Ylber Mahxuni, Youth Step, Vushtrri, Kosovë, Kon-
sultimet nacionale me organizatat jo-qeveritare, Prishtinë, Kos-
ovë, 19. dhjetor 2009.

(...)Gru pi de sti nu es në të ci lin du het të ba zo he ni 
në re a li tet janë njerëzit e rinj. Gje ne ra tat që kanë 
da le nga luf ta thjeshtë janë të ver bra. (…) Të gjithë i 
kanë plagët e ve ta dhe hal let e ve ta, vik ti mat e ve ta. 
Për ata vik ti mat e hu a ja nuk janë vik ti ma për të 
ci lat mendojnë. Thjeshtë duan të  gjejnë ra ha ti, por 
në ndonjë zotërim të ve tin, të am bi en tit të vet kom-
bëtar. As htu që ata thjeshtë do të luftojnë ma dje 
ed he ti mbrojnë per so nat të cilët e kanë shkak tu ar 
vde kjen e njerëzve tjerë, apo gje no ci din mbi palën 
tjetër. As htu që du het të ori en to he ni në vetëdijen e 
njerëzve të rinj. (…) nje riu i ri (…) mund ti kuptojë 
vik ti mat (….) njësoj të po pul lit të vetë si ed he të 
po pul lit të hu aj, pa si që je ta e nje ri ut është jetë. 
Deklaratë: Rade Mrđen, Partia e Progresit Demokratik, Forumi 
Rinor, Banja Llukë, BeH, Konsultimet nacionale me të rinjtë, 17 
tetor 2009
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Për mua është e pa pra nu es hme ky mo del, të ke mi 
ko mi si o net na ci o na le e më pa staj ko mi si o net na ci-
o na le të kenë për faq ësu e sit e tyre. Ne këtë e ke mi 
pa sur de ri më ta ni. Ma li i Zi ka pa sur Ko i si o nin për 
per so nat e zhdu kur. Ky Ko mi sion i ka për faq ësu e sit 
në ni vel re gji o nal. Megjithatë, ata fa re nuk mar rin 
pjesë dhe në këtë mënyrë nuk dëgjohet zëri i Ma lit 
të Zi, re spek ti visht fa mi lje ve të per so na ve të zhdu-
kur. An daj, kjo du het thjeshtë të jetë diçka që është 
në ni vel re gji o nal.
Deklaratë: Radan Nikolić, Shoqata e luftëtarëve të luftërave të 
viteve '90-ta, Mali i Zi, Konsultimet nacionale me shoqërinë 
civile, Podgoricë, Mal i Zi 18.maj 2009.

4. Qëlli met e KO MRA-s

4.1. Paj ti mi 

Paj ti mi si pro ces shoq ëror është i • 
nevojshëm në Bo snje dhe Hercegovinë.

KO MRA ofron shërimin e plagëve dhe • 
mbylljen e dhim bjes, e ky është një hap i 
nevojshëm drejt paj ti mit.

Në me sin e njerëzve të rëndomtë ek zi ston • 
vul lnet për paj tim. 

Në mënyrë që të ven do set mirëbesimi • 
dhe paj ti mi është e ne voj shme që të gjithë 
të dënojnë keq bër jen të ci lat i kanë bërë 
pjesëtarët e ko mu ni te tit të tij. 

Gjatë pro ce sit të paj ti mit vik ti mat du het • 
të fa lin ndërsa agre so ri du het të pranojë 
fajësinë dhe dëmshpërblimin për ve prat e 
li ga dhe dhunën.

Qëlli mi i KO MRA-s mund të jetë paj ti mi, • 
por ky është një pro ces që kërkon di a log, 
kri ji min e hapësirës për rivlerësimin dhe 
qëndri met e ndryshme. 

KO MRA ka po ten cial për ofrim, paj tim • 
dhe zgjërimin e fushëveprimit të in te re sit 
të përbashkët.

Nënat nga Sre bre ni ca i ofen don fja la paj • tim 

E kam pa rasysh ed he atë se paj ti mi është çështje 
in di vi du a le dhe se nuk mun det askush askë të dety-
roj që të falë diçka apo të paj to het me diçka, por 

thjeshtë men doj se pro ce si i paj ti mit si pro ces shoq-
ëror i nevojshëm në Bo snje dhe Hercegovinë. 
Deklaratë: Nedžad Horozović, Qendra për veprim jo violent, 
Sarajevë, BeH, Konsultimet nacionale me organizatat jo-qeveri-
tare, Sarajevë, BeH, 21 nëntor 2009

(…) fli tet në hes htje në lid hje me ro lin e ko mi si o nit. 
A do të du hej të jetë e ndërlidhur me paj ti min apo 
jo, dhe kjo e gjit ha va ret nga per cep ti mi, si dhe në 
çfarë mënyre. Kjo shi het dhe më du ket se është kri-
ju ar një aver zion, kis ha për të thënë i pa ne voj shme, 
ndaj kësaj që, në fund të fun dit, është po zi ti ve për 
të gjithë. Ak ti vi te ti i këtij ko mi si o ni mund të ofrojë 
atë që ne në gjuhën te ra pe u ti ke e njo him si shërim i 
plagëve apo mbyllje të dhim bjes, dhe kjo ka një efekt 
te ra pe u tik, ndos hta, mund të them, mund të jetë 
një hap i nevojshëm në rrugën drejt asaj, që si e tillë 
mund të jetë i gjatë dhe i kom pli ku ar e i ci li herët a 
vonë do të shpiejë drejt paj ti mit. 
Deklaratë: Lulzim Arapi, Shoqata për përkrahje psiko-sociale 
fëmijëve, Gjakovë, Kosovë, Konsultimet nacionale me organizatat 
jo-qeveritare, Prishtinë, Kosovë, 19 dhjetor 2009.

Jam i bin dur se në me sin e njërëzve të rëndomtë ek zi-
ston vul lnet për mirëkuptim të kësaj ide je për të cilën 
ju po fli sni dhe thënë troç, në me sin e këtyre njerëzve 
ka vul lnet të madh për paj tim. Atë du het thjesht ta 
zbulojmë dhe ta sjel lim në plan të parë. 
Deklaratë: Ratko Gajica, përfaqësues në Kuvendin e Republikës 
së Kroacisë, Konsultimet me bashkësinë lokale, Knin, Kroaci, 4 
gusht 2009 

Dok to ri Ru zmir Ju su fo viq dhe bashkëshortja e tij 
(...) kanë qëndru ar gjatë gjithë kohës në Sha ac ku 
ka qenë qe ve ri sja ser be dhe e dij se kanë ka lu ar 
qa ste të vështira si kur ed he dok to ri Ha san Izet be-
go viq. Ai vetëm pas përfundimit të luftës ka shku ar 
në Sarajevë. Unë jam i gatshëm të flas në lid hje me 
padrejtësitë të ci lat janë bërë ndaj tyre. Por, de ri 
sa mos të je mi në situatë që të gjithë të dënojmë 
keq bër jet (...) nga rret hi i tyre, nga po pul li i tyre, 
nuk do të ketë mirëbesim në mes nesh. De ri sa ne t’i 
trajtojmë njerëzit të cilët kanë bërë gjëra të li ga si 
tri ma, heronjë dhe kështu me rradhë, e në të vërtetë 
kanë bërë gjëra ç’njerëzore, nuk do të ketë mirëbe-
sim e as paj tim. 
Deklaratë: Lazar Blagojević, Organizata e luftëtarëve të Repub-
likës Serbe, këshilli në Shamac, BeH, Konsultimet me bashkësinë 
lokale, Doboj, BeH, 3. tetor 2009.

Fa lja në rend të parë është qëndrim i viktimës e 
ci la nuk dëshiron hak ma rr je, por të arrijë pa qen në 
shpir tin e saj. Nga ana tjetër dëshirohet të ndërpritet 
zin xhi ri i së ke qes dhe hak ma rr jes dhe të kri jo hen 
kus htet për nor ma li zim të marrëdhënieve. Vu aj tja 
e Kris htit dhe plagët shndërrohen në bashkëvuajtje 
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dhe me forcën e mëshirimit vik ti ma e tej ka lon pre o-
ku pi min e tij me dhunën dhe vik ti mi zi min dhe bëhet 
bartës i porosisë së perëndisë e ci la thërret në di a log 
dhe ven do sjen e mirëbesimit (...) fa lja, dhe pa staj 
pro ce si i paj ti mit mund të vijë vetëm nga ana të 
cilët janë të lënduar. Vik ti ma e mbledhë forcën nga 
përjetimi i mëshirës dhe dashurisë së perëndisë dhe 
gjenë forcën që prap të vendosë be si min në njerëz 
dhe të marrë forcën që prap të kthejë besëimin tek 
njerëzit dhe të tej ka lo het dhu na e shkak tu ar nga luf-
ta. Apo siç e thonë ed he di sa teologë, në mënyrë që të 
ketë paj tim, vik ti mat du het të fa lin. 
Deklaratë: Monsinjor Marin Srakić, Ipeshvia Đakovačko-
osiječka, Kroaci, Konsultimet me bashkësinë lokale, Osijek, 17. 
tetor 2009.

Nuk është e lehtë ndërmjet palëve në kon flikt të 
gjen det fushë e përbashkët e in te re sa ve an daj them 
sa do që ato janë vik ti ma dhe in te re si është që të 
ndri qo hen kri met dhe kryerësit e ndryshëm të cilët 
po këtyre vik ti ma ve u kanë shke lur drej tat e nje ri-
ut, ky in te res i përbashkët ka po ten ci jal të ofri mit 
të njerëzve, ai ma dje ka një vlerë di plo ma ti ke për 
shkak se është i ka rak te rit mbi ku fi tar dhe unë be soj 
se ai ed he pse fil lon nga një fakt i ci li është i hid hur 
dhe gja son me një pro blem ju ri dik, ai me të vërtetë-
ka po ten cial të ofrojë njerëzit dhe përhapë fushën e 
in te re sit ptë përbashkët, Ajo që de fi ni ti visht është 
re zul tat është ulja e ten si o ne ve. 
Deklaratë: Lazar Stojanović, regjisor nga Beogradi, Serbi, Kon-
sultimet nacionale me organizatat jo-qeveritare, Prishtinë, Kos-
ovë, 19 dhjetor 2009.

Unë në fil lim dua të them në emër të Sho qatës 
Lëvizjet e Nënave nga en kla va e Srebrenicës dhe 
Zhepës, se ne përshëndesim të gjit ha ko mi si o net, 
jo vetëm këtë ko mi sion por ci la do që të for mo het 
në Bo snje dhe Hercegovinë dhe jasht saj, sep se 
gjithmonë është që di kush të punojë diçka se mos 
të pu no het fa re. Nor ma lisht që di a lo gu është i 
nevojshëm, por më du het vetëm të them se në gjithë 
këtë di si më ofen don fja la paj tim. Unë mund ta dijë 
se a do t’ia fa li di kujt dhe a do t’ia ha roj, por në 
emër të di sa mi ja nënave unë nuk mund të ven do si 
(...) Do të thotë, unë do të dëshiroja që ky ko mi sion i 
ci li do të kri jo het mos ta përmend fjalën paj tim. 
Deklaratë: Munira Šubašić, Lëvizja e nënave nga enklavat e Sre-
brenicës dhe Zhepës, Sarajevë, BeH, Konsultimet nacionale me 
organizatat jo-qeveritare, 21 nëntor 2009.

4.2. Përcaktimi i fak te ve mbi 
        kri met e luftës dhë 
        shkaktarët e luftës 

Ko mi si o ni du het të mer ret me fak tet mbi • 

atë se ku, nën ci lat rret ha na dhe si se ci la 
viktimë ka vu aj tur me emër dhe mbiemër. 
Gje tja e shkaktarëve na kthen në gru pet 
et ni ke.

Kuj ti met in di vi du a le dhe dëshmitë pu bli-• 
ke janë esen ci a le në kri ji min e iden ti te te ve 
të re ja po li ti ke në Ball kan.

E vet mja detyrë e ko mi si o nit re gji o nal • 
është që të mbledhë fak te. As se si nuk 
gu xon të lëshohet në cilësimet ju ri di ke të 
kri me ve të luftës.

KO MRA du het të mer ret me mbled hjen • 
e të dhënave dhe do ku men ti min e jo me 
in ter pre ti min e fak te ve. 

Së pa ri du het të përcaktohet fak to gra fi ja • 
dhe më pa staj kon tek sti.

Pa ra di a lo gut për paj tim du het të përcakto-• 
hen fak tet se kush e fil loi luftën, pse është 
bërë luftë dhe ci li ka qenë qëlli mi i tij.

Fak tet nuk janë të mjaf tu es hme. Du het që • 
kri met e luf tes të pre zan to hen në kon tekst 
e një gjë e tillë nuk iu kon ve non qe ve ri ve. 
Nuk ka përcaktim të vërtetës dhe • 
përgjegjësisë e as paj ti mit de ri sa nuk të 
shi hen shka qet dhe pa so jat. 

Nëse përcaktimi i fak te ve bëhet në de kla-• 
ra tat e vik ti ma ve, do të ke mi vetëm kryesit 
e këtyre ve pra ve, nuk do të ke mi duhëheq-
ësit, iniciatorët e po li ti ka dhe drej tu e sit e 
fun si o ne ve shtetërore të cilët kanë qenë 
organizatorë dhe zba tu es. 

Pasqyra e fak te ve mbi kri met e luftës nuk • 
është e ne voj shme pa analizën e shka qe ve 
dhe kon tek stit, por në ra stin e ish-Jugosll-
lavisë kjo do të nënkuptonte kthim në të 
kaluarën e largët (she kul li XIV)

Ed he pse ven di mi i Tri bu na lit të Hagës • 
nxje rr shkak ta rin dhe ka rak te rin e luf ta-
ve në ish-Ju go slla vi, ko mi si o ni nuk do të 
mund të mer rej me shkaktarët.

Ajo se me çka do të du hej të mer rej ky ko mi sion janë 
fak tet të ci lat ba zo hen në, ta them në atë mënyrë, 
në një hapësirë të ngushtë, e ajo është: ku, nën ci lat 
rret ha na dhe si kanë vu aj tur se ci li me emër dhe 
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mbiemër. Nëse hyjmë në in ter pre ti me, hu lum ti min 
e arsyeve pse çfarë arsye çka ka ndod hur, ne detyri-
misht prap do të kthe he mi në gru pet to na et ni ke. 
Deklaratë: Nedžad Horozović, Qendra për veprim jo-violent, 
Sarajevë, BeH, Konsultimet nacionale me organizatat jo-qeveri-
tare, Sarajevë, BiH, 21 nëntor 2009.

Në këtë kup tim mua më du ket se in si sti mi në fak tet 
pre ci ze dhe mo me ri es in di vi du a le, në kuj ti min in di-
vi dual e ci la është e dhimbshme për ne të dëgjohet 
është shumë e rëndësishme. Kur nëna Mej ra fo li is hte 
shumë e rëndësishme të dëgjohej, është më së vështiri 
të dëgjohet dhe është më domethënëse të dëgjohet 
historinë per so na le se sa arsyeshmërinë te o ri ke të 
shka qe ve, pa so ja ve, mijërave, mi li o na ve pa staj këto 
nu mra pushojnë së pa tu ri çfarëdo ndi ki mi. Më du ket 
se shënimi i kuj ti me ve in di vi du a le, dëshmitë e pan-
dërprera pu bli ke mund të kenë rëndësi kru ci a le në 
kri ji min e një ba ze të re për zhvil lim të iden ti te te ve 
po li ti ke të të gjit ha shte te ve ball ka ni ke. 
Deklaratë: Milena Dragićević Šešić, Fakulteti i arteve drama-
turgjike, Beograd, Serbi, Konsultimet nacionale me organizatat 
e grave, politikanet, artistet, gazetaret, Beograd, Serbi, 9. tetor 
2009.

Pro po zoj që ne të fo ku so he mi në ngjar jet dhe në 
mbled hjen e do ku men te ve dhe mos t’i përcaktojmë 
vetës (...) qëlli me tepër të mëdha, sep se, thjeshtë, do 
të fu te mi në grackën që ato qëlli me nuk do të mun-
de mi as t’i arrijmë. 
Deklaratë: Hajrija Mujović Zornić, Instituti i shkencave sho-
qërore, Beograd, Serbi, Konsultimet nacionale me intelektualët, 
Novi Sad, Serbi, 25. shtator 2009.

 (…) a du het që ky ko mi sion të ketë man dat të për-
caktojë kon tek stin. Unë do të dëshroja ta ketë por 
men doj se nuk du het ta ketë. Por kon tek sti nënkup-
tohet. Mund të jetë në ndonjë hap tjetër përcaktimi 
i kon tek stit. Së pa ri du het të ke mi fak tet. Do të thotë 
së pa ri du het dhënë përgjegje në pesë pyetjet, ta ni 
më po sil lem si traj ner i gazetarisë. Du het të vërte-
tojmë faktografinë e më pa staj do të përcaktonim 
atë se ci la është e vërteta, pas kësaj du het si gu ru ar 
kon tek sti. E kush do të përcaktojë kon tek stin, histo-
rianët e ndershëm, in te li gjen ca e nder shme etj. por 
ai kon tekst du het të përcaktojë për ata, prap për 
hirë të gje ne ra ta ve të ardhshme du het di tur pse ajo 
ka ndod hur.
Deklaratë: Dragoljub Vuković, gazetar nga Podgorica, Mali i Zi, 
Konsultimet nacionale me intelektualët, Podgoricë, Mali i Zi, 17. 
dhjetor 2009.

Nëse arrijmë de ri te e vërteta dhe nëse kri jo het 
ko mi si o ni re gji o nal për të vërtetën, e vërteta nuk 
është e barabartë me fak tet. Do të thotë, fak tet e 
ven do su ra pa ndonjë kon tekst nuk do të thojnë 

asgjë, por kon tek sti është ai i ci li spje gon se si 
kanë rr jed hur gjërat dhe si vik ti ma e gje no ci dit të 
Srebrenicës është viktimë dhe vik ti ma e bom bar di-
mit të NA TO-s është viktimë, këtu është çështja. Do 
të thotë nuk ka përcaktim të vërtetës dhe përgjegjë-
sisë e as paj ti mit në re gjion de ri sa nuk të përcakto-
hen shka qet dhe pa so jat. 
Deklaratë: Biljana Kovačević Vučo, YUCOM,  Beograd, Serbi, 
Konsultimet nacionale me organizatat e grave, politikanet, 
artistet, gazetaret, Beograd, Serbi, 9. tetor 2009.

Kush janë kryesit? Nëse e ven do sim tre gi min në 
viktimën, nëse vik ti ma do të pre zan toj atë se si e 
sheh vuyaj tjen e saj në fund do të ke mi se vetëm 
numër i vogël i njerëzve kanë qenë vik ti ma dhe se 
kryesit janë ata të cilët e kanë kryer kri min, nuk 
do të arrijmë de ri tek udhëheq ësit, iniciatorët e 
po li ti ka ve, drej tu e sit e funk si o ne ve shtetërore të 
cilët kanë or ga ni zu ar dhe kanë qenë bartësit, do 
të thotë se nuk e ke mi ar ri tur qëlli min të ci lin e 
ke mi das hur.
Deklaratë: Željko Špelić, Hrvatski časnički zbor Pakraca i Lipika, 
Kroaci, Konsultimet lokale me veteranët, Donja Stubica, Kroaci, 
28. tetor 2009.

Mua per so na lisht më mun gon fja lia kush dhe kur 
ia ka ni sur luf ta. Men doj se pa të, de ri sa nuk të ketë 
trimëri që ky tanks i APJ-së i ci li ka hyrë në Pa krac 
dhe ai fqin ji (...) e ka marrë pushkën 1. 03. 10091 
dhe ka sul mu ar sta ci o nin e policisë (...) në Pa kra cin 
kro at mund të thotë „po, ne ia ke mi nisë, je mi ga ti të 
vazhdojmë tu tje“... Unë jam ka to li ke, jam e gatshme 
me ia falë kur të ma zgja sin dorën. (...) dhe nuk po 
më pëlqen op ci o ni që fil li mi është në Be o grad. Pi rol-
la iu qoftë, por nëse pas kësaj qëndron fak ti që je ni 
të vetëdijshëm për atë që ka ndod hur.
Deklaratë: Dubravka Špančić nga Pakraca, Kroaci, Konsultimet 
me bashkësinë lokale, Pakrac, Kroaci, 22. shtator 2009.

Unë jam një pe si mist i madh sep se e dij kur është 
kri ju ar fu qia e dijmë si është kri ju a ra pa ra ja dhe 
atyre struk tu ra ve (politikanëve) e vërteta nuk iu 
kon ve non (...) Në Mal të Zi pa ra tre, katër vi te-
ve (...) është xhi ru ar një film do ku men tar (...) i 
ci li ka traj tu ar agre si o nin në Du brov nik. Në atë 
film çdo gjë ka qenë e bishtnu ar nga fak tet (...) 
Megjithatë di men zi o ni po li tik i gjithë atij mar shi mi 
në Du brov nik (...) nuk ek zi ston fa re. Kështu që me 
një qa sje ba zu ar në fak te ka ard hur de ri tek ajo që 
do li në njerëzit me mjek kra dhe të de hur kanë hyrë 
në trashëgiminë botërore të udhëhe qur me një ener-
gji an ti ke e të ngjaj shme. Po e përshkruaj në këtë 
mënyrë qëllimshëm (...) dua të them se ai kon tekst 
du het të shfa qet përmes asaj se si do të përputhen 
fak tet, gjë që këtyre nuk iu kon ve non.
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Deklaratë: Brano Mandić, Vijesti, Mali i Zi, konsultimet regjion-
ale me gazetarë, Novi Sad, Serbi, 26. sshtator 2009.

Mi na tjetër shkelëse (…) është di lem ma a do të 
mer ret ky ko mi sion ra jo nal vetëm me fak tet apo  
ed he me shka qet. Nëse është fja la për fak tet (…) 
men doj se (…) aty nuk ka shumë të pa njo hu ra, 
pavarësisht nëse ra stin për pa ra qi tjen e të vërtetës 
dhe të përvojës së vetë e kanë vetëm vik ti mat apo 
ed he kryesit e kri mit (…) Natyrisht se pasqyra e 
atyre fak te ve tek të cilët mund të vi het nuk do të 
is hte (…) e mundshme as për së afërmi në shkallën 
në të cilën është e dëshirueshme dhe e ne voj shme 
pa analizën e shka qe ve të atyre ngjar je ve (…) E 
në qoftë se ni se mi me kon tekst, atëherë (…) ni se mi 
me historinë (…) Unë jam ab so lu tisht i si gurt se 
si kur do të ni ses him me analizën e shka qe ve apo 
pasqyri min e kon tek stit (…) do të shko nim de ri në 
she kul lin e XIV. Unë thjeshtë nuk shoh në ter ri to ret 
e shte tit tonë, as am bi ent aka de mik, as një am bi ent 
në shoq ëri ku është e dëshirueshme lid hja fak ti ke e 
historisë.
Deklaratë: Senad Pećanin, Dani, BeH, Konsultimet regjionale 
me gazetarë, Novi Sad, Serbi, 26. shtator 2009.

5. Man da ti KO MRA-s

5.1. Mbikëqyrja ko ho re 

KO MRA nuk du het të kthe hen në të kalu-• 
arën e largët. In ku a dri mi i ngjar je ve të 
pa ra vi tit 1989 do t’i re la ti vi zon te kri met. 
Ra por ti du het të pa ra qesë kri met si pas 
ko mu na ve ku ato kanë ndod hur.

KO MRA nuk du het të kthe hen në të kalu-• 
arën e largët. 

KO MRA du het të përfshijë periudhën e • 
përgatitjes së luftës. 

Për Kroacinë është e rëndësishme të fil-• 
lojë he ti met nga vi ti 1990 sep se Mbroj-
tja ter ri to ri a le është çarmatosur në vi tin 
1990 dhe mi tin gjet e ur rej tjes dhe fjalët 
ur rejtënxitëse në me dia kanë fil lu ar në 
vi tin 1990.

KO MRA du het të mbulojë kohën e ci la • 
i ka paraprirë kon flik tit të ar ma to sur të 
vi tit 1991. 

Nuk mund të kthe he mi në shkul lin e 18 • 

apo 19 por du het të fillojmë me 20 vi tet e 
fun dit.

E tash kur është fja la për periudhën ko ho re pro po-
zi mi im është që kjo të jetë pe ri ud ha 1991 – 2001. 
Pra të mos jetë vi ti përfundimtar vi ti 1999 por të 
jetë vi ti 2001, e kjo do të ndërlidhej këtu me ter ri-
to rin e punës së Ko mi si o nit për shkak se ai du het, 
natyrisht, të mer ret me ngjar jet ed he në Sllo ve ni 
dhe në Ma qe do ni. Vi tin 2001 pikërisht e përmenda 
për shkak të ndod hi ve në aqe do ni që përafërsisht 
kanë qenë atëherë, dhe natyrisht për har ti min e 
ra por tit fi nal dhe për ve prim nëpër ko mu na ku 
kanë ndod hur kri met e luftës. 
Deklaratë: Dragana Nikolić, Këshilli për iniciativë qytetare, 
Nish, Serbi, Konsultimet me bashkësinë lokale, Zajeçar, Serbi, 
22 dhjetor 2009.

Të shko het me këtë në të kaluarën e largët, në vi tin 
1800 apo ndonjë vit tjetër. Kjo është zbu tje e përgjegjë-
sisë për atë (…) që ka ndod hur pa ra di sa vi tesh në këto 
hapësirat to na. Për mua kjo fa re nuk është e afërt, 
pran daj do të su gje ro ja (…) që të mos shkojmë larg, se 
do t’i hulumtojmë Ilirët (…) e nuk do ta (…) kërkojmë 
përgjegjësinë e atyre atje të cilët kanë bërë ve pra të 
këqi ja si kur se janë bërë në ven din tonë. 
Deklaratë: Salih Rasavac, Corridor, Sarajevë, BeH, Konsultimet 
nacionale me të rinjtë, Sarajevë, BeH, 17 shtator 2009.

Bie fja la në Srebrenicë tri vjet pa ra se të fil loj luf-
ta, i hapën rrugët nëpër mal. Pse po hapën rrugët 
nëpër mal? Thotë, po duan të eksportojnë dru. 
Përgatitjet janë bërë. E tran sfe ruan ar ma ti min 
ter ri to rial nga Sre bre ni ca. Bur ri im ka qenë in te-
lek tual. E ka di tur çka do të thotë kjo. E pyet Sa va 
Alek si qin krye-she fin e Se kre ta ri a tit të Punëve të 
Brendshme të Komunës: ’Çka po bëjnë këtë Sa vo?‘ 
Thotë: ‘Ndos hta janë vje tru ar. Po duan ti zëvendë-
sojnë.’ Mirëpo e lanë qyte tin pa mbroj tje. Kjo ka 
qenë përgatitje. Dhe du het të ni se mi nga këto fak te 
ed he në KO MRA për të kon fir mu ar përse na ka 
ndod hur e gjithë kjo. Di kush këtë e ka pla ni fi ku ar 
pa ra pra kisht. 
Deklaratë: Kada Hotić, Lëvizja e nënave nga enklavat e Sre-
brenicës dhe Zhepës, Sarajevë, BeH, Konsultimet nacionale me 
grupet e grave, Tuzlla, 11 nëntor 2009.

Për këtë shkak është jashtëzakonisht esen ci a le për 
Kroacinë që të përcillet prej vi tit 1990. Përse prej 
vi tit 1990.? Jo vetëm pse Ku ven di e ka mi ra tu ar 
Deklaratën mbi Luftën At dhe ta re, jo vetëm pse në 
Ligj prej vi tit 1990 de ri më 1996 traj to het se ka qenë 
luftë në kup ti min e ngushtë të fjalës, veç për shkak 
se atëherë është bërë çarmatosja e Mbroj tjes Ter ri-
to ri a le, që është esen ci a le sep se kjo në re a li tet gjithë 
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Kroacinë e traj ton si viktimë. Sep se nëse di kujt ia 
me rr ni mundësinë të mbro het, atëherë ai auto ma-
ti kisht në ra port me dhunën e ve pri mit ndaj ve tes 
dhe dëmit që ka përjetuar, bëhet viktimë, si do që ta 
kthejmë. Nga ana tjetër ed he mi tin gjet ed he fjalët 
e ur rej tjes ed he ndryshi met në me dia janë bërë më 
1990, më pas vetëm është çështje e superstrukturës.
Deklaratë: Ljiljana Canjuga, UDVDR PGZ, Kroaci, Konsultimet 
lokale me veteranët, Donja Stubica, Kroaci, 28. tetor 2009. 

Në Kosovë du het të mbu lo het pe ri ud ha ko ho re nga 
11 mar si 1981 kur një stu dent në menzën e studen-
tëve e ka hed hur pijatën në kohën kur ka ard hur 
sta fe ta e Ti tos në qen dër të Prishtinës dhe aty është 
kërkuar që Ko so va të fitojë sta tu sin e republikës dhe 
nga ana tjetër ai stu dent ka bro ho ri tur poshtë Ti to... 
as htu që në esencë kon flik ti i ar ma to sur në Kosovë 
ka fil lu ar më 11 mars 1981 dhe për men di min tim 
ka përfunduar më 9 qer shor 1999 kur është nën-
shkruar Marrëveshja e Kumanovës. 
Deklaratë: Teki Bokši, avokat nga Kosova, Forumi i pestë 
regjional për drejtësinë në transicion, Budvë, mali i Zi, 29.-30.
maj 2009.

5.2. Vr ste kr še nja 

Ko mi si o ni du het të mer ret me vra sjet, • 
dëbimet, dhu ni met, tor tu rat dhe qen drat e 
ndalesës dhe mbaj tjes. 

KO MRA du het të mer ret me fa tin e të • 
pa gje tur ve dhe vik ti ma ve të dhunës sek su-
a le dhe psi ko lo gji ke.

KO MRA du het të mer ret me fa tin e per so-• 
na ve të ngu ju ar dhe të zhdu kur në Vu ko var 
dhe gjur mi min kundër kryerësve të këtyre 
ve pra ve të rënda.

Në Kro a ci nuk fli tet për kri met të ci lat janë • 
bërë në Osi jek e di sa vik ti ma nuk kanë as 
drejtë në dëmshpërblim.

Është e ne voj shme që KO MRA të hetojë • 
dëbimin e shqip tar ëve dhe rrënimin e 
objek te ve të tyre në Kikindë gjatë bom bar-
di mit të NA TO-s.

KO MRA du het të mer ret me shke ljet e • 
drej ta ve të nje ri ut në San xhak gjatë vi te ve 
’90-ta.

KO MRA du het të përfshijë ed he kri met të • 
ci lat for cat ser be i kanë kryer ndaj shqip tar-
ëve në Luginën e Preshevës gjatë periudhës 
së kon flik tit me Ushtrinë Çlirimtare për 
Preshevë, Bu ja noc dhe Medvegjë.

Në man dat të ko mi si o nit du het të in ku a-• 
dro het mo bi li zi mi i dhunshëm i refugjatëve 
dhe qytetarëve të Serbisë. 

Shqip tarët bar tin barrën e përgjegjësisë • 
për dhunën e vi tit 2004.

Këtu u përmendet kri met e luftës dhe shke ljet tje ra 
të rënda të drej ta ve të nje ri ut. Por, në të vërtetë ci lat 

Konsultimet lokale me shoqërinë civile mbi themelimin e KOMRA-s, Mitrovicë, Kosovë, 29.10.2009.
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janë në të vërtetë ato shke lje... Mbi të gjit ha janë 
vra sjet. E dyta janë dëbimet. E tre ta janë dhu ni-
met. E katërta janë vik ti mat e ter ro rit në qen drat e 
ndalesës dhe mbaj tjes.
Deklaratë: Amir Kulaglić nga Srebrenica, BeH, Konsultimet me 
bashkësinë lokale, Cazin, BeH, 10. tetor 2009.

KO MRA përveç asaj se du het të mer ret me iden ti-
fi ki min e per so na ve të zhdu kur, nuk du het të anas-
hka loj ed he çështjen e vik ti ma ve të dhunës, qoftë 
dhunës psi qi ke, qoftë ed he dhunës sek su a le. 
Deklaratë: Rexhep Lushta, Bashkësia Islame në Mitrovicë, Kos-
ovë, Konsultimet lokale me shoqërinë civile Mitrovicë, Kosovë, 
29. tetor 2009.

Ke mi njerëz tanë, pa kra ca sit të cilët nga Ko staj-
ni ca janë dërguar në Manjaçë, Bjelinë, vu ko va ras 
të ze ne rob në Mitrovicën e Sre mit, kurrë s’ kam 
dëgjuar se (…) di kush është pro ce du ar nga ato ter-
ri to re. (…) Unë e di se ko mi si o ni do të jap përgjigje 
pikërisht në këto pyetje. 
Deklaratë: Dubravka Špančić nga Pakraca, Kroaci, Konsultimet 
me bashkësinë lokale, Pakrac, Kroaci, 22. shtator 2009.

Askush nuk i përmendi kri met e luftës në Osi-
jek, thua se ne na ka ka plu ar har re sa! Ne nuk e 
mbajmë mend se kjo ka ndod hur apo nuk du am 
t’ia pranojmë ve tve tes. Unë nuk di… Në këtë shtet 
askush nuk e ka shtru ar pyetjen “po ku janë ato 
fa mi lje, çfarë ka ndod hur me ata fëmijë, a kanë 
shku ar ata fëmijë në shkollë, a kanë tash punë, a 
kanë pa sur fa re çka të hanë?“ Për këtë askush nuk 
ka shfa qur kuj des. Në rrugën ti me ka 33 shtëpi. Të 
gjit ha janë të thyera. Nga e pa ra de ri të e fun dit. 
Dhe të gjithë kanë marrë dëmin luf ta rak, vetëm 
unë në këtë nuk kam pa sur të drejtë. Për çka? (…) 
Mua ma kanë shkru ar se nuk kam të drejtë. 
Deklaratë: Marija Lovrić, viktimë nga Osijeku, Kroaci, Konsul-
timet me bashkësinë lokale, Osijek, Kroaci, 17. tetor 2009.

Ne ve ed he na gëzon që ky KO MRA, të paktën kur 
t’ia dil te ta gjejë fa tin ed he të vet mit të bur go sur 
apo të zhdu ku rit nga Vu ko va ri, apo nga ter ri tory 
ynë, dhe ta sjellë përpara drejtësisë ed he një kri mi-
nel kup to het me pro va, ne banorët e Vu ko va rit këtë 
do ta përshëndesnim. 
Deklaratë: Željko Pinjuh, qytetar nga Vukovari, Kroaci, Konsul-
timet me bashkësinë lokale, Osijek, Kroaci, 17 tetor 2009 

Në fil lim të bom bar di me ve, më 1999, shumë lo ka le 
afa ri ste të qytetarëve të Kikindës të na ci o na li te tit 
shqip tarë kanë pësuar dhe janë dje gur, qytetarët 
shqip tarë janë dëbuar dhe thjeshtë di kush është 
das hur të jetë urdhërdhënës që ma sa të detyro het ti 
shkatërrojë ato objek te. Men doj se du het të hetojmë 

në Kikindë se kush kanë qenë ata urdhërdhënës, kush 
kanë qenë ato gru pe e in di vid që e kanë nxi tur masën 
ta shkatërrojë pronën e qytetarëve shqip tarë. 
Deklaratë: Nenad Talijanov, Forumi i Kikindës, Kikindë, Serbi, 
Konsultimet me bashkësinë lokale, Kikindë, 17 tetor 2009 

(…) nuk du het me i bë bashkë ngjar jet e vi tit 2004 
me ngjar jet e luftës. Për vi tin 2004 ne je mi faj tor, ne 
e ke mi bërë, ne je mi përgjegjës ed he për kis ha, ed he 
për shtëpia dhe për të gjit ha ato përgjegjës je mi 
ne dhe atë barrë du het ta bar tim ne. Ne ed he prej 
luftës du het të mësojmë, du het me marrë mësime 
se çka nuk gu xojmë të bëjmë, çka nuk gu xojmë me 
i bë një et ni te ti tjetër. 
Deklaratë: Musa Mustafa, Koha Ditore, Kosovë, Konsultimet 
lokale me shoqërinë civile, Mitrovicë, Kosovë, 29 tetor 2009 

 (…)(…) Nuk janë vetëm kri met e luftës që kanë ndod-
hur në hapësirën e ish Jugosllavisë në periudhën prej 
vi tit 1991 de ri më 1999. Për shem bull çfarë ka ndod-
hur në San xhak po as htu në vi tet e 90-ta. Këto nuk 
kanë qenë di rect kri me të luftës, por ju e di ni se atje 
njerëzit, kryesisht të na ci o na li te tit mysli man, kanë 
qenë të mun du ar nga ana e pjesëtarëve të policisë, 
jo të for ma ci o ne ve pa ra mi li ta re, kjo di het saktë, pos 
tje rash ed he të paramilitarëve. Mirëpo po li cia i ka 
marrë në pyetje njerëzit i ka shoq ëru ar në bi se da 
in for ma ti ve e kështu me radhë. Kjo po as htu është 
një vepër e ci la du het të jetë e dënueshme, nuk është 
krim di rekt i luftës, por unë men doj se Ko mi si o ni 
du het të mer ret me këtë pro blem. 
Deklaratë: Dragana Nikolić, Këshilli për iniciativë qytetare, 
Zajeçar, Serbi, 22 dhjetor 2009.

Nuk e di sa është fu tu re në këto rr jed ha ed he Lu gi-
na e Preshevës, sep se ed he atje ka pa sur kri me të 
mëdha, shumë njerëz janë zhdu kur dhe nuk di het 
se ku kanë përfunduar. Do të thotë du het të përf-
shihet Lu gi na e Preshevës, Pres he va- Bu ja nov ci 
dhe Me dve gja. Aty ka pa sur një luftë përafërsisht 
njëvjeçare, ndos hta s’ka qenë ose si do ni e qu a ni 
atë, por ne e qu ajmë si luftë, sep se ka fa mi lje shumë 
anëtarësh që janë zhdu kur ose janë vrarë, kështu që 
ed he ajo është një lloj luf te. Kis ha das hur të dij a do 
të fu tet në ko mi si o ni ed he kjo pjesë. 
Deklaratë: Nexharije Islami Pllana, Dona, Mitrovicë Kosovë, 
Konsultimet lokale me shoqërinë civile, Mitrovicë, Kosovë, 29. 
tetor 2009

Pro po zoj që të rad hi tet ed he një krim i luftës, e ky 
është mo bi li zi mi i dhunshëm i refugjatëve që është 
bërë në Ser bi, dhe ne për këtë, sa ke mi mun dur, ke mi 
mbaj tur një evidencë shumë të saktë. (…) vik ti ma 
du het të jenë të gjithë mes hkujt që janë mo bi li zu ar 
dhunshëm. Gjit has htu është re ko man di mi që të shi-
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het nëse këto shte tet dëshirojnë të thonë sa të rinjtë 
kanë qenë të mo bi li zu ar dhunshëm. 
Deklaratë: Staša Zajević, Gratë në të Zeza, Beograd, Serbi, 
Konsultimet nacionale me grupet e grave, Podgoricë, Mali i Zi, 
23 tetor 2009.

5.3. Auto ri zi met 

KO MRA du het të ketë man dat të hetojë • 
ro lin e individëve dhe in sti tu ci o ne ve. 

KO MRA du het të jetë e pa va rur nga • 
ndi ki met po li ti ke dhe të ketë fu qinë të 
lëshojë shkre sa obli gu e se për të gjithë 
dëshmitarët. 

Pjesëmarrësit janë të ndarë rreth amnestisë • 
së kryesve të kri me ve të luftës: di sa janë 
kundër e di sa vlerësojnë se KO MRA mun-
det të jap re ko man di me or ga ne ve gjyqëso-
re, por jo ed he amnestinë. 

Me çka do të mer ret ky ko mi sion, me individët apo 
me in sti tu ci o net? Men doj se pikë së pa ri është me 
rëndësi të mer ret me in sti tu ci o net që do të sjell ed he 
tek individët të cilët kanë bërë gjëra të til la. 
Deklaratë: Zekerijah Hadžić, Asociacioni i studentëve Srebren-
icë, BeH, Konsultimet lokale me bashkësinë lokale, Zvornik, BeH, 
18. korrik 2007.

E di ni se di sa nga këto kri me i kanë kri ju ar me di-
at? Ju kuj to het pa ra luftës, ju kuj to het çka shkru hej 
mbi Kosovën? I gjithë ai or ke strim ka ndod hur me 
anë të me di a ve. Pra, ato kanë qenë po li ti ke, shumë 
kri mi nel janë ma ni pu lu ar.
Deklaratë: Dževdet Hadžiselimović, Shoqata Protagora, Poreç, 
Kroaci, Konsultimet me bashkësinë lokale, Pula, Kroaci, 1. kor-
rik 2009.

Man da ti (…) kon si de roj se nuk du het të jetë i ku fi-
zu ar për ve prim vetëm në individët, por ed he në 
in sti tu ci o ne. Individët janë kryes (ek ze ku tor) dhe 
këto janë vetëm fi gu ra të sha hut në tërë si ste min.
(:…) A mun det KO MRA në kohë të afërme, pas 
pa ra qi tjes së fak te ve, ta ngre ed he çështjen e ro lit 
të in sti tu ci o ne ve. Hi sto ria do të is hte bos he nëse do 
të mbe tes hin vetëm individët që kanë krye kri me, 
nëse pra pa kësaj nuk shi het qartë frymëzimi i gjithë 
kësaj. Kup to het ed he ro li i kishës ed he i ar si mit, të 
gjit ha aspek tet e shoq ërisë tonë. Nuk ek zi ston vend 
bosh në si ste min to ne shoq ëror i ci li nuk ka pa sur 
rol në nxi tjen e luftës dhe të ur rej tjes luf ta ra ke.. 
Deklaratë: Nevena Kostić, Gratë për Paqe, Leskovc, Serbi, Kon-
sultimet nacionale me organizatat e grave, politikaneve, artisteve, 
gazetareve, Beograd, Serbi, 9. tetor 2009.

Ko le gu (…) shtroi një tezë të rëndësishme (…) du ke 
ha pur bisedën për hu lum ti min e ro lit të me di a ve 
gjatë vi te ve të nëntëdhjeta (…) Hu lum ti mi i ro lit të 
me di a ve gjatë vi te ve të nëntëdhjeta është i rëndë-
sishëm, por është me rëndësi të kon sta to het ro li i 
me di a ve ed he për atë periudhë pa ra vi te ve të 90-ta 
kur në re a li tet ni si or ke stri mi i ngjar je ve. 
Deklaratë: Željko Hodonj, HINA, Kroaci, Konsultimet regjionale 
me gazetarë, Novi Sad, Serbi, 26. shtator 2009.

Ed he ne këtu tash mund të formojmë ko mi si o nin, 
dhe t’i ftojmë dëshmitarët të dëshmojnë e ai thotë 
“s’dua” (…) Vërtetë lypset të jetë i pa va rur (…) nga 
të gjit ha ndi ki met e mundshme po li ti ke, e nga ana 
tjetër ne vo ji tet të ketë in stru men te të detyri mit. Kur 
ai ko mi sion ta gjejë të ne voj shme se du het të dësh-
moji ai dhe ai per son, domethënë që ed he auto ma-
ti kisht mund të jap urdhëresën për shoq ëri min e atij 
per so ni që të vijë, do me thënë që ai të dëshmojë e që 
atë urdhëresë nuk mund ta bllokojë ndonjë in sti tu-
cion tjetër në kuadër të shte tit. 
Deklaratë: Đorđe Radanović, Qendra për afirmimin e të rinjëve 
Shekoviqi, BeH,Konsultimet nacionale me të rinjtë, Sarajevë, 
BeH, 17. shtator 2009.

Nuk ka am ne sti për askë i ci li e ka kryer atë krim. 
Deklaratë: Marko Grabovac, Organizata e republikës pës për 
kërkimin e të zënëve peng dhe luftëtarëve të pagjetur i Republikës 
Serbe Brod, BeH, Konsultimet me bashkësinë lokale, Doboj, BeH, 
3. tetor 2009. 

Sa i përket amnistisë (…) unë këtu jam ri go roz 
kundër (…) që ai ko mi sion të jap Re ko man di me, por 
të marrë ven di me (…) këtu tash shtro het çështja e 
kompetencës së tru pit dhe unë men doj se këtu veç 
hymë në kompetencën e or ga ne ve ju ri di ke dhe kjo 
tash më (…) është një çështje se ri o ze ju ri di ke (…) 
kuj toj bi le se është ed he çështje eti ke (…) Kjo am ni-
sti, në re a li tet mund të jetë re ko man dim. 
Deklaratë: Saša Radovanović, Instituti për kulturën serbe, Kru-
shevc, Serbi, Konsultimet me bashkësinë lokale, 7 shtator 2009.

Megjithatë, të lëshohet në atë se man da ti të jetë 
am ne stia, me të vërtetë men doj se ky nuk do të 
du hej të is hte man da ti i këtij ko mi si o ni.
Deklaratë: Šefika Muratagić, Shoqata Qelësi i ardhmërisë, BeH, 
Konsultimet me bashkësinë lokale, Cazin, BeH, 10. tetor 2009.

Sa i përket amnistisë, apo lehtësimit të dënimit, në 
qoftë se është fja la për kryerësit e ve pra ve, unë men-
doj se ata s’du het as të am ni sto hen, as t’u lehtësohet 
dënimi. 
Deklaratë: Nexharija Islami-Pllana, Dona, Mitrovica/Mitrovicë, 
Kosovo, Lokalne konsultacije sa civilnom društvom, Mitrovica/
Mitrovicë, Kosovo, 29. oktobar 2009.
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6.  Ak ti vi te tet e veçanta të 
KO MRA-s 

KO MRA du het të evidentojë të gjithë vik-• 
ti mat, me emër dhe mbiemër, dhe të di het 
se si kanë vu aj tur. 

Zgjed hja e fa tit të pa gje tur ve • 

Ko mi si o ni du het të bëjë re gji stri min e vik-• 
ti ma ve dhe kryerësve të ve pra ve 

Re gji stri min e të bur go sur ve po li tik gjatë • 
periudhës së ko mu ni zmit dhe kon flik tit të 
ar ma to sur 

Re gji stri min e të nda lu ar ve dhe bur go sur-• 
ve në objek te të ndryshme në mënyrë të 
kundërligjshme

Ko mi si o ni du het të përgatisë antologjinë • 
e tek ste ve të gazetarëve të ci lat kanë 
përgatitur ma te ri a li zi min e idesë që ka 
shpie drejt kri mit

Re gji stri min e vik ti ma ve gjatë bom bar di-• 
mit të NA TO-s si dhe përcaktimin e shka-
qe ve që kanë sjellë de ri tek bom bar di mi 

Ajo që men doj se është jashtëzakonisht e rëndësishme 
dhe për çka unë këtë ko a li cion e kam për qa fu ar ed he 
këtë iniciativë e shikojë si diç që është shumë me 
rëndësi, është që të shënohen vik ti mat. Ne ke mi të 
shënuara ve pri met nëse i gjejmë ditarët e topçinjve, do 
ta ke mi ed he këtë. Ke mi të re gji stru a ra emi si o net te le-
vi zi ve, i ke mi të shënuar nxitësit, ke mi të re gji stru a ra 
tek stet ga ze ta re ske. Çdo gjë në këtë luftë është re gji-
stru ar, vetëm vik ti mat askund nuk janë re gji stru ar.
Deklaratë: Miroslav Varga, branitelj iz Osijeka, Hrvatska, Kon-
zultacije s lokalnom zajednicom, Osijek, 17. listopad 2009.

Men doj se përfundimisht ka ard hur ko ha që pas 14 
vjetësh, si në këto hapësira të Bosnjës e Hercegovinës 
ka pus hu ar luf ta … Të vijmë de ri tek e vërteta, 
re spek ti visht që të gjit ha vik ti mat të  re gji stro hen 
saktësisht me emër e mbiemër. Dhe men doj se ky 
është rol i KO MRA -s. Nëse nuk mund të vijmë tek 
të dhënat e sak ta mbi kryesit, të paktën mund të 
sigurojmë të dhënat kush dhe si ka pësuar.
Deklaratë: Lazar Blagojević, Boračka organizacija Republike 
Srpske, odbor u Šamcu, BiH, Konsultimet me bashkësinë lokale, 
Doboj, BiH, 3. oktobar 2009.

Të gjen den të gjithë që janë zhdu kur, vrarë dhe të 

varrosën me di nji tet. Dhe tjetër, që të iden ti fi ko hen 
dhe dënohen kriminelët e luftës (…) të gjithë ne 
dëshirojmë që në njëfarë mënyre të tre go het e dësh-
mohet përse ka ndod hur kjo dhe kush e ka ini ci u ar 
që të ndodh e gjithë kjo.
Deklaratë: Alija Dautović, Udruženje žrtava rata Vlasenica 92 – 
95, Tuzla, BiH, Konsultacije sa lokalnom zajednicom, Vlasenica, 
BiH, 14. novembar 2009.

Do të do nim t’u mbështesim në këtë iniciativë në 
emër të anëtarëve të fa mi lje ve të pa gje tur ve dhe-
dashtë Zo ti që me bashkëpunimin tonë dhe tu aj 
të përbashkët, si dhe të qe ve risë tonë, t’i gjejmë të 
pa gje tu rit tanë (…) Dëshira më e mad he dhe pa su-
ria më e mad he do të is hte ta gjejë babën tim, ta 
dijë ku e ka var rin. 
Deklaratë: Naser Kadriu, član porodice žrtava, Kosovo, Lokalne 
konsultacije s udruženjima žrtava, Mitrovica/Mitrovicë, Kosovo, 
5. septembar 2009.

(...) Është më mirë që ai i ci li ka krye krim të thotë ku 
janë tru pat që ne familjarët të qetëso he mi. Nuk është 
e do mos dos hme që unë ta pa dis askënd (…). Le të mi 
jap eshtërtat, fëmijën. Dhe as htu të këna qu ra do të 
is hin të gjit ha këto fa mi lje nga ana ime, që të gjen den 
mbe tjet mor to re dhe të var ro sen me di nji tet
Deklaratë: Milorad Zimović, Shoqata për kërkimin e të pag-
jeturve, Brçko, Konsultimet me bashkësinë lokale, Brçko, BeH, 
5 dhjetor 2009.

Paj to hem se (…) ky ko mi sion du het ti emërtojë 
kryesit e kri me ve të luftës, sep se megjithatë, … Nëse 
i emërtojmë vik ti mat, kun dru all kësaj le të kenë 
ed he ata që i kanë kryer ato kri me të luftës pavarë-
sisht nga ci li po pull vijnë. 
Deklaratë: Samir Palić, Bashkësia lokale Qyteti Kulla në Zvornik, 
BeH, Konsultimet me bashkësinë lokale, Zvornik, BeH, 18. kor-
rik 2007.

Një ndër vik ti mat të ci lat mund të ja pin fak te di rek te 
për çdo gjykim apo kundër shte tit e ci la ka ndërmar-
rë ve pra kri mi na le të ci lat nuk janë të përfshira në 
kon ven tat ndërkombëtare janë të bur go su rit po li tik. 
(...) Men di mi im është se pi ka e parë do të is hte që 
ko mi si o ni apo kusshdo qoftë tjetër të formojë një 
ko mi sion që do të mer rej me të bur go su rit po li tik. 
Deklaratë: Liridon Jetishi, student i Fakultetit të shkencave poli-
tike dhe Fakultetit Juridik, Prishtinë, Kosovë, Konsultimet nacio-
nale me studentët studentë, Prishtinë, Kosovë, 15 prill 2009 

Kam qenë robër në kam pin Buçje, por pa ra këtij 
kam pi Buçje ka qenë një kamp në Gr gje vic për të 
ci lin ndos hta askush nuk ka di tur nga këto pus hte-
te, vetëm kanë di tur di sa njerëz, ata kriminelët që 
na kanë mbyllur atje (…) Se kret, për të cilët nuk ka 
di tur askush përpos partisë, të këtyre “serbomëd-
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henjve”, si do ti qu a ja unë ata, apo jo serbët (…) dhe 
atje du het ven do sur një tabelë. 
Deklaratë: Veljko Mandić, Shoqata e luftëtarëve antifashistë, 
Kroaci, Konsultimet me bashkësinë lokale, Pakrac, Kroaci, 22 
shtator 2009.

(…) të tri palët në Bosnjë e Hercegovinë kanë sho-
qa tat e kampistëve, men doj se do të is hte mirë që të 
tri palët ta shkruajnë çka është de fi ni ci o ni e kam pit 
dhe përse ata konsiderojnë se atje ku kanë qenë të 
zënë rob janë kam pe, por pa staj ai de fi ni cion që e 
kanë shkru ar ata, nënkupton se në qoftë se ed he 
pjesëtarët e po pul lit të tyre re spek ti visht të en ti te-
te ve të tyre kanë or ga ni zu ar diç të tillë, që kjo po 
as htu të kon si de ro het kamp. Domethënë, jo vetëm 
ku kam qenë unë veç ed he di kush nga ana ime këtë 
e ka or ga ni zu ar, atëherë kjo po as htu kon si de ro het 
kamp. Men doj se pro po zi mi im, ai de fi ni cion, është 
mënyrë si pas të cilës mund të zgjid het kjo pyetjeçka 
është qen dra e grum bul li mit e çka kam pi? Dhe kon-
si de roj se du het shënuar të gjit ha ven det e pësimeve 
si kur që janë shënuar pas Luftës së II Botërore kam-
pet, si do mos siç janë Ja se no vac, Aus hvic etj.
(…) çdo krim të luftës pavarësisht nga ci la anë është 
kryer, unë e gjykojë dhe do të më vin te mi re në qoftë 
se në ven do sjen e pllakës përkujtimore në Sta ji qevë 
vinë ed he ato vik ti mat e Lorës (bur gu), e po as htu 
nëse ata ven do sin një ditë ta vënë pllakën përku-
jtimore në Split, në Lo ra, do ta kenë mbështetjen 
ti me. 
Deklaratë: Zoran Šangut, Shoqata e juristëve Vukovari, Kroaci, 
Konsultimet nacionale me të ndaluarit dhe burgosurit në qendrat 
e mbajtjes, Sarajevë, beH, 10 dhjetor 2009 

E përshëndes iniciativën, sep se pavarësisht sa ke mi 
punk te të til la që mer ren me këtë çështje, gjithmonë 
ka pak, nga se kri mi është pla ne tar. Si pas me je do 
të du hej që ky in sti tu cion (KO MRA) ta hartojë 
antologjinë e tek ste ve të gazetarëve të cilët janë luftë 
nxitës, kri mi nel, të cilët i përgatisin shpir trat për 
ma te ri a li zi min e idesë. Jam për atë që të fu tet, nëse 
mun det, një klauzolë e shkurtër mbi ata gazetarë 
dhe të har to het an to lo gjia, an to lo gjia em pi ri ke që 
është re pre sen ta ti ve dhe të shi het qartë se si di kush 
i ka përgatitur shpir trat për di sa gjëra. 
Deklaratë: Ibrahim Bušatlija, Këshilli i kongresit të intelektualëve 
boshnjak, Sarajevë, BeH, Konsultimet nacionale me intelektualët, 
Sarajevë. BeH, 7 nëntor 2009.

A është man da te i KO MRA, si pas ndonjë ide je, 
të shkojë në atë drej tim që të shtri het në pyetje 
e përgjigje, domethënë në vik ti ma dhe shka qet e 
bom bar di me ve që ke mi pa sur nga Pak ti NA TO? 
Men doj se shem bul li i RTS është shumë i mirë, 
ke mi ed he shka qet ed he pa so jat për ta vëzhguar 

dhe parë fajësinë ed he nga ana jonë ed he nga ana 
e atyre tjerëve.
Deklaratë: Velimir Lipovan, avokat, Srbija, Konsultimet me 
bashkësinë lokale, Kikindë, 17. tetor 2009.

7. Dëshmitë pu bli ke

Dëshmitë pu bli ke të vik ti ma ve do të na • 
ndihmojnë të kuptojmë se çfarë iu ka ndod-
hur të tjerëve. 

Du het të dëgjohen tre gi met e të gjit ha vik-• 
ti ma ve. Ky është re spek tim e jo ba ra zim.

Pri o ri tet është që në Kro a ci të dëgjohen • 
dëshmitë nga Kni ni e në Ser bi dëshmitë 
nga Vu ko va ri.

Vle ra më e mad he e KO MRA-s është që të • 
mundësohet të rinjëve dhe gjer ne ra ta ve të 
ardhshme të kuptojnë e gjit ha ajo çfar ka 
ndod hur nëpërmjet tre gi me ve të njerëzve 
nga hapësira e tërë ish-Jugosllavisë. 

Dëshmia pu bli ke e vik ti ma ve na ndih-• 
mon të ndiejmë dhim bjen e të tjerëve 
dhe ndërtojmë so li da ri te tin në mes të 
vik ti ma ve.

Ne të gjithë këtu, veçmas këta nga Pri je do ri, por 
ed he këta njerëz përreth e dinë se çfarë ka ndod hur 
në Pri je dor (…) Dhe unë thash herën e ka lu ar se 
gjumë gjëra, be so ni, nuk i kam di tur de ri sa nuk ni sa 
të vij këtu dhe t’i dëgjojë vik ti mat çka po fla sin. E 
pash kur ky dja los hi i ri, ulur pranë me je, Sud bi ni, 
tre goj krejt çfarë i ka ndod hur atij. Dhe unë nuk di 
sa he re e kamë kthyer atë at CD dhe shi ku ar. Dhe, 
t’u them sin qe risht dëshmia e tij dhe gjithë ajo që 
tha, fat keq ësisht ai krejt e ka përjetuar atë, më jep 
shpresë se megjithatë do të mund të arrijmë de ri tek 
e vërteta mbi gjithë atë që ka ndod hur. 
Deklaratë: Zdravka Karlica, Organizata republikës e familjarëve 
të zënë peng dhe luftëtarëve të vrarë dhe civilëve të pagjetur 
të Republikës Serbe, këshilli në Prijedor, BeH, Konsultimet me 
bashkësinë lokale, Cazin, BeH, 10. tetor 2009.

(…) Nuk dua të përzihem në atë që ka ndod hur në 
Ka li no vik, çfarë ka ndod hur në Konjicë, në Mo star, 
sep se ato gjëra nuk i di. Dua ti pranojë me re spekt, 
jo me vlerësim, jo me cilësimin se rrëfimi im është 
më i rëndë, rrëfimi im është tjetër fa resh e kështu 
me radhë. Kjo është mënyrë e vet me. Ky nuk është 
njëjtësim, sep se ne e dimë çka na ka pre o ku pu ar më 
së shum ti, Sre bre ni ca dhe fil li mi i luftës, ed he Ka pi-
ja dhe Mar kal le në Sarajevë e kështu më radhë, kjo 
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domethënë ku kanë ndod hur kri met që kanë qenë 
me numër të madh..
Deklaratë: Teufika Ibrahimefendić, Shoqata Vive gratë, Tuzla, 
Konsultimet nacionale me grupet e grave, Tuzla, BeH, 11. nën-
tor 2009.

Me këto kon sul ti me si gu risht të trimërojmë njerëzit 
të fla sin. Do t’i trimërojmë në atë mënyrë që përmes 
dësgjimit even tual të vik ti ma ve të kuptojnë se ed he 
të tjerët e kanë atë dhim bje për diçka që i ka pre kur 
gjatë luftës dhe aty të afirmojmë pa ri min e një lloj 
so li da ri te ti ndërmjet nesh. 
Deklaratë: Vehid Šehić, Forumi i qytetarëve nga Tuzlla, BeH, 
Konsultimet me bashkësinë lokale, Doboj, BeH, 3. tetor 2009.

(…) të the mi (që) ato dëshmitë nga Kni ni ti dëg-
jojnë, varësisht nga vi tet për të ci lat është fja la në 
Be o grad, ti dëgjojnë në Ba nja Llukë dhe ti dëgjojnë 
në Za greb. Që dëshmitë nga Stol ci, nga Pro zo ri të 
dëgjohen në Za greb, që dëshmitë nga Vu ko va ri të 
dëgjohen në Be o grad, Nish, etj.. 
Deklaratë: Mario Mažić, Iniciativa për të drejtat e njeriut në 
Kroaci, Konsultimet nacionale me të rinjtë, Banja Lluka, BeH, 
17 tetor 2009.

Dëshiroj që fëmija im një ditë (…) kur të hyjë në 
in ter net dhe kur të dëshirojë të mësojë de ta je për 
atë çfarë ka ndod hur në hapësirat ku kanë je tu-
ar prindërit e tij, të mësoj diçka që është më afër 
të vërtetës, e do të mësojë diç që është më afër të 
vërtetës as htu (…) që të vërtetën e vet do ta tregojnë 
të gjithë njerëzit që kanë marrë pjesë në këtë, re spek-
ti visht njerëzit nga këto hapësira (…) dhe men doj se 
kjo është vle ra më e mad he e këtij pro jek ti. 
Deklaratë: Ve sna Sla do je viq, Ra di o te le vi zi o ni i Serbisë, Kon sul-
ti met ra jo na le me gazetarët, No vi Sad, Ser bi, 26 shta tor 2009.

8.  Përbërja dhe zgjed hja e 
anëtarëve të KO MRA-s

Nu mri i komesarëve du het të jetë ndërmjet • 
20 dhe 25. 

Nu mri i komesarëve nga se ci li shtet du het • 
të jetë në përputhshmëri me nu mrin e vik-
ti ma ve 

Nu mri nuk du het të jetë tepër i madh. Por nuk 
gu xon të jetë as tepër i vogël. Unë për shem bull jam 
për 20 de ri 25 komisarë në përbërje të atij Ko mi si o-
ni. Por jo pro por ci o na lisht, nu mri i njëjtë nga Ma li 
i Zi, Ser bia, Ko so va, Bo snja, Kro a cia, veç si pas 
nu mrit të vik ti ma ve (…) Nuk mund të ketë numër 
të njëjtë në KO MRA të Ma lit të Zi i ci li ka numër 

shumë të vogël të vik ti ma ve në ra port me Bosnjën 
e Hercegovinën.
Deklaratë: Amir Kulaglić nga Srebrenica, BeH, Konsultimet me 
bashkësinë lokale, Cazin, BeH, 10. tetor 2009.

Du het patjetër ta zhvillojmë strategjinë kur të vij 
mo ment për pro po zim, kë do ta propozojmë. Kjo 
du het të jetë e uni fi ku ar. Men doj se do të is hte 
shumë e rëndësishme që ku do në ra jon këtë ta bëjnë 
ose par la men ti ose kryeta ri (i shte tit). Bie fja la do të 
is hte më thjeshtë të ndi ko het nëse këtë e bënë kryeta-
ri…. Va ret kush do të jetë në atë mo ment. Kuj toj se 
është tepër e rëndësishme të ke mi qëndrim unik për 
mbarë ra jo nin, që pro po zi mi të kalojë nëpër të gjit-
ha par la men tet. Kjo është shumë më mirë. 
Deklaratë: Rada Borić, Qendra për Studime Gjinore, Zagreb, 
Kroaci, Konsultimet nacionale me organizatat e grave, politika-
neve, artisteve, gazetareve, Beograd, Serbi, 9. tetor 2009.

Ai per son du het më parë atë egon e vet, nëse është de ri 
në kulm, ta zbret në xhep dhe të pranojë se ka pa sur në 
po pul lin e tij ndonjë nga kri met, që të mund ma lehtë 
ta dëgjojë palën tjetër kur të bëhen dëgjime pu bli ke. E 
jo që në te të ak ti vi zo hen emo ci o net dhe të thotë: ndal, 
ed he tek ti atje ka ndod hur ky…! Domethënë, më parë 
gjen dja fak ti ke që unë të mund ta shikojë në sy Perën 
dhe Pe ra mua. Që unë të mund ta dëgjojë atë si nje-
ri dhe të mundët ai të më dëgjojë mua, tek atëherë 
mund të bisedojmë mbi KO MRA. Përpara kësaj nuk 
ka asgjë! Më fal ni, tek atëherë mund të fla sim për 
ras tet to na veç e veç. Du het të bisedojmë a je mi për 
KO MRA, kush du het të jetë aty, çka du het të jetë aty, 
e jo ci lat janë pro ble met e mia per so na le. 
Deklaratë: Mirsad Dizdar, Lidhja e të ndalurve dhe burgosurve 
në qendrat e ndalimit BeH, Jajce, konsultimet nacionale me të 
ndalurit dhe burgosurit në qendrat e ndalimit, Sarajevë, BeH, 
10. dhjetor 2009.

Fri ko hem që të mos shkatërrohet ed he KO MRA 
si kur se u shkatërrua ed he ish RSFJ. Këtë frikë e 
kam nga fil li mi qysh se kam ni sur të men doj për 
gjithë këtë, ndos hta të hu ajt du het të kenë im pli kim 
vetëm që të shikojnë që ky të mos shkatërrohet.
Deklaratë: Dušan Višnjić, Zyra për të rinjtë të qytetit të Shabacit, 
Serbi, Konsultimet me bashkësinë lokale, Shabac, 13 nëntor 
2009 

Ajo për të cilën folët rreth asaj se kush i zgjedh 
anëtarët e Ko mi si o nit, kush do ti propozojë, kush 
do të jenë ata njerëz, çfarë do të jetë in te gri te ti tyre 
etikë, më du ket se nuk do të mund ta pengojë që 
megjithatë kor pu si i fu qishëm i fak te ve të mblid-
het dhe historianëve e teoricienëve të ardhshëm 
tu ofro het mundësia që re a lisht ta përpunojnë, të 
gjen den fjalë të mirëfillta, që të përshkruhet ajo që 
ka ndod hur në këto ter ri to re dhe të gjen den ter-
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ma ade ku a te se që janë këta ju ri dik me të cilët po 
shërbehemi tash. 
Deklaratë: Milena Dragićević Šešić, Fakulteti i arteve drama-
turgjike, Beograd, Serbi, N, Konsultimet nacionale me organi-
zatat e grave, politikaneve, artisteve, gazetareve, Beograd, Serbi, 
9. tetor 2009 

9. Do ku men ti mi

KO MRA do të ketë pro blem të sigurojë të • 
dhënat dhe do kum ntet në pronësi të or ga-
ne ve shtetërore. 

Ky ko mi sion nuk gu xon të ketë man dat të stër-
zgjatur, por aty vie në pah rëndësia e or ga ne ve, 
or ga ne ve zyrta re të cilët tanimë funksionojnë dhe 
përafërsisht mer ren me këto çështje në ven det e tyre, 
që thjeshtë të ha pin ar hi vat e tyre në mënyrë që çdo 
gjë që kanë ard hur de ri ta ni në mënyrë auto ma ti ke 
të jenë të qasshme dhe atëherë mun det në bazë të 
këtyre stan dar de ve ti qa se mi se ci lit fakt.
Deklaratë: Veljko Vičević, UDVDR PGZ, Kroaci, Konsultimet 
lokale me veteranwt, Donja Stubica, Kroaci, 28. tetor 2009.

10. Se lia e KO MRA-s 

Se lia e zyrës qëndro re të KO MRAs du het të • 
jetë me ro ta cion. 

KO MRA du het të ketë zyret në bashkësitë • 
lo ka le, fil li misht ku gjen det bashkësitë 
et ni ke të ci lat jetojnë të nda ra njëra prej 
tjetrës si dhe në bashkësitë të ci lat janë të 
ngar ku a ra me kon flik te.

Brč ko është evnd i mirë për se li të KO MRA-s.• 

Në rast se KO MRA du het me qenë e or ga ni zu ar 
në atë mënyrë që me pas zyrën qen dro re, ku do të 
du hej të is hte se lia e KO MRA- s dhe ku do të ven do-
ses hin zyrat për faq ësu e se (…) pro po zi mi im është që 
se lia e KO MRA- s të ven do set me ro ta cion. 
Deklaratë: Furtuna Sheremeti, Iniciativa e tw rinjwve pwr tw 
Drejtat e Njeriut, Prishtinë, Kosovë, 30. shtator 2009.

Unë vij nga bashkësia e ndarë kombëtare dhe shkojë 
në shkollë e ci la është e eti ke tu ar si dy shkol la nën 
një kulm. Dhe pikërisht an gaz ho hem për këtë lo ka-
le e pri ma re. Domethënë, KO MRA- n lo ka le. Kjo 
është ide eks tra, sep se (…) nëse ne e zgjid him këtë 
në bashkësinë lo ka le, shumë lehtë kjo do të mund të 
shtri het në shkallë shte ti. 

Deklaratë: Avdo Zec, Qendra e tw rinjwve Gornji Vakuf/Usko-
plje, BeH, Konsultimet nacionale me tw rinjtw, Sarajevw, BeH, 
17. shtator 2009.

Vetëm një su gje rim i shkurtër lid hur me qen drën 
KO MRA, veç si e qu a ni ko mi tet ra jo nal. Men doj 
se Bërçko im po no het ve tve tiu pa si që nuk është 
askund, e është gjit hkund. Domethënë, dos hta gjit-
hkund do të ekzistojë ndonjë përpjekje e trysnisë 
po li ti ke të këtij apo atij pus hte ti. Falë rret ha na ve 
në atë qytet të bu kur, i ci li përndryshe gje o gra fi-
kisht është po zi ci o nu ar bu kur, men doj se aty më 
pak është e mundshme që ndonjë garniturë po li ti ke 
të ushtrojë trysni. Si se li, po. Te sto ni en tu zi a zmin e 
komisarëve po ten cial.
Deklaratë: Zoran Živković, Milenijum, Beograd, Serbi, Konsul-
timet nacionale me organizatat jo-qeveritare, Beograd, Serbi, 17. 
dhjetor 2009.

11. Marrëdhëniet me gjyqësinë

KO MRA mun det të nxisë gjyki met në • 
shpejtësi, me cilësi dhe pejtësi t’i 
procesojë.   

KO MRA do të hetojë kri met e luftës të ci lat • 
de ri tash nuk janë pro ce su ar. 

KO MRA du het të ketë bashkëpunim të • 
ngushtë me or ga net e drejtësisë. 

Prokuroritë du het me ligj të obli go hen • 
të përcjellin dhe përdorin do ku men ta ci-
o nin të ci lin do ta mbledhë ko mi si o ni i 
ardhshëm gjatë man da tit të tij.

Nga KO MRA pres është një pre sion shtesë, edu kim, 
ngri tje të vetëdijës në shoq ërinë tonë, e veçanarisht 
në gjyqësi. Sep se, men doj se vet fak ti se prap do të 
evi den to hen të dhënat ndos hta ndonjë lëvizje do të 
ndodhë ed he në gjyqësinë tonë në shpejtësi dhe cilësi 
të gjyki mit. 
Deklaratë: Biserka Momčinović, Qendra për iniciativa qytetare, 
Poreç, Kroaci, Konsultimet me bashkësinë lokale, Pula, Kroaci, 
1 korrik 2009

Për shumicën e këtyre kri me ve që janë bërë në ter-
ri to rin e Komunës Zvor nik … po zhvil lo hen di sa 
pro ce se gjyqëso re. Ato janë në zhvil lim e sipër, por 
për shumicën e atyre kri me ve en de askush nuk është 
përgjigjur (…) Domethënë, ko mi si o ni du het të ketë 
bashkëpunim më të ngushtë me prokuroritë për 
shkak të, as htu të them, dërgimit sa më të shpejtë të 
fak te ve dhe të dhënave mbi kri met e luftës. 
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Deklaratë: Me vlu din Lu piq, Sho qa ta e Fa mi lje ve të per so na ve 
rob e të pa gje tur të Komunës Zvor nik, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësinë lo ka le në Zvor nik, BeH, 18 kor rik 2007

Këtë po e flas për shkak se të gjit ha prokuroritë 
pu bli ke, do të is hin të detyru a ra ta përcjellin 
ligjshëm atë që e bënë ko mi si o ni. Domethënë 
ko mi si o ni është shumë i rëndësishëm ed he për 
aspek tin e të drejtës ndëshkuese dhe politikës 
pe na le.
Deklaratë: Slavko Kecman, Shoqata për Paqe në Baranj, Kroaci, 
Konsultimet me bashkësinë lokale, Osijek, Kroaci, 17. tetor 
2009.

 12. Pen ge sat

Shte tet në re gjion të ci lat nuk pranojnë • 
fak tet të ci lat i ka përcaktuar Tri bu na-
li i Hagës vështirë që do të përkrahin 
iniciativën për kri ji min e KO MRA-s. 

Ek zi ston dyshi mi që Ko so va dhe Ser bia nuk • 
do të ven do sin bashkëpunim në drej tim të 
kon sta ti mit të fak te ve pa marë pa rasyshë 
kush do të jetë anëtar i KO MRA-s. 

Një ndër pro ble met për the me li min • 
e KO MRA-s mund të jetë ed he ajo se 
ndonjë nga shte tet në re gjion mos ta njo-
hin Kosovën. 

Pen ge sa më e mad he për qar tësi min e • 
të kaluarës janë politikanët dhe opi ni o ni 
pu blik të cilët të dënuarit e “tyre” për kri-
me të luftës i sho hin si heronjë. 

Përmendoret vik ti ma ve dhe kryerësve • 
çfare po iu ndërtohen në BeH po thellojnë 
ndar jen ndërmjet po puj ve. 

Në përmendoret vik ti ma ve në Kosovë shi-• 
het dhunë. Të gjit ha vik ti mat janë me armë. 
Do të is hte më mirë të tre go het se Öfarë 
ka ndos hur në të kaluarën e jo të nxi ten të 
rinjtë kundër një po pul li. 

Ndos hta është shumë herët që qe ve ritë të • 
krijojnë ko mi si o nin e ci la do të bëjë punën 
e saj.

Pra, janë të pa kon te stu es hme fak tet se Gjyka ta e 
Hagës i ka kon sta tu ar fak tet në të gjit ha palët, por 
ato në re a li tet nuk i pranojnë po li ti kat dhe për këtë 
shkak men doj se do të jetë shumë vështirë të bin den 
qe ve ritë e ven de ve të ci la ve vështirë do të mund tu 
qa se ni me këtë pro jekt. 
Deklaratë: Damir Šimić, TV BH1, BeH, Konsultimet regjionale 
me gazetarë, Novi Sad, Serbi, 26. shtator 2009.

Unë jam skep ti ke në bashkëpunimin [e Serbisë dhe 
Kosovës], për arsye se e dimë që bashkëpunimi për 

Konsultimet kombëtare me të rinjtë Sarajevë, BeH 19.09.2009.
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gje tjen e fak te ve në Kosovë, shkon fak ti kisht drejt-
përdrejt me Serbinë, për shkak se shu mi ca e fak te ve 
për të ci lat ne je mi të in te re su ar, gjen den atje. Unë 
jam skep ti ke në atë se sa mund të bashkëpunojmë 
me ta, sa mun den të na ofrojnë ndihmë, në zbu-
li min e fak te ve të ci lat ne ve na interesojnë. Për 
këtë, unë e kam një dyshim të madh, një pikëpyetje 
shumë të mad he se sa mund të jetë efi kas kjo dhe sa 
ju fak ti kisht be so ni se ajo mund të jetë frytdhënëse, 
pa marrë pa rasysh çfarë per so na zgjedhën për atë 
ko a li cion. 
Deklaratë: Venera Ramaj, Integra, Kosovë, Konsultimet nacio-
nale me të rinjtë, Prishtinë, Kosovë, 30. shtator 2009.

KO MRA si (…) ko mi sion ra jo nal i ci li du het të for-
mo het me marrëveshje ndërkombëtare, si mund 
t’i tejkalojë pro ble met e qu aj tu ra anëtarësim të 
Sllovenisë, e së shpej ti ed he të Kroacisë, në Bas-
hki min Evro pian dhe mo snjo hja ndërkombëtare 
e Kosovës vetëm si vend ku du het të hu lum to hen 
shke ljet e të drej ta ve të nje ri ut? 
Deklaratë: Damir Salkić, Iniciativa e të rinjëve për të drejtat 
e njeriut në Bosnje e Hercegovinë, Sarajevë, BeH, konsultimet 
nacionale me të rinjtë, Sarajevë, BeH, 17. shtator 2009.

Dhe në fund të fun dit ed he kriminelët e luftës të 
dënuar, men doj në ata të Hagës, janë kthye me 
ngadhënjim në mje di sin e vet dhe atë jo vetëm 
pse kjo është pjesë e ma ni pu li mit, veç që kjo është 
ndjenjë e opi ni o nit pu blik.. 
Deklaratë: Zdravko Grebo, profesor, Fakulteti Juridik në Sara-
jevë, BeH, Konsultimet nacionale me intelektualë, Sarajevë, BeH, 
7 nëntor 2009 

(…) këtu në një qytezë, jo larg Sarajevës, një kri mi-
nel luf te pri tet në sta di um me fla muj e muzikë. Një 
tjetër pri tet në ndërtesën e Presidencës së Bosnjës e 
Hercegovinës. Për një të tre tin shkojnë avionët. Dhe 
nuk jam i si gurt se struk tu rat shtetërore mund të 

ja pin ndonjë kon tri but në vërtetimin e fak te ve.. 
Deklaratë: Josip Muselimović, avokat nga Mostari, BeH, Konsul-
timet nacionale me intelektualë, Sarajevë, beH, 7 nëntor 2009.

Unë e di se kur shkojmë (…) në Bosnjën Lin do re (…) 
këtu (…) kanë bërë atë e këtë, dhe re gji stri. Du het 
shënuar përmendoren. Përmendorja si përmen-
dore është përmendore dhe di het për çka dhe çfarë 
qëndri mi du het pa sur ndaj saj. Mirëpo, kështu si po 
pu no het, ne (…) po e thellojmë hen de kun që është 
pre zent. 
Deklaratë: Salih Rasavac, Corridor, Sarajevë, BeH, Konsultimet 
nacionale me të rinjtë, Sarajevë, BeH, 17 shtator 2009 

Në Kosovë (…) në ato la pi da re qartë shi het dhu-
na. Ato janë të ndërtuara me armë dhe ato janë të 
ven do su ra nëpër qen dra të ven de ve (…) ku fëmijët 
kanë qa sje vi zu a le tërë kohën dhe ajo gjatë rri tjes 
së tyre mund tua pjek një ide, një ide kundër një 
kom bi tjetër i ci li gjithmonë ka me qenë i keq de ri 
në vde kjen to ne. A ka ndonjë plan kon kret për këto 
me mo ri a le, që të jenë në ni vel na ci o nal por që nuk i 
ir ri ton per so nin drejtpërdrejt në aspek tin të asaj që 
ka ndod hur më herët.
Deklaratë: Korab Krasniqi, Integra, Prishtinë, Kosovo, Konsul-
timet nacionale me të rinjtë, Prishtinë, Kosovë, 30. shtator 2009.

(…) ne je mi dëshmitarë se për gjëra shumë më pa 
djallëzore pus hte ti nuk dëshiron ta kyç në ci lin do 
trup askënd i ci li ka in te gri te tin dhe qëndri min e ve. 
(…) E lërë më ti procedojmë kri met e luftës, dhe që 
pus hte ti në atë ko mi si o ni ta instalojë ndonjë levë, 
ndonjë in te lek tual apo nje ri të men di mit të lirë, të 
gu ximshëm dhe përgjegjës të cilët e di ne këtë… ndos-
hta en de është shumë herët që pus hte tet ti formojnë 
këto ko mi si o ne, e for ma lisht mund të ke mi Ko mi si o-
nin i ci li nuk do ta kryej punën e vet.
Deklaratë: Stanko Marić, Senat U
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80. Kon sul ti met me ko mu ni te tin 
lo kal mbi Iniciativën e the me li mit 
të KO MRA-së 

Kanjizhë, Ser bi
16. ja nar 2010.

Kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal në Kanjizhë 
janë or ga ni zu ar nga Qen dra për mbështetje të 
Gra ve dhe nga Klu bi i Kikindës (Ser bi), anëtare 
të ko a li ci o nit për KO MRA. Në kon sul ti me kanë 
marrë pjesë 28 për faq ësu es të qe ve ri sjes lo ka le, të 
sho qa ta ve të luftëtarëve, anëtarëve të këshillave 
lo kal të par ti ve po li ti ke, të nxënësve par la men tar, 
të Fo ru me ve të gra ve, aktivistëve të or ga ni za ta-
ve jo qe ve ri ta re si dhe gazetarët nga me di at lo ka-
le. Në me sin e pjesëmarrësve is hin ed he kryeta ri 
i ku ven dit ko mu nal të komunës No vi Knez he vac, 
zëvëndëskryeta ri i ku ven dit ko mu nal të komunës 
No vi Knez he vac si dhe këshilltari i kryeta rit të 
komunës së Kanjizhës. Pjesëmarrësit vi nin nga 
Ka njiz ha, No vi Knez he vac dhe Ki kin da. Ligjërues 
në këtë ta kim is hin Dra gan Po po viq (Fon di për 
të Drejtën Hu ma ni ta re, Ser bi) dhe Ivan No vo sell 
(Le ga lis, Kro a ci) ndër kaq ta ki min e ka mo de ru-

ar Ma ri ja Sër diq (Qen dra për mbështetje të Gra-
ve, Ser bi). Mbi ta ki min e mbaj tur kanë in for mu ar 
me di at JP Qen dra për in for mim, No vi Knez he vac, 
dhe ra dio Pan da nga Ka njiz ha. 

Shoq ëria du het të jetë e pje kur në mënyrë që 
KO MRA të mund të ndikojë. 

Men doj se shoq ëria du het të jetë e pje kur në mënyrë 
që një ko mi sion i tillë të mun det t`i thotë këto gjëra...
(..)..
Deklaratë: Zol tan Ba lint, or ga ni za ta ar ti sti ke Ka njis hki krug, 
kanjizhë, Ser bi, kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, Kanjizhë, Ser-
bi, 16. ja nar 2010.

Du het që në rret hin tonë t`a përfitojmë masën 
kri ti ke e ci la kërkon që të thu het e vërteta. 

Men doj se së pa ri në rret hin tonë du het të spastrojmë 
këto gjëra dhe të arrijmë de ri tek ajo ma sa kri ti ke 
në shoq ëri e ci la thotë që du het tre gu ar të vërtetën 
mbi atë se çka ka ndodhë…(..) Pa këtë masën kri ti ke 
vështirë se do të mar rim arsyetim nga shoq ëria për 
këtë punë..(..).

V  Procesi konsultativ mbi 
nismën për themelimin e KOMRA-s

janar 2010 – shkurt 2011

Pasqyre e mendimeve, propozimeve dhe 
rekomandimeve
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Deklaratë: Zol tan Ba lint, or ga ni za ta ar ti sti ke Ka njis hki krug, 
Kanjizhë, Ser bi, Kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, Kanjizhë, 
Ser bi, 16. ja nar 2010.

Ed he pse nuk du het ngar ku ar rininë, të gjithë 
du het të jenë të vetëdijshëm për fak tet. 

Men doj se nuk du het ngar ku ar rininë me këtë por 
du het që të gjithë të jenë të vetëdijshëm për fak tet, të 
gjithë të jenë të vetëdijshëm për atë se çka ka ndod-
hur, në mënyrë që mos të përsëritet më kurrë.
Deklaratë: Sllav ko Go liq, Qen dra për zhvil lim ru ral , No vi Knez-
he vac, Ser bi, Kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, Kanjizhë, Ser bi, 
16 ja nar 2010. 

Pa ra së gjit hash është e ne voj shme të kryhen 
eks hu mi met dhe të vërtetohet iden ti te ti i vik ti-
ma ve. 

Për de ri sa nuk të kryhet eks hu mi mi i të gjithë vik-
ti ma ve dhe të vërtetohet iden ti te ti i tyre ne mund të 
fla sim dhe mund të bëjmë ko mi si o ne të ndryshme.
Deklaratë: Ve ri ca Ba ta, Uni o ni i luftëtarëve të Luftës Na ci o nal 
Çlirimtare të Jugosllavisë, Kanjizhë, Ser bi, Kon sul ti met me ko mu-
ni te tin lo kal, Kanjizhë, Ser bi, 16 ja nar 2010.

KO MRA du het të sigurojë që anëtarët e ko mi si-
o nit të jenë të pa va rur nga shte ti dhe nga gru pe 
të ndryshme të in te re sit. 

Gjyku ar si pas di sa eks pe ri en ca ve të shte te ve të ci lat 
kanë ka lu ar këtë pro ces, sa është e be su es hme që (..) 
anëtarët e ko mi si o nit të jenë të pa va rur si nga shte ti 
as htu ed he nga gru pe të ndryshme të in te re sit. 
Deklaratë: Dra ga na Du kiq, Gru pi ri nor i Ligës së Social-
demokratëve të Vojvodinës, Ser bi, Kon sul ti met me ko mu ni te tin 
lo kal, Kanjizhë, Ser bi, 16. Ja nar 2010. 

Komisarët e KO MRA-së du het zgjed hur në 
përputhje me qëlli min përfundimtar të ko mi si-
o nit 

Nuk është e parëndësishme se çka është qëlli mi 
përfundimtar i këtij ko mi si o ni, kështu që komisarët 
du het përcaktuar si pas qëlli mit. Dhe po që se është 
fja la vetëm për vërtetimin e së vërtetës për këtë ne-
vo ji tet një pro fe sion (…)
Deklaratë: Zol tan Ba lint, or ga ni za ta ar ti sti ke Ka njis hki krug, 
Kanjizhë, Ser bi, kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, Kanjizhë, 
Ser bi, 16. ja nar 2010.

KO MRA si një formë luf ti mi kundër dhunës 
është e shkëlqyes hme për t`i mbled hur njerëzit 
e du hur

Men doj se luf ti mi i dhunës është një ak ti vi tet 
gjithëpërfshirës dhe hu man një ak ti vi tet fan ta stik 
dhe do të is hte mirë nëse mund të mbled him rreth 
vetës të gjithë ata njerëz di na mik, të mençur të ar-

si mu ar dhe ak tiv në mënyrë që kjo e ke qe mos të na 
ndodhë më.
Deklaratë: Ve ri ca Ba ta, Uni o ni i luftëtarëve të Luftës Na ci o nal 
Çlirimtare të Jugosllavisë, Kanjizhë, Ser bi, Kon sul ti met me ko mu-
ni te tin lo kal, Kanjizhë, Ser bi, 16 ja nar 2010.

KO MRA ka një shans të mad he që të pa ran da loj 
që luf ta dhe dhu na të mos përsëriten. 

Shoh një shans të mad he në këtë ko mi si o nin ra jo nal 
dhe kis ha pa sur dëshirë që pas një ko he të cak tu ar 
të ketë një jehonë të fu qis hme dhe natyrisht re zul ta-
te të shkëlqyes hme. Këto re zul ta te të shkëlqyes hme 
mund të jenë fil li mi një çështje të mad he e ci la do të 
kërkojë kohë por që fëmijët që ta ni lin din të dëgjojnë 
për luftën dhe dhunën vetëm në li bra, në fil ma dhe 
në fletët e historisë.
Deklaratë: Mi li ca She qe rov, Këshilli ko mu nal i nismës së Gora-
nëve, No vi Knez he vac, Ser bi, kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, 
Kanjizhë, Ser bi, 16. ja nar 2010. 

Në mënyrë që të li ro he mi nga bar ra e të së 
kaluarës du het që kryerësit dhe urdhërdhënësit 
ti shikojmë si faj tor e jo si pas emrit dhe mbu e-
mrit. 

Si pas men di mit tim du het t`i zgjid him gjërat jo sep-
se di kush do të dënohet apo jo, por pa ra së gjit hash se 
atëherë do t`i shikojmë kryerësit dhe urdhërdhënësit 
si faj tor e jo si pas emrit dhe mbi e mrit. Si pas men-
di mit tim është me rëndësi që të zgjid hen të gjit ha 
këto në mënyrë që të jetojmë të qetë, të bisedojmë 
me njerëz dhe mos të mendojmë më për këtë... ja një 
paraardhës i tij ka bërë diçka të afërmit të atij dhe 
t`i shikojmë gjërat nga ajo perspektivë apo nga ajo 
prizëm por thjeshtë të li ro he mi nga kjo barrë dhe siç 
të gjithë e dimë të gjit ha këto luftëra kanë lënë pa so-
ja në njerëz dhe në shoq ëri (...) Shi koj në mënyrë glo-
ba le se do të jetë më së mi ri që të li ro he mi nga di sa 
çështje dhe të fillojmë një ka pi tull të ri të jetës dhe të 
mos je mi më të ngar ku ar me çështje të til la.
Deklaratë: Nan dor Uj he li, Kryetar i Ku ven dit Ko mu nal No vi 
Knez he vac, Ser bi, Kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, Kanjizhë, 
Ser bi, 16. ja nar 2010.

Ini ci a ti va për KO MRA du het të nisë nga kul mi, 
nuk është mirë që ka fil lu ar nga poshtë

Ga bi misht ke mi fil lu ar nga poshtë. Nuk e di se a do 
të du hej të fil lo het nga kul mi dhe më pa staj të vaz-
hdo het dhe të zgje ro het de ri të poshtë.
Deklaratë: Mag da le na Ko vaq, Fo ru mi i Gra ve të Lid hjes së 
Hungarezëve të Vojvodinës, No vi Knez he vac, Kon sul ti met me 
ko mu ni te tin lo kal, Kanjizhë, 16. ja nar 2010. 
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81. Kon sul ti met me ko mu ni te tin 
lo kal mbi iniciativën për 
the me li min e KO MRA- së 

Pejë, Kosovë
28. ja nar 2010.

Kon sul ti met janë or ga ni zu ar nga or ga ni za ta jo qe-
ve ri ta re Syri i Vi zi o nit (Kosovë) në bashkëpunim 
me Fon din për të Drejtën Hu ma ni ta re Kosovë. Në 
ta kim kanë marrë pjesë 37 pjesëmarrës, anëtarë 
të fa mi lje ve të vik ti ma ve, sho qa ta ve të familjarëve 
të të zhdu kur ve, veteranëve dhe invalidëve us hta-
rak të luftës si dhe për faq ësu e se ve të or ga ni za ta ve 
jo qe ve ri ta re. Z. Ve ton Mu jaj ka fo lur mbi temën 
Pse KO MRA, ndër kaq No ra Ah me taj (ak ti vi ste e 
të Drej ta ve të Nje ri ut, Kosovë) dhe Be kim Bla kaj 
(Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re) kanë njof tu-
ar pjesëmarrësit mbi rrjedhën e de ri ta nis hme të 
pro ce sit kon sul ta tiv dhe eksperiencën po zi ti ve të 
ko mi si o ne ve të tje ra për të vërtetën dhe paj tim në 
botë. Mo de ra to re e di sku ti mit is hte Be sar ta Va si-
ja (Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, Kosovë). Pas 
përfundimit të kon sul ti me ve 34 in di vid dhe për faq-
ësu es të or ga ni za ta ve kanë nënshkruar deklaratën 
mbi bashkëngjitje në ko a li ci o nin për KO MRA. 

KO MRA du het të zbardh ra stin e secilës 
viktimë. 

[...] Për fat të keq ose fatmirësisht, nuk di se si të 
shpre hem, ke mi punë me një shtet i ci li nuk e njeh 
gjuhën e di a lo gut. Ju kis ha lu tur ju ve që e fil lu at 
këtë iniciativë dhe ju urojë dhe dëshirojë suk ses 
në të ar dhmen, që të ndërmerrni ha pat kon kret 
nga se ke ni mbështetjen tonë si fa mi lje, aq sa ke mi 
mundësi, në mënyrë që të zbard het ra sti i secilës 
viktimë, se ci lit per son të zhdu kur në tërë ter ri to rin 
bren da Jugosllavisë e posaçërisht në Kosovë.
Deklaratë: Emi ne Bytyqi, Ra us hiq, Kosovë, Kon sul ti met me 
ko mu ni te tin lo kal, Pejë, 28 ja nar 2010. 

Nuk du het fa lur kriminelët 

(...) po e mbështes nismën të cilën e ini ci u at, si 
dhe se ci lin që e nisë këtë iniciativë. Është thënë se 
ju ta ni kërkoni përgjigjet to na di rek te ... A të fa len 
kriminelët? Jo! Pse për diçka tjetër e tërë bo ta nuk 
i`u fal? Ju përmendët di sa shte te. Ju du het të tho ni 
as htu, por ed he sot e kësaj di te janë du ke u kërkuar 
ata nga Aus hvi ci, kërkohen ed he njerëz të tjerë që 
të dënohen për kri met e bëra, nga se nuk dënohen 
kriminelët ata nesër prapë do të kryejnë kri me.
Deklaratë: Ta hir Rra ci, ish i bur go sur po li tik nga bur gu i 
Dubravës, Kosovë, Kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, Pejë, 
Kosovë, 28 ja nar 2010. 

(...) ne me zi pre sim që një kri mi nel të jetë dënuar 
dhe të sho him që ka marrë dënimin e me ri tu ar, e ky 
kërkim i fa ljes më du ket si diçka që nuk mund as t`a 
shqip toj, për ne që je mi vik ti ma, ose për kriminelët 
që ecin lirshëm dhe pa asnjë frikë nga askush.
Deklaratë: Emi ne Bytyqi, Ra us hiq, Kosovë, Kon sul ti met me 
ko mu ni te tin lo kal, Pejë, 28 ja nar 2010. 

Fa lja do të mund të jetë e kushtëzuar me dhënien 
e in for ma ta ve mbi kriminelët. 

(..) nëse një kri mi nel ofron diçka, për shem bull zbar-
dhjen e ras tit në fsha tin tim dhe tre gon se janë aty, 
ndos hta do të vin te në kon si de rim që t`i fa let.
Deklaratë: Emi ne Bytyqi, Ra us hiq, Kosovë, Kon sul ti met me 
ko mu ni te tin lo kal, Pejë, 28 ja nar 2010. 

Është herët që të di sku to het se si do të du ket 
ko mi si o ni. 

Men di mi im është se do të ke ni mbështetje, por se si 
do të du ket ko mi si o ni, ka kohë që për këtë të di sku-
to het. Nëse ko mi si o ni ra ti fi ko het nga par la men tet e 
këtyre shte te ve atëherë do të bisedojmë përsëri mbi 
mo da li te tet e ko mi si o nit.
Deklaratë: Ta hir Rra ci, ish i bur go sur po li tik nga bur gu i 
Dubravës, Kosovë, Kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, Pejë, 
Kosovë, 28 ja nar 2010. 

KO MRA është një pro po zim i kot

Dhashtë zo ti që të ke ni suk ses! Dhashtë zo ti që të na 
ndih mo ni në këtë rast! Dhashtë zo ti që ai që pu non 
për këtë po pull të jetë i ndih mu ar dhe i be ku ar nga 
zo ti! Por më du ket se kot po na mun do ni nga se nuk 
ka asgjë. Ju dëshiroj suk se se! 
Deklaratë: Isa Gas hi, kryeplak i fsha tit Pa vlan, Kosovë, kon sul ti-
met me ko mu ni te tin lo kal, Pejë, Kosovë, 28. ja nar 2010. 

KO MRA du het që kra has fa mi lje ve të të zhdu-
kur ve të kyç ed he shte tin. 

Po, unë jam i men di mit se du het të jenë ed he 
familjarët e të zhdu kur ve, por pa ra pra kisht do të is-
hte e udhës që me këtë të mer ret shte ti, e veçanërisht 
një de le ga cion shtetëror – ed he familjarët e vik ti-
ma ve të zhdu ku ra gjith se si, por shte ti du het të mer-
ret në rendë të parë. Ta ni po thonë se je mi bërë shtet 
dhe se shte ti ka një peshë më të mad he, e veçanërisht 
dikë nga anëtarët e fa mi lje ve të vik ti ma ve apo të 
zhdu kur ve. 
Deklaratë: Emi ne Bytyqi, Ra us hiq, Kosovë, Kon sul ti met me 
ko mu ni te tin lo kal, Pejë, 28 ja nar 2010.

Kjo qe ve ri, e ci la që 10, 11 vi te nuk mun det asgjë, 
unë nuk kam aspak shpresë te ajo. Nëse nuk janë 
anëtarët e fa mi lje ve në këtë ko mi sion atëherë do ta 
di se asgjë nuk kanë bërë. 
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Deklaratë: Isa Gas hi, kryeplak i fsha tit Pa vlan, Kosovë, kon sul ti-
met me ko mu ni te tin lo kal, Pejë, Kosovë, 28. ja nar 2010. 

Ha pi i parë i ta kon Serbisë: Të pra noj dhe të 
kërkoj fa lje në mënyrë pu bli ke

A du het shku ar kah ajo që ne t`i kërkojmë fa-
lje Serbisë? Së pa ri Ser bia du het t`i pra noj kri met 
të ci lat i ka kryer dhe atëherë i mbe tet nde rit dhe 
ndërgjegjes tonë se çka do të ndërmarrim si hap të 
ardhshëm, por ne je mi ha pi i dytë. I pa ri i ta kon 
Serbisë. Ajo ka kryer kri me dhe ajo du het të kërkoj 
fa lje pu bli kisht.
Deklaratë: Ta hir Rra ci, ish i bur go sur po li tik nga bur gu i 
Dubravës, Kosovë, Kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, Pejë, 
Kosovë, 28 ja nar 2010. 

Afa ti prej tre vi tesh shumë i shkurtër për punën 
e ko mi si o nit. 

Unë nuk men doj se për tre vi te por për njëmbëdhjetë 
nuk është mun dur të kryhet. Shi ko ni se çka janë du ke 
bërë për Shes he lin, unë kërkoj fa lje, por ja sa gjatë po 
i gjyko het Shes he lit, Ha ga nuk mund t`a përfundoj e 
ju po men do ni që për tre vi te të kryeni punë. E tërë 
bo ta ka dëshmuar se është kri mi nel dhe nuk mun-
det të dënohet, ndër kaq ju men do ni të kryeni punë 
për tre vi te. Më të vërtetë nuk do të mun det. 
Deklaratë: Jo nuz Gu tiq, fsha ti Ra us hiq, Kosovë, Kon sul ti met me 
ko mu ni te tin lo kal, Pejë, Kosovë 28. Ja nar 2010.

Du het të përcaktohet pe ri ud ha me të cilën do të 
mer ret ko mi si o ni. 

Unë paj to hem që ju të mer re ni me kri me të kryera 
nga vi ti 1990 de ri në vi tin1999. Ndër kaq për kri met 
e kryera më vonë ek zi ston qe ve ria, po li cia, gjyka tat 
dhe të tjerët që du hen të mer ren me këtë nga se kri-
met kanë ndod hur gjatë man da tit të tyre.
Deklaratë: Isa Gas hi, kryeplak i fsha tit Pa vlan, Kosovë, kon sul ti-
met me ko mu ni te tin lo kal, Pejë, Kosovë, 28. ja nar 2010. 

Ju thatë se në përbërjen e ko mi si o nit do të jenë ed he 
historianët dhe psi ki a trit. Nëse ndonjëri nga hi sto-
ri a ni fil lon nga vi tet e 80-ta, atëherë ai nuk është hi-
sto rian por është njëri që ka përjetuar atë çka ed he 
unë kam përjetuar. Nëse ja fil lon nga vi ti 1912 mbi 
vu aj tjet e shqip tar ëve dhe de ri te vi ti 1945 sa njerëz 
is hin nëpër bur gje në Pejë dhe sa prej tyre kurrë nuk 
kanë dalë pa pa ra qi tje në gjyq, sa tor tu ra i ke mi pa-
sur. Më kuj to hen vi tet 45, 47, 56, 63 të gjit ha më kuj-
to hen. Men doj se hi sto ri a ni të gjit ha i thek son nëse 
ed he ai i ka përjetuar...(..)...kur është fja la për atë se 
dëshironi të fil lo ni nga vi ti 1991, atëherë fil lo ni nga 
ky vit, por men doj se nëse nuk fillojmë nga fil li mi 
atëherë nuk do të mun de ni të bëni asgjë
Deklaratë: Isa Gas hi, kryeplak i fsha tit Pa vlan, Kosovë, kon sul ti-
met me ko mu ni te tin lo kal, Pejë, Kosovë, 28. ja nar 2010. 

 Ko mi si o ni du het së pa ri të fil loj punën dhe më 
pas të fi toj obli gi me të zgje ru a ra 

(...) ne do t`a ke mi ko mi si o nin i ci li do të for mo het, 
dhe do t`a ngarkojmë aq shumë sa që as qe ve ria 
nuk mun det t`i zgjedhë të gjit ha këto pro ble me..
(..) dhe du het t`i ndihmojmë këtij ko mi si o ni që sa 
më parë të for mo het dhe të pu noj në zbar dhjen e 
fa te ve të njerëzve, pa ra së gjit hash të të zhdu kur ve...
(...) Nëse ky ko mi sion do të ketë suk ses me kohë dhe 
nëse shumë shpejt kryen punën atëherë mun de mi 
t`a ngarkojmë me diçka tjetër. Por së pa ri le të fil loj 
me punë.
Deklaratë: Ta hir Rra ci, ish i bur go sur po li tik nga bur gu i 
Dubravës, Kosovë, Kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, Pejë, 
Kosovë, 28 ja nar 2010. 

82. Kon sul ti met me ko mu ni te tin 
lo kal mbi Iniciativën për 
the me li min e KO MRA- së

Vis he grad, BH
29. ja nar 2010.

De ba ti është or ga ni zu ar nga or ga ni za ta jo qe ve ri ta-
re Lu na (Bo snje dhe Hercegovinë) në bashkëpunim 
me Sho qatën e Gazetarëve të Boskës dhe 
Hercegovinës. Në de bat morën pjesë 42 për faq-
ësu es të sho qa ta ve të vik ti ma ve, të mbi je tu ar ve të 
kam pe ve të për qen dri mit, për faq ësu es të or ga ni za-
ta ve jo qe ve ri ta re, se kre ta ri dhe kryeta ri i Ku ven dit 
Ko mu nal të Komunës Çaj ni qe si dhe Kryeta ri i Ku-
ven dit Ko mu nal të Komunës Foça, per so na in tern 
të zhven do sur dhe njësia LOT. 

Ta ki mi është ha pur nga Sve tlla na Vu ko viq (Lu na 
BH) dhe So nja Ra dos he viq ( anëtare e këshillit ko-
or di nu es për KO MRA, Ma li i Zi). Ndërsa, Xhe na na 
Ka rup Drus hko ( Gazetarët e BH) dhe Dra gan M. 
Po po viq (Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, Ser-
bi) kanë fo lur mbi rrjedhën e pro ce sit kon sul ta tiv 
dhe eksperiencën e ko mi si o ne ve botërore për të 
vërtetën. Di sku ti mi është mo de ru ar nga Xhe na na 
Ka rup Drus hko. 

Lid hur me kon sul ti met janë in for mu ar por ta let 
Bos hnja ci dhe No vo sti. 

Ini ci a ti va për KO MRA është e pa ne voj shme 
nga se ekzistojnë in sti tu ci o ne që mer ren me vik-
ti ma.

Njerëz, mi si o ni i ju aj është dështim dhe mua nuk 
më pëlqen fa re.
Deklaratë: Draz hen Pe ren di ja, kryetar i organizatës së Ku ven dit 
të luftëtarëve, Her ce go vi na e vjetër. 
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 (…) men doj se nuk na ne vo ji te ni. Mos i shfrytëzoni 
vështirësitë e vik ti ma ve, që njerëzit këtu të fla sin 
mbi atë se çka ju ka ndod hur, nga se ne i ke mi in-
sti tu ci o net dhe or ga net të cilët do t`a kryejnë këtë 
punë në mënyrën e du hur. 
Deklaratë: Sr gjan Vu ko viq, kryetar i Ku ven dit Ko mu nal të 
Komunës Çaj ni qe, BH, Kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, Vis-
he grad, BH, 29.01.2010. 

Ko mi si o ni i ardhshëm nuk du het të mer ret me 
vik ti mat us hta ra ke 

(...) në KO MRA nuk is hin das hur të hyjnë për-
faq ësu es të ci lit do po pull të cilët kanë vde kur si 
ushtarë. 
Deklaratë: Ba ki ra Ha se qiq, Sho qa ta e Gra ve Vik ti ma të luftës, 
Sarajevë, BH, Kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, Vis he grad, BH 
29.01.2010. 

Në ko mi sion du het kyçur për faq ësu es të 
ushtrisë dhe policisë.

(...) men doj se këtu nuk du het të fla sim mbi vik ti-
mat. Vik ti ma kis hte në të gjit ha anët. Gjit has htu, 
nuk paj to hem me kon sta ti min se për faq ësu e sit e 
ushtrisë dhe policisë nuk du het të jenë në or ga ne të 
ci lat du het ne t`i përzgjedhim apo t`i konfirmojmë 
me vetë prezencën tonë .
Deklaratë: Sr gjan Vu ko viq, kryetar i Ku ven dit Ko mu nal të 
Komunës Çaj ni qe, BH, Ko nuslti met me ko mu ni te tin lo kal, Vis-
he grad, BH, 29.01.2010.

Ko mi si o nin du het t`a financojnë shte tet 

Unë men doj se është i panevojshëm fi nan ci mi i 
këtyre punëve dhe këtyre ve prim ta ri ve nga se ne ke-
mi in sti tu ci o ne të ci lat e kryejnë punën e vet.
Deklaratë: Sr gjan Vu ko viq, kryetar i Ku ven dit Ko mu nal të 
Komunës Çaj ni qe, BH, Kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, Vis-
he grad, BH, 29.01.2010. 

Ko a li ci o ni du het t`i mbrojë vik ti mat

(...) ne e përkrahim punën e ko a li ci o nit për veç se 
i kis ha shtu ar di sa çështje si kur se janë mbroj tja e 
vik ti ma ve, në mënyrë që vik ti ma të ketë përgatitje e 
ci la kon si ston nga mbështetja, fu qi zi mi, përcjellja 
(...) që mos të ndodhë ajo çka tha zo nja So nja, që 
vik ti mat po përdoren për qëlli me po li ti ke. Pra së 
pa ri - du het mbroj tur viktimën.
Deklaratë: Esma Dr ken da, Sho qa ta e gra ve Se ka, Gorazhdë, BH, 
Kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, BH 29.01.2010.

KO MRA du het t` i përgjigjet pyetje ve në të ci lat 
shte tet nuk mund të përgjigjen

(...) në të gjit ha ato pyetje në të ci lat është shumë 
vështirë të gjin den përgjigjet në ato in sti tu ci o ne 
shtetërore KO MRA mund të na ofrojë përgjigje.

Deklaratë: Mir sad Crl jen ko viq, Sho qa ta Svje tllost Dri ne, nga 
Go raz hda, BH, Kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, Vis he grad, 
BH, 29.01.2010.

KO MRA du het të kryej pre sion në qe ve ritë për 
të ard hur de ri tek e vërteta. 

(...) men doj se KO MRA është për lëvdatë, dhe se du-
het që të gjithë ne t`a mbështesim që të ar ri het de ri 
tek e vërteta dhe që në këtë mënyrë të kryejmë pre-
sion tek qe ve ritë që ato t`a bëjnë këtë.
Deklaratë: Nail Ka je viq, Sho qa ta e rrëmbyer ve nga Shtërpce, 
Prijepoljë, Ser bi, Kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, Vis he grad, 
BH, 29.01.2010. 

 (…) gjëja më e rëndësishme për të cilën du het fo-
lur është e vërteta. Vetëm përmes të vërtetës mund 
të vijmë de ri tek paj ti mi, të je mi da kord dhe të 
arrijmë de ri tek ajo çka synojmë dhe çka dëshirojmë 
të arrijmë.
Deklaratë: Vel ko La si ca, re fu gjat nga Go raz hde, Vis he grad, BH, 
Kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, Vis he grad, BH, 29.01.2010. 

KO MRA du het t`i vërtetojë fak tet dhe të ndih-
moj që të gjin den mbe tjet mor to re të të zhdu-
kur ve 

(…) men doj se KO MRA na ne vo ji tet për di sa arsye, 
për të vërtetuar fak tet, gjen djen fak ti ke, dhe pa ra 
së gjit hash që t`a kthejmë bor xhin ndaj vik ti ma-
ve pa marrë pa rasysh nga përkatësia na ci o na le, 
t`ju ndihmojmë që të gjin den mbe tjet mor to re të të 
zhdu kur ve dhe të var ro sen në mënyrë di nji to ze.
Deklaratë: Lu tvo Shu ka lo, Kryetar i Ku ven dit Ko mu nal të 
Foqës, BH, kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, Vis he grad, BH, 
29.01.2010. 

Kur në radhët to na vërtetojmë se kush ka pësuar 
e kush ka kryer kri me, atëherë mund të fla sim 
për paj ti min dhe të ar dhmen 

Do të is hte ko mi si o ni i pa va rur ai ko mi sion i ci li do 
të bënte këtë gjë, pra do të tre gon te se sa njerëz kanë 
pësuar. Kjo është një gjë. Nëse vijmë në pozitë që t`a 
vërtetojmë këtë dhe më pa staj vërtetojmë se cilët 
njerëz kanë marrë pjesë në kri met e luftës, vetëm 
atëherë kur t`i spastrojmë radhët to na ve ta na ke si 
njerëz. Unë thash se askush nuk ka pa sur të drejtë 
që të vras dikë në emër tim si nje ri, atëherë do të 
mun de mi të fla sim për paj tim dhe të ar dhmen. 
Deklaratë: Lu tvo Shu ka lo, Kryetar i Ku ven dit Ko mu nal të 
Foqës, BH, Kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, Vis he grad, BH, 
29.01.2010. 

Du het thyer frikën për të fo lur

(…) Sot du het thyer frikën tek njerëzit dhe du het 
bërë të mun dur që njerëzit të fla sin hap ta zi pa frik 
se do t`ju ndodhë diçka. Ky është pro ble mi më i 
madh tek njerëzit. Ky është men di mi im su bjek tiv. 
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Unë do të kis ha mbështetur KO MRA-në si një ko mi-
sion mul ti et nik në mënyrë që të sigurojë që vik ti mat 
të fla sin në pu blik pa frikw dhe të thuan atë. 
Deklaratë: Lu tvo Shu ka lo, Kryetar i Ku ven dit Ko mu nal të Komu-
nës së Foqës, BH, Kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, Vis he grad, 
BH, 29.01.2010.

KO MRA du het të mer ret me atë se si ka fil lu ar 
luf ta, të mer ret me vik ti ma e jo me shka qet e dhe 
vërtetimin e kriminelëve. 

Ajo me çka ko mi si o ni nuk du het të mer ret është 
çështja se si ka fil lu ar luf ta.
Deklaratë: Lu tvo Shu ka lo, Kryetar i Ku ven dit Ko mu nal të Komu-
nës së Foqës, BH, Kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, Vis he grad, 
BH, 29.01.2010. 

Men doj se është një çështje të mar rish pjesë në luftë 
e tjetër gjë të jesh kri mi nel dhe këtë gjë du het di kush 
tjetër t`a vërtetoj e jo ne këtu. Që ne këtu të ofrojmë 
su gje ri me si për shem bull Jan ko është, Mar ko është, 
Mu jo është e Sylo nuk është, men doj se di kush tjetër 
du het t`a bëjë këtë.
Deklaratë: Lu bis ha Si mo viq, Sho qa ta e per so na ve të per se ku tu ar 
dhe të zhven do sur, ko mu na e Foçës, BH, Kon sul ti met me ko mu-
ni te tin lo kal, Vis he grad, BH, 29.01.2010. 

 (…) ky ko mi sion du het të mer ret me çështjen e të 
zhdu kur ve dhe me çështjen e vërtetimit të fak te ve. 
Deklaratë: So nja Ra dos he viq, anëtare e këshillit ko or di nu es të 
ko a li ci o nit KO MRA, BH, Kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, 
29/01/2010. 

Çështja lid hur me hu lum ti min e shka qe ve, men doj 
që është diçka çka nuk du het të fil lo het. Paj to hem 
gjit has htu me atë se çka është pri o ri tet i për faq-
ësu e sve të këtyre sho qa ta ve e ai pri o ri tet është që të 
mundësohet familjarëve që t`i gjejnë dhe t`i var ro-
sin anëtarë e tyre.
Deklaratë: Dra gi ca Ku liq, udhëheq ëse e administratës së 
përgjithshme në Komunën e Foçës, Kon sul ti met me ko mu ni te tin 
lo kal, Vis he grad, BH, 29.01.2010. 

KO MRA du het t`i vërtetojë shka qet e luftës dhe 
shpar tal li min e shte tit 

 (…) shka qet janë shumë me rëndësi. Si pas men di-
mit tim po që se nuk do të ek zi sto nin shka qet nuk 
do të kis hte ard hur aq shpejt de ri tek ndar ja dhe 
de ri tek këto kri me mes nesh të cilët ke mi je tu ar 
njëri me tje trin dhe një pranë tje trit dhe ke mi kri-
ju ar atë Ju go slla vi e ci la u shpar tal lua si një kullë 
prej le trash dhe që ke mi përjetuar atë çka shu mi ca 
e paraardhësve tonë nuk ka përjetuar. Pra, shka qet 
ekzistojnë. Pse ka ndod hur kjo? A is hin këta banditë 
të rrugëve të cilët me zi sa pritën të ndodhë kështu 
për të dalë me te zat e tyre, me ka mat dhe uni for mat 
e tyre për të mbjellë frikë dhe pa si gu ri nëpër rrugë 
dhe për të kërcënuar. Njerëz të tillë nuk na ne vo ji ten 

as në ko mi si o ne as në ta ki me, më du ket ed he më 
shumë se sa ata të cilët is hin vetë pjesëmarrës në 
luftë. Nga njerëz të tillë du het të lar go he mi dhe ata 
janë të padëshirueshëm.
Deklaratë: Vel ko Lla si ca, re fu gjat nga Go raz hda, Vis he grad, BH, 
Kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, Vis he grad, BH, 29.01.2010. 

Është pri o ri tet që të vërtetohen fak tet për de ri sa 
ka dëshmitarë. 

Se ci la sho qatë ka të vërtetën e vet nga aspek ti i vet, 
men doj se po që se kjo çështje ven do set në ba za të 
drej ta atëherë mund të ketë efek te.
Deklaratë: Dra gi ca Ku liq, udhëheq ëse e administratës së 
përgjithshme në Komunën e Foçës, Kon sul ti met me ko mu ni te tin 
lo kal, Vis he grad, BH, 29.01.2010. 

Pra në Bo snje dhe Hercegovinë nuk ekzistojnë di-
sa të vërteta. Thjesht, le t`i vërtetojmë fak tet, të 
vërtetojmë nu mrin e njerëzve të vrarë. Zotërinj, le 
t`i gjejmë dëshmitarët dhe të ni sim një procedurë. 
Nuk ekzistojnë rre gul la të tje ra. Nëse pre sim en-
de, ed he 30 apo 40 vjet, nuk do të mun de mi më të 
vërtetojmë asgjë.
Deklaratë: Ra do mir Ja go diq, Sho qa ta e per so na ve të per se ku tu ar 
dhe të zhven do sur nga Ru do, BH, Kon sul ti met me ko mu ni te tet 
lo ka le, Vis he grad, BH, 29.01.2020. 

Sa i përket ko mi si o nit, unë e mbështesë ko mi si o nin 
dhe men doj se du het të kup to het më shumë por gjatë 
këtyre 17 vi te ve të fun dit shumë njerëz të vjetër kanë 
vde kur, çka do të thotë shumë dëshmitarë që nuk 
janë më. Nuk është me rëndësi se cilës anë i takojnë, 
anës mysli ma ne apo ser be por kjo do të thotë se këta 
njerëz më nuk janë. Pyetje tjetër është se a ekzistojnë 
di ku de kla ra tat e tyre.
Deklaratë: Xhe vat Kol xhiq, Sho qa ta e familjarëve të rrëmbyer ve 
nga Sje ve ri na, Ser bi, BH, Kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, Vis-
he grad, H, 29.01.2010. 

 A mun det KO MRA të kryej atë çka prokuroritë 
nuk mun den.

Sa e mad he është fu qia e KO MRA-së, që të kryej atë 
çka prokuroritë shtetërore nuk mun den.
Deklaratë: Ra to mir Ja go diq, Sho qa ta e refugjatëve dhe per so na ve 
të zhven do sur nga Ru do, BH, Kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, 
Vis he grad, BH, 29.01.2010. 

Unë kis ha pyetur nëse ky ko mi sion for mo het a mun-
det KO MRA të ketë ndi kim tek per so nat përgjegjës 
në prokuroritë?
Deklaratë: Lu bis ha Si mo viq, Sho qa ta e refugjatëve dhe per so na-
ve të zhven do sur, Foçë, BH, Kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, 
Vis he grad, BH, 29.01.2010.

Ne vo ji tet in di vi du a li zi mi i përgjegjësive. 

(…)du het që të gjithë së bas hku të punojmë në 
çështjen që gjërat të in di vi du a li zo hen aq sa është e 
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mun dur dhe që të mënjanohet ana te ma nga Serbët, 
Boshnjakët, Kroatët dhe mos të thu het se këtë e ka 
bërë po pul li. Jo, po pul li këtë nuk e ka bërë. Këtë e 
kanë bërë individët.
Deklaratë: Ekrem Ha gjiq, Kryetar i Sho qatës për mbroj tjen e të 
drej ta ve të per so na ve të zhven do sur dhe të përndjekur, Pri boj, 
Ser bi, BH, Kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, Vis he grad, BH, 
29.01.2010. 

KO MRA du het të jetë et ni kisht ne u tra le. 

Le jo ni që ato fu qi të shëndosha që ke mi të iniciojnë 
që të ndryshoj diçka për hir të gje ne ra ta ve që vijnë. 
Unë men doj se KO MRA është njëri nga ha pat e 
tillë. Do të sho him. Du het pu nu ar në mënyrë ne u-
tra le. Nuk gu xo het të ano het as kah Serbët, as kah 
Kroatët e as kah Myslimanët, por në mënyrë të pa-
va rur dhe në mënyrë mul ti et ni ke dhe re a le.
Deklaratë: Esma Dr ken da, Sho qa ta e Gra ve Se ka, Gorazhdë, BH, 
Kon sul ti met me ko mu ni te tet lo ka le, Vis he grad, BH, 29.01.2010. 

Du het të përfshihen ed he kri met e kryera ndaj 
po pul lit amë.

Unë do t`i pro po zo ja KO MRA-së, po që the me lo het 
që të fil loj nga kri met, nga kri met e luftës të cilët 
kryerësit e një po pul li kanë kryer ndaj pjesëtarëve 
të po pul lit të vet. Nga se kësi lloj ras tesh ka pa sur 
shumë. Këto janë kri me si kur se të gjit ha kri met tje-
ra. Men doj se kri mi është krim.
Deklaratë: Da rin ka Ga vran, Se kre ta re e Ku ven dit Ko mu nal të 
Komunës së Çaj ni qe, BH, Kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, 
Vis he grad, BH, 29.01.2010. 

83. Kon sul ti met ra jo na le me të 
bur go su rit po li tik dhe të 
kam pe ve të për qen dri mit për 
iniciativën e the me li mit të 
KO MRA-së

Du brov nik, Kro a ci
19. Shkurt 2010.

Do ku men te – qen dra për bal la fa qim me të 
kaluarën (Kro a ci) në emër të Ko a li ci o nit për the-
me li min e Ko mi si o nit Ra jo nal për vërtetimin dhe 
pre zan ti min pu blik të fak te ve të kri me ve të luftës 
dhe shke lje ve tje ra të rënda të drej ta ve të nje ri ut në 
ish Ju go slla vi (KO MRA) me datën 19 Shkurt 2010, 
në Du brov nik, or ga ni zoi kon sul ti met me or ga ni-
za tat/sho qa tat e të bur go sur ve të kam pe ve të për-
qen dri mit, të bur go su rit e kam pe ve të për qen dri-
mit dhe të bur go sur ve po li tik. 

Në fil lim të ta ki mit të bur go sur ve të kam pe ve të 
përqëndri mit (60) iu drej tuan Ve sna Ter she liq, 
udhëheq ëse e Do ku men tes, Zden ko Bu liq, kryetar 

i Sho qatës Kro a te të bur go sur ve në kam pet e 
përqëndri mit ser be dhe ma lal ze ze, si dhe Pa kra-
qa na si Gjor gje Gun je viq, viktimë e dy kam pe ve të 
përqëndri mit në Pa kraq gjatë luftës (Buq je, Fus ha 
e Pa kra cit), përderisa ish i bur go su ri i tri kam pe ve 
të përqëndri mit Zo ran Shan gut në emër të Sho-
qatës së Avokatëve Vu ko var 1991. Pjsëmarrësve të 
ta ki mit ua pre zen toi Iniciativën me pa ra qi tjen: Pse 
KO MRA? Ve sna Ter she liq dhe Na tas ha Kan diq 
(Fon di për të drejtën hu ma ni ta re, Ser bi) folën për 
rrjedhën e pro ce sit kon su la ta tiv dhe përvojat e mi-
ra të ko mi si o ne ve tje ra për të vërtetën. Për kon sul-
ti met, në emi si o net e tyre in for ma ti ve, in for muan 
HRT (Ra di o te le vi zi o ni Kro at), RTS (Ra di o te le vi zi-
o ni i Serbisë), TVCG (Te le vi zi o ni i Ma lit të Zi) dhe 
TV Vi je sti (Podgoricë). Ra por tet nga kon sul ti met 
në Du brov nik dhanë ed he Agjen si o ni Ga ze ta resk 
i Ma lit të Zi MNA, H-al ter (Za greb) dhe No vi List 
(Rjekë). 

Ini ci a ti va është e mirë, por do të du hej të 
përgatitet mirë përmbyllja e marrëveshjes dhe 
sta tu tit, me re spekt të ndërsjellë. 

Ini ci a ti va është e mirë, për te du het të fli tet, nuk 
du het të ga bo het në përmbyllje të marrëveshjes, 
kontratës, sta tu tit dhe tje ra, të gjit ha du het ana-
li zu ar mirë, askush të mos ce no het. Ne du het të 
jetojmë njëri pranë tje trit, të re spek to he mi mes ve ti 
dhe të jetojmë jetët to na.
Deklaratë: Gjor gje Gun je viq, Pa krac, Kro a ci, Kon sul ti met Ra jo-
na le me të bur go su rit po li tik dhe të kam pe ve të për qen dri mit, 
Du brov nik, Kro a ci, 19. Shkurt 2010. 

E përshëndes këtë iniciativë dhe e vlerësoj shumë 
të rëndësishme dhe të do bis hme, be soj se kjo 
iniciativë do të jetë e kon so li du ar, e përshtatur re-
a li te tit dhe ne vo ja ve të re ja dhe vërtetë të shërbejë 
për pa qe të përhershme në të ar dhmen në tre vat 
to na.
Deklaratë: Hyda jet Hyse ni, Sho qa ta e të Bur go sur ve Po li tik, 
Prishtinë, Kosovë, Kro a ci, Kon sul ti met Ra jo na le me të bur go su-
rit po li tik dhe të kam pe ve të për qen dri mit, Du brov nik, Kro a ci, 
19. Shkurt 2010.

Së pa ri du het të kri jo het kli ma në të gjit ha shte-
tet se kri me kanë kryer të gjit ha palët.

Së pa ri du het të krijojmë klimë në ko mu ni te tet to-
na, në shoq ërinë tonë apo më mirë të the mi në shte-
tin tonë, du het të bal la fa qo he mi me fak tin se kri-
met janë kryer në të gjit ha hapësirat dhe se kri met 
i kanë kryer, të the mi, të gjithë po pujt që jetojnë në 
këto hapësira.
Deklaratë: Gjor gje Gun je viq, Pa krac, Kro a ci, Kon sul ti met Ra jo-
na le me të bur go su rit po li tik dhe të kam pe ve të për qen dri mit, 
Du brov nik, Kro a ci, 19. Shkurt 2010. 
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Për bashkëjetesë të mëtutjeshme dhe të ar dhme 
është i rëndësishëm pro ce si mi i kri me ve dhe 
shënimi i var re za ve dhe kam pe ve. Or ga ni za-
tat jo qe ve ri ta re do t’i detyrojnë shte tet ta bëjnë 
këtë. 

(...) do të na vin te mirë po qe se të gjit ha ato vra sje 
ma si ve gjegjësisht var re za ma si ve, të gjit ha kam pet, 
të pro ce so hen, të shënohen, këtu shoh se KO MRA, 
së pa ri shpre soj se të gjit ha in sti tu ci o net e shte te-
ve kom pe ten te vetë do ta kuptojnë rëndësinë e kësaj 
për bashkëjetesë në të ar dhmen e të gjithëve në këto 
hapësira, por gjit has htu se ed he or ga ni za tat jo qe-
ve ri ta re do ti detyrojnë që ky pro ces sa më parë të 
ndodhë.
Deklaratë: Zo ran Shan gut, Sho qa ta e Avokatëve, Vu ko var 1991; 
Kro a ci, Kon sul ti met Ra jo na le me të bur go su rit po li tik dhe të 
kam pe ve të për qen dri mit, Du brov nik, Kro a ci, 19. Shkurt 2010. 

Kryesit e kri me ve du het të sil len pa ra drejtësisë 
ndërsa vik ti mat du het të dëshmojnë pa ra ko mi-
si o nit.

(...) dhe ta ni do të do ja të thek soj se KO MRA pa ra 
se gjit hash du het të sigurojë që kryesit e kri me ve të 
sil len pa ra drejtësisë, e jo që ata këtu pa ra nesh të 
ja pin de kla ra ta, sep se atëherë nuk ke mi bërë asgjë. 
Men doj se kryesi i kri me ve du het të jetë në gjyq, e 
ne vik ti mat du het të dëshmojmë dhe ti shkruajmë 
dëshmitë to na dhe ato dëshmi të shërbejnë në gjyki-
me ndaj kryesve të kri me ve. 
Deklaratë: Ma rio Lu ç iq, nënkryetar i Sho qatës Kro a te të Bur-
go sur ve në kam pet e për qen dri mit ser bo-ma la ze ze të Qar kut 
Du brov nik-Neretvë, Du brov nik, Kro a ci, Kon sul ti met Ra jo na-
le me të bur go su rit po li tik dhe të kam pe ve të për qen dri mit, 
Du brov nik, Kro a ci, 19. Shkurt 2010.) 

KO MRA është shans që paanshëm të vërtetohen 
fak tet dhe të pra no het se në të gjit ha anët ka pa-
sur krim. 

(...) ju lu tem t’a shfrytëzojmë ra stin KO MRA, që në 
kësi ta ki me du ke re spek tu ar njëri tje trin, du ke re-
spek tu ar vu aj tjen që i ke mi përjetuar, të ja pim kon-
tri bu tin tonë që të vërtetohen fak tet për atë çka ka 
ndodhë dhe ku ka ndodhë, të mësojmë për fa tin e të 
gjithë të zhdu kur ve.
Deklaratë: Amir Ku la gliq, viktimë nga Sre bre ni ca, BeH, Kon-
sul ti met Ra jo na le me të bur go su rit po li tik dhe të kam pe ve të 
për qen dri mit, Du brov nik, Kro a ci, 19. Shkurt 2010. 

(...) Unë dëshiroj që KO MRA të vërtetojë fak tet e 
vërteta dhe pa staj as se si të mos akuzojmë njëri tje-
trin se prapësitë e tyre janë më pak të këqi ja ose 
keq ve pri met e tyre janë më pak të këqi ja nga ato 
të tjerëve, por që bashkërisht të pranojmë se në të 
gjit ha tre vat kanë ndodhë kri met dhe secilën vepër 
kri mi du het ta vlerësojmë me peshën dhe vlerësimin 
e njëjtë. Pran daj, KO MRA du het të ketë të ar dhme 
dhe du het t’u ndihmojë të gjithë vik ti ma ve që së pa-

ku të mar rin sa tis fak cion shoq ërorë për të gjit ha ato 
që i kanë përjetuar, dhe mund ta mar rin nëse fak tet 
vërtetohen, le ga li zo hen dhe pra no hen.
Deklaratë: An gjel ko Kve siq, Sho qa ta Kro a te e të bur go sur ve në 
kam pe, Kan to ni Bo snja e Me sme, Bu so va qa, BeH, Kon sul ti met 
Ra jo na le me të bur go su rit po li tik dhe të kam pe ve të për qen dri-
mit, Du brov nik, Kro a ci, 19. Shkurt 2010. 

Ed he përgjegjësinë e gazetarëve du het hu lum-
tu ar..

Në tërë këtë rrëfim folëm për oficerë dhe politikanë, 
i ke mi har ru ar gazetarët. Gazetarët kanë shkak tu ar 
mjaft dëme, të mos them ndonjë fjalë vul ga re, dhe 
kanë hu tu ar po pul lin, si do mos në Slla vo ni prej nga 
vij unë. 
Deklaratë: Pe tar Go jun, Sho qa ta Kro a te e të bur go sur ve në kam-
pe për qen dri mi ser be në Qar kun Spli to-Dal ma tin, Split, Kro a ci, 
Kon sul ti met Ra jo na le me të bur go su rit po li tik dhe të kam pe ve të 
për qen dri mit, Du brov nik, Kro a ci, 19. Shkurt 2010. 

Vik ti mat du het të jenë të si gurt se nuk do të kenë 
pa so ja nëse dëshmojnë ha pur. 

Kjo që po e fli sni për dëshmi të ha pur, unë jam pak sa 
skep tik, sep se nëse do të fli sni ha pur për fak tet të ci lat 
tregojnë për kri me luf te, pa ra se gjit hash du het të je ni 
të si gurt se nuk do të ke ni pa so ja Ju dhe fa mi lja ju aj. 
Deklaratë: Mir ko Ze le ni ka, Sho qa ta e të bur go sur ve të kam pe ve 
të për qen dri mit BeH, Mo star, BeH, Kon sul ti met Ra jo na le me të 
bur go su rit po li tik dhe të kam pe ve për Iniciativën e the me li mit të 
KO MRA, Du brov nik, Kro a ci, 19. Shkurt 2010.

Në rast se shte tet nuk e pranojnë iniciativën du-
het të kërkohen zgjid hje al ter na ti ve.

Në Ko a li ci o nin KO MRA ne du het t’ia shtrojmë ve-
tes pyetjen: ci la është al ter na ti va e saj? Kështu, do 
ta zhvillojmë një pro ces kon sul ti mi, do të mbled hin 
mi li o na nënshkrime, do të shkruajmë man da tin dhe 
t’ua dorëzojmë par la men te ve, por çka nëse par la-
men tet nuk e miratojnë atë. Ci la është al ter na ti va?
Deklaratë: Amir Ku la gliq, viktimë nga Sre bre ni ca, BeH, Kon-
sul ti met Ra jo na le me të bur go su rit po li tik dhe të kam pe ve të 
për qen dri mit, Du brov nik, Kro a ci, 19. Shkurt 2010. 

Ko mi si o ni du het të sjellë de ri te pra ni mi i të 
bur go sur ve të kam pe ve të për qen dri mit si vik-
ti ma dhe e drej ta për dëmshpërblim. 

Kur fli tet për vik ti mat, ju lu tem, në Bosnjë e 
Hercegovinë të bur go su rit e kam pe ve en de nuk janë 
pra nu ar si vik ti ma ci vi le të luftës. Njëra nga re ko-
man di met në përfundim të punës së Ko mi si o nit Ra-
jo nal nëse është the me lu ar du het si ste ma ti kisht t‘u 
pra no het kjo e drejtë dhe të mar rin dëmshpërblimin 
ade ku at. Përmes kom pen si mit ma te rial apo jo ma-
te rial.
Deklaratë: Amir Ku la gliq, viktimë nga Sre bre ni ca, BeH, Kon-
sul ti met Ra jo na le me të bur go su rit po li tik dhe të kam pe ve të 
për qen dri mit, Du brov nik, Kro a ci, 19. Shkurt 2010. 
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Or ga ni zi mi së pa ri du het të jetë në kuadër të 
shte tit, e pa staj në ni vel ra jo nal. Kjo është rrugë 
më e gjatë por më e suk sesshme, por njëra nuk e 
përjashton tjetrën. 

(...) që nga fil li mi e ke mi or ga ni zi min ra jo nal, më 
du ket pre ten ci o ze sep se do të is hte më mirë të jetë 
bren da çdo shte ti, çdo shte tet nga një pro jekt për 
zbar dhjen e të vërtetës për drejtësi, për paj tim, dhe 
pas kësaj të sho him në ba za ra jo na le, sep se shpesh 
siç po sho him pro ble met janë të brendshme. Në 
fund të fun dit, njëra nuk e përjashton tjetrën, në 
fazën e parë lë të jetë në se ci lin prej këtyre ven de ve 
to na. (…)
Deklaratë: Hyda jet Hyse ni, Sho qa ta e të Bur go sur ve Po li tik, 
Prishtinë, Kosovë, Kro a ci, Kon sul ti met Ra jo na le me të bur go su-
rit po li tik dhe të kam pe ve të për qen dri mit, Du brov nik, Kro a ci, 
19. Shkurt 2010. 

(...) le të afir mo hen shem bujt po zi tiv në se ci lin 
vend, që të sho him se fa ra e mirësisë ka qenë gjallë 
gjatë tërë kohës, dhe pa staj në fazën e dytë t’i bal-
la fa qojmë dhe sintetizojmë në ni vel ra jo nal. Jam 
i si gurt se kjo është rrugë më e gjatë, por men doj 
se do të jetë më e suk sesshme. Nuk be soj shumë 
se mund të si gu ro het një ko mi sion ra jo nal si një 
lloj su per in sti tu ci o ni, si su per shtet sep se shoq-
ëria ci vi le nuk ka ka pa ci tet ta bëjë këtë, por nëse 
pre ten don ta bëjë përmes in sti tu ci o ne ve, in sti tu-
ci o net sërish do ta gje nin ndonjë mënyrë dhe nuk 
do të le jo nin që kjo të jetë funk si o na le. Në fazën 
e dytë Ko mi si o ni Ra jo nal, si pas men di mit tim, do 
të funk si o non te si pas si ste mit të ro ta ci o nit dhe 
do të du hej të ketë për faq ësi min e du hur që nga 
fil li mi dhe në të gjit ha seg men tet e funk si o ni mit. 
Nuk be soj se do të is hte mirë që anëtarësimi të jetë 
i va rur nga pëlqi mi i ven de ve tje ra, sep se kështu 
vështirë do të vijmë de ri të kon cen zu si, men doj se 
du het ta lëmë se ci lin vend ta sigurojë për faq ësi min 
e vet, në të kundërtën nuk be soj se do të mund të 
funksionojë. Gjit has htu, nuk be soj se ky pro jekt do 
të tre go hej i suksesshëm nëse hynë në pyetjet të ci-
lat i përkasin gjyqësisë, qoftë ajo gjyka ta ven do re 
apo ndërkombëtare. (…) 
Deklaratë: Hyda jet Hyse ni, Sho qa ta e të Bur go sur ve Po li tik, 
Prishtinë, Kosovë, Kro a ci, Kon sul ti met Ra jo na le me të bur go su-
rit po li tik dhe të kam pe ve të për qen dri mit, Du brov nik, Kro a ci, 
19. Shkurt 2010. 

Por dëshiroj të sqa rojë, ajo që men doj është keq-
kup tu ar kur kam ce kur nevojën e ko mi si o ne ve 
na ci o na le. Kam men du ar në ko mi si o net et ni ke, 
do të is hte krejtësisht jo lo gji ke dhe jashtë kohës 
dhe jo pro duk ti ve. Men doj na ci o na le në kup ti-
min e shte tit, do të thotë gjithëpërfshirëse dhe çdo 
herë në dis kur sin tim, dhe be soj se kjo ta ni te ne 
është plotësisht do mi nu e se, e them përfshirëse për 
të gjithë qytetarët e Kosovës, pa dal lim. Ne nuk i 

dallojmë njerëzit në bazë na ci o na le, posaçërisht 
vik ti mat, e kështu me radhë. Çështja është në atë 
si të or ga ni zo he mi më mirë.
Deklaratë: Hyda jet Hyse ni, Sho qa ta e të Bur go sur ve Po li tik, 
Prishtinë, Kosovë, Kro a ci, Kon sul ti met Ra jo na le me të bur go su-
rit po li tik dhe të kam pe ve të për qen dri mit, Du brov nik, Kro a ci, 
19. Shkurt 2010. 

Marrëdhëniet mes Ko mi si o nit dhe In sti tu ci o-
ne ve shtetërore du het të jenë të ba ra bar ta dhe 
kor rek te, dhe në këtë rast nuk do të jetë e di sku-
tu es hme që shte tet t’i ja pin të dhënat. 

Pra, unë be soj se marrëdhëniet mes In sti tu ci o ne-
ve shtetërore dhe Ko mi si o nit du het të jenë pa ra së 
gjit hash kor rek te dhe të ba ra bar ta, dhe atëherë 
si gu risht nuk do të ketë pro blem, dhe nuk be soj se 
ci li do in sti tu cion shtetëror apo në ci lin do shtet të 
jetë di sku ta bi le dhënia e të dhënave që i ka shte ti, 
të përpilohen dhe bashkërenditen, dhe të pa ra qi ten 
si pas kri te re ve të njëjta. 
Deklaratë: Ivan Gru jiq, Mi ni stria e Fa mi lje ve dhe mbroj tjes së 
mir ëqe ni es, De par ta men ti i të bur go sur ve dhe të zhdu kur ve, 
Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met Ra jo na le me të bur go su rit po li tik 
dhe të kam pe ve të për qen dri mit, Du brov nik, Kro a ci, 19. Shkurt 
2010. 

Dëshmitë janë të rëndësishme, hi sto ria du het 
lënë historianëve.

Pran daj, është çështje shumë e ndjes hme të pre-
sim se do t’i mar rim të dhënat nga kryesit e kri-
me ve, ku rr se si, por mun de mi me dëshmitë to na, 
ne, vëllezërve tonë, fëmijëve tonë, fqinjëve tonë 
t’u ndihmojmë ta ndërtojmë atë cu ri cu lum mor te 
gjegjësisht jetëpërshkrim de ri në vde kje, dhe kështu 
ta lëmë në ar ki vat to na, në këtë in si ston ed he KO-
MRA (...) An daj, historinë t’ua lëmë historianëve, 
kush dhe pse e ka shkak tu ar luftën.
Deklaratë: Mir ko Ko va qiq, Nënat e Vu ko va rit, Vu ko var, Kro a ci, 
Kon sul ti met Ra jo na le me të bur go su rit po li tik dhe të kam pe ve të 
për qen dri mit, Du brov nik, Kro a ci, 19. Shkurt 2010. 

84. Kon sul ti met lo ka le me shoq ërinë 
ci vi le mbi Iniciativën për 
the me li min e KO MRA-së

Pri zren, Kosovë
 24. shkurt 2010.

Kon sul ti met u or ga ni zuan nga or ga ni za ta jo qe-
ve ri ta re Fisnikët. Në kon sul ti me morën pjesë 41 
pjesëmarrës/e dhe 11 vëzhgues, nga Pri zre ni, Ma-
lis he va, Vus htr ria, Krus ha, Ra ho ve ci, Dra gas hi 
dhe Fe ri za ji. Për kon sul ti met ra por tuan sta ci o net 
te le vi zi ve si De utsche Wel le, Ko so va, Pri zren, Be-
sa, Opi nion, ga ze ta Ko ha Di to re dhe Ko so va Sot si 
dhe ra di o sta ci o ni ROA. Në fjalën hyrëse të cilën 
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e mbaj ti No ra Ah me taj (Qen dra për hu lum tim, 
do ku men tim dhe pu bli kim, Prishtinë, Kosovë) 
fo li për se si o nin In for mi mi i pjesëmarrësve për 
rrjedhën e pro ce sit kon sul ta tiv në shte tet post-ju-
go slla ve dhe kra ha si mi me përvojat e shte te ve tje-
ra në vërtetimin e fak te ve për të kaluarën, ndërsa 
Be sar ta Va si ja (Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Prishtinë, Kosovë) is hte mo de ra tor ja e kon sul ti me-
ve. Në përfundim të kon sul ti me ve 23 pjesëmarrës/e 
nënshkruan deklaratën për anëtarësimin në Ko a li-
ci o nin për KO MRA-në. 

Fja la kon fl ikt du het të zëvendësohet me ter min 
luftë. 

Shpre hja kon flikt du het të fshi het si term dhe të 
zëvendësohet me ter min luftë, sep se ne të gjithë e 
dimë, qytetarët tonë, njerëzit tonë, fqinjët tanë dhe 
bashkësia ndërkombëtare, të gjithë e dinë shumë 
mirë se ka pa sur luftë në Kosovë dhe në hapësirat 
e shte te ve të ci lat kanë dalë nga Ju go slla via e 
shkatërruar. Men doj se çdo herë du het ta përdorim 
fjalën luftë. 
Deklaratë: Ha mit Ade maj, Sho qa ta e fa mi lje ve të luftëtarëve të 
vrarë të UÇK-së, kryetarë, Pri zren, Kosovë, Kon sul ti met lo ka le 
me shoq ërinë ci vi le mbi Iniciativën për KO MRA-në, Pri zren, 
Kosovë, 24. shkurt 2010. 

KO MRA të përfshijë periudhën e vi te ve 1974. 

 (...) ko mi si o ni du het ta gjejë mënyrën që të hu lum-
to hen ras tet e shum ta të kohës më të her shme të 
shke lje ve të rënda të të drej ta ve të nje ri ut, ato pa ra 
vi tit 1990, sep se e ke mi ed he vi tin 1980, e ke mi ed he 
vi tin 1974. Ndaj shqip tar ëve vaz hdi misht ka pa sur 
dhunë dhe keq traj tim.
Deklaratë: Ejup Ka bas hi, Sho qa ta e veteranëve të luftës, kryetar, 
Ra ho vec, Kosovë, Kon sul ti met lo ka le me shoq ërinë ci vi le mbi 
Iniciativën për KO MRA-në, Pri zren, Kosovë, 24. shkurt 2010. 

Ko mi si o ni du het t’i hulumtojë ras tet e vi te ve 
1987/89. 

Lid hur me periudhën e ci la do të du hej të përfshihet 
në punën e ko mi si o nit, lid hur me rret ha nat në 
Kosovë, men doj se vi ti i heq jes së autonomisë së 
Kosovës do të is hte ko ha më ade ku a te nga e ci la 
do të du hej fi l lu ar hu lum ti met e til la. Pra, prej vi ti 
1987, pa staj 1989. 
Deklaratë: Vil da ne Min ci, Swiss Ca ri tas, Pri zren, Kosovë, Kon-
sul ti met lo ka le me shoq ërinë ci vi le mbi Iniciativën për KO MRA-
në, Pri zren, Kosovë, 24. shkurt 2010. 

Se lia e KO MRA-së do të du hej të jetë jashtë 
ter ri to rit të ish Jugosllavisë. 

Jam i men di mit se do të du hej të ven do set në një vend 
prej nga do të jetë e mun dur të bëhet pre sion në par-

la men te, dhe ku pre si o ni i politikës ndërkombëtare 
është më i fu qis hmi.
Deklaratë: Ejup Ka bas hi, Sho qa ta e veteranëve të luftës, kryetar, 
Ra ho vec, Kosovë, Kon sul ti met lo ka le me shoq ërinë ci vi le mbi 
Iniciativën për KO MRA-në, Pri zren, Kosovë, 24. shkurt 2010.

Se lia e Ko mi si o nit të jetë ne Sllo ve ni. 

Do të is hte mirë që se lia e Ko mi si o nit të jetë në Sllo-
ve ni. 
Deklaratë: Na zim Bah ti ri, Youth Step, Vus htr ri, Kosovë, Kon sul-
ti met lo ka le me shoq ërinë ci vi le mbi Iniciativën për KO MRA-në, 
Pri zren, Kosovë, 24. shkurt 2010.

Se lia e Ko mi si o nit të jetë në Evropë. 

 (...) megjithatë se lia e Ko mi si o nit të jetë di ku në 
Evropë, ndos hta në Bruk sel.
Deklaratë: Qe rim Baj ra mi, Se lam, Prishtinë, Kosovë, Kon sul ti-
met lo ka le me shoq ërinë ci vi le mbi Iniciativën për KO MRA-në, 
Pri zren, Kosovë, 24. shkurt 2010.

Anëtarë i Ko mi si o nit të jetë di kush që është i 
përfshirë në Iniciativën për KO MRA-në. 

Kush du het të jetë ko mi si o nar? (...) Men doj se do të 
is hte mirë që të jetë di kush që ka qenë i përfshirë në 
këto ngjar je, sep se ai per son është tre gu e si apo për-
faq ësu e si më i denjë i tërë kësaj ini ci a ti ve.
Deklaratë: Ha qif Ila zi, Sho qa ta e të bur go sur ve po li tik, Pri zren, 
Kosovë, Kon sul ti met lo ka le me shoq ërinë ci vi le mbi Iniciativën 
për KO MRA-në, Pri zren, Kosovë, 24. shkurt 2010.

Në man da tin e KO MRA-së të jetë ed he hu lum-
ti mi i pjesëmarrjes së in sti tu ci o ne ve shtetërore 
në kri me. 

Men doj se di ku nëpër ma te ri a le e kam parë një 
çështje shumë të rëndësishme, që njëri nga man-
da tet (kom pe ten cat) e ko mi si o nit kra has gjithë 
atyre çështjeve tje ra të qëllu a ra, të jetë ed he hu-
lum ti mi i pjesëmarrjes së in sti tu ci o ne ve shtetërore 
në pla ni fi  ki min dhe kryer jen e kri mit. Kjo është 
ven dim ta re. 
Deklaratë: Qe rim Baj ra mi, Se lam, Prishtinë, Kosovë, Kon sul ti-
met lo ka le me shoq ërinë ci vi le mbi Iniciativën për KO MRA-në, 
Pri zren, Kosovë, 24. shkurt 2010.

Në kuadër të Ko mi si o nit du het të ekzistojnë 
sektorë të ndryshëm. 

Në kuadër të Ko mi si o nit du het të jenë ed he sektorët 
e ndarë, së pa ri du het të ekzistojë sek to ri për vik-
ti ma, tje tri për të bur go su rit po li tik, sek to ri për 
të zhdu ku rit, sek to ri për të abu zu a rit sek su a lisht 
gjatë kohës së luftës si dhe ko mi si o ni i veçantë për 
dëmet ma te ri a le. 
Deklaratë: Azem Pu la, Sho qa ta e invalidëve të luftës, Pri zren, 
Kosovë Kon sul ti met lo ka le me shoq ërinë ci vi le mbi Iniciativën 
për KO MRA-në, Pri zren, Kosovë, 24. shkurt 2010.
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KO MRA du het ti mbledhë in for ma tat nga 
autorët e kri me ve. 

(...) nuk e përjashtoj mundësinë që të ar ri het de ri te 
bu ri mi i in for ma ta ve dhe të re a li zo het bi se da me 
autorët e kri me ve. 
Deklaratë: Ejup Ka bas hi, Sho qa ta e veteranëve të luftës, kry-
etarë, Ra ho vec, Kosovë, Kon sul ti met lo ka le me shoq ërinë ci vi le 
mbi Iniciativën për KO MRA-në, Pri zren, Kosovë, 24. shkurt 
2010. 

Autorëve të kri mit t’u je pet mundësia të ja pin 
deklaratë pa si të pen do hen. 

Sa i përket pjesëmarrjes së autorëve të kri me-
ve të luftës, se a du het të ja pin deklaratë apo jo, 
men doj se du het t’ua ofrojmë mundësinë për të 
dhënë deklaratë, por vetëm atëherë pa si të jenë 
pen du ar.
Deklaratë: Bylbyl Du ra ku, Sho qa ta e të bur go sur ve po li tik, Pri-
zren, Kosovë, Kon sul ti met lo ka le me shoq ërinë ci vi le mbi Inicia-
tivën për KO MRA-në, Pri zren, Kosovë, 24. shkurt 2010.

Per so ni i ci li është pen du ar nuk ka nevojë të 
japë deklaratë. 

Nuk paj to hem me ko le gun, per so ni i ci li është pen-
du ar nuk ka nevojë të japë deklaratë, atij per so ni 
du het t’i gjyko het.
Deklaratë: Azem Pu la, Sho qa ta e invalidëve të luftës, Pri zren, 
Kosovë Kon sul ti met lo ka le me shoq ërinë ci vi le mbi Iniciativën 
për KO MRA-në, Pri zren, Kosovë, 24. shkurt 2010.

Të shpërblehet se ci la informatë. 

(...) se ci la informatë që mer ret nga qytetarët du het 
të shpërblehet, sep se në të kundërtën të gjithë do të 
hes htin. 
Deklaratë: Azem Pu la, Sho qa ta e invalidëve të luftës, Pri zren, 
Kosovë Kon sul ti met lo ka le me shoq ërinë ci vi le mbi Iniciativën 
për KO MRA-në, Pri zren, Kosovë, 24. shkurt 2010.

85. Kon sul ti met na ci o na le me 
ko mu ni te tin li gjor p�r iniciativën 
e the me li mit të KO MRA-së

Za greb, Kro a ci
26. Shkurt 2010

Kon sul ti met nё Za greb, janë or ga ni zu ar nga 
Qen dra pёr Stu di me të Pa qes dhe Do ku men-
ta (Za greb, Kro a ci). Kon sul ti met janё mbaj tur 
nё ho te lin Du brov nik, me 50 pjesёmarrёs dhe 
pjesёmarrёse, me shumicё gjyqtarё dhe gjyqta re, 
avokatё dhe juristë, dhe pёrfaqёsu es nga Pro ku ro-
ria Shtetёrore e Republikёs sё Kroacisё, pёr arsyet 
e nismёs sё Iniciativёs re gji o na le pёr the me li min 
e KO MRA-sё, gjatё pro ce sit tё kon sul ti mit si dhe 

pёrvojat e tё tjerёve nё pёrcaktimin e fak te ve pёr 
tё kaluarёn. Folёn Tea Gor janc Pre le viq (Ak ci o ni 
pёr tё drej tat e nje ri ut, Podgoricё, Ma li i Zi) dhe 
Gor dan Bo sa nac (Qen dra pёr Stu di me të Pa qes, 
Za greb, Kro a ci).
Tu bi min e hapёn Ve sna Ter she liq (Do ku men ta – 
Qen dra pёr bal la fa qi min me tё kaluarёn, Za greb) 
dhe Ja smi na Dol ma giq (Pro ku ro ria Shtetërore e 
Qar kut, Za greb).
Kon slu ti met i pёrcollёn HRT (Ra di o te le vi zi o ni i 
Kroacisё) dhe No vi list (Rijekё). 

Veçanërisht ёshtё i dobishëm in ku ra ji mi i 
dёshmitarёve dhe vik ti ma ve qё tё mar rin pjesё 
nё gjyki met pёr kri met e luftёs. 

 (…)pёrsa i pёrket iniciativës pёr the me li min e Ko-
mi si o nit Ra jo nal pёr vërtetimin dhe pu bli ki min e 
fak te ve tё kri me ve tё luftёs, unё mund tё them se 
kur i kam shi ku ar ma te ri a let pse the me lo het KO-
MRA dhe ci li ёshtё qёlli mi i KO MRA-sё, mund tё 
them se kjo ёshtё iniciativё e mirё, veçanёrisht sa 
i pёrket pjesёs sё in ku ra ji mit tё dёshmitarёve dhe 
vik ti ma ve qё tё mar rin pjesё nё gjyki met pёr kri-
met e luftёs. 
Deklaratë: Ja smi na Dol ma giq, Pro ku ro ria e Shte tit e Republikёs 
sё Kroacisё, Kon sul ti met Na ci o na le me gjyqëso rin, Za greb, Kro-
a ci, 26. Shkurt 2010.

Or ga ni zi mi i do sje ve pёr ras tet e veçanta mund 
t’i ndih moj prokurorisë dhe gjyka ta ve, si dhe 
ko mi si o ne ve zyrta re pёr tё zhdu ku rit në zbu li-
min e var re za ve tё fsheh ta. 

Or ga ni zi mi i do sje ve pёr ras tet e veçanta mund tё 
jetё veçanërisht i dobishëm, të ci lat mund t’u ndih-
moj pro ku ro ri ve dhe gjyka ta ve, si dhe ko mi si o ne ve 
zyrta re pёr tё zhdu ku rit nё zbu li min e var re za ve të 
fsheh ta ma si ve dhe fa tin e tё zhdu kur ve.
Deklaratë: Ja smi na Dol ma giq, Pro ku ro ria Shtetërore e Repub-
likës sё Kroacisë, Kon sul ti met Na ci o na le me gjyqëso rin për 
iniciativën për the me li min e KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 26. 
Shkurt 2010.

Kjo iniciativё ёshtё e rёndёsishme nё kup ti min 
e ndryshi mit tё vetëdijes pu bli ke, opi ni o nit pu-
blik. 

 (…) ini ci a ti va e tillё ёshtё veçanёrisht e rёndёsishme 
dhe domethёnёse jo vetёm nё kup ti min e nxi tjes sё 
ro lit tё gjyqëso rit nё plotёsimin e detyra ve tё ve ta li-
gjo re, por ed he nё kup ti min e ndryshi mit tё vetëdijes 
pu bli ke, opi ni o nit pu blik, dhe kjo ёshtё lёmia, ku 
më du ket se, Ini ci a ti va du het tё jap kon tri bu tin e 
saj tё plotë.
Deklaratë: Ivo Gr ga, avo kat, Split, Kro a ci, Kon sul ti met Na ci o na-
le me gjyqëso rin, Za greb, Kro a ci, 26. Shkurt 2010. 
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Të gje tu rat e KO MRA-së janë të mirëseardhura 
si njo hu ri të ci lat na drejtojnë në grum bul li min 
e fak te ve. 

KO MRA është e mirëpritur, por vetëm si njo hu-
ri e ci la na ori en ton që në bazë të saj t’i mbled him 
(grumbullojmë) të dhënat.
Deklaratë: Ja smi na Dol ma giq, Pro ku ro ria Shtetërore e Repub-
likës së Kroacisë, Za greb, Kro a ci, 26. Shkurt 2010.

Du het të emërohen kryesit po ten cial të kri me-
ve, e pa staj t’u dërgohen fak tet or ga ne ve kom-
pe ten te të prokurorisë për ve prim.

 (…) nuk shoh arsye pse këta njerëz të mos emërohen, 
ose përse dëshmitarët, pse ato vik ti ma të mos i pa-
ra qe sin të gjit ha fak tet, të gjit ha që i dinë. Kështu që 
vlerësoj se pa staj ra por tet e til la du het t’u dorëzohen 
or ga ne ve kom pe ten te të prokurorisë – gjyqësisë 
për ve prim.
Deklaratë: Li di ja Hor vat, avo ka te, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met 
na ci o na le me gjyqëso rin, Za greb, Kro a ci, 26. Shkurt 2010.

Pa ra qi tja e vik ti ma ve në bal la fa qim me kryesit e 
kri me ve do të is hte torturë shtesë. 

 (…) a du het t’u mundësohet të përgjigjen në aku-
zat e pa ra qi tu ra pu bli kisht kundër tyre, men doj se 
kjo do të is hte torturë shtesë, gjegjësisht pa ra qi tja 
e vik ti ma ve në bal la fa qim me kryesit e kri me ve, 
e që vlerësoj se është e do mos dos hme në pro ce sin 
gjyqësor. Nëse do të mba het gjyki mi. Men doj se kjo 
nuk është e ne voj shme në këtë fazë, dhe se kjo është e 
ne voj shme në procedurën gjyqëso re, ndërsa këtu do 
të is hte vetëm pa ra qi tje shtesë, në të vërtetë një lloj 
tor tu re shtesë për vik ti mat, që të bal la fa qo hen me 
ta në këto pro ce du ra.
Deklaratë: Li di ja Hor vat, avo ka te, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met 
na ci o na le me gjyqëso rin, Za greb, Kro a ci, 26. Shkurt 2010.

Vik ti mat du het të jenë përgjegjëse për de kla ra-
tat e tyre

 (…) ci li stan dard i vërtetësisë të zba to het. Men-
doj se këta njerëz, ato vik ti ma gjith se si du het 
paralajmëruar për ate, që me ra stin e dëshmisë, se 
natyrisht ekzistojnë ve pra të shke lje ve li gjo re, shpi-
fje, fyer je, dhe se ajo çfarë dëshmojnë nëse nuk i 
përgjigjet të vërtetës, dhe se atëherë mund të ngritët 
pro ce du ra pe na le ndaj tyre. 
Deklaratë: Li di ja Hor vat, avo ka te, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met 
na ci o na le me gjyqëso rin, Za greb, Kro a ci, 26. Shkurt 2010.

Është e rëndësishme të emërohen kryesit e kri-
me ve, por qartë të ce ket se nuk është ven do sur 
përgjegjësia e dënimit. 

(…) në lid hje me emërimin kryesit të kri me ve. Unë 
fri ko hem për një gjë tjetër, kam frikën se nëse këto 
ra por te bëhen pu bli ke, fri ko hem nga linçimi pu-

blik i per so na ve për të cilët në fund të fun dit nuk 
vërtetohet se a janë apo jo kryesit e kri mit. Pra, 
ndos hta këtu do të mund të bëhej ndonjë ku-
fi zim, qartë të thek so het se kjo nuk përcakton 
përgjegjësinë e dënimit, apo ndos hta, të ke mi kuj-
des ku shkojnë, si shkojnë ato ra por te, por paj to-
hem se (…) se mund t’i dërgohen tu tje prokurorisë 
shtetërore dhe se është e rëndësishme të emërohen 
njerëzit e besueshëm. 
Deklaratë: Iva na Ra da qiq, Qen dra për Stu di met e Pa qes, Za greb, 
Kro a ci, Kon sul ti met na ci o na le me gjyqëso rin, Za greb, Kro a ci, 
26. Shkurt 2010. 

Është me rëndësi të in ku a dro hen sho qa tat e 
shoq ërisë ci vi le. 

(…) është e rëndësishme që or ga ni za tat e shoq ërisë 
ci vi le apo ato të ci lat në çfarëdo mënyre kanë ndi-
kim në qyte ta rin, me pu bli kun, të an gaz ho hen në 
aspek te të ndryshme. Këtu ke mi hapësirë. 
Deklaratë: Ivo Gr ga, avo kat, Split, Kro a ci, Kon sul ti met na ci o na le 
me gjyqëso rin, Za greb, Kro a ci, 26. Shkurt 2010. 

Nuk është e do mos dos hme që njerëzit të in ku-
ra jo hen të fl a sin, sep se kush dëshiron t’a pa ra-
qesë kryesin e kri me ve si gu risht e ka pa ra qitë në 
Prokurorinë e Shte tit, ndërsa ai që nuk dinë apo 
nuk dëshiron nuk do të fl asë. 

(...) kjo është për të gjithë ne, apo për shumicën, re-
la ti visht një iniciativë e re dhe natyrisht se është po-
zi ti ve e tërë ajo që është kthyer drejt një përfshirjeje 
fi na le dhe të drejtë të fak te ve të asaj që na pre o ku-
pon të gjithëve me vi te të tëra, varësisht nga ci la anë 
është. (...) Natyrisht se gjatë bi se da ve do të ar ri hen 
di sa njo hu ri të re ja, dëshmitë e atyre njerëzve që 
duan të fla sin për vu aj tjet e tyre gjatë luftës. Mirëpo, 
men doj se ai i ci li dëshiron ta pa ra qes kryesin e kri-
me ve gjith se si do ta bëjë, ndërsa ai që nuk e di apo 
nuk dëshiron nuk do ta bëjë, por as nuk është e do-
mos dos hme të kërkohet kjo nga ata per so na sep se ai 
i ci li dëshiron ta pa ra qesë si gu risht këtë e ka bërë në 
Prokurorinë e Shte tit, e që si gu risht ka vendosë që 
kjo të ndi qet. 
Deklaratë: Snjez ha na Mr ko ci, gjyqta re e Gjykatës së Qar kut në 
Si sak, Kro a ci, Kon sul ti met Na ci o na le me gjyqëso rin, Za greb, 
Kro a ci, 26. Shkurt 2010. 

Audio dhe vi deo in ci zi met e dëshmive pu bli ke 
të vik ti ma ve dhe dëshmitarëve mund të pa ra-
qi ten në pro ce du rat gjyqëso re si pro va li gjo re, 
pran daj është e rëndësishme të jenë të vërteta. 

Ajo nga çfarë unë kam frikë, por nuk do të thotë të 
jetë e vërtetë apo të vërtetohet si e tillë në praktikë, 
në qoftë se gjëra të til la in ci zo hen, nëse për to 
ekzistojnë audio ose vi deo in ci zi me, dhe nëse në një 
kohë fil lo het kallëzim/procedurë pe na le për ndonjë 
rast të veçantë, ek zi ston mundësia e keq për do ri mit 
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të këtyre in ci zi me ve nga ana e mbroj tjes ose palës 
tjetër në pro ces, nëse e vëren se i njëjti dëshmitar 
në ndonjë mënyrë flet ndryshe pa ra gjyqit, atëherë 
pro po zo het që in ci zi mi të pa ra qi tet në gjyq dhe të 
kra ha so hen dëshmitë. Do të jetë e vështirë që ky 
audio apo vi deo in ci zim të re fu zo het si dëshmi e 
pa ligjshme, pa si që pjesëmarrësit e atij in ci zi mi 
vul lne ta risht kanë pra nu ar të in ci zo hen, të in ci zo-
het zëri i tyre, të in ci zo het fytyra e tyre, emri dhe 
mbi e mri, etj. Pra, ky është një pa ras hi kim i imi, de ri 
ku mund të vijë, de ri të kra ha si mi i deklaratës në 
audio apo vi deo in ci zim me deklaratën në gjyq. 
Deklaratë: Snjez ha na Mr ko ci, gjyqta re e Gjykatës së Qar kut në 
Si sak, Kro a ci, Kon sul ti met Na ci o na le me gjyqëso rin, Za greb, 
Kro a ci, 26. Shkurt 2010.

KO MRA ka perspektivë shumë më të gjerë 
të drej ta ve – njerëzore se sa me ka ni zmat 
gjyqësor. 

Unë ku rr se si KO MRA-në nuk e kon si de roj iniciativë 
gjyqëso re. KO MRA ka perspektivë shumë më të 
gjerë të të drej ta ve të nje ri ut (...) 
Deklaratë: Lu bi ca Ma ti je viq- Vr sal ko, avo ka te, Za greb, Kro a-
ci, Kon sul ti met Na ci o na le me gjyqëso rin, Za greb, Kro a ci, 26. 
Shkurt 2010.

KO MRA du het të ketë një listë të avokatëve që 
do të për faq ëso nin vik ti mat plot fu qishëm.

Pra, ndos hta KO MRA do të du hej të këtë listën e 
avokatëve të cilët do ta për faq ëso nin viktimën si 
për faq ësu es i plot fu qishëm, i ci li do të shkon te me 
ta të pa ra qes akuzën, nëse bëhet fjalë për rast të 
tillë (...) 
Deklaratë: Lu bi ca Ma ti je viq- Vr sal ko, avo ka te, Za greb, Kro a-
ci, Kon sul ti met Na ci o na le me gjyqëso rin, Za greb, Kro a ci, 26. 
Shkurt 2010. 

Ne vo ji ten me ka ni zma për të përcaktuar nëse 
vik ti ma është me të vërtetë viktimë. 

(...) kur të evi den to het një viktimë në ra por tin e 
KO MRA-së, a do të ketë ndonjë mekanizëm i ci li 
do të vërtetoj se a është me të vërtetë viktimë? Se 
ai me të vërtetë i ka përjetuar ato për të ci lat flet? 
Apo ndos hta du het ti besojmë se ci lit i ci li thotë se 
prindërit i janë vrarë, tor tu ru ar në ndonjë kamp 
për qen dri mi apo diç e tillë? Pra, a do të ketë ndonjë 
mekanizëm? 
Deklaratë: Snjez ha na Mr ko ci, gjyqta re e Gjykatës së Qar kut në 
Si sak, Kro a ci, Kon sul ti met Na ci o na le me gjyqëso rin, Za greb, 
Kro a ci, 26. Shkurt 2010.

Është e ne voj shme të vërtetohen shka qet e kri-
me ve të luftës, e jo shka qet e luftës. 

Nuk kam pro po zu ar vërtetimin e shka qe ve të 
luftërave, por vërtetimin e kri me ve të luftës në këto 
ngjar je. Kjo është më thelbësore se ajo.

Deklaratë: Slo bo dan Bu dak, avo kat, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti-
met Na ci o na le me gjyqëso rin, Za greb, Kro a ci, 26. Shkurt 2010.

Është e rre zikshme të bëhet li sta e kryesit të kri-
me ve, ajo është si listë linçimi. 

(…) men doj se ke mi ka lu ar si për faq ësisht çështjen 
e listës së kryesit të kri me ve dhe men doj se në këtë 
pikë du het të je mi shumë të kujdesshëm sep se 
është ter ren i ndjeshëm, sep se mund të vijë de ri të 
kundërshtimi i dy të drej ta ve. Është fakt se auto-
ri i ndonjë ve pre pe na le vërtetohet dhe dëshmohet 
në gjykatë. Pran daj, har ti mi i ndonjë li ste në këtë 
mënyrë, më ngjanë si në listë linçimi. (...) Është 
fakt se nëse ju me rr ni në pyetje per so na të cilëve 
nuk u bëhen pyetje, të cilët vetë tregojnë diçka, 
mund të ndodhë të përmendet ndonjë emër. Dhe 
pa staj në këtë seg ment du het të shi ko het çfarë të 
bëhet në këto ra ste, por men doj se nuk du het nga 
një ra port të har to hen li stat e kryesve të kri me ve. 
Ajo mund të hartojë listën e vik ti ma ve, por listën e 
kryesve të kri me ve, atë që e tha ko le gia gjykatëse, 
si gu risht di kush dinë për ndonjë kryes të kri me-
ve, atëherë është e pri tur që ai të mos flasë pa ra 
ko mi si o nit, por ta dorëzojë kallëzimin pe nal, dhe 
në këtë mënyrë t’i ndih mo het ndonjë vik ti me të 
procedojë kallëzimin pe nal. 
Deklaratë: Ve ri ca Ores hiq Cvi tan, Mi ni stria e Drejtësisë, Kro-
a ci, Kon sul ti met Na ci o na le me gjyqëso rin, Za greb, Kro a ci, 26. 
Shkurt 2010.

Dëshmia është mënyrë për zgjid hjen e traumës. 

(...) nje riu i ci li ka tra u ma, dhe nga ajo periudhë 
en de ka tra u ma, dhe në njëfarë mënyre ato tra u ma 
du het të sa no hen, gjegjësisht të bal la fa qo he mi me 
to, e kjo është vetë bal la fa qi mi me ato si tu a ta kon-
kre te me vërtetimin e fak te ve, të ci lat si gu risht do të 
jenë ha pi i parë. 
Deklaratë: Si nis ha Shti mac, Kon sul ti met Na ci o na le me gjyqëso-
rin, Za greb, Kro a ci, 26. Shkurt 2010.

Pas kri mit nuk du het të fshi het asnjë na ci o na li-
tet, kri mi është vetëm krim. 

Ndërgjegjja shoq ëro re është diçka që ne këtu du het 
ta ngri sim dhe të the mi se asnjë krim nuk është 
diçka që du het të mbe tet pa u dënuar. Dhe pas kri-
mit nuk du het të fshi het asnjë na ci o na li tet. Kri mi 
është vetëm krim. Një gjë e ne ve ritshme e ci la ka 
lënduar dikë dhe ka bërë që një jetë nje riu dhe një 
situatë fa mi lja re, apo një am bi ent nor mal je te se 
të mos jetë më. Dhe ne në kohën e sot me, në vi tin 
2010, si shoq ëri nuk gu xojmë ta pranojmë këtë. 
Deklaratë: Vis hnja Dren shki – La san, avo ka te, Za greb, Kro a-
ci, Kon sul ti met Na ci o na le me gjyqëso rin, Za greb, Kro a ci, 26. 
Shkurt 2010.
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86. Kon sul ti met lo ka le 
me të rinjtë 

Da ru var, Kro a ci
27. shkurt 2010.

Kon sul ti met me të rinjtë janë or ga ni zu ar nga Qen-
dra për zhvil lim të shoq ërisë ci vi le – Del fi n nga Pa-
kra ci si dhe nga Do ku men ta nga Za gre bi (Kro a ci). 
Në kon sul ti me kanë marrë pjesë më shumë se 40 
pjesëmarrës dhe pjesëmarrëse. Ligjërues is hin Mir-
ja na Bil lo pav llo viq, (Del fi n, Pa krac) Eugen Ja ko vqiq 
(Do ku men ta, Za greb), Da ri ja Ma riq (Do ku men ta, 
Za greb), Cvi je ta Sen ta (Qen dra për stu di me të pa qes, 
Za greb), Mar ko Vel liq ko viq (Qen dra për zhvil lim të 
re sur se ve ci vi le, Nish, Ser bi) dhe Ivan No vo sel (Le-
ga lis, Za greb). Kon sul ti met janë përcjellë nga me di at 
dhe në emi si o net e tyre in for ma ti ve re por taz hat mbi 
kon sul ti met kanë emi tu ar NET te le vi zi o ni (te le vi zi-
o ni i pa va rur, Ku ti na), HRT (Ra dio Te le vi zi o ni Kro-
at) në emi si o nin Pa no ra ma e Ko mu na ve dhe ra dio 
lo ka le –Ra dio Da ru var. 

Është me rëndësi që të ar ri het kon sen su si. 

(...) shumë [po më] pëlqen kjo iniciativë dhe ide ua që 
të ndërtohet një farë e vërtete mbi të cilën ed he njëra 
e ed he tje tra palë do të ar ri nin kon sen sus. Pra, O.K. 
bal la fa qi mi me di sa emra dhe mbi e mra, çka kis hit 
thënë ju që këta njerëz nuk janë as Serb e as Kro at 
por njerëz që kanë kryer kri me. Por, është me rëndësi 
që të vërtetohen fak tet mu për arsye të ngus hti mit 
të hapësirës, ma ni pu li me ve dhe gënjeshtrave nga se 
du het ndërtuar nga the me li. Nuk mund të mbro hesh 
me një farë llo ji të ko mu ni ki mit të jo dhunshëm nëse 
nuk ek zi ston the me li në mënyrë që marrëdhëniet 
të jenë të spa stru a ra ku nuk do të ketë mo hi me të 
eksperiencës tënde tra u ma ti ke.
Deklaratë: Emi na Ogri zek, Da ru var, Kon sul ti met lo ka le me të 
rinjtë, Da ru var, Kro a ci, 27. mars 2010. 

Është me rëndësi edu ki mi i njerëzve që të 
respektojnë njëri tje trin dhe t`i respektojnë dal-
li met 

Unë nuk dëshirojë që të mbyllen sytë dhe që të har ro-
het se çka ka ndod hur, por kur është fj a la për rininë, 
men doj se mund të bëhet shumë më shumë përmes 
edu ki mit jo for mal dhe du ke i mësuar njerëzit që të 
respektojnë njëri tje trin dhe t`i respektojnë dal li met. 
Shoq ëria ime është e tillë sa që unë nuk kam rast të 
shoh ur rej tjen.
Deklaratë: Je le na Ko le sa riq, SOS Viroviticë, Kro a ci, Kon sul ti met 
lo ka le me të rinjtë, Da ru var, Kro a ci 27.mars 2010. 

Du het sen si bi li zu ar ata Kroatë që kanë pikëpa mje 
të ashpëra 

Ke mi dy fqinj që janë të papërshtatshëm, sin qe risht. 
Kroatë të mëdhenj për shem bull të the mi. Por kësi 
lloj njerëzish ka, dhe unë men doj se du het shku ar jo 
vetëm kah njerëzit që kanë pikëpamjet më të bu ta, të 
cilët mund t`i përfi tosh por du het shku ar kah ata të 
tjerët për t`i sen si bi li zu ar për diçka.
Deklaratë: Ka ro li na Mel njak, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met me të 
rinjtë, Da ru var, Kro a ci, 27. mars 2010. 

Ka njerëz që janë aqë të fort në pikëpamjet e tyre dhe 
në këtë çështje du het pu nu ar për ndryshi me. Du het 
synu ar që të ndrysho het diçka. Gjit has htu du het 
marrë në kon si de rim ed he luftëtarët nga se shu mi-
ca e këtyre njerëzve kanë shku ar në luftë në moshën 
tetëmbëdhjetë vjeçare. 
Deklaratë: Ka ro li na Mel njak, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met me të 
rinjtë, Da ru var, Kro a ci, 27.mars 2010. 

Du het pa sur kuj des gjatë përzgjedhjes së 
anëtarëve të KO MRA-së, dhe të ten to het të 
përzgjidhen ekspertët 

Dhe du het pa sur shumë kuj des gjatë the me li mit të 
këtij ko mi si o ni. Ide ja është su per dhe për çdo lëvdatë 
por du het pa sur kuj des gjatë përzgjedhjes së njerëzve, 
të juristëve, të sociologëve du het an gaz hu ar me të 
vërtetë ekspertët dhe të si gu ro het që gru pet e in te re sit 
të mos ndikojnë në ta. 
Deklaratë: Ka ro li na Mel njak, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met me të 
rinjtë, Da ru var, Kro a ci, 27. mars 2010. 

Është me rëndësi që ko mi si o ni të ketë selitë lo ka-
le dhe selinë qen dro re por nuk është me rëndësi 
se ku. 

Th jeshtë për hir të çështjeve or ga ni za ci o na le, ndos hta 
ndonjë fi  li a le ra jo na le ose as htu diçka në se ci lin shtet, 
në kryeqyte te apo di ku tjetër. Por si pas men di mit tim 
du het ek zi stu ar një vend ku do të jetë i ven do sur ko mi-
si o ni, e ndos hta nuk është me rëndësi që të jenë në se ci-
lin shtet nga se kup ti mi është që t`i mbled him të gjit ha 
këto shte te dhe të je mi të gjithë të njëjtë, apo jo?Është 
me rëndësi vetëm t`i vërtetojmë fak tet, ndër kaq nuk 
është me rëndësi se ku do të jetë qen dra. Po, unë jam 
plotësisht për si ste min e cen tra li zu ar.
Deklaratë: Una Ko ci per, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met me të rinjtë, 
Da ru var, Kro a ci, 27. mars 2010. 

Unë jam për si stem të de cen tra li zu ar. Men doj se du-
het ek zi stu ar një lloj in sti tu ci o ni kul mor, por nga de-
cen tra li zi mi fi l lon de mo kra cia. Po që se kjo do të jetë 
nën njëfarë struk tu re të cen tra li zu ar atëherë nuk be-
soj. 
Deklaratë: Ka ro li na Mel njak, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met me të 
rinjtë, Da ru var, Kro a ci, 27.mars 2010. 
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Se lia qen dro re nuk është e do mos dos hme

(...) men doj se sot je mi mjaftë të rrjetëzuar dhe 
mund ti ndajmë në mes ve ti të dhënat dhe t`i 
përpilojmë ra por tet e përbashkëta, e nëse do të pu-
bli ko hej li bri, atëherë do të is hte li bri i ci li ka të bëjë 
me nënshkrimet e të gjit ha sho qa ta ve të ci lat e kanë 
pu nu ar bashkërisht li brin, pran daj nuk di pse na 
ne vo ji tet që të ekzistojë ndonjë vend qen dror për 
mbled hjen e të dhënave.
Deklaratë: Ta tja na Pe tro viq, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met lo ka le 
me të rinjtë, Da ru var, Kro a ci, 27.mars.2010. 

Përkatësia fe ta re dhe et ni ke e anëtarëve të ko-
mi si o nit nuk du het të jetë me rëndësi. 

(...) A është me rëndësi përkatësia fe ta re dhe et ni ke e 
anëtarëve të ko mi si o nit . Në pa rim nuk do të du hej të 
jetë me rëndësi nga se ata që mar rin pjesë në kësi lloj 
ko mi si o ni dhe pa ragjyko het se ju in te re son e vërteta 
dhe fak tet mbi këtë çështje kështu që gjëra të til la nuk 
do të du hej të jenë të rëndësishme, por prapë nga ana 
tjetër ndos hta do të is hte mirë që të jenë di sa për faq-
ësu es nga se ci la pjesë e ra jo nit kështu që pikëpamjet 
e ndryshme lid hur me këtë çështje të jenë të për faq-
ësu a ra në mënyrë të barabartë.
Deklaratë: Lu ci ja Zo re, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met lo ka le me të 
rinjtë, Da ru var, Kro a ci, 27. mars 2010. 

Ko mi si o ni du het të përbëhet nga ekspertë, 
even tu a lisht të hu aj.

(...) men doj se ko mi si o ni du het të jetë i përbërë nga 
ekspertë, këtu shkruan pyetja se a du het që në ko-
mi sion të ketë të hu aj? Unë per so na lisht nuk do të 
kis ha pa sur asgjë kundër nga se ndos hta atëherë 
opi ni o ni do të is hte ed he më objek tiv nga se vjen nga 
një anë e ci la nuk është e kyçur në mënyrë di rekt në 
kon flikt. Pse ekspertët? Thjeshtë nga shka ku se nje-
riun që du het ope ru ar nuk do t`a dërgoni te di kush 
që vetëm se dëshiron të jetë mjek, por natyrisht, do 
t`a dërgoni te ki rur gu. Gjit has htu be soj se në ko-
mi sion du het janë njerëzit të cilët ndos hta kanë një 
ni vel pro fe si o nal mbi këtë çështje, e natyrisht që të 
gjithë të tjerët të mar rin pjesë në mbled hjen e të 
dhënave, por prapë se prapë një trup pro fe si o nal is-
hte das hur të ven dos në fund.
Deklaratë: Mir na Bar tul lo viq, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met lo ka-
le me të rinjtë, Da ru var, Kro a ci, 27. mars 2010.

Du het hu lum tu ar ro lin e me di a ve

Men doj se në pa rim du het të mer re mi me të gjithë. 
Pra, du het që të mer re mi me in di vid, dhe këtu men-
doj se du het shku ar më gjerësisht dhe se kjo mun det 
të ar ri het. Nëse do të dorëzohen ak tet e individëve 
atëherë në të njëjtën mënyrë mund të dorëzohen 
ed he ak tet e me di a ve (...). Kjo do të thotë se du het 

aq sa është e mun dur të hu lum to hen me di at dhe 
in sti tu ci o net. Por pa ra së gjit hash si pas men di mit 
tim, individët. 
Deklaratë: Una Ko ci per, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met lo ka le me 
të rinjtë, Da ru var, Kro a ci, 27. mars 2010. 

(...) men doj, ndos hta do të du hej që të për qen dro he-
mi në me di at nga se ato janë ato që më së shum ti 
krijojnë pa mjen mbi gjen djen e përgjithshme. Dhe 
di si më du ket se sot ek zi ston ky trend d.m.th. mo-
sek zi sti mi i një lloj përgjegjësie për in for ma ta të ci-
lat shpërndahen përmes me di a ve, bi le ed he atyre 
zyrta re pra atyre shte tro re.
Deklaratë: Mir na Bar tu lo viq, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met lo ka le 
me të rinjtë, Da ru var, Kro a ci, 27. mars 2010.

Du het di sku tu ar ngjar jet nga e ka lu a ra më e 
largët nga se po ma ni pu lo het me to 

Ndos hta me të vërtetë du het të mer re mi me çështjet 
e Luftës së dytë botërore, të Ja se nov cit, dhe Ble i bur-
gut nga se është diçka çka po li ti kisht shfrytëzohet 
shumë. Me këto çështje ma ni pu lo het dhe është një 
çështje mjaftë e pa qartë e ed he të gjit ha këto tre gi-
me të mëvonshme nga vi tet e nëntëdhjeta të ci lat 
janë shi tur shumë mirë, të ci lat janë fu tur gjit hkah 
dhe ngre hin rrënjët nga këto. Ta ni pa ras htro het 
pyetja se a du het di sku tu ar atë pjesë që më pa staj 
të sqa ro het ed he pje sa e dytë. Por nuk e di se a mun-
det një ko mi sion në tre vi te të kryej tërë këto punë. 
Men doj se nuk mun det.
Deklaratë: Lu ci ja Zo re, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met lo ka le me të 
rinjtë, Da ru var,Kro a ci, 27. mars 2010. 

Është me rëndësi in sti tu ci o na li zi mi i pro ce-
sit i ci li do të përfundoj me ndryshi me në li bra 
shkol lor. 

(...) men doj se çështja kyçe është që ko mi si o ni të the-
me lo het dhe të ek zi stoj një lloj in sti tu ci o na li zi mi dhe 
që në fund të mar rim njëfarë le tre të mbi krejt këtë 
tre gim përkatësisht ndonjë do ku ment i ci li do të jetë 
re le vant dhe nëpërmes të ci lit do të ndrysho hen gjërat 
në li brat shkol lor. Kjo gjë më du ket më e rëndësishme.
Deklaratë: Una Ko ci per, Kro a ci, Kon sul ti met lo ka le me të rinjtë, 
Da ru var, Kro a ci, 27. mars 2010. 

Është me rëndësi që të shënojmë se çka ka ndod-
hur me të vërtetë në mënyrë që mos të ndodhë 
që ngjar jet e til la të përsëriten.

Kjo është një iniciativë su per dhe është su per të 
shënojmë gjërat, të provojmë të shënojmë të vërtetën, 
për diçka çka ka ndodhë me të vërtetë në mënyrë që 
këto ngjar je të mos ndod hin prapë më vonë nga se 
kjo është e vet mja mënyrë për rri tje dhe zhvil lim.
Deklaratë: Ta tja na Pe tro viq, Kon sul ti met lo ka le me të rinjtë, 
Da ru var, Kro a ci, 27. mars 2010.
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Vërtetimi i fak te ve i pamundëson ma ni pu li met

(...) men doj se është me rëndësi që të vërtetohen fak-
tet nga se atëherë më nuk do të jetë e mun dur që të 
ma ni pu lo het me ato, dhe do të zvogëlohet hapësira 
për gjëra të til la.
Deklaratë: Lu ci ja Zo re, Kon sul ti met lo ka le me të rinjtë, Da ru var, 
Kro a ci, 27. mars 2010. 

Nga shka ku i ngjashmërisë së vu aj tje ve në ven-
de të ndryshme do të is hte me vlerë që njerëzit 
të lid hen ndërmjet ve ti dhe të sho hin se sa janë 
të ngjashëm sa i përket fa tit të ci lin së bas hku e 
ndajmë

Men doj se i`a vlen pa marrë pa rasysh se në fund 
a do të kri jo het njëfarë ko mi si o ni, (...) nga shka ku i 
ngjashmërisë së vu aj tje ve në ven de të ndryshme ra-
jo na le. Që të lid hen njerëzit ndërmjet ve ti dhe që të 
sho hin se sa janë të ngjashëm sa i përket fa tit të ci lin 
së bas hku e ndajmë në një mënyrë. 
Deklaratë: Emi na Ogri zek, Kon sul ti met lo ka le me të rinjtë, 
Da ru var, Kro a ci, 27. mars 2010. 

Mënyra më e mirë është që të shko het nëpër 
rret hi na më të vo gla dhe që të ar ri het në mënyrë 
di rek te de ri tek njerëzit dhe t`ju mundësohet 
ko mu ni ki mi 

Du het të pra noj se të gjit ha këto kon sul ti me kanë 
ndryshu ar men di min tim. Men doj se ed he unë si-
kur se shu mi ca e të rinj ve kam men du ar se pa ra së 
gjit hash nuk do të ke mi çka për të thënë mbi këtë 
çështje nga se nuk ke mi pa sur tra u ma të mëdha nga 
luf ta. Por, pas kësaj kam kup tu ar se sa me rëndësi 
është që të fli tet për këto gjëra dhe që këto gjëra të 
sqa ro hen. Unë shpre soj se në të ar dhmen një numër i 
madh i njerëzve do të vi në kon sul ti me të këtilla dhe 
se kjo është mënyra më e mirë që të shko ni dhe t`i 
vi zi to ni rret hi nat më të vo gla dhe të je ni mo bil për 
të kon tak tu ar di rekt me njerëzit dhe t`ju mundësoni 
një ko mu ni kim të tillë.
Deklaratë: Vlat ka Kish, Kon sul ti met lo ka le me të rinjtë, Da ru var, 
Kro a ci, 27. mars 2010. 

87. Kon sul ti met me bashkësitë 
lo ka le mbi the me li min e 
KO MRA-së

Zenicë, Bosnjë i Hercegovinë
6. mars 2010.

Kon sul ti met u or ga ni zuan nga Sho qa ta e gazetarëve 
të BeH dhe Lid hja e Sho qa ta ve të të bur go sur ve të 
kam pe ve të për qen dri mit nga Ze ni ca–Do bo ji. Në 
ta kim morën pjesë 41 pjesëmarrës, që is hin për faq-

ësu es të sho qa ta ve të vik ti ma ve, të të bur go sur ve të 
kam pe ve të për qen dri mit, or ga ni za ta ve jo qe ve ri-
ta re, gazetarë, si dhe për faq ësu es të in sti tu ci o ne ve 
qyte ta re (Qen dra për punë so ci a le dhe Qen dra 
për shëndet men dor). Fjalën hyrëse e mbaj ti Amir 
Ku la giq, anëtarë i Këshillit Ko or di nu es të Ko a li ci o-
nit për KO MRA-në (Srebrenicë, BeH), ndërsa për 
rrjedhën e de ri tas hme të pro ce sit kon sul ta tiv fo li 
Na tas ha Kan diq, (Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta-
re, Ser bi). Ta ki min e mo de roi Bor ka Ru diq, Se kre-
ta re e Përgjithshme e gazetarëve të BeH (BeH). 

Përvojat e tme rrs hme të tre go hen dhe të shëno-
hen, të jenë si paralajmërim për gje ne ra ta e re ja. 

Vik ti mat e tor tu ra ve, përndjekjeve dhe dhu ni me ve, 
si dhe fa mi ljet të ci lat i kanë hum bur më të das-
hu rit e tyre, atë që e kanë hum bur apo çka kanë 
përjetuar, nuk mund ta harrojnë kurrë, sep se ata 
jetojnë çdo ditë me fshehtësitë, men di met, dhim bjet 
dhe hum bjet e tyre. Poq ëse fak tet e dhëna nuk mund 
të anas hka lo hen apo të har ro hen, atëherë ato du het 
të he to hen, të vërtetohen, do ku men to hen dhe in ter-
pre to hen, por në mënyrë objek ti ve, të vërtetë dhe të 
sin qertë për gje ne ra ta e re ja, që të mos tu ndodhë e 
njëjta gjë ed he atyre. 
Deklaratë: Amir Ku la giq, anëtarë i Këshillit ko or di nu es të Ko a-
li ci o nit për KO MRA-në, Srebrenicë, BeH, Kon sul ti met me bash-
kësitë lo ka le, Zenicë, BeH, 6. mars 2010.

Për të bur go su rit e kam pe ve të për qen dri mit 
më e rëndësishmja është që sta tu si i tyre të rre-
gul lo het me ligj. KO MRA mund të ndihmojë që 
të dëgjohet zëri i të bur go sur ve të kam pe ve të 
për qen dri mit.

U them se askush nuk ka të drejtë të flasë në emër ti-
min ku do qoftë, sep se unë jam ai i ci li i ka përjetuar 
ato gjëra. Unë mund t’ia japë kompetencën apo 
man da tin atij i ci li do t’më për faq ësojë mua. Pra, 
kjo është po ro si për ata të cilët ta ni po shkojnë nëpër 
zgjed hje, nuk kanë të drejtë që në emër ti min apo 
të atyre të cilët unë i për faq ësojë – të bur go su rit e 
kam pe ve të për qen dri mit, të fla sin për mua, se a je-
mi në një mijë, dy mijë, pesë apo dhjetë mijë! Dhe 
KO MRA du het të jetë in sti tu cion i ci li do të dëgjojë 
fjalën vetëm të atyre që i kanë përjetuar ato gjëra. 
Deklaratë: Za hid Kre miq, kryetarë i Sho qatës së të kthyerëve, 
Ko mu na e Do bo jit, BeH, Kon sul ti met me bashkësitë lo ka le, 
Zenicë, BeH, 6. mars 2010.

Mes tje rash, detyra e KO MRA-së, si e kam kup tu ar 
unë dhe si do të du hej të punojë, pra ne megjithatë 
ta ke mi për faq ësu e sin tonë i ci li do të flasë për ne. 
Në këtë rast ne nuk je mi aspak të barabartë, ne je mi 
nën këmbët e të tjerëve, sep se ne si vik ti ma nuk je mi 
askund – as në ligj, as në rre gul lo re, askund, ndërsa 
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të tjerët të gjithë kanë nga diçka. Dhe shu mi ca rra-
hin gjoks e diskutojnë për ne, si në këtë emi si o nin 
Ndershmërisht, (Po šte no)apo në ndonjë emi sion 
tjetër të njëpasnjëshëm, e të gjit ha në llo ga ri tonën. 
Ndërsa si pas rre gul lo res ne nuk gjen de mi askund. 
Deklaratë: Na zif Baj riq, për faq ësu es i të bur go sur ve të kam pe ve 
të për qen dri mit, Zenicë, BeH, Kon sul ti met me bashkësitë lo ka le, 
Zenicë, BeH, 6. mars 2010.

Ne je mi të rr je pur si të bur go sur të kam pe ve të për qen-
dri mit, ne je mi mje ri mi më i madh në rret hi nat to na. 
Më parë ko le gu tha – nuk ka ligj. Ne, në të vërtetë nuk 
mun de mi as ti regjistrojmë të gjithë njerëzit, nuk ke-
mi mje te, je mi të varfër me mje te. Përpos kësaj, Ma-
gla ji ka qenë nëntë mu aj nën rret him, dhe ne ve nuk 
na pranojnë as tanët në Ma glaj. Çdo herë thonë: 
“Mendojmë se ajo nuk është në të vërtetë fakt”. Ne je-
mi të rr je pur, ne nuk ke mi as kom pen sim për atë çfarë 
ke mi vu aj tur, nuk ke mi as kom pen sim për gjërat që i 
ke mi hum bur, për shtëpitë e shkatërruara. Do të thotë, 
ne je mi ne bisht të ngjar je ve. 
Deklaratë: Ra miz Maq ko viq, kryetar i Sho qatës të bur go sur ve 
të kam pe ve të për qen dri mit, Ma glaj, BeH, Kon sul ti met me bash-
kësitë lo ka le, Zenicë, BeH, 6. mars 2010.

Më e rëndësishmja do të is hte, e të gjithë paj to hen – 
të paktën këta që kanë qenë të bur go sur në kam pet 
e për qen dri mit, që të fu te mi di kund në ligj, të je mi 
di kund, të je mi njerëz si të tjerët. 
Deklaratë: Be kir Men zi lo viq, kryetar i Sho qatës të bur go sur ve 
të kam pe ve të për qen dri mit, Ka kanj, BeH, Kon sul ti met me bash-
kësitë lo ka le, Zenicë, BeH, 6. mars 2010.

Do të du hej të bëhej një atak, pre sion në qe ve rinë 
tonë që të mer ren me këta njerëz dhe të rad hi ten 
në ligj, me ndonjë nen, se këta janë ata njerëz që 
kanë mbe tur gjallë, por kanë përjetuar dhim bje, 
vu aj tje dhe be la prej vi tit ’92 de ri ’95. në mënyrë 
që njerëzit të ndje hen nor mal si të gjithë qytetarët 
tjerë. Atyre njerëzve u du het dhënë hapësirë, dhe 
men doj se ky ko mi sion do të is hte mirë të fil loj nga 
qe ve ria, ek ze ku ti vi, ligjvënëse në të gjit ha shte tet 
por ed he në shte tin tonë, në mënyrë që këta njerëz 
të fu ten në ligj, të kenë di sa të drej ta. Nuk është më 
në pyetje vetëm çështja fi nan ci a re, ata njerëz du het 
mbështetur ed he mo ra lisht. 
Deklaratë: Ta hir Man xhu ka, kryetar i Sho qatës së fa mi lje ve 
she hid dhe të luftëtarëve të vrarë, Ka kanj, BeH, Kon sul ti met me 
bashkësitë lo ka le, Zenicë, BeH, 6. mars 2010.

KO MRA du het ti përfshijë ed he fe mrat e dhu nu-
a ra në shtëpitë e pa ra bur gi mit, e gjit has htu ed he 
mes hkujt, të cilët ako ma nuk fla sin për këtë.

Atë që do të dëshiroja është tua pa ras htroj pyetjen 
për faq ësu e sve të KO MRA-së, ajo është: a do të mer-
ret KO MRA vetëm me çështjen e vik ti ma ve të ci lat 
kanë qenë të evi den tu a ra si të bur go sur në kam pet 

e për qen dri mit apo do të mer ret ed he me çështjen 
e vik ti ma ve të ci lat kanë përjetuar tor tu ra, tra-
u ma, e të ci lat nuk janë evi den tu ar në kam pet e 
për qen dri mit? Kur flas për këtë, men doj në shumë 
fe mra, të ci lat kanë përjetuar traumën e luftës të 
përdhunimit në shtëpitë e pa ra bur gi mit, të ci lat 
kanë qenë të sjel lu ra aty dhe janë mal tre tu ar. Do 
të is hte mirë, poq ëse Ko a li ci o ni për KO MRA-në t’i 
përfshijë në pro gra min e saj, por ed he mes hkujt të 
cilët ako ma nuk e kanë gje tur fu qinë të fla sin për 
këtë, apo nuk janë evi den tu ar. 
Deklaratë: Sa bi ha Hu siq, drejtoreshë e organizatës jo qe ve ri ta re 
Me di ca, Zenicë, BeH, Kon sul ti met me bashkësitë lo ka le, Zenicë, 
BeH, 6. mars 2010.

KO MRA do të du hej të jetë e pa va rur nga 
çfarëdo ndi ki mi, dhe në te, pa ra së gjit hash, do 
të du hej të ven do sin vik ti mat. 

Që ajo të jetë një or gan i fortë, i qartë dhe i pre ci-
zu ar i ci li do të jetë i pa va rur nga çfarëdo ndi ki mi, 
që në te të punojnë dhe ven do sin njerëzit të cilët pa-
ra së gjit hash kanë ka lu ar nëpër këto vu aj tje, sep se 
ata janë më meritorët për ti dëshmuar ato for ma të 
keq traj ti mit. 
Deklaratë: Sead Dri lo, kryetar i Sho qatës së punëtorëve so cial, 
Zenicë, BeH, Kon sul ti met me bashkësitë lo ka le, Zenicë, BeH, 6. 
mars 2010.

E ka lu a ra jonë është një libër i gjallë i zi, të ci lin 
KO MRA du het ta le xojë, në mënyrë që të gjithë 
ta dëgjojnë të vërtetën.

Unë, ne ve, na shoh si një libër të gjallë të zi, i ci li ecë 
me të vërtetën, nëpër hapësirat e ish Jugosllavisë. 
Ata njerëz, që do të jenë aty, do të du hej të gjejnë 
forcën që atë të vërtetë të gjallë, tua le xojnë tërë 
botës. Nëse askush nuk e le xon, nuk do të këtë të 
vërtetë në këto hapësira. Do t’ia je pja për detyrë 
KO MRA-së, që të mbledhë for cat, dhe njerëzit që 
do të jenë në KO MRA-në që të mund ta le xojnë 
atë, që ajo ta kalojë tërë botën, sep se aty është e 
vërteta. Ndërsa e tërë ajo që fla sin ata tjerët, që 
na për faq ësojnë ne ve, e tërë ajo është farsë. Ne nuk 
gjen de mi askund! Ne je mi vik ti ma ed he sot! Ne je-
mi vik ti ma ed he sot! 
Deklaratë: Na zif Bja riq, kryetar i Sho qatës së të bur go sur ve të 
kam pe ve të për qen dri mit, Vi so ko, BeH, Kon sul ti met me bash-
kësitë lo ka le, Zenicë, BeH, 6. mars 2010.

Vetëm KO MRA mund të sigurojë që të dëgjohet 
zëri i vik ti ma ve dhe dëshmitarëve.

Atë që KO MRA mund ta ketë, e që nuk mund ta 
ketë as Ha ga e as shte tet tje ra, janë këto dëshmi 
të vik ti ma ve dhe dëshmitarëve të ci lat do të or ga-
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ni zo hen, sep se pu na e të gjit ha ko mi si o ne ve për të 
vërtetën ba zo het në ma rr jen e dëshmive nga vik ti-
mat dhe dëshmitarët. 
Deklaratë: Na tas ha Kan diq, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Be o grad, BeH, Kon sul ti met me bashkësitë lo ka le, Zenicë, BeH, 
6. mars 2010.

Vik ti mat që u vranë du ke pri tur në radhët për 
bukë, qumësht, apo në treg, i ja pin peshë të 
veçantë kri mit. KO MRA du het t’u kushtojë 
atyre vëmendje të veçantë. 

Kur i shi koj luftën dhe ngjar jet e luftërave, në tërë 
botën përgjatë historisë, ka pas hum bje në njerëz, e 
ata të cilët kurrë nuk u zunë, kurrë nuk kanë marrë 
pjesë në kon flik te, kurrë nuk kanë qenë në front, në 
fushëbetejë, por që janë vrarë në radhët e pri tjes për 
bukë, qumësht, dhe janë gjen dur në treg pa ra shtëpisë 
së mal lra ve Bo san ka në mo men tin kur ka ra gra na-
ta. Për mua, këto vik ti ma të luftës janë shumë të 
rëndësishme, dhe do të is hte mirë poq ëse KO MRA do 
të ketë konsideratë për ato vik ti ma, thënë kus hti misht, 
po li ti kisht të parëndësishme. Janë të rëndësishme ed-
he ato shi fra të vik ti ma ve ci vi le, sep se tregojnë dhe në 
një mënyrë i ja pin peshë të veçantë po li ti ke, kri mit. 
Deklaratë: Dus hka An driq-Ruz hi qiq, Sho qa ta e gra ve IN FO-
TE KA- Zenicë, BeH, Kon sul ti met me bashkësitë lo ka le, Zenicë, 
BeH, 6. mars 2010.

Të bur go su rit e kam pe ve të për qen dri mit kup-
to hen mes ve ti shumë mirë, pa dal lim fe je apo 
na ci o na li te ti. Pro ble met vinë kur aty përzihet 
po li ti ka. 

Ajo çka mund të konkludojmë, nga bi se dat me të 
bur go su rit e kam pe ve të për qen dri mit, pavarësisht 
nga vinë, nga Re pu bli ka Srp ska, Her ce go vi na apo 
Bo snja, ata të gjithë kup to hen mes ve ti shumë mirë. 
Do të thotë bos hnja ku e kup ton ka to li kun, or to dok-
sin, Në këtë aspekt nuk ka pro ble me. Pro ble met lin-
din kur këtu hyn po li ti ka. Nëse KO MRA në or ga ni-
zi min e punës së saj e lenë anash politikën, men doj 
se suk se si është i si gurt. 
Deklaratë: Sa mir Poj skiq, Ko mi te ti i Kan to nit të të bur go sur ve të 
kam pe ve të për qen dri mit, kan to ni Zenicës- Do bo jit, Zenicë, BeH, 
Kon sul ti met me bashkësitë lo ka le, Zenicë, BeH, 6. mars 2010.

Të bur go su ri i kam pe ve të për qen dri mit pre-
sin që të vlerësohen si vik ti ma. Kjo për ta është 
sa tis fak ci o ni mo ral dhe njerëzor. 

Sa tis fak ci o ni mo ral, njerëzor, kur ju thu het: po, 
zotëri, ju ke ni qenë viktimë. Viktimë e torturës dhe 
kri mit. Kjo është ajo që ata e pre sin. 
Deklaratë: Sa mir Poj skiq, Ko mi te ti i Kan to nit të të bur go sur ve të 
kam pe ve të për qen dri mit, kan to ni Zenicë- Do boj, Zenicë, BeH, 
Kon sul ti met me bashkësitë lo ka le, Zenicë, BeH, 6. mars 2010.

Të de fi no het si pas stan dar de ve ndërkombëtare 
se çfarë është vik ti ma, çfarë është vik ti ma ci vi le, 
çfarë është vik ti ma e përdhunimeve sek su a le, 
çfarë është kam pi i për qen dri mit, çfarë është 
qen dra e grum bul li mit. 

Si gu risht, në pjesën hyrëse të punës së saj, KO MRA do 
të du hej të japë një fjalorë të ter me ve, du het qartë të 
definojë çka nënkupton KO MRA me ter min viktimë, 
çka kam pe të për qen dri mit, etj. Mënyra më e si gurt, 
për këtë du het të da kor do he mi, është se ekzistojnë 
stan dar det ndërkombëtare dhe de fi ni ci o net e atyre 
stan dar de ve, dhe ato stan dar de du het përvetësuar. 
Por, nuk mund të fil lo het me punën, poq ëse nuk qar-
tëso het saktë çfarë është vik ti ma, çfarë është vik ti ma 
ci vi le, çfarë është vik ti ma e dhunës sek su a le, çfarë 
është vik ti ma e bur go sjes së dhun shme, etj. Si dhe, 
çfarë është kam pi i për qen dri mit, çfarë është qen-
dra e grum bul li mit, çfarë është ven di i bur go sjes së 
dhun shme, etj. E vet mja gjë për të cilën do të mund 
të ar ri het kon sen zus apo da kor di mi janë stan dar det 
ndërkombëtare dhe de fi ni mi i tyre për këto ter me. 
Deklaratë: Amir Ku la giq, anëtarë i Këshillit Ko or di nu es i Ko a-
li ci o nit për kO MRA-në, Srebrenicë, BeH, Kon sul ti met me bash-
kësitë lo ka le, Zenicë, BeH, 6. mars 2010.

88. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të 
drejtën tran si to re

No vi Sad, Ser bi
20 mars 2010

Gru pi pu nu es: Man da ti i KO MRA-së (RE KOM)
KO MRA nuk du het të mer ret me pa so jat

Mua, du het ta pra noj, ky va ri an ti i parë, do të thotë 
vetëm pro vat, posaçërisht nëse men do het se vetëm 
kohëzgjatja e KO MRA-së do të jetë i ku fi zu ar në 
kohë, (...) e bënë më të pranueshëm (...) nëse shko-
het në mënyrë të themeltë në pro vat, pa marrë pa-
rasysh se a do të jetë nga 1 ja na ri i vi tit 1918 ose 
nga 1 ma ji i vi tit 1945, ose nga Jaj ce e vi tit 1943, 
është e do mos dos hme që të përfshihen tmerrësisht 
në thellësi dhe ni ve lin e in ter pre ti mit. Nuk jam i si-
gurt që, posaçërisht du ke marrë pa rasysh kohën e 
shkurtër, do të jetë i mundshëm që të re a li zo het (...), 
pajtueshmëria lid hur me këtë in ter pre tim. 
Deklaratë: Ti ho mir Po noš, No vi list, Hr vat ska, Fo ru mi i gjashtë 
re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Man da ti i 
KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010

Me ka ni zmat e këtyre luftërave kanë fi l lu ar në 
vi tet e ’80-ta.

Du het të shqyrto hen vi tet e ’80-ta, sep se ato janë vi-
tet kur kanë ni sur me ka ni zmat e kësaj luf te. Do të 
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thotë, nuk është 1918, ose 1945 (...) gjith se si 1987 e 
shoh si të qen ësis hme, por ndos hta ed he më herët, 
dhe kjo nuk është re le van te vetëm për Kroacinë, por 
për të gjithë ter ri to rin e ish RSFJ-së.
Deklaratë: Ne la Pa mu ko vić, Cen tar za že ne žr tve ra ta Ro sa, 
Hr vat ska, Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to-
re – Gru pi pu nu es: Man da ti i KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 
mars 2010. 

Kom pe ten ca ko ho re e KO MRA du het të jetë 
nga shpal lja e RFPJ.

(...) është men di mi im, kur ke mi të bëjmë me çështjen 
e kompetencës ko ho re (...) pas 20 nëntorit 1943 kur 
është shpal lur, këtu shkruan Re pu bli ka De mo kra ti-
ke e Jugosllavisë, gjegjësisht 29 nëntori i 1945, kur 
është shpal lur RFPJ.
Deklaratë: Slav ko Kec man, Udru ga za mir Bi lje, Hr vat ska, Fo ru-
mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: 
Man da ti i KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Man da ti i KO MRA-së du het të jetë që nga Luf ta 
e dytë botërore

Pro po zi mi im është që Man da ti i KO MRA-së du-
het të mbulojë periudhën nga Luf ta e dytë botërore. 
Përse e them këtë – du ke pa sur pa rasysh Rezolutën 
e Bas hki mit Evro pian e ci la ka të bëjë me dënimin e 
kri me ve nga pe ri ud ha ko mu ni ste. 
Deklaratë: Ruz hdi Jas ha ri, sho qa ta e veteranëve dhe invalidëve 
us hta rak të luftës, Shti me, Kosovë. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal 
për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Man da ti i KO MRA-së, 
No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010. 

Qëlli mi i KO MRA nuk është vërtetimi i fak te ve 
hi sto ri ke, por vërtetimi i fak te ve të ci lat kanë të 
bëjnë në kri met e luftës

(...) a është objek ti vi, qëlli mi i KO MRA për 
vërtetimin e fak te ve hi sto ri ke ose objek ti vi për 
vërtetimin e fak te ve të ci lat kanë të bëjnë me kri-
met e luftës? Unë e kam kup tu ar – këtë të dytën. 
Si pas me je, KO MRA nuk ka am bi cie që të mer ret 
me fak tet hi sto ri ke, kjo i përket një shken ce pak më 
të lartë, historianëve dhe pro fe si o ne ve tje ra, por ky 
ko mi sion do të kis hte një qëllim që pa ra se gjit hash 
të mer rej me vërtetimin e fak te ve të ci lat janë prej 
një in te re si për kri met e luftës. 
Deklaratë: Ibro Bu lić, Tu ži telj stvo BiH, BiH. Fo ru mi i gjashtë 
re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Man da ti i 
KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

KO MRA du het të vërtetojë fak tet nga vi ti 1991 
de ri në vi tin 2001

(...) Pje sa hyrëse, pa asnjë pro blem, mund t’i sqa-
rojë të gjit ha, të ofrojë se çfarë ka ngjarë pa ra vi tit 
1991, por është shumë vështirë të pa ra men do het 
që një ko mi sion të vërtetojë fak tet lid hur me atë se 

çfarë ka ngjarë në Ple nu min e Bri o ne ve, për atë, për 
de mon stra tat e studentëve shqip tarë të vi tit 1981, 
për Ma spok - un e vi tit 1971, kjo është një punë 
mjaft, mjaft e mad he. Men doj që prak ti kisht do të 
pamundësonin ko mi si o nin që të kryejë punën e vet, 
nëse do i jep nin man da tin për vërtetimin e fak te-
ve lid hur me ato (...) un, bi le, be soj që se du het të 
vërtetohen fak tet mbi kri met e luftës dhe shke ljet e 
rënda e të drej ta ve të nje ri ut që na vi ti 1991 e de ri 
në vi tin 2001. 
Deklaratë: Dra gan Po po vić, Ini ci ja ti va mla dih za ljud ska pra-
va, Sr bi ja. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re 
– Gru pi pu nu es: Man da ti i KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 
mars 2010.

Është me rëndësi të vërtetohen fak tet. Do du hej 
të vërtetoheshin që nga vi tet ’80-ta

Men doj që është shumë me rëndësi që eksitojnë 
shkaktarët, të vërtetohen shkaktarët për shkak 
të asaj që të mos përsëriten ga bi met. Ta ni, ci la 
periudhë është kjo? Unë men doj se këto so lu ci o ne 
janë të shtru a ra tepër gjerësisht. Si pas me je, ndos-
hta, even tu a lisht, ko mi si o ni i ekspertëve do të mund 
të mer rej me këto çështje, dhe ndos hta ai mund të 
ofrojë ndonjë pro po zim. Si pas me je ato do të is hin 
vi tet e ’80- ta. 
Deklaratë: So nja Ra do še vić, ga ze ta re e pa va rur, Ma li i Zi. Fo ru-
mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: 
Man da ti i KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

KO MRA nuk du het të hulumtojë të kaluarën e 
largët.

(...) Du ke marrë pa rasysh se ke ni kon sta tu ar që 
du het të shko het ed he më tu tje në të kaluarën, 
mos ndos hta me këtë ek zi ston fri ka se KO MRA do 
të vi het në një situatë që mos të jetë në gjen dje të 
përgjigjet në të gjit ha kërkesat, që (...) pa ra tij shtro-
het një detyrë tepër e rëndë, dhe detyrë mjaft vo lu-
mi no ze, dhe se ndos hta, në fund të fun dit, vet obli-
gi mi i KO MRA-së të zbërthehet dhe të rrënohet mu 
për atë se do të jetë një apa rat shumë më i madh 
i njerëzve, një mënyrë që të kryejë të gjit ha ato, t’i 
vërtetojë.
Deklaratë: Zvon ko Nin kov, Li net, Sr bi ja. Fo ru mi i gjashtë re gji o-
nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Man da ti i KO MRA-
së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Të shko het lartë në të kaluarën pa ra qet një la bi rint 
ku nuk mund të gjen des him, dhe as të gjejmë ed he 
ve tve ten. Nga ajo periudhë ne vo ji ten dëshmitarët. 
Ne ve na du het diçka kon kre te. Dhe diçka të tillë 
nuk ka.
Deklaratë: Nar cis Mi ša no vić, Bo rač ka or ga ni za ci ja, Sa ra je vo, 
BiH. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi 
pu nu es: Man da ti i KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.
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KO MRA nuk du het të mer ret me kon tek stin, 
sep se ai nuk mund të hu lum to het mjaft mirë, 
por nuk mund të ar ri het një marrëveshje për vi-
tin nga i ci li du het të fi l lo nin hu lum ti met.

Nëse tho ni kon tekst, dhe fil lo ni nga kon tek sti, kjo 
nënkupton se ke ni gjyku ar. Çfarë është kon klu di-
mi nëse ke ni fil lu ar me gjyki min? Kur do t’ju be soj 
nëse ke ni gjyku ar për diçka që as që dimë, dhe as 
që je mi pro fe si o nist të mjaftueshëm, dhe as që ka 
dëshmitarë lid hur me atë. Nuk mund të mer re mi 
vesh se nga kur do të fillojmë. Siç tho ni a dëshirojmë 
nga Be te ja e Kosovës ose nga vi ti 1943? Përse nga 
vi ti 1943, dhe jo nga vi ti 1941? Përse nga vi ti 1918, 
e jo nga një vit tjetër? 
Deklaratë: Mi o ljub Vi to ro vić, Spe ci jal no tu ži la stvo za rat ne 
zlo či ne, Sr bi ja. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si-
to re – Gru pi pu nu es: Man da ti i KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 
mars 2010.

Shka qet du het hu lum tu ar që nga vi ti 1987

(...) Unë pro po zoj që të ve ri fi ko hen të gjit ha gjërat që 
nga vi ti 1987. Atëherë bëheshin përgatitjet de ri në 
vi tin 1991, dhe atëherë u kri juan kus htet që të kri ste 
pus hka e parë që të fil lon te luf ta. 
Deklaratë: Ekrem Ha džić, Udru že nje za za šti tu pra va pro te ra nih 
i ra se lje nih iz Op šti ne Pri boj, Sr bi ja. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal 
për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Man da ti i KO MRA-së, 
No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Në ter ri to rin e ish Jugosllavisë nuk ek zi ston 
pajtueshmëri as për fak tet ele men ta re, për këtë 
shkak së pa ri du het të ar ri het një kon cen zus lid-
hur me atë se çfarë ka ndod hur

(...) Pro ble me me këtë dilemë, se ato vërtetohen 
shkaktarët apo fak tet, është ajo se tek ne nuk ek zi-
ston as pajtueshmëri lid hur me fak tet ele men ta re. 
Te ne ek zi ston gjen dja e kundërshtimit në ven det e 
ish Jugosllavisë ku mo ho het nu mri i vik ti ma ve, mo-
ho hen vik ti mat si të til la, mo ho hen kri met si të til la. 
Pran daj, ne du het së pa ri të arrijmë një kon cen zus 
lid hur me atë se çfarë ka ndod hur. 
Deklaratë: Ma ri ja na To ma, Im pu nity Ëatch, Sr bi ja. Fo ru mi i 
gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Man-
da ti i KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Ekzistojnë kri me të shum ta për të ci lat, pot hu-
aj se nuk di het asgjë. KO MRA du het të mer ret 
me fak tet. Ai nuk ka ka pa ci te te që të mer ret me 
çështje tje ra.

(...) Men doj që për ne ve fak tet janë jashtëzakonisht 
të rëndësishme dhe ne nuk ke mi ka pa ci te te për 
diçka më shumë, dhe do të dëshiroja që di kush të më 
prezantojë ar gu men tet se ne i ke mi. Ke mi aq shumë 
kri me të ha tas hme për të ci lat ne asgjë nuk dimë. 

Deklaratë: Na ta ša Kan dić, Fond za hu ma ni tar no pra vo, Sr bi ja. 
Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu-
es: Man da ti i KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

(...) Supozojmë, se vërtetë do vi je ajo situatë kur 
shte tet do të mar rin, pranojnë këtë iniciativë tonën, 
dhe ta ni bëhet çështje the me lo re, se a janë fak tet dhe 
pa so jat e luftës. A mund të pa ra men do ni ju se ato 
shte te do të paj to hes hin lid hur me shka qet e luftës? 
Unë nuk mund ta pa ra men doj fa re (...) këto pus hte-
te sot, nuk janë pus hte te de mo kra ti ke, ku çdo pus-
htet do të me rr përsipër përgjegjësinë për të bëmat 
e pus hte tit të mëparshëm. Ato janë pus hte te tran si-
to re. Nëse ne i përfitojmë për fak tet, unë men doj se 
ajo, re a lisht, do të is hte një fi to re, asnjëherë në këto 
ter ri to re nuk kis hte fak te, kurrë. Në vi tin 1991 në 
ko kat e njerëzve gjithmonë is hin in ter pre ti met nga 
vi ti 1941.
Deklaratë: Na ta ša Kan dić, Fond za hu ma ni tar no pra vo, Sr bi ja. 
Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu-
es: Man da ti i KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

A i du het KO MRA-së që përshkrimi i kon tek-
stit të kon fl ik te ve nga aktgjyki mi i Tri bu na lit të 
Hagës të mer ret si bu rim?

Te ne, mund të dëgjojmë ed he men di me kurrë 
thonë, jo, ne nuk pranojmë atë çka vërteton Tri bu-
na li i Hagës. Por kjo është në ni ve lin po li tik, ndërsa 
në ni ve lin shtetëror a është e mun dur që ndonjë 
shtet të pohojë se ne nuk e pranojmë? Çfarë ndodhë 
me nar ra ti vet e kon tek stit nga të ci lat fillojnë të 
gjit ha aktgjyki met, arsyeti met? A pra no het kjo në 
mënyrë auto ma ti ke, hyrjet në bu ri me të ci lat do 
të shfrytëzohen nga ko mi si o ni mu për qëllim të 
përshkrimit të kon tek stit nga ana e vet? 
Deklaratë: Na ta ša Kan dić, Fond za hu ma ni tar no pra vo, Sr bi ja. 
Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu-
es: Man da ti i KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Mund të ofro hen in ter pre ti me të ndryshme të 
kon tek stit nga in ter pre ti mi i aktgjyki me ve të 
Hagës

Ato që gjen den në aktgjyki met e Hagës për hu lum-
ti met në të ar dhmen, in ter pre ti met e ardhshme, 
historianët e ardhshëm, re a lisht, nuk do të thotë 
shumë. Ata mund të thir ren në ato, por nuk janë të 
obligueshëm, por as që t’i pranojnë ato, nuk janë të 
detyrueshëm, mund të ofrojnë të re ja, in ter pre ti me 
të tje ra. 
Deklaratë: Ti ho mir Po noš, No vi list, Hr vat ska. Fo ru mi i gjashtë 
re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Man da ti i 
KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Shka qet du het hu lum tu ar që nga vi ti 1981

Gjen dja e rëndë në Kosovë ka fil lu ar shumë më herët 
nga vi ti ’98,99, por unë do fil lo ja me vi tin 1981. Ju 
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e di ni që në Kosovë kis hte de mon stra ta përmes të 
ci la ve po pul li shpre hu pakënaq ësitë e ve ta dhe në 
to u in ter ve nua në mënyrën më bru ta le, por kis hte 
ed he vra sje. 
Deklaratë: Hysni Be ris ha, Shpre si mi, Kosovë. Fo ru mi i gjashtë 
re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Man da ti i 
KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

KO MRA du het të përgjigjet në pyetjen se për se 
ndod hen kri met

A nuk do i shtrojnë ata të cilëve iu përkushtuam 
gjithë këtë, të cilët këto do i le xojmë, pyetjen – përse 
u vranë ata njerëz në Srebrenicë, përse u vranë ata 
njerëz në Vu ko var? Kush do iu jep atyre përgjigjen 
në këto pyetje? Prapë do të iu ja pin këto pus hte te të 
ci lat do të shkruajnë li brat e historisë njëjtë si ed he 
ta ni, më kup to ni plotësisht të ndryshme në të gjit-
ha shte tet, në këtë unë shoh pro ble min. Do të thotë, 
shtro het pyetja në mënyrë lo gji ke – përse ajo ndod-
hi? 
Deklaratë: So nja Ra do še vić, ga ze ta re e lirë, Ma li i Zi. Fo ru mi i 
gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Man-
da ti i KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Du het të vërtetohen shka qet në mënyrë që të 
mos ndod hin kon fl ik tet në të ar dhmen

(...) Ne du het t’i zgjid him të bisedojmë për shka qet 
në mënyrë që në të ar dhmen të mos ndodh që du het 
përsëri të mer re mi me fak tet për kon flik tin e ri në të 
ar dhmen. (...) vërtetë mbajmë përgjegjësi, ne ta ni, 
në këtë mo ment, për gjithë atë se çfarë do të ndodhë 
në të ar dhmen.
Deklaratë: Mir ja na Bi lo pa vlo vić, Del fin, Hr vat ska. Fo ru mi i 
gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Man-
da ti i KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Për shumë kri me ako ma nuk di hen dhe traj to-
hen si se kret pu blik. Në çfarë ma se KO MRA do 
të mer ret me se kre te pu bli ke.

(...) Në Kro a ci, ako ma, ekzistojnë fak te të pa kon fir-
mu a ra lid hur me vra sjet e shum ta ma si ve, vra sjet e 
serbëve për të cilët nuk dëshirohet të fli tet. Unë, ta ni 
shtrojë këtë pyetje – kur do fla sim për ko mi si o net, 
a do i theksojmë ed he ato për çfarë nuk di het, dhe 
për se njerëzit fri ko hen të fla sin për atë. Kjo do të 
thotë në një rreth të ngushtë, por kur du het të di let 
në opi nion, in for ma ta nuk ke mi, ako ma frikësohem 
për sigurinë e vetë per so na le, për sigurinë e fëmijëve 
të tyre, ose frikësohem mu nga gjyki mi i bashkësisë 
(...) mua, thjeshtë më in te re son se në çfarë ma se ko-
mi si o ni do të mer ret me se kre te pu bli ke.
Deklaratë: Mir ja na Bi lo pa vlo vić, Del fin, Hr vat ska. Fo ru mi i 
gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Man-
da ti i KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Du het të arsyeto hen shka qet e kri me ve. Në të 
kundërtën, del që në kon fl ik te të gjithë is hin në 
të njëjtën pozitë, çka në të vërtetë nuk is hin

Men doj që, ed he më tu tje, në fo kus du het të jenë 
vik ti mat, dhe fak tet, por në këtë kon tekst du het 
arsyetu ar ed he situatën e ci la i ka paraprirë, përse 
fa re erd hi de ri te ajo. Nëse nuk e bënë këtë, atëherë 
të gjithë je mi të njëjtë. Ndërsa, unë men doj që nuk 
je mi të gjithë të njëjtë. E di ni, re a lisht men doj dhe 
në atë kam be sim të thellë se në këto kon flik te nuk 
is hin të gjithë në pozitë të njëjtë. 
Deklaratë: Velj ko Vi če vić, Rad na gru pa za pro mi ca nje di ja lo ga s 
bra ni te lji ma, Hr vat ska. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën 
tran si to re – Gru pi pu nu es: Man da ti i KO MRA-së, No vi Sad, 
Ser bi, 20 mars 2010.

Vërtetimi i fak te ve do të thotë vërtetimi i të gjit-
ha rret ha na ve lid hur me kri min kon kret

Ndos hta nuk kup to he mi në atë se çka janë fak tet. Bi le, 
nuk is hte as ide e imja, por nuk e di se a është ed he ide 
tjetër e ndo kujt se fak te janë ato që – në Srebrenicë u 
vranë 7.000 njerëz, dhe pikë. Jo, çfarë na du het ko mi-
si o ni për gjëra të til la? Fak tet janë diçka tjetër. Du het 
të vërtetohet një ngjar je kon kre te dhe të vërtetohen ed-
he të gjit ha fak tet që ndërlidhen me atë ngjar je. Kjo 
nënkupton për Srebrenicën se përse ata njerëz u vranë. 
Do të thotë, du het të vërtetohet fak ti se ata njerëz u 
vranë për shkak të përkatësisë së tyre fe ta re. Këtu fa re 
nuk ka kon test. Kur fli tet për atë që të vërteton fak-
tet, kjo nënkuptohet, siç është fak ti se ur dhri erd hi nga 
gjëkundi, pran daj nga po ajo anë erd hi ed he ur dhri, 
këtë do e vërtetojë ed he KO MRA, dhe ja ky është fak ti 
i ci li ndërlidhet me kri min në Srebrenicë. 
Deklaratë: Dra gan Po po vić, ini ci a ti va mla dih za ljud ska pra va, 
Sr bi ja. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi 
pu nu es: Man da ti i KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Në vend të përzënies, du het te thu het përndjekjes, 
si formë e kri mit kundër njerëzimit.

(...) Ke mi anas hka lu ar për ndje kjen si formë e kri mit 
kundër njerëzimit. Në luftën e ka lu ar përndjekjet 
is hin for mat më të shpes hta të kri mit dhe nuk ka 
kup tim të anas hka lo het ai krim. Përzënia, kjo nuk 
është përndjekje, as në va ri an tet ser be, as në va ri-
an tin bos hnjak, dhe as në atë të gjuhës kro a te. 
Ibro Bu lić, Tu ži telj stvo BiH, BiH. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të 
drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Man da ti i KO MRA-së, No vi 
Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

KO MRA du het të vërtetojë fak tet mbi kri met 
e luftës dhe shke ljet e rënda të kon ven ta ve të 
Gjenevës, por jo dhe të drej ta ve të nje ri ut

(...) Në fil lim të këtij pa ra gra fi du het thënë se ko mi-
si o ni është marrë me vërtetimin e fak te ve për kri met 
e luftës dhe shke lje të kon ven ta ve të Gjenevës, në 
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vend të të drej ta ve të nje ri ut. Nëse dëshirojmë për të 
drej tat e nje ri ut, atëherë ajo është një gjerësi shumë 
e mad he dhe KO MRA asnjë herë nuk do të arrijë që 
ti përfshijë të gjit ha. 
Deklaratë: Ibro Bu lić, Tu ži telj stvo BiH, BiH. Fo ru mi i gjashtë 
re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Man da ti i 
KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Auto ri zi met e KO MRA-së du het të jenë të rre-
gul lu a ra me kontratë ndërkombëtare, ndërsa 
shte tet nënshtruese do të harmonizojnë le gji-
sla ci o net e tyre me këtë kontratë

Men doj që është më së e natyrs hme që të bi se do het, 
qysh ta ni, që kjo çështje (auto ri zi met e KO MRA-së) 
të rre gul lo het me kontratë ndërkombëtare ndërmjet 
shte te ve nënshtruese dhe pa staj kon tra ta e tillë 
ndërkombëtare të ketë fu qinë li gjo re më të fu qis hme 
se sa li gjet e ven de ve nënshkruese dhe, thjeshtë, do të 
jenë të detyru a ra që të harmonizojnë le gji sla ci o net 
me atë kontratë ndërkombëtare.
Deklaratë: Ibro Bu lić, Tu ži telj stvo BiH, BiH. Fo ru mi i gjashtë 
re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Man da ti i 
KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Ne, për të bërë diçka që do të is hte e qëndru es hme, 
unë jam plotësisht i paj ti mit me ko le gun se do të 
du hej që të har to hej një do ku ment ndërkombëtar, 
a do të is hte ajo konventë, pro to koll ose kontratë 
ndërkombëtare, të ci lin do e mi ra to nin, veç e veç, të 
gjit ha par la men tet, dhe me ve ri fi ki min e do ku men-
tit nga ana e par la men tit, ai do të fi ton te fu qinë e 
dis po zi ta ve ven do re, të rre gul la ve na ci o na le, dhe se 
ajo do të shpal lej në ga ze tat zyrta re apo fletët zyrta-
re, në atë mënyrë që do të is hte dispozitë e obli gu es-
hme për të gjit ha struk tu rat në shte tin e cak tu ar. 
Deklaratë: Te ki Boks hi, Oda e avokatëve të Kosovës, Kosovë. 
Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu-
es: Man da ti i KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Ma rr ja dhe shkatërrimi i pronës në përmasa të 
mëdha nuk du het të jetë në man dat, sep se do e 
ngar koj punën e KO MRA-së, mirëpo mo bi li zi-
mi i dhunshëm i të përndjekurve du het të jetë 
bren da man da tit

(...) Nuk jam i si gurt për ma rr jen dhe shkatërrimin e 
pronës nëpër ma sa të mëdha. Nuk jam i si gurt që ajo 
du het të fu tet, sep se ajo atyre njerëzve (anëtarëve/
anëtareve të KO MRA-së) do iu ngarkojë një punë 
jashtëzakonisht të rëndë unë, gjatë gjithë kohës, 
thjeshtë kam në men dje një man dat të ku fi zu ar, një 
lëmi shumë të gjerë të ci lin ata e hulumtojnë, katër 
luftëra, gjithmonë du het të mendojmë në atë se a do 
të mund të arrijmë diçka apo jo, kështu që unë, per-
so na lisht, nuk jam për atë, por (...) jam sa i përket 
mo bi li zi mit të dhunshëm të të përndjekurve. Men-

doj se kjo mund të fu tet në atë man dat, dhe kjo nuk 
do të zgje ron te në mënyrë të dukshme. 
Deklaratë: Dra gan Po po vić, Ini ci ja ti va mla dih za ljud ska pra va, 
Sr bi ja. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi 
pu nu es: Man da ti i KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Ma rr ja dhe shkatërrimi i pronës në përmasa të 
mëdha është thek su ar sep se njerëzit kanë mbe-
tur pa pronën e tyre në tërësi

Unë vetëm dëshiroj të them se di sa njerëz vik ti mat e 
luftës në atë mënyrë kanë mbe tur pa pronën e tyre. 
Ne ve, atë mund ta anulojmë. Në fund të fun dit, 
ndos hta di sa kanë mbe tur ed he pa të drejtën ba ne-
so re. Thjeshtë, nuk iu është shkatërruar pro na, por 
ata kanë mbe tur pa të drej ta. 
Deklaratë: Zvon ko Nin kov, Li net, Sr bi ja. Fo ru mi i gjashtë re gji o-
nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Man da ti i KO MRA-
së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

KO MRA nuk du het të mer ret me ku a li fi  ki met 
ju ri di ke

Ne ke mi Tri bu na lin pe nal ndërkombëtar për ish 
Jugosllavinë, ke mi gjyka tat na ci o na le, është e tyre që 
të kryejnë ku a li fi ki met ju ri di ke për ve prat e kryera 
(...) ndërsa unë, per so na lisht, kam përshtypjen se 
ed he një numër i madh i pjesëmarrësve në de bat, 
gjit has htu, ka pa ra qi tur atë men dim, dhe janë të 
men di mit që ko mi si o ni nuk du het të mer ret me ku-
a li fi ki met ju ri di ke. 
Deklaratë: Na ta ša Kan dić, Fond za hu ma ni tar no pra vo, Sr bi ja. 
Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu-
es: Man da ti i KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

KO MRA du het të mer ret me shke ljen e të drej-
ta ve të nje ri ut, sep se 1500 kid na pi me, të hum-
bur dhe vra sje të serbëve dhe shqip tar ëve lo jal 
pas qer sho rit të vi tit 1999 nuk traj to hen si kri-
me luf te, du ke marrë pa rasysh se janë kryer pas 
kon fl ik tit të ar ma to sur

(...) Kur ke mi thënë ko mi si o ni për fak tet mbi kri met e 
luftës dhe shke ljen e të drej ta ve të nje ri ut, atëherë ajo 
është në bazë të asaj që një numër i pjesëmarrësve, 
dhe kjo pa ra se gjit hash ka të bëjë jo vetëm me serbët 
nga Ko so va, por ed he me ata të cilët mer ren me të 
drej tat e nje ri ut të cilët konsiderojnë që ai ko mi sion 
do të du hej të mer rej me kid na pi met, të hum bu rit 
dhe vra sjet e serbëve dhe shqip tar ëve lo jal pas qer-
sho rit të vi tit 1999, për shkak se në periudhën de ri 
në vi tin 2000, kis hte mjaft kid na pi me dhe vra sje të 
shum ta dhe se ato nuk mund të traj to hen si in ci den-
te, por is hin në një numër të madh, afro 1500 ra ste, 
kështu që ko mi si o ni nuk mund e të mos mer ret me 
ato shke lje të rënda të të drej ta ve të nje ri ut. Këto nuk 
janë kri me luf te për shkak se nuk is hte ko ha e kon flik-
tit të ar ma to sur. 
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Deklaratë: Na ta ša Kan dić, Fond za hu ma ni tar no pra vo, Sr bi ja. 
Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu-
es: Man da ti i KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Man da ti du het zgje ru ar ed he në ve prat të ci lat 
nuk janë kri me luf te – në plaçkitje, në vra sje të 
ci lat nuk janë kri me luf te

Këto is hin luftëra plaçkitëse (...) kanë lar gu ar nga 
ky (pro po zim) i ri plaçkitjen, ndërsa shumë kri me 
mu për shkak të plaçkitjes kanë hum bur (...) që të 
zgje ro het pak sa kjo ed he në vra sjet të ci lat nuk janë 
kri me luf te. 
Deklaratë: Mi o ljub Vi to ro vić, Spe ci jal no tu ži la stvo za rat ne 
zlo či ne, Sr bi ja. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si-
to re – Gru pi pu nu es: Man da ti i KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 
20 mars 2010.

KO MRA du het të ketë kom pe ten ca urdhërdhë-
nëse, sep se pa urdhër, ko mi si o ni do të is hte or-
gan fa kul ta tiv i ci li në esencë nuk do të mund të 
bënte asgjë

Na ta ša këtu ka ini ci u ar çështjen se, ata, a do ti 
respektojnë ur dhrat nëse ky ko mi sion do të kis hte 
kom pe ten ca urdhër dhënëse, a do të ve pro nin or-
ga net e shte tit përkatës (...) ed he në ditën e sot me 
ne ve na ndodh çdo ditë në punën tonë që or ga net e 
cak tu a ra për shka qet e cak tu a ra nuk veprojnë dhe 
nuk respektojnë ur dhrat e gjyka ta ve dhe pro ku ro ri-
ve, por ne, prapë se prapë, ed he më tu tje ekzistojnë, 
kështu që ajo nuk du het të jetë shkak që të he qim 
dorë nga ndonjë urdhër. Sep se pa ur dhra të tillë, ky 
ko mi sion do të is hte or gan fa kul ta tiv i ci li në esencë 
nuk do të mund të bënte asgjë. 
Deklaratë: Te ki Boks hi, Oda e avokatëve të Kosovës, Kosovë. 
Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu-
es: Man da ti i KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

KO MRA nuk du het të ketë auto ri zi me për 
dhënien e ur dhra ve të obligueshëm

Lid hur me ur dhrat e obligueshëm. De fi ni ti visht kon-
si de roj se du het të vlen op si o ni 2, për shkak se është 
një shem bull prak tik nga Ma qe do nia, prej nga vijë, 
is hte një ten tim që të ndrysho het Li gji për procedurën 
pe na le dhe që të je pen auto ri zi me prokurorisë për 
dhënien e ur dhra ve të obligueshëm. Kjo nuk ka loj, e 
ku atëherë auto ri zi met e til la t’i je pen KO MRA-së.
Deklaratë: Na ta ša Sta men ko vik, MO ZAM, Ma ke do ni ja. Fo ru mi 
i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Man-
da ti i KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Bar tja e ku fo ma ve mund të evi den to het nën 
hum bje të dhun shme

(...) Bar tja e ku fo ma ve do të mund të evi den to hej 
nën hum bje të dhun shme.

Deklaratë: Zvon ko Nin kov, Li net, Sr bi ja. Fo ru mi i gjashtë re gji o-
nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Man da ti i KO MRA-
së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Li sta e shke ljes së të drej ta ve është e shkurtër

Nuk mun do hem që të zgje roj listën e shke lje ve të 
ci lat janë dhënë në do ku ment, por men doj se li-
sta është e shkurtër. Për shem bull, në Kosovë kis hte 
shke lje të ndryshme e të drej ta ve. E drej ta, e drej ta 
në shkol lim, e drej ta në in for mim, e drej ta në punë, 
kis hte ed he shke lje tje ra e të drej ta ve dhe pre si o ne të 
tje ra të ci lat nuk is hin shkak tar i drejtë për së drejtë 
i asaj çfarë ne kis him në Kosovë në vi tet ’99, por i 
kon tri bu o nin atyre në mënyrë in di rek te.
Deklaratë: Ne ha ri Shar ri, Fo ru mi ZFD, Kosovë. Fo ru mi i gjashtë 
re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Man da ti i 
KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

KO MRA du het të mer ret ed he me shka qet

Di sa po huan se është e rëndësishme vetëm ajo 
çfarë ka ndod hur, mirëpo un men doj se është e 
rëndësishme se si, kur ndod hi ajo. Kjo shkon në pa-
ko. Ky është një pa ko e kom ple tu ar fak tesh (...) fak-
ti kisht, do iu le nim gje ne ra ta ve të ardhshme diçka 
të pa zbu lu ar. 
Deklaratë: Ne ha ri Shar ri, Fo ru mi ZFD, Kosovë. Fo ru mi i gjashtë 
re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Man da ti i 
KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010. 

KO MRA du het të mer ret me të “shlyerit” nga 
Sllo ve nia

(...) Me qen ëse mua më kis hte mbe tur shumë që Sllo-
ve nia të is hte e kyçur në atë pro ces, me qen ëse is-
hte njëra prej pjesëve përbërëse të Jugosllavisë, me-
qen ëse aty kis hte banorë të cilët is hin vik ti ma dhe 
të cilët kis hin kryer kri me (...) ata is hin vik ti ma të 
shke lje ve të veçanta të të drej ta ve të nje ri ut të ci lat 
ndos hta ako ma ed he nuk kis hin emra si kri me, por 
unë men doj se do të du hej të ven do sem në atë kon-
tekst dhe që do të du hej të iu je pej ed he emri, ndos-
hta në pro ce sin e vetë ko mi si o nit. Ta ni unë flasë në 
mënyrë spe ci fi ke, të the mi për ra stin e të shlyer ve ku 
kis hte në di sa mijëra, më shumë se 20.000, 28.000 
njerëz, dhe të cilët is hin vik ti ma të një kri mi i ci li do 
të mund të qu hej krim ad mi ni stra tiv. 
Deklaratë: Vla sta Ja lu sić, Mi rov ni in šti tut, Slo ve ni ja. Fo ru mi i 
gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Man-
da ti i KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

(...) shlyer ja nuk is hte vetëm një ga bim thjeshtë ad-
mi ni stra tiv, por kis hte ed he një mo ment et nik sep-
se me atë kon kre tisht janë shlyer njerëzit të cilët 
kis hin qëndrim të përhershëm në Sllo ve ni. Nuk 
kis hin shtetësinë e Republikës së Sllovenisë, por 
njërën prej shtetësive re pu bli ka ne të re pu bli ka ve 
tje ra ju go slla ve. Për shem bull, me atë ven dim për 
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shlyer je nuk is hte i ce nu ar qëndri mi i përhershëm 
i asnjërit prej shte ta sve të hu aj, An glez, Fran cez 
(...)kon kre tisht shlyer ja ka ce nu ar ekzistencën e 
shumë njerëzve, jo vetëm me atë që i kanë hum-
bur të drej tat, që di sa is hin ed he të de por tu ar etj., 
por me atë kanë hum bur ed he të drejtën e qëndri-
mit dhe nuk kis hin shtetësinë e asnjë shte ti, ata u 
bënë njerëz të pa ekzistueshëm të cilët i humbën të 
gjit ha të drej tat so ci a le, si gu ri min e tyre so cial çka 
de ri voj që pje sa më e mad he e popullsisë së shlyer 
të përjetojnë pro ble me se ri o ze shëndetësore të ci lat 
nuk mund të shëroheshin, mu për këtë shkak sep se 
kanë ek zi sto nin jashtë si ste mit. 
Deklaratë: Jo va na Mi haj lo vić- Tr bovc, Mi rov ni in šti tut, Slo-
ve ni ja. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re 
– Gru pi pu nu es: Man da ti i KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 
mars 2010.

Unë vetëm do të kthe hes ha te ti tul li (emri), do të 
thotë ko mi si o ni re gji o nal për vërtetimin e të gjit-
ha fak te ve mbi kri met e luftës dhe shke ljet tje ra 
të rënda e të drej ta ve të nje ri ut në hapësirat e ish 
Jugosllavisë. Si pas kësaj që ke mi marrë në pikën e 
parë, kjo më së vo ni fil lon me një ja nar të vi tit 1991. 
Të shlyerit janë si gu risht shke lje e rëndë e të drej ta ve 
të nje ri ut, Sllo ve nia është ish Ju go slla via dhe kjo ka 
ndodhë pas një ja na rit të vi tit 1991. 
Deklaratë: Ti ho mir Po noš, No vi list, Hr vat ska. Fo ru mi i gjashtë 
re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Man da ti i 
KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

KO MRA du het të mer ret me të “shlyerit”

Pro ble mi i të shlyer ve është një pro blem ad mi ni-
stra tiv, si pas me je. Nuk është pro blem i Kushtetutës 
së Republikës të Sllovenisë, nuk mund të jetë obli gim 
i KO MRA-së që të mer ret me atë. ( Pjesëmarrës i 
pa i den ti fi ku ar).

Listën e kri me ve du het përshkruar nga Sta tu ti 
i Romës

(...) jam i men di mit që do të du hej, bi le atë listë të 
kri me ve du het spe ci fi ku ar mu as htu siç e shtron 
Sta tu ti i Romës, përkatësisht as htu siç është bërë në 
mënyrë ele gan te në li gjin e Bosnjës dhe Hercegovinës, 
thjeshtë është përshkruar Sta tu ti i Romës dhe aty 
gjen den të numëruara të gjit ha ve prat dhe men-
doj se është ga bim më i vogël të bëhet një gjë e tillë, 
se sa të mos ofro het li sta e qartë për ata agjentët e 
ardhshëm, komisarët, (...) të cilët do të punojnë në 
ter ren. 
Deklaratë: Ibro Bu lić, Tu ži telj stvo BiH, BiH. Fo ru mi i gjashtë 
re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Man da ti i 
KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

KO MRA du het të mer ret me kri met që kanë 
ndod hur gjatë luftës, si pa so ja të luftës dhe në 
kon tekst të luftës

(...) mbështesë pro po zi min e ko le ges ti me që, re a-
lisht do du hej në preambulën e ak tit the me lor të 
KO MRA-së(...), të kyçet ed he ajo se KO MRA mer ret 
me kri met që kanë ndod hur gjatë luftës, si pa so jat 
e luftës dhe në kon tekst të luftës, dhe kjo do të is hte 
kor ni za më ade ku a te për ak ti vi te tet e KO MRA-së. 
Deklaratë: Jo va na Mi haj lo vić- Tr bovc, Mi rov ni in sti tut, Slo ve-
ni ja. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi 
pu nu es: Man da ti i KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Në man da tin e KO MRA-së du het thek su ar for-
ma kon kre te të shke lje ve e të drej ta ve të nje ri ut, 
por du het mbaj tur ed he dispozitën se Ko mi si o-
ni mer ret ed he me for mat tje ra të shke ljes së të 
drej ta ve të nje ri ut.

(...) men doj që ko mi si o ni në Pe ru ka numëruar for-
mat e shke lje ve të rënda e të drej ta të nje ri ut dhe 
në fund kanë përfunduar të numëruat, në mënyrë 
kon kre te dhe në fund qëndron ed he for ma të tje ra 
të shke ljes së të drej ta ve të nje ri ut. Do të thotë, ajo 
që nuk është përfshirë, me këtë mund të jetë ed he e 
përfshirë, çka nuk është numëruar.
Deklaratë: So nja Ra do še vić, ga ze ta re e pa va rur, Ma li i Zi. Fo ru mi 
i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Man-
da ti i KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Pro ble mi i kam pe ve të in ter ni mit (llo go re ve) 
dhe i të in ter nu ar ve du het të gjen det në man da-
tin e KO MRA-së

(...) për mua është e frikshme që të mos fu tet ed he 
pro ble mi i kam pe ve të in ter ni mit (llo go re ve) dhe i të 
in ter nu ar si dhe të gjit ha ato vu aj tje të llah tar shme, 
kjo është diçka kra has vra sje ve ma si ve, e që, si pas 
men di mit tim, do të du hej të gjen dej në man da tin 
e KO MRA-së. 
Deklaratë: So nja Ra do še vic, ga ze ta re e pa va rur, Ma li i Zi. Fo ru mi 
i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Man-
da ti i KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Nëse mbe tet zgjid hja që KO MRA nuk do të jep 
ku a li fi  ki me ju ri di ke, a ka të bëjë kjo vetëm në 
atë që do ta hulumtojë vetë ko mi si o ni, ose do të 
thotë ed he pamundësi për ma rr jen e ku a li fi  ki-
me ve ju ri di ke nga aktgjyki met e Tri bu na lit të 
Hagës?

(...) ndër të tje ra thu het që ko mi si o ni nuk do të 
jep ku a li fi ki me ju ri di ke për kri met dhe shke ljet 
e thek su a ra, por që do të prezantojë fak te mbi 
ngjar jet me të ci lat janë kryer shke ljet. Ajo që is-
hte dilemë, dhe që unë e kam kup tu ar si dilemë, 
është se ek zi ston një rezistencë në di sa shte te që 
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në ra por tin të ci lin do ta hartojë ko mi si o ni, të 
hyjnë ed he aktgjyki met e Tri bu na lit të Hagës. Do 
të thotë, ajo që thu het lid hur me ku a li fi ki met ju-
ri di ke, ka të bëjë vetëm me atë që do të hu lum to-
het nga KO MRA, ose ka të bëjë ed he me aktgjyki-
met e Tri bu na lit të Hagës, çka do të nënkuptonte 
se nuk mund të qëndrojë se në Srebrenicë është 
kryer gje no cid nëse pra no het (...) men doj se kjo 
du het sqa ru ar.
Deklaratë: So nja Ra do še vić, ga ze ta re e lirë, Ma li i Zi. Fo ru mi i 
gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Man-
da ti i KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Fshe hja e fak te ve për kri met, siç janë të hum bu-
rit, du het të jetë lloj i veçantë i shke lje ve 

Sa i përket tru pa ve e të hum bur ve (...), unë jam 
pjesëtarë i fa mi ljes që ka hum bur 48 anëtarë në 
Suharekë, tru pat e të cilëve ako ma nuk janë gje tur. 
Di sa i ke mi gje tur, por di sa ako ma de ri më sot. Unë 
këtë nuk do e si ste mo ja në hum bjen e dhun shme, 
por këtë do e si ste mo ja në fshe hjen e fak te ve të kri-
mit. Do të thotë, kjo do të du hej si ste mu ar në fshe-
hjen e fak te ve të kri mit. (...) kjo du het të jetë pikë e 
veçantë, e llo jit të shke ljes. 
Deklaratë: Hysni Be ris ha, Shpre si mi, Kosovë. Fo ru mi i gjashtë 
re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Man da ti i 
KO MRA, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Man da tin du het shtru ar gjerësisht, sep se në 
fund po li ti kat do të ven do sin për man da tin e 
ko mi si o nit, dhe ata si gu risht do të limitojnë 
man da tin

(...) përveç që do të fu sim në man dat të gjit ha 
mundësitë e gjëra, në fund par la men ti ose qe ve-
ritë do të ven do sin për atë. Si gu risht, po li ti kat do 
të tentojnë që atë do e ven do sim në një masë tjetër 
(...) pran daj, nëse shkojmë së tepërmi në gjerësi, 
atëherë do e lëmë mundësinë që ata, si gu risht, në 
marrëveshjet e tyre të e kra si tin nga pak. 
Deklaratë: Velj ko Vi če vić, Rad na gru pa za pro mi ca nje di ja lo ga s 
bra ni te lji ma, Hr vat ska. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën 
tran si to re – Gru pi pu nu es: Man da ti i KO MRA, No vi Sad, Ser bi, 
20 mars 2010.

Nuk gu xo het që nga aktgjyki met të mer ren 
vetëm fak tet pa ku a li fi  ki me ju ri di ke, sep se kjo 
do të thotë re vi dim të pro ce du ra ve gjyqëso re

Aktgjyki mi i Gjykatës ndërkombëtare dhe gjyka-
ta ve ven do re, me të ci lat është shqip tu ar ku a li-
fi ki mi ju ri dik, ku rr se si nuk gu xon të ndodhë që 
KO MRA, vetëm nga ato aktgjyki me, të nxje rrë 
fak tet e cak tu a ra, dhe të mos e përdorë ku a li fi ki-
mi ju ri dik. Kjo, thjeshtë, do të is hte re vi dim pro-
ce se ve gjyqëso re. 
Deklaratë: Dže vat Bek ta še vić, Udru že nje po ro di ca žr ta va ra ta 
Vla se ni ca 1992 – 1995, BiH. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të 

drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Man da ti i KO MRA, No vi Sad, 
Ser bi, 20 mars 2010.

(...) si kur KO MRA të përdorte aktgjyki met (Tri bu-
na li i Hagës) pa ku a li fi ki me, pa ku a li fi ki me ju ri-
di ke, atëherë do të thos hte që KO MRA e ndryshon 
aktgjyki min, dhe nuk është i auto ri zu ar për atë, 
sep se aktgjyki met e ICTY janë përfundimtare.
Deklaratë: Na ta ša Sta men ko vik, MO ZAM, Ma ke do ni ja,. Fo ru-
mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: 
Man da ti i KO MRA, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Nëse KO MRA nuk mer ret me ku a li fi  ki met ju ri-
di ke, atëherë nuk ka as re vi dim

(...) re vi dim do të is hte atëherë kur KO MRA do të 
po hon te se ajo çfarë është bërë në Srebrenicë nuk 
është gje no cid, ky është re vi dim. Mirëpo, nëse KO-
MRA fa re nuk do të mer rej me ku a li fi  ki met ju ri di-
ke, atëherë nuk ka as re vi dim. Do të thotë, nuk ka 
fa re auto ri zi me gjyqëso re. 
Deklaratë: Dra gan Po po vić, Ini ci ja ti va mla dih za ljud ska pra-
va, Sr bi ja. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re 
– Gru pi pu nu es: Man da ti i KO MRA, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 
2010.

KO MRA du het të grumbullojë fak te, dhe atë në 
formularë stan dard, ndërsa gjyka tat do të ja pin 
ku a li fi  ki me ju ri di ke

(...) pran daj, ne (KO MRA), do të grumbullojmë fak-
tet. Ndërsa, gjyka tat janë ato që do të shqip tojmë 
ku a li fi ki met. Pran daj, pu na jonë the me lo re është 
grum bul lim i fak te ve, siç pohojë ko le gu nga Za gre-
bi, në formularët standardë, në mënyrë që çdo nje ri 
i zakonshëm do të mund ta bënte. 
Deklaratë: Slav ko Kec man, Udru ga zam ir Bi lje, Hr vat ska. Fo ru-
mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: 
Man da ti i KO MRA, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Në ra por tin e KO MRA-së, patjetër du het të hyjë 
ku a li fi  ki mi i Tri bu na lit të Hagës

Ne grumbullojmë (KO MRA grum bul lon) fak tet, 
por është fakt se Gjyka ta ndërkombëtare (Tri bu-
na li i Hagës) e ka ku a li fi ku ar këtë si gje no cid në 
Srebrenicë, a është kështu? Do të thotë ab so lu-
tisht ne nuk gjykojmë dhe grumbullojmë fak tet të 
ci lat, më vonë, do i dërgojmë në pro ku ro ri, ato do 
të mer ren me to. Mirëpo, unë flasë për aktgjyki met 
të ci lat ta ni më janë marrë dhe të ci lat Gjyka ta 
ndërkombëtare pe na le (Tri bu na li iHa ges) i ka nxje-
rrë. Do të thotë, unë jam i men di mit që ato pa tjetër 
du het të hyjnë në ra por tin e KO MRA-së.
Deklaratë: So nja Ra do še vić, ga ze ta re e pa va rur, Ma li i Zi. Fo ru-
mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: 
Man da ti i KO MRA, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Nëse KO MRA, nesër do të gjen det në ter ren për të 
vërtetuar fak tet, për shem bull kush ka udhëhe qur, 
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kush ka ko man du ar me “Drin ski kor pus”, në kohën 
kurë is hte marrë Zo na e mbroj tur e Srebrenicës. 
Atëherë, do të thos hte se nuk ke mi nevojë të 
konfirmojmë atë, sep se atë e ka kon fir mu ar gjyka-
ta në Hagë, se ai is hte gje ne ra li Kr stić, dhe ai është 
gjyku ar me ven dim të plot fu qishëm. 
Deklaratë: Ibro Bu lić, Tu ži telj stvo BiH, BiH. Fo ru mi i gjashtë 
re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Man da ti i 
KO MRA, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Aktgjyki met e Tri bu na lit të Hagës janë të do-
bis hme për gje tjen e kryesve të drejtpërdrejtë të 
kri me ve

(...) du het, saktësisht, të in di vi du a li zo hen fak-
tet në ra port me kryerësit. Pran daj, në atë masë 
janë të rëndësishme ed he aktgjyki met e Gjykatës 
ndërkombëtare në Hagë që, thjeshtë, të na ofrojnë 
një mbështetje që të shkojmë sa më thellë, de ri te 
kryerësit e drejtpërdrejtë, ti hulumtojmë ata, t’i 
vërtetojmë fak tet të ci lat mund të inkriminojnë 
kryerësit e drejtpërdrejtë. 
Deklaratë: Ibro Bu lić, Tu ži telj stvo BiH, BiH. Fo ru mi i gjashtë 
re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Man da ti i 
KO MRA, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

KO MRA du het të përcjellë gjyki met për kri met 
e luftës dhe të shpallë ko mu ni ka ta lid hur me ato 
gjyki me

(...) drejtë për së drejtë, e tëra kjo, është e ndërlidhur 
me aktgjyki min e Gjykatës su pre me të Kroacisë, me 
të cilën Nor cit i është zvogëluar dënimi nga 7 në 
6 vjet dhe është vërtetuar li ri mi për Ade min. Unë 
konsiderojë që KO MRA, për çdo rast, në të ar dhmen 
du het përcjellë gjyki met. Atë nuk e kam parë këtu, 
dhe të jep opi ni o net, si dhe ko mu ni ka ta lid hur me 
atë. 
Deklaratë: Dra gan Pje vač, Udru že nje po ro di ca ubi je nih i ne sta-
lih li ca u Kra ji ni i Hr vat skoj, Sr bi ja. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për 
të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Man da ti i KO MRA, No vi 
Sad, Ser bi, 20 mars 2010. 

Në man da tin e ko mi si o nit du het të gjen det dhe 
pro po zi mi për li ri min e per so na ve të gjyku ar, 
ose zbu tja e jashtëzakonshme e dënimit, por 
du het të gjen den mundësi për fa lje ed he për 
kryerës të cak tu ar të ve pra ve pe na le 

Nuk do të paj to hes ha ed he aq që KO MRA mund të 
pro po zoj li rim me kusht për per so na të gjyku ar, nuk 
do të paj to hes ha ed he për atë që KO MRA mund të 
propozojë zbu tje të jashtëzakonshme të dënimit (...) 
mund të paj to hem që të propozojë fa lje për kryerës 
të cak tu ar të veprës pe na le nëse për ko mi si o nin si-
gu ro hen in for ma ta të një rëndësie të veçantë, ed he 
me atë rast shpre het pen dim dhe kërkim fa lje ndaj 
vik ti ma ve. 

Deklaratë: Me vlu din Lu pić, Udru že nje po ro di ca za ro blje nih i 
ne sta lih li ca Op ći ne Zvor nik, BIH. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për 
të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Man da ti i KO MRA, No vi 
Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Ko mi si o nit nuk do t’i le jo het që të ndërhyjë në 
punën e tru pa ve gjyqëso re

(...) ju ve askush nuk do të ju lejojë, gjegjësisht ne-
ve, që ne me punën tonë të ndërhyjmë në punën e 
tru pa ve gjyqëso re. Ata do të lejojnë që ne të je mi 
një lloj tru pi ndihmës, thënë kus hti misht, por që të 
ndërhysh në punën e tyre, ajo çfarë pa ra qet esencën 
ose me ri tum, kjo s’do të ketë shans. (Pjesëmarrës i 
pa i den ti fi ku ar).

Si pas pro po zim man da tit të tanishëm KO MRA 
rrezikshëm do të ndërhynte në legjislaturën pe na le 
dhe pro ce du ra le.

(...) un, asgjë nga kjo nuk do e ven do sja, e tëra kjo 
që është ofru ar, për ko mi si o nin në pro ce di min pe-
nal. Përse nuk do e ven do sja? Men doj se diçka 
nga kjo është pak si ndërhyrje e rre zikshme në 
legjislaturën pe na le dhe pro ce du ra le. Ajo për zbu-
tjen e jashtëzakonshme të dënimit dhe li ri min me 
kusht të per so na ve të gjyku ar, kjo pa ra qet mu atë që 
nënkupton ndërhyrje në legjislaturën pe na le pro ce-
du ra le (...) nuk vërejë qëlli min e kësaj, sep se për çdo 
rast KO MRA nuk mun det askënd të lirojë, nuk mun-
det askujt t’i ia zvogëlojë dënimin, do të thotë nuk 
mund të shtyj as prokurorinë dhe as gjyka tat të bëjnë 
çfarë do çoftë (...) vetëm që atëherë do të ar ri het de-
ri te një lloj kon fu zi o ni që njerëzit të pre sin diçka të 
tillë, që t’i lirojë KO MRA, t’i falë, të iu zbutë dënimet 
jashtëzakonshëm (...) nëse diçka do të po ho nin për 
ndërrim, atëherë ed he do pre sim që do të fitojmë 
diçka nga ai ndërrim. KO MRA mund të i propozojë 
gjykatës. Pran daj them, dhe men doj që kjo nuk ka 
kup tim (...) nuk do i ve ja as fletëpa ra qi tje pe na le, 
sep se atëherë di kush në ko mi sion mund të mer ret me 
përpilimin e fletëpa ra qi tje ve pe na le. Men doj që është 
më mirë që KO MRA, thjeshtë, të gjithë do ku men-
ta ci o ni të ia dërgojë prokurorisë, dhe le të punojnë 
prokuroritë. Përse do të lod hes ha ta ni të mer rem me 
har ti min e fletëpa ra qi tje ve pe na le? 
Deklaratë: Dra gan Po po vić, Ini ci ja ti va ma la dih za ljud ska pra va, 
Sr bi ja. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi 
pu nu es: Man da ti i KO MRA, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Marrëveshja ndërshtetërore du het të obligojë 
çdo nënshkruese që të hap ar ki vat

Marrëveshja ose kon tra ta ndërshtetërore, si do që të 
qu hej, du het të obligojë çdo njërën nënshkruese që të 
hap ar ki vin. Këtë vërejë një urdhër obli ga tiv, pran-
daj, të gjit ha shte tet të ci lat hyjnë në organizatën e 
kon sti tu i mit të ko mi si o nit re gji o nal për tu bal la fa-
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qu ar me të kaluarën, auto ma ti kisht, me një pjesë të 
kontratës do të jetë e rre gul lu ar që të gjit ha ar ki vat 
të ci lat ekzistojnë në atë shtet, të jenë të ha pu ra dhe 
në dis po nim të ko mi si o nit, në mënyrë që i njëjti ato 
t’i shfrytëzojë. Men doj, pa këtë, është tërësisht ilu-
zo re që të kryhet pu na për tri vi te. (Pjesëmarrës i 
pa i den ti fi  ku ar).

Gru pi pu nu es: Qëlli met e KO MRA-së (RE KOM)

Të har to het li sta e të gjit ha vik ti ma ve dhe të 
gjit ha kri met të sil len pa ra gjyqit

(...) është i mjaftueshëm të thek so het vetëm for mu-
li mi (...) të har to het li sta e të gjit ha vik ti ma ve dhe 
të gjit ha kri me ve, dhe të gjit ha kri met të sil len pa ra 
drejtësisë. Pran daj, kjo do të thos hte të kup tu a rit e 
të vërtetës, pran daj bal la fa qi mi me të vërtetën dhe 
shku ar ja në gjykatën e drejtësisë me ata të cilët janë 
fajtorë për atë. 
Deklaratë: Dra ško Bje li ca, Fi lo zof ski fa kul tet u Ni šu, Sr bi ja, 
Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi 
pu nu es: Qëlli met e KO MRA-së (RE KOM), No vi Sad, Ser bi, 20 
mars 2010.

Du het bërë in te gri min në mes të vërtetës ju ri di-
ke dhe të do ku men tu ar. Nuk mund të vërtetohet 
e vërteta hi sto ri ke

Çfarë e vërtete është e mun dur që vetëm të 
vërtetohet? Vetëm e vërteta ju ri di ke. Mos bëni ga-
bim që ne laikët në bazë të pro fe si o nit, mund të 
vërtetojmë të vërtetën hi sto ri ke. Për të vërtetën hi-
sto ri ke është e ne voj shme që të ha pen ar ki vat, dhe, 
është rre gull i artë se du het të ekzistojë rr jed ha ko-
ho re, e ci la në shkencën e historisë de fi no het si 50 
vjeçare (...) në ele men tin ci la e vërtetë, du het bërë 
in te gri mi në mes të të vërtetës ju ri di ke dhe asaj 
të do ku men tu ar, nga shka ku se ko mi si o net për të 
vërtetën nuk janë gjyka ta dhe nuk mund të nxjer-
rin aktgjyki me, por mund të formojnë qëndri me. 
Qëndri min mund ta for mo ni vetëm nëse ke ni do-
ku men te të vlefshme. 
Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo vić, Udru že nje prav ni ka Cr ne Go re, 
Cr na Go ra. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re 
– Gru pi pu nu es: Qëlli met e KO MRA-së (RE KOM), No vi Sad, 
Ser bi, 20 mars 2010.

E vërteta po li ti ke nuk është ed he e vërteta, ajo 
është qëndrim. Du het të shko het në të vërtetën 
e do ku men tu ar, sep se ka bazë ju ri di ke

(...) ne nuk gu xojmë të hyjmë në vërtetimin e të 
vërtetave po li ti ke. E vërteta po li ti ke nuk është ed he 
e vërteta, ajo nuk është e vërteta, e vërteta po li ti ke 
është qëndrim dhe e drejtë e çdo kujt që, si i tillë, 
ka qëndrim të cak tu ar (...) unë konsiderojë se du het 
shku ar në të vërtetën e do ku men tu ar, do të thotë e 

ci la dis po non bazueshmërinë ju ri di ke gjegjëse, por 
nuk është gjykatë, të tje rat të fshi hen.
Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo vić, Udru že nje prav ni ka Cr ne Go re, 
Cr na Go ra. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re 
– Gru pi pu nu es: Qëlli met e KO MRA-së (RE KOM), No vi Sad, 
Ser bi, 20 mars 2010.

Paj ti mi dhe pen di mi është i rëndësishëm për 
shkak të njerëzve të rinj 

(...) Paj ti mi në mes të gjit ha gje ne ra ta ve, pen di mi në 
mes gje ne ra ta ve të cilët janë ak tor dhe bartësit e të 
padrejtës dhe kri mit, dhe posaçërisht për njerëzit e 
rinj. I kam thënë një herë një mi kut tim nga Ko so-
va dhe Me to hi ja, nuk dëshiroj që vaj za ime nesër të 
urrejë dja lin ose vajzën tu aj. Jo, eja ni që ne këtë ta 
tejkalojmë, dhe që ata të jetojnë në pa qe dhe të jetojnë 
si çdo botë nor ma le në Evropë dhe gjithë botën. 
Deklaratë: Mi lo sav Stoj ko vić, Cen tar za šti te po ro di ca žr ta va ra ta 
na KiM, Sr bi ja. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to-
re – Gru pi pu nu es: Qëlli met e KO MRA-së (RE KOM), No vi Sad, 
Ser bi, 20 mars 2010.

Kryer ja e eks hu mi me ve du het të hyjë në plan të 
parë të KO MRA-së

Ko mi si o net qe ve ri ta re, pa ra ne ve prindërve dhe fa-
mi lje ve (të per so na ve të hum bur), arsyeto hen se nuk 
janë në gjen dje që të ha pin ato var re za dhe të bëjnë 
eks hu mi min për shkak të asaj sep se In sti tu tet e DNK 
janë të stërngarkuara dhe nuk kanë mjaft ngrirës të 
thellë për ta bërë eks hu mi min, një arsyetim të tillë 
askush prej fa mi lje ve dhe sho qa ta ve nuk e pra non, 
sep se me këmbëngulje ke mi kërkuar që të bli hen 
ngrirësit e thellë nëse janë pak, tri shte te ndos hta do 
të mund ta bënin, nëse nuk mun den, atëherë mund 
ta bëjë Bas hki mi Evro pian, bi le ed he Kom bet e Bas-
hku a ra (...) për këtë shkak, lu tem që ed he kjo të hyjë 
në pla nin e KO MRA-së.
Deklaratë: Dra gan Me dić, Udru že nje ro di te lja i po ro di ca uhap-
še nih, za ro blje nih i ne sta lih li ca SRJ 1991 i 1992. go di ne, Sr bi ja. 
Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi 
pu nu es: Qëlli met e KO MRA-së (RE KOM), No vi Sad, Ser bi, 20 
mars 2010.

Qëlli met the me lo re të KO MRA-së janë vërtetimi 
– të vërtetës, të drejtës, paj ti mi

Qëlli met the me lo re të KO MRA-së men doj që ta ni 
më janë vërtetuar, thënë shkur ti misht e vërteta, e 
drej ta, paj ti mi.
Deklaratë: Per sa Vu čić, Ze ne u cr nom, Sr bi ja. Fo ru mi i gjashtë 
re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Qëlli met e 
KO MRA-së (RE KOM), No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Me ra stin e analizës së ngjar je ve të shfrytëzohet 
ed he ar ki vi i Tri bu na lit të Hagës

(...) pa ar ki vin e Tri bu na lit të Hagës, pa pro ce set të 
ci lat (...) janë zhvil lu ar pa ra Tri bu na lit, prak ti kisht 
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është e pa mun dur të pu no het, dhe është pro po zim 
i yni, gjegjësisht pro po zim i “Sa vez lo go ra ša Bo sne 
i Her ce go vi ne” është që nëse dëshirohet të mer re mi 
me këtë problematikë në hapësirat e Bosnjës dhe 
Hercegovinës, për se ci lin rast, të shfrytëzohet ed he 
ajo pjesë e ar ki vit me ra stin e analizës së ngjar je ve. 
Deklaratë: Mu rat Ta hi ro vić, Sa vez lo go ra ša BiH, BiH. Fo ru mi i 
gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Qëlli-
met e KO MRA-së (RE KOM), No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Mund të arrijmë në rre zik ndar je je me ra stin e 
vërtetimit të qëlli me ve

Nëse KO MRA do i vërtetojë fak tet, atë e bëjnë gjyka-
tat, nëse do të hulumtojë shka qet, atë e bëjnë in sti-
tu ci o net pro fe si o na le të ci lat disponojnë me ku a dro 
për atë. Kam frikë se nëse zgje ro he mi aq shumë, 
që të shkojmë në bal la fa qim me të vërtetën, në 
vërtetimin e fak te ve, në vërtetimin e përgjegjësive, 
në vërtetimin e shka qe ve, kam frikë se ne nuk do të 
përgjigjemi në kërkesa të til la aq të lar ta. 
Deklaratë: Sa lih Re sa vac, Cor ri dor, BiH. Fo ru mi i gjashtë re gji o-
nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Qëlli met e KO MRA-
së (RE KOM), No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

RE KOM du het të fo ku so het në vik ti ma. Është 
pre ten ci o ze të fl i tet për paj ti min

Kur është fja la për atë se e kujt është e vërteta, unë 
konsiderojë që KO MRA du het të jetë i fo ku su ar 
në vik ti ma. Ne, gjer ta ni, ke mi pa sur një numër të 
madh të të vërtetave gru po re dhe ma ni pu li me ve, 
pran daj për këtë shkak është e rëndësishme që ata 
që kanë vu aj tur më së shum ti në luftë në hapësirat 
to na, t’i vejmë në plan të parë. (...) unë nuk men-
doj që du het të jem aq pre ten ci oz dhe të fla sim për 
paj ti min. 
Deklaratë: Bor ka Ru dić, BH no vi na ri, BiH. Fo ru mi i gjashtë 
re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Qëlli met e 
KO MRA-së (RE KOM), No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Vik ti mat du het kom pen su ar

(...) kra has vërtetimit të të vërtetës dhe shka qe ve, 
është e do mos dos hme që vik ti mat (...) të kom pen so-
hen për atë çfarë ju është bërë. Në çfarë mënyre do të 
pa gu hes hin ato re pa ra ci o ne mbe tet si çështje.
Deklaratë: Bo jan Ga vri lo vić, Be o grad ski cen tar za ljud ska pra va, 
Sr bi ja. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru-
pi pu nu es: Qëlli met e KO MRA-së (RE KOM), No vi Sad, Ser bi, 
20 mars 2010.

Të gjit ha vik ti mat du het të jenë të ba ra bar ta

(...) Nëse nuk mba ni llo ga ri që të për faq ëso ni këto 
vik ti ma, të gjit ha njësojë dhe që të katërtat, sa ne ve 
je mi, pesë kom be të ci lat ke mi pësuar në luftën e ka-
lu ar, unë be soj që KO MRA nuk do të mbijetojë. 

Deklaratë: Smi lja Mi tro vić, Sa vez udru že nja ne sta lih Re pu bli ke 
Srp ske, BiH. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to-
re – Gru pi pu nu es: Qëlli met e KO MRA-së (RE KOM), No vi Sad, 
Ser bi, 20 mars 2010.

KO MRA du het të mer ret me të vërtetën ju ri di ke 
dhe të do ku men tu ar

(...) si gu risht se do të is hte përkatëse dhe më efi ka se 
që të nda le mi në të vërtetën ju ri di ke dhe të do ku-
men tu ar, ndërsa e drej ta po li ti ke dhe hi sto ri ke, nëse 
ne mer re mi me të vërtetën ju ri di ke dhe të do ku men-
tu ar, ne do të dokumentojmë kri met e luftës, dhe 
kjo auto ma ti kisht do të krijojë të vërtetën hi sto ri ke. 
Mirëpo, nëse ne mer re mi me të gjit ha të pe stat, bi le 
dhe me të vërtetën po li ti ke dhe hi sto ri ke, kjo do të 
kërkojë shumë kohë të gjatë. 
Deklaratë: No ra Ah me taj, ak ti vi ste për të drej tat e nje ri ut, Kos-
ovë. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi 
pu nu es: Qëlli met e KO MRA-së (RE KOM), No vi Sad, Ser bi, 20 
mars 2010.

Kërkim fa lja du het të jetë qëllim i KO MRA-së

Është e rëndësishme që de fi ni ti visht të thek so het 
kërkim fa lja, sep se shoq ëria ci vi le ka kërkuar që kjo 
të fu tet në man da te (qëlli me), të KO MRA-së.
Deklaratë: No ra Ah me taj, ak ti vi ste për të drej tat e nje ri ut, Kos-
ovë. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi 
pu nu es: Qëlli met e KO MRA-së (RE KOM), No vi Sad, Ser bi, 20 
mars 2010.

“Da lja nga rret hi vi ci oz i dhunës” është fa za të 
cilën e ke mi tej ka lu ar

 (...) në Kosovë luf ta ka përfunduar pa ra 10 vi te ve, 
kështu që men doj se pi ka 3, “da lja nga rret hi vi ci oz i 
dhunës”, është fa za të cilën ta ni më e ke mi tej ka lu ar. 
Deklaratë: No ra Ah me taj, ak ti vi ste për të drej tat e nje ri ut, Kos-
ovë. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi 
pu nu es: Qëlli met e KO MRA-së (RE KOM), No vi Sad, Ser bi, 20 
mars 2010.

Du het bërë re gji stri min e vik ti ma ve dhe 
kryerësve të kri me ve

(...) du het të emërojmë dhe të bëjmë re gji stri min e 
vik ti ma ve, njëkohësisht dhe kryese ve të kri me ve, 
nën nu mrin një. Nën dy, du het t’i bal la fa qojmë, të 
bal la fa qojmë të gjallët, ndërsa të dënojmë kryerësit 
dhe në atë mënyrë që do iu he qim ore o lin, sep se pa-
ra po pul lit të vetë po pa ra qi ten si he ro. 
Deklaratë: Za im Ele zi, Per spek ti va më e mirë, Kosovë. Fo ru mi i 
gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Qëlli-
met e KO MRA-së (RE KOM), No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Qëlli mi i KO MRA-së që të mbaj tu rit në mend e 
gja kut të shndërrohet në bashkëndjesi dhe fa lje

Du het që përmes me di e ve të thek so het e vërteta 
përmes vik ti ma ve, në mënyrë që ai pre sion, ai bal-
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lon pre si o ni të lëshohet përmes “ven ti lit” dhe që 
në mbaj tja në mend e gja kut të shndërrohet në 
bashkëndjesi dhe fa lje. Këtë e bënë KO MRA dhe ky 
është qëllim i KO MRA-së. 
Deklaratë: Na ta ša Sta men ko vik, MO ZAM, Ma ke do ni ja. Fo ru mi 
i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Qëlli-
met e KO MRA-së (RE KOM), No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

(...) dëshmitë e vik ti ma ve mund të kontribuojnë në 
paj tim dhe që ai është me saz hi, ajo forcë të cilën 
opi ni o ni mund ta njohë dhe që përmes tij mund 
të përjetohet ka tar za, ku do të shi het e gjithë 
pakuptimësia e luftërave, që ed he kom bet tje ra 
kanë përjetuar vu aj tje të njëjta.
Deklaratë: Bo jan Ga vri lo vić, Be o grad ski cen tar za ljud ska pra va, 
Sr bi ja. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru-
pi pu nu es: Qëlli met e KO MRA-së (RE KOM), No vi Sad, Ser bi, 
20 mars 2010.

Është e ne voj shme që të kri jo het një am bi ent në 
të ci lin do të jetë bashkëndjesia dhe so li da ri te ti 
me vik ti mat nga radhët e gru pe ve tje ra et ni ke

(...) në këtë shkallë (...) të pro ce sit kon sul ta tiv, do të 
thos ha se mbi sun don in ter pre ti mi vi ju es i paj ti mit, si 
qëllim i ko mi si o nit re gji o nal. Që është e ne voj shme të 
kri jo het një am bi ent në të ci lin do të ketë bashkëndjesi 
në vik ti mat nga radhët e bashkësive tje ra et ni ke dhe 
të ekzistojë so li da ri te ti me vik ti mat nga bashkësitë 
tje ra, dhe ata të mos të shi ko hen si ar miq. 
Deklaratë: Na ta ša Kan dić, Fond za hu ma ni tar no pra vo, Sr bi-
ja. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi 
pu nu es: Qëlli met e KO MRA-së (RE KOM), No vi Sad, Ser bi, 20 
mars 2010.

KO MRA nuk mund të gjykojë 

(...) të vërtetën ju ri di ke mund ta vërtetojë vetëm 
gjyka ta, gjyka ta ndërkombëtare, gjyka tat lo ka le (...) 
a mun det KO MRA të gjykojë, a mun det KO MRA të 
jetë gjykatë? Do e jap qëndri min tim per so nal – Jo. 
Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo vić, Udru že nje prav ni ka Cr ne Go re, 
Cr na Go ra. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – 
Gru pi pu nu es: Qëlli met e KO MRA-së (RE KOM)-it, No vi Sad, 
Ser bi, 20 mars 2010.

Nuk mund ta shkruajmë hi sto ri, por je mi të 
obli gu ar të lëmë pas ve ti do ku men te

(...) historinë nuk e shkruan gje ne ra ta e ci la ka kri-
ju ar ngjar je, hi sto ria shkru het nga një distancë 
hi sto ri ke. Ne nuk mund të shkruajmë hi sto ri. Ne 
mund të lëmë pas ve ti do ku men te që të mos mbe tet 
që di kur, kur di kush do të punojë nga aspek ti hi sto-
rik i ngjar je ve, të mos ketë të dhëna mbi të gjit ha 
vik ti mat, pran daj je mi të obli gu ar që pra pa nesh 
të lëmë do ku men ta ci o ne (...) nëse hum ba sim do ku-
men tet, nuk do të ketë ngjar je, nëse nuk do të ketë 
ngjar je, nuk do të ketë fajësi, nëse nuk ka fajësi, puj 
pi ke, asgjë nuk ka ndod hur . 

Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo vić, Udru že nje prav ni ka Cr ne Go re, 
Cr na Go ra. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – 
Gru pi pu nu es: Qëlli met e KO MRA-së (RE KOM)-it, No vi Sad, 
Ser bi, 20 mars 2010.

Qëllim du het të jetë tran sfor mi mi i in sti tu ci o-
ne ve

(...) detyri misht du het shtu ar tran sfor mi min e in sti-
tu ci o ne ve. Nëse gjyka tat mbe ten as htu çfarë janë, 
ne nuk mund të arrijmë de ri te ajo e vërtetë ju ri-
di ke, sep se gjyka tat atrofojnë, pamundësojnë ose iu 
shman gen pro ce du ra ve. 
Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo vić, Udru že nje prav ni ka Cr ne Go re, 
Cr na Go ra. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re 
– Gru pi pu nu es: Qëlli met e KO MRA-së (RE KOM), No vi Sad, 
Ser bi, 20 mars 2010.

“Shlyer ja” nga re gji stri i qëndri mit të 
përhershëm në Sllo ve ni është krim

Ndod hi që në Sllo ve ni, pas pavarësisë, u shlyen 
qytetarët të cilët nuk kis hin marrë nënshtetësinë e 
Sllovenisë nga re gji stri i qëndri mit të përhershëm në 
Sllo ve ni, dhe ky është një fe no men i madh në botë, 
dhe i dëshmuar se is hte jo li gjor, këtë e dëshmoi ed-
he Gjyka ta Kus hte tu e se (...) Qëlli mi ynë është (...) 
që atë fe no men të shpal lim si krim, dhe kryerësit 
të dënohen.
Deklaratë: Ni sve ta Lo vec, Ci vil na ini ci a ti va iz bri sa nih ak ti vi stov 
(CI IA), Slo ve ni ja. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran-
si to re – Gru pi pu nu es: Qëlli met e KO MRA-së (RE KOM), No vi 
Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

KO MRA du het të mer ret me fak tet dhe me 
shka qet

A dëshirojmë të mer re mi me fak tet apo me shka qet? 
Ed he njëra ed he tje tra.
Deklaratë: Ka da Ho tić, Po kret maj ki en kla va Sre bre ni ca i Že pa, 
BiH. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi 
pu nu es: Qëlli met e KO MRA-së (RE KOM), No vi Sad, Ser bi, 20 
mars 2010.

KO MRA nuk do të ketë mundësi që të mer ret 
me kon tek stin po li tik dhe hi sto rik

Kur them që vëmendja jonë du het të mba het në 
këtë, që të mos mar rim kon tek stin po li tik dhe hi-
sto rik, atëherë konfirmojë se ajo është një barrë e 
mad he për këtë tu bim, përndryshe. Du het të kalojë 
kohë, këtë e dëgjuam nga diskutantët, një periudhë, 
kur do të ha pen të gjit ha lëndët dhe ku gjërat do të 
vijnë në vend të vet, mirëpo ta ni ne nuk ke mi atë 
mundësi, përsëris, kjo është një barrë e mad he dhe e 
rëndë për të gjithë ne ve. 
Deklaratë: Mi lo sav Stoj ko vić, Cen tar Za šti te po ro di ca žr ta va 
ra ta na KiM, Sr bi ja. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran-
si to re – Gru pi pu nu es: Qëlli met e KO MRA-së (RE KOM), No vi 
Sad, Ser bi, 20 mars 2010.
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KO MRA nuk du het të vërtetojë shka qet

(...) vërtetimi i shka qe ve është me të vërtetë një 
çështje e rëndë, është e vështirë të vërtetohet se kush 
për çfarë është fajtorë, kush ka fil lu ar dhe as htu 
rad ha zi, dhe nëse ajo vërtetohet (...) mund të hedhë 
poshtë atë çfarë është vërtetuar, atë do ku ment si (...) 
të pavërtetë, për shkak se ai as htu e kon si de ron (...) 
ek zi ston ed he një rre zik tjetër, që është.

Se do ti përkushtohet ener gji për së tepërmi në 
vërtetimin e shka qe ve, dhe ajo të mos sjellë de ri te 
re zul ta ti ose efek ti i pri tur, dhe çka më në fund ed he 
do të zvogëlojë pro jek tin tonë në tërësi.
Deklaratë: Bo jan Ga vri lo vić, Be o grad ski cen tar za ljud ska pra va, 
Sr bi ja. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru-
pi pu nu es: Qëlli met e KO MRA-së (RE KOM), No vi Sad, Ser bi, 
20 mars 2010.

Detyra the me lo re e KO MRA-së është që të gjejë 
me to dat se si të ar ri het de ri te e vërteta e ci la do 
të jetë e pra nu es hme për të gjit ha vik ti mat

Men doj që detyrë the me lo re e jo na dhe e KO MRA-së 
është që të gjejmë rrugë dhe me to da se si të arrijmë 
de ri te e vërteta e ci la do të jetë e pra nu es hme për 
të gjit ha vik ti mat dhe gjithmonë të ia ja pim emrin e 
vërtetë kri mit dhe emrin e vërtetë viktimës.
Deklaratë: An đel ko Kve sić, Hr vat ska udru ga lo go ra ša u kan to nu 
Sre di šnja Bo sna, BiH. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën 
tran si to re – Gru pi pu nu es: Qëlli met e KO MRA-së (RE KOM), 
No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Nëse paj ti mi është si qëllim tepër am bi ci oz, 
atëherë si qëllim të thek so het – am bi en ti, kli ma 
e tolerancës 

(...) kur kam hyrë në këtë pro ces, pakëz më ka pre kur 
ajo që di sa njerëz u kundërvunë që të shlyhet paj ti-
mi. Dhe unë kam thënë se përse, sep se unë kam hyrë 
mu për këtë shkak që t’i kontribuojë paj ti mit. Ndos-
hta, nëse është paj ti mi tepër am bi ci oz (...) thjeshtë 
të vi het (...) am bi en ti, kli ma e tolerancës, në të cilën, 
atëherë do të jetë e mundshme bashkëjetesa, do të 
mundësohet je ta nor ma le. 
Deklaratë: Še fi ka Mu ra ta gić, Ključ bu duć no sti, BiH. Fo ru mi i 
gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Qëlli-
met e KO MRA-së (RE KOM), No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Men doj që do të du hej pu nu ar në të vërtetën do-
ku men ta re

Unë men doj që du het pu nu ar në të vërtetën do-
ku men ta re, me grum bul li min e do ku men te ve për 
gjithçka që ka ngjarë, do arrijmë ed he de ri te shka-
qet ed he de ri te fak tet. Do të thotë, vetë do ku men tet, 
kur të jenë të grum bul lu a ra dhe të sor tu a ra, nga të 
njëjtit mund të shi het se çka is hte shka ku, çka is hte 
fak ti dhe çka pa so jat, dhe ci lat janë vik ti mat. 

Deklaratë: Pjesëmarrëse e pa i den ti fi ku ar. Fo ru mi i gjashtë re gji o-
nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Qëlli met e KO MRA-
së (RE KOM), No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Vik ti mat du het të përcaktojnë pri o ri te tet

(...) du het të krijojmë pri o ri te tet çka është më e 
rëndësishme dhe ci lat janë ato aspek te të të vërtetës, 
unë kështu do i qu a ja më me dëshirë, se sa të 
vërteta, ci lat për ne janë të rëndësishme, dhe kush 
je mi ne ata që je mi më të rëndësishmit. Në këtë rast, 
unë men doj se je mi paj tu ar që vik ti mat janë më të 
rëndësishmet, dhe se janë ato (...) që do të du hej t’i 
përcaktojnë pri o ri te te tit. 
Deklaratë: Li di ja Ze ko vić, Omla din ski cen tar Post pe si mi sti Cr ne 
Go re, Cr na Go ra. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran-
si to re – Gru pi pu nu es: Qëlli met e KO MRA-së (RE KOM), No vi 
Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Frikësohem se do të ha pen plagët, dhe që nuk 
ekzistojnë in sti tu ci o net të ci lat do të ndih mo nin 
në të rrëfyerit

Unë kam frikë që shoq ëria ime dhe qyte ti im nuk 
disponojnë ka pa ci te te që të përgjigjen në pro ble met 
e vik ti ma ve të luftërave në ven din tim. Thjeshtë, 
kam frikë se të mos bëhet një hap që të ha pen plagët, 
dhe të mos ekzistojnë njerëz, siç nuk ekzistojnë de-
fi ni ti visht in sti tu ci o ne, të ci lat do të iu ndihmojnë 
njerëzve që të përfitohet në këtë mo ment të të 
rrëfyerit, për të ci lin gjit has htu u bë fjalë. 
Deklaratë: Li di ja Ze ko vić, Omla din ski cen tar Post pe si mi sti Cr ne 
Go re, Cr na Go ra. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran-
si to re – Gru pi pu nu es: Qëlli met e KO MRA-së (RE KOM), No vi 
Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Du het do ku men tu ar në pro ces pu blik

(...) men doj që është qëllim që të do ku men to het, por 
jo në pro ce sin e mar gji na li zu ar, por në pro ces i ci li 
do të jetë (...) ndihmë për ne ve që të bal la fa qo he-
mi me atë çfarë ka ndod hur dhe (...) që të mund të 
shkojmë më tu tje. Atë ro lin e të rrëfyerit do e rit hek-
so ja përsëri. 
Deklaratë: Aj ša Ha dži be go vić, 35 mm, Cr na Go ra. Fo ru mi i 
gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Qëlli-
met e KO MRA-së (RE KOM), No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Qe ve ritë në re gjion me vështirësi do e pranojnë 
ko mi si o nin i ci li do të vërtetojë shka qet, sep se 
ajo do të thotë vërtetimi i përgjegjësisë in sti tu-
ci o na le

(...) jam ed he për vërtetimin e shka qe ve (...), por, du-
ke njo hur situatën në re gjion çfarë është mo men ta-
lisht, jam skep ti ke në pikëpamje të asaj që qe ve ritë 
to na në re gjion do të jenë të gatshme që të paj to hen 
me një ko mi sion të këtillë, thjeshtë nga shka ku se 
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(...) me këtë rast KO MRA do të vërtetonte një lloj 
përgjegjësie in sti tu ci o na le.
Deklaratë: San dra Or lo vić, fond za hu a ni tar no pra vo, Sr bi-
ja, Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi 
pu nu es: Qëlli met e KO MRA-së (RE KOM), No vi Sad, Ser bi, 20 
mars 2010.

Dëshmimet pu bli ke du het të mba hen në numër 
sa më të madh dhe të tran sme to hen nga me di et

Du het që dëshmimet pu bli ke të zgje ro hen sa më 
tepër dhe të mba hen në numër sa më të madh (...) 
është me rëndësi se me këtë do të tre go het sa më 
shumë dhe sa më shpesh, sep se të gjithë ne do të vi-
nim më lehtë de ri te paj ti mi dhe më shumë njerëz 
do të thir res hin në përgjegjësi. 
Deklaratë: Lju bi ša Fi li po vić, Udru že nje po ro di ca stra da lih, ubi-
je nih i ne sta lih na Ko so vu i Me to hi ji, Cr ve ni Bo žur, Cr na Go ra. 
Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi 
pu nu es: Qëlli met e KO MRA-së (RE KOM), No vi Sad, Ser bi, 20 
mars 2010.

Është me rëndësi ed he e vërteta su bjek ti ve nar-
ra ti ve, de ri te e ci la ar ri het përmes dëshmimeve 
pu bli ke dhe shënimi i kuj ti me ve të njerëzve

Ekzistojnë dal li me në mënyrën se si do të arrijmë 
de ri te e vërteta. Kra has fak te ve të së vërtetës, du-
het ed he më shumë të re spek to het e vërteta su bjek-
ti ve, do të thotë nar ra ti ve. De ri te ajo mund të ar ri-
het kra has këtyre dëshmimeve pu bli ke dhe përmes 
shënimeve nga kuj ti met e njerëzve. 
Deklaratë: Sve tla na Vu ko vić, Cen tar za od go vor nu de mo kra ti ju, 
Lu na, BiH. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re 
– Gru pi pu nu es: Qëlli met e KO MRA-së (RE KOM), No vi Sad, 
Ser bi, 20 mars 2010.

Paj ti mi ar ri het me të fo lu rit e të vërtetës dhe 
fak te ve mbi kri min e kryer

Paj ti mi për mua mund të ar ri het me fo ljen e të 
vërtetës dhe fak te ve mbi kri min e kryer. Fak tet me 
të vërtetë janë vu aj tjet e vik ti ma ve të luftës, çështja 
e të hum bur ve. 
Deklaratë: Ma ri ja Sto ja no vić, Luč, Hr vat ska. Fo ru mi i gjashtë 
re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Qëlli met e 
KO MRA-së (RE KOM), No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Qëlli met e KO MRA -së (RE KOM)-it do të de fi -
no hen ve tve tiu, nëse ai for mo het

(...) men doj që Qëlli met e KO MRA-së (RE KOM), ve-
tve tiu do të de fi no hen nëse ai for mo het. Do të de fi no-
hen në atë mënyrë, siç thamë të gjithë folësit pa ra prak, 
që do të pro ce do hen di sa ngjar je, dhe kur ato pro ce do-
hen atëherë të gjit ha ato do i ke mi në një vend. 
Deklaratë: Nail Ka je vić, Udru že nja po ro di ca ote tih u Štrp ci ma, 
Sr bi ja. Fo ru mi i gjashtë re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru-
pi pu nu es: Qëlli met e KO MRA-së (RE KOM), No vi Sad, Ser bi, 
20 mars 2010.

Ko a li ci o ni për KO MRA du het të ketë qëlli me 
afatshkur tra dhe afat gja ta

(...) paj ti mi i qëndru eshëm, paj tim i ci li vi je nga 
bren da, i ci li nuk është im po nu ar nga jashtë është, 
në të vërtetë, shumë qëllim i rëndësishëm, ndos hta 
ed he qëllim afatgjatë, ndos hta këtu është ed he pro-
po zi mi nga ana ime që të mendojmë mbi kategorinë 
e qëlli me ve afatshkur tra dhe afat gja ta të këtij ko a-
li ci o ni. 
Deklaratë: Fi lip Pa vlo vić, Frak tal, Sr bi ja . Fo ru mi i gjashtë 
re gji o nal për të drejtën tran si to re – Gru pi pu nu es: Qëlli met e 
KO MRA-së (RE KOM), No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Gru pi pu nu es: Përbërja dhe zgjed hja e anëtarëve 
të KO MRA-së

Gjatë zgjed hjes së anëtarëve të ko mi si o nit, t’i 
je pet përparësi intelektualëve të rinj, fe mra ve 
dhe njerëzve të cilët nuk janë të in fek tu ar nga 
qëlli met us hta ra ke, po li ti ke dhe qëlli met tje ra.

Këtë nen/ pikë, unë do ta kis ha re vi du ar në tërësi, 
dhe përparësi do t’u epja njerëzve të rinj intelektualë, 
fe mra ve dhe atyre të cilët nuk janë të in fek tu ar nga 
qëlli met us hta ra ke, po li ti ke, dhe nga çfarëdo qëlli-
mi tjetër, dhe të jenë të lin dur që nga vi ti 1991. 
Deklaratë: Mir ko Ko va qiq, Nënat e Vu ko va rit, Kro a ci, Fo ru-
mi i gjashtë ra jo nal për të drejtën tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: 
Përmbajtja dhe zgjed hja e anëtarëve/eve të KO MRA-së, No vi 
Sad, Ser bi, 20 mars 2010. 

(...) pro po zoj që nu mri më i madh i anëtarëve në 
këtë ko mi sion të jenë fe mra, dhe të jenë të rinjtë të 
cilët nuk janë të jos hur me ideologjinë e ci la ka sjellë 
de ri këtu ku je mi sot. 
Deklaratë: Za hid Kre mić, Sho qa ta e të kthyer ve në Do boj, BeH, 
Fo ru mi i gjashtë ra jo nal për të drejtën tran zi ci o na le, Gru pi pu nu-
es: Përmbajtja dhe zgjed hja e anëtarëve/eve të KO MRA-së, No vi 
Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Anëtarët e par ti ve po li ti ke dhe pjesëmarrësit në 
luftë, nuk mund të jenë anëtarë të KO MRA-së. 

Poq ëse do të ke mi anëtarë që do të jenë për faq ësu-
es të par ti ve po li ti ke apo pjesëmarrës të luftërave, 
komandantë, do të ketë pa ragjyki me dhe tendencë 
që pro ce si nuk është objek tiv.. 
Deklaratë: Shu kri je Gas hi, Partnerët e Kosovës, Fo ru mi i gjashtë 
ra jo nal për të drejtën tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Përmbajtja 
dhe zgjed hja e anëtarëve/eve të KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 
20 mars 2010. 

(...) sa u përket atyre që do të jenë për faq ësu es të 
par ti ve po li ti ke, men doj se pjesëmarrja e tyre nuk 
do të jetë e mirëkuptueshme, sep se njerëzit do të 
kenë pa ragjykim lid hur me pjesëmarrjen e tyre në 
ko mi sion. 
Deklaratë: Rex hep Lus hta, Qen dra për pa qe dhe tolerancë, Kos-
ovë, Fo ru mi i gjashtë ra jo nal për të drejtën tran zi ci o na le, Gru pi 
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pu nu es: Përmbajtja dhe zgjed hja e anëtarëve/eve të KO MRA-së, 
No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Zyrtarët e Lartë të par ti ve po li ti ke nuk mund 
të jenë anëtarë të KO MRA-së, por anëtarët e 
thjeshtë të par ti ve po li ti ke nuk do të du hej të 
kenë pen ge sa për të qenë anëtarë të KO MRA-së.

(...) ata të cilët janë pro fe si o nist me vi te, të the mi 
kështu, që janë në krye të par ti ve të cak tu a ra po li ti-
ke apo që janë në par la men te, dhe që janë të njo hur 
si njerëz të cilët kanë zhvil lu ar jetën e tyre po li ti ke 
përmes par ti ve të veçanta po li ti ke, ata nuk mund të 
jenë [anëtarë të KO MRA-së], për shkak të një arsyeje 
të thjeshtë, sep se do të kri jo hej përshtypja se ky është 
ko mi sion par ti ak i ci li në prin cip është, ndos hta në 
funk sion të mbu li mit të kri me ve apo të fshe hjes së 
kri me ve, e ku rr se si në funk sion të vik ti ma ve dhe të 
zbu li mit të fak te ve të ci lat tregojnë në teknologjinë 
e kri mit në ter ri to ret e cak tu a ra (...) unë nuk paj to-
hem me ata që thonë se pjesëmarrja e thjeshtë ne 
ndonjë par ti do të du hej të jetë pengesë. Ju lu tem, 
ju mund të je ni anëtarë të ndonjë par tie, por të mos 
e udhëhiq ni atë par ti dhe të mos je ni kri ju es i ven-
di me ve kyçe të asaj par tie, (...) ndërsa është e drejtë 
qyte ta re të je ni po li ti kisht të or ga ni zu ar. 
Deklaratë: Amir Ku la glić, anëtarë i fa mi lje ve të vik ti ma ve, 
Srebrenicë, BeH, Fo ru mi i gjashtë ra jo nal për të drejtën tran zi ci-
o na le, Gru pi pu nu es: Përmbajtja dhe zgjed hja e anëtarëve/eve të 
KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010. 

Anëtarëve të thjeshtë të par ti ve po li ti ke, du het 
t’u le jo het të jenë anëtarë të KO MRA-së

Pse do të du hej të jenë anëtarësimi në ndonjë par ti, 
fak tor pen gu es për anëtarësim, veçanërisht kur ke-
mi njerëz të cilët (...) u kanë ta ku ar par ti ve të ci lat 
kanë dhënë kon tri but të rëndësishëm në këtë tre gim, 
ed he pse, natyrisht, kanë qenë të paktë. 
Deklaratë: Da li bor ka Ulja re vić, Qen dra për edu kim qyte tar, Ma li 
i Zi, Fo ru mi i gjashtë ra jo nal për të drejtën tran zi ci o na le, Gru pi 
pu nu es: Përmbajtja dhe zgjed hja e anëtarëve/eve të KO MRA-së, 
No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Per so ne lit të for ca ve të ar ma to su ra, du het t’u le-
jo het të jenë anëtarë të KO MRA-së.

 (…) ga ti në të gjit ha shte tet, nu mri më i madh i 
popullatës, posaçërisht në Bosnjë dhe Hercegovinë, 
kanë qenë të mo bi li zu ar, ju lu tem, dhe kanë qenë 
pjesëtarë të armatës. Të jesh anëtarë i ndershëm i 
armatës, nuk është kurrfarë mëkati. Ju e ke ni mbroj-
tur ve ten, ke ni mbroj tur shtëpinë tu aj, të the mi, ke ni 
mbroj tur fa mi ljen tu aj, dhe nuk e shoh arsyen pse 
një per son i tillë të mos ketë të drejtë që të jetë një 
ndër komisionerët.
Deklaratë: Amir Ku la glić, anëtarë i fa mi lje ve të vik ti ma ve, 
Srebrenicë, BeH, Fo ru mi i gjashtë ra jo nal për të drejtën tran zi ci-

o na le, Gru pi pu nu es: Përmbajtja dhe zgjed hja e anëtarëve/eve të 
KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010. 

(...) megjithatë men doj se du het të fshi het ky pa ra-
gra fi i dytë, “që nuk ka qenë pjesëtarë i ushtrisë”, 
sep se ka ed he të ndershëm, dhe “që nuk ka pasë 
të afërm familjarë në pjesëmarrje të ushtrisë” (...) 
Arsyeja është se kjo, ushtarët të cilët u kanë ndih-
mu ar ushtarëve tjerë të palës kundërshtare, kur 
kanë qenë të pla go sur, apo kur kanë qenë të zënë 
rob, sep se nuk kanë gu xu ar nga individët e cak tu ar 
të njësive të tyre, dhe të gjithë ata per so na, nënat e 
sot me të vu aj tu ra, gratë në të ze za, nuk di, gratë e të 
kid na pu ar ve, dhe si do që sot qu hen tërë ato sho qa-
ta, ne të gjit ha ato po i lëmë anash. 
Deklaratë: Mir sad Di zdar, Sho qa ta e të bur go sur ve të kam pe ve 
të për qen dri mit në BeH, Sho qa ta e të bur go sur ve të kam pe ve 
të për qen dri mit në Jaj ce, BeH, Fo ru mi i gjashtë ra jo nal për të 
drejtën tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Përmbajtja dhe zgjed hja e 
anëtarëve/eve të KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010. 

Në strukturën e KO MRA-së du het të ketë më 
shumë hapësirë për të rinj. Në ko mi sion du het 
të jenë anëtarë nga dy për faq ësu es të se ci lit grup 
et nik, e jo të shte te ve. 

(...) të rinjtë e moshës 25 vjeçare mund ta arrijnë 
pjekurinë in te lek tu a le, pran daj men doj në 
strukturën e KO MRA-së se do të du hej të ketë 
më shumë hapësirë për të rinjtë, sep se ndiejnë 
përgjegjësi për të kaluarën e baballarëve të tyre dhe 
e duan qar tësinë dhe pastërtinë, hi sto ri të pastër 
dhe jetë më të mirë për në të ar dhmen. Sa i përket 
për faq ësi mit si pas shte te ve, pro po zoj që për faq ësi mi 
të bëhet me nga dy anëtarë, por jo në përputhshmëri 
me shte te ek zi stu e se apo ato të së kaluarës, por të 
jenë nga dy për faq ësu es nga të gjit ha et ni te tet, e jo 
nga shte tet. 
Deklaratë: Lush Kra sni qi, pjesëtar i fa mi ljes së vik ti ma ve, Gja-
kovë, Kosovë, Fo ru mi i gjashtë ra jo nal për të drejtën tran zi ci o-
na le, Gru pi pu nu es: Përmbajtja dhe zgjed hja e anëtarëve/eve të 
KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010. 

Ku fi  ri i moshës për anëtarë në KO MRA du het të 
jetë 25 vjeç. Politikanët nuk do të du hej të jenë 
anëtarë të këtij ko mi si o ni.

Sa i përket li mi tit të moshës të për faq ësu e sve, ne je-
mi për ku fi rin e moshës 25 vjeç, sep se ke mi shumë 
të rinj të cilët janë të di plo mu ar dhe që kanë qenë 
të an gaz hu ar më shumë se dhjetë vi te në shoq ërinë 
ci vi le, dhe kanë një prapavijë të përvojës shumë të 
mirë. Ne je mi kundër pjesëmarrjes së politikanëve 
në pro ce sin e KO MRA-së, sep se kon flik ti në ish Ju-
go slla vi është bërë nga po li ti ka. 
Deklaratë: Isuf Ha li mi, Fisnikët, Kosovë, Fo ru mi i gjashtë ra jo-
nal për të drejtën tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Përmbajtja dhe 
zgjed hja e anëtarëve/eve të KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 
mars 2010. 
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Sa i përket li mi tit të moshës për për faq ësu e sit, 
men doj se ku fi ri më i ultë du het të jetë de ri në 25 
vjeçar. 
Deklaratë: Rex hep Lus hta, Qen dra për pa qe dhe tolerancë, Kos-
ovë, Fo ru mi i gjashtë ra jo nal për të drejtën tran zi ci o na le, Gru pi 
pu nu es: Përmbajtja dhe zgjed hja e anëtarëve/eve të KO MRA-së, 
No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Të hu ajt nuk mund të jenë anëtarë të KO MRA-
së, por mund të jenë në ro lin e këshilltarëve apo 
të vëzhguesve. 

Unë men doj se të hu ajt nuk do të du hej të jenë 
anëtarë të këtij ko mi si o ni ra jo nal, por mund të jenë 
në ro lin e këshilltarëve apo të vëzhguesve, të cilët 
do të mund ti ndihmojnë ko mi si o nit që më lehtë 
ta realizojë man da tin e saj du ke dhënë këshilla, 
natyrisht ata do të du hej të jenë njerëzit të cilët 
kanë përvojë pu ne në kësi lloj ko mi si o nesh jashtë 
ra jo nit të ci lit do ta përfshijë KO MRA. 
Deklaratë: Amir Ku la glić, anëtarë i fa mi lje ve të vik ti ma ve, 
Srebrenicë, BeH, Fo ru mi i gjashtë ra jo nal për të drejtën tran zi ci-
o na le, Gru pi pu nu es: Përmbajtja dhe zgjed hja e anëtarëve/eve të 
KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

(...) unë jam ka te go ri kisht kundër që të hu ajt të jenë 
anëtarë të ko mi si o nit. Pse? (...) vetë pu na e ko mi si o-
nit do të du hej të reflektojë përmbajtjen e asaj çfarë 
ke mi ar ri tur ne me for cat to na, diçka që në vetë du-
am ta bëjmë për ve ten tonë. 
Deklaratë: Ivan No vo sel, Le ga lis, Kro a ci, (Amir Ku la giq, anëtarë 
i fa mi lje ve të vik ti ma ve, Srebrenicë, BeH, Fo ru mi i gjashtë ra jo-
nal për të drejtën tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Përmbajtja dhe 
zgjed hja e anëtarëve/eve të KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 
mars 2010.

Sa u përket të hu aj ve, për shkak të mos be si mit që ka 
ek zi stu ar dhe ek zi ston në di sa ven de te cak tu a ra, 
men doj se ata do të du hej të jenë vetëm vëzhgues të 
KO MRA-së pa të drejtë vo te. 
Deklaratë: Lush Kra sni qi, pjesëtar i fa mi ljes së vik ti ma ve, Gja-
kovë, Kosovë, Fo ru mi i gjashtë ra jo nal për të drejtën tran zi ci o-
na le, Gru pi pu nu es: Përmbajtja dhe zgjed hja e anëtarëve/eve të 
KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Në ko mi si o ne du het të jetë për faq ësu e si i Kom-
be ve të Bas hku a ra.

(...) sep se nu mri më i madh i njerëzve në Kosovë dhe 
Me to hi, po flas për pjesëtarët e na ci o na li te tit serb 
dhe jo shqip tarë të cilët kanë qenë lo jal, dhe të na-
ci o na li te te ve tje ra, e ata janë romë, turq, Egjiptianë 
dhe të tjerë, të cilët janë vrarë me ar dhjen e tru pa-
ve paq ëso re (...) gjatë asaj ko he kur kanë ndodhë 
kri met, kri met e mëdha, askush nuk është kom pe-
tent. Pran daj do t’ju lu tem që ai pro blem i yni, në të 
vërtetë që ata njerëz të dënohen dhe të jetë pre zent 
për faq ësu e si i ko mi si o nit nga Kom bet e Bas hku a ra. 
Deklaratë: Na ta ša Šće pa no vić, fa mi ljet e te kid na pu ar ve dhe 
të vrarëve nga Ko so va e Me to hi ja, Ser bi, Fo ru mi i gjashtë ra jo-

nal për të drejtën tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Përmbajtja dhe 
zgjed hja e anëtarëve/eve të KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 
mars 2010.

Anëtari i KO MRA-së nuk du het të jetë i dënuar. 
Kjo nuk ka të bëjë me dënimet e re gji me ve auto-
ri ta re të shte te ve për shkak të ak ti vi te te ve të 
tyre po li ti ke. 

(...) per so ni i ci li do të zgjid het, nuk du het të jetë, 
gjegjësisht nuk du het të ketë qenë i dënuar. Këtu 
dua të thek soj se du het të eli mi no hen ato ele men-
te, pra, ata per so na të cilët kanë qenë të dënuar 
gjatë re gji mit to ta li tar apo auto ri tar pas vi te ve të 
’90-ta, gjegjësisht pa ra vi te ve të ’90-ta për arsye të 
përgjegjësisë po li ti ke, pra për shkak të ak ti vi te tit të 
tyre po li tik. 
Deklaratë: Ivan No vo sel, Le ga lis, Kro a ci, (Amir Ku la giq, anëtarë 
i fa mi lje ve të vik ti ma ve, Srebrenicë, BeH, Fo ru mi i gjashtë ra jo-
nal për të drejtën tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Përmbajtja dhe 
zgjed hja e anëtarëve/eve të KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 
mars 2010. 

Një numër i cak tu ar i komisionerëve du het të 
jenë për faq ësu e sit e vik ti ma ve. 

Men doj se vik ti mat apo për faq ësu e sit e sho qa ta ve 
të vik ti ma ve do të du hej të kenë një numër të cak-
tu ar të komisionerëve, sep se me këtë (...) do ti je pej 
një kre di bi li tet dhe le gji ti mi tet më i lartë ko mi si o nit 
ra jo nal. 
Deklaratë: Amir Ku la glić, anëtarë i fa mi lje ve të vik ti ma ve, 
Srebrenicë, BeH, Fo ru mi i gjashtë ra jo nal për të drejtën tran zi ci-
o na le, Gru pi pu nu es: Përmbajtja dhe zgjed hja e anëtarëve/eve të 
KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010. 

Anëtarët e KO MRA-së do të du hej të jenë të 
njo hur në shte tet e tyre për an gaz hi min e tyre 
në avan ci min e të drej ta ve të nje ri ut.

Ai per son apo ata per so na do të du hej të jenë të 
njo hur, nëse jo në ra jon, të paktën në shte tet e tyre, 
për an gaz hi min e tyre në avan ci min e të drej ta ve të 
nje ri ut dhe li ri ve qyte ta re, në zhvil li min e shoq ërisë 
ci vi le, në përhapjen e vle ra ve të shëndosha. 
Deklaratë: Sreć ko Će fer ja no vić, Ko mi si o ni Ko mu nal i Partisë 
De mo kra ti ke në Zajeçar, Ser bi, Fo ru mi i gjashtë ra jo nal për të 
drejtën tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Përmbajtja dhe zgjed hja e 
anëtarëve/eve të KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Du het të ekzistojë ko mi si o ni në ni ve lin e çdo 
shte ti, i ci li do ti hu lum toj kri met, ndërsa ko mi-
si o ni qen dror do ti marrë ven di met, dhe do ta 
hartojë ra por tin e përbashkët. 

Ne po fla sim për një ko mi sion ra jo nal i ci li do të 
jetë ko mi sion qen dror i përbërë nga komisionerët. 
Mirëpo, ajo si e vet me nuk do të mund ta kryejë me 
suk ses man da tin e saj de ri në fund, pran daj është e 
rëndësishme, që në periudhën e ardhshme të ha pim 
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di sku ti min për atë se a do të du hej të ketë ko mi si-
o ne në ni vel të shte te ve, të ci lat do të hulumtojnë 
kri min në ato shte te, dhe që ko mi si o ni qen dror (...) 
t’i sjellë ven di met, të hartojë ra por tin e përbashkët, 
ndërsa të gjit ha ko mi si o net tje ra në kuadër të saj të 
kenë man da tin e kryer jes së pjesës tek ni ke të punës 
në shte tin kon kret. 
Deklaratë: Amir Ku la glić, anëtarë i fa mi lje ve të vik ti ma ve, 
Srebrenicë, BeH, Fo ru mi i gjashtë ra jo nal për të drejtën tran zi ci-
o na le, Gru pi pu nu es: Përmbajtja dhe zgjed hja e anëtarëve/eve të 
KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Së pa ri du het të for mo hen ko mi si o net na ci o na-
le, e pa staj KO MRA.

Që të vijmë de ri te for mi mi i ko mi si o nit ra jo nal, së 
pa ri du het të for mo hen ko mi si o net ra jo na le apo se ci li 
shtet, veç e veç, por këto ko mi si o ne të mos qu hen zyra 
apo fi li a le, por të emërtohen ko mi si o ne na ci o na le. 
Deklaratë: Rex hep Lus hta, Qen dra për pa qe dhe tolerancë, Kos-
ovë, Fo ru mi i gjashtë ra jo nal për të drejtën tran zi ci o na le, Gru pi 
pu nu es: Përmbajtja dhe zgjed hja e anëtarëve/eve të KO MRA-së, 
No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Nu mri i komisionerëve nga se ci li shtet du het të 
jetë pro por ci o nal me nu mrin e vik ti ma ve. 

(...) pjesëmarrja e kandidatëve du het të ba zo het në 
nu mrin e vik ti ma ve (...) vetëm nëse vik ti mat nuk 
përzihen me vra sjet, atëherë do të vijmë de ri te një 
pro po zim fer, poq ëse këto dy kon cep te përzihen, 
atëherë nuk do të mund ta formojmë ko mi si o nin. 
Deklaratë: Shu kri je Gas hi, Partnerët e Kosovës, Kosovë, Fo ru-
mi i gjashtë ra jo nal për të drejtën tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: 
Përmbajtja dhe zgjed hja e anëtarëve/eve të KO MRA-së, No vi 
Sad, Ser bi, 20 mars 2010. 

(...) nu mri i anëtarëve në pro por ci o na li tet me nu mrin 
e shte te ve të da la nga shpërbimi i ish Jugosllavisë, 
men doj se nuk është op sion i mirë, sep se nuk ek zi-
ston as in te re si, e as nu mri i vik ti ma ve dhe kri me-
ve, as si pas vëllimit e as si pas strukturës. Men doj se 
Sllo ve nia nuk mund të ketë in te re sim të njejtë për 
këtë problematikë, po the mi poq ëse do të kra ha so-
hej me Bosnjën dhe Hercegovinën dhe Kosovën, sep-
se ed he në Kosovë por ed he në Bosnjë e Hercegovinë 
ka më shumë kri me si pas vëllimit dhe strukturës, ka 
shumë vik ti ma. 
Deklaratë: Amir Ku la glić, anëtarë i fa mi lje ve të vik ti ma ve, 
Srebrenicë, BeH, Fo ru mi i gjashtë ra jo nal për të drejtën tran zi ci-
o na le, Gru pi pu nu es: Përmbajtja dhe zgjed hja e anëtarëve/eve të 
KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

(...) nu mri i anëtarëve të atij ko mi si o ni, të jenë, le 
të the mi, më së shum ti 30, (...) të mos jetë numër i 
madh, kjo është e pa ra. E dyta, që kri te ri u mi i ci li 
këtu shpesh po përmendet, kri te ri u mi, nu mri i vik-
ti ma ve, kohëzgjatja e kon flik tit, e kështu me radhë, 

gjith se si du het të jetë objek tiv me ra stin e vërtetimit 
të nu mrit të anëtarëve të ko mi si o nit. 
Deklaratë: Mi le na Sa vić, Qen dra për in for mim dhe ndihmë ju ri-
di ke, Zvor nik, BeH, Fo ru mi i gjashtë ra jo nal për të drejtën tran-
zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Përmbajtja dhe zgjed hja e anëtarëve/eve 
të KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010. 

Nu mri i komisionerëve nga shte tet e cak tu a-
ra nuk du het të jetë në pro por cion me nu mrin 
e vik ti ma ve, sep se KO MRA du het pikërisht të 
vërtetoje nu mrin e vik ti ma ve.

(...) kur fla sim për nu mrin e anëtarëve të cilët 
vinë nga shte te e cak tu a ra, di sa herë këtu e kam 
dëgjuar se ai numër du het të jetë (...) në pro por cion 
me nu mrin e vik ti ma ve. Dua të thek soj se ne po e 
themelojmë këtë ko mi sion pikërisht për të vërtetuar 
nu mrin e vik ti ma ve. Pra, ne (...) këtu po e sjel lim 
ve tve ten në pyetje. 
Deklaratë: Ivan No vo sel, Le ga lis, Kro a ci, Fo ru mi i gjashtë ra jo-
nal për të drejtën tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Përmbajtja dhe 
zgjed hja e anëtarëve/eve të KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 
mars 2010.

Nga se ci li shtet du het të jenë nga tre anëtarë për 
KO MRA-në. 

Për faq ësi mi i shte te ve, nga tre anëtarë nga se ci li 
shtet, do të is hte mjaftueshëm, dhe men doj se nu-
mri i anëtarëve për faq ësu es nga shte tet nuk do të 
du hej të përcaktohet si pas madhësisë së shte tit 
pjesëmarrës. 
Deklaratë: Sreć ko Će fer ja no vić, Këshilli Ko mu nal i Partisë 
De mo kra ti ke në Za je qar, Ser bi, Fo ru mi i gjashtë ra jo nal për të 
drejtën tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Përmbajtja dhe zgjed hja e 
anëtarëve/eve të KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010. 

(...) nuk men doj se do të du het të ekzistojë nu mri më 
i madh, apo më i vogël në kra ha sim me shte tin i ci-
li me rr pjesë, sep se nuk është çështja se ata du het 
të mbivotojnë në ven di me, por në bazë të pro fe si o-
na li zmit dhe kom pe ten ca ve me fak te të vërtetojnë 
gjen djen ek zi stu e se. Në këtë aspekt, nuk shoh arsyen 
pse do të ketë nevojë për më shumë se 21 anëtarë, 
men doj se vlerë matëse e kom pro mi sit është që të 
gjithë të jenë të për faq ësu ar në mënyrë sa më re pre-
zen ta ti ve.
Deklaratë: Da li bor ka Ulja re vić, Qen dra për ar si mim qytetarë, 
Ma li i Zi, Fo ru mi i gjashtë ra jo nal për të drejtën tran zi ci o na-
le, Gru pi pu nu es: Përmbajtja dhe zgjed hja e anëtarëve/eve të 
KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Men doj se 21 anëtarë, është një numër mak si mal që 
do të mund të jenë, e që ko mi si o ni të funksionojë, 
dhe gjit has htu an gaz ho hem që të ketë për faq-
ësim të barabartë, sep se men doj se është çështje e 
përcaktimit, pro fe si o nal, të pa anshëm dhe objek-
tiv të vërtetimit të fak te ve, atë çfarë do të du hej ta 
bënte kom si o ni. Men doj se anëtarësimi në ko mi sion 
nuk do të du hej të jetë pi e tet për vik ti mat, por të 



Procesi KOMRA

315

Pasqyre e mendimeve, propozimeve dhe rekomandimeve 
janar 2010 – shkurt 2011

gje tu rat e ko mi si o nit do të du hej të jenë në shërbim 
të vik ti ma ve, dhe men doj se për faq ësi mi i Bosnjë e 
Hercegovinës, e ci la padyshim ka pasë më së shum-
ti hum bje dhe e ci la di si është më e in te re su a ra 
për këtë pro ces, do të re a li zo het përmes pro ce sit të 
dëgjimeve pu bli ke dhe një llo ji të re pa ra ci o nit, për 
të ci lin shpresojmë se di kur do të re a li zo het. Jo, as-
se si në bazë të pro por ci o na li te tit me nu mrin e vik-
ti ma ve. 
Deklaratë: Na ta ša Šće pa no vić, Sho qa ta e familajrëve të të kid-
na pu a rev dhe të vrarëve nga Ko so va e Me to hia, Fo ru mi i gjashtë 
ra jo nal për të drejtën tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Përmbajtja 
dhe zgjed hja e anëtarëve/eve të KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 
20 mars 2010.

Per so nat shpirtërorë nuk du het të jenë anëtarë 
të KO MRA-së, por du het të kenë funk sion e 
këshilldhënies. 

(...) ky nuk du het të jetë ko mi sion i kon fi e ni ci a li te-
tit, i përbërë nga per so nat e lartë fe tar të kis ha ve të 
cilët do ta diskutojnë këtë, sep se përvoja prak ti ke e 
historisë ka tre gu ar se me këtë do të du hej të mer ret 
shoq ëria ci vi le qyte ta re, dhe ata, do të thotë ma-
dje ed he eks per tet fetarë, po ed he ata, po men doj 
në profesorët uni ver si tar etj, por vetëm si një or gan 
këshillëdhënës, të kenë fun sksion këshillëdhënës në 
mënyrë që t’ua sqa rojnë di sa gjëra anëtarëve të ko-
mi si o nit.
Deklaratë: Sreć ko Će fer ja no vić, Këshilli Ko mu nal i Partisë 
De mo kra ti ke në Za je qar, Ser bi, Fo ru mi i gjashtë ra jo nal për të 
drejtën tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Përmbajtja dhe zgjed hja e 
anëtarëve/eve të KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

(...) unë e përshëndes dhe e përkrahë be si min (fenë) 
e se ci lit, por (...) pse po i rad hi sim ta ni në anëtarësi, 
(...) Sep se nëse e shikojmë të kaluarën tonë, të gjit ha 
luftërat kanë ndodhë për shkak të fe ve të ndryshme, 
për shkak të be si me ve të ndryshëm. 
Deklaratë: Zvon ko Gljuk, Sho qa ta e të bur go sur ve të kam pe ve 
të për qen dri mit të vi tit 1991, Ser bi, Fo ru mi i gjashtë ra jo nal për 
të drejtën tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Përmbajtja dhe zgjed hja e 
anëtarëve/eve të KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Do të du het të le jo het pjesëmarrja e udhëheq-
ësve fetarë në KO MRA. 

Pjesëmarrjen e udhëheq ësve fetarë, unë do ta pra-
no ja ate, sep se udhëheq ësit fetarë kanë ndi kim të 
madh te njerëzit, njerëzit kanë be sim te ata, dhe 
ata shumë lehtë mund të arrijnë de ri te in for ma tat, 
si dhe t’i bin din njerëzit të dëshmojnë. 
Deklaratë: Rex hep Lus hta, Qen dra për Pa qe dhe Tolerancë, Kos-
ovë, Fo ru mi i gjashtë ra jo nal për të drejtën tran zi ci o na le, Gru pi 
pu nu es: Përmbajtja dhe zgjed hja e anëtarëve/eve të KO MRA-së, 
No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Men doj se pro po zi mi i ko le ges është mjaftë i qëllu-
ar, për njerëzit nga bashkësitë fe ta re, por të ke mi 
kuj des të mos zgje ro he mi shumë (...) Por, men doj se 

ide ja është mjaftë e qëllu ar, sep se për arsye të re-
zul ta te ve të be su es hme që do të mer res hin, ndos hta 
do të is hte mirë që ata për faq ësu es fetarë të jenë në 
atë ko mi sion.
Deklaratë: Dra go Ko va če vić, Fo ru mir De mo kra tik Serb, Ser bi, 
Fo ru mi i gjashtë ra jo nal për të drejtën tran zi ci o na le, Gru pi pu nu-
es: Përmbajtja dhe zgjed hja e anëtarëve/eve të KO MRA-së, No vi 
Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Përsa i përket mënyrës së zgjed hjes të anëtarëve 
për KO MRA-në, më i mirë është op si o ni A. 

(...) më të afërt e kam op si o nin A, për shkak të 
thjeshtësisë së tij. Çdo op sion që është kaq i kom pli-
ku ar, [op si o ni B], hapë rrugë për hum bje ko he, për 
pa ra qi tjen e zbraztësirave apo sfi  da ve të pa pa ras-
hi ku es hme të ci lat pa staj mund të zgja ten. 
Deklaratë: Da li bor ka Ulja re vić, Qen dra për edu kim qyte tar, Ma li 
i Zi, Fo ru mi i gjashtë ra jo nal për të drejtën tran zi ci o na le, Gru pi 
pu nu es: Përmbajtja dhe zgjed hja e anëtarëve/eve të KO MRA-së, 
No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Përsa i përket mënyrës së zgjed hjes të anëtarëve 
për KO MRA-në, më i mirë është op si o ni B.

(...) kjo mund të jetë pyetje ide a le për shte tet, që në 
një mënyrë tek ni ke të bllokojnë pro ce sin, sep se nëse 
unë them se është nga Ma li i Zi, më fal ni, se për 
mua kan di da ti nga Ser bia është i papërshtatshëm, 
si dhe ai nga Bo snja, ai nga Kro a cia, ndërsa të tjerët 
janë fan ta stik, men doj se di kush nga Ser bia do të 
na thonë – ju nuk mund të na cak to ni ne ve se kush 
është i përshtatshëm apo jo (...) për mua, më shumë 
kup tim ka nëse shte tet e ja pin fj alën e fun dit, lid hur 
me kan di da tin e pro po zu ar, në përgjegjësinë e tyre 
apo të ter ri to rit të tyre. 
Deklaratë: Da li bor ka Ulja re vić, Qen dra për edu kim qyte tar, Ma li 
i Zi, Fo ru mi i gjashtë ra jo nal për të drejtën tran zi ci o na le, Gru pi 
pu nu es: Përmbajtja dhe zgjed hja e anëtarëve/eve të KO MRA-së, 
No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Unë jam për op si o nin B, men doj se kjo është një 
procedurë e ci la mund të apli ko het në një periudhë 
ko ho re më të gjatë, si pas vlerësimit tim kjo do të 
zgjasë rreth një vit apo dy, thënë sin qe risht, por unë 
nuk di për asnjë shem bull të iniciativës në shte tet 
to na ku shoq ëritë ci vi le e kanë pro po zu ar listën, e 
që in sti tu ci o net shtetërore ta kenë pra nu ar. 
Deklaratë: Ve sna Ter še lič, Do cu men ta, Kro a ci, Fo ru mi i gjashtë 
ra jo nal për të drejtën tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Përmbajtja 
dhe zgjed hja e anëtarëve/eve të KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 
20 mars 2010.

Paj to hem me parafolësit, se op si o ni A është pot hu-
aj se ideal. Por fat keq ësisht, men doj se objek ti visht, 
asnjë shtet nuk do të paj to het me këtë mo del, pran-
daj më parë do ta shqyrto ja op si o nin B, në kup ti-
min që ndos hta do të is hte më së mi ri që kandidatët 
të pro po zo hen nga or ga ni za tat jofitimprurëse, 
sho qa tat e qytetarëve, ma dje ndos hta ed he nga 



Procesi KOMRA

316

V  Procesi konsultativ mbi nismën për themelimin e KOMRA-s

partitë po li ti ke, pse jo? Nuk është e thënë që ata 
kandidatë të jenë nga radhët e tyre, kjo është çështje 
e përcaktimit të tyre.
Deklaratë: Sreć ko Će fer ja no vić, Këshilli Ko mu nal i Partisë 
De mo kra ti ke në Za je qar, Ser bi, Fo ru mi i gjashtë ra jo nal për të 
drejtën tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Përmbajtja dhe zgjed hja e 
anëtarëve/eve të KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Unë jam për kom bi ni min e op si o ne ve A dhe B. 

(...) unë jam për op si o ni mes op si o ne ve A dhe B, të 
kom bi no hen ato, do të thotë të ketë bashkëpunim 
me qe ve ritë ak tu a le për fu qi zi min e shoq ërisë ci vi le, 
dhe vënia e kon tak te ve mes qe ve risë dhe shoq ërisë 
ci vi le, sep se për mo men tin nuk ek zi ston. 
Deklaratë: Shu kri je Gas hi, Partnerët e Kosovës, Kosovë, Fo ru-
mi i gjashtë ra jo nal për të drejtën tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: 
Përmbajtja dhe zgjed hja e anëtarëve/eve të KO MRA-së, No vi 
Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Sfi  da më e mad he do të is hte vëzhgimi i or ga ne-
ve shtetërore për kandidatët e shte te ve tje ra. 

Sfi da më e mad he do të is hte kjo fa za e tretë, ku (...) 
li stat të ci lat do të ar ri nin nga shte tet e ndryshme 
dhe të ci lat janë të ngus htu a ra në, të the mi, pesë 
kandidatët më të mirë (...) kur shte tet e ndryshme 
do të du hej të de kla ro hen për kandidatët e shte te ve 
tje ra, men doj se është e rëndësishme që të kan di-
do het në ni ve let e shte te ve të cak tu a ra, dhe pa staj 
të ke mi mundësinë të propozojmë nga shte tet tje-
ra (...) kjo do të thotë, par la men tet dhe qe ve ritë të 
kenë ra stin të komentojnë, kjo do të is hte sfi da më 
e mad he, mu për atë sep se në këtë aspekt nuk ka 
shumë përvojë.
Deklaratë: Ve sna Ter še lič, Do cu men ta, Kro a ci, Fo ru mi i gjashtë 
ra jo nal për të drejtën tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Përmbajtja 
dhe zgjed hja e anëtarëve/eve të KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 
mars 2010.

Nu mri i anëtarëve të KO MRA-së du het të jetë 
mes 23 dhe 27 anëtarë.

 (...) nu mri i madh i anëtarëve sjellë rre zi kun e 
një or ga ni të stërmadh, i ci li nuk do të mund të 
funksionojë nor ma lisht, por gjit has htu ed he nu-
mri i vogël i anëtarëve nuk do ta ketë ka pa ci te tin 
e du hur, të the mi se, nuk do të mund ta kryejë 
punën e tij në mënyrë kon kre te. Megjithatë, nu-
mri mes 23 dhe 27 anëtarëve, men doj se është një 
numër op ti mal du ke marrë pa rasysh hapësirën 
ter ri to ri a le për të cilën vërtetohen fak tet e kri me-
ve të luftës dhe shke lje ve tje ra të rënda të të drej-
ta ve të nje ri ut. 
Deklaratë: Amir Ku la glić, anëtarë i fa mi lje ve të vik ti ma ve, 
Srebrenicë, BeH, Fo ru mi i gjashtë ra jo nal për të drejtën tran zi ci-
o na le, Gru pi pu nu es: Përmbajtja dhe zgjed hja e anëtarëve/eve të 
KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Par la men ti du het të zgjedhë dhe të konfi rmojë 
zgjed hjen e anëtarëve të KO MRA-së, e jo pre-
si den ti. 

(...) Par la men ti du het ta zgjedhë, ta konfirmojë, në 
fakt, zgjed hjen e këtyre anëtarëve. Men doj se do të 
du hej të jetë, dy të tre tat, do tua them përse. Në fakt, 
që e tërë kjo ide të ketë suk ses, du het të kri jo het një 
shkallë e lartë të pra ni mit të të gjit ha par ti ve po li ti ke 
në par la ment (...) Ku rr se si pre si den ti i republikës, në 
fakt ai ligjërisht mund ti propozojë di sa kandidatë, 
po jo ti zgjedhë ata, si pas kushtetutës ai nuk është 
kom pe tent si pas funk si o nit që ka. 
Deklaratë: Sreć ko Će fer ja no vić, Këshilli Ko mu nal i Partisë 
De mo kra ti ke në Za je qar, Ser bi, Fo ru mi i gjashtë ra jo nal për të 
drejtën tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Përmbajtja dhe zgjed hja e 
anëtarëve/eve të KO MRA-së, No vi Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

Men doj se nu mri prej 21 anëtarëve, është mak si mu-
mi sa mund të ketë, e që ko mi si o ni të funksionojë, 
gjit has htu unë jam për për faq ësi min e barabartë, 
sep se men doj se ajo çfarë du het të bëjë ko mi si o ni 
është vërtetimi i fak te ve në mënyrë pro fe si o na le, të 
pa an shme dhe objek ti ve. Men doj se anëtarësimi në 
ko mi sion nuk du het të jetë pi e tet për vik ti mat, por të 
gje tu rat e ko mi si o nit do të du hej të jenë në shërbim 
të vik ti ma ve, dhe men doj se për faq ësi mi i Bosnjë e 
Hercegovinës, si shte ti i ci li ka pësuar më së shum ti 
dhe e ci la është më e in te re su a ra për këtë pro ces, do 
të re a li zo het përmes dëgjimeve të shum ta pu bli ke, 
dhe mënyra e re pa ra ci o nit për të cilën shpresojmë 
se di kur do të re a li zo het. Jo, për faq ësi mi ku rr se si të 
mos bëhet si pas pro por ci o na li te it me nu mrin e vik-
ti ma ve. 
Deklaratë: Na ta ša Go ve da ri ca, Ser bi, Ini ci a ti va qyte ta re, Fo ru-
mi i gjashtë ra jo nal për të drejtën tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: 
Përmbajtja dhe zgjed hja e anëtarëve/eve të KO MRA-së, No vi 
Sad, Ser bi, 20 mars 2010.

89. Kon sul ti met ra jo na le me artistët 
mbi Iniciativën për the me li min e 
KO MRA-së

In sti tu ti Bos hnjak, Sarajevë, 
Bosnjë e Hercegovinë
7. prill 2010.

Kon sul ti met ra jo na le me artistët mbi Iniciativën 
për the me li min e KO MRA-së i kanë or ga ni zu ar 
udhëheq ësit ar ti stik të Fe sti va lit MESS në Sarajevë. 
Në ta kim morën pjesë 26 pjesëmarrës – regjisorë, 
artistë, shkrimtarë, kritikë, etj. Ta ki min e ha pi Na-
ta ša Kan dić (Fon di për të drejtën Hu ma ni ta re, Ser-
bi). Fjalën hyrëse e mbajtën Di no Mu sta fi ć (Drej tor 
i Fe sti va lit MESS, me temën “Artistët dhe ini ci a ti va 
për KO MRA-në”), Sve tla na Slap šak (te o ri ti ci en te e 
letërsisë nga Lu bja na, Sllo ve ni, em temën “Artistët 
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dhe ndërtimi i kujtesës”), Ja smi na Hu sa no vić (te o-
ri ti ci e ne te e kulturës, Fa kul te ti Fi lo zo fi k në Tuzëll, 
BeH,) dhe Bra ni mir Sto ja no vić (psi ko a na list nga 
Be o gra di, Ser bi, me temën “Ar ti dhe tra u mat e 
luftës”).

Paj ti mi, pa vërtetimin e fak te ve, është i 
pamundshëm.

Men doj se Na ta ša në pjesën hyrëse e tha çështjen 
kyçe, e ajo është se oligarkitë po li ti ke në ra jon ako-
ma prodhojnë an ta go ni zma, se bashkësitë et ni ke 
në ra jon ako ma jetojnë të izo lu a ra pa qëllim të 
sin qertë dhe të ha pur për një di a log. Mysafirët nga 
ra jo ni, ju lus të kup to ni ndjeshmërinë e veçantë të 
kësaj çështjeje në Bosnjë e Hercegovinë. Ne, në BeH 
ke mi si ste min shkol lor në një et ni tet – Fe de ra ta e 
BeH, i ci li është i ndarë, i ci li është një lloj apart-
hej di kla sik, në të ci lin pro ce si mësimorë shkon de ri 
në masë pa ra dok si, në të ci lin në të njëjtën klasë 
mësohen tri hi sto ri të ndryshme, ku në tri li bra të 
ndryshëm të historisë do ti gje ni shi frat e ndryshme 
të vik ti ma ve , në të ci lat sfi do het se a janë vrarë më 
mijëra apo vetëm di sa dhjetëra njerëz... Dhe, kjo 
ta ni sërish e fru stron opi ni o nin pu blik, i ri fru stron 
qytetarët dhe e pen gon afri min e re a li zi mit të qëlli-
mit fi nal të Iniciativës për KO MRA-në, e ky është 
pro ce si i ci li do të hapë mundësinë e paj ti mit. Paj ti-
mi, natyrisht, pa vërtetimin e fak te ve, e jo të in ter-
pre ti me ve të tyre, nuk është i mun dur. 
Deklaratë: Di no Mu sta fić, drej tor i fe sti va lit MESS, BeH, Kon-
sul ti met ra jo na le me artistët mbi Iniciativën për the me li min e 
KO MRA-së, In sti tu ti Bos hnjak, Sarajevë, BeH, 7. prill 2010. 

Të zhvillojmë kulturën e kujtesës, në të cilën 
kthe he mi kah e ardhmja. 

Men doj se gjithnjë e më shumë, ne je mi më larg së 
çështjes së sen si bi li zi mit për vik ti mat dhe bashkë-
ndjeshmërisë me të tjerët. Në rast se një iniciativë e 
tillë nuk e fi ton mbështetjen e gjerë in te lek tu a le, dhe 
nëse mbe sim në atë që më së shpes hti e kam dëgjuar 
si ar gu ment te kolegët, gjatë vi te ve të ka lu a ra: unë 
nuk mund të bëjë vetëm asgjë, çdo gjë rreth me je 
është pri mi ti ve, ata të gjithë janë të egër, pra, nëse 
mbe sim në një lloj emi gra ci o ni të brendshëm, nëse 
he qim dorë nga ini ci a ti vat e til la, ne fak ti kisht po 
hymë në diçka që e tha dje Su a da (Ka pić) në mënyrë 
shumë qartë “bashkërritje e ga bu ar”, dhe që, kam 
frikën, 15 vi te pas luftës është pa ra qi tur ga bi misht. 
Men doj se ky është një lloj i veçantë i vaz hdi mit të 
luftës, qu a je ni si të do ni, kuj ti met e luftës qyte ta re. 
Pran daj, men doj se përmes një ini ci a ti ve të tillë të 
kultivojmë apo të zhvillojmë kulturën e kujtesës, në 
të cilën do ta demonumentizojmë historinë dhe të 
kthe he mi nga e ardhmja. Dje e ke mi pasë temën e të 
ar dhmes (në pjesën e parë të konferencës – Mo du li 

për Me mo rien). Men doj se vetëm me iniciativë të 
tillë ne mund të arrijmë atë që e nënkupton kul tu ra 
e kujtesës, e ajo është: ba ra zia in te lek tu a le, re spek-
ti mi i fak te ve dhe dëshmive, luf ta kundër re la ti vi zi-
mit dhe re vi zi o ni zmit, të men du a rit kri tik, aftësinë 
të dallojmë, të jenë të ha pur për të tjerët dhe për 
ndryshi me, dhe e fun dit, natyrisht, indinjatën ndaj 
të gjit ha thjes hti me ve dhe ulja në kon tek stin bardh 
e zi. Ini ci a ti va e tillë në kup ti min e We be rit, nga 
njëra anë aspek tin shken cor kon tri buon në etikën 
e be si mit, sep se ato janë fak tet të ci lat do të evi-
den to hen pamohueshëm, ndërsa nga ana tjetër po 
hymë në hapësirën e ve pri mit po li tik, apo nëse do-
ni as htu, në ve pri min pu blik, që shpien në etikën e 
përgjegjësisë. 
Deklaratë: Di no Mu sta fić, drej tor i fe sti va lit MESS, BeH, Kon-
sul ti met ra jo na le me artistët mbi Iniciativën për the me li min e 
KO MRA-së, In sti tu ti Bos hnjak, Sarajevë, BeH, 7. prill 2010.

KO MRA mund të na lirojë nga pje sa e tepërt e 
historisë. Kjo është shpre sa jonë e fun dit të ha-
pur perspektivën për të ar dhmen, për gje ne ra-
tat pas nesh. 

Unë men doj se ko mu ni te ti ar ti stik du het të dalë nga 
auti zmi i llo jit të vet, nga injo ran ca apo nëse do ni 
nga in di fe ren ca ndaj pro ce se ve po li ti ke në hapësirat 
to na. Dje e përmendëm ter min an gaz hi mi, dhe sa-
do që Sve tla na (Slap šak) të thotë se kjo shpreh in to-
na ci o ne so ci a li ste, ai an gaz him i artistëve në këtë 
aspekt dhe kur është në pyetje kjo Iniciativë e shoh 
si një vëzhgues të qartë të këtyre ngjar je ve, të ci lat 
në këtë vëzhgim do të jenë ana li ti kisht të ma tu-
ra, se ri o ze, por të ci lat do të tentojnë që kolegët, të 
cilët i shman gen këtij an gaz hi mi në çfarëdo mënyre 
apo në të shpeshtën e ndajnë me gjyki me este ti ke, 
tentojnë të mobilizojnë, sqa rojnë rëndësinë e an gaz-
hi mit të tillë. Men doj se Ini ci a ti va për KO MRA-në 
mun det, në fund të fun dit, të na lehtësojë nga hi-
sto ria e tepërt, e ci la është prod hu ar në Ball kan, të 
na e sjellë një lloj li rie të veçantë, sep se do të fillojë 
nga një këndvështrim i qartë dhe që do të jetë në 
po zi cion i ci li mundë të dekontaminojë dis po zi tat 
e të gjithë atyre shtre sa ve ide o lo gji ke të ci lat janë 
grum bul lu ar gjatë vi te ve të ka lu a ra në ët gjit ha ni-
ve let e shoq ërisë. Unë per so na lisht nuk kam pasë 
dilemë as në vi tin 2006, kur ka fil lu ar të fli tet për 
këtë iniciativë, men doj se vetëm një kon tekst ra jo-
nal i gjerë i iniciativës së tillë mund ët sjellë re zul ta-
te, ndërsa për ne ve në BeH që e ruajmë përmbajtjen 
e mul ti et ni te tit, ini ci a ti va e tillë, kjo qa sje, ndos hta 
është ra sti i fun dit që të mund të ha pim rrugë për 
perspektivën e të ar dhmes, për gje ne ra tat të ci lat do 
të vinë pas nesh. 
Deklaratë: Di no Mu sta fić, drej tor i fe sti va lit MESS, BeH, Kon-
sul ti met ra jo na le me artistët mbi Iniciativën për the me li min e 
KO MRA-së, In sti tu ti Bos hnjak, Sarajevë, BeH, 7. prill 2010.
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KO MRA si fi l lim i ndërtimit të objek te ve ka pi-
ta le me jetëgjatësi she kul lo re. 

Kam dëgjuar për Iniciativën, por nuk kam di tur 
de ta jisht de ri në çfarë ma se ata janë thel lu ar në 
këtë pro ces dhe si do të zhvil lo het ai. Pro jek ti ynë, 
në të ci lin ke mi pu nu ar 15 vi te, atë që e tha Na ta-
ša, që e tha Di no si një deklaratë e atyre që do të 
du hej të jenë në atë iniciativë, mua po më du ket 
si një pro jekt i ëndrrave (dre am pro ject). Thjeshtë, 
nuk mund të be soj se ek zi ston një “ombrellë” për 
atë që e ke mi bërë ne si një kon tri but i yni në in ter-
pre ti min e asaj pe ri ud he. Dhe, gjithnjë ke mi pri-
tur që di kush tjetër, ndonjë grup apo individë, do 
të ketë kon tri bu tin e vet në atë ide. Dhe ku do të 
gjen den ata në një mo ment, nën cilën “ombrellë”, 
dhe në çfarë mënyrë do të, ndonjë grup apo in-
di vid, përfundimisht të vi het në kon tek stin të ci-
lin e pre zan toi Na ta ša si qëlli me të tyre. Pra, ky 
për mua është mo men ti i fa tit! Me të vërtetë, dhe 
pavarësisht se çfarë do të ndodhë ta ni me te, ky 
është një pro ces i ci li ta ni ek zi ston. Ndos hta do 
të mund ta trajtojmë si ndërtim të objek tit ka pi-
tal me jetëgjatësi she kul lo re: e fillojnë di sa njerëz, 
ndërtuesit, fi nan cu e sit, mbretërit, e vazhdojnë 
tjerët de ri sa të kryhet. Men doj, se ndos hta do 
të jetë më lehtë nëse mendojmë se kjo nuk do të 
përfundojë aq shpejtë, por ka fil lu ar. 
Deklaratë: Su a da Ka pić, re gji so re fil mi, shtëpia e fil mit Fa ma 
In ter na ci o nal, Sarajevë, BeH, Kon sul ti met ra jo na le me artistët 
mbi Iniciativën për the me li min e KO MRA-së, In sti tu ti Bos hnjak, 
Sarajevë, BeH, 7. prill 2010.

Ini ci a ti va për KO MRA-në është iniciativë e 
përkryer. Të dhënat e mar ra do të jenë të do bis-
hme për sociologët, antropologët, psikologët dhe 
do të krijojnë pjesëzat e përvojës së përbashkët. 

E ke mi përvojën in te re san te nga pe ri ud ha kur ke mi 
das hur të zhvillojmë anketën me pesë mijë qytetarë 
në Sarajevë, në vi tin 1996. Me çfarë je mi bal la fa qu-
ar? Së pa ri na është dashtë ta gjejmë metodën si pas 
së cilës do të punojmë. Në Sarajevë kanë qenë 11 ko-
mu na, dhe se ci la ka pasë llo jin tjetër të luftës. Në 
çfarë mënyre? Njëra e ka pasë oku pi min, tje tra jo, e 
tre ta e ka pas ujin, e katërta jo, njëra e ka pasë oku-
pi min nga for cat pa ra mi li ta re, ndërsa tjerët kurrë se 
kanë parë këtë gjë, thonë se ata nuk kanë parë diçka 
të tillë, APJ, etj. Do të thotë, ne i ke mi for mu ar 32 
pyetje të përgjithshme, dhe ne në fakt ke mi dashtë 
ti bëjmë copëzat e përvojave të përbashkëta, Kjo 
është tre gu ar si diçka shumë e rëndësishme dhe e 
saktë. Dhe, në çka ke mi hasë? Kjo si gu risht do të jetë 
rrëfim për KO MRA-në – njerëzit is hin tmerrësisht 
të dyshimtë. Ata pyet nin, se pse ne ta ni po e bëjmë 
këtë?

Në mo men tin, kur ek zi ston diçka e tillë (Ini ci-
a ti va për KO MRA-në), që në fakt është ide a le, 
ne të gjithë të tjerët do të gjejmë me to dat të ci lat 
do të na ndihmojnë, që ato të dhëna per fek te të 
shfrytëzueshme ti shfrytëzojmë, du ke fil lu ar nga 
sociologët, antropologët, psikologët...

Men doj se Ini ci a ti va e Na ta šas, dhe e njerëzve rreth 
saj, në aspek tin e kësaj që fo la ta ni, është ab so lu tisht 
e përkryer dhe në mënyrën që artistët, hu lum tu e sit, 
intelektualët..., do të du hej ab so lu tisht të paj to hen 
me këtë iniciativë, sep se ajo nuk do të mund të sjellë 
de ri të po le mi kat, nëse do të mi ra to hej një me to do-
lo gji e përkryer e pra ni mit të de kla ra ta ve të ve ta. 
A do të jetë ajo përmes an ke ta ve, vi deo pa ra qi tje-
ve apo me ndonjë mënyrë tjetër, nuk ka rëndësi, etj. 
Dhe, një ditë, pas 30 vi tesh apo më herët, e tërë kjo 
do të jetë në një ar kiv, dhe gje ne ra tat e ardhshme 
do të mund të shfrytëzojnë atë. Në vetë pro ce sin, 
ju mund të te sto ni se sa e ke ni fi tu ar, sa do të fi to-
ni, shumë e më shumë...dhe në fund, men doj se kjo 
është një iniciativë e përkryer! 
Deklaratë: Su a da Ka pić, re gji so re fil mi, shtëpia e fil mit Fa ma 
In ter na ci o nal, Sarajevë, BeH, Kon sul ti met ra jo na le me artistët 
mbi Iniciativën për the me li min e KO MRA-së, In sti tu ti Bos hnjak, 
Sarajevë, BeH, 7. prill 2010.

Nuk janë të gjithë të vde ku rit të njëjtë, ka të vde-
kur të cilët nuk janë gje tur. 

Natyrisht se e mbështesim Iniciativën për KO MRA-
në. Nëse ajo i drej to het artistëve, në vetë ftesën, më 
du ket se, ek zi ston një pro blem. Nëse fillojmë me 
ideologjinë e paj ti mit, e ci la është kon sti tu i ve për 
veprimtarinë e KO MRA-së, të fillojmë nga uni-
ver sa li zmit të krishterë, të ci lin e përmendët, që të 
gjithë të vde ku rit janë të njëjtë, të ni se mi nga ajo se 
kjo nuk është ftesë për artistët. Sep se, artistët dhe 
fte sat për artistët nuk është të mer ret me uni ver sa li-
zmin ab strakt i ci li, si pas me je, prod hon ideologjinë 
e paj ti mit, që është fik si mi në një gjen dje e ci la ri-
prod hon kon flik tin e përhershëm të palëve. Çka do 
të thotë ftesën që njerëzit të paj to hen në Bosnjë, nën 
këto kus hte? Nën këto kus hte nëse paj to hen, ide o lo-
gjia e paj ti mit në fakt nuk e kërkon të vërtetën! Ajo 
prak ti kisht kërkon vaz hdi min e iden ti te te ve të cilët 
janë prod hu ar gjatë kon flik te ve luf ta ra ke dhe të cilët 
janë fik su ar si iden ti te tet të fsheh ta. Me fjalë të tje-
ra, ide o lo gjia e paj ti mit in si ston në atë që re zul ta ti 
i luftës prak ti kisht të jetë re zul ta ti përfundimtarë. 
Apo, çka do të thotë uni ver sa li zmi i krishterë se të 
gjithë të vde ku rit janë të njëjtë? Të gjithë të vde ku rit, 
nuk janë të njëjtë! Thjeshtë, sep se ekzistojnë të vde-
ku rit që ako ma nuk janë gje tur.
Deklaratë: Bra ni slav Sto ja no vić, psi ko a na list, Be o grad, Ser bi, 
Kon sul ti met ra jo na le me artistët mbi Iniciativën për the me li min 
e KO MRA-së, In sti tu ti Bos hnjak, Sarajevë, BeH, 7. prill 2010.
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Ide o lo gjia e paj ti mit e ci la prod hon re zul ta tin e 
luftës, pa e vënë në dilemë, re fu zon artistët.

Kështu fak te ve PO, por nën ci lat kus hte? Sep-
se, i tërë pro ce si i paj ti mit dhe me ka ni zmat të 
cilët mar rin pjesë në ri kon stru i min e fak te ve, në 
një mënyrë prodhojnë atë strategjinë e ci la veçse 
është shkru ar në vetë re zul ta tin e luftës, dhe në një 
mënyrë merrë pjesë në ri prod hi min e asaj që është 
re zul tat i luftës pa e vënë në dilemë. Pran daj kjo 
nuk ka përgjigje nga artistët dhe intelektualët, sep-
se, megjithatë, e vërteta në këtë mënyrë nuk është 
uni ver sa le, për shem bull, në mënyrën që të the mi 
se të gjithë të vde ku rit janë të njëjtë. Kjo për ar-
tin nuk është in te re san te. Ar ti, pikërisht mer ret 
me veçantinë e vde kjes, e ci la nuk është e njëjtë si 
vde kja tjetër. Dua të tër heqë vërejtjen, që në vetë 
atë që e nënkupton KO MRA, si kornizë të vetën 
nor ma le ide o lo gji ke, e kjo është ide o lo gjia e paj-
ti mit, men doj se kjo më shumë e re fu zon skenën e 
artistëve për pjesëmarrje, se sa që e tër heqë dhe e 
mo bi li zon.
Deklaratë: Bra ni slav Sto ja no vić, psi ko a na list, Be o grad, Ser bi, 
Kon sul ti met ra jo na le me artistët mbi Iniciativën për the me li-
min e KO MRA-së, In sti tu ti Bos hnjak, Sarajevë, BeH, 7. prill 
2010.

KO MRA nuk është rrëfi m po li tik, por njerëzorë, 
ma dje ed he rrëfi m fe tar. KO MRA du het të 
punojë në in ku ra ji min e vik ti ma ve të ci lat do ta 
diktojnë rit min e Ko mi si o nit. Të mos lejojë që 
dëshmitarët të vde sin pa dëshmuar, sep se gre-
mi nat do të çimentohen sërish. 

Vlerësoj se në BeH pro ble mi kryesorë është de na-
si fi ki mi i et ni te tit të qu aj tur Re pu bli ka Srp ska, do 
ta përsëris: de na si fi ki mi i et ni te tit të qu aj tur Re-
pu bli ka Srp ska i ci li është kri ju ar në gje no cid. Pra, 
ky është pro ble mi thelbësorë dhe kur ta zgjid him 
këtë pro blem do të mund të fla sim për vaz hdi-
min e iniciativës së sin qertë, hu ma ne dhe eti ke të 
qu aj tur KO MRA. KO MRA nuk është rrëfim po li-
tik, ai është rrëfim hu man, rrëfim njerëzorë. Për 
ata që besojnë, të cilët janë fe tar, KO MRA është 
rrëfim fe tar. Ky është rrëfim i ci li nuk ka lid hje me 
politikë, por unë dua të be soj në më në fund në 
Republikën Srp ska do të gjin den di sa njerëz të cilët 
do të mund të thonë se ky është pro jekt na zist dhe 
se ky është pro jekt i ci li du het të zhdu ket për hir të 
së ar dhmes, sep se është kri ju ar në ato ngjar je të 
ci lat janë në kundërshtim me pa ra me trat nor mal, 
njerëzorë – siç do të tho nin Malazezët, humanë 
në të gjithë pa ra me trat në të cilët sot ba zo het 
njerëzimi. Pra, thash diçka që është e vrazhdë, por 
që be soj se është e saktë. Sa i përket KO MRA-së si 
pro jekt, ai është i domosdoshëm, ndërsa ata të cilët 
e kundërshtojnë, vetëm e vërtetojnë thënien ti me se 

ata janë në shërbim të politikës dhe të çimentimit 
të re zul ta tit të luftës. Por, kështu nuk mun det! KO-
MRA du het të ikë prej politikës, dhe po li ti ka du-
het të ikë prej KO MRA-së. Rre gul lat e njëjta du het 
të vlejnë për tërë ra jo nin, dhe në de bat du het të 
zbulojmë se cilët janë ata janë ata njerëz dhe or-
ga ni za ta të cilët janë të gatshëm dhe de ri në çfarë 
ma se të shkojnë de ri në fund në mi si o nin njerëzorë 
të zbu li mit, jo vetëm të kri me ve të luftës, por ed he 
të ofri mit të mbështetjes së të gjallëve. Këtu shumë 
pak po fli tet, se viktimën du het vënë në pi e de stal, 
që vik ti ma të jetë ajo e ci la e dik ton tem pon në KO-
MRA, e jo e kundërta. 

Men doj se KO MRA du het të punojë në in ku ra ji min 
e vik ti ma ve dhe di rekt të shko het drejt or ga ne ve të 
li gjit, struk tu ra ve të sigurisë në të gjit ha shte tet e ish 
Jugosllavisë, që vik ti mat dhe dëshmitarët të mbro-
hen. Ata janë më të rëndësishmit, sep se ko ha po 
ka lon dhe kam frikë se do të na vde sin dëshmitarët. 
Nëse këtë nuk e bëjmë, do të na ndod hin 40-50 vi te që 
do të jetë e for mu ar ko mi si o ni dhe kur të çimentohen 
gre mi nat e luftës së II-të botërore. Të mos e lejojmë 
këtë gjë, KO MRA, le ta përfundojë punën e saj der i 
në fund pa ra se të na vde sin vik ti mat. 

Pra, unë me të vërtetë ape loj në njerëzi, drejtësi, 
hu ma ni tet. Unë KO MRA-në e shoh vetëm si rrëfim 
hu man!
Deklaratë: Bla žo Ste vo vić, Klu bi al ter na tiv, Tre bi nje, BeH, Kon-
sul ti met ra jo na le me artistët mbi Iniciativën për the me li min e 
KO MRA-së, In sti tu ti Bos hnjak, Sarajevë, BeH, 7. prill 2010.

Fak tet e vërtetuara në gjyka ta bëjnë dal li min 
mes vik ti ma ve. 

Ju po e ngatërroni atë kur po them: të vde ku rit 
janë të barabartë, si pas asaj që është vlerësimi li-
gjor i veprës pe na le, e ci la përcakton a është di-
kush viktimë e gje no ci dit, a është di kush viktimë 
e përndjekjes, viktimë e kri mit kundër njerëzimit 
apo viktimë e kri mit të luftës. Atëherë, këto janë 
gjëra krejtësisht tje ra. Në atë rast nuk mund të këtë 
barabarësi, ajo është diçka që e përcakton gjyka ta, 
çfarë thotë ven di mi gjyqësor. E ato janë fak tet. Ato 
fak te të vërtetuara në gjyka ta, de fi ni ti visht bëjnë 
dal li me në mes vik ti ma ve të kri me ve të ndryshme 
dhe të ni ve le ve të ndryshme. Vik ti ma më e mad he 
është vik ti ma e kri mit më të rëndë, ndërsa kri mi më 
i rëndë në mes gjit ha kri me ve është gje no ci di, dhe 
kjo rrjedhë nga de fi ni ci o ni li gjor, ketë nuk e them 
nga ndonjë bin dje e imja per so na le, por këtë kështu 
e ka de fi nu ar gjyka ta.
Deklaratë: Na ta ša Kan dić, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta-
re, Ser bi, Kon sul ti met ra jo na le me artistët mbi Iniciativën për 
the me li min e KO MRA-së, In sti tu ti Bos hnjak, Sarajevë, BeH, 7. 
prill 2010.
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Ar ti du het të luftojë kundër ndar jes së vik ti ma-
ve në to nat dhe tu a jat. KO MRA është iniciativë 
e përsosur në botën e papërsosur. 

 Të sho him se çfarë mund të bëjë ar ti, kur i me rr fak-
tet të ci lat i ke mi mbledhë gjatë punës në ter ren, dhe 
si do të mund ti kthejë pa staj? Çfarë janë ato, kur ti 
me rr ar ti dhe me to e kryejnë atë që unë men doj se 
është detyra e ar tit? Të mos ketë keq kup ti me – KO-
MRA është ga ti se iniciativë e përsosur në një botë 
të papërsosur. 

Të pakët janë artistët të cilët mer ren me të ke qen, 
që fla sin për vik ti mat. Në të shumtën ato janë vik ti-
mat to na. Unë kam frikë se nga kjo e paktë që na ka 
mbet të shfrytëzojmë në vend, ai lloj i mirëkuptimit 
i të vde ku rit për të vde ku rit do të bëhet do mi nu e se, 
kam frikë se ed he më tu tje do të li ci to het me jetën. 
Ar ti du het të luftojë shumë kundër asaj se ekzistojnë 
vik ti mat to na dhe vik ti mat e ju a ja. 
Deklaratë: Slo bo dan Šnaj der, shkrim tar, Za greb, Kro a ci, Kon-
sul ti met ra jo na le me artistët mbi Iniciativën për the me li min e 
KO MRA-së, In sti tu ti Bos hnjak, Sarajevë, BeH, 7. prill 2010.

Ar ti është mje ti i vetëm i vërtetë që KO MRA të 
bëhet më e kup tu es hme në pjesën më të mad he 
të popullatës. 

Dhe në fakt, men doj se në re a li zi min e pro gra-
mit të KO MRA-së, ar ti përpos që du het të jetë i 
nënkuptueshëm, i ftu ar, i ape lu ar siç thonë di sa 
fi lozofë, in ter pe lu ar, që të bëjë diçka për ne dhe ne 
për atë, por ndos hta është mje ti i vetëm i vërtetë që 
të fi llojë kjo çështje sa do e kup tu ar në pjesën më të 
mad he të popullatës.
Deklaratë: Sve tla na Slap šak, te o ri ti ci en te e letërsisë. Lubjanë, 
Sllo ve ni, Kon sul ti met ra jo na le me artistët mbi Iniciativën për 
the me li min e KO MRA-së, In sti tu ti Bos hnjak, Sarajevë, BeH, 7. 
prill 2010. 

KO MRA mund ta hulumtojë përgjegjësinë e in-
di vi dit por jo përgjegjësinë ko lek ti ve.

Ka li mi nga përgjegjësia ko lek ti ve (për të cilën men-
doj se është më e pa-ar gu men tu a ra, nuk mund të 
fli tet veçanërisht mençur për te) në përgjegjësinë 
njerëzore për se ci lin nje ri, ndos hta do të du hej 
kërkuar dhe pro po zu ar KO MRA-së, gjegjësisht 
njerëzve të cilët janë të ndërlidhur me KO MRA-në, 
që të mendojnë për këtë çështje. 

Men doj se ide ja e ko mu ni ki mit me artistët, për të 
cilët men do het se do të mund të ndihmojnë këtë 
iniciativë jashtëzakonisht hu ma ne dhe fi sni ke, të 
do mos dos hme për suk se sin e pro jek tit siç është KO-
MRA, du het të vëzhgohet, të gjin den, të vërehen 
njerëzit të cilët e kanë këtë lloj prir je je, pa ra se gjit-
hash prir jen eti ke. 

Deklaratë: Lju bo mir Đur ko vić, shkrimatë, Podgoricë, Ma li i Zi, 
Kon sul ti met ra jo na le me artistët mbi Iniciativën për the me li min 
e KO MRA-së, In sti tu ti Bos hnjak, Sarajevë, BeH, 7. prill 2010. 

Të gjin den partnerët sta bil me dial për këtë pro-
jekt

Nga ana tjetër, ju e ke ni pa ra qitë një plan të cak-
tu ar me dial, me ët ci lin do të pre zan to het ky pro-
jekt në ven det ët ci lat janë objek ti këtij hu lum ti mi, 
gjegjësisht të do ku men ti mit (fi nal). Du ke pasë pa-
rasysh se me di at janë në situatë të ngjas hme si të as-
htu qu aj tu ra ko mu ni te tet ar ti sti ke, nën ndi ki min e 
madh të po li ti ka ve ak tu a le, në mënyra të ndryshme 
të shan taz hu a ra nga ato po li ti ka ak tu a le më mi ra-
ti min apo mos-mi ra ti min e fre ku en ca ve të cak tu a ra 
të ci lat MSDN të ndërpriten, etj., du het të zgjid hen 
me di et sta bi le si partnerë për këtë pro jekt të ci lin do 
ta përcjellin. Dhe, se ci li që do të bashkëngjitet, si gu-
risht se do të jetë i mirëseardhur.
Deklaratë: Lju bo mir Đur ko vić, shkrim tar, Podgoricë, Ma li i Zi, 
Kon sul ti met ra jo na le me artistët mbi Iniciativën për the me li min 
e KO MRA-së, In sti tu ti Bos hnjak, Sarajevë, BeH, 7. prill 2010. 

Gru pi muzikorë ndihmës (Band aid) i ci li do të 
këndojë për pa qen, paj ti min, vik ti mat si seg-
ment ar ti stik i KO MRA-së. 

Pra, si të ko or di no het në ni vel ra jo nal, çka do që 
do të thotë ajo, nuk i dua sin tag mat, “ko mu ni te ti 
muzikorë”? Është shumë e rëndësishme, mua, në ra-
port me luftën, në ra port me mundësitë eko no mi ke, 
mundësitë e tran zi ci o nit, po li ti ke, mul ti-kul tu ro re, 
në kup ti min e bashkëjetesës, në aspek tin e punës 
së detyri mit që të punojmë në ndërlidhjen e njëri 
tje trit, dhe që e përmban atë si seg ment ar ti stik të 
KO MRA-së, e përmban temën e saj, përmban paj-
ti min në ti tull, në for mu li min e ati lloj pro jek ti të 
përbashkët i ci li mund të ketë një numër të madh të 
mënyra ve të ve pri mit të saj. 

Nuk është e pazakontë, ek zi ston mënyra e gru pit 
mu zi kor të ndihmës (band aid). Është shumë in-
te re san te, mua në këtë më ka aso cu ar zo nja Slap-
šak, kurrë më parë nuk ka ndodhë në ra jon, për 
kaq kohë, të ekzistojë bashkëpunimi kaq i madh i 
muzikantëve në treg – aq shumë saqë yjet e muzikës 
ser be tur bo folk, yjet në Kro a ci – në atë situatë nuk 
ek zi ston asnjë pro jekt muzikorë, siç dëshirojnë të 
shpre hen ata, të jenë mbled hur në ndonjë grup mu-
zi kor (band aid) dhe të kenë kënduar këngë për pa-
qen, paj ti min, vik ti mat, nuk di, në emër të Evropës, 
të the mi kështu, sep se në këtë rast po mbështetemi 
pas Evropës dhe vle ra ve evro pi a ne, në kohën e 
fun dit po fshi he mi pas saj të gjithë, dhe si do që t’a 
mendojmë këtë, ky është një vend i përgjithshëm, 
ma dje ed he përtej tij. 
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Pra, ekzistojnë mënyra të ci lat mund të kenë vlerën, 
të ci lat nuk do të du hej të na jenë he re ti ke këtu, e 
ajo është diçka që ka kup ti min e re kla mi mit në këtë 
punë. Sep se, ai tre gim është lënë shumë pas do re 
dhe nor ma lisht është de fek ti zu ar. 

Çfarë ta ni pas Hagës? Çfarë, ta ni ne artistët të 
mer re mi me këtë gjë? Të gjithë po heshtni. Të 
gjithë mer re mi, ed he me di et dhe të gjithë tjerët, 
posaçërisht ven det e përgjithshme, të gjithë gjen de-
mi në pyetësorë, sho qa ta ve evro pi a ne, spe ku li met 
për vle rat evro pi a ne, ndërsa këtu çështjet siç janë 
thel bi i ko mu ni ki mit në këto hapësira, në Bosnjë e 
Hercegovinë posaçërisht, pra këto për ne këtu janë 
de fek ti zmi. 
Deklaratë: Rad mi la Voj vo dić, re gji so re, Podgoricë, Ma li i Zi, 
Kon sul ti met ra jo na le me artistët mbi Iniciativën për the me li min 
e KO MRA-së, In sti tu ti Bos hnjak, Sarajevë, BeH, 7. prill 2010. 

KO MRA është kusht për të gjit ha bashkëpunimet 
në të ar dhmen në ra jon. 

Men doj se për tërë ra jo nin dhe për të rinjtë e të 
gjit ha bashkëpunimet even tu a le të ardhshme, dhe 
në të ar dhmen, ide ja dhe pu na me të cilën mer ret 
KO MRA është një kusht, pa të ci lin nuk mund të 
shkojmë më tu tje.
Deklaratë: Ta nja Mi le tić-Oru če vić, re gji so re, Mo star, Kon-
sul ti met ra jo na le me artistët mbi Iniciativën për the me li min e 
KO MRA-së, In sti tu ti Bos hnjak, Sarajevë, BeH, 7. prill 2010. 

Për të folë në pla nin e gjerë për bal la fa qi min, 
du het ta sqa rojmë të vërtetën dhe të paj to he mi 
në ni ve lin lo kal. Në Mo star, asnjë rrëfi m tra gjik 
nuk është tre gu ar de ri në fund. 

Por, ta ni unë do të do ja t’i kus htoj vëmendjen një 
aspek ti të ci lin, më du ket se, nuk e ke mi përmendë, i 
ci li ndos hta nuk është aq di rekt i lid hur me kornizën 
e tillë me to do lo gji ke dhe stra te gji ke të KO MRA-së, 
por për mua per so na lisht është i rëndësishëm, por 
men doj se ndos hta ka ed he një rëndësi më të gjerë. 
Pra, atë që gjithnjë po e përmendim janë pa ri met 
dhe mënyrat e kri ji mit të pa ra qi tur të vërtetën, 
bal la fa qi mi me të kaluarën në seg men tet bren-
da shte te ve të ra jo nit, mes gru pe ve të njerëzve në 
atë hapësirën e gjerë. Megjithatë, unë men doj se 
është i domosdoshëm shi ki mi që në atë pla nin e 
gjerë, në një ni vel më të lartë është fil lu ar dhe pas 
një ko he re la ti visht të gjatë, por di kur megjithatë 
ka përfunduar ai pro ces. Atë që do të du hej ta bëjë 
se ci li, është që të bëjë ha pje dhe pa ra qi tje sa do të 
vo gla për të vërtetën dhe paj ti min në ni ve lin lo kal. 
Ndos hta kjo nuk po ju tingëllon aq mirë, por po flas, 
natyrisht nga përvoja per so na le, gjëja e ci la është 
më ba zi ke e ci la du het të ndodhë është zbu li mi i të 

vërtetës dhe paj ti mi mes qytetarëve të Mo sta rit dhe 
qytetarëve të Mo sta rit. 

Dhe me të vërtetë, mund të tingëllojë si disfatë, 
por unë mund tu ga ran toj se kjo është gjen dja 
ab so lu te e ditëve të sot me në qyte tin e Mo sta rit, 
që për të vërtetën të mos fli tet, që fak ti kisht asnjë 
rrëfim tra gjik kurrë nuk është tre gu ar de ri në 
fund, natyrisht, ngjar jet e vo gla tra u ma ti ke, Ato 
kanë qenë ak si o ne ma si ve, ato kanë qenë ndërtesa 
të tëra me njerëz, të cilëve di kush u ka tro ki tur në 
derë, i ka marrë dhe i ka dërguar në sta di um dhe 
pa staj i kanë dërguar në kam pe të për qen dri mit 
(llo go re). Pra, këto janë sa si enor me të grum bul lu-
a ra të tra u ma ve për të ci lat kurrë nuk është fo lur, 
të ci lat kurrë nuk janë përpunuar, dhe ajo çfarë 
është për mua më e vështira dhe për çfarë men doj 
se ide ja dhe qa sja e KO MRA-së do ët mund të bëjë 
ndonjë ndryshim.
Deklaratë: Ta nja Mi le tić-Oru če vić, re gji so re, Mo star, Kon-
sul ti met ra jo na le me artistët mbi Iniciativën për the me li min e 
KO MRA-së, In sti tu ti Bos hnjak, Sarajevë, BeH, 7. prill 2010. 

Në KO MRA të përfshihet kuj ti mi i rezistencës 
së intelektualëve, artistëve ndaj ter ro rit. 

Por, gjith se si do të is hte mirë që në KO MRA të 
përfshihet ed he kuj ti mi në lid hje me atë çfarë 
ka qenë re zi sten ca në ra port me ter ro rin i ci li ka 
ndodhë. Kur Sve tla na Slap šak thotë se te a tri është 
një ndër for mat më të mi ra të shpre hjes që Ini ci-
a ti va e KO MRA-së të re a li zo het përmes ar tit, më 
du het të pre zan toj atë që e ka bërë Bor ka Pa vi će-
vić dhe mba se ed he shumë të tjerë në “zemrën e 
folesë së gjarpërinjve”në Be o grad. Pra, ata e kanë 
mo de lin, ata e kanë përvojën lid hur me atë se si të 
po zi ci o no hen ndaj ter ro rit dhe dhunës, por janë 
bal la fa qu ar drejtpërdrejt me te. Do të thotë, e tërë 
ajo që do të ndodhë në KO MRA dhe më tu tje në ët 
ar dhmen, men doj se në atë grum bul li min e kujtesës 
do të du hej përfshirë ed he atë që kurrë nuk është 
bërë dhe ajo për çfarë unë tërë kohën po flas. Ato 
janë Ser bia dhe Ma li i Zi në ra port me fas hi zmin 
i ci li ka ndodhë, ku ata e kanë një grup të madh 
njerëzish, intelektualë dhe artistë, të cilët me ve-
prat e tyre të formësuara në mënyrë të përsosur, me 
tematikë, me gu xim dhe si gu risht ed he me vle ra të 
lar ta ar ti sti ke. 

Pra, nëse një gjë të tillë veçse e kanë bërë Bor-
ka Pa vi će vić dhe Qen dra për de kon ta mi nim 
kul tu ror, ne këtë do të du hej ta dimë, që psh, 
në Sarajevë për këtë fa re nuk dinë. Vetëm di sa 
individë dinë për atë çfarë kanë bërë ata në Be o-
grad. Ndërsa këta në Be o grad sërish janë të fru-
stru ar dhe nuk duan të fla sin për te, gjithnjë janë 
të turpëruar dhe fshi hen pas vik ti ma ve. Kështu që 
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unë men doj se një përpjekje aq e mad he njerëzore 
dhe ar ti sti ke dhe in te lek tu a le, për te du het të di-
het. Pran daj, për mua KO MRA është, në fund do 
të the mi se është uto pi, por ajo thjesht është një 
gjë e përkryer e ci la mund ti përmbajë në ve te aq 
shumë gjëra, nëse të gjithë ne in ku a dro he mi në 
te – se ci li me “pjesëzën” e tij, por ed he ta ke mi 
atë “ombrellë”.
Deklaratë: Su a da Ka pić, re gji so re fil mi, shtëpia për prod hi min 
e fil mit Fa ma In ter na ci o nal, Sarajevë, Kon sul ti met ra jo na le me 
artistët mbi Iniciativën për the me li min e KO MRA-së, In sti tu ti 
Bos hnjak, Sarajevë, BeH, 7. prill 2010. 

KO MRA du het të jetë ven di i shqyrti mit të 
ideologjisë po li ti ke të paj ti mit

Mua më vjen keq që shkoi Rad mi la, sep se men doj se 
ka keq kup tu ar plotësisht, gjo ja unë jam kundër KO-
MRA-së. Unë men doj se pikërisht KO MRA du het të 
jetë ven di ku do të mund të shqyrto het ide o lo gjia e 
paj ti mit, të cilën ajo e për faq ëson po li ti kisht. Men-
doj se ky është po ten ci a li më i madh i mun dur i një 
in sti tu ci o ni që mund t’a kuptojë kritikën në idenë e 
tij kyçe.
Deklaratë: Bra ni mir Sto ja no vić, psi ko a na list, Be o grad, Kon-
sul ti met ra jo na le me artistët mbi Iniciativën për the me li min e 
KO MRA-së, In sti tu ti Bos hnjak, Sarajevë, BeH, 7. prill 2010.

Fak tet janë të do mos dos hme që të ndërprehen 
ma ni pu li met po li ti ke.

Luf ta në Bosnjë dhe re zul ta ti i luftës në Bosnjë, ne 
mund ta shikojmë si një luftë të papërfunduar. Luftë 
e ci la në fakt nuk ka përfunduar. Më fjalë tje ra, ide-
o lo gjia e paj ti mit, e ci la ta ni po pa ra qi tet në Bosnjë, 
ajo gjithnjë po prod hon iden ti te te të ci lat në fakt 
janë pro dukt i luftës. Mul ti kul tu ra, e as htu qu aj tur, 
është pro dukt di rekt i luftës. Mul ti kul tu ra e ci la u 
kri jua në Bosnjë, në të vërtetë është prod him i ve pri-
me ve po li ti ke të ter ro rit. Dhe, nëse njerëzit lid hen 
afër me të, unë kam frikë se do të ke mi pro ble me 
të mëdha. Pran daj, unë po flas për ka pa ci te tet e 
KO MRA-së që ta kuptojë në fakt çfarë bartë ide o-
lo gjia e paj ti mit në ba gaz hin, të ci lit du het marrë 
pa rasysh në mënyrë shumë se ri o ze. 

Ne ve na du hen domosdoshmërish fak tet, për ti 
përcaktuar si të pa di sku tu es hme, që me to t’i 
ndërpremë ma ni pu li met po li ti ke. Përmes fak te ve 
ne mund të vijmë de ri te e vërteta. Këto të vërteta 
objek ti ve shken co re, në fakt, sep se vetëm në këtë 
mënyrë këtu në Bosnjë mund të fil lo het pro ce si i 
di a lo gut. Këtu mospajtueshmëria është ako ma lid-
hur me atë se sa njerëz janë vrarë në Srebrenicë. 
Dhe në këtë, këtu, në numërimin e të vrarëve, në 
atë ne kro fil min e ma ni pu li me ve, fi to hen pikët po-
li ti ke pa ra zgjed hje ve. Dhe, është e vërtetë se kjo 
oli gar ki po li ti ke e prod hon hen de kun e shoq ërisë 

bos hnja ko-kro a te. Men doj se aspek ti ra jo nal gjit-
has htu është i vërtetë.
Deklaratë: Di no Mu sta fić, drej tor i fe sti va lit MESS, Kon sul ti met 
ra jo na le me artistët mbi Iniciativën për the me li min e KO MRA-
së, In sti tu ti Bos hnjak, Sarajevë, BeH, 7. prill 2010.

KO MRA do të bal la fa qo het ed he me vështirësitë 
po li ti ke për shkak të shu aj tjes, shtypjes dhe ma-
ni pu li me ve të fak te ve. 

Unë des ha të vaz hdoj në ni smat që janë dhënë lid hur 
me këtë temë, lid hur me ak si o nin e KO MRA-së. Pra, 
ajo që është kryesisht e qartë, dhe nga mënyra ime e 
le xi mit të këtij pro jek ti, është e qartë se pa ri misht të 
gjithë qëndrojnë pas këtij pro jek ti, për arsyen mo ra-
le dhe ren tu zi a zmin mo ral të të ci lit nuk ka nevojë 
të di sku to het më shumë. Por, mua më shumë më in-
te re son, në këtë çështje, në fakt në këtë di sku tim, ata 
ar ti kujt lid hur me de ba tet të cilët tregojnë në një re-
a li tet, vështirësitë të ci lat du het ti mar rin pa rasysh 
aktorët e këtij pro jek ti. Unë këtë e qu aj ndjenjë për 
realizëm. Jo të re a li zmit kon tra dik tor, por në të 
vërtetë fak tin se një pro jekt i tillë du het të bal la fa-
qo het me re a li te tin, të natyrës po li ti ke apo tjetër. 
Mua, shumë më ka pëlqyer paralajmërimi në rre zi-
kun e shumë kuptueshmërisë së ter mit “përgjegjësi” 
dhe të të gjithë ter me ve tje ra. Që nga ai mo ment, 
e de ri te ai lloj re a li te ti, i ci li thjesht du het të mer-
ret në konsideratë për re a li zi min e qëlli me ve të KO-
MRA-së. Nëse njëri nga qëlli met e KO MRA-së, siç e 
for mu loi zo nja Kan dić në fil lim të ta ki mit, të the mi 
lehtësimi përmes rrëfimeve in di vi du a le, përmes di-
a lo gut, etj., që në pa rim është plotësisht e pra nu es-
hme. Nëse ide ja fil le sta re, apo nëse është vlerë rre-
gul la ti ve e tërë ak ti vi te tit të KO MRA-së e vërteta, 
pa staj sërish do të ke mi vështirësi. E vërteta, fak tet, 
e çfarë janë fak te, çfarë janë in ter pre ti met. Këtu e 
ke mi atë ko a li zi o nin mes asaj që e pre zan toi në fil-
lim zo nja Kan dić, si pas me je, e ka eti ke tu ar si një 
lloj kundërthënie. I ke mi fak tet, por se ci li do ta ketë 
mënyrën e vetë të in ter pre ti mit dhe fak tet e ve ta. Në 
këtë rast nuk do të ketë paj tim. Pa staj se ci li do ta 
imponojë mostrën e ideologjisë se vetë, arsyen e vetë 
pse u do-mo ra le dhe këto janë ato pi kat re a le, të ci lat 
gjith se si du het ti ke mi pa rasysh. Pra, mua po më 
du ket shumë in te re sant ky pro ces i shtypjes, hes htjes 
apo ma ni pu li me ve. KO MRA du het të bal la fa qo het 
me atë lloj vështirësie, e ci la është re a li te ti.
Deklaratë: Su lej man Bo sto, Fa kul te ti Fi lo zo fik, Sarajevë, Kon-
sul ti met ra jo na le me artistët mbi Iniciativën për the me li min e 
KO MRA-së, In sti tu ti Bos hnjak, Sarajevë, BeH, 7. prill 2010. 

Pro blem për dinamikën e KO MRA-së është 
frag men ta ri zi mi i shoq ërisë ci vi le, veçanërisht 
në BeH. 

Më shumë je mi të frag men tu ar me shumë pak gjëra 
bashkëpunuese, dhe nuk është çudi që, që vërehet, 
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men doj unë, ed he bren da dinamikës së KO MRA-
së, në Bosnjë e Hercegovinë ak tu a lisht shoq ërisë 
ci vi le më të dobët në këto hapësira, të as htu qu-
aj tu ra. Ball ka ni Perëndimorë. Dhe, kjo krizë, 
kri za e skenës ci vi le ne BeH dhe ai fra men ti zim 
është diçka që, vërtetë, du het të ana li zo het nga 
këndvështrime të ndryshme, por men doj se është 
shumë me rëndësi ta shikojmë KO MRA-në në atë 
aspekt, gjegjësisht ci li so li da ri tet ek zi ston këtu mes 
nesh në KO MRA, veçanërisht mes artistëve, e si-
do mos se në çfarë mënyre ta reflektojmë këtë so-
li da ri tet.
Deklaratë: Ja smi na Hu sa no vić, kri ti ke e letërsisë, Tuzëll, Kon-
sul ti met ra jo na le me artistët mbi Iniciativën për the me li min e 
KO MRA-së, In sti tu ti Bos hnjak, Sarajevë, BeH, 7. prill 2010.) 

Ko me dia si mjet kundër njëmendësisë

Dëshiroj të përfshihem me një çështje, rreth te ma-
tik, të ci lin thjeshtë e ke mi lënë anash, kryesisht 
sep se nuk mund ta lid him me politikën e ini ci mit 
të ar tit në KO MRA, nuk mund ta parashtrojmë 
si pro vo kim, por në fakt unë men doj se mun de mi. 
Ajo është e qes hu ra. Po li ti ka tru po re e ci la është 
shumë e rëndësishme, e ci la mund të veprojë në 
mënyrë sub ver zi ve dhe de-kon struk ti ve në se ci lin 
dis kurs të mun dur, dhe unë nuk e shoh arsyen pse 
të mos përfshihet ed he <qes hja> në po li ti kat ar-
ti sti ke të ci lat du het ti aplikojmë këtu. Kështu që 
qes hja du het të përfshihet në këto po li ti ka për të ci-
lat po fla sim. Ko me dia është një mjet shumë i mirë 
kundër çdo ar mi ku. Ed he kundër njëmendësisë.
Deklaratë: Sve tla na Slap šak, te o ri ti ci en te e letërsisë, Lubjanë, 
Kon sul ti met ra jo na le me artistët mbi Iniciativën për the me li min 
e KO MRA-së, In sti tu ti Bos hnjak, Sarajevë, BeH, 7. prill 2010.

KO MRA është e do mos dos hme për të ar dhmen 
e këtyre hapësirave. 

Por është men dim i padiskutueshëm, po më du ket, 
i pjesëmarrësve të se si o nit dhe konferencës se Ini-
ci a ti va për KO MRA-në e ka arsyeti min e vetë të 
plotë, se në te po e sho him in te re sin shumë të qartë 
shoq ërorë, se e vlerësojmë të ne voj shme dhe të do-
mos dos hme për të ar dhmen e këtyre hapësirave. 
Dhe, pjesëmarrësit e konferencës kanë vlerësuar se 
ne, njerëzit nga bo ta e ar tit, veprimtarët kulturorë, 
njerëz të cilën në njërën apo tjetrën mënyrë janë 
në kor re la cion me krijimtarinë ar ti sti ke, nga në 
veçanërisht ed he në pla nin in di vi dual, ma dje ed-
he te di sa pro jek te (ke mi dëgjuar), di sa pro po zi-
me të ci lat do të mund të jenë pjesë e Iniciativës 
për KO MRA-në (nën atë “ombrellën”, në fakt, KO-
MRA-në) që ed he artistët ta ja pin kon tri bu tin e 
tyre, si gu risht, në suk se sin e kësaj ini ci a ti ve dhe 
ide je.

Deklaratë: Di no Mu sta fić, drej tor i fe sti va lit MESS, Kon sul ti met 
ra jo na le me artistët mbi Iniciativën për the me li min e KO MRA-
së, In sti tu ti Bos hnjak, Sarajevë, BeH, 7. prill 2010.

90. Kon sul ti met me ko mu ni te tet 
lo ka le mbi the me li min e 
KO MRA-së

Banjallukë, BH
17. prill 2010. 

Kon sul ti met me ko mu ni te tet lo ka le mbi the me li-
min e Ko mi si o nit Ra jo nal për vërtetimin e fak te ve 
mbi kri met e luftës dhe shke lje ve të tje ra të rënda 
të të Drej ta ve të Nje ri ut në ish Ju go slla vi (KO MRA) 
janë or ga ni zu ar nga Qen dra për marrëdhënie 
ndërkombëtare në Banjallukë.

Në kon sul ti me kanë marrë pjesë 28 për faq ësu es të 
or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re, studentë të fa kul te tit të 
shken ca ve shoq ëro re, dy për faq ësu es nga partitë 
po li ti ke dhe dy për faq ësu es nga sho qa ta e të mbi je-
tu ar ve të kam pe ve të për qen dri mit nga Bo snja dhe 
Her ce go vi na. Ligjërues is hin Ta nja To piq (anëtare e 
këshillit ko or di nu es të ko a li ci o nit për KO MRA, BH), 
Na tas ha Kan diq (Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Sërbi), Eugen Ja ko vç iq (Do cu men ta, Kro a ci). Ta ki-
mi është mo de ru ar nga Alek san dar Ba tez dhe Xhe-
na na Ka rup Dus hko (Ko or di na to re e pro ce sit kon-
sul ta tiv mbi iniciativën për KO MRA në Bo snje dhe 
Hercegovinë). Laj mi mbi kon sul ti met dhe de kla ra tat 
e dhëna nga Na tas ha Kan diq dhe Ta nja To piq janë 
pu bli ku ar në laj met qen dro re të RTRS, të te le vi zi o nit 
Al ter na tiv (ATV) si dhe në por ta lin e agjen si o nit SR-
NA në një mënyrë pro fe si o na le 

Kon sul ti met janë fi l lim i një ko mu ni ki mi kon-
se ku ent ra jo nal. 

Për këtë arsye shpre soj se kon sul ti met e sot me dhe 
di a lo gu i sotëm pa ra qe sin vetëm një fil lim të një ko-
mu ni ki mi ra jo nal kon se ku ent dhe të pandërprerë 
dhe sin qe risht shpre soj që kjo do të jetë një fil lim i 
suksesshëm të paktën për këtë rreth.
Deklaratë: Mi losh Shol la ja, drej tor, Qen dra për marrëdhënie 
ndërkombëtare, Banjallukë, Bo snje dhe Hercegovinë, Kon sul ti met 
me ko mu ni te tet lo ka le, Bo snje dhe Hercegovinë 17. prill 2010

Shoq ëria Ci vi le në BH ka obli gim që t`i 
kundërvihet po li ti ka ve ak tu a le zyrta re dhe të 
kërkojë përgjegjësi nga ata të cilët kanë kryer 
kri me si dhe t`i re spek toj vik ti mat nga të gjit-
ha anët. 

Men doj se në bal la fa qi min me të kaluarën shoq-
ëria ci vi le ka obli gim që t`i kundërvihet po li ti ka ve 
ak tu a le zyrta re, pa ra së gjit hash në atë pjesë kur 
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ato i mohojnë kri met për të ci lat ekzistojnë ver dik-
tet të ci lat janë të qar ta për të gjithë, ver dik tet të 
ci lat të gjithë i dimë dhe prapë se prapë përkundër 
këtij fak ti fu ten nën te pih. Pra, gjit has htu, obli gim i 
shoq ërisë ci vi le nuk është vetëm t`i përmend dhe t`i 
respektojë vetëm vik ti mat e ve ta dhe që t`i nënçmojë 
dhe injo roj vik ti mat e hu a ja. Obli gim i shoq ërisë ci-
vi le është që të kërkojë përgjegjësinë e atyre që kanë 
kryer kri me.
Deklaratë: Ta nja To piq, anëtare e Këshillit Ko or di nu es të Ko a-
li ci o nit për KO MRA, Bo snje dhe Hercegovinë, Kon sul ti met me 
ko mu ni te tin lo kal, Banjallukë, BH, 17. prill 2010.

Vetëm ver dik tet ndaj kryerësve të kri me ve nuk 
mjaftojnë për vik ti mat të cilëve ju ne vo ji tet një 
kon cept më i gjerë i drejtësisë. Ky lloj i ra por tit 
ndaj vik ti ma ve dhe ndaj një nu mri të madh të 
të zhdu kur ve janë iniciatorë të nismës për KO-
MRA. 

Ed he në ras tet kur gjyki met përfundojnë re la ti visht 
në mënyrë kor rek te, vik ti mat në një mënyrë nuk 
janë të këna qu ra dhe mu për këtë në fund ne vo ji-
tet një kon cept më i gjerë i drejtësisë i ci li nuk do të 
mbe tet vetëm në gjykatë dhe i ci li nuk do të mbe tet 
vetëm në atë që të vërtetohet përgjegjësia in di vi du a-
le e atyre që janë dënuar. Në të vërtetë ky lloj ra por ti 
ndaj vik ti ma ve dhe ndaj një nu mri të madh të të 
zhdu kur ve në tërë ra jo nin is hin iniciatorë kryesor 
i kësaj ni sme. 
Deklaratë: Eugen Ja ko vç iq, Do cu men ta, Kro a ci, Kon sul ti met me 
ko mu ni te tin lo kal, Banjallukë, BH, 17. prill 2010.

Kurrë nuk do të paj to he mi me atë se kush dhe 
kur e ka fi l lu ar luftën, pran daj është vështirë që 
të ar ri het de ri tek paj ti mi si qëllim

Vështirë do të arrijmë de ri tek paj ti mi i ci li është 
qëllim, ky është men di mi im. Pse ka ndod hur kjo 
dhe kush dhe kur e ka fil lu ar luftën? Men doj se lid-
hur me këtë çështje kurrë nuk do të gjin den njerëzit 
që mendojnë njëjtë.
Deklaratë: Draz ha na Le pir, profesoreshë e filozofisë dhe ak ti vi ste 
e gru pit të qytetarëve Os htra nul la, Banjallukë, Kon sul ti met me 
ko mu ni te tin lo kal, Banjallukë, BH, 17. prill 2010.

Paj ti mi është pro ces so cial në kup tim të pra ni-
mit të përgjegjësisë ve ta na ke ose të paj ti mit me 
historinë dhe të kaluarën ve ta na ke. 

Është in te re san te se si pjesëmarrësit e sho hin 
çështjen e paj ti mit. Ata nuk e sho hin si paj tim 
mes njerëzish apo paj tim mes ko mu ni te te ve et ni-
ke. Në përgjithësi e sho hin si kri jim i një am bi en ti 
të ri, një kli me të re ku do të ekzistojë ndjeshmëri 
me të gjit ha vik ti mat e posaçërisht me vik ti mat 
nga shoq ëri të tje ra, ko mu ni te te ve et ni ke të tje-
ra përmes shpre hjes së so li da ri te tit dhe re spek tit. 

Ky është një pro ces so cial i ci li mund të qojë de ri 
tek paj ti mi në kup tim të pra ni mit të përgjegjësisë 
ve ta na ke apo të paj ti mit me historinë dhe të 
kaluarën ve ta na ke.
Deklaratë: Na tas ha Kan diq, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Ser bi, Kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, Banjallukë, BH, 17. 
prill 2010.

KO MRA të pa ras htroj pyetje se pse në pro gra-
met par ti a ke nuk shi het qa sja e paj ti mit në ra-
jon

Unë kis ha pa sur dëshirë që të shoh se KO MRA të 
bëjë një pre sion në opi nion me pa ras htri min e 
pyetje ve se pse në pro gra met par ti a ke nuk shi het 
qa sja e paj ti mit, askund nuk shi het se çfarë qa sje 
kanë anëtarët e par ti ve, zyrtarët e ardhshëm dhe 
burrështetasit ndaj paj ti mit ra jo nal..
Deklaratë: Sve tlla na Ce niq, ana li ste eko no mi ko-po li ti ke, Ban-
jallukë, Kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, Banjallukë, BH, 17. 
prill 2010.

Në çdo luftë e vërteta pëson e pa ra dhe de ri tek e 
vërteta shumë vështirë ar ri het. 

Qëlli mi dhe the me li mi i KO MRA-së është me të 
vërtetë diçka që i`a vlen për t`i dhënë vëmendje. 
Mirëpo du het t`a di ni se në çdo luftë e vërteta pëson 
e pa ra dhe se de ri tek e vërteta shumë vështirë ar-
ri het.
Deklaratë: Go ran Draz hiq, or ga ni za ta jo qe ve ri ta re Së Bas hku 
de ri tek e Vërteta, Banjallukë, BH, Kon sul ti met me ko mu ni te tin 
lo kal, Banjallukë, BH, 17. prill 2010.

Nëse KO MRA nuk fi  ton mbështetje po li ti ke 
pro ce si do të zgjasë aqë shumë sa që vik ti mat do 
të vde sin du ke pri tur 

Nga eks pe ri en ca per so na le di që po li ti ka i ka zgja-
tur du art e ve ta shumë larg. Natyrisht që du art e 
sa ja i ka zgja tur ed he tek or ga ni za tat jo qe ve ri ta re 
përmes të ci la ve ma ni pu lon me vik ti ma. Do të jetë 
shumë vështirë - por mund të bëhet diçka. Nëse nuk 
e fi to ni mbështetjen po li ti ke për çka unë jam mjaftë 
skep tik dhe men doj që ky pro ces do të zgjatë gjatë 
aqë gjatë sa që nuk do të ke ni më këta dëshmitar në 
të cilët thir re ni. Ed he këto vik ti ma do të vde sin du ke 
pri tur tjetër kohë. 
Deklaratë: Go ran Draz hiq, or ga ni za ta jo qe ve ri ta re Së Bas hku 
de ri tek e Vërteta, Banjallukë, BH, Kon sul ti met me ko mu ni te tin 
lo kal, Banjallukë, BH, 17. prill 2010.

Pjesëmarrja e me di a ve në kri ji min e ur rej tjes 
ndaj të tjerëve është e tme rrs hme 

Pjesëmarrja e me di a ve në kri ji min e opi ni o ne ve të 
qytetarëve është e tme rrs hme dhe po që se do t`i 
shfle to ni di sa nga ra por tet e luftës do t`i shih ni se 
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sa shumë gjëra të tme rrs hme janë dërguar që të ur-
re het ai tje tri. 
Deklaratë: Go ran Draz hiq, or ga ni za ta jo qe ve ri ta re Së Bas hku 
de ri tek e Vërteta, Banjallukë, BH, Kon sul ti met me ko mu ni te tin 
lo kal, Banjallukë, BH, 17. prill 2010.

Vështirësi të mad he do të pa ra qes pakënaq ësia e 
cak tu ar e di sa or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re 

Dua të them se është më se e mundshme që ed-
he në Ko a li ci o nin për KO MRA të ekzistojnë di sa 
or ga ni za ta jo qe ve ri ta re të pakëna qu ra të ci lat 
do të jenë nën ndonjë ndi kim po li tik dhe do të 
mun do hen të opstruojnë punën dhe qëlli min e 
mirë në kuadër të këtyre pro gra me ve dhe qëlli-
me ve kështu që do të bal la fa qo he mi me vështirësi 
të mëdha.
Deklaratë: Go ran Draz hiq, or ga ni za ta jo qe ve ri ta re Së Bas hku 
de ri tek e Vërteta, Banjallukë, BH, Kon sul ti met me ko mu ni te tin 
lo kal, Banjallukë, BH, 17. prill 2010.

Askush nuk ka mun dur t`i bartë var re zat ma-
si ve pa pjesëmarrjen e auto ri te te ve çka tre-
gon mbi pjesëmarrjen e shte te ve në fshe hjen e 
kriminelëve.

Ajo çka është më se e ne voj shme është që për de-
ri sa nuk do të ekzistojë kon sen su si po li tik në ni vel 
të en ti te ve dhe Bosnjës e Hercegovinës mbi këtë çka 
du het bërë dhe për çka po an gaz ho he ni, nuk do të 
ketë suk ses. Vetëm des ha t`ju them se askush nuk 
ka mun dur t`i bartë var re zat ma si ve siç janë bar-
tur pas luftës pa dijeninë e auto ri te te ve. Kjo gjë 
tre gon di rekt mbi pjesëmarrjen e tyre në fshe hjen e 
kriminelëve ve ta nak. 
Deklaratë: Go ran Draz hiq, or ga ni za ta jo qe ve ri ta re Së Bas hku 
de ri tek e Vërteta, Banjallukë, BH, Kon sul ti met me ko mu ni te tin 
lo kal, Banjallukë, BH, 17. prill 2010.

Kon sul ti met të vaz hdo hen ed he pas for mi mit të 
Ko mi si o nit në mënyrë që të vëzhgohet pu na e 
Ko mi si o nit të KO MRA-së 

Pra, pro ce si i kon sul ti me ve du het të vaz hdo het ed he 
pas for mi mit të Ko mi si o nit dhe më du ket se Na tas-
ha Kan diq tha se si të us htro het nën thonjëza nën 
kon trol lin mbi punën e këtyre ko mi si o ne ve. Ndos-
hta do të jetë kjo një mënyrë dhe prapë po e shpre hi 
men di min tim që nëpër mes të vaz hdi mit të pro-
ce sit të kon sul ti me ve në një farë do re kryhet ed he 
vëzhgimi i punës së ko mi si o nit.. 
Deklaratë: She fi ka Mu ra ta giq, sho qa ta Ardhmëria Ime, Kluq, 
BH, Kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, Banjallukë, BH, 17.prill 
2010

KO MRA është e kundërta e gjithë asaj se 
çka po ndodhë në shoq ërinë e Bosnjës dhe 
Hercegovinës, të cilës i ne vo ji tet in te gri mi.

Ide ja mbi KO MRA vet ve tiu nuk is hte das hur të 
jetë di sku ta bi le për asnjë per son nor mal. Sep se mu 
kjo ide në njëfarë mënyre pa ra qet diçka çka është 
e kundërta e gjithë asaj se çka po ndodhë në shoq-
ërinë e sot me nga se shoq ëria është rrënuar. Ne këtu 
je mi të ndarë si pas të gjit ha ba za ve si pas bazës na-
ci o na le, re li gji o ze, ter ri to ri a le, vik ti mat, kriminelët 
dhe politikanët. Të gjit ha janë të nda ra në tresh 
dhe askush nuk shumëzon, e ne ve na du het diçka 
që shumëzon, ne ve na du het in te gri mi. Këtu ed he e 
vërteta është e ndarë.
Deklaratë: Sllo bo dan Po po viq, SDP BH, Këshilli në Banjallukë, 
Kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, BH 17.prill 2010. 

Shte tet të ndihmojnë në fi  nan ci min e punës së 
KO MRA-së

Në mënyrë që e gjithë çështja e fi nan ci mit të mos bie 
barrë vetëm mbi KO MRA-në, por që ed he shte tet të 
ndihmojnë në këto fus ha aty ku mun den.
Deklaratë: Mil lo van Dra go je viq, Fa kul te ti i Shken ca ve Po li ti-
ke, BH, Kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, Banjallukë, BH, 17. 
prill 2010. 

Eli tat po li ti ke prinë në ma ni pu li min me nu mrin 
e vik ti ma ve dhe kohëzgjatjen e vet po li ti ke e ba-
zon në këtë. 

Nuk është e ras tit se përse di sa nuk dëshirojnë që të 
vërtetohet nu mri i saktë i vik ti ma ve. Nga se është 
më se e lehtë të ma ni pu lo het me nu mra dhe në këtë 
mënyrë të përfitohen simpatitë e njerëzve të cak tu-
ar. Por kush prinë në këtë? Mu pra eli tat po li ti ke 
dhe të tje ra të ci lat si kur se që thanë këta shokë 
të rinj, kohëzgjatjen e tyre po li ti ke e ndërtojnë në 
këtë.
Deklaratë: Amir Kul la giq, Këshilli Ko or di nu es i Ko a li ci o nit për 
KO MRA, Kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, Banjallukë, BH, 
17. Prill 2010. 

KO MRA na ne vo ji tet për të de fi  nu ar qartë se 
çka ka ndod hur, kush ka pësuar dhe nga ci li 
krim

Mu ko mi si o ni i KO MRA-s du het të kryej një shënim 
fak tik objek tiv dhe të paanshëm mbi atë se çka ka 
ndod hur në ter ri to rin dhe kohën e cak tu ar. Ko mi-
si o ni i KOMRËS du het të de fi noj qartë se çka ka 
ndod hur, kush ka pësuar dhe çfarë lloj kri mi ka 
ndod hur dhe në cilën kohë. Zotërinj, për këtë arsye 
na ne vo ji tet KO MRA!
Deklaratë: Amir Kul la giq, Këshilli Ko or di nu es i Ko a li ci o nit për 
KO MRA, Kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, Banjallukë, BH,17. 
Prill 2010. 

Si nje ri ut, më është e rëndësishme të dëgjoj 
eksperiencën e Shqip tar ëve, Serbëve...
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Për mua si nje ri i ci li ka një eksperiencë të tme rrs-
hme do të is hte shumë e rëndësishme të dëgjoj se 
çka ka përjetuar ai Shqip tar apo Serb në Kosovë 
gjatë tragjedisë së tij apo çka ka përjetuar ai nje ri 
në Mal të Zi, Kro a ci, Sllo ve ni, Ma qe do ni apo çka 
ka përjetuar di kush në ndonjë pjesë tjetër të Bosnjës 
dhe Hercegovinës.
Deklaratë: Amir Kul la giq, Këshilli Ko or di nu es i Ko a li ci o nit për 
KO MRA, Kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, Banjallukë, BH,17. 
Prill 2010. 

Se lia e ko mi si o nit të jetë ro ta ci o na le dhe në 
ven de që janë sim bo le të pësimit të njerëzve të 
pafajshëm

Lid hur me këtë unë kis ha pro po zu ar që se lia e ko mi-
si o nit të jetë ro ta ci na le por jo në kryeqyte te të di sa 
shte te ve por në ven de që janë sim bo le të pësimit të 
njerëzve të pafajshëm.
Deklaratë: Amir Kul la giq, Këshilli Ko or di nu es i Ko a li ci o nit për 
KO MRA, Kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, Banjallukë, BH,17. 
Prill 2010. 

Bashkësitë fe ta re kis hin mun dur të ndihmojnë 
në paj tim nga shka ku i be si mit që ka po pul li tek 
ato 

Men doj se bashkësitë fe ta re kis hin mun dur shumë 
të ndihmojnë në çështjen e paj ti mit dhe do të kis hin 
ngri tur vetëdijen tek po pul li lid hur me këtë. Po pul-
li dhe njerëzit e rëndomtë do të re a go nin ndryshe 
mbi të gjit ha nëse sho hin se si Kis ha Or to dok se Ser-
be ndih mon dikë në Srebrenicë, ndër kaq Bashkësia 
Isla me dikë e ndih mon në Bra tu nac si dhe Kis ha 
Ka to li ke e ndihëmon di kend të tre tin. Bi le, të tre 
anëtarët e KO MRA-s mund të is hin nga bashkësitë 
fe ta re.
Deklaratë: Sa mir Tu ca ko viq, ?? Kon sul ti met me ko mu ni te tin 
lo kal, Banjallukë, BH, 17. prill 2010. 

Fjalët e vik ti ma ve nuk janë kthim i fi l mit por po-
ro si për opi nion

Nuk di se a du het t`ju thu het që të tregojnë se çka ka 
ndod hur dhe se nuk du het të ikin nga kjo se kjo nuk 
do të thotë kthim i fil mit nga ajo periudhë por është 
po ro si për opi nion. Pra, që opi ni o ni të shoh se çka ka 
ndod hur dhe se çka nuk ka ndod hur.
Deklaratë: Stan ko Smo la no viq, ga ze tar Ra dio Kon takt, BH, Kon-
sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, Banjallukë, 17. prill 2010.

A mun den njerëzit me kre di bi li tet mo ral, si 
anëtarë të ko mi si o nit të mer ren se ri o zisht nga 
ana e politikanëve?

Gjit has htu, kjo sjell pyetjen se kush të pra no het 
në ko mi si o nin e KO MRA-s. Kënd t`a përzgjedhim 
për anëtarë të ko mi si o nit? Pra a do t`i zgjed him 
njerëzit që janë të përshtatshëm për politikanët 

apo njerëzit për të cilët ne mendojmë që kanë kre-
di bi li tet mo ral dhe që mund të punojnë aty. Nëse 
per so ni ka kre di bi li tet mo ral atëherë a do të mer-
rej se ri o zisht nga po li ti ka ni apo jo?
Deklaratë: Stan ko Smo la no viq, ga ze tar Ra dio Kon takt, BH, Kon-
sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, Banjallukë, 17. prill 2010.

Detyra kryeso re e ko mi si o nit për KO MRA 
është t`i edu kon vik ti mat dhe t`i in ku ra jon që të 
tregojnë të vërtetën

Du ke ma rr pa rasysh se shu mi ca potencojnë atë 
frikë tek vik ti mat, pra detyrë e parë e jo na do të 
jetë që t`i edukojmë vik ti mat në mënyrë që t`i 
inkurajojmë që nëpërmes tre gi mit të së vërtetës 
dhe të dhënave ato (vik ti mat) nuk do të kenë 
asnjë pasojë. Pra, unë pro po zoj punën me vik ti ma 
gjegjësisht me sho qa tat e vik ti ma ve si një detyrë 
the me lo re të ko mi si o nit.
Deklaratë: An gjell ko Kve siq, kryetar i sho qatës së mbi je tu ar ve 
të kam pe ve të për qen dri mit, BH, Kon sul ti met me ko mu ni te tin 
lo kal, Banjallukë, 17. prill 2010. 

Kan di da ti për ko mi sion të KOMRËS du het të 
ketë mbështetje ra jo na le 

Ai i ci li fi ton mbështetje ra jo na le du het me të vërtet 
të ke mi be sim në te dhe nuk shoh që mun de mi diçka 
më mirë të mendojmë. Pra, se ci li do të ketë biografinë 
e vet dhe kjo bi o gra fi do të kon trol lo het në mënyrë 
pu bli ke. Kur kan di da ti e fi ton këtë mbështetje ra jo-
na le atëherë të gjithë mund të li ro he mi dhe të the mi 
– ja qen ka pra nu ar, su per.
Deklaratë: Na tas ha Kan diq, drej to resh e Fon dit për të Drejtën 
Hu ma ni ta re, Ser bi, Kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, Banjal-
lukë 17. prill 2010.

Vik ti mat përmes tre gi mit kontribuojnë që kri-
met mos të përsëriten di kujt tjetër 

Vik ti mat përmes tre gi mit kontribuojnë dhe 
parandalojnë që di kujt tjetër mos t`i ndodhë ajo çka 
vetë kanë përjetuar. Vik ti mat janë njerëz dhe është 
e do mos dos hme që të mo ti vo hen. Po të is ha ga ze ta-
re do t`ju afro hes ha në atë mënyrë që t`ju shpje goj 
se me këtë do të kontribuojnë dhe parandalojnë që 
di kujt tjetër t`i ndodhë ajo çka vetë kanë përjetuar. 
Në kup tim të plotë të fjalës t`i je pet rëndësi që vik-
ti mat të kenë dëshirë të fla sin për gjëra jo aq të 
këndshme. 
Deklaratë: San dra Po po viq, Fa kul te ti Eko no mik, Banjallukë, BH, 
Kon sul ti met me ko mu ni te tin lo kal, Banjallukë 17. prill 2010. 
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91. Kon sul ti met na ci o na le me 
ko mu ni te tin li gjor në Ser bi 
për Iniciativën e the me li mit të 
KO MRA-së

Be o grad, Ser bi
23. prill 2010.

Kon sul ti met na ci o na le me ko mu ni te tin li gjor në 
Ser bi për Iniciativën e the me li mit të KO MRA-së 
i or ga ni zoi Fon di për të drejtën hu ma ni ta re. Kon-
sul ti met u mbajtën në Sallën so lem ne të Ku ven dit 
ko mu nal të qyte tit në Be o grad. Morrën pjesë 32 
avokatë, shu mi ca is hin juristë. Morrën pjesë ed he 
di sa gjyqtarë (Snez ha na Ni ko liq Ga ro tiq, qjyqta-
re në Gjykatën e Lartë në Be o grad, dhe Mi ro slav 
Alim piq, gjyqtar në Gjykatën e Lartë në No vi Sad, 
Dra gan Jan ji qe viq, kryetar i Gjykatës së Lartë në 
Jagodinë, zyrtarë nga De par ta men ti për kri me luf-
te në Gjykatën e Lartë në Be o grad, Mi o lub Vi to ro-
viq nga Pro ku ro ria për kri me luf te të Republikës 
së Serbisë, si dhe për faq ësu es të mi si o nit OS BE 
dhe Këshillit të Evropës në Ser bi. Fjalën hyrëse e 
mbaj ti Na tas ha Kan diq (Fon di për të drejtën hu-
ma ni ta re, Ser bi), e ci la ed he mo de roi një pjesë të 
kon sul ti me ve me emrin “Man da ti, objek ti vat dhe 
marrëdhëniet KO MRA – gjyki met për kri met e 
luftës”. Dra gan Po po viq (Ini ci a ti va e të rinjëve për 
të drej tat e nje ri ut, Ser bi), fo li për ate se pse na du-
het KO MRA. Për fak tet e jetës dhe li gjo re – iden-
ti fi  ki min, ku a li fi  ki min, fo li Ja smin ka Ha san be go viq 
(profesoreshë në Fa kul te tin e Drejtësisë në Be o-
grad, Ser bi.) 

KO MRA do të parandalojë re vi zi o ni zmin hi sto-
rik dhe re la ti vi zi min e kri mit. 

Pra, ky ko mi sion me gje tjet e tij mund të na pa-
ra qesë një pasqyrë të qartë të asaj çka ka ndodhë. 
Mund të na japë listën e qartë të vik ti ma ve, dhe jo 
vetëm listën, dhe jo vetëm ren di tjen e tyre në li sta 
apo rad hi tje nu mrash, por ed he rret ha nat e sak ta 
nën të ci lat se ci la viktimë ka vdekë. Kjo, nga ana 
tjetër, do të parandalojë ate që sot po ndodhë në 
të gjit ha ish-re pu bli kat ju go slla ve, e ai është re vi-
zi o ni zmi hi sto rik dhe në anën tjetër re la ti vi zi mi 
i të gjit ha atyre kri me ve, të cilët në ven din e cak-
tu ar apo gru pit të cak tu ar, le të the mi, që nuk ju 
pëlqejnë ose që nuk e pranojnë përgjegjësinë për 
ato ngjar je.
Deklaratë: Dra gan Po po viq, Ini ci a ti va e të Rinjëve për të drej-
tat nje ri ut, Ser bi, Kon sul ti met Na ci o na le me ko mu ni te tin li gjor 
për Inicativën e the me li mit të KO MRA-së, Be o grad, Ser bi, 23. 
Prill 2010. 

KO MRA është shan si që të gjithë banorët e ter-
ri to rit të ish Jugosllavisë të dëgjojnë zërin e vik-
ti ma ve. 

Ne, kështu me një or gan/trup po ofrojmë ate që 
është e rëndësisë je ti ke për vik ti mat, e kjo është plat-
for ma pu bli ke për vik ti mat e kri me ve të luftës, për 
vik ti mat e shke lje ve të rënda të drej ta ve të nje ri ut. 
Ata do të kenë mundësinë që përmes një tru pi të 
tillë si ky t’i drej to hen opi ni o nit pu blik, që fja la e 
tyre të dëgjohet. Që ajo çka ata kanë përjetuar, që 
ate ta dëgjojnë të gjithë banorët e ter ri to rit të ish 
Jugiosllavisë. 
Deklaratë: Dra gan Po po viq, Ini ci a ti va e të rinjëve për të drej tat 
e nje i ut, Ser bi, Kon sul ti met Na ci o na le me ko mu ni te tin li gjor 
për Inicativën e the me li mit të KO MRA-së, Be o grad, Ser bi, 23. 
Prill 2010. 

KO MRA nuk pre ten don të dëshmojë një të 
vërtetë, por të krijojë një bazë se ri o ze të do ku-
men ta ci o nit nga e ci la do të ni sen prokurorët, 
historianët dhe të tjerët të in te re su ar për të 
vërtetën. 

KO MRA natyrisht se nuk pre ten don, e as nuk mund 
të pretendojë në ate që të jetë ajo e ci la do të dëshmojë 
të vërtetën e vet me të mundshme, dhe ate të vërtetën 
zyrta re. Natyrisht se diq ka e tillë nuk është e mun-
dur, por ajo çka mun det KO MRA dhe du het të bëjë, 
e ky është obli gi mi ynë njerëzor, qyte tar, e veçanërisht 
për ne është obli gim pro fe si o nal, këtu men doj në ko-
mu ni te tin tonë të avokatëve, pa ra se gjit hash, por 
men doj ed he në di sa pro fe si o ne tje ra, pra të si gu ro-
het një bazë se ri o ze e të dhënave të do ku men ta ci o-
no nit, nga e ci la do të ni sen njerëzit e ndryshëm të 
in te re su ar për të vërtetën, marëdhëniet e të vërtetës 
dhe avokatëve, jo vetëm për prokurorët por ed he për 
historianët, si dhe për njerëzit tjerë të in te re su ar. 
Deklaratë: Ja smin ka Ha san be go viq, Fa kul te ti i Drejtësisë, Be o-
grad, Ser bi, Kon sul ti met Na ci o na le me ko mu ni te tin li gjor për 
Inicativën e the me li mit të KO MRA-së, Be o grad, Ser bi, 23. Prill 
2010.

Do ku men tet të de po zi to hen në më shumë ven-
de. 

Unë ju lusë, që tërë këto do ku men te të ndryshme, 
të mos ru hen vetëm në hapësirat (ter ri to rin) e ish 
Jugosllavisë, por të ru hen ed he di ku tjetër. 
Deklaratë: Ja smin ka Ha san be go viq, Fa kul te ti i Drejtësisë, Be o-
grad, Ser bi, Kon sul ti met Na ci o na le me ko mu ni te tin li gjor për 
Inicativën e the me li mit të KO MRA-së, Be o grad, Ser bi, 23. Prill 
2010.

Du het të mundësohet t’u ipet fj a la jo vetëm vik-
ti ma ve, por ed he atyre që janë përfshirë di rekt, 
dhe të shi qo het ed he e vërteta e anës tjetër. 

(...) qëlli mi i këtij pro ce si të do ku men ta ci o nit është 
që se ci lit t’i ipet fja la. Dhe jo vetëm vik ti mat por ed-
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he të gjithë tjerë që kanë qenë pjesëmarrës di rekt, tu 
ipet fja la dhe mundësia që të per cep to het e vërteta 
su bjek ti ve, in di vi du a le, domosdoshmërisht ed he e 
vërteta e palës tjetër. Men doj se të kup tu a rit e tërë 
situatës nuk mund të ar ri het nëse fo ku so he mi vetëm 
në kon cep tim të ngushtë të vik ti ma ve e pa staj ed he 
të ngjar je ve në përgjithësi. 
Deklaratë: Ja smin ka Ha san be go viq, Fa kul te ti i Drejtësisë, Be o-
grad, Ser bi, Kon sul ti met Na ci o na le me ko mu ni te tin li gjor për 
Inicativën e the me li mit të KO MRA-së, Be o grad, Ser bi, 23. Prill 
2010.

Kon tri bu ti më i madhë i KO MRA-së është në 
funk si o nin e saj do ku men tar. 

Në këtë kup tim, kon tri bu tin më të madhë dhe të 
rëndësishëm, nëse do ni më ci vi li zu es, hi sto rik, li-
gjor, kul tu ror, qyte tar dhe po li tik, ci lin do qoftë të 
KO MRA-së, unë pa ra se gjit hash, e shoh në kri ji min 
e funk si o nit të saj të do ku men ta ci o nit. Ofri min e 
mundësisë që se ci lit t’i ipet fj a la dhe pa staj të gjit ha 
këto të vërtëta in di vi du a le të ru hen di ku, dhe pa-
staj natyrisht avokatët do të gjykojnë relevancën për 
të drejtën, për ve pri met, historianët do të gjykojnë, 
vlerësojnë relevancën për vërtetimin e të vërtetave 
hi sto ri ke, sociologët, psikiatrët du ke stu di u ar 
patologjitë e ndryshme apo de vi ji met e ndryshme 
in di vi du a le të shoq ërisë për hu lum ti met e ve ta. Dhe 
natyrisht ed he opi ni o ni pu blik do të ketë mundësinë 
të nji het me këto të vërteta. 
Deklaratë: Ja smin ka Ha san be go viq, Fa kul te ti i Drejtësisë, Be o-
grad, Ser bi, Kon sul ti met Na ci o na le me ko mu ni te tin li gjor për 
Inicativën e the me li mit të KO MRA-së, Be o grad, Ser bi, 23. Prill 
2010.

Nëse pu na nuk kryhet ta ni, fëmijët tanë do të 
bal la fa qo hen me vështirësitë me të ci lat je mi 
bal la fa qu ar ne. 

Por, nesë ta ni kjo punë nuk kryhet, ne do të, në fakt 
jo ne por ata që do të vinë pas nesh, do të bal la-
fa qo hen me të gjit ha këto vështirësi me të ci lat je-
mi bal la fa qu ar ne, kur është fj a la për të vërtetën e 
luftërave ball ka ni ke, përkundër di sa do ku men te ve 
të cilët janë fa sci nu e se dhe për të cilët as nuk di het, 
sep se je mi mësuar që të na pla so het vetëm e vërteta 
hi sto ri ke zyrta re shtetërore.
Deklaratë: Ja smin ka Ha san be go viq, Fa kul te ti i Drejtësisë, Be o grad, 
Ser bi, Kon sul ti met Na ci o na le me ko mu ni te tin li gjor për Inicativën 
e the me li mit të KO MRA-së, Be o grad, Ser bi, 23. Prill 2010.

Nuk mund të vi het de ri te paj ti mi pa përfshirjen 
e be si mit/fesë. 

Në rre gull është nëse e ke mi paj ti min për qëllim, por 
nuk mund të arrijmë de ri te ky qëllim nëse nuk e 
përfshijmë ed he fenë/be si min në këtë pro ces. 
Deklaratë: To ma Fi la, avo kat, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met 
Na ci o na le me ko mu ni te tin li gjor për Inicativën e the me li mit të 
KO MRA-së, Be o grad, Ser bi, 23. Prill 2010.

Bashkësitë Kis hta re du het të mar rin pjesë në 
zgjed hjen e anëtarëve të KO MRA-së. 

 (...) kur të bëhet zgjed hja e anëtarëve të ko mi si o-
nit, du het të fto hen bashkësitë kis hta re që të mar rin 
pjesë në te. 
Deklaratë: Ve sna Pe tro viq, Qen dra e Be o gra dit për të drej tat 
e nje ri ut, Ser bi, Kon sul ti met Na ci o na le me ko mu ni te tin li gjor 
për Inicativën e the me li mit të KO MRA-së, Be o grad, Ser bi, 23. 
Prill 2010.

Va ri an ti A është pro po zi mi më i mirë për zgjed-
hjen e anëtarëve të KO MRA – pa ran da lon kal-
ku li met dhe marrëveshjet po li ti ke. 

Ajo e ci la për mua është e rëndësishme dhe të cilën do 
ta veçoja si op cion thelbësor, është op ci o ni A, kjo më 
du ket se se me të vërtetë kon tri bon në ate që vërtetë 
të parandalojë çfarëdo ka lu li me dhe marrëveshje 
po li ti ke në mes shte te ve të ndryshme. Dhe ajo çka 
nuk më pëlqen në op ci o nin B është ajo mundësia që 
se ci li shtet ate ta bëjë vetë, dhe pa staj ata kandidatë 
mund të mos pra no hen apo të vlerësohen si per so-
na të qëllu ar dhe të du hur për një ko mi sion të tillë, 
dhe pran daj ide ja e ra jo na li zi mit, si pas me je pa ra 
se gjit hash nënkupton që kjo di si të rre gul lo het në të 
njëjtën mënyrë në tërë ra jo nin. 
Deklaratë: Sil vi ja Pa no viq – Gju riq, Këshilli i Evropës, Be o grad, 
Ser bi, Kon sul ti met Na ci o na le me ko mu ni te tin li gjor për Inica-
tivën e the me li mit të KO MRA-së, Be o grad, Ser bi, 23. Prill 2010. 

Për faq ësu e sit e BE dhe Këshillit të Evropës 
mund të ketë vetëm ro lin këshilldhënës në KO-
MRA. 

Një prej pyetje ve që u pa ras htruan këtu is hte se a 
du het të jenë këtu pjesëmarrësit e Bashkësisë Evro-
pi a ne dhe Këshillit Evro pian, Kom be ve të Bas-
hku a ra. Ndos hta PO si një, por vetëm në ro lin e 
këshilldhënësit. Pra, më du ket se ndos hta du het 
të ekzistojë një mundësi në Sta tut se si të nda hen 
këto dy funk si o ne. Sep se ndonjëherë njerëzit të 
cilët nga jashtë kanë qa sje më objek ti ve, më pak 
emo ti ve, më pak të anagz hu ar në tërë çështjen, 
pran daj ndonjëherë mund të jenë të dobishëm në 
këshilldhënje.
Deklaratë: Sil vi ja Pa no viq – Gju riq, Këshilli i Evropës, Be o grad, 
Ser bi, Kon sul ti met Na ci o na le me ko mu ni te tin li gjor për Inica-
tivën e the me li mit të KO MRA-së, Be o grad, Ser bi, 23. Prill 2010. 

KO MRA nuk du het të propozojë fa ljen e per so-
nit i ci li shpreh pen dim. Pa ra qi tja e fak te ve re le-
van te du het të traj to het si rrethanë lehtësuese. 

(...) nuk paj to hem me pro po zi min që Ko mi si o ni të 
propozojë fa ljen (am ne sti min) për shkak se di kush 
pen do het. Më fal ni, por për mua kjo ëshët ab so lu-
tisht e pa pra nu es hme. (...) Pran daj paj to hem me 
pro po zi min pa ra pak, e ajo është, se mund të mir ret 
si rrethanë lehtësuese nëse ai per son me pa ra qi tjen 



Procesi KOMRA

329

Pasqyre e mendimeve, propozimeve dhe rekomandimeve 
janar 2010 – shkurt 2011

e fak te ve të cak tu a ra dukshëm ndi kon në zbu li min 
e të vërtetës në procedurën pe na le.
Deklaratë: Sil vi ja Pa no viq – Gju riq, Këshilli i Evropës, Be o grad, 
Ser bi, Kon sul ti met Na ci o na le me ko mu ni te tin li gjor për Inica-
tivën e the me li mit të KO MRA-së, Be o grad, Ser bi, 23. Prill 2010. 

Qëlli mi i KO MRA-së du het të jetë bal la fa qi-
mi me të kaluarën përmes de ba te ve pu bli ke, 
bashkëpunimit ra jo nal, pro ce si mit të kri me ve 
të luftës. 

(…)do të du hej gje tur diq ka më re a le për ar ri tjen e 
qëlli mit, se sa që është ar ri tja e paj ti mit. Kjo re a-
lisht mund të jetë bal la fa qi mi me të kaluarën. (...) 
në de ba te pu bli ke, në bashkëpunim ra jo nal për pro-
ce si min, por jo vetëm pa ra gjyka ta ve të ci lat janë 
kom pe ten te për kri met e luftës, po red he pa ra gjyka-
ta ve të ci lat, të the mi, janë kom pe ten te për çështjet 
e kri mit të or ga ni zu ar. 
Deklaratë: Alek san dar Re sa no viq, Zyra e Ko mi si o ne rit për 
in for ma cion pu blik, Ser bi, Be o grad, Kon sul ti met Na ci o na le me 
ko mu ni te tin li gjor për Inicativën e the me li mit të KO MRA-së, 
Be o grad, Ser bi, 23. Prill 2010. 

Dhe,ta ni pas Rezolutës për Srebrënicën, gji tjas htu 
dez ha vu i mi i kri me ve në Srebrenicë du het të jetë 
vepër e dënueshme. 
Deklaratë: Raj ko Gju riq, Këshilltar i Lartë i Mbroj tjes së 
Qytetarëvetë Serbisë, Kon sul ti met Na ci o na le me ko mu ni te tin 
li gjor për Inicativën e the me li mit të KO MRA-së, Be o grad, Ser bi, 
23. Prill 2010. 

KO MRA du het të sjellë re ko man di met për ngri-
tjen e re pa ra ci o nit për vik ti mat e kri me ve të 
luftës. 

Men doj se një ndër ro let më të rëndësishme, siq po e 
shoh unë, të cilën do ta kis hte Ko mi si o ni, është har-
ti mi i pro po zi me ve për ngri tjen e re pa ra ci o nit në të 
gjit ha ven det, e po saq ërisht këtu te ne. An daj, men-
doj se do të is hte e du hur të bëhet një lloj edu ki mi, 
gjegjësisht përafrimi i kon cep tit të re pa ra ci o nit, në 
mënyrë që opi ni o nit tonë pu blik gjegjësisht or ga ne-
ve gjyqëso re në mënyrë që të kuptojnë kom pen si min 
e dëmit, za kon siht kom pen si mi i dëmit nuk është 
i njejtë si re pa ra ci o ni. Shpre hja e re pa ra ci o nit ka 
kup tim më të gjerë dhe gjithpërfshirës dhe ndi kim 
në pu blik, gjit has htu ed he te vik ti mat e luftës dhe të 
shke ljes së drej ta ve të nje ri ut në përgjithësi. 
Deklaratë: Ta nja Drob njak, avo ka te, Be o grad, Ser bi, Na ci o na le 
me ko mu ni te tin li gjor për Inicativën e the me li mit të KO MRA-së, 
Be o grad, Ser bi, 23. Prill 2010. 

Za kon siht mundësitë e gjyka ta ve janë të ku fi -
zu a ra, pran daj është mirë të ekzistojë Ini ci a ti va 
për KO MRA-në

Vi zi o ni im i një bashkëpunimi mes KO MRA-së 
dhe or ga ne ve gjyqëso re ka dy aspek te. Njëri është 
gjithësesi aspek ti i njo hur i vjetër, për ate se, është 

shumë mirë për or ga net gjyqëso re ek zi sti mi i një 
Ini ci a ti ve të tillë, sep se është plotësisht e qartë 
që gjyka tat e rre gull ta të ne, në këtë men doj ed-
he në gjykatën e Tri bu na lit, dukshëm mund të 
kontribuojnë në vërtetimin e di sa të dhënavë të be-
su es hme për vik ti mat dhe fak tet. Megjithatë di sa 
mundësi të gjyka ta ve janë mjaftë të ku fi  zu a ra. Kësi 
Ini ci a ti va mund të ofrojnë një bazë më të gjerë të 
dhënave dhe për këtë arsye është e rëndësishme të 
përkrahen ini ci a ti va të til la. 
Deklaratë: Mi ro slav Alim piq, gjykatës në Gjykatën e Lartë në 
No vi Sad, Ser bi, Na ci o na le me ko mu ni te tin li gjor për Inicativën e 
the me li mit të KO MRA-së, Be o grad, Ser bi, 23. Prill 2010. 

KO MRA mund tu ndihmojë pro ku ro ri ve të 
gjejnë pro va të re ja shtesë. 

Si pas men di mit tim, ini ci a ti va e tillë, kjo mënyrë e 
mbled hjes së fak te ve, dëshmia pu bli ke e vik ti ma ve 
është një lloj pre si o ni në gjyka tat dhe prokurorinë. 
Me këtë nuk po men doj asgjë të ke qe, men doj se 
është mirë që në një mënyrë të ndi ko het në këtë 
kup tim në gjyka ta dhe në pro ku ro ri, të kuptojnë se 
ku mun den tjetër të gjejnë pro va për të fi l lu ar pro-
ce du rat ade ku at, sep se de ri tash je mi bal la fa qu ar 
me si tu a ta kur gjyka tat dhe prokuroritë kanë pasë 
shumë pro ble me në si gu ri min e fak te ve/pro va ve re-
le van te. 
Deklaratë: Mi ro slav Alim piq, gjykatës në Gjykatën e lartë në 
No vi Sad, Ser bi, Na ci o na le me ko mu ni te tin li gjor për Inicativën e 
the me li mit të KO MRA-së, Be o grad, Ser bi, 23. Prill 2010. 

Re spek ti mi i të vërtetës së tjerëve është kusht 
për bal la fa qi min me të kaluarën dhe paj ti min. 

Re spek ti mi i tje trit dhe të tjetrës, men doj se ky është 
ha pi i parë me të ci lin ne du het të bal la fa qo he mi. 
Në fakt, je mi mjaft largë këtij ha pi të parë i ci li 
është kusht për ha pin e dytë për bal la fa qi min me të 
kaluarën, e pa staj ed he paj ti min. Në fakt, kur them 
tje trit dhe të tjetrës men doj në aspek tin e per so na li-
te tit tjetër dhe të tje trit, në kup ti min e ku la i fi  ki me ve 
to na të atij pjesëmarrësi, dhe nëse do ni ta the mi ed-
he në kup ti min e të vërtetës së tje trit. 
Deklaratë: Ja smin ka Ha san be go viq, Fa kul te ti i Drejtësisë, Be o-
grad, Ser bi, Kon sul ti met Na ci o na le me ko mu ni te tin li gjor për 
Inicativën e the me li mit të KO MRA-së, Be o grad, Ser bi, 23. Prill 
2010. 

Të de fi  no het pe ri ud ha ko ho re që do ta përfshijë 
KO MRA, dhe për sa kohë du het ta kryejë tërë 
punën. 

Kur fl a sim për periudhën ko ho re këtu du het qartë 
të de fi  no het se në cilën pe ri ud he ko ho re du het 
të kryhet e tërë pu na, apo të defi nojmë në çfarë 
përiudhe ko ho re, sep se nga kjo periudhë ko ho re 
në të cilën do të funksionojë ko mi si o ni e tëra mva-
ret nga mundësitë e fo ku si mit në çështje të cak tu a-
ra, në periudhë të cak tu at ko ho re.
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Nëse shko het në kohën e vi ti 1943, men doj se kjo 
është një periudhë shumë e gjatë ko ho re dhe me 
shumë ngjar je, si dhe mundësia po ten ci a le që të 
tër hi qet vëmendja e me di ja ve dhe njerëzve që janë 
në ko mi sion nga ajo që është qëllim pri mar ta ni, e 
ajo është e ka lu a ra e afërt dhe ngjar jet të ci lat kanë 
ndodhë në ter ri to rin e ish Jugosllavisë, kështuqë 
men doj se nuk është lehtë të ndërlidhen këto, dhe sa 
vështirë është të de fi  no hen ngjar jet re le van te në të 
ci lat do të fo ku so hen nga ajo përiudhë ko ho re, sep se 
ose është njëra ose të dyja së bas hku, ed hep se kurrë 
nuk do të kryhen të dyja së bas hku. 
Deklaratë: Mar ko Ka ra gjiq, Mi ni stria e të drej ta ve të nje ri ut 
dhe të pa ki ca ve, re pu bli ka e Serbisë, Kon sul ti met Na ci o na le me 
ko mu ni te tin li gjor për Inicativën e the me li mit të KO MRA-së, 
Be o grad, Ser bi, 23. Prill 2010. 

Ko mi si o ni du het ta ketë mundësinë të pa raq ëse 
aku za pe na le. 

Ko mi si o ni du het të ketë auto ti te tin, gjegjësisht 
mundësinë që të pa ra qesë aku za/kallëzime pe na le. 
Deklaratë: Mar ko Ka ra gjiq, Mi ni stria për të drej tat e nje ri ut 
dhe të pa ki ca ve, Re pu bli ka e Serbisë, Kon sul ti met Na ci o na le me 
ko mu ni te tin li gjor për Inicativën e the me li mit të KO MRA-së, 
Be o grad, Ser bi, 23. Prill 2010. 

Esen ca e Ko mi si o nit është që të mos har ro het, e 
jo paj ti mi i ci li është akt in di vi dual. 

Për shem bull, men doj se nuk është mirë të in si sto het 
në ate se ajo do të sjellë de ri te paj ti mi, sep se paj ti mi 
është akt in di vi dual, per so nal, lid hje e in di vi dit me 
ngjar jen. Është e drejtë e imja të paj to hem apo jo, të 
falë apo të mos falë. Men doj se esen ca e ko mi si o nit 
është që të mos har ro het. 
Deklaratë: Sil vi ja Pa no viq – Gju riq, Këshilli i Evropës, Be o grad, 
Ser bi, Kon sul ti met Na ci o na le me ko mu ni te tin li gjor për Inica-
tivën e the me li mit të KO MRA-së, Be o grad, Ser bi, 23. Prill 2010. 

(...) po qe se gjyqësia në të gjit ha ven det e ra jo nit do 
ta kis hte kryer punën e vetë de ri në fund, atëherë 
KO MRA ndos hta nuk do të du hej të ek zi ston te. Por 
kjo nuk ka ndodhë. Kriminelët kanë mbetë pa u 
ndje kur dhe pa u dënuar, shumë prej tyre. Pran daj 
KO MRA është e ne voj shme. 
Deklaratë: Ve li mir Li po van, avo kat, Kikindë, Ser bi, Kon sul ti met 
Na ci o na le me ko mu ni te tin li gjor për Inicativën e the me li mit të 
KO MRA-së, Be o grad, Ser bi, 23. Prill 2010. 

Vik ti mat të ci lat do të dëshmojnë, si dhe anëtarët 
e KO MRA-së, du het të kenë mbroj tje. 

Ne je mi dëshmitarë se gjyki mi në Tri bu na lin e Hagës 
pas të cilës qëndrojnë in sti tu ci o ne të fu qis hme, nuk 
ka mundë të përfundojë gjyki met, si ai ndaj Ra mush 
Ha ra di najt për shkak të pre si o ne ve në dëshmitarë. 
Pra, këtu du het të fl a sim për sigurinë jo vetëm të 
anëtarëve të ko mi si o nit por ed he të per so na ve të 
cilët vinë të dëshmojnë. 

Deklaratë: Ve li mir Li po van, avo kat, Kikindë, Ser bi, Kon sul ti met 
Na ci o na le me ko mu ni te tin li gjor për Inicativën e the me li mit të 
KO MRA-së, Be o grad, Ser bi, 23. Prill 2010. 

Të përkujdesimi që pas KO MRA-së të ekzistojë 
or ga ni i ci li do të bëjë pre sion në shte tet të 
zbatojnë re ko man di met. 

Nuk jam e sigurtë se do të jetë e mun dur të detyro-
hen, gjegjësisht nën man da tin e KO MRA-së të vëhet 
se KO MRA ka mundësinë të japë re ko man di me 
obli ga ti ve, por që padyshim është përgjegjësi ed he 
e kreaortëve të KO MRA-së, por ed he e shoq ërisë 
ci vi le dhe sho qa ta ve pro fe si o ni ste, ko mu ni te tit li-
gjor e gjit has htu ed he e sho qa ta ve të vik ti ma ve të 
mendojnë për for mi min e një in stan ce (or ga ni) pas 
përfundimti të punës së ko mi si o nit e ci la do të bëjë 
pre sion në shte tet që ti realizojnë re ko man di met 
apo së pa ku të inicojnë zab ti min e tyre.
Deklaratë: Mir ja na To ma, Im pu nity Watch, Be o grad, Ser bi, Kon-
sul ti met Na ci o na le me ko mu ni te tin li gjor për Inicativën e the me-
li mit të KO MRA-së, Be o grad, Ser bi, 23. Prill 2010. 

Fo ku si i KO MRA-së të jetë në ras tet gjyqëso re 
të pashqyrtu a ra.

Qëlli mi i vetëm i the me li mit të KO MRA-së është që 
të shqyrto hen ras tet gjyqëso re të ci lat de ri ta ni kanë 
qenë në zonën e hirtë, dhe të cilët kanë qenë de ri ta-
ni të pashqyrtu a ra.
Deklaratë: To mic lav Vishnjiq, avo kat, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti-
met Na ci o na le me ko mu ni te tin li gjor për Inicativën e the me li mit 
të KO MRA-së, Be o grad, Ser bi, 23. Prill 2010. 

Është me rëndësi të de fi  no hen ra por tet mes KO-
MRA-së dhe shte te ve në mënyrë që të shman gen 
pen ge sat e mëvonshme.

Këtu është me rëndësi që menjëherë në fi l lim të de fi -
no hen marrëdhëniet mes KO MRA-së dhe shte te ve në 
mënyrë që të shman gen, në fakt që të pa ran da lo het 
mundësia në fa zat e mëvonshme që të mos ketë pen-
ge sa. Gjit has htu është e rëndësishme që në aspek tin 
fi  nan si ar të ak ti vi te te ve të cak tu a ra të KO MRA-së 
menjëherë të de fi  no hen obli gi met shtetërore, por ci li 
është obli gi mi i KO MRA-së.
Deklaratë: To mi slav Vishnjiq, avo kat, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti-
met Na ci o na le me ko mu ni te tin li gjor për Inicativën e the me li mit 
të KO MRA-së, Be o grad, Ser bi, 23. Prill 2010. 

Re pa ra ci o net dhe qëlli met tje ra se kon da re të 
KO MRA-së të li hen për fazën pas zbu li mit të 
fak te ve. 

Që re pa ra ci o net ose pa so jat se kon da re të punës së 
KO MRA-së do të du hej ose të li hen për ndonjë fazë 
tjetër ose të hi qen nga re zul ta tet përfundimtare. 
Sep se thjeshtë thel bi dhe ba za e suk se sit të KO MRA-
së do të jetë efi  ka si te ti i bashkëpunimit me shte tet të 
ci lat du het të ja pin përkrahjen për te. 
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Deklaratë: To mi slav Vishnjiq, avo kat, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti-
met Na ci o na le me ko mu ni te tin li gjor për Inicativën e the me li mit 
të KO MRA-së, Be o grad, Ser bi, 23. Prill 2010. 

Pro blem do të jetë dhënja e do ku men te ve 
shtetërore dhe zba ti mi i urdhërave për ar re-
stim. 

(...) urdhëri për dhënjen e do ku men te ve dhe urdhëri 
për ar re sti min e per so na ve, këto janë dy kom pe ten-
ca të rëndësishme shtetërore për të ci lat ta ni di kush 
du het të negocojë me shte tet në ra jon. 
Deklaratë: To mi slav Vishnjiq, avo kat, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti-
met Na ci o na le me ko mu ni te tin li gjor për Inicativën e the me li mit 
të KO MRA-së, Be o grad, Ser bi, 23. Prill 2010. 

Të vo gla janë gja sat që KO MRA të obligojë 
gjyka tat ter ri to ri a le të lëshojnë urdhër-ar rest 
të dëshmitarëve. Ko mi si o ni du het vetë t’i ftojë 
dëshmitarët. 

Men doj se gja sat janë mi ni ma le që KO MRA të 
arrijë të obligojë gjyka tat në shte te të ci lat do të 
mar rin pjesë në këtë, që të lëshohet urdhër-ar rest 
për ndonjë per son. Është shumë vështirë që gjyka tat 
të pranojnë ter ri to ri a le që ko mi si o ni të caktojë kënd 
du het ta ar re stoj gjyka ta. Gjyqi e jep urdhërin kur 
du het di kush të ar re sto het jo për pro ce se gjyqëso-
re, por për dëshmi te ko mi si o ni. Men doj se shumë 
më re a le është që ko mi si o ni ta dërgojë ftesën për 
dëshmi, dhe se këtu është thelbësorja se njerëzit vul-
lne ta risht duan të dëshmojnë apo duan të fl a sin për 
atë çfarë u ka ndodhë. Dhe pa staj du het pyetur ata 
a duan të dëshmojnë ed he në pro ce sin gjyqësor. 
Deklaratë: Mi ro slav Alim piq, gjykatës në Gjykatën e Lartë në 
No vi Sad, Ser bi, Kon sul ti met Na ci o na le me ko mu ni te tin li gjor 
për Inicativën e the me li mit të KO MRA-së, Be o grad, Ser bi, 23. 
Prill 2010. 

92. Kon sul ti met na ci o na le me 
veteranët, refugjatët dhe 
per so nat e zhven do sur mbi 
Iniciativën për the me li min e 
KO MRA-së

Ser bi, Be o grad
24. prill 2010.

Kon sul ti met i or ga ni zoi Fon di për të Drejtën Hu-
ma ni ta re. Në ta kim morën pjesë 54 pjesëmarrës/e, 
për faq ësu es të sho qa ta ve të fa mi lje ve të të vrarëve, 
të zhdu kur ve, sho qa ta ve të vik ti ma ve, veteranëve 
të luftës, refugjatëve dhe per so na ve të zhven do sur. 
Mysafi rë në këtë ta kim is hin avokatët kro at nga 
Osi je ku – Mi ro slav Var ga dhe Zhe lan Mrak. Fjalën 
hyrëse dhe mo de ri min e bëri Na tas ha Kan diq, 
anëtare e Këshillit Ko or di nu es të Ko a li ci o nit për 

KO MRA-në (Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re), 
ndërsa Mar ko Ve liq ko viq nga Qen dra për zhvil li-
me të re sur se ve ci vi le, fo li për temën Pse KO MRA.

Du het të zhvar ro sen (esk hu mo hen) ed he vik ti-
mat e Luftës së Dytë Botërore. Zhvar ro sja e tyre 
du het të bëhet në prezencën e për faq ësu e sve të 
bashkësisë ndërkombëtare. 

Është pro po zu ar që të zhvar ro sen të gjit ha vik ti mat 
nga Luf ta e Dytë Botërore, dhe natyrisht ed he vik ti-
mat e kësaj luf te (...) Të kërkohet nga të gjit ha shte tet 
që vik ti mat të zhvar ro sen (esk hu mo hen) në shpen-
zi met e atyre shte te ve ku gjen den vik ti mat, aty ku 
gjen den mbe tjet mor to re, në praninë e bashkësisë 
ndërkombëtare, që të mos shtrembërohen re zul ta-
tet, sep se nuk be soj në di nji te tin dhe ndershmërinë 
e di sa re pu bli ka ve në fj alë, që do të ofrojnë të dhëna 
të be su es hme.
Deklaratë: Da ne Shko riq, Sho qa ta Anëtare e Lla pqan ëve në 
Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met Na ci o na le me veteranët, refugjatët 
dhe per so nat e zhven do sur mbi Iniciativën për the me li min e 
KO MRA-së, Be o grad, 24 prill 2010.

Në Kro a ci nuk zba to het pro ce du ra e am ne sti-
mit. 

 (vi ti 1991) kam qenë ko man dant i Kazermës në 
Sla von ski Brod. Ka zer ma is hte sul mu ar (...) dhe ne 
përfunduam në burg në Slla von ska Pozhegë. Gjatë 
tre mu aj ve, atje ke mi përjetuar të gjit ha tor tu rat e 
mundshme dhe pa staj me datën 10.12.1991, v, je-
mi shkëmbyer, ku më është dorëzuar pa dia ime (...) 
në vi tin ’93 në Gjykatën e Qar kut në Slla von ska 
Pozhegë jam gjyku ar dhe dënuar me 15 vi te bur gim 
(...) dhe për këtë arsye unë gjen dem në listën e In ter-
po lit që nga vi ti ’91, dhe je toj si në ka faz po li tik në 
ter ri to rin e Republikës Srp ska, dhe nuk kam li ri të 
lëvizjes (...) si pas këtij li gji të ri vetëm katër per so na 
janë abo nu ar në Kro a ci, e kjo i bie 0,004 për qind në 
kra ha sim me nu mrin e per so na ve sa ka.
Deklaratë: Jan ko Rad ma no viq, Sho qa ta e per so na ve të zhven-
do sur dhe aku zu ar nga vi ti 1991, Ra jon, Be o grad, Ser bi, Kon sul-
ti met Na ci o na le me veteranët, refugjatët dhe per so nat e zhven-
do sur mbi Iniciativën për the me li min e KO MRA-së, Be o grad, 
24 prill 2010. 

Është obli gim i gjeneratës si me të evidentojë 
secilën viktimë dhe të gjit ha të këqi jat që kanë 
ndodhë në kohën ti me. 

(...) men doj se është obli gim i gjeneratës si me, dhe i 
imi, që kam marrë pjesë në te, që ta mbështesë for-
mi min e një Ko mi si o ni Ra jo nal i ci li do ta hulumtojë 
se ci lin krim, të evidentojë secilën viktimë, dhe të 
shkruajë për të gjit ha të këqi jat që kanë ndodhë 
në kohën ti me. Dhe kjo është përgjegjësia ime, kjo 
është ajo çka dua unë, dhe pse jam (...) anëtarë i 
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Ko a li ci o nit për KO MRA-në. Men doj se kjo është e 
rëndësishme, se ky është kon tri bu ti i gjeneratës si me 
për ata të cilët do të vinë pas nesh. 
Deklaratë: Mi ro slav Var ga, avo kat kro at nga Osi je ku, Kon sul-
ti met Na ci o na le me veteranët, refugjatët dhe per so nat e zhven-
do sur mbi Iniciativën për the me li min e KO MRA-së, Be o grad, 
24 prill 2010. 

Veteranët de ri më ta ni askush nuk i ka pyetur 
për ngjar jet e luftës. 

(...) pro ce si i ci li de ri vonë më zemëronte shumë, 
ndërsa ta ni më pak po më zemëron, ajo është se 
çdo gjë që ka ndodhë gjatë luftës është thënë nga 
pikëpamja e viktimës, nga pikëpamja e politikanëve, 
nga pikëpamja e politikës di to re, nga pikëpamja 
e zgjed hje ve, nga shi ki mi për dëmshpërblime të 
luftës, po puj ve të Bas hku ar. Të gjithë kis hin diçka 
për të thënë, vetëm veteranët askush nuk i pyeti 
asgjë. A ju ka pyet ju ve di kush ndonjë gjë – nuk e 
di, ne ve askush asnjëherë nuk na ka pyet asgjë, dhe 
men doj se kjo është një iniciativë e mirë, pran daj 
jam pjesëmarrës këtu, si ve te ran, sep se unë dua ta 
them atë që men doj se di kush është das hur të më 
pyesë.
Deklaratë: Mi ro slav Var ga, avo kat kro at nga Osi je ku, Kon sul-
ti met Na ci o na le me veteranët, refugjatët dhe per so nat e zhven-
do sur mbi Iniciativën për the me li min e KO MRA-së, Be o grad, 
24 prill 2010.

Dua që të vërtetohet, se pse u shkatërrua fsha ti 
im de ri në the mel. 

Te ne is hin rreth 45 shtëpi, Pa re na ta në Islam La-
tin ski, të rret hu ar në të gjit ha anët me shtëpi kro a te 
(...) Nuk mund të gjen det më asnjë the mel i shtëpive 
ku kanë qenë. Për tetëmbëdhjetë vi te askush nuk u 
kthye më në fshat, nuk kanë ku të kthe hen (...) vetëm 
dua të di se pse është shkatërruar ai fshat de ri në 
the me le, dhe pse janë nxje rrë nga to ka the me let.
Deklaratë: Mi lan Pa ren ta, re fu gjat nga Kro a cia, nga ko mu na 
Zadër, Sho qa ta e luftëtarëve të luftës të vi te ve ’90-a, ko mu na e 
Kikindës, Ser bi, Kon sul ti met Na ci o na le me veteranët, refugjatët 
dhe per so nat e zhven do sur mbi Iniciativën për the me li min e 
KO MRA-së, Be o grad, 24 prill 2010. 

Unë me zi kam pritë të shkoj në luftë.

Unë jam i ngri tur dhe e kam di tur për In formbyronë, 
e kam ditë për Ja se nov cin, për gre mi nat nëpër 
Hercegovinë dhe ku do, as htu jam edu ku ar. Kur çdo 
gjë ka fi l lu ar, unë me zi pri sja të shko ja në luftë. Kam 
kon tak te me luftëtarët kro at dhe me myslimanë nga 
Bo snja (...) Të gjithë në atë kohë, me zi pri snin të 
shko nin në luftë. 
Deklaratë: Aleksandër Dra gis hiq, Sho qa ta Re pu bli ka ne e 
luftëtarëve të luftës së vi te ve ’90, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met 
Na ci o na le me veteranët, refugjatët dhe per so nat e zhven do sur 
mbi Iniciativën për the me li min e KO MRA-së, Be o grad, 24 prill 
2010. 

KO MRA është e ne voj shme që më në fund të 
ndërpritet ci kli i hak ma rr je ve. 

Du het të for mo het Ini ci a ti va për KO MRA-në në 
mënyrë që më në fund të ndërpritet ci kli i hak ma rr-
je ve, vik ti mat, përsëritja e rrëfi meve. 
Deklaratë: Bo ris De liq, Shërbimi i refugjatëve për kthim ‘’Urat e 
Re ja’’, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met Na ci o na le me veteranët, refug-
jatët dhe per so nat e zhven do sur mbi Iniciativën për the me li min e 
KO MRA-së, Be o grad, 24 prill 2010. 

Qe 11 vi te je toj në qen dër ko lek ti ve dhe shte ti 
asgjë nuk ndërmerr për të na ndih mu ar. 

(...) je mi të ven do sur në qen dër ko lek ti ve qe 11 vi te 
dhe shte ti asgjë nuk ndërmerr për të na ndih mu ar, 
që të mund të ven do ses him në ndonjë mënyrë në 
shtëpitë to na dhe të jetojmë si gjithë njerëzit tjerë. 
Në një dhomë 3 me 3 apo pak më të mad he, jetojmë 
5 anëtarë.
Deklaratë: Mi lo van Ra de no viq, refugjatë nga Ko so va, nga ko mu-
na e Vitisë, Qen dra Ko lek ti ve “Kopshti i fëmijëve”, Bu ja novc, 
Ser bi, Kon sul ti met Na ci o na le me veteranët, refugjatët dhe per so-
nat e zhven do sur mbi Iniciativën për the me li min e KO MRA-së, 
Be o grad, 24 prill 2010. 

Du het të sil len li gjet në përputhje me të dhënat 
të ci lat i mbledhë KO MRA.

(...) ne ve na du hen li gjet. Li gjet, dhe du het që Ko-
a li ci o ni për KO MRA-në të mendojë për këtë, do 
të thotë, të insistojë që me ndihmën e bashkësisë 
ndërkombëtare dhe or ga ni za ta ve hu ma ni ta re të sil-
len li gjet e du hu ra, të cilët do të du hej të re spek to-
hen si pas të gjit ha të dhënave që i ka mbledhë KO-
MRA. 
Deklaratë: Slo bo dan Ki kiq, Sho qa ta e luftëtarëve të luftës të 
vi te ve ’90-a ko mu na e Kikindës, Ser bi, Kon sul ti met Na ci o na le me 
veteranët, refugjatët dhe per so nat e zhven do sur mbi Iniciativën 
për the me li min e KO MRA-së, Be o grad, 24 prill 2010. 

Nëse e arrijmë drejtësinë për vik ti mat, do ta 
eliminojmë mundësinë që të përsëritet diçka e 
ngjas hme. 

(...) po qe se do të përcaktohemi për punë ak ti ve dhe 
i mbled him for cat që të zbulojmë të vërtetën e ci-
la ka ndodhë gjatë luftërave, dhe pa ra së gjit hash 
ta arrijmë drejtësinë për vik ti mat, atëherë do ta 
eliminojmë mundësinë që kurrë të mos përsëritet 
diçka e ngjas hme. 
Deklaratë: Ra do ji ca Bun qiq, pjesëmarrës në luftë gjatë vi te ve 
1991-1995, re fu gjat nga Kro a cia, nga Ko mu na Pa krac, ak ti vist 
për pa qe, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met Na ci o na le me veteranët, 
refugjatët dhe per so nat e zhven do sur mbi Iniciativën për the me-
li min e KO MRA-së, Be o grad, 24 prill 2010. 
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Ko mi si o ni të fo ku so het në dëshmitarët e gjallë 
dhe në luftërat e fun dit. 

(...) man da ti i ko mi si o nit të jetë ajo çka ne mun de-
mi, aty ku ekzistojnë njerëzit e gjallë, dëshmitarët 
(...) Gjatë Luftës së Dytë Botërore janë vrarë shumë, 
janë vrarë shumë njerëz të pafajshëm (...) të mos 
mun do he mi të arrijmë diçka që është objek ti visht e 
pa mun dur, por as mos t’i harrojmë ata. 
Deklaratë: Dra gan Pje vaq, Sho qa ta e fa mi lje ve të të vrarëve dhe 
të zhdu kur ve në Krainë dhe Kro a ci, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met 
Na ci o na le me veteranët, refugjatët dhe per so nat e zhven do sur mbi 
Iniciativën për the me li min e KO MRA-së, Be o grad, 24 prill 2010. 

Të vërtetohen ed he fak tet nga Luf ta e Dytë 
Botërore.

Men doj se është shumë e rëndësishme të vërtetohen 
ed he fak tet nga Luf ta e Dytë Botërore. Si gu risht 
që ne nuk do të mund të hartojmë ndonjë listë të 
veçantë të vik ti ma ve, por ajo çka është shumë e 
rëndësishme, është që të vërtetohen lo ka ci o net, e 
lo ka ci o net di hen. Që me të vërtetë të zhvar ro sen 
(esku mo hen) mbe tjet mor to re të vik ti ma ve dhe të 
var ro sen në mënyrë të denjë, ed hep se nuk do të 
mund të iden ti fi  ko hen emrat e individëve, së pa ku 
të shënohen.
Deklaratë: Mi o drag Lin ta, Fo ru mi De mo kra tik Serb, Be o grad, 
Ser bi, Kon sul ti met Na ci o na le me veteranët, refugjatët dhe per so-
nat e zhven do sur mbi Iniciativën për the me li min e KO MRA-së, 
Be o grad, 24 prill 2010. 

Le të je mi ndërgjegjja e po puj ve tonë, ta ruajmë 
di nji te tin e vik ti ma ve dhe tua sigurojmë 
ardhmërinë atyre që do të vinë.

Me rëndësi është se a du am ne ta bëjmë atë që nuk 
e kanë bërë shte tet to na, atë që nuk e kanë bërë qe-
ve ritë to na, atë që nuk e kanë bërë pushtetarët tonë, 
atë që Akademitë to na të Shken ca ve dhe Ar tit nuk e 
kanë bërë, etj, atë që nuk e kanë bërë kis hat to na, e 
të gjithë e kanë gojën plot me brengën për po pul lin e 
tyre dhe të gjithë kuj de sen për in te re sin e tyre na ci-
o nal, etj. Pra, le të bëhemi ne ndërgjegjja e po puj ve 
tonë, dhe të bas hko he mi në këtë bazë, ta ruajmë di-
nji te tin e vik ti ma ve, të atyre që më nuk janë, dhe në 
të njëjtën kohë t’ua sigurojmë një të ar dhme atyre 
që do të vinë.
Deklaratë: Zhe lan Mrak, avo kat kro at nga Osi je ku, Kro a ci, 
Kon sul ti met Na ci o na le me veteranët, refugjatët dhe per so nat e 
zhven do sur mbi Iniciativën për the me li min e KO MRA-së, Be o-
grad, 24 prill 2010. 

KO MRA të hulumtojë kush është përgjegjës për 
mo bi li zi min e pavullnetshëm. 

Unë e kam marrë ftesën. Kam qenë i mo bi li zu ar (...) 
Më është das hur të shkoj. (...) Unë nuk kam pasë mo-
tiv, por është das hur të jem atje dhe të gju aj në Zhe-

la ne, por unë këtë nuk e kam dashtë. (...) A mund ta 
këtë KO MRA man da tin (kompetencën) që di kush të 
mer ret me këtë. Pse e ka bërë atë di kush, dhe kush e 
ka pasë man da tin (kompetencën) dhe ven di min që të 
ve pro het as htu. Do të thotë, nuk je mi në luftë, ndërsa 
unë e kam armën në dorë dhe du het të shtie. Nëse 
nuk shtie, do të përballem me pa so jat.
Deklaratë: Zo ran Ko siq, Sho qa ta e luftëtarëve të luftës të vi te ve 
’90-a ko mu na e Kikindës, Ser bi, Kon sul ti met Na ci o na le me vet-
eranët, refugjatët dhe per so nat e zhven do sur mbi Iniciativën për 
the me li min e KO MRA-së, Be o grad, 24 prill 2010. 

Së pa ri të hu lum to hen shka qet e luftës.

Pran daj do të pro po zo ja që së pa ri të ni se mi nga fi l-
li mi, ti sho him shka qet. Sep se, mje ku së pa ri i zbu-
lon shka qet e sëmundjes, e pa staj fi l lon ta shërojë 
atë dhe ia jep ilaçet pa ci en tit. 
Deklaratë: Dra gan Mi li ko viq, Sho qa ta e luftëtarëve të luftës të 
vi te ve ’90-a ko mu na Le ba ne, Ser bi, Kon sul ti met Na ci o na le me 
veteranët, refugjatët dhe per so nat e zhven do sur mbi Iniciativën 
për the me li min e KO MRA-së, Be o grad, 24 prill 2010. 

A do të du het ko mi si o ni ta hartojë listën e 
kryesve po ten cial të kri me ve të luftës dhe të 
shke lje ve të rënda të të drej ta ve të nje ri ut? 

A do të is hte mirë, dhe e do bis hme poqë se do të ke-
mi listën e kryesve po ten cial të kri me ve të luftës, por 
që se ci lit që do të gjen dej në atë listë t’i je pet e drej ta 
për të hed hur poshtë atë akuzë apo për të sjellë fak te 
që ajo nuk është e vërtetë. Pra, kjo është një pyetje 
du ke pasë pa rasysh se ka pas ko mi si o ne të ci lat e 
kanë pasë në man da tin e tyre këtë çështje. 
Deklaratë: Na tas ha Kan diq, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met Na ci o na le me veteranët, refugjatët 
dhe per so nat e zhven do sur mbi Iniciativën për the me li min e 
KO MRA-së, Be o grad, 24 prill 2010. 

Har ti mi i listës së kryesve po ten cial të kri me ve 
të luftës dhe shke lje ve të rënda të të drej ta ve të 
nje ri ut do të shkel te pre zu mi min e pafajësisë.

Unë më me dëshirë do të mba ja pre zu mi min e 
pafajësisë. Që, se ci li është i pafajshëm de ri sa të 
dëshmohet fajësia e tij. Nuk është te ai ta vërtetojë 
(...) Le t’ia vërtetojë atij di kush se është kri mi nel 
luf te. 
Deklaratë: Zhe lan Mrak, avo kat kro at nga Osi je ku, Kro a ci, 
Kon sul ti met Na ci o na le me veteranët, refugjatët dhe per so nat e 
zhven do sur mbi Iniciativën për the me li min e KO MRA-së, Be o-
grad, 24 prill 2010. 

Man da ti i ko mi si o nit nuk du het të jetë shumë 
i gjerë. 

Pra, an gaz ho hem për atë që ai (man da ti i ko mi-
si o nit) të mos jetë shumë i gjerë, të re duk to het në 
vërtetimin, re gji stri min e vik ti ma ve, rret ha nat nën 
të ci lat janë vrarë, të re gji stro hen, shkru hen (...) pa-
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so jat dra sti ke të luftës prej shkatërrimeve ma te ri a le, 
përndjekjeve, shkatërrimit të mo nu men te ve kul tu-
ro re – hi sto ri ke (...) të shi ko het çfarë kom pen si mi tu 
bëhet vik ti ma ve.
Deklaratë: Dra go Ko va qe viq, Fo ru mi De mo kra tik Serb, Be o grad, 
Ser bi, Kon sul ti met Na ci o na le me veteranët, refugjatët dhe per so-
nat e zhven do sur mbi Iniciativën për the me li min e KO MRA-së, 
Be o grad, 24 prill 2010. 

Për qen dri mi në vërtetimin e një li ste të veçantë 
të vik ti ma ve, shënimit të kam pe ve të për qen dri-
mit dhe re gji strin e të bur go sur ve të kam pe ve të 
për qen dri mit. 

Men doj se Ini ci a ti va do të përjetonte mos suk ses 
poqë se në man da tin e saj do të ketë çështjen e ka rak-
te rit të luftës, çështjen e shka qe ve të luftës, çështjen 
se kush është përgjegjës, a është ajo përgjegjësi e 
shpërndarë në bazë pa ri te tit apo ndo kush ka shkallë 
më të lartë të përgjegjësisë apo shkallë më të ultë të 
përgjegjësisë. (...) Vërtetë du het të kon cen tro he mi në 
man da tin pri mar. Kjo do të thotë, në përpilimin e 
një li ste të veçantë të vik ti ma ve, të kon cen tro he mi në 
kthi min e di nji te tit të vik ti ma ve. Natyrisht, sek to ri 
i shoq ërisë ci vi le dhe ky ko a li cion çdo herë mund të 
insistojë në pro ce di min e kri me ve të luftës si një seg-
ment i dytë shumë i rëndësishëm, dhe men doj se ide-
ja të cilën ju e përmendët është shumë in te re san te, 
kjo ka qenë në de ba tin me të bur go su rit e kam pe ve 
të për qen dri mit që të har to het një listë e kam pe ve të 
për qen dri mit dhe të bur go sur ve të kam pe ve të për-
qen dri mit. Men doj se ata janë njerëz atje kanë qenë 
të nënçmuar, të ci lat kanë qenë të mal tre tu ar vetëm 
për shkak të përkatësisë na ci o na le dhe fe ta re të tyre, 
dhe pas kësaj do të du hej të pa soj një marrëveshje në 
ni vel ra jo nal gjit has htu lid hur me shënimin e atyre 
vend ndod hje ve, gjegjësisht të var re za ve ma si ve dhe 
kam pe ve të për qen dri mit ku njerëzit janë mal tre tu-
ar, tor tu ru ar dhe vrarë, dhe men doj se poqë se ko-
mi si o ni ra jo nal do të ar rin te ti bënte këto dy gjëra, 
ky do të is hte një kon tri but shumë i madh në kri ji-
min e be si mit dhe në vijë të fun dit të ar ri tjes së paj-
ti mit në ter ri to rin e ish Jugosllavisë.
Deklaratë: Mi o drag Lin ta, Fo ru mi De mo kra tik Serb, Be o grad, 
Ser bi, Kon sul ti met Na ci o na le me veteranët, refugjatët dhe per so-
nat e zhven do sur mbi Iniciativën për the me li min e KO MRA-së, 
Be o grad, 24 prill 2010. 

Është e pa mun dur të vërtetohen shka qet e 
luftës.

Ne du het ta kuptojmë se je mi në këto hapësira, dhe 
se është e do mos dos hme për gje ne ra tat e ardhshme 
të vërtetohen fak tet. (...) Do të is hte mirë, por men-
doj se nuk është e mun dur, të vërtetohen shka qet e 
luftës. Kjo do të na qon te të diçka tjetër, të cilën ky 
ko a li cion nuk do të mund ta realizojë.

Deklaratë: Ma rin ko Gju riq, Sho qa ta e të kid na pu ar ve dhe të 
zhdu kur ve nga Ko so va dhe Me to hi ja, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti-
met Na ci o na le me veteranët, refugjatët dhe per so nat e zhven-
do sur mbi Iniciativën për the me li min e KO MRA-së, Be o grad, 
24 prill 2010. 

Të pu no het njëjtë si në zbu li min e fak te ve të vik-
ti ma ve nga luftërat e fun dit, gjit has htu ed he nga 
Luf ta e Dytë Botërore. 

KO MRA, le ti bëjë të gjit ha (...), pra nuk mun dem 
ta ni të ka loj nëpër të gjit ha të dhënat për vik ti mat e 
vi te ve prej ’41 de ri ’45, dhe them, nuk janë pri o ri tet 
ta ni, le të mbe sin. Për të mirën e të gjithëve, së pa ri 
për të mirën e të vërtetës, men doj se du het të pu no-
het njëjtë në të gjit ha fus hat, gjegjësisht në të gjit ha 
pe ri ud hat ko ho re, nëse du am që të pasojë paj ti mi. 
Deklaratë: Vla di ca Cvet ko viq, Sho qa ta e luftëtarëve të luftës të 
vi te ve ’90-a, ko mu na Sver lig, Ser bi, Kon sul ti met Na ci o na le me 
veteranët, refugjatët dhe per so nat e zhven do sur mbi Iniciativën 
për the me li min e KO MRA-së, Be o grad, 24 prill 2010. 

Man da ti (kom pe ten ca) e ko mi si o nit është ti 
vërtetojë fak tet, e jo ti interpretojë ato.

Mua e vërteta nuk më in te re son aq shumë. Unë e 
kam të vërtetën ti me. Mua më interesojnë fak tet. 
Unë dua të di sa njerëz janë përndjekë nga Lap-
ca, sa njerëz është deshtë të lar go hen nga Pa kra ci, 
nga Gli na, nga Ga zi vo da, dua ta di këtë, sep se ta ni 
këtë nuk e di. Mua më interesojnë fak tet. Man da ti 
(kom pe ten ca) e ko mi si o nit është ti vërtetojë fak tet, 
man da ti i ko mi si o nit është të mos i interpretojë ato, 
të mos i formësojë (...) Detyra e ko mi si o nit, në fakt, 
është të vërtetojë se në ditën e cak tu ar, datën dhe 
ven din e cak tu ar ka vde kur per so ni i cak tu ar, është 
përndjekë me dhunë, përdhunuar apo vrarë, apo 
çkado tjetër që nuk është dashtë të ndodhë. 
Deklaratë: Mi ro slav Var ga, avo kat kro at nga Osi je ku, Kro a ci, 
Kon sul ti met Na ci o na le me veteranët, refugjatët dhe per so nat e 
zhven do sur mbi Iniciativën për the me li min e KO MRA-së, Be o-
grad, 24 prill 2010. 

Ko mi si o ni du het të përbëhet nga dy anëtarë nga 
se ci li Par la ment – njëri nga par tia në pozitë dhe 
tje tri nga par tia në opozitë. Veteranët du het të 
kenë një këshill të veçantë në këshill. 

(...) [ko mi si o ni] du het të jetë ra jo nal, dhe pa ven-
dim po li tik dhe vul lne tin po li tik të të gjit ha shte-
te ve nuk do të for mo het. Pran daj, men doj se këtu 
du het të marrë pjesë po li ti ka. Si pas me je, do të is hte 
më së mi ri (...) që ko mi si o ni të for mo het me nga dy 
anëtarë nga se ci li Par la ment. Njëri nga par tia në 
pozitë dhe tje tri nga par tia në opozitë, dhe kjo nga 
se ci li shtet (...) ndërsa nëpër këshille, nënkomisione 
dhe tru pat pu nu es (...) një këshill e meritojnë ed he 
veteranët që të kenë mundësinë dhe të drejtën ti pa-
ra qe sin pikëpamjet e tyre, ngjar jet e tyre, dëshmitë e 
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tyre nëse i ka di kush. Sep se, sot ka njerëz që nuk fl a-
sin, por ndos hta kur di kush të vdesë, pa staj mund 
të fl a sin, sep se fri ka do të zhdu ket.
Deklaratë: Mi ro slav Var ga, avo kat kro at nga Osi je ku, Kro a ci, 
Kon sul ti met Na ci o na le me veteranët, refugjatët dhe per so nat e 
zhven do sur mbi Iniciativën për the me li min e KO MRA-së, Be o-
grad, 24 prill 2010. 

Pu bli ki mi i fak te ve të vërtetuara është thelbësore 
për t’iu shman gur in ter pre ti me ve të ndryshme. 

Gjith se si men doj se është i rëndësishëm dëgjimi 
pu blik i vik ti ma ve dhe njëri ndër (...) detyrat më 
të rëndësishme të ko mi si o nit ra jo nal e ci la do të 
vërtetonte fak tet është re gji stri mi i fak te ve dhe pu-
bli ki mi i tyre. Në cilëndo formë, në in ter net, në 
formë do ku men ti, bros hu re, si do qoftë, por gjith se-
si në ndonjë formë e ci la do të jetë në dis po zi cion 
për se ci lin që është i in te re su ar ta di. Atëherë do 
ti shman gim të gjit ha ato si tu a ta të pakëndshme 
rreth in ter pre ti me ve të ndryshme të të vërtetave të 
tyre, fajësisë së njërit apo tje trit. 
Deklaratë: Mi ro slav Var ga, avo kat kro at nga Osi je ku, Kro a ci, 
Kon sul ti met Na ci o na le me veteranët, refugjatët dhe per so nat e 
zhven do sur mbi Iniciativën për the me li min e KO MRA-së, Be o-
grad, 24 prill 2010.

Veteranët e luftës du het ti emërojnë përgjegjësit 
e kri me ve të luftës.

(...) men doj se ro li ynë si veteranë të luftës në këtë 
pro ces, (...) dhe be soj se (...) ke mi pasë rast të sho him 
gjëra të ndryshme, se nuk frikësohemi të tregojmë 
çka ke mi parë dhe në këtë mënyrë t’i emërojmë (...) 
përgjegjësit për kri met e luftës. 
Deklaratë: Ra do ji ca Bun qiq, pjesëtar i luftës prej 1991-1995, 
re fu gjat nga Kro a cia, nga ko mu na Pa krac, ak ti vist për pa qe, 
Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met Na ci o na le me veteranët, refugjatët 
dhe per so nat e zhven do sur mbi Iniciativën për the me li min e 
KO MRA-së, Be o grad, 24 prill 2010.

93. Kon sul ti me me ko mu ni te tin lo kal 
mbi Iniciativën për the me li min e 
KO MRA-së

Zhepçë, Bosnjë e Hercegovinë
28. prill 2010. 

Sho qa ta e gazetarëve të BeH-së dhe sho qa ta e 
të bur go sur ve të kam pe ve të për qen dri mit të 
Kroacisë, or ga ni zuan kon sul ti met me ko mu ni te-
tin lo kal, në të ci lin morën pjesë 37 për faq ësu es 
të vik ti ma ve (posaçërisht të të bur go sur ve të kam-
pe ve të për qen dri mit), or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re, 
politikanë, për faq ësu es të auto ri te te ve lo ka le, të 
kan to ne ve dhe fe de ra ta ve, si dhe gazetarë. Fjalën 
hyrëse e mbajtën Bor ka Ru dić, se kre ta re e sho qatës 
së Gazetarët e BeH, (Sarajevë, BeH), dhe Sud bin 

Mu sić (Sho qa ta Pri je bor ’92) dhe anëtarë i Ko a li ci-
o nit të KO MRA-së.

KO MRA du het tu ofrojë ndihmën psi ko-so ci a le 
ed he mes hkuj ve si vik ti ma të luftës, e jo vetëm 
fe mra ve.

... ekzistojnë shumë sho qa ta të gra ve: Gratë për 
gratë, Gratë vik ti ma të luftës... Ndërsa ne mes hkujt 
je mi më pak të mbroj tur, me të vërtetë. Ed he ne ve 
na du het ndih ma psi ko-so ci a le, na ne vo ji ten llo je të 
ndryshme të ndihmës. Men doj se në qëlli met e saj, 
KO MRA du het ta pa ras heh ed he ndihmën psi ko-
so ci a le (për mes hkujt) si vik ti ma të luftës.
Deklaratë: Mu riz Ara po vić, Sho qa ta e të bur go sur ve të kam pe-
ve të për qen dri mit, Va resh, BeH, Kon sul ti me me ko mu ni te tin 
lo kal mbi Iniciativën për the me li min e KO MRA-së, Zhepçë, 28 
prill 2010.

KO MRA du het t’u ndihmojë të gjithëve, 
posaçërisht të bur go sur ve të kam pe ve të për-
qen dri mit, që të sigurojnë të drejtën e tyre në 
kom pen si min e pronës dhe të drej ta ve so ci a le.

Ed he ne po tentojmë përmes këtij Ko a li ci o ni, i 
ci li do të for mo het, të bëhen të di tu ra të gjit ha, - 
posaçërisht ne, të bur go su rit e kam pe ve të për qen-
dri mit. Për ne, nuk ka asgjë të shkru ar lid hur me të 
drejtën tonë për si gu ri min e të drej ta ve to na, ndërsa 
për pronën e shkatërruar as që bëhet fj alë. De ri sa ne 
is him të bur go sur në kam pe të për qen dri mit, e tërë 
pa su ria ime është shkatërruar! Janë bërë dhjetë vi te 
që jam kthyer, dhe nuk kam marrë asnjë pa ra për 
rindërtimin e shtëpisë si me, e as të pronës si me.
Deklaratë: Za hid Kre mić, Sho qa ta e qytetarëve të kthyer në 
komunën e Do bo jit, dhe anëtar i Sho qatës së të bur go sur ve të 
kam pe ve të për qen dri mit të kan to nit Zenicë-Do boj, BeH, Kon-
sul ti me me ko mu ni te tin lo kal mbi Iniciativën për the me li min e 
KO MRA-së, Zhepçë, 28 prill 2010.

Sho qa ta Fu qia e gru as nga Ze ni ca, ka përvojë 
në punën me gratë-vik ti ma. Këtë përvojë ne do 
t’ia vëmë në dis po zi cion KO MRA-së. 

Ne, si Sho qatë, Fu qia e gru as nga Ze ni ca, në qëlli-
met to na e ke mi ed he mbroj tjen e të drej ta ve të 
nje ri ut. (...) Qëlli met të ci lat sot, ju i pre zan tu at 
këtu, në plotësi përputhen me qëlli met to na, të ci lat 
i ke mi në sta tu tin tonë, dhe e mbështesim plotësisht 
Iniciativën për the me li min e ko mi si o nit Ra jo nal. 
Në radhët e anëtarëve tonë, ke mi gra të ci lat kanë 
qenë vik ti ma të dhunës, ke mi per so na të cilët ako-
ma nuk i kanë gje tur të afërmit e tyre. Kështu që, 
në sho qatën tonë ke mi pasë rast t’u ofrojmë ndi-
hmë psi ko-so ci a le gra ve, bashkëshortët e të ci la ve 
ako ma nuk janë gje tur, të ci lat kanë qenë të lëna 
në mëshirë të vetë-ve tes, nuk kanë pasë kurrfarë 
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kuj de si nga shoq ëria. Pra, do të kyçemi në mënyrë 
ak ti ve në ndihmën dhe punën e KO MRA-së.
Deklaratë: Sa bi ha Kur tić, kryeta re e Sho qatës Fu qia e gru as nga 
Ze ni ca, BeH, Kon sul ti me me ko mu ni te tin lo kal mbi Iniciativën 
për the me li min e KO MRA-së, Zhepçë, 28 prill 2010.

Ko mi si o ni du het të vërtetojë se kush është 
viktimë, e kush është i bur go sur i kam pe ve të 
për qen dri mit. Du het të si gu ro het pa ra qi tja me-
di a le e rrëfi mit të vik ti ma ve, pa te nuk ka asgjë. 

Së pa ri, du het të de fi no het se kush është vik ti ma, e 
kush janë të bur go sur të kam pe ve të për qen dri mit. 
(...) A mund ti konsiderojmë vik ti ma ed he anëtarët 
e fa mi lje ve, të ci lat e kanë hum bur ndonjë anëtarë, 
që ka qenë us htar, gjatë ak ti vi te te ve us hta ra ke? Ju 
lu tem të ke mi kuj des, se a ka luf tu ar ai si pas urd-
hërit për mo bi li zim (pavarësisht në cilën us htri), 
dhe ka hum bur jetën. A janë, sot, ato fa mi lje vik-
ti ma në kup ti min e kri me ve të luftës apo jo? (...) 
këtyre nga sho qa tat e ndryshme, u pro po zoj që të 
tentojnë të bëjnë dal li min mes luftës për sta tus 
shoq ërorë nga e drej ta për të kup tu ar të vërtetën 
lid hur me vu aj tjen e ndo kujt, lid hur me atë se ai 
është viktimë. Të mos fla sim ta ni për atë, se a ka ai 
ndihmë apo jo, a me rr ai ndihmë apo jo për shkak 
se është viktimë. Kjo do të vijë në radhë, kur të vërte-
tohet e vërteta. (...) 

Unë nuk i frikësohem hu lum ti mit të shka kut të luftës, 
(...) në fund të fun dit, du het kthyer pra pa, në periud-
hën e gje ne ra ta ve të in dok tri nu a ra të ci lat janë rri tur 
dhe kanë pri tur vi tin ’91, si të aftë për us htri... Të 
iden ti fi ko het kjo dhe të eli mi no hen pre fe ren cat ide-
o lo gji ke, të ci lat kanë in dok tri nu ar gjit han dej. (...) 
In ter pre ti mi me dial i bur go sje ve, kri me ve etj, është 
shumë i rëndësishëm. Krejt çfarë do të bëjë KO MRA, 
du het të jetë ed he në me dia, kur të fillojnë rrëfimet 
e vik ti ma ve, dhe KO MRA do të pra no het (shpre soj 
se po) nga ana e in sti tu ci o ne ve shtetërore. Du het ta 
thotë di kush, se pa këtë s’ka asgjë. Në kup tim thelbë-
sorë, gjatë shtatë ditëve, aq sa është paraparë ko ha 
për de kla ra tat e vik ti ma ve, të si gu ro he mi se opi ni o ni 
do të dëgjojë atë çfarë e rrëfejnë ata. (...)Po që se nuk 
do të pre zan to hen ed he përmes me di a ve dhe nuk do 
të bëhet pre sion në qe ve ritë përkatëse, atëherë për 
per so nat e rinj kjo do të jetë e mërzitshme (për gje ne-
ra tat që janë lin dur pas luftës).
Deklaratë: Idriz Ali ho džić, Kon sul ti me me ko mu ni te tin lo kal 
mbi Iniciativën për the me li min e KO MRA-së, Zhepçë, 28 prill 
2010.

KO MRA rik then auto ri te tin dhe re spek ti min e 
marrëdhënieve ndër-fqinjëso re mes po puj ve. 

Pse i jam bas hkan gji tur KO MRA-së? Për shkak të 
një arsyeje mjaft të thjeshtë, sep se e kam kup tu ar se 

kjo është një fu qi e lëvizjes, e ci la do të rik thej auto-
ri te tin dhe re spek tin, marrëdhëniet e mi ra ndër-
fqinjëso re mes po puj ve në ven din tim.
Deklaratë: Zlat ko Pr kić, Kryesia e Sho qatës së të bur go sur ve të 
kam pe ve të për qen dri mit, nga luf ta kombëtare e BeH, Va resh, 
BeH, Kon sul ti me me ko mu ni te tin lo kal mbi Iniciativën për the-
me li min e KO MRA-së, Zhepçë, 28 prill 2010.

Çfarë du het të bëjmë që t’u ndihmojmë njerëzve 
të cilët kanë vu aj tur në luftë, dhe të drej tat e të 
cilëve ako ma shke len?

...des ha të them diçka për KO MRA-në dhe të pyes: 
çfarë du het të bëjmë ne, si t’u ndihmojmë njerëzve 
të cilët kanë vu aj tur në luftë. Struk tu rat ek zi stu-
e se shtetërore, nuk kanë bërë shumë për ta. Në të 
vërtetë, ne të gjithë ke mi vu aj tur, në luftë dhe gjatë 
luftës, di kush më shumë e di kush më pak. Th jesht, 
më in te re son, se a mund të for mo het në ndonjë 
mënyrë një sho qatë e të bur go sur ve të kam pe ve të 
për qen dri mit, të mos ketë një sho qatë të Kroacisë, 
pa staj një të Bosnjës, e tje tra në Ser bi, dhe nuk po 
di het më se kush është nga ci li vend... të sho him dhe 
të bëjmë të gjithë një të vet me, t’i qa se mi punës dhe 
t’ua bëjmë me di je njerëzve, ndaj të cilëve ako ma po 
bëhen shke lje të të drej ta ve të nje ri ut, dhe tu the mi 
se kjo gjë du het të ndërpritet.
Deklaratë: Ru ža Vlaj ko vić, Sho qa ta e gra ve, në Tes hnje, BeH, 
Kon sul ti me me ko mu ni te tin lo kal mbi Iniciativën për the me li min 
e KO MRA-së, Zhepçë, 28 prill 2010.

Kam frikë se po fi llojmë me ide të mi ra, pa saj me 
qëlli me dhe të pri tu ra të pa de fi  nu a ra, dhe po 
hum be mi. E pa staj lajmërohen ed he pro ble me 
të vo gla dhe in te re sa tje ra. 

Kam in for ma ta të cak tu a ra për KO MRA-në, se di-
sa or ga ni za ta po hynë dhe po da lin, aku za se po 
pu no het kështu apo as htu, dhe nga ky aspekt, që 
si organizatë të ke mi më shumë kuj des lid hur me 
qa sjen në këtë Iniciativë, ed he pse me të vërtetë, në 
emrin tim dhe në emrin e organizatës, mund të them 
se këtu kam vërejt ide shumë të mi ra. Kam frikën 
se ne ndonjëherë fi llojmë me ide të mi ra, e pa staj 
me qëlli me dhe të pri tu ra të pa de fi  nu a ra, dhe di ku 
po hum be mi, e pa staj këtu lajmërohen pro ble met e 
vo gla dhe in te re sat e ndryshme, dhe ide ja dështon 
pa ra se të fi llojë të zhvil lo het. Kjo është diçka që unë 
e them me kuj des, dhe ne do të mendojmë dhe do 
të fl a sim në organizatën tonë, se a du am të bas-
hkan gji te mi dhe në çfarë mënyre du am të bëhemi 
anëtarë ak tiv në gjithë këto ngjar je.
Deklaratë: Mak su ma To pa lo vić, or ga ni za ta jo qe ve ri ta re Al ter na-
ti va, Ka kanj, BeH, Kon sul ti me me ko mu ni te tin lo kal mbi Inicia-
tivën për the me li min e KO MRA-së, Zhepçë, 28 prill 2010.



Procesi KOMRA

337

Pasqyre e mendimeve, propozimeve dhe rekomandimeve 
janar 2010 – shkurt 2011

Vërtetimi i fak te ve (shtetërore) për kri met e 
luftës ecë shumë ngadalë. Për këtë arsye, të bur-
go su rit e kam pe ve të për qen dri mit të Zenicës e 
mbështesin the me li min e KO MRA-së. 

 Në kuadër të Këshillit veprojnë tetë sho qa ta, dhe ne 
pas kon sul ti me ve të pa ra, ke mi kon klu du ar se Ko-
a li ci o ni për KO MRA, do të is hte fak to ri i ci li do të 
mund të shkojë drejt vërtetimit të fak te ve për kri met 
e luftës dhe shke lje ve tje ra të të drej ta ve të nje ri ut. 
(...) dhe ke mi vendosë që të mar rim pjesë në punën 
e Ko a li ci o nit për the me li min e KO MRA-së. Ky është 
ven di mi i Bor dit Drej tu es të Këshillit të të bur go sur-
ve të kam pe ve të për qen dri mit të kan to nit Zenicë 
– Do boj. Kjo do të thotë – se këshilli i mbledh vik ti-
mat e tor tu ra ve: të bur go su rit us hta rak të luftës – të 
bur go su rit e kam pe ve të për qen dri mit dhe civilët - 
të bur go su rit e kam pe ve të për qen dri mit. Dhe kur 
është fj a la për vërtetimin e fak te ve të kri me ve të 
luftës, kjo çështje ecë shumë ngadalë dhe vështirë, 
e një nga arsyet është ed he kjo që po e thonë kolegët 
– zhdu ken bi o lo gji kisht apo ndryshojnë men djen e 
tyre, kur sho him marrëdhënien mes shte tit dhe li-
gjit ndaj tyre, an daj he qin dorë. 
Deklaratë: Ša ban Ibra ko vić, Kryetar i Këshillit të bur go sur ve të 
kam pe ve të për qen dri mit, në Zhepçe, kan to ni i Do bo jit, Zenicë, 
BeH, Kon sul ti me me ko mu ni te tin lo kal mbi Iniciativën për the-
me li min e KO MRA-së, Zhepçë, 28 prill 2010

94. Kon sul ti met Na ci o na le me 
intelektualë mbi Iniciativën për 
the me li min e KO MRA-së

Prishtinë, Kosovë
28. prill 2010.

Kon sul ti met e pa ra na ci o na le me intelektualët në 
Kosovë i or ga ni zoi Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta-
re të Kosovës, me 19 pjesëmarrës – intelektualë dhe 
tre vëzhgues nga or ga ni za tat hu ma ni ta re: OHCHR, 
UNDP dhe Ci vil Right De fen ders (Mbrojtësit e të 
Drejtës Ci vi le). Fjalën hyrëse e mbajtën Ve ton Mu-
jaj (Syri i Vi zi o nit, Pejë), dhe Na ta ša Kan dić, (Fon di 
për të Drejtën Hu ma ni ta re, Ser bi). Ta ki min e mo-
de roi Be kim Bla kaj (Fon di për të Drejtën Hu ma ni-
ta re, Kosovë).

Vik ti mat duan të sho hin se diçka po ndërmerret. 
Ra sti i Qyshkut do të ndihmojë që të ndrysho-
het per cep ti mi në Kosovë, dhe t’i ndih mo het 
KO MRA-së. 

Kom pen si mi për vik ti mat nuk është çdo herë vetëm 
ai fi nanciarë. Këtu janë ed he dëmshpërblimet tje-
ra. (...) Vik ti mat në ter ren duan të sho hin se diçka 
po ndërmerret, ma dje ed he për fqinjët e tyre, 

të cilët kanë qenë të përfshirë në kri me, të ja pin 
përgjegjësi. Be soj se kjo ka fi l lu ar të ndodhë me 
ra stin e Qyshkut, dhe kjo në masë të mad he do 
të ndihmojë që të ndrysho het per cep ti mi ed he në 
Kosovë, dhe se do të ketë gatishmëri më të mad he 
dhe qa sje për bi se di me më të ha pu ra, për atë se 
çfarë ka ndodhë, që gjith se si do ti shërbejë ed he 
mi si o nit të KO MRA-së.
Deklaratë: Adri a tik Kel men di, Ko ha Vi sion, kryere dak tor, 
Prishtinë, Kon sul ti met Na ci o na le me intelektualë, Prishtinë, 
Kosovë, 28. prill 2010.

Ko mi si o ni du het të bisedojë me komandantët 
e njësive po li co re, me komandantët e njësive 
us hta ra ke, komandantët e shërbimeve të 
kundërzbulimit... 

... ky Ko mi sion du het ti marrë pa rasysh di sa gjëra: 
shumë pak është bi se du ar me fa mi ljet e vik ti ma ve, 
du het të bi se do het me të bur go su rit e luftës dhe ata 
të pasluftës, du het të bi se do het me komandantët 
e njësive po li co re, me komandantët e njësive us-
hta ra ke, të shërbimeve të kundërzbulimit, me 
komandantët e for ma ci o ne ve pa ra mi li ta re, me 
njësitë e mbroj tjes ter ri to ri a le, dhe me komandantët 
e tyre, me udhëheq ësit ko mu nal për mbroj tje ci vi le, 
të cilët janë përkujdesur për atë që vik ti mat të zhdu-
ken dhe të fshi hen gjurmët e tyre. Du het të fl i tet me 
reporterët e luftës dhe me gazetarët, me refugjatët 
dhe me pen gjet, me ata të cilët kanë qenë punëtorë 
fi  zik apo kryesit e ur dhra ve të kriminelëve, që t’i 
he qin tru pat apo që tru pat e zhdu kur të zhven-
do sen në lo ka ci o ne të ndryshme, të zhvil lo hen bi-
se dat ed he me kryetarët e ko mu na ve, të cilët kanë 
qenë pus hte ti ci vil, pa staj me ekstremistët në kohën 
e luftërave, me avokatët të cilët kanë qenë pjesë e 
gjyqëso rit gjatë luftës dhe pas luftës, ka pas bur-
gje të fsheh ta, njerëz të hum bur, ven de të punës të 
dhunës, të izo lu a ra.
Deklaratë: Fuad Ra miq, ana list po li tik, Prishtinë, Kon sul ti met 
Na ci o na le me intelektualë, Prishtinë, Kosovë, 28. prill 2010.

Ko ha po tre gon se ka qenë ga bim re fu zi mi i 
kërkesës së palës ser be për am ni sti.

Am ni stia gjit has htu përmendet ed he në gru pet e 
di a lo gut të vi te ve prej 2006-2007, mes palëve ko so-
va re dhe ser be. Mu kjo kërkohej nga pa la ser be, por 
kjo nuk është kërkesë për am ni sti të përgjithshme, 
por për gru pa ci o nin e atyre që i kanë kryer këto ve-
pra. Si gu risht men do het në ndonjë ko man dant apo 
ndonjë per so na li tet të ni ve lit më të lartë, që di kush 
nga ata të ofrojë in for ma ta lid hur me ndonjë rast, 
dhe në këtë mënyrë ti mundësohet am ni stia. Një 
gjë e tillë nuk u pra nua. (...) Ko ha po na e tre gon 
se re fu zim i palës ser be për am ni sti të tillë, ka qenë 
ga bim. Pro ble mi im kryesor është gje tja e in for ma-
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ta ve dhe zbu li mi i var re za ve. Re zul ta tet fi  na le janë 
1.862 mbe tje të tru pa ve, për të cilët ako ma nuk di-
het se kujt i përkasin. Pas katër vi tesh, re zul ton se 
kryesit e kri mit janë am ni stu ar, ndërsa ne ako ma 
nuk i ke mi zbu lu ar var re zat.
Deklaratë: Ar sim Gërx ha liu, Zyra për per so nat e pa gje tur dhe 
mjekësi li gjo re, Prishtinë, Kosovë, Kon sul ti met Na ci o na le me 
intelektualë, Prishtinë, Kosovë, 28. prill 2010.

Hu lum ti mi i shka qe ve të luftës nuk ne vo ji tet të 
jetë detyrë e menjëhershme e Ko mi si o nit, por 
kjo mund të dalë si obli gim pa si të mblid hen 
fak tet. Mund të for mo het diçka e ngjas hme me 
gjykatën e Ra se lit.

... a do të du het ky Ko mi sion të mer ret me ... ata 
që kanë qenë iniciatorët e mëdhenj, dhe që kanë 
përgjegjësi të mad he mo ra le, për fi l li min e luftërave 
... Men doj se kjo nuk do të du hej të jetë detyrë e 
menjëhershme e Ko mi si o nit, por mund të rrjedhë si 
obli gim pa si që të jenë mbled hur fak tet dhe të jetë 
zbard hur e vërteta. E pa staj mund të for mo hen in-
stan cat tje ra. Ndos hta në ndonjë in sti tu cion, apo 
ndos hta me for mi min ad-hoc të gjyki me ve in te lek-
tu a le – diçka ngjashëm me gjykatën e Ra se lit për 
kri met e amerikanëve në Vi et nam.
Deklaratë: Kuj tim Paçaku, pro fe sor, Pa ne li Këshillëdhënës për 
ko mu ni te te pranë Zyrës së Presidencës, Kosovë, Kon sul ti met 
Na ci o na le me intelektualë, Prishtinë, Kosovë, 28. prill 2010.

Ek zi ston ne vo ja të shko het pak më gjerë se sa 
de fi  ni mi i asaj çfarë ka ndod hur.

Ndërtimi i mu ze ut, ku gje ne ra tat e ardhshme do 
të mund të mësonin dhe të mos harrojnë për kri-
met... Pa staj ka lo het në ter ren, që ky pro ces të 
mos jetë zhgënjim për vik ti mat, që në fund të mos 
jetë dëmshpërblim mo ral për vik ti mat. Këtë po 
e them kus hti misht, sep se vik ti mat nuk mund të 
dëmshpërblehen. Pran daj, men doj se ek zi ston ne-
vo ja që të shko het pak më tu tje, përpos de fi  ni mit të 
asaj se çfarë ka ndod hur. 
Deklaratë: Ha ki Aba zi, Roc ke fel ler Brot hers Fo un da tion, zyra 
në Prishtinë, Kosovë, Kon sul ti met Na ci o na le me intelektualë, 
Prishtinë, Kosovë, 28. prill 2010.

Man da ti i KO MRA-së du het të përfshijë shumë 
çështje, por kjo në të shumtën va ret nga fu qia 
fi  nan ci a re e shte te ve.

... pjesëmarrësit vlerësojnë se një pjesë e pro ce sit 
du het të përfshijë de por ti min, si pjesë të man da-
tit, dhunën, abu zi met sek su a le dhe llo jet e tje ra të 
tor tu ra ve, zhdu kjet e detyru a ra, shkatërrimi dhe 
përvetësimi i pronës së hu aj, ma rr ja dhe mbaj tja e 
pen gje ve, shkatërrimi i objek te ve kul tu ro re dhe hi-
sto ri ke... Por me të gjit ha që do të mer ret va ret nga 
fu qia fi  nan ci a re e shte te ve. 

Deklaratë: Ve ton Mu jaj, Syri i Vi zi o nit, Pejë, Kosovë, Kon sul ti-
met Na ci o na le me intelektualë, Prishtinë, Kosovë, 28. prill 2010.

Është i domosdoshëm for mi mi i nënkomisioneve. 
Se ci li grup (krim) i ka ekspertët ade ku at; de por ti-
met, shkatërrimi ma siv i pro na ve, të zhdu ku rit... 

A do të jetë ndonjë trup, i ci li do të jetë tek nik 
apo ko mi sion pro duk tiv. Kjo njëherazi i kri jon 
nënkomisionet. Çka do të thotë kjo? Se ci li grup i ka 
ekspertët e vetë ade ku at. Nëse fl a sim për atë që u 
tha më parë: ar re sti met, de por ti met, shkatërrimi 
ma siv i pronës, një pjesë e vra sje ve, të zhdu ku-
rit... Ekzistojnë llo je të ndryshme të ekspertëve, që 
do të thotë se është e do mos dos hme të for mo hen 
nënkomisionet pu nu e se.
Deklaratë: Ar sim Gërx ha liu, Zyra për per so nat e pa gje tur dhe 
mjekësi li gjo re, Prishtinë, Kosovë, Kon sul ti met Na ci o na le me 
intelektualë, Prishtinë, Kosovë, 28. prill 2010.

KO MRA do të du het të përfshihet në he ti min e 
bom bar di me ve të NA TO-së ndaj popullatës ci-
vi le. 

Pra, të përfshihen ed he këto ndod hi, kur NA TO, 
ga bi misht apo jo, ka bom bar du ar vend ba ni met e 
popullatës ci vi le ro me. Ky nuk është vetëm shem-
bul li i popullatës ro me. Ke mi ed he ra stin në fsha tin 
Xërxë. Sa kanë qenë, 120? Do të thotë, në ka te go-
ri zim të përfshihen ed he ras tet e bom bar di mit të 
popullatës ci vi le.
Deklaratë: Kuj tim Paçaku, pro fe sor, Pa ne li Këshillëdhënës për 
ko mu ni te te pranë Zyrës së Presidencës, Kosovë, Kon sul ti met 
Na ci o na le me intelektualë, Prishtinë, Kosovë, 28. prill 2010.

Menjëherë të har to het do ku men ti për man da tin 
e Ko mi si o nit dhe t’u dorëzohet qe ve ri ve, që të 
dimë se çfarë mund të pre sim. 

Gru pi për iniciativë, menjëherë të hartojë një do-
ku ment, i ci li do të përmbajë të gjit ha re zul ta tet e 
di sku ti me ve dhe ana li za ve, të ci lat kanë të bëjnë me 
man da tin e Ko mi si o nit. Ky akt apo ve prim, ta qu aj 
kështu, një do ku ment kornizë, të ana li zo het me të 
gjit ha re sur set dhe ti dorëzohet qe ve ri ve. (...) në bazë 
të ci lit mund ta sho hin se sa janë të pranueshëm 
pa ra me trat të ci lat janë të pa ra qi tur në këtë do ku-
ment. 
Deklaratë: Ma zllum Ba ra liu, pro fe sor, Uni ver si te ti i Prishtinës, 
Kon sul ti met Na ci o na le me intelektualë, Prishtinë, Kosovë, 28. 
prill 2010.

Du het të vi het një kon troll i dyfi shtë mes par la-
men tit dhe shoq ërisë ci vi le dhe KO MRA-së, në 
mënyrë që të mos for mo het Ko mi sion jo funk si-
o nal. 

Pavarësia e Ko mi si o nit, është pa ra kusht që në 
fund të ke mi një ra port të mirë përfundimtarë. 
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(...) ek zi ston ajo vështirësia e ndjeshmërisë, si-
pas së cilës e tërë ide ja mund të de for mo het, po 
që se man da ti i je pet qe ve risë, par la men tit i ci li 
do ti zgjedhë per so nat e pro po zu ar, më ç’rast do 
ti zgjedhë di sa kandidatë të vetë, dhe pa staj ata 
mund të formojnë një Ko mi sion jo funk si o nal. (...) 
në ne go ci a ta me par la men tin do të du hej të in si-
sto het në një zgjid hje të dyfi shtë, ku Ko mi si o ni dhe 
shoq ëria ci vi le mund të mos paj to hen me ven di-
min e par la men tit. Pra, du het të ekzistojë një lloj 
kon trol le e dyan shme, sep se kjo është pje sa më e 
ndjes hme e pro ce sit. 
Deklaratë: Shkëlzen Ma li qi, drej tor, In sti tu ti Ga ni Bo bi, Kosovë, 
Kon sul ti met Na ci o na le me intelektualë, Prishtinë, Kosovë, 28. 
prill 2010.

Dëmet eko no mi ke do të du hej të for mu lo hen 
më ndryshe. Sho qa ta e historianëve të Kosovës 
mund të jetë part ner i rëndësishëm për KO-
MRA-në.

Për mua është e paqëndru es hme, për shem bull, ne-
ni – Përvetësimi dhe shkatërrimi i pronës në masë 
të mad he. Për mua kjo nuk është vlerë matëse, sep se 
me të asgjë nuk përcaktohet. Ndos hta do të du hej të 
for mu lo het më ndryshe se sa nga dëmi eko no mik, 
sep se në të gjit ha këto shte te ka pasë dëme eko no-
mi ke. Apo, janë përfshirë vra sjet dhe abu zi met, 
tor tu rat dhe tje rat... ek zi ston dal li mi mes vra sjes 
dhe masakrës, sep se ed he kjo është e rëndësishme 
për historinë. Ma sa krat nuk janë vra sje të thjes hta. 
Men doj se është mjaft e rëndësishme se Sho qa ta e 
historianëve të Kosovës, mund të jetë part ne re në 
or ga ni zi min e mbled hjes se fak te ve... Të evi den to het 
pa su ria dhe të përcaktohet nu mri i saktë i të gjit ha 
shtëpive të shkatërruara në se ci lin fshat dhe qytet. 
Gjithnjë du ke qenë në mi si o nin e KO MRA-së. Do të 
mblid hen ed he të dhëna të tje ra, të ci lat do të mund 
të jenë në dis po zi cion të opi ni o nit. 
Deklaratë: Frashër De maj, hi sto rian, In sti tu ti i Historisë, Prishti-
në, Kosovë, Kon sul ti met Na ci o na le me intelektualë, Prishtinë, 
Kosovë, 28. prill 2010.

Rret ha nat po li ti ke në ra jon janë në fa vor të the-
me li mit të KO MRA-së, po shko het në drej tim të 
nor ma li zi mit të marrëdhënieve.

...është e do mos dos hme të ndërlidhen or ga ni za tat 
spe ci fi  ke, të ci lat, ndos hta, së bas hku, në ndonjë 
ni vel më të ultë, apo në ni vel lo kal, do të mund të 
lëvizin apo ndërmarrin diçka dhe të vinë de ri të 
marrëveshja për të zhdu ku rit. Ndërsa është çështje 
tjetër dëmshpërblimi (re pa ra ci o ni)... (...)gjith se si ajo 
mund të jetë si pa ra kusht i domosdoshëm për for-
mi min e di sa... zgjid hje ve in sti tu ci o na le lid hur me 
çështjen e dëmshpërblimit. (...) rret ha nat po li ti ke 
janë në fa vor të kësaj Ini ci a ti ve, sep se marrëdhëniet 

në ra jon po ndryshojnë, po shkojnë në drej tim të 
nor ma li zi mit.
Deklaratë: Fi lip Pa vlo vić, drej tor, Frac tal, Be o grad, Ser bi, Kon-
sul ti met Na ci o na le me intelektualë, Prishtinë, Kosovë, 28. prill 
2010.

95. Kon sul ti met me bashkësitë 
lo ka le mbi iniciativën për 
the me li min e KO MRA-së

Som bor, Ser bi
8. mund te 2010.

Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le për the me li min e 
KO MRA-së janë zhvil lu ar në objek tin e Asamblesë 
së qyte tit të Som bo rit. Kon sul ti met i or ga ni zoi Li-
ceu i Ha pur, organizatë jo qe ve ri ta re nga Som bo ri. 
Në ta ki min, të ci lin e ha pi Goj ko Mis hko viq (Li ceu 
i Ha pur, Som bor) morën pjesë 25 pjesëmarrës. Sqa-
ri min e saj se pse KO MRA, e pa ra qi ti Zsuz san na 
Sze ren cses, ga ze ta re nga No vi Sa di, ndërsa San dra 
Or lo viq (Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re) pre zan-
toi rrjedhën e de ri tas hme të pro ce sit kon sul ta tiv për 
mo de lin e KO MRA-së, si dhe udhëho qi di sku ti min 
në lid hje me mo de lin e KO MRA-së. 

KO MRA du het të na tregojë të vërtetën si ku tia 
e zezë e aero pla nit. 

Za ko nisht pas fat keq ësi ve të mëdha kërkohet ku-
tia e zezë, sep se ajo në mënyrë më të saktë jep të 
dhënat, fak tet, apo atë se çka ka ndodhë me të 
vërtetë dhe si ka ndodhë gjatë fat keq ësisë, ato në 
fakt janë mundësia që ta ke mi një pasqyrë të saktë 
për ndodhinë. Idenë për for mi min e KO MRA-së, 
gjegjësisht të asaj se de ri ku do të na shpijë for mi-
mi i KO MRA-së, në fakt e shoh si një ku ti të zezë, 
shumë të rëndësishme dhe të vlefshme, e ci la do të 
du hej të na tregojë se çka ka ndodhë në të vërtetë. 
Deklaratë: Zsuz san na Sze ren cses, Ra dio Free Euro pe, No vi Sad, 
Ser bi, Kon sul ti met me bashkësitë lo ka le mbi iniciativën për the-
me li min e KO MRA-së, Som bor, Ser bi, 8. maj 2010.

KO MRA të mer ret vetëm me fak tet për luftërat, 
e jo me shka qet sep se kjo do të na shpijë në re la-
ti vi zmin e tërë pro ce sit. 

Pra, kjo pikë është shumë e rëndësishme për man da-
tin në të ar dhmen e KO MRA-së, e ajo është: a do të 
mer ret KO MRA vetëm me fak tet apo do të vërtetojë 
ed he shka qet e luftërave. Qëndri mi im është, 
natyrisht pa dashtë të pre ju di koi qëndri min tu aj, 
është se pa ra së gjit hash du het të mer re mi vetëm me 
fak tet e luftërave të ka lu a ra, pra gjatë atyre dhjetë 
vi te ve, sep se kam frikë se di sku ti mi lid hur me shka-
qet do të na shpin te në një rrugë dytësore, e ci la do të 
is hte shumë e përshtatshme për ma ni pu li me nga ana 
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e spek trit të gjerë po li tik, dhe se di sku ti mi për shka qet 
së pa ri do të na shpin te de ri te luf ta e Dytë Botërore, 
e pa staj te Be te ja e Kosovës, e kështu me radhë de ri 
ne pafundësi. Dhe kjo do të is hte një rrugë e shkëlqyer 
për re la ti vi zmin e tërë këtij pro ce si.
Deklaratë: Din ko Gru hon jiq, Sho qa ta e Pa va rur e Gazetarëve të 
Vojvodinës, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësitë lo ka le mbi inicia-
tivën për the me li min e KO MRA-së, Som bor, Ser bi, 8. maj 2010.

Unë më shumë jam për op si o nin të ci lin e pro po zoi 
Din ko Gru hon jiq, e ai është që Ko mi si o ni të mer ret 
më shumë me fak tet. Në këtë pjesën ku ko mi si o ni 
do të mer rej even tu a lisht me ndonjë kon tekst hi sto-
rik, men doj se vetë ko mi si o ni do të du hej të vlerësojë 
se ci lat ngjar je hi sto ri ke janë re le van te por të fo ku-
so het në të ar dhmen e saj të largët, men doj se nuk 
është e ne voj shme, sep se kjo vërtetë do të sill te de ri 
te si tu a tat te jet të kom pli ku a ra. 
Deklaratë: Oli ve ra Ra do va no viq, Rr je ti i gjelbër, Ser bi, Kon-
sul ti met me bashkësitë lo ka le mbi iniciativën për the me li min e 
KO MRA-së, Som bor, Ser bi, 8. maj 2010.

Anëtarët e ko mi si o nit të zgjid hen nga audi to ri 
ndërkombëtarë. 

Nëse pri tet të emërohen per so na të mëdhenj jo-po li-
tik ndërsa shte ti i emëron, ky atëherë thjeshtë është 
mi sion i pa mun dur. Si do të jetë kjo? Unë, në Kro a ci 
nuk njoh asnjë per son i ci li do të mund të funk si-
o noj në këtë mënyrë. Pas një men di mi të gjatë do 
të mund ti gje ja dy apo tre, nëse ka. Kjo do të jetë 
një pengesë e pa ka lu es hme, si ti gjejmë ata. Ndos hta 
është ndonjë mo del bos hnjak i ci li është tre gu ar jo 
efi  kas, ndonjë ko mi si o ner ndërkombëtarë, audi tor 
(re vi zi o ner) i ci li do të tentojë ti tejkalojë dal li met 
e pa ka lu es hme të ci lat do të pa ra qi ten në in ter-
pre ti min e kësaj për çka po fl a sim, gjegjësisht ndaj 
kryesve të kri me ve. 
Deklaratë: Ja ro slav Peq nik, Fa kul te ti Te o lo gjik – Evan gje li stik, 
Osi jek, Kro a ci, Kon sul ti met me bashkësitë lo ka le mbi iniciativën 
për the me li min e KO MRA-së, Som bor, Ser bi, 8. maj 2010.

Du het të përcaktohet qëndri mit në lid hje me 
luftën – a ka qenë luftë qyte ta re apo agre sion?

E ta ni këtu qëndron pro ble mi ed he për KO MRA-në, 
a ka qenë luftë qyte ta re apo agre sion, për këtë du het 
të da kor do he mi. Sep se nga ai qëndrim apo po zi cion 
do të dimë se për çfarë të fl a sim, si do t’i defi nojmë 
ato vik ti ma. Natyrisht, për atë që ka rënë kjo nuk 
është e rëndësishme, por për ne që je mi gjallë, ne du-
het ta dimë se nga çfarë po zi ci o ni do të fi llojmë. Unë 
jam për një zgjid hje kom pro mi si, se kanë qenë të 
dyja, se si gu risht ka pas ele men te të luftës qyte ta re, 
dhe deshëm apo nuk deshëm ka pas ed he ele men te 
të agre si o nit. 
Deklaratë: Ja ro slav Peq nik, Fa kul te ti Te o lo gjik – Evan gje li stin, 
Osi jek, Kro a ci, Kon sul ti met me bashkësitë lo ka le mbi iniciativën 
për the me li min e KO MRA-së, Som bor, Ser bi, 8. maj 2010.

Është me rëndësi të vërtetohet re gji stri i të 
vrarëve, përndjekurve, dhu nu ar ve dhe vik ti ma-
ve të kri me ve tje ra. 

Dëshiroj të sqa roj se detyra e KO MRA-së është 
të hartojë një bazë të të dhënave, një listë apo 
regjistër të vik ti ma ve, kjo nuk është gjykatë, por 
ajo listë e vik ti ma ve mund të ndihmojë në gjyka ta 
që të zhvil lo hen gjyki met, nëse janë të vul lne tit t’i 
zhvillojnë ato. Ajo listë është shumë e rëndësishme 
për tu vërtetuar se sa ka pasë saktë të vrarë, të 
përndjekur, të dhu nu ar dhe kri me tje ra, që është 
shumë me rëndësi, që të mos na përsëritet Ja se nov-
ci ku janë 700.000, 70.000 apo 7.000, kjo është e 
rëndësishme për fëmijët tanë. 
Deklaratë: Ivan Pris hing, Som bor, Ser bi, Kon sul ti met me bash-
kësitë lo ka le mbi iniciativën për the me li min e KO MRA-së, Som-
bor, Ser bi, 8. maj 2010.

Detyra e ko mi si o nit që të gjit ha re zul ta tet të 
hynë në li brat shkol lo re të historisë. 

Ma dje ed he në ta ki min e fun dit mes presidentëve 
Ta diq dhe Jo si po viq, pre si den ti Ta diq ka thënë se 
nuk e ke mi një libër të përbashkët të historisë, pran-
daj men doj se detyra e këtij ko mi si o ni është që kur 
ta vërtetojë nu mrin e kri me ve të ci lat kanë ndodhë 
në këto hapësira, që ato të dhëna të fu ten në të gjithë 
li brat e historisë të shte te ve të da la pas shkatërrimit 
të Jugosllavisë.
Deklaratë: Ivan Pris hing, Som bor, Ser bi, Kon sul ti met me bash-
kësitë lo ka le mbi iniciativën për the me li min e KO MRA-së, Som-
bor, Ser bi, 8. maj 2010.

Të përfshihet mo bi li zi mi i detyru ar i qytetarëve. 

Unë pro po zoj që në këto llo je të shke lje ve, për çka 
ed he ka qenë pro po zi mi i mbaj tjes së këtij se si o-
ni të KO MRA-së sot, në Som bor, e ajo është që të 
përfshihet ed he mo bi li zi mi i detyru ar, sep se ed he 
kjo është shke lje e të drej ta ve të nje ri ut. 
Deklaratë: Oli ve ra Ra do va no viq, Rr je ti i gjelbër i Vojvodinës, 
No vi Sad, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësitë lo ka le mbi iniciativën 
për the me li min e KO MRA-së, Som bor, Ser bi, 8. maj 2010.

E mbështesë plotësisht këtë iniciativë, që në kuadër 
të llo je ve të shke lje ve të fu tet ed he mo bi li zi mi i 
detyru ar në luftërat që janë zhvil lu ar, dhe atë mo-
bi li zi met pa marrë pa rasysh se nga ci la anë vinë, 
nga us htria UPJ-së, apo nga Kro a cia, Bosnjë e Her-
ce go vi na, për mua është krejt e njëjtë se kur di kush 
është mo bi li zu ar. 
Deklaratë: Zlat ko Ro miq, kor re spo dent i Dnev nik-ut, Suboticë, 
Ser bi, Kon sul ti met me bashkësitë lo ka le mbi iniciativën për the-
me li min e KO MRA-së, Som bor, Ser bi, 8. maj 2010.
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Pasqyre e mendimeve, propozimeve dhe rekomandimeve 
janar 2010 – shkurt 2011

Ko a li ci o ni për KO MRA-në ti propozojë anëtarët 
e vet. 

Ndos hta do të is hte mirë, nëse di sa prej anëtarëve 
të jenë nga radhët e or ga ni za ta ve të ci lat janë the-
me lu e se të KO MRA-së, ndos hta vetë kO MRA të jetë 
ajo e ci la do të propozojë me kon sen sus, të miratojë 
dhe propozojë me kon sen sus di sa per so na të cilët i 
vlerësojnë ata. 
Deklaratë: Oli ve ra Ra do va no viq, Rr je ti i gjelbër i Vojvodinës, 
No vi Sad, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësitë lo ka le mbi inicia-
tivën për the me li min e KO MRA-së, Som bor, Ser bi, 8. maj 2010.

Zgjed hja e komisionerëve du het të ba zo het në 
kon sen sus. 

As htu që të jetë një kri ter për zgjed hjen e njerëzve 
do të mund të is hte, që të gjit ha shte tet në ra jon të 
paj to hen me kon sen zus për zgjed hjen e kandidatëve 
nga shte tet e cak tu a ra, kështu për shem bull, nëse 
Ser bia pro po zon kandidatët e saj, atëherë ata 
kandidatë do të du hej të kenë mi ra ti min ed he në 
shte te tje ra në ra jon. 
Deklaratë: Dus hko Me diq, Rr je ti i gjelbër i Vojvodinës, No vi 
Sad, Ser bi, Kon sul ti met me bashkësitë lo ka le mbi iniciativën për 
the me li min e KO MRA-së, Som bor, Ser bi, 8. maj 2010.

Të shqyrto het përgjegjësia e gazetarëve.

Nuk di se në çfarë mënyre, por men doj se do të du-
hej të men do het ed he për ro lin e gazetarëve të tërë 
këtë tre gim, sep se ata me ve prat dhe ve pri met e tyre 
i kanë gje ne ra li zu ar shumë kri me, për të ci lat si gu-
risht do të fl a sim më vonë.
Deklaratë: Zlat ko Ro miq, kor re spo dent i Dnev nik-ut, Suboticë, 
Ser bi, Kon sul ti met me bashkësitë lo ka le mbi iniciativën për the-
me li min e KO MRA-së, Som bor, Ser bi, 8. maj 2010.

Th el li mi në kon tek stin e luftërave mund të jetë 
ten tim i kërkimit për arsyeti min e kri me ve. 

Jam i pri rur të po hoj se nuk ke mi nevojë të thel lo-
he mi aq shumë në kon tek stet hi sto ri ke të ngjar je ve 
të vi te ve të 90-ta, sep se jam i pri rur të be soj apo 
të po hoj se ndos hta vetëm po du am të kërkojmë 
arsyeti min për kri met. Men doj se ne nuk du het 
ti arsyetojmë kri met, ne du het ato ti evidentojmë 
në mënyrë fak to gra fi  ke (me fak te), ti ke mi fak tet 
dhe dëshmitë për të gjit ha ato që di kush i ka bërë 
në emrin tonë , dhe për ate se, ata të cilët janë 
përgjegjës për te, kur vinë në po se dim të një do-
ku men ti të tillë, i ci li fak ti kisht do të jetë en ci klo-
pe di e të vërtetës që ka ndodhë këtu, që të mund 
ta mar rin një ven dim të drejtë për gje ne ra tat e 
ardhshme dhe që kjo mos të përsëritet.
Deklaratë: Mi o drag Te pa vac, Qen dra për punë so ci a le, Ser bi, 
Kon sul ti met me bashkësitë lo ka le mbi iniciativën për the me li min 
e KO MRA-së, Som bor, Ser bi, 8. maj 2010.

Zbar dhja e kon tek stit hi sto rik është kafshatë e 
mad he. 

Pra, nëse fl a sim për fazën e dytë, thënë kus hti-
misht, siç e kam qu aj tur unë, men doj se do të is hte 
kafshatë e mad he, dhe si pas men di mit tim do të is-
hte rre zik i madh poq ëse menjëherë do të fu tes him 
në zbar dhjen e kon tek stit të tërë hi sto rik. 
Deklaratë: Zsuz san na Sze ren cses, Ra dio Free Euro pe, No vi Sad, 
Ser bi, Kon sul ti met me bashkësitë lo ka le mbi iniciativën për the-
me li min e KO MRA-së, Som bor, Ser bi, 8. maj 2010.

96. Kon sul ti met na ci o na le me 
ko mu ni te tin e ar si mit mbi 
Iniciativën për the me li min e 
KO MRA-së

28 maj 2010 
Prishtinë, Kosovë 

Kon sul ti met na ci o na le me për faq ësu e sit e ko mu ni-
te tit të ar si mit në Kosovë i ka or ga ni zu ar Fon di për 
të Drejtën Hu ma ni ta re në Kosovë, në Prishtinë. Në 
ta ki min në të ci lin u di sku tua mbi Iniciativën për 
the me li min e KO MRA-së kanë marrë pjesë 33 
profesorë të shkol la ve të me sme, anëtarë të fa mi-
lje ve të të zhdu kur ve dhe të or ga ni za ta ve jo qe-
ve ri ta re. Fjalën hyrëse e mbajtën No ra Ah me taj 
(CRDP, Kosovë) dhe Ylber Max hu ni (Youth Step, 
Vus htr ri, Kosovë). Mo de ra to re në këto kon sul ti me 
is hte Ro na Nis hliu. 

Nëse nuk do të je mi opozitë e fortë e qe ve risë, 
asgjë nuk ke mi bërë.

Kjo iniciativë do të jetë e pazëvendësueshme, po që 
se for mo het Ko mi si o ni në ni vel ra jo nal. Por, nëse or-
ga ni za ta nuk është opozitë e fortë, atëherë nuk ke mi 
bërë asgjë. Je mi dëshmitarë të ma sa kri mit të 96 per-
so na ve në Kra lan. Shu mi ca e tyre, të kësaj ma sa kre, 
janë qytetarë të Klinës. Nuk ek zi ston asnjë pa di e 
ngri tur, as në Gjykatën Ko mu na le, as në atë të Qar-
kut, dhe nuk di se në çfarë ba ze nuk janë ngri tur 
paditë, as ato in di vi du a le, as gru po re. 
Deklaratë: Il mi Mo ri na, pro fe sor i filozofisë, Klinë, Kosovë, Kon-
sul ti met na ci o na le me ko mu ni te tin e ar si mit mbi Iniciativën për 
the me li min e KO MRA-së, Prishtinë, Kosovë, 28 maj 2010. 

Anëtarët e Ko mi si o nit të cilët e për faq ësojnë 
Kosovën du het të jenë per so na me di nji tet dhe 
seriozë. 

E përshëndes këtë Iniciativë dhe be soj se ke ni qëlli-
me të mi ra dhe kon struk ti ve (...) pak sa jam skep tik 
lid hur me ar ri tjen e qëlli me ve për shkak të shoq-
ërisë ci vi le në Kosovë. (...) per so nat të cilët e për faq-
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ësojnë Kosovën në çështjen e të drejtës hu ma ni ta re 
dhe mbroj tjen e të vërtetës lid hur me vik ti mat, du-
het të jenë me di nji tet, seriozë dhe profesionistë (...) 
është ka rak te ri sti ke për qytetarët se kanë vetëdijesim 
të ultë lid hur me ngri tjen e padisë. Nuk e di se si 
është e mun dur që anëtarët e fa mi lje ve të cilët kanë 
pësuar hum bje, si në njerëz po as htu ed he ma te ri-
a le, që nuk e ngri sin zërin kur e njo hin apo mar rin 
ndonjë informatë lid hur me atë se kush ua ka ma-
sa kru ar më të afërmit e tyre. 
Deklaratë: Ymer Ti fe ku, pro fe sor i filozofisë dhe sociologjisë, 
Fe ri zaj, Kosovë, Kon sul ti met na ci o na le me ko mu ni te tin e ar si mit 
mbi Iniciativën për the me li min e KO MRA-së, Prishtinë, Kosovë, 
28 maj 2010. 

Ku do që pre zan to het Ko so va, du het të ketë 
njerëz nga Po du je va, sep se atje ka të zhdu kur.

E përshëndes këtë Iniciativë dhe for mi min e një Ko-
mi si o ni të tillë, në ra jon, dhe men doj se anëtarë të 
këtij Ko mi si o ni du het të jenë per so na nga di si pli na 
të ndryshme shken co re dhe njohës të mirë të re a li-
te tit të Ball ka nit (...) Unë dua të di, se per so ni i ci li 
më për faq ëson, a është in te lek tual dhe cilës sferë i 
ta kon. (...) ku do që e prezantojmë Kosovën du het të 
jenë ed he njerëzit nga Po du je va, sep se në Podujevë 
ka njerëz të zhdu kur. Ky është gje no cid i përmasave 
Ball ka ni ke.
Deklaratë: Nex hmi Ga niu, pro fe sor i historisë, Podujevë, Kosovë, 
Kon sul ti met na ci o na le me ko mu ni te tin e ar si mit mbi Iniciativën 
për the me li min e KO MRA-së, Prishtinë, Kosovë, 28 maj 2010.

Nuk mund të falë. 

... sa i përket asaj që të ta ko hem sy më sy me ar mi-
kun, men doj se këtë nuk mund ta bëjë. Tua falë, as 
këtë nuk mun dem. Le t’ua falë po pul li, qe ve ria, siç i 
ka bërë shumë gjëra de ri më ta ni. Unë per so na lisht 
nuk ua fa li. (...) 
Deklaratë: Se ha re Kra sni qi, profesoreshë, Suharekë, Kosovë, 
Kon sul ti met na ci o na le me ko mu ni te tin e ar si mit mbi Iniciativën 
për the me li min e KO MRA-së, Prishtinë, Kosovë, 28 maj 2010.

Së pa ri du het të for mo het një Ko mi sion shtetërorë 
për gje no cid në Kosovë. E pa staj të mendojmë 
për atë, a t’i bas hko he mi KO MRA-së. 

Çfarë do bie ka nga kjo Ko so va? Kjo është çështja 
të cilën du het ta shqyrtojmë, se a ke mi ne nga kjo 
ndonjë do bi apo jo? Men doj që ne së pa ri du het ta 
formojmë një Ko mi sion shtetërorë në Kosovë, për 
gje no ci din e kryer. (...) Men doj se pa ra së gjit hash 
du het të for mo het ko mi si o ni i ekspertëve nga kjo 
fushë, e pa staj të shqyrto het se a du het ti bas hko-
he mi këtij Ko mi si o ni, i ci li e përfshinë ed he Serbinë. 
(...) E vërteta di si po përvidhet, përgjegjësia e Ko-
mi si o nit Ra jo nal..., si dhe e vendimmarrësve, kamë 
frikë se nuk do të shkojë në do bi të Kosovës. (...) Do 

të is ha i lum tur si kur te ne të for mo hej një ko mi-
sion auto nom, dhe pa staj të shqyrtojmë çështjen e 
bashkëngjitjes në ko mi si o nin tjetër. Kon kre tisht, 
si in di vid në këtë mo ment nuk jam i gatshëm të 
nënshkruaj deklaratën për bashkëngjitje, në këtë që 
na u pre zan tua. 
Deklaratë: Veh bi Sa di ku, pro fe sor i gjuhës dhe letërsisë shqi pe, 
Obi liq, Kosovë, Kon sul ti met na ci o na le me ko mu ni te tin e ar si mit 
mbi Iniciativën për the me li min e KO MRA-së, Prishtinë, Kosovë, 
28 maj 2010.

Anëtarët e qe ve risë nuk kanë kohë për KO MRA-
në, por për tenderë. 

Unë jam një i bur go sur po li tik. Jam ar re stu ar me 
31 ja nar 1997. Po, unë jam njëri nga të mbi je tu a-
rit e masakrës së Dubravës (...) Nëse vaz hdo ni me 
këtë qëllim, nëse u përkrahin, nëse u përkrahë qe ve-
ria, do ta for mo ni Ko mi si o nin, por menjëherë po ua 
them se është e kotë. Anëtarët e Qe ve risë nuk kanë 
kohë të mer ren më këtë pro blem, por ata kanë kohë 
të mer ren me çështje më të mëdha siç janë tenderët. 
Deklaratë: Se lim Lo kaj, pro fe sor i historisë, Deçan, Kosovë, Kon-
sul ti met na ci o na le me ko mu ni te tin e ar si mit mbi Iniciativën për 
the me li min e KO MRA-së, Prishtinë, Kosovë, 28 maj 2010.

Bëjë apel që Ko mi si o ni të jetë objek tiv, pa emo-
ci o ne. 

E përshëndes këtë Iniciativë dhe u dëshiroj s ukses 
në t he me limin e  Ko mi s ionit  Ra jonal, por në t he-
me limin e një  ko mi s ioni p ro fe s ional. Sot, për ne 
është më e lehtë, s epse e dimë se në Kosovë ka pasë 
luftë, jo k onfl ikt por luftë.  Edhe një herë a peloj, që 
nëse t he me lohet ky  Ko mision, të jetë obj ektiv dhe 
ti lëmë anash e mo c ionet, s epse për historinë  duhet 
ti vlerësoj dhe  pa raqesë ato që  duhen të  pa ra qiten, 
me qëllim të zhv il limit të p ro cesit shk encor. (...)  Ek-
ziston  do kum en ta c ioni,  besoj se gj endet në  arkiv, e 
 tani është çështja, si të  hapen ato  ar kiva që kanë të 
bëjnë me torturën?
Deklaratë: Mr. S hefqet  Dinaj, p ro fesor i historisë, Gjakovë, 
Kosovë, K ons ul timet  na c io nale me  ko mu ni tetin e  ar simit mbi 
Iniciativën për t he me limin e  KOMRA-së, Prishtinë, Kosovë, 28 
maj 2010.

 Duhet të mbl idhen dhe k on so li dohen të gj itha 
të dhënat, të  cilat i kanë mbledhë të tjerët në 
Kosovë. 

 Besoj se qël limi është humanitarë, që të  pa ra qitet 
e vërteta, e jo vetëm e vërteta  po li tike dhe  his to-
rike, por e vërteta f ak tike për  numrin e të vrarëve, 
të zh duk urve, ndaj të cilëve është  usht ruar dhunë, 
s epse e tërë kjo  duhet t’i shërbejë të nesërmes.  Duhet 
të mendojmë vetëm në g je ne ratat e ardhshme. 
Natyrisht, ata do ta kenë v ull netin të m erren me 
 hul um time të ndryshme në f usha të ndryshme; 
historianë, psikologë, sociologë, shkrimtarë, artistë 
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të cilët do t’i  pa ra qesin, dramatizojnë, etj. Të gj itha 
 duhet të  ka na li zohen,  sis te mohen. Natyrisht, në 
fi  llim  duhet të mbl idhen të gj itha f aktet, dhe  duke 
pas  parasysh se  para nesh  dikush tjetër ka  pu nuar 
në këto çështje. KMDLNJ e  cila r reg ullisht i ka  pub-
li kuar të gj itha  inf or matat në d is po zicion, Kryqi i 
Kuq ka pas  qasje p ro fe s io nale, detyrë e të  cilit është 
 hul um timi, g jetja, z bu limi, k la si fi  kimi,  sis te mimi i 
të dhënave ( inf or ma tave) të m arra.  Besoj se str uk-
tu ruat  tona do të  ang az hohen për t he me limin e  Ko-
mi s ionit  Ra jonal. 
Deklaratë:  Sahit  Ber isha, p ro fesor i historisë, Prishtinë,  Ko sove, 
K ons ul timet  na c io nale me  ko mu ni tetin e  ar simit mbi Iniciativën 
për t he me limin e  KOMRA-së, Prishtinë, Kosovë, 28 maj 2010.

Vënia e viktimës në q endër të vëmendjes 
është  risi, e  cila  duhet të përkrahet.  Duhet të 
përballemi me  popujt tjerë. 

Për mua kjo Iniciativë është shumë e mirë, për 
arsyen se më  duket se është  risi, s epse në q endër të 
vëmendjes e ka viktimën. (...) Këto v ik timat  tona 
kanë qenë v ik tima për një arsye të v etme, s epse kanë 
qenë Shq iptarë. Do të  ishte mirë,  sikur të përkrahej 
t he me limi i këtij  Ko mi s ioni, dhe aty p ërf aqë s uesit e 
Kosovës të përballen më p ërf aqë s uesit e Serbisë, së 
b ashku më p ërf aqë s uesit e Bosnjës dhe të  pop ujve 
tjerë, të cilët janë bërë v ik tima për shkak të mbr-
ojtjes të së vërtetës. (...) Unë p ro pozoj që në këtë  Ko-
mision, të  de le gohen p er sonat me  kar akter të fortë, 
moralë,  in tel ektual...
Deklaratë:  Zenun  Bu jupaj, p ro fesor i filozofisë dhe sociologjisë, 
Istog, Kosovë, K ons ul timet  na c io nale me  ko mu ni tetin e  ar simit 
mbi Iniciativën për t he me limin e  KOMRA-së, Prishtinë, Kosovë, 
28 maj 2010.

 Ko mi s ioni  duhet të jetë gjithëpërfshirës, m ul ti-
dim en s ional me antropologë, mjekë, sociologë. 

Ne  jemi v ik timat e lirisë. Pr andaj, ju lus që  Ko mi-
s ioni të jetë gjithëpërfshirës, të jetë m ul ti dim en s-
ional, ku do të jenë antropologët, mjekët, sociologët, 
psikologët, të gjithë ata të cilët natyrisht kanë më 
shumë përvojë në shk encat sh oqë rore dhe në  ar-
simim. 
Deklaratë:  Murat G ashi, p ro fesor i sociologjisë në shkollën e 
 mesme, Gl logovc, Kosovë, K ons ul timet  na c io nale me  ko mu ni tetin 
e  ar simit mbi Iniciativën për t he me limin e  KOMRA-së, Prishtinë, 
Kosovë, 28 maj 2010.

 Duhet të  jemi të kujdesshëm se sa komisionerë 
do të ketë  Ko sova, s epse përcaktohen  sipas 
 numrit të v ik ti mave. 

P rob lemin të  cilin e  kemi vërejt është c ak timi i 
 numrit të anëtarëve të  Ko mi s ionit. Ju e  dini se  leg-
ji ti mi tetin këtyre p er so nave ua jep P re sid enti apo 
P ar lam enti, pr andaj bëni p resion që të zgjedhën 
p er sonat e  duhur, s epse ndonjëherë përzihet  po li tika 

dhe  pastaj çdo gjë ngadalësohet. Një çështje tjetër 
që e shoh si përparësi të  Ko mi s ionit  Ra jonal është 
që Shq iptarët, Boshnjakët dhe Kroatët mund ta 
drejtojnë g ishtin drejt Serbëve si shkaktarë të kësaj 
t rag jedie. Do të ketë shumë vëzhgues ndërkombëtarë, 
kështu që do të mund të bëjnë p resion në S erbi që të 
z bu lohen f aktet.  Cilat do të jenë k ri teret dhe r reg-
ullat për zgj edhjen e komisionerëve? Nëse kjo bëhet 
në bazë të  numrit të v ik ti mave, e di se në Kosovë 
ka pasë numër më të vogël të v ik ti mave,  andaj nd-
oshta do të ketë numër më të vogël të komisionerëve. 
Pr andaj,  duhet të m en dohet mirë dhe të  jemi të 
kujdesshëm, rreth kësaj çështjeje.
Deklaratë: S hefik  Kast rati, p ro fesor i sociologjisë, Kamenicë, 
Kosovë, K ons ul timet  na c io nale me  ko mu ni tetin e  ar simit mbi 
Iniciativën për t he me limin e  KOMRA-së, Prishtinë, Kosovë, 28 
maj 2010. 

 Ko sova do të ketë  dobi nga  KOMRA, s epse i 
 kemi 1.680 të zh dukur. 

Nuk është e rëndësishme sa do të jenë (komisionerë) 
të zgj edhur, është me rëndësi që të zgj idhet  dikush 
nga  Ko sova që do të na p ërf aqësojë në mënyrë të 
 din jitetshme,,,, që do të  kemi  dobi në Kosovë nga 
ky p rojekt, s epse e dimë se i  kemi 1.680 p er sona 
të zh dukur (...) Është e  nev ojshme të bëhet p resion 
i vazhdueshëm, jo vetëm në  Qe veri dhe në p ërf-
aqë s uesit tonë të  Qe verisë, por  edhe në f ak torin 
ndërkombëtarë.
Deklaratë: Hysni  Raci, p ro fesor i historisë, Klinë, Kosovë, K ons-
ul timet  na c io nale me  ko mu ni tetin e  ar simit mbi Iniciativën për 
t he me limin e  KOMRA-së, Prishtinë, Kosovë, 28 maj 2010.

Është e  nev ojshme që sh tetet të bashkëpunojnë 
me  ins ti tu c ionet e BE-së dhe të bëjnë p resion në 
 Qe veritë e sh te teve të  cilat i fs hehin f aktet. 

 Jemi  vo nuar 11  vite, pr andaj gji th sesi ky  Ko mision 
 duhet të t he me lohet, dhe gji th sesi se  duhet të bëhet 
zgj edhja e komisionerëve të ndryshëm – të p ro fe s io-
neve të ndryshme, qofshin ata profesorë, historianë, 
sociologë, fi lozofë, etj, (...) Për këtë  Ko mision,  si-
gurisht se janë përcaktuar k ri teret se si  duhet të 
 duket ajo. Po që se do të t he me lohet ky  Ko mision, do 
të jetë i rëndësisë së m adhe, s epse  ek ziston dys himi 
se janë zh dukur  disa dëshmi të  cilat i janë dhënë 
 UNMIK-ut. Pr andaj, unë jam për këtë  Ko mision, ai 
është i domosdoshëm. Vërtetimi i k ri te r iu meve për 
t he me limin e këtij  Ko mi s ioni, mbl edhja e f ak teve 
dhe dëshmive, e  pastaj më e rëndësishmja është ti 
 kemi dëshmitarët e gjallë. (...) është e  nev ojshme që 
sh tetet të bashkëpunojnë mes  veti dhe me  ins ti tu-
c ionet e BE-së, dhe së b ashku të bëjnë p resion në 
 Qe veritë e sh te teve të  cilat i fs hehin f aktet.
Deklaratë:  Bislim K ras niqi, p ro fesor i sociologjisë, Prishtinë, 
Kosovë, K ons ul timet  na c io nale me  ko mu ni tetin e  ar simit mbi 
Iniciativën për t he me limin e  KOMRA-së, Prishtinë, Kosovë, 28 
maj 2010. 
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P rona  duhet të jetë në m an datin e  KOMRA-së. 

Ne këtu  kemi p rob leme  se r ioze me pronën. Kjo është 
çështje e  leg jis la c ionit, me këtë  duhet të m erret  Mi-
nistria e Drejtësisë. M endoj, se për ju është p roblem 
kryesorë,  sik urse  edhe g jetja e p er so nave të zh dukur 
dhe k rimet të  cilat S erbia i ka bërë në k on ti n uitet 
në Kosovë. P rona (pronësia) është çështje  Ins ti tu c-
io nale, ata të cilët  duhet të m erren me këtë çështje 
janë tjerët, por i frikësohen b al la fa qimit me këtë 
p roblem.
Deklaratë: N exhmi  Ganiu, p ro fesor i historisë, Podujevë, Kosovë, 
K ons ul timet  na c io nale me  ko mu ni tetin e  ar simit mbi Iniciativën 
për t he me limin e  KOMRA-së, Prishtinë, Kosovë, 28 maj 2010. 

97. K ons ul timet  na c io nale me 
bashkësitë  fe tare p�r 
t he me limin e  KOMRA-s�

 B eograd, S erbi
16 Q ershor 2010

K ons ul timet me bashkësitë  fe tare pёr t he me limin 
e  ko mi s ionit  Reg j ional pёr vërtetimin e f ak teve pёr 
tё gj itha v ik timat e luftërave prej  vitit 1991–2010. 
( KOMRA) e kanë  or ga ni zuar F ondi pёr tё drejtën 
 hu ma ni tare dhe Agj en c ionet e  Kuv endit të qy tetit 
tё  B eog radit pёr bashkëpunim me  or ga ni zatat  jo-
qe ve ri tare dhe h ar mo nizim ev ropian. K ons ul timet 
u mbajtën nё Sallёn  sol emne tё  Kuv endit të qy tetit 
në  B eograd. Nё  debat morën pjesë 26 pёrfaqё sues 
tё k on fe s io neve tё ndryshme dhe nёntё vëzhgues. 
 Ta kimin e  hapi D anko  Runiq, dr ejtor i Agj en s ionit 
pёr bashkёpunim me  or ga ni zatat  jo qe ve ri tare dhe 
h ar mo nizim ev ropian, ndёrsa  mo de rimin e bёri 
 Mil anka S ha ponja –  Hagjiq. Fjalёn hyrёse e mbajtёn 
 ra bini Isak A sijel nga bashkёsia  heb reje nё S erbi 
dhe  ga ze tari dhe  t eo logu D rago P ilsel. Pёr ate: Pse 
 KOMRA?  foli  Dejan K ozhul (F ondi pёr tё drejtёn 
 hu ma ni tare, S erbi) ndёrsa pёr rrjedhёn e  de batit 
pёr Iniciativën e t he me limit të  KOMRA-sё  foli 
 Nat asha K andiq (F ondi pёr tё drejtën  hu ma ni tare, 
S erbi).  Dek la rimin pёr anëtarësim nё  K oa li c ionin 
pёr  KOMRA-nё e nënshkruan 20 pjesëmarrës. 
RTS nё e di c ionin e l aj meve  Di tari II, ka  pa ra qitur 
 rap ortin  detal nga k ons ul timet. 

I ni c ia tiva pёr t he me limin e  KOMRA-sё e t ej-
kalon politikёn  di tore.

 (...) kёtё iniciativë  duhet ta përkrahim s epse kjo 
iniciativё tek e f undit ёshtё çështje  fe tare. Kjo e t ej-
kalon politikёn  di tore, kjo ёshtё çёshtje e drejtёsisë 
dhe kjo ёshtё tentativё qё drejtësia tё  fi  tohet me 
drejtësi. 

Deklaratë:  Ra bini Yi tshak Asiel, Bashkësia  Heb reje nё S erbi, 
K ons ul timet  na c io nale me bashkësitë  fe tare pёr t he me limin e 
 KOMRA-sё,  Kuv endi i qy tetit,  B eograd, 16 q ershor 2010.

V ik ti mave  duhet dhënë  rasti të fl  asin. Ky do 
të jetë  moment m un dimi dhe kthj el limi për të 
gjithë. 

(,,,) v ik timat rrallë herë komunikojnë mes  veti, ato 
m besin në taborët e tyre, por ata të cilët i fi llojnë 
luftërat shpesh komunikojnë pa asnjë p roblem. Pr-
andaj këtu, në këtë  moment, m endoj se janë pjekë 
k ushtet ku të gjithë së b ashku e  kemi  rastin që v ik ti-
mave t’ua  japim mundësinë të fl  asin. M endoj se ky 
do të jetë një  moment m un dimi dhe kthj el limi për 
të gjithë. 
Deklaratë:  Ra bini Yi tshak Asiel, Bashkësia  Heb reje në S erbi, 
K ons ul timet  na c io nale me bashkësitë  fe tare pёr t he me limin e 
 KOMRA-sё,  Kuv endi i qy tetit,  B eograd, 16 q ershor 2010.

 KOMRA e ka sh ansin nëse përfshihen  ko mu ni-
tetet  fe tare.

 KOMRA e ka sh ansin nëse në p ro cesin e saj 
përfshihen  ko mu ni tetet  fe tare. Më  duket se pas 
k ons ul ti meve mjaft të s uksesshme që i patëm në K r-
oaci, kam përshtypjen se dy k ishat më të mëdha në 
t er ri torin e Jugosllavisë – k isha  Or tod okse S erbe dhe 
k isha  Ka to like nuk po arrijnë t’a shfrytëzojnë tërë 
 pot en c ialin e tyre p aqësor, tërë  ka pa ci tetin, tërë mb-
arm endjen që e kanë, që së b ashku me bashkësinë 
is la mike, bashkësinë  fe tare  heb reje dhe me k ishat 
dhe bashkësitë t jera  fe tare, të kuptojnë se  para tyre 
është një bazë frytdhënëse dhe se nuk  guxojnë të 
vrapojnë pas politikanëve. 
Deklaratë: D rago P ilsel,  ga zetar,  t eolog, anëtarë i  K oa li c ionit për 
 KOMRA-në, K r oaci, K ons ul timet  na c io nale me bashkësitë  fe tare 
për t he me limin e  KOMRA-së,  B eograd, S erbi, 16 q ershor 2010. 

I ni c ia tiva për  KOMRA kthen në rrugën e  resp-
ektit  re ciprok, në rrugën e bamirësisë. 

Kjo iniciativë është nd oshta  zona ku mund të kt-
he hemi dhe r ikt he hemi në rrugë të drejtë, rrugën e 
 resp ektit  re ciprok, rrugën e bamirësisë. 
Deklaratë:  Mu hamed  Jus ufs pahiq, Bashkësia Is lame në S erbi, 
K ons ul timet  na c io nale me bashkësitë  fe tare për t he me limin e 
 KOMRA-së,  B eograd, S erbi, 16 q ershor 2010. 

V ik timat nuk mund të n dahen  sipas fesë, shk ak-
tarit të  vu ajtjes, e as  na c io na li tetit-

Askush që në të vërtetë e p ranon traditën e  feve ab-
ra hame,  heb r eizmin, is lamin, kr ish te rimin, nuk 
mund t’i ndajë v ik timat as  sipas  na c io na li tetit, as 
 sipas fesë, as  sipas mënyrës së lëndimit, e as  sipas 
shk ak tarit të lëndimit.
Deklaratë: D rago P ilsel,  ga zetar,  t eolog, anëtarë i  K oa li c ionit për 
 KOMRA-në, K r oaci, K ons ul timet  na c io nale me bashkësitë  fe tare 
për t he me limin e  KOMRA-së,  B eograd, S erbi, 16 q ershor 2010. 
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P r io ritet është  hul um timi dhe shërimi i shk ak-
tarit të lëndimit të njerëzve. 

P en dimi, p aj timi,  falja bëjnë pjesë në th elbin e 
 be simit.  Pastaj, ajo çka është e rëndësishme dhe 
unë m endoj se këtu bashkëpunimi është shumë i 
rëndësishëm, dhe kjo është në  hul um timin e sh ka-
qeve pse ka mundë të vijë  deri të kjo gj endje, ku në 
hapësirat  tona ku kanë ndodhë luftërat janë vrarë 
aq shumë njerëz, dhe në ketë janë vrarë  edhe aq 
shumë  bes imtar, dhe  tani të k ri johet një situatë, 
të mos them m os du rimi por një rezervë siç e tha 
shumë qartë zotëri D rago, për marrëdhëniet e dy 
k is have të mëdha. Një nga p rog ramet gji th sesi është 
shërimi i sh ka qeve.
Deklaratë:  An dija  Ko pi loviq,  Ins ti tuti  Ka tehik K isha 
 Ro ma ko ka to like, P esh kopia e Suboticës, S erbi, K ons ul timet 
 na c io nale me bashkësitë  fe tare për t he me limin e  KOMRA-së, 
 B eograd, S erbi, 16 q ershor 2010. 

 Se cila bashkësi  fe tare t’i veçojë sh embujt e k ri-
meve të kryera nga ana e anëtarëve të saj dhe ti 
gjykojë ato. 

 Sug jeroj që  se cila bashkësi  fe tare, natyrisht përveç 
gjy kimit të përgjithshëm të k rimit, të thërrasë në 
 paqe, p ajtim dhe ngjashëm, të veçoj si sh embull 
r astet e sh keljes të dr ej tave të n je riut ose k rimet e 
kryera nga anëtarët e vet,  duke përfshirë p er so na-
li tete ose përkrahjen apo mungesën e gjy kimit të 
k rimit nga ana e anëtarëve të vet, si dhe sh embujt e 
kundërt nga radhët e anëtarëve të bashkësive t jera 
 fe tare. 
Deklaratë:  Milan  Sit arski, Shk olla e  hapur e  B eog radit,  B eograd, 
S erbi, K ons ul timet  na c io nale me bashkësitë  fe tare për t he me-
limin e  KOMRA-së,  B eograd, S erbi, 16 q ershor 2010. 

Krye sore është  hul um timi i sh ka qeve, dhe nuk 
 duhet të ndërpritet  pe ri udha  ko hore me të cilën 
do të m erret  KOMRA. 

M endoj se kryes orja është  hul um timi i sh ka qeve, 
shërimi i sh ka qeve, ndërsa për nga natyra sh kaqet 
janë çështje...ato i paraprijnë  pa so jave, paraprijnë 
 ma ni fes timit të  pa so jave,  andaj m endoj se r rezik 
më i madh është ndërprerja e periudhës  ko hore, 
shk ur timi i periudhës  ko hore i  cili do të shqyr tohet, 
se sa të shtyhet. 
Deklaratë:  Milan  Sit arski, Shk olla e  hapur e  B eog radit,  B eograd, 
S erbi, K ons ul timet  na c io nale me bashkësitë  fe tare për t he me-
limin e  KOMRA-së,  B eograd, S erbi, 16 q ershor 2010. 

P ro pozoj që në tërë rrëfi min, siq ka  vep ruar apo nd-
oshta  vepron K isha  ka to like e  cila k rahas  d ia logut 
me bashkësitë t jera  fe tare ka  hapur  edhe  d ia logun 
me ateistë, që në rrëfi min për k rimet të përfshihen 
 edhe ateistët, natyrisht p ërf aqë s uesit e rry mave të 
ndryshme a t eiste, o pi n ionet, shk ollat e o pi n io neve 
dhe i d eo logjia dhe natyrisht  edhe k rimet e kryera 

nga anëtarët e p ërf aqë s uesve të këtyre shk ol lave, 
o pi n ionet të m erren në konsideratë (shqyr tohen).
Deklaratë:  Milan  Sit arski, Shk olla e  hapur e  B eog radit,  B eograd, 
S erbi, K ons ul timet  na c io nale me bashkësitë  fe tare për t he me-
limin e  KOMRA-së,  B eograd, S erbi, 16 q ershor 2010. 

 Me diat e fesë  duhet të raportojnë për v ik timat 
s erbe dhe për k rimet k r oate. 

Natyrisht  le x uesit dhe  le x ueset e „Zëri i k on cilit“ kanë 
dëgjuar për v ik timat në  Vu kovar, Ovqarë,  Almash, 
 Erdut, e të mos fl  asim në Sh kabrinj, Nadinë dhe të 
gj itha tm erret t jera k r oate gjatë kohës së ag re s ionit 
në Republikën e Kroacisë. Por do të  ishte e drejt, nëse 
e pranojmë u ni fi  kimin e v ik ti mave, do të  ishte e drejt 
nëse në gazetën „Zëri i k on cilit“ të shk ruhej  rap orti 
për v ik timat te x hepi i  Me dakut. Do të  ishte e  nev-
ojshme që  le x uesi i zakonshëm  ka tolik të mësojë se 
kroatët e kanë n gu litur në hu plakën e m os huar s erbe 
në  vitin 1993, në v endin x hepi i  Me dakut, në sh tator 
’93, në afërsi të  Gos piqit. Pra,  duhet të ndodhë ky lloj 
i shkëmbimit të  inf or ma c ionit.
Deklaratë: D rago P ilsel,  ga zetar,  t eolog, anëtarë i  K oa li c ionit për 
 KOMRA-në, K r oaci, K ons ul timet  na c io nale me bashkësitë  fe tare 
për t he me limin e  KOMRA-së,  B eograd, S erbi, 16 q ershor 2010. 

Ndërlidhja e p or ta leve të bashkësive  fe tare me 
p or talin e  KOMRA-së. 

Çfarë ju k ushton, miq të d ashur për të vënë një 
l idhje (link) në  KOMRA ku do të lajmëroheshin v ik-
timat, ko do të, pa marrë  parasysh  na c io na li tetin, 
pa marrë  parasysh përcaktimin  fetar, pa marrë 
 parasysh nëse janë  bes imtar, ateistë,  ag nostik, 
çfarëdo të jenë, çfarë do t’ju kushtojë të bëjmë më të 
paktën, atë  hapin e parë, e kjo është ndërlidhja me 
link të  fa qeve  t uaja të  int er netit,  me d iave  t uaja..., 
të  pub li koni  faqet  t uaja, të h apni tr ans me timin e 
e mi s io neve  t uaja për të dëgjuar  bu rimet o rig ji nale 
të v ik ti mave.
Deklaratë: D rago P ilsel,  ga zetar,  t eolog, anëtarë i  K oa li c ionit për 
 KOMRA-në, K r oaci, K ons ul timet  na c io nale me bashkësitë  fe tare 
për t he me limin e  KOMRA-së,  B eograd, S erbi, 16 q ershor 2010. 

K ishat  duhet të organizojnë  tu bime  lut jeje 
për v ik timat, për të mbështetur Iniciativën 
 KOMRA. 

Mbështetje për iniciativën  tuaj të jenë  tu bimet për 
 lutje të njerëzve  bes imtar të traditës Av ra move. P ro-
pozoj që  Jakov F ajfer të jetë mikpritësi i parë i  tu bi-
meve të t illa për  lutje. M endoj, do të dëshiroja të 
fi llojë i ni c ia tiva e  tu bi meve me  lutje për v ik timat. 
Deklaratë: Ma ri jana  Ajz enkol, Q endra ndërfetare,  B eograd, 
S erbi, K ons ul timet  na c io nale me bashkësitë  fe tare për t he me-
limin e  KOMRA-së,  B eograd, S erbi, 16 q ershor 2010. 
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K rimet nuk v jet rohen. 

Vlerësoj se janë  edhe më të arsy eshme sh kaqet që 
të përcaktohemi për pr in cipin i  cili  ek ziston në 
gjyqësinë ndërkombëtare dhe i  cili përgjithësisht  ek-
ziston në çështjet që kanë të bëjnë me k rimet e luftës, 
e jo vetëm me k rimet e luftës për  edhe me k rimet 
në përgjithësi- është se k rimet kundër njerëzimit 
nuk v jet rohen, të paktën  deri në masën që mund të 
vërtetohen, ndërsa k rimet e kryera në këtë s hekull 
mund të vërtetohen.  Edhe pse nuk ekzistojnë 
dëshmitarët, ekzistojnë  ar kivat dhe t jerat, ekzistojnë 
 madje  edhe fotografi të. G je no cidi kundër Jermenëve 
është sh embull shumë i mirë.
Deklaratë:  Vuk ashin  Mi li qeviq, K isha  or tod okse s erbe,  B eograd, 
S erbi, K ons ul timet  na c io nale me bashkësitë  fe tare për t he me-
limin e  KOMRA-së,  B eograd, S erbi, 16 q ershor 2010. 

Përveç f ak teve, i rëndësishëm është  edhe k ont-
eksti. 

Pra, nëse m er remi me k ont ekstin, dhe jo vetëm me 
statistikën, kjo është si, të t hemi të  be kuar, thjeshtë 
 kemi s ta tis tika nga të  cilat do të mund të sj ellim 
një lloj k onk lu z ioni. Nëse m er remi me k ont ekstin, 
atëherë k ont eksti është  tejet i l idhur.
Deklaratë:  Vuk ashin  Mi li qeviq, K isha  or tod okse s erbe,  B eograd, 
S erbi, K ons ul timet  na c io nale me bashkësitë  fe tare për t he me-
limin e  KOMRA-së,  B eograd, S erbi, 16 q ershor 2010. 

Përfshirja e  ko mu ni tetit A ka demik br enda  re-
lig j ionit. 

M endoj se në këtë p roces do të  duhej të përfshihej 
 edhe  ko mu ni teti a ka demik, sërish për shkak të e fi -
ka si tetit dhe të  ko mu ni tetit a ka demik në kuadër të 
kishës. M endoj se th elbi është të gj inden njerëz të 
cilët janë të  mo ti vuar të m erren më këtë çështje në 
bashkësitë  fe tare. Nëse  kemi një anëtar të bashkësisë 
fetarë i  cili është  edhe në ndonjë pozitë përgjegjëse, 
i  cili është  aktiv, i  cili është p er so nalisht i  in te re suar 
nga p ersp ek tiva e tij  fe tare dhe nga qënd rimi i tij 
p er sonal në jetë, të m erret më këto çështje, atëherë 
thjeshtë e tërë çështja bëhet më e fi  kase dhe është më 
lehtë të  vihet  deri të  ni veli më i lartë. 
Deklaratë:  Vuk ashin  Mi li qeviq, K isha  or tod okse s erbe,  B eograd, 
S erbi, K ons ul timet  na c io nale me bashkësitë  fe tare për t he me-
limin e  KOMRA-së,  B eograd, S erbi, 16 q ershor 2010. 

Bashkësitë  fe tare  duhet të proklamojnë që të 
h ar rohet dhe të  falet.

 (...) do të  ishte mirë që ne bashkësitë  fe tare, të gj-
itha bashkësitë të kr ish tera dhe jo të kr ish tera, që të 
proklamojmë për harresë dhe  falje. 
Deklaratë: Dr  Roman Miz, r ektor  paroh K isha  ka to like – G reke, 
 Novi Sad, S erbi, K ons ul timet  na c io nale me bashkësitë  fe tare për 
t he me limin e  KOMRA-së,  B eograd, S erbi, 16 q ershor 2010. 

Bashkësitë k ish tare  duhet të mbajnë  reg jistrat 
e f ak teve për v ik timat, s epse kjo është  je tike që 
v ik timat ti pranojmë si pjesë e  jona. 

Që ta mbështesim këtë nga bashkësitë k ish tare, mu 
ai regjistër dhe që të  vihet  deri te ai, këtu e shoh  rolin 
e  me d iave, n gase është ob ligim të shqyr tohet. S epse 
kjo është e rëndësisë  je tike,  sado e h idhur të jetë,  sado 
i madh të jetë  numri i tyre, por është shëruese. S epse 
e dimë se  ashtu është, dhe këtu janë njerëzit  tuajt 
dhe tonë, por megjithatë ata janë njerëz, dhe atëherë 
v ik timat do të ndiejnë se po i konsiderojmë si njerëz 
të cilët janë pjesë e  jona, s epse janë paraardhësit e 
 dikujt, vëllai i  dikujt, pr andaj ky vlerësim do të jetë 
i plotë. 
Deklaratë:  An dija  Ko pi loviq,  Ins ti tuti  Ka tehik K isha 
 Ro ma ko ka to like, P esh kopia e Suboticës, S erbi, K ons ul timet 
 na c io nale me bashkësitë  fe tare për t he me limin e  KOMRA-së, 
 B eograd, S erbi, 16 q ershor 2010. 

P ro cesi i p aj timit është detyrë që rrjedhë nga 
f aktet. 

 (...) e ai është p ro cesi i p aj timit, kjo është ajo që 
ne  kemi nevojë të na dalë nga këto f akte,  duhet të 
dalë si një detyrë, sfi dë. Bashkësisë k ish tare i m betet 
detyrë se çfarë të bëjë që të mos ndodhë më  ashtu. 
Deklaratë:  An dija  Ko pi loviq,  Ins ti tuti  Ka tehik K isha 
 Ro ma ko ka to like, P esh kopia e Suboticës, S erbi, K ons ul timet 
 na c io nale me bashkësitë  fe tare për t he me limin e  KOMRA-së, 
 B eograd, S erbi, 16 q ershor 2010. 

 H ier arkia nuk është aq e rëndësishme, por sa 
p ërf aqë sues të bashkësive  fe tare janë të „n xitur“ 
për zgj idhjen e p rob lemit. 

Nëse shkojmë në  ni velin më të lartë, në 
bashkëpunimin  h ier arkik, nuk do të arrijmë larg. 
Pse?  Duhen punëtorët. Kjo do të thotë se bashkësia 
 fe tare përkatëse apo k isha, zgjedhë, dërgon,  de legon 
ose vetë e zgjedhë se kush është i fl aktë për këtë, kush 
është i n xitur në këtë problematikë dhe m undet të 
punojë. Dhe ai  pastaj jep k ont ri butin e vetë në emër 
të kishës, bashkësisë  fe tare që e p ërf aqëson një grup 
njerëzish në bashkëpunim me  KOMRA-në. Në këtë 
k uptim unë e shoh plotësisht të drejtë që  duhet të 
u lemi, jo vetëm në  ni velin e p ro fe s io nistit apo më të 
 mirit, s epse  h ier arkia thjeshtë i ka detyrat e  veta dhe 
 duhet të  resp ek tohet. 
Deklaratë:  An dija  Ko pi loviq,  Ins ti tuti  Ka tehik K isha 
 Ro ma ko ka to like, P esh kopia e Suboticës, S erbi, K ons ul timet 
 na c io nale me bashkësitë  fe tare për t he me limin e  KOMRA-së, 
 B eograd, S erbi, 16 q ershor 2010. 

Rrëfi met e v ik ti mave  duhet të përfshijnë  edhe 
kohën  para luftës, të s hihet se në çfarë k ont eksti 
kanë  je tuar. 

L idhur me rrëfi met e v ik ti mave, dëshmitë e v ik-
ti mave, m endoj se ato  duhet të përfshijnë  edhe 
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periudhën  ko hore  para fi  l limit të luftës, pra të 
s hihet se në çfarë sh oqërie, në çfarë k ont eksti kanë 
 je tuar. E jo menjëherë të kërcejmë në kohën e luftës. 
Pse është kjo me rëndësi? Është e rëndësishme nga 
njëra anë për të parë k onk retisht se si  kemi a rdhur 
në këtë situatë. 
Deklaratë: Yi tshak Asiel, Bashkësia  heb reje në S erbi, K ons ul timet 
 na c io nale me bashkësitë  fe tare për t he me limin e  KOMRA-së, 
 B eograd, S erbi, 16 q ershor 2010. 

 T eo logjia  po li tike të shikojë shkaktarët dhe  pa-
sojat si dhe mundësinë e p aj timit.

Si përkrahje iniciativës  tuaj, ne besimtarët të bëjmë 
një iniciativë, në një  nivel  bes imtar  int er dis cip linar 
i  cili  t eo ri tikisht, më parë për këtë kam  folur në 
k ontekst të teologjisë  po li tike e  cila natyrisht këtu 
 fare nuk është p rez an tuar, e  cila do të shikojë sh-
kaqet dhe  pa sojat si dhe mundësinë e p aj timit. 
Deklaratë:  Ni kola Kn ez heviq, Q endra për  hul um time 
 int er di cip li nare  re lig j ioze dhe  po li tike  t eo log jike,  Fak ul teti 
 t eo logjik p ro testant,  Novi Sad, S erbi, K ons ul timet  na c io nale me 
bashkësitë  fe tare për t he me limin e  KOMRA-së,  B eograd, S erbi, 
16 q ershor 2010. 

Një nga  bu rimet krye sore i të dhënave  duhet të 
jetë zëri i v ik ti mave.

Ne në të vërtetë mendojmë se njëri prej  bu ri meve 
krye sore për gr umb ul limin e të dhënave, natyrisht 
përveç f ak teve gjyqë sore  duhet të jetë  edhe zëri 
i v ik ti mave,  duhet të jenë rrëfi met  pub like të tyre 
dhe vetëm në këtë mënyrë mund të sigurojmë këtë 
p ranim në  regjion, siç thonë  disa pjesëmarrës në 
këto shqyr time, është me rëndësi që në  B eograd të 
dëgjohet se çka ka ndodhë në  Vu kovar, në  Zagreb 
të  dihet çka ka ndodhë në Knin dhe Varivodë por 
përmes zërit të v ik ti mave, t’i dëgjojmë ata. Ka 
a koma të tillë, pr andaj nuk  guxojmë të p resim. Dhe 
jo të p resim, e  pastaj pas 20  vite të t hemi është dëm 
që nuk e bëmë. 
Deklaratë:  Nat asha K andiq, F ondi për të drejtën  hu ma ni tare, 
 B eograd, S erbi, K ons ul timet  na c io nale me bashkësitë  fe tare për 
t he me limin e  KOMRA-së,  B eograd, S erbi, 16 q ershor 2010. 

 KOMRA  duhet të bëhet lëvizje e jo vetëm  ko-
mision.

Pr andaj të gj itha p or talet, të gj itha  me diat k ish tare 
 duhet t’i kt hehen  vetes, të shkruajnë  edhe për p rob-
lemet e  veta te  popujt tjerë. Ne  duhet ti ndihmojmë 
 KOMRA-së,  KOMRA  duhet të jetë lëvizej, e jo  ko-
mision, ajo  duhet ti ketë njerëzit e vetë, ajo që 
t huhet në të gj itha  ins ti tu c ionet e sh oqërisë, në të 
gj itha bashkësitë  fe tare, në të gj itha v endet ku nd-
odhin ngj arje të mëdha, e  be soni se ngj arjet më të 
mëdha nd odhin në v endet si në x hamitë, në k isha, 
në bashkësi  fe tare, në m esha...

Deklaratë:  Mi ralem H oxhiq, Bashkësia Is lame në S erbi, K ons-
ul timet  na c io nale me bashkësitë  fe tare për t he me limin e 
 KOMRA-së,  B eograd, S erbi, 16 q ershor 2010.

 Dikush  duhet ta bëjë  hapin e parë dhe të fi llojë 
me p ra nimin e përgjegjësisë

Pra,  se cila bashkësi  fe tare, e të mos fl  asim për 
Bashkësinë Is lame në  Bosnje e Hercegovinë, pra 
 se cila bashkësi  fe tare çdoherë do të gjejë a libi ose 
do të gjejë arsye të thotë se nuk është te ne  tani 
ta ndërmarrim këtë hap. Por, të n de ruar zotërinj 
për këtë bëhet fj alë,  dikush  duhet të fi llojë me p ra-
nimin e të kë qi jave (pisllë qeve) të  cilat i  kemi bërë 
dhe ku ta di çka tjetër. Pa këtë hap të parë ne do të 
vazhdojmë ti aktrojmë këto f raza të përgjithshme, 
këto  ku or tazi, do të th ir remi në  Pavlin, në  Ku ha-
riqin, Në Ivan  Pavlin II por nga kjo nuk do të ketë 
hap  tutje drejt p aj timit. 
Deklaratë: D rago P ilsel,  ga zetar,  t eolog, anëtar i  K oa li c ionit për 
t he me limin e  KOMRA-së, K r oaci, K ons ul timet  na c io nale me 
bashkësitë  fe tare për t he me limin e  KOMRA-së,  B eograd, S erbi, 
16 q ershor 2010. 

 Be simi nё  ek zis timin e  mo ralit në bashkësitë  fe-
tare

Nëse ne  edhe më  tutje besojmë ose dyshojmë se 
f ondet e  mo ralit janë  de fi  cite, të  pa fuq ishme në 
bashkësitë  fe tare, në  ins ti tu c ionet  tona, nga kjo 
punë nuk do të ketë asgjë. 
Deklaratë: D rago P ilsel,  ga zetar,  t eolog, anëtar i  Ko al ci c ionit për 
 KOMRA, K r oaci, K ons ul timet  na c io nale me bashkësitë  fe tare 
për t he me limin e  KOMRA-së,  B eograd, S erbi, 16 q ershor 2010.

Të h ar tohet p rog rami i  cili do të z ba tohej në 
shk olla për të ngritë vetëdijen për ate se çfarë 
ka ndodhë.

Unë do të dëshiroja që pas këtij p rog rami të  cilin 
e  keni, pas kësaj i deje të shkëlqy eshme, të ketë një 
p rogram i  cili do të mund të ap li kohej në  sis temin 
shk ollor, në  sis temet jashtë shk ol lore, por gji th sesi 
diçka që do të mund të ap li kohej në  s uaza të  kol-
ek ti veve të nxënësve, te njerëzit e rinj të cilët do të 
mund të k ri jonin idenë ku jetojnë, me kënd jetojnë, 
çfarë ka ndodhë dje, e du kimi dhe  me diat janë ato 
në të  cilat  duhet t’ia kushtojmë vëmendjen,  sipas 
m en dimit tim  modest. 
Deklaratë: S ergej  Beuk, Q endra për s tu dime  fe tare 
 int er dis cip li nare dhe  t eo logji  po li tike,  Fak ul teti  T eo logjik p ro-
testant,  Novi Sad, S erbi, K ons ul timet  na c io nale me bashkësitë 
 fe tare për t he me limin e  KOMRA-së,  B eograd, S erbi, 16 q ershor 
2010. 

M osz ba timi i  hul um timit  para  vitit 1991, do 
të si llte në dyshim obj ek ti vi tetin e  qasjes ndaj 
k rimit. 

M endoj se lërja anash e k am peve, të v ar re zave  ma-
sive, p er so nave të h umbur nga  pe ri udha  para  vitit 
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1991, do të si llte  se r iozisht në dyshim obj ek ti vi tetin 
e  qasjes ndaj k ri meve. M endoj se atëherë  ek ziston 
mundësia që  dikush t’ia mveshë  disa  ku fi  zime 
ideologjisë së iniciativës. 
Deklaratë:  Milan  Sit arski, shk olla e  hapur,  B eograd, S erbi, 
K ons ul timet  na c io nale me bashkësitë  fe tare për t he me limin e 
 KOMRA-së,  B eograd, S erbi, 16 q ershor 2010.

98.  K ons ul timet  ra jo nale me 
shoq�rin�  ci vile mbi Iniciativ�n 
p�r t he me limin e  KOMRA-s�

Shkup,  Ma qe doni
3. k orrik 2010.

F jala ёshtё pёr k ons ul timet e  para mbi Iniciativёn 
pёr t he me limin e  KOMRA-sё, tё  cilat m bahen 
nё  Ma qe doni. K ons ul timet i ka  or ga ni zuar F ondi 
pёr tё Drejtёn  Hu ma ni tare nё Kosovё. Nё  takim 
morrёn pjesё 56 pjesёmarrёs/e nga t er ri tori i ish 
RSFJ-sё, mё sё sh umti kanё qenё nga  Ma qe donia. 
 Mo de rator  ishte  Veton  Muji (Syri i  Vi z ionit, 
Kosovё). Pёr k ons ul timet  rap ortuan, mes tjerёve, 
TV  Kanal 5,  Kanal 77, A1 TV, T ELMA TV dhe 
Alb TV. 

Njё ndёr çёshtjet krye sore me tё  cilat  duhet tё 
m erret  ko mi s ioni  ra jonal ёshtё  sat isf ak c ioni 
pёr anёtarёt e  fa mil jeve tё p er so nave tё zh-
dukur. Nё kuadër tё  ko mi s ionit  duhet f or muar 
nёn-kёshillet nё sh tetet tё  cilat e pёrbёjnё 
 KOMRA-nё. 

M endoj se njё ndёr çёshtjet krye sore me tё  cilat 
 duhet tё m irret  ko mi s ioni  ra jonal –ёshtё pikёrisht 
 sat isf ak s ioni pёr anёtarёt e  fa mil jeve tё p er so nave tё 
zh dukur. Ne nё  Ma qe doni a koma po b al la fa qo hemi 
me s ind romin, se njё numёr i qytetarёve tё kёtij sh-
teti  edhe mё  tutje fi gurojnё tё zh dukur, pr andaj, do 
tё t hoja se nё kuadёr tё  ko mi s ionit  ra jonal, nёse nuk 
ёshtё paraparё  deri  tani, m endoj se ёshtё mё sё  miri 
tё f or mohen nёn-kёshillet  na c io nale nё sh tetet tё 
 cilat e pёrbёjnё  KOMRA-nё. 
Deklaratë:  Raim  Li mani, Shkup, S ho qata e veteranёve tё luftёs tё 
Ushtrisё Çlirimtare Kombёtare,  Ma qe doni, K ons ul timet  ra jo nale 
me shoqёrinё  ci vile, Shkup,  Ma qe doni, 3 q ershor, 2010. 

Nёse I ni c ia tiva ka s ukses, atёherё ajo mund ti 
frymёzojё shumё v ende me situatё tё ngj ajshme 
nё botё. 

(…) nga Ba ll kani  gati se kurrё nuk vjen diçka  mod-
erne. Me kёtё rast, jo vetёm qё ёshtё e rёndёsishme 
 mo ralisht dhe f ak tikisht,  his to rikisht dhe ligjёrisht, 
por ёshtё njё mundёsi  se r ioze qё tu nd ih mohet 
v ik ti mave, dhe tu nd ih mohet njerёzve tё rinjё qё 
tё mёsojnё diçka, por  edhe kjo ёshtё diçka shumё 

 mod erne, nёse do tё ketё s ukses do tё mund ti 
frymёzojё  edhe shumё v ende t jera nё botё me 
situatё tё ngj ashme. 
Deklaratë:  Lazar S to ja noviq, F ondi pёr tё Drejtёn  Hu ma ni tare, 
 B eograd, S erbi, K ons ul timet  ra jo nale me shoqёrinё  ci vile, Shkup, 
 Ma qe doni, 3 q ershor, 2010. 

Me vёrtetimin e f ak teve ng ush tohet hapёsira e 
gënjeshtrave,  ma ni pu li meve apo zvogëlimit tё 
 numrit tё v ik ti mave. 

Vёrtetimi i f ak teve ёshtё i rёndёsishёm qё gёnjeshtrat 
e bёra  deri mё  tani ta h umbin k re di bi li tetin e tyre, 
dhe qё shoqёritё nё  rajon tё vijnë  deri te k up timi i 
pёrbashkёt tё asaj se çfarë ka ndodhё. Dhe mё kёtё ng-
ush tohet hapёsira e  ma ni pu limit, pёr zm ad himin apo 
zvogёlimin e  numrit tё v ik ti mave, nё  rastin k onkret tё 
k ri meve tё luftё dhe k ri johet njё k uptim i ri. 
Deklaratë: M arko  Vel iq koviq, Q endra pёr zhv il limin e  res ur seve 
 ci vile,  B eograd, S erbi, K ons ul timet  ra jo nale me shoqёrinё  ci vile, 
Shkup,  Ma qe doni, 3 q ershor, 2010. 

V ik tima janё  edhe anёtarёt e  fa mil jeve tё 
pjesmarrёsve tё luftёs s epse janё tё t r au ma ti-
zuar. 

V ik timat janё ata qё m arrin pjesё  ak tive nё luftё, 
por  edhe  fa miljet  tona janё v ik tima,  ka te goria e v ik-
ti mave tё  padukshme s epse tё gjithё janё tё t r au ma-
ti zuar. Nёnkuptohet se anёtarёt e  fa mil jeve tё  se cilit 
pjesёmarrёs nё luftё janё tё t r au ma ti zuar. 
Deklaratë:  Nik olla  Grkov, S ho qata e armatёs sё veteranёve, 
 Ka vad arci,  Ma qe doni, K ons ul timet  ra jo nale me shoqёrinё  ci vile, 
Shkup,  Ma qe doni, 3 q ershor, 2010. 

 In sistoj qё nё  rajon tё f or mohet njё  ko mision 
me qёllim tё vёrtetimit tё  numrit tё p er so nave 
tё cilёt vuajnё nga çrregullimet post-t r au ma tike 
tё cilёt kanё kryer vetëvrasje, si dhe  numrin e 
atyre qё janё vrarё nga p er sonat me çrregullime 
post-st re s uese. 

P er so nalisht kam shk ruar pёr st resin post-t r au-
matik, apo i n johur si s ind romi i  Vi et namit (...) Unё 
 in sistoj qё tё f or mohet njё  ko mision me qёllim tё 
vёrtetimit tё  numrit,  numrit tё saktё tё p er so nave tё 
t r au ma ti zuar,  numri i saktë i tё vrarёve, gjegjёsisht 
tё atyre tё cilёt kanё bёrё vetёvrasje si pasojё e t r-
au mave dhe tё atyre tё cilёt janё vrarё nё  rajon nga 
p er sonat e t r au ma ti zuar. 
Deklaratë:  Nik olla  Grkov, S ho qata e armatёs sё veteranёve, 
 Ka vad arci,  Ma qe doni, K ons ul timet  ra jo nale me shoqёrinё  ci vile, 
Shkup,  Ma qe doni, 3 q ershor, 2010. 

 Ma qedonёt e kanё tё vёrtetёn e tyre pёr  vitin 
2001, ndёrsa Shq iptarёt tё tyren. 

 Ma qedonёt e kanё tё vёrtetёn e tyre, Shq iptarёt e 
kanё tё vёrtetёn e tyre, tё ng ar kuar me  paragjy-
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kime dhe s te r eo tipe, rrallё fl  asin pёr kёtё temё. 
Tё gj itha  dis ku timet pёr ate çfarë ka ndodhё nё 
 vitin 2001, si tё t ej ka lohen  pa sojat, çfarё tr aj timi 
tu of rohet v ik ti mave, tё gj itha kёto i  kemi lёnё nё 
 duart e v ull netit  po litik, gjegjësisht  qe verisё dhe 
partnerëve nё  k oa licion qё tё p aj tohen l idhur me 
kёtё dhe ta sj ellin v en dimin, gjegjёsisht  ligji pёr 
mbrojtësit dhe a do tё ketё ligj pёr pjesёtarёt e 
UÇK-sё. 
Deklaratë: F ru sina  Rem enski,  Fak ul teti pёr  si guri, Shkup, 
 Ma qe doni, K ons ul timet  ra jo nale me shoqёrinё  ci vile, Shkup, 
 Ma qe doni, 3 q ershor, 2010. 

 Ma qe donisё i  ne vo jitet I ni c ia tiva pёr  KOMRA-
nё. 

Nuk ka dyshim se,  Re pub lika e  Ma qe donisё ka 
nevojё pёr njё Iniciativё tё tillё.  Edh epse,  numri i 
v ik ti mave tё k ri meve tё luftёs nuk ёshtё p rop or c-
ional me ngj arjet e v ik ti mave tё  cilat i cekёt, se kanё 
ndodhё nё pjesёt t jera tё ish Jugosllavisё. M endoj se 
na  duhet njё Iniciativё e tillё qё tё gj inden pёrgjegjiet 
nё kёto pyetje,  madje  edhe nё çёshtjet nxitёse nё 
 Ma qe doni, tё nd ih mohet nё t ej ka limin e  paragjy-
ki meve dhe  ba r ie rave  et nike, dhe tё mundёsohet 
 hapja e njё bashkёsie pёrballё tjetrёs. 
Deklaratë: F ru sina  Rem enski,  Fak ul teti pёr  si guri, Shkup, 
 Ma qe doni, K ons ul timet  ra jo nale me shoqёrinё  ci vile, Shkup, 
 Ma qe doni, 3 q ershor, 2010. 

 KOMRA mund ta zgjidhё njё numёr tё madh tё 
r as teve (lёndёve) tё  cilat  pub likisht po t en tohet 
tё fshehën. 

Unё e s hikoj me optimizёm kёtё p roces. Kam pas 
rast tё  ta kohem  disa herё me  KOMRA-nё, e  cila pёr 
mua ёshtё shumё e rёndёsishme ( Qasja  Ra jo nale 
mund tё na ndihmojё nё shumё gjёra, pёrderisa e 
 kemi Iniciativёn e  cila do tё m errej me k onfl  iktin, 
luftёn, tё l lojit tё Bosnjёs, Kroacisё, Kosovёs, luftёrat 
e kёtyre pёrmasave.  KOMRA mund ti zgjedhё 
shumё  raste (lёndё) tё  cilat  pub likisht po t en tohet tё 
fshehën, nё kёtё k uptim mund tё ndihmojё shumё. 
Deklaratë:  Boro  Ki ta noski,  Ak c ioni Paqёsorё, P rilep,  Ma qe doni, 
K ons ul timet  ra jo nale me shoqёrinё  ci vile, Shkup,  Ma qe doni, 3 
q ershor, 2010. 

 KOMRA ёshtё e  dom osd oshme, por ёshtё  edhe 
njё mёnyrё pёr  qe veritё nё  rajon ta h jekin 
pёrgjegjёsinё nga  vetja. 

(…) ka shumё arsye pёr t he me limin e  ko mi s ionit i 
 cili veprimtarinё e tij do ta shtrijё nё tёrё t er ri torin 
e ish Jugosllavisё. Nga ana tjetёr, kam frikё se ky 
 ko mision do ta marrё pёrgjegjёsinё e  cila u  takon 
sh te teve, gjegjёsisht  ko mi sonit shtetёror. Si mund 
ta formojnё ne  KOMRA-nё, e  cila ёshtё e d om sod-

oshme, pa  qe veritё nё  rajon, tё  cilat njё njё mёnyrё 
do ta h jekin pёrgjegjёsinё nga  vetja e tyre? 
Deklaratë: T homas Kohls,  Ak c ioni Paqёsorё, P rilep,  Ma qe doni, 
K ons ul timet  ra jo nale me shoqёrinё  ci vile, Shkup,  Ma qe doni, 3 
q ershor, 2010. 

Nё mёnyrё qё  qe veritё e sh te teve nё  rajon tё 
veprojnё  sipas  re kom an di meve tё  KOMRA-sё, 
 ko mi s ioni  duhet tё jetё  organ zyrtar. 

(...) ne gjatё tёrё kohёs po fl  asim se qёl limi ynё 
ёshtё t he me limi i  ko mi s ionit, i  cili do ti ketё katёr 
 kar ak te ris tika, prej tё  ci lave njёra do tё jetё zyr-
tare (...) nё pёrfundim tё punёs sё saj, ky  ko mision, 
 ra jonal, h arton  rap ortin pёrfundimtar i  cili do tё 
pёrmbajё tё gj itha f aktet e vёrtetuara, por i  cili 
do tё pёrmbajё  edhe  re kom an dimet tё  cilat do tu 
dr ej tohen  qe ve rive, t he me l uesve tё saj (...) çfarë 
 hapash  duhet tё ndёrmerren nё k up timin e  ri pa-
rimit,  me mo r ialit dhe kёshtu  rap orti do tё bёhet 
 bu rimi mё k re dibil i  inf or ma tave pёr  sis temet  ar-
si more (...) Por, nё mёnyrё qё  qe veritё tё kenё ob-
ligim mё tё madh pёr ti dёgjuar dhe  vep ruar  sipas 
atyre  re kom an di meve, ato  duhet qё nga fi  l limi tё 
qёndrojnё krah saj. Do tё thotё,  puna e ( ko mi s-
ionit) jozyrtar (...) nuk do tua  jepja kёtё pёrgjegjёsi 
dhe ob ligim  qe ve rive qё ti aplikojnё ato  re kom an-
dime. 
Deklaratë: M arko  Vel iq koviq, Q endra pёr zhv il limin e  res ur seve 
 ci vile,  B eograd, S erbi, K ons ul timet  ra jo nale me shoqёrinё  ci vile, 
Shkup,  Ma qe doni, 3 q ershor, 2010. 

Ne besojmё nё mundёsinё e p aj timit mes  Ma-
qedonёve dhe Shq iptarёve. 

Ne besojmё nё mundёsinё e p aj timit mes  Ma-
qedonёve dhe Shq iptarёve, dhe m endoj se me njё 
 ak ti vitet tё tillё mund tё t ej ka lohen pёrq arjet dhe tё 
nx irren pёrfundimet pёr ate se qfarё ka ndodhё nё 
 vitin 2001, dhe nё bazё tё saj g je ne ratat e ardhshme 
tё nxj errin mёsim nga kjo. 
Deklaratë: Aco  Jov anski, U n ioni Mbrojtёs i  Ma qe donisё, Shkup, 
 Ma qe doni, K ons ul timet  ra jo nale me shoqёrinё  ci vile, Shkup, 
 Ma qe doni, 3 q ershor, 2010.

Sot nё  qe veri janё njerёzit tё cilёt kanё qenё shk-
aktar tё k onfl  iktit. Ata e fs hehin tё vёrtetёn pёr 
k rimet,  KOMRA  duhet tё  fu qi zohet nё mёnyrё 
qё tё ketё forcёn tё luftojё kundёr tyre, e kёtё do 
ta arrijё me pjesёmarrjen e  numrit sa mё tё madh 
tё njerёzve nё Iniciativёn pёr  KOMRA-nё. 

(…) nё t er ri torin e ish Jugosllavisё ekzistojnё mbi 
50% tё njerёzve tё cilёt kanё qenё shkaktarë tё k onfl -
iktit, e tё cilёt  edhe mё  tutje janё nё  qe veri, dhe sot 
ata punojnё nё fs hehjen e tё vёrtetёs qё tё mos z bu-
lohen k rimet. Nёse  KOMRA nuk f or cohet, nuk do ta 
ketё  me ka nizmin apo armёn pёr luftё kundёr kёsaj. 
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Natyrisht,  arma e v etme nё d is po zicion e  KOMRA-
sё ёshtё  numri sa mё i madh i njerёzve nё shenjё 
pёrkrahjeje tё kёsaj I ni c ia tive. 
Deklaratë:  Besim  Hoda, Lёvizja e qytetarёve EC,  Gos tivar, 
 Ma qe doni, K ons ul timet  ra jo nale me shoqёrinё  ci vile, Shkup, 
 Ma qe doni, 3 q ershor, 2010. 

B ash kimi Ev ropian mund ti detyrojё  qe veritё t’i 
gjejnё p er sonat e zh dukur. 

(...) na  duhet pёrkrahja e Bashkёsisё Ev ro p iane, 
posaçërisht ti detyrojё  qe veritё e tё gj itha sh te teve 
pёr z bu limin e p er so nave tё zh dukur. 
Deklaratë:  Armend  Maz reku, Lёvizja Fol, Prishtinё, Kosovё, 
K ons ul timet  ra jo nale me shoqёrinё  ci vile, Shkup,  Ma qe doni, 3 
q ershor, 2010. 

I ni c ia tiva pёr  KOMRA-nё ёshtё  fi s nike. 

(...)  tani e kam mё tё qartё se çka dёshironi tё  ar rini 
me kёtё iniciativё, po, p aj tohem me kёtё iniciativë 
 fi s nike. 
Deklaratë: O liver  Ba ca noviq,  Fak ul teti pёr  si guri, Shkup, 
 Ma qe doni, K ons ul timet  ra jo nale me shoqёrinё  ci vile, Shkup, 
 Ma qe doni, 3 q ershor, 2010. 

 Duhet tё ndrys hohet  leg jis la c ioni  penal, qё tё 
h ar mo ni zohet me  KOMRA-nё. 

(...) kёtё  duhet ta shikojmё nga asp ekti qё do tё jetё 
e  nev ojshme nё periudhёn e  imp lem en timit,  madje 
 edhe  para, tё ndrys hohet  leg jis la c ioni i c ak tuar i 
 cili ka tё bёjё me pёrgjegjёsinё e k rimit, do tё thotё 
 leg jis la c ioni  penal (...) nёse vёrtetohet se  dikush ka 
kryer vepёr  pe nale, qartё se vjen  deri tё  in di vi d ua-
li zimi i pёrgjegjёsisё sё tij, dhe si, nё çfarë mёnyre 
tё  de le gohet kjo te  ins ti tu c ionet  lig jore, prokuroritë, 
 po licia. 
Deklaratë:  Mi lena  Saviq, CIPP, Zv ornik, BeH, K ons ul timet 
 ra jo nale me shoqёrinё  ci vile, Shkup,  Ma qe doni, 3 q ershor, 2010.

 KOMRA me  re kom an dimet e saj  duhet tё n dikoj 
nё ndrys himin e  sis temit  ar simor. Dёgjimet 
 pub like do tё çojnё nё ndjeshmёri  kol ek tive. 

(…)  ko mi s ioni (…) ka pёrgjegjёsi shumё tё m adhe 
qё me  k ua li tetin e saj dhe me  re kom an dimet e 
hollёsishme,  para se gj ithash tё ndikojё nё  kahjen 
e ndrys himit tё  sis temit tё  ar si mimit. Pra, tё  sis-
temit tё  ar simit zyrtar qё  vepron, pra  sipas tё 
 cilit do tё  ar si mohen g je ne ratat e ardhshme. Dhe 
m endoj, se kёto dёgjimet / se ancat  pub like tё  cilat 
janё paraparё (…) do tё çojnё nё ndjeshmёrinё  kol-
ek tive. 
Deklaratë: Ivan  No vosel,  Le galis,  Zagreb, K r oaci, K ons ul timet 
 ra jo nale me shoqёrinё  ci vile, Shkup,  Ma qe doni, 3 q ershor, 2010.

100.  K ons ul timet  na c io nale me 
 ko mu ni tetin  fetar mbi 
iniciativën për t he me limin e 
 KOMRA-së

P rizren, Kosovë
29. k orrik 2010.

K ons ul timet i  or ga nizoi F ondi për të Drejtën  Hu-
ma ni tare. Në  takim morën pjesë 46 pjesëmarrës/e 
– p ërf aqë sues të Bashkësisë Is lame, Kishës  Ka to-
like, Kishës  Or tod okse S erbe dhe Kishës P ro test-
ante Ev ang je liste.  Mo de rator i  ta kimit  ishte  Bekim 
B lakaj (F ondi për të drejtën  Hu ma ni tare), ndërsa 
fj alën hyrëse e mbajtën  Veton  Mujaj (Syri i  Vi z-
ionit, Pejë, Kosovë),  Nat asha K andiq (F ondi për 
të Drejtën  Hu ma ni tare) dhe Ismail  Ha sani,  so c-
iolog i  re lig j ionit nga Pr ish tina. Në fi  llim të  ta kimit, 
pjesëmarrësve iu dr ejtua R uzhdi R exha, nënkryetar 
i Komunës së P riz renit, i  cili e mbështeti Iniciativën 
për  KOMRA-në. Gjashtë shtëpi  te le vi zive nj oftuan 
dhe  rap ortuan për k ons ul timet - RTV  Besa, TV 
P riz reni,  Koha  Di tore,  Te le vi z ioni i Kosovës,  Radio 
 Ko sova dhe KTV.

P ërf aqë s uesit e  ko mu ni tetit  fetar  duhet ti 
mbështesin v ik timat, e jo ti k eqp ër dorin. 

(...) i ftoj p ërf aqë s uesit e  ko mu ni tetit  fetar që të mos 
e lëshojnë  rastin dhe të tregojnë se në Ba llkan, në 
këto  ko or di nata g j eog ra fi ke të Evropës ekzistojnë 
njerëz të cilët duan dhe m unden (...) të b al la fa qohen 
me  r ea li tetin, me atë se çfarë ka ndodhë dhe të mos i 
shfrytëzojnë (abuzojnë) v ik timat e luftërave prej  vi-
teve të ’20-ta e këndej, vetëm për arsye të  in te re save 
të tyre p er so nale gjatë kohës së  fes tave të ndryshme 
 fe tare, përvjetorëve të ndryshëm, por t’u dëshmojmë 
v ik ti mave se i përkrahim në mënyrë të  hapur. 
Deklaratë: Ismail  Ha sani,  so c iolog i  re lig j ionit, Prishtinë, Kosovë, 
K ons ul timet  Na c io nale me  ko mu ni tetin  fetar mbi iniciativën për 
 KOMRA-në, P rizren, Kosovë, 29. k orrik 2010.

 Ek ziston  ne voja për dëgjime  pub like. Kështu do 
ta mësojmë të vërtetën. 

E përkrahi zonjën K andiq dhe iniciativën, s epse 
 ek ziston  ne voja për dëgjime  pub like, njerëzit kanë 
nevojë që të tregojnë, dhe nga kjo as  ko mu ni teti  fetar 
e as  ko mu ni tetet  et nike apo asnjë  popull nuk do të 
humbë asgjë, vetëm se do të qetë soh eshim dhe do ta 
s hi konim situatën në sy, do të njoftojmë  r ea li tetin 
 ashtu si është. 
Deklaratë:  Ra madan Sh kodra, Kryesia e Bashkësisë Is lame, 
Prishtinë, Kosovë, K ons ul timet  Na c io nale me  ko mu ni tetin  fetar 
mbi iniciativën për  KOMRA-në, P rizren, Kosovë, 29. k orrik 
2010.
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I ni c ia tiva për  KOMRA-në është shumë e 
rëndësishme.

Në emër të Këshillit të Lartë të Bashkësisë Is lame, 
ju përcjellë përshëndetjet nga myftiu i  resp ek tuar 
dhe të të gjithë udhëh eqësis së bashkësisë is lame 
me mbështetjen për  KOMRA-në, e  cila vërtetë është 
iniciativë shumë e rëndësishme. 
Deklaratë:  Fitim F lugaj, Kryesia e bashkësisë is lame, Prishtinë, 
Kosovë, K ons ul timet  Na c io nale me  ko mu ni tetin  fetar mbi inicia-
tivën për  KOMRA-në, P rizren, Kosovë, 29. k orrik 2010.

I ni c ia tiva për  KOMRA-në mund ta zgjojë 
ndërgjegjen e sh oqërisë. 

 Besoj se i ni c ia tiva mund tu ndihmojë bashkësive  fe-
tare, sh oqërisë, të gjithëve së b ashku, që ta zgjojmë 
ndërgjegjen e sh oqërisë. Në Bibël qëndron thënia: 
„Do ta nj of toni të vërtetën pas së cilës do të nd je heni 
të lirë! E vërteta do t’ju  liroj! Askush nuk  duhet t’i 
f ri kohet të vërtetës. Vërtetë, vetëm gënjeshtra  duhet 
ti f ri kohet të vërtetës. (...) Nuk  duam të  jemi vetëm 
përkrahës të iniciativës,  duam të  jemi pjesë  ak tive 
e saj. 
Deklaratë:  Artur K ras niqi, kryetar i Kishës P ro test ante Ev ang-
je liste të Kosovës, Prishtinë, Kosovë, K ons ul timet  Na c io nale 
me  ko mu ni tetin  fetar mbi iniciativën për  KOMRA-në, P rizren, 
Kosovë, 29. k orrik 2010.

Të gj itha bashkësitë  fe tare, u na nimisht të d ist-
an cohen nga ngj arjet të  cilat kanë çuar  deri te 
l ufta, dhe ti gjykojnë ato, e  pastaj të gj itha së 
b ashku të favorizojmë bashkëjetesën ndëretnike 
dhe ndërfetare. 

(...) ne sërish dhe h ap tazi po dëshmojmë se K isha 
 Ka to like është e gatshme për  d ialog, si çdo herë gjatë 
historisë, por shpresojmë që përmes këtyre i ni c ia ti-
vave,  fo ru meve të vijmë  deri te b ash kimi dhe njëzëri 
të gj itha bashkësitë  fe tare të d ist an co hemi nga ngj-
arjet të  cilat kanë çuar  deri te l ufta, dhe njëzëri ti 
gjykojmë ato, dhe  pastaj së b ashku ta favorizojmë 
bashkëjetesën ndëretnike dhe ndërfetare. 
Deklaratë: Don Pal  Tunaj, K isha  Ka to like në Kosovë, Pejë, Kos-
ovë, K ons ul timet  Na c io nale me  ko mu ni tetin  fetar mbi iniciativën 
për  KOMRA-në, P rizren, Kosovë, 29. k orrik 2010.

Bashkësitë  fe tare  duhet t’i inkurajojnë v ik timat 
të dëshmojnë për k rimet. 

(...) ne si bashkësi ( ko mu ni tete)  fe tare  duhet të 
 jemi ana e fortë e iniciativës dhe ti shfrytëzojmë 
 pot en c ialet dhe n di kimin tonë të v ik timat dhe ti 
inkurajojmë që të dëshmojnë për k rimet të  cilat 
janë kryer ndaj tyre.
Deklaratë: R exhep L ushta, Kryesia e Bashkësisë Is lame të Kos-
ovës, Mitrovicë, Kosovë, K ons ul timet  Na c io nale me  ko mu ni tetin 
 fetar mbi iniciativën për  KOMRA-në, P rizren, Kosovë, 29. k orrik 
2010.

Nuk e kam te qartë  de fi  ni c ionin për viktimën. 
Nuk  duhet të ketë  ba razi të v ik ti mave dhe ag-
re sorit. 

(...) nuk e kam krejtësisht të qartë  de fi  ni c ionin për 
v ik timat, kush është viktimë, për arsye se kjo mënyrë 
thërret për  paqe,  sik urse po na  ba razon me ag re-
sorin apo i ni c i uesin e luftës. M endoj se këtë  duhet 
s qa ruar, s epse nuk do të arrijmë kurrfarë s uk sesi 
p oqëse ne  duhet vetëm të  falim.
Deklaratë: Nysret A ba zira, Këshilli i Lartë i Bashkësisë Is lame, 
 Ra hovec, Kosovë, K ons ul timet  Na c io nale me  ko mu ni tetin  fetar 
mbi iniciativën për  KOMRA-në, P rizren, Kosovë, 29. k orrik 
2010.

Teologët  duhet ti përcjellin  mes azhet për 
p ajtim. 

(...)  pasiqë  jemi shërbëtorë të Perëndisë, si teologë 
të  feve të ndryshme,  duhet ti përcjellim  mes azhet 
e  paqes, çdo herë në to të fl  itet e vërteta,  duhet të 
besojmë në atë që e t hemi dhe të  ang az ho hemi në 
atë dr ejtim.
Deklaratë:  Ajni  Si nani,  t eolog në U niv er si tetin Islam, Kosovë, 
K ons ul timet  Na c io nale me  ko mu ni tetin  fetar mbi iniciativën për 
 KOMRA-në, P rizren, Kosovë, 29. k orrik 2010.

Në m an datin e  KOMRA-së  duhet të jetë  edhe 
d isk ri mi nimi.

Në fi  llim të  vi teve të ’90-ta, më ka ndodhë një 
pakën aqësi. F il lova të ndjejë ndjenjën e d isk ri mi-
nimit. M endoj se kjo është një ndjenjë e veçantë, 
dhe tërë kjo, në të gj itha  ma te r ialet të cilët i kam 
 le xuar me k ujdes, askund nuk është përmendur 
d isk ri mi nimi, (...) D isk ri mi nimi në radhë të parë 
në nd arjen e fëmijëve (...) D isk ri mi nimi ka  ek zis-
tuar  edhe të nd arja e  pa gave të mësimdhënësve, 
në  rastin kur Z hi vana,  ars im tare e gjuhës  ang leze 
siç jam  edhe unë, ajo e ka pagën dy herë më të lartë 
se unë. 
Deklaratë: G reta Kaçinari, K isha  Ka to like në Kosovë, Kosovë, 
K ons ul timet  Na c io nale me  ko mu ni tetin  fetar mbi iniciativën për 
 KOMRA-në, P rizren, Kosovë, 29. k orrik 2010.

Nëse fl  asim për përgjegjësinë,  duhet të fi llojmë 
nga  vetja, e jo ta drejtojmë g ishtin drejt të 
tjerëve. 

(...) nëse  duhet të fl  asim për përgjegjësinë,  duhet të 
fi llojmë nga  vetja, e jo ta drejtojmë g ishtin drejt të 
tjerëve, s epse gjy kimi i të tjerëve, nëse nuk m er remi 
me të  metat  tona, është shk ak tari kryesorë i  urr-
ejtjes dhe k onfl  iktit.
Deklaratë:  Mon arku  Nifont, K isha  Or tod okse s erbe,  ma nas tiri 
i Deçanit, Kosovë, K ons ul timet  Na c io nale me  ko mu ni tetin  fetar 
mbi iniciativën për  KOMRA-në, P rizren, Kosovë, 29. k orrik 2010.
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E përkrahim iniciativën për  KOMRA-në.
I falënderohemi  or ga ni za torit për nismën e kësaj 
i ni c ia tive shumë të rëndësishme, dhe ne gji th sesi do 
të  ang az ho hemi që të  japim mbështetjen tonë në të 
gj itha v azh dimet k onk rete të këtij p roj ekti. 
Deklaratë:  Mon arku  Nifont, K isha  Or tod okse s erbe,  ma nas tiri i 
Deçanit, Kosovë, K ons ul timet  Na c io nale me  ko mu ni tetin  fetar mbi 
iniciativën për  KOMRA-në, P rizren, Kosovë, 29. k orrik 2010.

M an dati i  KOMRA-së  duhet të përfshijë  edhe 
t or turat p si ko log jike.

Dëshiroj të japë  edhe një  sug jerim, e kjo është: të r ad-
hitet në l lojet e lëndimeve, të  cilat janë paraparë  sipas 
m an datit (kompetencës) së  KOMRA-së,  edhe t or tura 
p si ko log jike, së cilës i kanë qenë të nënshtruara v ik-
timat e ndryshme në luftërat e ndryshme. 
Deklaratë:  Li ridon  Kadriu,  aktvist i Bashkësisë Is lame në Kos-
ovë, Prishtinë, Kosovë, ( Mon arku  Nifont, K isha  Or tod okse 
s erbe,  ma nas tiri i Deçanit, Kosovë, K ons ul timet  Na c io nale me 
 ko mu ni tetin  fetar mbi iniciativën për  KOMRA-në, P rizren, Kos-
ovë, 29. k orrik 2010.

Çfarë mund të bëjmë ne k onk retisht për 
iniciativën? 

Çfarë mund të bëjmë ne k onk retisht, e pyes zonjën 
K andiq? P oqëse  keni  instr uk s ione për 20-30  veta, 
dhe nëse  se cili e kryen punën e tij, do ti  kemi 30 
punë, nga dhjetë  ang az hime  pune do të jenë 300, 
pra na j epni diçka k onk rete të bëjmë. 
Deklaratë:  Ra madan Sh kodra, Kryesia e Bashkësisë Is lame, 
Prishtinë, Kosovë, ( Mon arku  Nifont, K isha  Or tod okse s erbe, 
 ma nas tiri i Deçanit, Kosovë, K ons ul timet  Na c io nale me 
 ko mu ni tetin  fetar mbi iniciativën për  KOMRA-në, P rizren, Kos-
ovë, 29. k orrik 2010.

101.  K ons ul timet  Ra jo nale me 
intelektualët mbi Iniciativ�n 
p�r t he me limin e  KOMRA-s�

 Banja Llukё, BeH 
4. sh tator 2010. 

K ons ul timet i  or ga nizuan S ho qata e gazetarёve 
tё BeH dhe Q endra  Inf or ma tive –pёr ndihmё  ju-
ri dike nga Zv or niku. Morrёn pjesё gji thsejt 42 
pjesёmarrёs-e dhe mysafi rё.  Mo de rator  ishte  Lazar 
S to janov (F ondi pёr tё Drejtёn  Hu ma ni tare, S erbi). 
Pёr k ons ul timet  rap ortuan TV BH,  Ga zetat e  pa-
va rura, O NASA dhe BHRT-HT 1.  Para k ons ul ti-
meve u mbajt  de bati  te le viziv nё ATV, nё tё  cilin 
morrёn pjesё  Arsim Gёrgjaliu (Kosovё), Sll avko 
 Kukiq, Ismet S ej fi ja, M laden  Mi ro sav leviq,  Srgjan 
 Pu halo (BeH), Zh arko  Puh ovski (K r oaci), Z he limir 
Z hi linik dhe  Lazar S to janov. 

 Me diat, nё pёrkrahje tё Iniciativёs pёr  KOMRA-
nё, u ndanё nё pёrputhje me n di kimin tё  cilin 
politikanёt e kanё nё ta. 

 Me diat, nё pёrkrahje tё kёsaj I ni c ia tive, u ndanё nё 
pёrputhje me n di kimin  po litik tё  cilin e kanё nё ta 
politikanёt e c ak tuar.
Deklaratë: G je nana  Karup-Dr ushko,  ko or di na tore e p ro cesit 
k ons ul tativ tё Iniciativёs pёr  KOMRA-nё, BeH, K ons ul timet 
 Ra jo nale me intelektualët mbi Iniciativёn pёr  KOMRA-nё,  Banja 
Llukё, BeH, 4 sh tator, 2010.

Pёr  disa politikanё,  KOMRA nuk ёshtё e  nev-
ojshme, s epse nuk duan tё b al la fa qohen me tё 
kaluarёn. 

Pse  disa politikanё mendojnё se kjo nuk na  duhet? 
Pёrgjegjja e v etme (...) ёshtё se ata njerёz nuk duan 
tё b al la fa qohen me tё kaluarёn, atyre u  duhet  na-
c io na lizmi.
Deklaratë: G je nana  Karup-Dr ushko,  ko or di na tore e p ro cesit 
k ons ul tativ tё Iniciativёs pёr  KOMRA-nё, BeH, K ons ul timet 
 Ra jo nale me intelektualët mbi Iniciativёn pёr  KOMRA-nё,  Banja 
Llukё, BeH, 4 sh tator, 2010.

 Duhet tё bёhet  hul um timi pёr p erc ep timin e 
Iniciativёs pёr  KOMRA-nё nё  publik. 

(...) a ёshtё bёrё  hul um timi l idhur me p erc ep timin 
nё  media (...)  tani ёshtё çёshtje tjetёr se a ёshtё  ne ga-
tive,  po zi tive, etj. Por  edhe kjo ёshtё njё e dhёnё, s epse 
nёse ёshtё  ne ga tive, do ta dimё se si tё ndikojmё dhe 
ta ndryshojmё atё p erc eptim nё k uptim  po zitiv. Pёr 
kёtё m en dova. 
Deklaratë: M laden  Mi ros lav leviq, p ro fesor,  Fak ul teti NUBL, 
 Banja Llukё, BeH, K ons ul timet  Ra jo nale me intelektualёt mbi 
Iniciativёn pёr  KOMRA-nё,  Banja Llukё, BeH, 4 sh tator, 2010.

Nuk ёshtё bёrё  hul um timi mbi p erc ep timin pёr 
 KOMRA-nё, por ajo ёshtё  duke u s tu d iuar me 
k ujdes nё  ar tikujt e shtypit. 

Ne nuk  kemi (...) hyrё nё  hul umtim, s epse kjo gjё 
ёshtё shumё e shtrenjtё, ndёrsa  ak c ioni ёshtё mjaft 
i shkurtёr. Do tё thotё se  matjen dhe  hul um timin e 
p erc ep timit nuk e  kemi bёrё, megjithatё ne shumё 
 de talisht, i  kemi p er sonat pёr kёtё, i studiojmё  ar-
tikujt nё shtyp pёr ne, dhe pёr to ne e  kemi analizёn 
e pёrmbajtjeve tё tyre, kështu qё ne ato i numёrojmё 
dhe i pёrcjellim, por tё jem i saktё ne ato nuk i 
 masim, unё nuk pres qё pёr shtatё  muaj, sa  jemi 
 duke  pu nuar, ti kryejmё ato, por  kemi  in di ka c ione 
shumё tё q arta se a po na dobёsohet im azhi apo pr-
ishet. 
Deklaratë:  Lazar S to ja noviq, PR  ra jonal dhe dr ejtor i kampanjёs 
pёr  media i Iniciativёs pёr  KOMRA-nё, S erbi, K ons ul timet 
 Ra jo nale me intektualёt mbi Iniciativёn pёr  KOMRA-nё,  Banja 
Llukё, BeH, 4 sh tator, 2010.
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Pasqyre e mendimeve, propozimeve dhe rekomandimeve 
janar 2010 – shkurt 2011

 Or ga ni zatat jo  qe ve ri tare nuk  duhet ti shm-
angin “ minat”. 

Kush dёshiron qё  pop ulli tё jetё me tё, le tё m irret 
me politikё.  Puna e atyre qё janё nё  or ga ni zatat 
 jo qe ve ri tare ёshtё qё  pop ulli ti urrejё, dhe pёr 
mua i deja qё tё m errem me atё se si na shikojnë 
 me diat, se si na s hikon  pop ulli, ёshtё plotёsisht e 
parёndёsishme.  Puna e  or ga ni za tave  jo qe ve ri tare 
ёshtё ti  fusin  temat nё qendёr tё  de ba tave. 
Deklaratë: Zh arko  Puh ovski, p ro fesor,  Fak ul teti  Fi lo zofik, 
 Zagreb, K r oaci, K ons ul timet  Ra jo nale me intelektualët mbi 
Iniciativёn pёr  KOMRA-nё,  Banja Llukё, BeH, 4 sh tator, 2010.

(...) a koma, posaçërisht nё Bosnjë e Hercegovinё 
 duhet tё sh kohet (...) e jo tё m er remi me shm angien, 
por me qëllim tё sh kelim nё çdo “minё” nё tё cilёn 
 hasim dhe tё pёrjetojmё e ksp lo dimin si shok, i  cili 
ev en t ualisht do tё ndikojë te n dokush. 
Deklaratë: Zh arko  Puh ovski, p ro fesor,  Fak ul teti  Fi lo zofik, 
 Zagreb, K r oaci, K ons ul timet  Ra jo nale me intelektualët mbi 
Iniciativёn pёr  KOMRA-nё,  Banja Llukё, BeH, 4 sh tator, 2010.

Pёr Iniciativёn pёr  KOMRA-nё ekzistojnë dy 
“ mina” nё BeH –  or ga ni zatat  jo qe ve ri tare tё 
 cilat janё nёn n dikim  po litik, dhe ato tё  cilat 
pёr arsye tё tyre e kanё lëshuar Iniciativёn pёr 
 KOMRA-nё. Kёto “ mina”  duhet tё in jo rohen. 

(...) kur fl  asim pёr Bosnjё e Hercegovinёn, pёr kёto 
 mina. Njё minё (...) vjen  direkt nga n di kimi  po litik. 
Njё pjesё e  or ga ni za tave  jo qe ve ri tare ёshtё  direkt 
nёn ombrellёn e politikёs, tё  cilat nuk e kanё nё 
 in teres tё tyre Iniciativёn pёr  KOMRA-nё, ato gj-
ith ashtu  fi n an sohen  direkt nga b ux heti, kështu qё 
gj enden nёn tё  ash tu qu ajturёn kontrollё  dir ekte. 
 Mina e dytё, nё tё cilёn mund tё hasё I ni c ia tiva pёr 
 KOMRA-nё, nё Bosnjё e Hercegovinё, ёshtё njё pjesё 
tjetёr e  or ga ni za tave  jo qe ve ri tare tё  cilat kanё qenё 
pjesё e nismёs sё  KOMRA-sё, dhe tё  cilat pёr arsye 
tё tyre janё l ar guar nga I ni c ia tiva. Do tё thotё, se 
atё pjesё tё historisё, vetё i ni c ia tiva pёr  KOMRA-
nё,  duhet ta injorojё,  duke  pu nuar pikёrisht nё kёtё 
 qasje pёr tё cilёn  foli z. Puh ovski. 
Deklaratë:  Tanja  Topiq, F on da c ioni F ridrih Ebert, zyra nё 
 Banja Llukё, BeH, K ons ul timet  Ra jo nale me intelektualët mbi 
Iniciativёn pёr  KOMRA-nё,  Banja Llukё, BeH, 4 sh tator, 2010.

P jesa mё e m adhe e  or ga ni za tave  jo qe ve ri tare, 
e ka lёshuar Iniciativёn pёr arsye  ma te r iale, 
s epse kanё pritё qё pёrmes kёtij p ro cesi do tё 
pёrfi tojnё  ma te r ialisht. 

(...) pse  or ga ni zatat  jo qe ve ri tare tё  cilat e kanё 
pёrkrahё p ro cesin e  KOMRA-sё, nёn thonjёza, atё 
p roces e kanё “pёshtyrё ashpёr” dhe janё d ist an cuar 
nga ai. K onfi  rmoj me pёrgjegjёsi, me pёrjashtime tё 
c ak t uara, i njoh  disa nga  or ga ni zatat  jo qe ve ri tare 

tё  cilat e kanё bёrё kёte, se kёtё e kanё bёrё thjesht 
pёr arsye  ma te r iale. Pra, tё p ri turat e tyre kanё 
qenё, qё nd oshta nё kёtё p roces tё pёrfi tojnё  ma-
te r ialisht. Njё pjesё e m adhe e  or ga ni za tave  jo qe-
ve ri tare nё Bosnjё e Hercegovinё, me tё vёrtetё janё 
mёsuar qё pёrmes  r ea li zimit tё p roj ek teve dhe  ak ti-
vi te teve, vetёm tё pёrfi tojnё  ma te r ialisht. 
Deklaratë: Çelësi i tё  ardhmes, BeH, K ons ul timet  Ra jo nale me 
intelektualët mbi Iniciativёn pёr  KOMRA-nё,  Banja Llukё, BeH, 
4 sh tator, 2010.

 Duhet tё “shtyhet” i deja pёr  KOMRA-nё. Atё 
 duhet ta  pa ra qesin luftёtarёt e  pak omp romis. 

(...) e pёrshёndesё idenё pёr  KOMRA-nё, dhe m endoj 
se kjo ёshtё njё ide, e  cila pavarёsisht nga  minat dhe 
p en gesat tё  cilat i cekёn mё parё pjesёmarrёsit  pa-
raprak,  duhet tё jetojё dhe do tё  duhej tё shtyhet 
 para, pavarёsisht p en ge save nё tё  cilat mund tё 
hasё. Por megjithatё, dua tё them se kёtu idenё pёr 
 KOMRA-nё  duhet ta  pa ra qesin luftёtarёt e  pak-
omp romis, njerёzit tё cilёt nuk janё frikёsuar as 
gjatё luftёs, e aq mё pak nё kohёn e pas luftёs. 
Deklaratë: R ad milo  Go li janin, NVO  Liga pёr mbr ojtjen e pronёs 
p ri vate dhe tё dr ej tave tё n je riut, T re binje, BeH, K ons ul timet 
 Ra jo nale me intelektualët mbi Iniciativёn pёr  KOMRA-nё,  Banja 
Llukё, BeH, 4 sh tator, 2010.

 Duhet tё  pu nohet njё  faqe  int er neti me tё g je-
turat nga  hul um timet. 

Unё p ro pozoj, (...) qё sё shp ejti tё  pu nohet njё  faqe 
 int er neti nё tё cilёn do tё v en doset p lani se si do 
tё mbl idhen ato  rez ul tate, dhe tё  dilet me  rez ul-
tatet pёrfundimtare dhe tё  pub li kohen ato, si (...) 
se ёshtё  faza e parё e  hul um timit, tё  pub li kohet nё 
njё  faqe  int er neti  so lide. Ajo sё  pari, do tё shkaktojё 
polemikё, nga njёra anё, por nga ana tjetёr do tё 
sjellё  edhe k ont ri bute tё njerëzve. Pra, tё  pub li kohet, 
hapёsira apo qy teti ose t er ri tori ku janё kryer  hul-
um timet, e kësi t er ri tore  si gurisht  kemi. 
Deklaratë: Z he limir Zh ilnik,  reg jisor,  Novi Sad, S erbi, K ons ul-
timet  Ra jo nale me intelektualët mbi Iniciativёn pёr  KOMRA-nё, 
 Banja Llukё, BeH, 4 sh tator, 2010.

Tё vёrtetat e  vogla tё  cilat do ti  pa raqes  KOMRA, 
do ti sj ellin  edhe tё  ash tu qu aj turat tё vёrtetat e 
mёdha.

 (...) ka pasё fj alё pёr tё vёrtetat e  vogla dhe ato tё 
mёdha, tё  cilat janё k onstr uk tuar si  me morie  kol ek-
tive tё  popujt e c ak tuar, nё k ont ekste tё c ak tura. Janё 
shk ruar nё bazё tё f ak teve tё c ak t uara. (...) fёmijёt 
e mi do tё kёnё mundёsi qё atё tё vёrtetёn e m adhe 
ta kuptojnё pёrmes tё vёrtetave tё  vogla, dhe kjo pёr 
mua ёshtё me rёndёsi, dhe kjo ёshtё pёr mua ai  hapi 
tё  cilin e ndërmerr  KOMRA pёr (...) tё  ardhmen. 
Deklaratë: M la dena  Tadej,  Do kum enta,  Zagreb, K r oaci, K ons ul-
timet  Ra jo nale me intelektualёt mbi Iniciativёn pёr  KOMRA-nё, 
 Banja Llukё, BeH, 4 sh tator, 2010.
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 Duhet tё gj inden p er sonat e zh dukur. Pёr k rimet 
e kryera  duhet tё pёrgjigjen individёt, e jo i tёrё 
 pop ulli. 

(...)  duhet tё gj inden p er sonat e zh dukur, s epse 
m endoj se vёrtetё kjo ёshtё diçka shumё t he me lore, 
se  fa miljet e tyre duan tё dinё tё paktёn ku janё 
 eshtrat e tyre, ndёrsa sa i pёrket k ri meve  duhet tё 
dënohen individёt, e jo i tёrё  pop ulli. 
Deklaratë:  Tanja  Su botiq-D oshen,  Ak tivi i g rave SNSD  Banja 
Llukё/ A ka demia  Po li tike,  Banja Llukё, BeH, K ons ul timet 
 Ra jo nale me intelektualët mbi Iniciativёn pёr  KOMRA-nё,  Banja 
Llukё, BeH, 4 sh tator, 2010.

E mbёshtes iniciativёn. 

Sa i pёrket vetё organizatёs dhe tё gjithё  or ga ni za-
tave tё  cilat e mbёshtesin kёtё qёllim, unё çdo herё 
dhe nё çdo kohё jam i gatshёm tё  bi sedoj dhe ta 
mbёshtesё, dhe tё nd ihmoj nё  cil indo aspekt kёtё 
 akcion. 
Deklaratë:  Mi lovan D ra go jeviq, s tudent,  Fak ul teti i shk en cave 
 po li tike,  Banja Llukё, BeH, K ons ul timet  Ra jo nale me intelektualët 
mbi Iniciativёn pёr  KOMRA-nё,  Banja Llukё, BeH, 4 sh tator, 
2010.

Mё pëlqen kjo Iniciativё, dhe m endoj se ajo do tё 
ketё  pa soja me n dikim shumё tё gjerё, pёr tё  cilat ne 
sot a koma nuk  jemi tё vetёdijshёm. 
Deklaratë:  Srgjan  Pu halo, p si kolog,  Banja Llikё, BeH, K ons ul-
timet  Ra jo nale me intelektualët mbi Iniciativёn pёr  KOMRA-nё, 
 Banja Llukё, BeH, 4 sh tator, 2010. 

Jam i kё naqur me tёrё kёtё  tubim, dhe e mbёshtesё 
 KOMRA-nё. 
Deklaratë: San  Ma ka reviq,  To PeeR,  Doboj, NeH, K ons ul timet 
 Ra jo nale me intelektualёt mbi Iniciativёn pёr  KOMRA-nё,  Banja 
Llukё, BeH, 4 sh tator, 2010. 

 KOMRA do tё k ont ri buoj qё gjёrat e kё qija tё 
mos pёrsёriten. 

M endoj se me t he me limin e  KOMRA-sё, se ky do tё 
jetё njё s egment me tё  cilin do tё vimё  deri tё sh kaku 
se çka na ka ndodhё dhe tё mos na ndodhё kurrё 
pёrsёri e kёqja qё ka qenё. 
Deklaratë:  Safet M ur tagiq, Çelësi i tё  ardhmes, BeH, K ons ul-
timet  Ra jo nale me intelektualёt mbi Iniciativёn pёr  KOMRA-nё, 
 Banja Llukё, BeH, 4 sh tator, 2010. 

 Duhet tё  ceken njerёzit tё cilёt u kanё nd ih muar 
pjesёtarёve tё  pop ujve tjerё tё cilёt kanё qenё nё 
r rezik. 

(...)  duhet tё  ceken sh embujt e mirё. Ka njerёz tё cilёt 
u kanё nd ih muar tё tjerёve, tё cilёve u ёshtё dashtё 
tё ikin. Do tё  duhej tё  ceken dhe tё emёrohen ata 
njerёz, tё pёrfshihen nё ato tё dhёna dhe tё  dihet pёr 
ta. Megjithatё, ai ёshtё k ont ribut.

Deklaratë:  Bi lana B je la koviq,  To PeeR,  Doboj, BeH, K ons ul timet 
 Ra jo nale me intelektualёt mbi Iniciativёn pёr  KOMRA-nё,  Banja 
Llukё, BeH, 4 sh tator, 2010. 

103.  K ons ul timet  na c io nale me 
sh oqërinë  ci vile sl lo vene mbi 
Iniciativën për  KOMRA-në

11. sh tator 2010.
Lubjanë, Sl lo veni 

K ons ul timet e  para me sh oqërinë  ci vile nga Sl lo-
venia i  or ga nizoi  Ins ti tuti për  Paqe, anëtare e  K oa li-
c ionit për  KOMRA-në. Në k ons ul time morën pjesë 
24 pjesëmarrës, në  mesin e tyre  ishin p ërf aqë sues 
nga I ni c ia tiva  ci vile të aktivistëve të shlyer, L idhja 
e S ho qa tave të veteranëve të luftës në Sl lo veni, 
bashkësitë a ka de mike dhe gazetarë. P ërf aqë s uesit 
e  K oa li c ionit për  KOMRA-në nga K r oacia (nga  or-
ga ni zata  Do cum enta, Q endra për gratë v ik tima të 
luftës dhe  Le galis) ofruan  inf or mata shtesë për vetë 
iniciativën dhe për përvojat e sh te teve t jera me  ko-
mi s ionet e këtij l loji. 

Të gjithë pjesëmarrësit u p ajtuan se është e  dom-
osd oshme përfshirja e Sllovenisë në  K oa li c ionin 
për  KOMRA-në. 

 KOMRA dhe pse  KOMRA në Sl lo veni?

Mua më  duket, se është lehtë të përgjigjemi në 
pyetjen  KOMRA apo pse  KOMRA në Sl lo veni. Më 
 duhet të  nisem nga  rasti i vetë të fshirëve si sh kelja 
më e m adhe e të dr ej tave të n je riut në Sl lo veni. (...) 
Për njerëzit të cilët nuk e dinë çka do të thotë kjo, kjo 
do të thotë kur  dikush ju vë në listën e të  pa ek zis tu-
arve dhe bëheni plotësisht të  pa ra li zuar, nuk mund 
të bëni asgjë më shumë. (...) G jahu në ata 25 mijë 
njerëz  ishte i  hapur, çdo  polic k ishte të drejtë t’ju 
dërgojë përtej  ku fi rit, t’ju dëbojë nga sh teti ndërsa 
fëmijët t’ju m besin aty. (...) këtu s’ka kurrfarë  di-
leme, që  KOMRA në Sl lo veni është më se e  dom osd-
oshme për të s qa ruar të kaluarën dhe që kjo të mos 
përsëritet kurrë më.
Deklaratë: Al eks andar  To do rović, I ni c ia tiva  ci vile e aktivistëve të 
shlyer, Ptuj, Sl lo veni, K ons ul timet  na c io nale me sh oqërinë  ci vile, 
Lubjanë, Sl lo veni, 11.09.2010.

(...) nuk n ji hemi mjaft mirë, si ka a rdhur  deri të 
shly erja (fsh irja), si është bërë kjo. Natyrisht se 
nuk i dimë f aktet e lem en tare, çfarë ka ndodhë 
me ligjshmërinë, çka ka ndodhë me udhëzimet e 
brendshme  ad mi nist ra tive, cilët zyrtarë shtetërorë e 
kanë kryer këtë punë dhe kanë bërë shly erjen (fsh-
irjen) e tyre. Por, akterët kyç a koma nuk fl  asin. Çdo 
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herë kur  pa ra qitet mundësia që k ushdo prej tyre 
të pyetet çfarëdo në l idhje me këtë çështje, ata ose 
i shm angen përgjigjes ose  japin ndonjë përgjigje 
 dip lo ma tike, ose thjeshtë e injorojnë këtë çështje. 
Kështu që p jesa e përgjegjësisë  si gurisht se m betet 
plotësisht e pa  hul um tuar. (...) kjo ka qenë njëra 
prej arsyeve pse  kemi m en duar në  vitin 2008 dhe 
pse a koma mendojmë se është i domosdoshëm  hul-
um timi i gjerë në k ont ekstin e sh kel jeve të rënda të 
të dr ej tave të n je riut në këtë rast, në t er ri torin ish 
Jugosllavisë.
Deklaratë:  Neža  Kog ovšek,  Ins ti tuti për  paqe, Lubjanë, Sl lo veni, 
K ons ul timet  na c io nale me sh oqërinë  ci vile, Lubjanë, Sl lo veni, 
11.09.2010.

(...) me  KOMRA-në ne e fi tojmë k ont ekstin. Në  jemi 
të shlyer (fshirë), këtu në këtë shtet  na c ional, ne 
 jemi tërësisht jashtë k ont ekstit. S epse sh teti ka hyrë 
në BE,  disi është ndrys huar ai  milje g j eog rafi k (...) 
Njerëzit nuk na n johin, s epse është ndrys huar k ont-
eksti. Ne  jemi tërësisht pa rrënjë dhe nuk po n jihet 
rrëfi mi ynë. Pr andaj për këtë arsye,  KOMRA e bënë 
k ont eks t ua li zimin.
Deklaratë:  Di mitar A na kiev,  reg jisor dhe njëri nga të shlyerit, 
Radovlicë, Sl lo veni, K ons ul timet  na c io nale me sh oqërinë  ci vile, 
Lubjanë, Sl lo veni, 11.09.2010.

Sl lo venia ka qenë pjesë e shkatërrimit të 
Jugosllavisë. 

...Sl lo venia ka qenë pjesë e sh tetit të përbashkët të 
Jugosllavisë për 46  vite dhe ka qenë pjesë e p ro cesit 
të shkatërrimit të atij sh teti. Nga këndvështrimi 
f ormal në pyetje është bashkësia dhe sh teti i  cili 
i ka  ta kuar atij  ra joni dhe i  cili nga ai p roces ka 
dalë me  pa soja. Ato  pa soja nuk kanë qenë aq të 
vështira dhe të t mer rshme si në  disa v ende t jera 
post- ju gosl lave (...). Megjithatë ato  pa soja kanë 
ndodhë, gj ith ashtu ka pasë  edhe v ik tima të luftës 
dhjetë- di tore. Përpos kësaj kanë ndodhë  edhe  disa 
sh kelje t jera të të dr ej tave të n je riut, të  cilat bëjnë 
pjesë në k ont ekstin e shkatërrimit të Jugosllavisë. 
(...)  pasi që ai është një p roces, i  cili ka ndodhë 
në tërë  ra jonin, v ik timat që kanë ndodhë në Sl lo-
veni nga ai p roces [t he me limi i  KOMRA-së] nuk 
 guxojnë të an ash ka lohen.

...  pasiqë sh teti ynë në vetë k ons ti t uimin e tij, në vetë 
t he me limin e tij bartë gjurmët e shkatërrimit dhe 
të luftës,  ab so lutisht nuk  guxon të  lihet jashtë këtij 
p ro cesi [t he me limit të  KOMRA-së] i  cili rrjedhë 
post- festum dhe përmes të  cilit akterët tentojnë të 
b al la fa qohen me të kaluarën dhe nga ajo të nxj-
errin l ek s ionet e mundshme për të t ashmen dhe të 
 ardhmen.
Deklaratë: V lasta  Ja lušič,  Ins ti tuti për  paqe, Lubjanë, Sl lo veni, 
K ons ul timet  na c io nale me sh oqërinë  ci vile, Lubjanë, Sl lo veni, 
11.09.2010.

Në njëfarë mënyre Sl lo venia është pr odhim i 
shkatërrimit të Jugosllavisë. Dhe, Sl lo venia nuk 
është ndarë siç mendojnë  disa në mënyrë të  ga buar, 
s epse vetëm atëherë kur m bi jeton  qe veria q end-
rore, mund të  keni nd arje. Në  rastin e Jugosllavisë 
ka qenë në pyetje shkatërrimi, i  cili f or malisht-
 ju ri dikisht ka fi  l luar me Slloveninë. Në njëfarë 
mënyre  edhe d huna në formë të  ar ma tosur ka fi  l-
luar me atë nd arje gjegjësisht me pavarësimin e 
Sllovenisë.
Deklaratë: Igor  Me kina, gazetarë, Lubjanë, Sl lo veni, K ons ul timet 
 na c io nale me sh oqërinë  ci vile, Lubjanë, Sl lo veni, 11.09.2010.

Kush janë v ik timat?

Sa u përket v ik ti mave,  kemi v ik tima. V ik timat në 
pjesën më të m adhe, natyrisht, janë fshirë, të  cilat 
(...) e kanë  edhe një çështje të  hapur, (...) çështja 
e dëmshpërblimit. Kjo çështje a koma nuk është 
përmbyllur. (...) dhe unë në këtë p roces e shoh 
[t he me limin e  KOMRA-së] si mundësi që të vijmë 
 deri të zgj idhja e çështjes për këtë grup njerëzish... 
 Pastaj, këtu janë  edhe Sllovenët të cilët kanë qenë 
në t anke të  cilat kanë sh kuar në Radgonë. (...) Ata, 
 sipas  meje, gj ith ashtu janë v ik tima. Ata nuk kanë 
dashtë të m arrin pjesë në atë punë, por atyre u 
është dashtë ta bëjnë. Këtu janë  edhe v ik timat në 
civilë, ata janë njerëzit të cilët kanë qenë të dëbuar, 
të cilëve u është marrë nënshtetësia. Do të thotë, 
këto janë gjërat të  cilat kanë mbetë  pezull dhe në 
shp irtrat tonë dhe në ndërgjegjen tonë, dhe  duhet të 
p ër pi qemi që këto gjëra të z bu lohen. 
Deklaratë: Igor  Me kina, gazetarë, Lubjanë, Sl lo veni, K ons ul timet 
 na c io nale me sh oqërinë  ci vile, Lubjanë, Sl lo veni, 11.09.2010.

(...) të  vejat e të vrarëve në luftë për pavarësi, në të 
 cilat ligjvënësit kanë kursyer dhe me pak fj alë kanë 
t en tuar ta zgj idhin p rob lemin,  duke u dhënë  disa 
dëmshpërblime afatshk urtra dhe me mbr ojtjen e 
përgjithshme  lig jore  duke u dhënë mundësinë e 
p en s io neve  fa mil jare, etj. Ato të  veja  sipas  ligjit i 
kanë h umbur  disa  bo nuse gjegjësisht sh tesa. (...) 
në të vërtetë  leg jis la tura (...) ka përcaktuar një 
cenzusë në bazë të të  cilit nd ihma për  in va li ditet 
familjarë, e  cila do të mund t’ua zgj idhte pozitën 
 so c iale, nuk u  takon. E  veja e l uf tarit të vrarë (...) 
për 40 euro e t ej kalon atë c enzus ( bonus) dhe nuk 
ka të drejtë në nd ihmat shtesë (sh tesat) të  cilat 
do t’ia mundësonin një jetë n or male dhe të  din-
jitetshme. Megjithatë, në fund të f undit,  edhe ato 
të  veja janë në një formë v ik tima të k onfl  iktit, siç 
janë  edhe fëmijët e tyre.
Deklaratë:  Jože R omšak, L idhja e S ho qa tave të veteranëve të 
luftës, Të rzhiq, Sl lo veni, K ons ul timet  na c io nale me sh oqërinë 
 ci vile, Lubjanë, Sl lo veni, 11.09.2010.
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Çështja e përgjegjësisë  mo rale.

 Ek ziston një  nivel i  cili nuk është përpunuar, dhe 
unë m endoj se do të  ishte mirë të përpunohet. Ai 
është  ni veli i  mo ralit,  ni veli i përgjegjësisë  mo rale. 
Kjo natyrisht është një çështje  tejet e ndj eshme. Siç e 
dimë, këtu shumë lehtë ndërlidhet i d eo logjia.
Deklaratë: S ergej F lere,  Fak ul teti  fi lo zofik,  Ma ribor, Sl lo veni, 
K ons ul timet  na c io nale me sh oqërinë  ci vile, Lubjanë, Sl lo veni, 
11.09.2010.

M endoj se, në fund të f undit, e  kemi ob li gimin 
 moral, jo për  neve të cilët gj en demi në Sl lo veni, por 
përgjegjësinë  mo rale ndaj v ik ti mave të  cilat me 
 rastin e shkatërrimit të Jugosllavisë kanë qenë v ik-
tima të dhunës, k ri meve dhe luftërave në  viset t jera. 
E  kemi ob ligim  moral që t’i b ashk ang ji temi  K oa li c-
ionit, s epse  K oa li c ioni me të vërtetë do të përfshijë 
tërë hapësirat e ish Jugosllavisë dhe kështu do të ketë 
 leg ji ti mitet më të madh.
Deklaratë: V lasta  Ja lušič,  Ins ti tuti për  Paqe, Lubjanë, Sl lo veni, 
K ons ul timet  na c io nale me sh oqërinë  ci vile, Lubjanë, Sl lo veni, 
11.09.2010.

Çështja e përgjegjësisë k ul tu rore

(...) sht rohet çështja (...) e përgjegjësisë në kulturë, 
shkencë,  arsim dhe në  media. (...)  Para se gj ithash në 
kulturë, posaçërisht kur bëhet fj alë për  fe no menin 
të  cilin unë e  quaj >>k ul tura e fsh irjes<<, që nuk 
është vetëm  fati i 25 mijë njerëzve, por është një sj-
ellje e  cila ka lëshuar rrënjë në kulturën sl lo vene, 
në shkencë, në  media (...) Përgjegjësia e kulturës Sl-
lo vene fi  llon nga  viti ‘91, kur ka fi  l luar s past rimi, 
nëse  doni të t hemi kështu, i pjesëtarëve të  et ni te teve 
t jera në  ni velet e l arta k ul tu rore, shk en core dhe  ar-
si more.  Pastaj v azhdon si një d iskurs, i  cili pr ak-
tikisht ka mbizotëruar  deri në  vitet ‘95.  Tani e  kemi 
një  pop ul la ritet të k ul tu rave të  jugut (...) M endoj 
se në atë  edhe më shumë është i t hurur  ra cizmi. 
Kështu që m endoj se k ul tura dhe shk enca  duhet të 
debatojnë në mënyrë k ri tike l idhur me p rob lemin e 
përgjegjësisë.
Deklaratë: S vet lana Sl apšak,  Ins ti tuti për s tu dime Ba ll ka nike 
dhe Me sd he tare, Lubjanë, Sl lo veni, K ons ul timet  na c io nale me 
sh oqërinë  ci vile, Lubjanë, Sl lo veni, 11.09.2010.

Dëshmitë  pub like janë të rëndësishme për të 
ndrys huar o pi n ionin  publik. 

(...) të gj itha ato v en dimet të gjy ka tave të  cilat janë 
marrë  deri më  tani në  dobi të të shly erve (fshirëve) 
a koma janë në kundërshtim me b indjen e gjerë. 
O pi n ioni  publik në shumicë janë kundër të shly erve 
(fshirëve), çfarëdo që do të thotë kjo, s epse o pi n ioni i 
gjerë, gjegjësisht njerëzit të cilët qëndrojnë pas kësaj, 
 fare nuk e dinë se çka do të thotë kjo, kjo është ajo që 

më së  miri i nd ihmon k up timit të kuptueshmërisë 
ndërkombëtare të ndonjë  si t uate. 
Unë e shoh një p roblem të madh (...) në qënd-
rimin  ad mi nist rativ,  bu rok ratik, të administratës 
shtetëror, e  cila tërë çështjen [shly erjen] e ka bërë 
në mënyrë të  or kest ruar gjatë atyre  vi teve, në këto 
18  vite ai qëndrim nuk ka ndrys huar. Ata  edhe sot, 
verbërisht besojnë se kanë  vep ruar  sipas  ligjit,  edhe 
pse në fakt i kanë z ba tuar udhëzimet, të  cilat kanë 
qenë në kundërshtim me  ligjin gjegjësisht të  cilat 
nuk kanë qenë të  ba z uara në ligj. (...) nëse sot fl  isni 
me zyrtarët shtetërorë, ata  edhe më  tutje, pas 18 
 vitesh, pas të gj itha v en di meve të Gjykatës K ush te t-
uese, në fund të f undit, pas v en dimit të Gjykatës së 
Evropës për të dr ejtat e n je riut, verbërisht besojnë se 
kanë  vep ruar  sipas  ligjit.
Deklaratë:  Neža  Kog ovšek,  Ins ti tuti për  Paqe, Lubjanë, Sl lo veni, 
K ons ul timet  na c io nale me sh oqërinë  ci vile, Lubjanë, Sl lo veni, 
11.09.2010.

(...) m endoj se një  ko mision i tillë  hul um tues me 
të vërtetë do të mund ta parashtrojë çështjen e 
përgjegjësisë [për të shlyerit]. Dhe për  pub likun ky 
 si gurisht do të  ishte p roces në të  cilin do të sht rohej 
çështja, çfarë kam bërë unë atëherë? Ku kam qenë 
unë në  vitin ’92, në kohën e shly er jeve? Çka kam 
m en duar unë atëherë l idhur me atë gjë? Nd oshta 
 edhe vetë ata zyrtarë, të  cilat kanë marrë pjesë në 
te, do të sht ronin  disa pyetje shtesë. 
Deklaratë:  Vesna T er šelič,  Do cum enta,  Zagreb, K r oaci, K ons-
ul timet  na c io nale me sh oqërinë  ci vile, Lubjanë, Sl lo veni, 
11.09.2010.

D okt rina e luftës së Dytë Botërore. 

[E  kemi  nisur këtë iniciativë]  edhe për shkak të 
përvojave të mëhershme, që pas luftës së dytë 
botërore, pas dhunës e  cila ka rrjedhë si pasojë, 
f aktet nuk janë  do kum en tuar, por  edhe për shkak të 
b indjes se është e rëndësishme të  do kum en tohet çdo 
dhunë dhe se ai është  ba zam enti i mundshëm dhe 
pikënisjet e mundshme për  dis kutim l idhur me atë 
se çfarë na ka nd odhur, si jetojmë me atë sot, çfarë 
na  duhet që të mund të vazhdojmë më  tutje,,, 
Deklaratë:  Vesna T er šelič,  Do cum enta,  Zagreb, K r oaci, K ons-
ul timet  na c io nale me sh oqërinë  ci vile, Lubjanë, Sl lo veni, 
11.09.2010.

Këtu nuk bëhet fj alë vetëm për të kaluarën t rag jike 
dhe të t mer rshme. Ajo [luftërat e  vi teve ‘90] është një 
përvojë (...) e  cila njëherësh është  edhe një mundësi 
(...) për të m en duar dhe m endoj se këtë mundësi nuk 
 guxojmë ta lëshojmë, si ata të cilët janë v en dosur në 
hapësirën evropianë me historinë ev ro p iane, e  cila 
e bartë barrën e Luftës së Dytë Botërore. Njëherësh 
ne të cilët i  qa semi bashkësisë  po li tike ev ro p iane, 
përmes  or vatjes së k up timit të atyre përvojave 
[luftërave], m un demi që në p ro cesin e formësimit 
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të vetë bashkësisë, atë të  ka luar ta ndërtojmë në 
mënyrë  po zi tive në të  ardhmen tonë, në asp ektin e 
k up timit më të mirë dhe ta bazojmë në atë çfarë ka 
nd odhur. Dhe të p ër pi qemi, së  paku të p ër pi qemi, 
të bëjmë shm angien e ngj ar jeve të ngj ashme. (...) 
 Po qese Sl lo venia të l ar gohet nga p ro cesi i  KOMRA-
së, e  heqim  veten dhe g je ne ratat të  cilat kanë lindë 
gjatë kohës së shkatërrimit të Jugosllavisë, dhe nga 
mundësia e k up timit të atyre përvojave.
Deklaratë: V lasta  Ja lušič,  Ins ti tuti për  paqe, Lubjanë, Sl lo veni, 
K ons ul timet  na c io nale me sh oqërinë  ci vile, Lubjanë, Sl lo veni, 
11.09.2010.

[ Ko mi s ioni do të] përgatisë  rap ortin, të  ba zuar në 
f aktet e  do kum en t uara për k rimet dhe sh keljet e 
rënda të të dr ej tave të n je riut, i  cili do të  ishte më i 
mirë, bazë më e mirë për  int erp re timet e ndryshme, 
s epse  int erp re time çdoherë do të ketë. Unë nuk 
mund ta  pa ram endoj se do të ketë vetëm një apo dy 
 int erp re time. Shp resoj se së b ashku do të mund të 
ndërtojmë një hapësirë për mirëkuptim në  publik, 
në të  cilin do të ketë më shumë  int erp re time, që në 
 de mok raci është e mirëseardhur dhe në r regull.
Deklaratë:  Vesna T er šelič,  Do cum enta,  Zagreb, K r oaci, K ons-
ul timet  na c io nale me sh oqërinë  ci vile, Lubjanë, Sl lo veni, 
11.09.2010.

 Ko mi s ioni  he tues  na c ional apo  ra jonal? 

M endoj se,  po qese do ta bëjmë këtë së b ashku me 
 KOMRA-në, do të  jemi shumë më të fortë dhe më 
shumë, dhe më k onstr uktiv, s epse thjeshtë në Sl lo-
veni nuk  ek ziston ky v ullnet, nuk ka  in te resim të 
 pub likut.
Deklaratë: Al eks andar  To do rović, I ni c ia tiva  ci vile e aktivistëve 
të shlyer, Ptuj, S l io veni, K ons ul timet  na c io nale me sh oqërinë 
 ci vile, Lubjanë, Sl lo veni, 11.09.2010.

Nëse ky do të  ishte  ko mision  na c ional, atëherë do 
të jetë  pa ra segj ithash  ko mision për shly erjen (...) 
Nëse do të jetë  ko mision  ra jonal, ndonjë zyrë  ra jo-
nale sl lo vene e  KOMRA-së, atëherë me të shlyerit 
 si gurisht do të m err eshin në një k ontekst më të 
gjerë (...), atëherë  si gurisht në rend  dite do të  ishte 
çështja e  ra cizmit e  cila në  disa sh tete ka  quar 
 deri të v rasjet  ma sive të njerëzve, ndërsa në Sl lo-
veni ka sjellë  deri të shly erja (fsh irja).  Po qese do 
të  ku fi  zoh eshim vetëm në të shlyerit, mund të nd-
odhe që të m besim vetëm në  ni velin e  hul um timit 
të një p jese të administratës. (...) Nëse ai do të jetë 
 ko mi s ioni për të shlyerit, të dj athtit  si gurisht do ti 
kundërshtonin asaj në mënyrë  ak tive, (...) ndërsa të 
m ajtit do ta  to le ronin, nuk do të kundërshtojnë në 
mënyrë  ak tive, por do të tentojnë ta relativizojnë 
atë (...) Por, nëse çështjen e të shly erve do ta  venim 
në një k ontekst më të gjerë  ra jonal, dhe nëse do të 
th el loh eshim më shumë në sh kaqet të  cilat kanë 
sjellë  deri te ato ngj arje, atëherë  re zist enca në Sl-

lo veni do të jetë më e m adhe. S epse ai k ont eks t ua-
lizmi i gjerë do të hapë (...) një  dis kutim në të  cilin 
vetë pavarësimi [i Sllovenisë],  madje  edhe shly erja/ 
fsh irja, më duk do të përmendej  fare. (...)  deri në 
pavarësi, domosdoshmëria e saj është arsye tuar me 
atë (...) se ne Sllovenët me ata atje poshtë nuk  kemi 
kurrfarë l idhjesh. Kjo veçanërisht ka ardhë në shp-
rehje kur në v endet e  jugut ka shpërthyer l ufta, dhe 
kur çdo ditë më  media  kemi dëgjuar se  duhet të ikim 
sa më parë, të d ist an co hemi nga ata Ba ll ka nasit 
p ri mitiv. Pikërisht ai  miti i d ist an cimit, atë  dukje 
tonën, të cilët nuk  kemi kurrfarë l idhjesh me Ba ll-
ka nasit, ai k ont eks t ua lizmi i gjerë do ta shuan dhe 
zhdukë. Dhe do të dëshmohej, se pikërisht ai mit i 
ka nd ih muar mospërfi lljes, me të cilën zyrtarët dhe 
politikanët e kanë bërë atë shly erje (fsh irje).
Deklaratë:  Gorazd  Ko vačič,  Fak ul teti  Fi lo zofik, Sl lo veni, 
K ons ul timet  na c io nale me sh oqërinë  ci vile, Lubjanë, Sl lo veni, 
11.09.2010.

S fi dat me të  cilat b al la fa qohet I ni c ia tiva.

Qël limi i këtij p ro cesi është mjaft  am bi cioz, nga ana 
tjetër  rez ul tati përfundimtar është mjaft i  pa sigurt. 
Në fakt, kur çështja të kalojë në  duar e politikanëve 
 ek ziston r re ziku i madh se ato qël limet e  mira  deri 
 diku të ndrys hohen. (...) pa marrë  parasysh se çfarë 
do të jetë qël limi  fi nal, a do të f or mohet me të vërtetë 
ai  ko mision në mënyrë f or male, a do ta  japin pël-
qimin p ar lam entet apo jo, në të vërtetë vetë p ro cesi 
është s ukses. (...)  madje vetë r ruga, gjegjësisht [k ons-
ul timet] p ro cesi padyshim do të këtë pjesëmarrjen 
dhe n di kimin e tij, i  cili  si gurisht do të jetë  po zitiv, 
si për tërë Jugosllavinë,  po ashtu  edhe për Slloveninë. 
Pr andaj, nga ky këndvështrim i uroj p ro cesit s ukses. 
Deklaratë: J ernej R ovšek, zëvendës i Mbrojtëses së qytetarëve 
të Republikës së Sllovenisë, Lubjanë, Sl lo veni, K ons ul timet 
 na c io nale me sh oqërinë  ci vile, Lubjanë, Sl lo veni, 11.09.2010.

 Sat isf ak s ioni qëndron në dëshmitë dhe  duke 
t re guar me gisht drejt përgjegjësve

Asgjë nuk ka ndodhë rastësisht, nuk ka ndodhë, 
m endoj se shp rehja ka qenë, nuk ka .. ga buar 
k omp ju teri,, por  dikush e ka bërë me qëllim, për 
këtë ekzistojnë  do kum entet, këtu mes nesh janë të 
shumtë ata të cilët i  kemi parë ato  do kum ente me 
 data, nënshkrime, emra të  ins ti tu c io neve të  cilat 
e kanë  nisur makinerinë. Do të thotë, ata janë 
njerëzit me emër e mbiemër, pjesëtarë të  disa  ins-
ti tu c io neve shtetërore,  mi nist rive, etj. (...) unë nuk 
 besoj se Sl lo venia është e aftë me tërë sh oqërinë 
e saj  ci vile, s ek torin  civil, se është e aftë ti sjellë 
fajtorët  para gjykatës dhe procedurës  pe nale. 
Është folë shumë për të t re guar të vërtetën për v ik-
timat, dhe kjo së  paku është një lloj  sat isf ak c ioni. 
(...) Më  duhet ta përsëris, përsërisë dhe ta përsëris, 
që një ditë vërtetë të ndodhë që të tregojmë me 
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gisht p er sonat /ai dhe ai/ të c ak tuar që ka bërë 
atë, dhe kjo do të jetë  sat isf akcion për të gjithë të 
shlyerit (fshirët) për atë  veprim b rutal ndaj jetëve 
të njerëzve. 
Deklaratë: Al eks andar  To do rović, I ni c ia tiva  ci vile e aktivistëve 
të shlyer, Sl lo veni, K ons ul timet  na c io nale me sh oqërinë  ci vile, 
Lubjanë, Sl lo veni, 11.09.2010.

 Ko mi s ioni natyrisht se e ngritë çështjen e 
përgjegjësisë, por nuk e ngritë çështjen e fajësisë. 
Fajësia është diçka që është në kompetencën e 
gjykatës.
Deklaratë:  Vesna T er šelič,  Do cum enta,  Zagreb, K r oaci, K ons-
ul timet  na c io nale me sh oqërinë  ci vile, Lubjanë, Sl lo veni, 
11.09.2010.

P ro pozim: që në listën e  vep rave  pe nale nën 
kompetencën e  ko mi s ionit të hyjë  k ua li fi  kimi 
 ligjor, i  cili në  ni velin e përgjithshëm do ti  re-
fe rohej të shly erve.  Rez ul tati i  dis ku timit është 
f or mu limi, si në  vijim:

»p ri vimi  sis te matik, arbitrarë dhe i paligjshëm apo 
p en gimi i  qasjes në nënshtetësi dhe në  r ea li zimin e 
të drejtës për qëndrim të përhershëm,,. 
Deklaratë:  Neža  Kog ovšek,  Ins ti tuti për  Paqe, Lubjanë, Sl lo veni, 
K ons ul timet  na c io nale me sh oqërinë  ci vile, Lubjanë, Sl lo veni, 
11.09.2010.

104. K ons ul time  na c io nale me 
 ko mu ni tetet  lo kale mbi 
Iniciativën për t he me limin e 
 KOMRA-së

Podgoricë,  Mali i Zi
14 sh tator 2010 

K ons ul timet  na c io nale me p ërf aqë s uesit e  ko mu-
ni te teve  lo kale në  Malin e Zi, u  or ga nizuan nga 
Q endra për E dukim Qytetarë (QEQ/CGO), në 
Podgoricë. Fjalën hyrëse e mbajtën T arzan  Mi lo-
šević, Kryetar i Komunës së Bj ello  Poljes, V la dimir 
 Mr čević, Nënkryetar i Komunë së H erceg  Novit, 
Tea G orjanc P re lević, nga  Ak s ioni për të Dr ejtat e 
N je riut dhe D ra goljub  Vu ković, nga PCNEN.  Ta-
kimin e  mo deruan  Da lib orka Ul ja rević, drejtoreshë 
 ek ze ku tive në QEQ (CGO) në Podgoricë, si 
dhe D ra goljub  Vu ković, ndërsa morën pjesë 27 
pjesëmarrës, p ërf aqë sues nga  ko mu ni tetet  lo kale, 
politikanë dhe gazetarë. 

 Ta kimin e përcollën një numër i madh i  me d ieve 
nga  Mali i Zi,  An tena M,  Radio  Mali i Zi, Pro TV, 
L ajmet TV,  Mina, TV  Mali i Zi,  Radio Ev ropa e lirë, 
In TV, L ajmet,  Pob jeda, Atlas TV dhe MBC TV.

Është e  nev ojshme një mbështetje e  fuq ishme e 
BE, e  cila do të mund të jetë  organ i shkallës së 
dytë, i  cili do të mund t’a zhbllokojë p ro cesin, në 
rast të n gecjes të tij. 

Pra, bëhet fj alë për  nenin 35, të S ta tutit,  pa rag rafi  
2. (...) K ons ta timi i tillë nuk ka ef ektin e v en dimit 
të gjykatës. Megjithatë, ka shqetë sime se mund të 
çrregullohet  bal ansi mes p re zu mimit të pafajësisë 
dhe dys himit të  ba zuar kundër të a ku z uarit të 
mundshëm, gjegjësisht të gjy k uarit. Pr andaj, unë 
p ro pozoj që të  jepet një afat i arsyeshëm  kohor, për 
këto  inf or mata, që të mos  pub li kohen në o pinion, 
përderisa t’i mundësohet prokurorisë të reagojë. Në 
... të t hemi për një vit apo dy  vite, dhe ti  lihet një 
hapësirë e c ak tuar prokurorisë për  r eagim. Dhe, pas 
s ka dimit të atij a fati  kohor, atëherë ajo informatë do 
të bëhej plotësisht e  hapur për o pi n ionin e gjerë. (...) 
Por, gj ith ashtu m endoj se është e  dom osd oshme një 
mbështetje e  fuq ishme e bashkësisë ndërkombëtare, 
 pa ra segj ithash e BE-së (...) Atëherë ajo do të mund 
të jetë, le të t hemi  ashtu,  organ i shkallës së dytë për 
sh tetet e  ra jonit, e  cila do t’i ketë  in ger encat e c ak-
t uara  dir ekte,  in dir ekte, f or male apo jo-f or male, që 
në rast të n gec jeve  pot en c iale të punës, ta zhbllokojë 
tërë  sis temin. 
Deklaratë: S ergej  Se ku lović, anëtar i  Kuv endit  Ko munal në 
Podgoricë,  Mali i Zi, K ons ul time  na c io nale me  ko mu ni tetin  lokal 
në Mal të Zi, Podgoricë, 14 sh tator 2010.
Periudhën  ko hore të  Ko mi s ionit  duhet zg jatur, 
s epse nuk do të mund të shk ruhen të gj itha. Nd-
oshta do të  duhej të sh tohet, se ka  pasur  edhe 
sh embuj të mirë. 

Unë u lajmërova, s epse m endoj se periudhën  ko-
hore  duhet zg jatur, s epse nuk do të mund të shk-
ruhen dhe e vid en tohen krejt çfarë ka nd odhur. (...) 
Plotësisht p aj tohem për k rimet e luftës, sh keljet e të 
të dr ej tave të n je riut, por m endoj se nd oshta do të 
 duhej të sh tohet  edhe ajo se ka pasë  edhe sh embuj 
të mirë të sakrifi cës, pa marrë  parasysh sa të t mer-
rshme kanë qenë ngj arjet në tërë t er ri torin e ish 
Jugosllavisë. M endoj se përpos tërë atyre k ri meve 
dhe sh kel jeve të të dr ej tave, këtij  ko mi s ioni nuk do 
t’i p eng onte po ti shënonte  edhe ata sh embuj s im-
bolik. 
Deklaratë: B raho Ad rović, nënkryetar në Komunën e  Be ranes, 
 Mali i Zi, K ons ul time  na c io nale me  ko mu ni tetin  lokal në Mal të 
Zi, Podgoricë, 14 sh tator 2010. 

A do të bashkëpunojnë me të vërtetë  or ganet 
shtetërore me  KOMRA-në? Çka i ob ligon ata 
për këtë bashkëpunim?

Do të  doja ta  kom entoj  nenin 8, Obligueshmëria 
e bashkëpunimit të sh te teve me  KOMRA-në. 
Unë pyetem, se a do të bashkëpunojnë ato  or gane 
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shtetërore, me të vërtetë me  KOMRA-në? Çka i ob-
ligon ata për këtë bashkëpunim, në këtë  moment, a 
është r reg ul luar kjo çështje me sh tetet anëtare të ish 
Jugosllavisë? Dhe, a do të m undet  KOMRA, në çdo 
 moment të kërkojë nga ato, të dhënat e c ak t uara, të 
 cilat janë të  nev ojshme që të  si gu rohen f aktet, që ata 
të cilët janë kryesit e k ri meve të luftës të përgjigjen 
për këtë? 
Deklaratë: D ragan I va nović,  Ko muna e Podgoricës,  Mali i 
Zi, K ons ul time  na c io nale me  ko mu ni tetin  lokal në Mal të Zi, 
Podgoricë, 14 sh tator 2010.

 KOMRA e heq përgjegjësinë  kol ek tive dhe çon 
drejt p aj timit.

Më vjen mirë që  ek ziston diçka siç është  KOMRA, 
që më në fund të  heqim barrën e diçkaje që është 
 t eoria e përgjegjësisë  kol ek tive. Përderisa a koma  ek-
ziston nëpër  media, dhe përderisa a koma ata që e 
udhë heqin këtë shtet, thonë se të gjithë  jemi fajtorë 
për diçka, m endoj se nuk do të ketë p ajtim mes  pop-
ujve të ish Jugosllavisë.
Deklaratë:  Anka  Vu ki ćević, anëtare e  Kuv endit  Ko munal në 
Ni ks hiqit,  Mali i Zi, K ons ul time  na c io nale me  ko mu ni tetin  lokal 
në Mal të Zi, Podgoricë, 14 sh tator 2010. 

A do të hyjë në S tatut  edhe b omb ar dimi i  Mu-
rines?

Do të  doja t’a bëjë një pyetje, a do ta bartë  dikush 
përgjegjësinë për b omb ar dimin e  Mu rines, për 
v rasjen e fëmijëve?
Deklaratë:  Vu jica  Lalić, anëtar i  Kuv endit  Ko munal në Ni kshiq, 
 Mali i Zi, K ons ul time  na c io nale me  ko mu ni tetin  lokal në Mal të 
Zi, Podgoricë, 14 sh tator 2010. 

Në  Ko mision do të  duhej të  in k uad rohen  edhe 
p ërf aqë s uesit e  ko mu nave, dhe në këtë mënyrë 
të l idhen me  KOMRA-në.

... në të gj itha sh tetet ekzistojnë s ho qatat e  ko mu-
nave, në S erbi është K on fer enca e përhershme e 
qy te teve, në  Malin e Zi gj ith ashtu  ek ziston A so c-
ia c ioni i  ko mu nave. M endoj se do të  ishte mirë të 
jetë një p ërf aqë sues i  ko mu nave, nuk është e thënë 
të jetë krye tari i komunës, por  dikush që ato s ho-
qata apo a so c ia c ione e përzgjedhin. Nëse i  kemi 
p ërf aqë s uesit nga  qe veria, p ërf aqë sues nga s ek tori 
jo- qe ve ritar, m endoj se atëherë ai do të  ishte një 
t regim i mirë, dhe në këtë mënyrë  ko munat do të 
l idh eshin me këto  ak ti vi tete. (...) Ajo çfarë është e 
 pa dis ku tu eshme,  sipas  meje, është e vid ente se  keni 
d ashur të  keni një  qasje  ra jo nale ndaj kësaj, por 
m endoj se k onfl  iktet në  Ma qe doni dhe Sl lo veni janë 
të një natyre f un dam en talisht tjetër, nga këto që 
kanë qenë në sh tetet t jera në  rajon. A do të jetë e 
 dob ishme përfshirja e Sllovenisë dhe  Ma qe donisë, 

apo nd oshta mund të jetë ngarkesë për fu nk s io-
nimin e  KOMRA-së. E di se do të japë  dim ension 
 ra jonal, e di se kjo e rritë rëndësinë  tani në kohën 
kur po fl  asim për këtë, por njëkohësisht mund të jetë 
ngarkesë në pjesën e shtj el limit të Iniciativës.
Deklaratë: T arzan  Mi lo šević, kryetar i Komunës në  Bi jelo  Polje, 
 Mali i Zi, K ons ul time  na c io nale me  ko mu ni tetin  lokal në Mal të 
Zi, Podgoricë, 14 sh tator 2010.

106.  Fo rumi i shatë  ra jonal për 
drejtësinë tr an zi c io nale
G rupi  pu nues IV: A vo kimi i 
Iniciativës për  KOMRA-në

17.  Tetor 2010.
 Zagreb, K r oaci

Fjalën hyrëse dhe  mo de rimin e bënë  Lazar S to ja-
nović (F ondi për të Drejtën  Hu ma ni tare,  B eograd, 
S erbi), D inko G ru honjić (S ho qata e  pa varur e 
gazetarëve në Vojvodinë,  Novi Sad, S erbi) dhe 
G ordan  Bo sanac (Q endra për s tu dime të  paqes, 
 Zagreb, K r oaci). Në g rupin  pu nues morën pjesë 40 
pjesëmarrës/e dhe dy vëzhgues:  Jon athan S isson 
(Sw iss p eace, Zvicërr), dhe  Admir  Duran ( Im punity 
Watch, S erbi). 

Qytetarët  duhet nj of tuar me idetë e Iniciativës 
për  KOMRA-në.

Siç tha zotëri  Lazar, në një  moment  keni thënë 
së nuk është aq me rëndësi sa është që qytetarët 
të dinë, se g rupet k onk rete të sy nimit janë më të 
rëndësishmet. Unë nuk p aj tohem me këtë s epse 
mund të vijmë  deri të një situatë që ky t regim i 
ynë të ndodhë, pra që  ko mi s ioni të k ri johet dhe ta 
prodhojë  rap ortin përfundimtarë, por të mos ketë 
ef ektin të  cilin ne  duam ta arrijmë me këtë rrëfi m 
dhe me këtë përpjekje.
Deklaratë:  Milan  Cakić, Këshilli për iniciativën qy te tare, Nish, 
S erbi,  Fo rumi i shtatë  ra jonal për drejtësinë tr an zi c io nale, 
 Zagreb, K r oaci, 17.  Tetor 2010.

M endoj se është e  nev ojshme që  pa rap rakisht të h ar-
tohet mirë dhe të shp je gohet pse janë të nevojshëm 
një  milion nënshkrime. Çfarë është rëndësia e kësaj, 
në mënyrë që  se cili që i mbledh nënshkrimet dhe i 
 cili do të jetë i e ks po zuar në rrugë me poshtërime 
të ndryshme dhe me  mom ente të sh umta  de mo ti v-
uese, në çdo  moment për  veten  duke e  ditur pse po 
e bënë këtë, s epse vetëm në këtë mënyrë mund të 
 ko mu ni kohet me tjerët.
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Deklaratë:  Ma rina Šk ra balo, Q endra për s tu dime të  paqes, 
 Zagreb, K r oaci,  Fo rumi i shtatë  ra jonal për drejtësinë tr an zi c io-
nale,  Zagreb, K r oaci, 17.  Tetor 2010.

M endoj se  duhet ta shfrytëzojmë këtë fushatë, që ti 
përgatisim aktivistët dhe  fo kusi të mos jetë vetëm në 
 si gu rimin e mbështetjes s im bo like prej një  milion 
nënshkrimesh, por ti fi tojmë së  paku një  milion 
përkrahës të cilët do t’ua përcjellin tjerëve idetë për 
të  cilat ne po  ang az ho hemi. 
Deklaratë: Zl atko  Vu jović,  CEMI, Podgoricë,  Mali i Zi,  Fo rumi 
i shtatë  ra jonal për drejtësinë tr an zi c io nale,  Zagreb, K r oaci, 17. 
 Tetor 2010.

 Duhet d al luar fushatën për o pi n ionin  publik 
nga f us hata për v endim-marrësit. F us hata  duhet 
ët jetë ag re sive. Në fushatë  duket  pasur k ujdes 
në p la ni fi kimin st ra tegjik, s epse ajo do të zhv il-
lohet në shtatë sh tete. 

Në a vo kimin  publik i dr ej to hemi v endim-marrësve, 
gjegjësisht politikanëve dhe kur fl  asim për ato  po-
rosi, ato sërish f or mu lohen më ndryshe kur  pa ra qi-
teni  para politikës, e ndryshe kur  pa ra qi teni  para 
o pi n ionit  publik.. 
Deklaratë: M arko  Vel ič ković, Q endra për zhv il limin e  res ur seve 
 ci vile, Nish, S erbi,  Fo rumi i shtatë  ra jonal për drejtësinë tr an zi c-
io nale,  Zagreb, K r oaci, 17.  Tetor 2010.

Sa i përket fushatës (…)  Duhet të jetë më ag re sive, 
 tani këtu po e jap një  sug jerim. Shumë më ag re sive, 
por jo në k up timin që të sh kohet me armë nëpër 
rrugë dhe të dety rohen njerëzit të nënshkruajnë, por 
përkundrazi – më ag re sive në  qasje ndaj shërbimeve 
 pub like dhe me përmbajtje e  cila nuk do të ketë of-
en dime të nd jen jave të v ik ti mave,  fa mil jeve të v ik ti-
mave dhe të të gjithë qytetarëve tjerë. E dyta, sa më 
shumë që i af roh esha radhës për të marrë fj alën, aq 
më rrallë kolegët e mi i përmendnin të rinjtë. M endoj 
se në vetë iniciativën janë të rinjtë, posaçërisht ata 
të shk ol lave të  mesme kanë h umbur nga vetë rreth-
 pamja.
Deklaratë:  To mislav D uj mović, Q endra për s tu dimet e  paqes, 
 Zagreb, K r oaci,  Fo rumi i shtatë  ra jonal për drejtësinë tr an zi c io-
nale,  Zagreb, K r oaci, 17.  Tetor 2010.

 Duke m en duar për të gjithë këto p ro po zime, se çfarë 
do të  duhej bërë, mua mu k ujtua se ne  duhet,  sipas 
m en dimit tim p er sonal  pasi që marrëdhëniet ndër-
 et nike janë një p roblem shumë të madh,  madje  edhe 
s hok ante, që f us hata e  KOMRA-së do të  duhej të jetë 
s ho k uese. Nd oshta në atë  veprim si në K r oaci, nuk 
di për v endet t jera, kur është  pu nuar p ro mo vimi për 
sigurinë në  ko mu ni kacion, me ç’rast të gjithë  kemi 
 pa ra qitur  fo tog rafi  s ho k uese,  pa sojat s ho k uese se 
çfarë u ka ndodhë njerëzve kur nuk i kanë  resp ek-
tuar r reg ullat në  ko mu ni kacion (...) Pr andaj mu 
k ujtua se ne s potin e p ro mo vimit të  KOMRA-së nd-
oshta ndonjë çetnik do të  duhej t’i thërrasë Kroatët 

që të b al la fa qohen me të kaluarën, dhe  pastaj të 
na reagojë i tërë o pi n ioni në K r oaci, që të ngritën 
s ho qatat, dhe  pastaj ne t’ua s qarojmë se çfarë është 
 KOMRA.
Deklaratë:  Srđan  Antić, Q endra për  D ialog – N ansen, O sijek, K r-
oaci,  Fo rumi i shtatë  ra jonal për drejtësinë tr an zi c io nale,  Zagreb, 
K r oaci, 17.  Tetor 2010.

 Or ga ni zata jonë, në Ditën Ndërkombëtare të p er-
so nave të zh dukur, me 30. gusht, ka  or ga ni zuar një 
 aksion s im bolik,  ashtu që ka v en dosur 400 palë 
këpucë në sh eshin kryesorë në Prishtinë, atëherë 
ka pasë shumë njerëz të cilët janë n dalur, të cilët 
kanë dashtë të nënshkruajnë  pe ti c ionin për shkak 
të simbolikës që e kanë parë. Ajo ngj arje ka qenë 
shumë prekëse, aq e mo c io n uese, saqë nuk ka pasë 
nevojë që të kërkohet nga ata njerëz që të n dalen 
dhe të bisedojnë me  neve, ata vetë e kanë bërë 
këtë. (...) Kjo është njëra prej mëny rave, që do të 
 duhej marrë  parasysh, kur do ta planifikojmë 
fushatën e nënshkrimeve dhe diçka që nd oshta do 
të  duhej përfshirë ne fushatën  me d iale të cilën do 
ta bëjmë.
Deklaratë:  Raba Gj oshi, I ni c ia tiva e të ri njve për të dr ejtat e 
n je riut në Kosovë, Prishtinë, Kosovë,  Fo rumi i shtatë  ra jonal për 
drejtësinë tr an zi c io nale,  Zagreb, K r oaci, 17.  Tetor 2010.

Ajo çka  kemi h ar ruar  fare, është se ne këtu i  kemi 
shtatë t regje të ndryshme. Shtatë t regje të ndryshme 
të  cilat  pastaj mund ti ndajmë në s egm ente, siç 
thonë ata në gjuhën  kom er c iale, në x, y g rupe të 
sy nimit. Në këtë gjë nuk po k ush tohet vëmendje, 
por kjo  rrjedh nga të gj itha  dis ku timet këtu. Ky nga 
O si jeku do ta thotë një gjë. Sl lo venia do të thotë 
diç tjetër,  Ko sova sërish diçka tjetër,  edhe në këto 
 duhet k ush tuar vëmendje. Pr andaj, se në  hapat në 
v azhdim  duhet k ush tuar vëmendje në p la ni fi kimin 
st ra tegjik të fushatës.
Deklaratë: Tin  Nuić,  Media  Risol,  Zagreb, K r oaci,  Fo rumi i 
shtatë  ra jonal për drejtësinë tr an zi c io nale,  Zagreb, K r oaci, 17. 
 Tetor 2010.

Grup i rëndësishëm i sy nimit janë të rinjtë. 

Shumë më e thjeshtë është të sh kohet në  fak ul tete, 
pr andaj i p ro pozoj  fak ul tetet, dhe gj ith ashtu p aj-
tohem se f us hata do të mund të  ishte, nuk do të 
t hoja ag re sive, por më p ro vo k uese. Të provokojë 
 r ea gime. 
Deklaratë: M la dena  Tadej,  Do cum enta,  Zagreb, K r oaci,  Fo rumi 
i shtatë  ra jonal për drejtësinë tr an zi c io nale,  Zagreb, K r oaci, 17. 
 Tetor 2010.

Më  duket se nd oshta në fazën e parë të  lo bimit 
do të  ishte shumë më e  dob ishme t’u  qa semi poli-
tikanëve të g je ne ra tave të  reja të cilët nd oshta 
a koma nuk kanë n dikim në  publik, por janë më 
me n dikim dhe të cilët kanë  ar ritur një  respekt në 
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partitë e tyre dhe mund ti  qasen bartësve kryesorë 
të politikanëve në mënyrën në të cilën ne nuk do 
të m un demi.
Deklaratë: M la dena  Tadej,  Do cum enta,  Zagreb, K r oaci,  Fo rumi 
i shtatë  ra jonal për drejtësinë tr an zi c io nale,  Zagreb, K r oaci, 17. 
 Tetor 2010. 

(...) m endoj se është e  dom osd oshme që rrëfimin 
për k rimet e luftës ta formësojmë,  pa ra qesim te 
njerëzit e rinj përmes e lem en teve të kulturës të 
 pop ul la ri zuar.
Deklaratë:  Da nilo  Ma ru nović, dr ejtor, Podgoricë,  Mali i Zi, 
 Fo rumi i shtatë  ra jonal për drejtësinë tr an zi c io nale,  Zagreb, K r-
oaci, 17.  Tetor 2010.

Të  pu nohen dy s pote (k lipe). Njëri spot të jetë i dr ej-
tuar për të rinjtë. Sot, të rinjtë nuk duan të dëgjojnë 
për k rimet. L ufta ka m ba ruar  para 15  vitesh, dhe 
nuk m un deni ti mbl idhni që ti shikojnë ato. Ata 
kanë qënd rime më ndryshe dhe pikëvështrime 
t jera, ndërsa ata janë p jesa më e m adhe e popul-
latës së sy nimit dhe më e rëndësishme të cilës i dr ej-
tohet  KOMRA. (...) Ajo që dua të p ro pozoj shtesë, e 
që është shumë e lirë dhe e mundshme të  r ea li zohet, 
është  fes ti vali i f ilmit të shkurtë i  cili do ta mbulojë 
 KOMRA-në. Kjo nuk do të jetë e k ush tu eshme për 
 KOMRA-në. Këtë do ta bëjnë vetë njerëzit,.  Jep jani 
k ushtet,  jep jani qël limin, ata do ta bëjnë.  Pastaj, 
 ga leria e  fo tog ra five të artistëve të cilët do ta përsh-
kojnë tërë këtë hapësirë. 
Deklaratë:  Ra domir  Ja godić, OJQ  Izb jeg lica,  Rudo, BeH,  Fo rumi 
i shtatë  ra jonal për drejtësinë tr an zi c io nale,  Zagreb, K r oaci, 17. 
 Tetor 2010.

(...) ne  duhet ta  kemi  parasysh se si detyrë p r io ri-
tare  para nesh po  pa ra qitet një  publik i ri, tërësisht 
i h umbur, i pa- ar si muar, pa frymëzuar dhe i pa 
 mo ti vuar. Ata janë shumicë. S hu mica prej tyre janë 
të rinjtë të cilët nuk dinë asgjë, të cilët nuk e  lexojnë 
shtypin, të cilët nuk kanë ndonjë  vizion, të cilët  fare 
kanë h ar ruar se çfarë ka nd odhur në Vukovarë. 
Deklaratë: D rago P ilsel, gazetarë i  pa varur,  Zagreb, k r oaci, 
 Fo rumi i shtatë  ra jonal për drejtësinë tr an zi c io nale,  Zagreb, K r-
oaci, 17.  Tetor 2010.

 Duhet bërë  hul um time të o pi n ionit të  pub likut 
l idhur me  KOMRA-në

(...)  hul um timi i o pi n ionit të gjerë mund të jetë 
shumë i rëndësishëm. Mund të jetë një mekanizëm 
i fortë i p re s ionit s epse në atë  hul umtim mund të 
kërkoni përgjigjen ne pyetjen e  cila mund të sjellë 
 rez ul tatet të  cilat për ju janë shumë të  fav orshme 
dhe ato ti  pa raq itni si lajm i  cili do të mund të 
jetë më i rëndësishëm se sa mbl edhja e një  milion 
nënshkrimeve. Pra, nëse ju në  se cilin shtet të ish 
Jugosllavisë i  keni 40% të njerëzve të cilët thonë 

se është e  nev ojshme të emërohet  se cili shtet,  se cili 
krim, pavarësisht se a do të jetë ajo  ko mi s ioni, ju 
do ta k ri joni atmosferën të cilën  po li ti kanet do ta 
identifikojnë si p resion të  pub likut. 
Deklaratë: M arko  Vel ič ković, Q endra për zhv illim të  res ur seve 
 ci vile, Nish, S erbi,  Fo rumi i shtatë  ra jonal për drejtësinë tr an zi c-
io nale,  Zagreb, K r oaci, 17.  Tetor 2010.

Unë plotësisht e mbështesë idenë e zhv il limit të 
 hul um timit [të o pi n ionit të  pub likut], m endoj se 
kjo është shumë e rëndësishme. Së  pari nga asp-
ekti që të s hohim se si p erc ep tohet  K oa li c ioni për 
 KOMRA-në në tërë  ra jonin, dhe m endoj se ky 
 hul umtim nuk do të jetë shumë i kushtueshëm, 
dhe mund të kërkohet një k om pani  hul um t uese 
 pub like e përgjegjëse e  cila do ta kry ente këtë punë 
për pak  para. Dhe e dyta t’i shfrytëzojmë këto të 
dhëna të  cilat janë mbledhë në K r oaci l idhur me 
nevojën e b al la fa qimit me të kaluarën, dhe do të 
 ishte shumë mirë që kjo të bëhet  edhe në v endet 
t jera, s epse kjo e dhënë mund të shfrytëzohet si 
 ar gument në  ne go c iata me ata që janë v endim-
marrës. S epse, nëse ju t honi se 70% e popullatës 
në K r oaci dëshiron të b al la fa qohet me të kalu-
arën dhe nëse i  me rrni qënd rimet e njëjta  edhe në 
sh tetet t jera të  ra jonit, atëherë me të vërtetë do të 
 keni në  duar një  ar gument të fortë në  ne go c iata 
me ata të cilët m arrin v en dime.
Deklaratë: B orka  Rudić, BeH gazetarë, Sarajevë, BeH,  Fo rumi 
i shtatë  ra jonal për drejtësinë tr an zi c io nale,  Zagreb, K r oaci, 17. 
 Tetor 2010.

Ne [ Mi s ioni i  OSBE në S erbi] planifikojmë të bëjmë 
kësi lloj  hul um timi [të o pi n ionit të  pub likut l idhur 
me çështjen e drejtësisë tr an zi c io nale] sërish në një 
periudhë në të  ardhmen.  Disa  or ga ni zata jo- qe ve-
ri tare,  disa p ërf aqë sues të tyre janë p rezent këtu në 
 forum, planifikojnë në të  ardhmen e afërt të bëjnë 
një  hul umtim të ngjashëm. Pra, ajo që do të  duhej 
bërë, që do të  ishte p ro po zimi im, është që këto dy 
gjëra të ndërlidhen.
Deklaratë:  Je lena S tev an čević.  Mi s ioni i  OSBE në S erbi,  B eograd, 
S erbi,  Fo rumi i shtatë  ra jonal për drejtësinë tr an zi c io nale, 
 Zagreb, K r oaci, 17.  Tetor 2010.

Fushatën për  KOMRA-në më së sh umti  duhet 
p ro mo vuar në  te le vizion. 

(...) kam frikë se  int er neti a koma nuk shfrytëzohet 
në masë aq të m adhe në pjesën më të m adhe të 
popullatës. Do të thotë, nëse i  heqim qy tetet krye-
sore dhe një grup-moshë të c ak tuar, kjo m betet 
a koma e dobët dhe e paktë, kështu që megjithatë 
unë do të dëshiroja që  te le vi z ioni të jetë  edhe më 
 tutje njëra prej mëny rave më të rëndësishme të p ro-
mo vimit.
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Deklaratë:  Na taša  Go ve da rica,  He ar tefact Fund,  B eograd, S erbi, 
 Fo rumi i shtatë  ra jonal për drejtësinë tr an zi c io nale,  Zagreb, K r-
oaci, 17.  Tetor 2010.

Nëse  duam të  kemi një fushatë e  cila do të s hi kohet 
 duhet të bëjmë një spot (klip) të mirë, më  k ua li tativ, 
të qartë dhe  duhet të  pa ra qitet në  te le vi z ionet 
 pub like (...)  duhet të  pu nohet me qytetarët, për 
këtë arsye na  duhen një  milion nënshkrime. Unë 
jam shumë i  sigurt së kurrfarë f us hate  te le vi zive e 
as  pano, as gj inglet, as  int er neti, e as  fa ce book-u, 
as tw itter, e as të gj itha hapësirat  me d iale të  cilat 
do të mund ti  kemi në d is po zicion në k up timin e 
ngushtë të PR-së (...) nuk ka asgjë më kuptimplotë 
në fushatën e drejtë njerëzore pa qytetarë dhe pa 
 ar ritur që t’i  kemi qytetarët në anën tonë.
Deklaratë:  Su zana  Kunac, B.a.B.e,  Zagreb, K r oaci,  Fo rumi i 
shtatë  ra jonal për drejtësinë tr an zi c io nale,  Zagreb, K r oaci, 17. 
 Tetor 2010.

(...) e mbështes  fu qimisht këtë ide l idhur me shër-
bimet  pub like, s epse  hul um timet  tona në Bosnjë 
e Hercegovinë kanë t re guar se s hu mica e popul-
latës,  madje rreth 90% të njerëzve ne  disa hapësira 
e shikojnë  te le vi z ionin  publik si  burim të vetëm 
të  inf or mimit (...) Pse unë po m endoj se janë të 
rëndësishëm e me t uesit  publik? S epse, f atk eqësisht 
politikanët tonë janë ngushtë të l idhur me e me t-
uesit  publik. Redaktorët i duan politikanët tanë dhe 
a nasje lltas, kështu që  edhe kjo është një lloj s im b-
ioze e  cila do të mund të përdoret për n dikim më të 
 fuqishëm ne  publik. 
Deklaratë: B orka  Rudić, BH gazetarë, Sarajevë, BeH,  Fo rumi i 
shtatë  ra jonal për drejtësinë tr an zi c io nale,  Zagreb, K r oaci, 17. 
 Tetor 2010.

(...) diçka që do të  ishte shumë e mirë dhe që do 
të h apte  dis kutim të  pop ul lata është përgatitja 
e një  do kum en tari i  cili do të ofrojë më shumë 
 inf or mata l idhur me fushatën, më shumë të dhëna 
për te dhe ai dokumentarë do të mund tua s qar-
onte njerëzve të cilët nuk kanë qenë pjesë ë k ons-
ul ti meve, se çfarë në fakt  punon I ni c ia tiva dhe 
çfarë dëshiron të arrijë.  Duke marrë  parasysh se 
s potet (k lipet) të cilët janë  pu nuar dhe e mi tuar ne 
 te le vi z ione dhe në  media t jera, janë  po rosi mjaft të 
shk urtra të  cilat nuk kanë qenë shumë të q arta dhe 
nuk janë k up tuar qartë në  publik, pr andaj vlerësoj 
se  duhet ët  pu nohet një dokumentarë dhe ti  jepet 
hapësirë e mj af tu eshme atij  do kum en tari i  cili do 
të  pa ra qitet  disa herë në  te le vi z ionet  na c io nale 
dhe  lo kale. 
Deklaratë:  Raba Gj oshi, I ni c ia tiva e të ri njve për të dr ejtat e 
n je riut në Kosovë, Prishtinë, Kosovë,  Fo rumi i shtatë  ra jonal për 
drejtësinë tr an zi c io nale,  Zagreb, K r oaci, 17.  Tetor 2010.

108.  K ons ul timet  ra jo nale me 
 ko mu ni tetin  fetar dhe k ishat 
mbi Iniciativën për t he me limin 
e  KOMRA-së

Sarajevë, BeH, 4. nëntor 2010. 

K ons ul timet  ra jo nale me p ërf aqë s uesit e  ko mu ni tetit 
 fetar dhe të k is have i kanë  or ga ni zuar S ho qata 
e gazetarëve të BeH dhe Q endra  inf or ma tive 
dhe për ndihmë  ju ri dike, anëtare e  K oa li c ionit 
për  KOMRA-në. Në këtë  takim morën pjesë 51 
pjesëmarrës, p er so na li tete k ish tare, p ërf aqë sues 
të  ko mu ni tetit  fetar, të  or ga ni za tave  jo qe ve ri tare 
dhe të  ins ti tu c io neve a ka de mike. Në  mesin e tyre 
 edhe vëzhguesit nga  Am ba sadat e  Ma qe donisë dhe 
Kroacisë, si dhe nga  or ga ni zatat ndërkombëtare 
– UNDP,  Mi s ioni  OSBE në BeH,  De le ga c ioni i 
 Ko mi s ionit Ev ropian në BeH. 

Për shkak të lëshimeve në  or ga nizim, në këtë  takim 
nuk  ishin p rezent p ërf aqë s uesit nga  Ko sova, si dhe 
p ërf aqë s uesit e Kishës  Or tod okse S erbe nga S erbia 
dhe  Ko sova dhe të Kishës  Ka to like nga K r oacia. 
 Or ga ni za tori ka qenë i dety ruar që p ërf aqë s uesin e 
Kishës  Or tod okse S erbe (KOS),  mit ro po litin  Mihail 
ta lusë të t ër hiqet nga pjesëmarrja për shkak të 
kushtëzimit të p ërf aqë s uesit të KOS dhe Kishës 
 Ka to like. Gjatë  dis ku timit ka  do mi nuar mbështetja 
për t he me limin e  KOMRA-së,  dis ku timi është zhv-
il luar në një frymë jashtëzakonisht  to ler ante, në 
atmosferë shumë të mirë dhe k onstr uk tive, e  cila 
ka t re guar për nevojën e s inqertë të k is have dhe 
 ko mu ni tetit  fetar që të bashkëpunojnë në këtë 
p roces.  Me diet kanë shpreh  in te resim të madh për 
këto k ons ul time, të  cilat kanë qenë të përcjella nga 
më shumë se 20 gazetarë nga tërë  ra joni.  Me diet e 
RTS dhe l ajmet Blic i kanë dërguar e kipet e tyre nga 
 B eog radi, ndërsa nga K r oacia ka qenë Kryqi i jetës.

A  kemi  fuqi për rrëfimet prekëse të të tjerëve? 
 Edhe plagët s erbe dh embin. 

... në  mesin e tyre  ishte një vajzë e gjatë, e dobët, me 
këmbën e majtë të  am pu tuar, e  cila e tëra e dj er situr 
i mësonte  hapat e parë. Fytyra e saj e lënduar, më 
ka prekë thellë. Atëherë e kam ndjerë dhe k up tuar 
se  edhe plagët s erbe dh embin. Po e përsëris, se  edhe 
plagët s erbe dh embin. Pr andaj është i nevojshëm 
dhe i dëshiruar  Ko mi s ioni  ra jonal për  pa ra qitjen 
e f ak teve për k rimet e luftës dhe sh keljet e t jera të 
rënda të të dr ej tave të n je riut në sh tetet, të  dala 
nga ish  Ju gosl lavia. Veçanërisht është e  nev ojshme 
për familjarët e të vrarëve dhe të zh duk urve nga të 
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tri  na c io na li tetet ( popujt) në Bosnjë e Hercegovinë. 
(...) A  kemi  resp ektin dhe  du rimin të dëgjojmë  edhe 
rrëfimet e të tjerëve për të vërtetën prekëse, për ditët 
e f undit të  ma sak rave dhe të zh duk urve të tyre. 
Deklaratë: Msg.  Mato Z ovkić, Kryep esh kopia Vrh-b oshn jake, 
BeH, K ons ul timet  Ra jo nale me  ko mu ni tetin  fetar dhe k ishat, 
Sarajevë, BeH, 4, nëntor, 2010.

 Resp ekti për të vërtetën dhe drejtësinë janë 
 pa rakusht për mbështetje për  KOMRA-në.

Bashkësia is lame do të marrë pjesë në të gj itha 
p roj ektet si  KOMRA, me kusht që të  resp ek tohen e 
vërteta dhe drejtësia, e ato janë:
1. P ra nimi i g je no cidit në bazë të Gjykatës Ndërkom-
bëtare të Drejtësisë, e kjo e nënkupton n da limin me 
ligj të  mo himit të g je no cidit, siç është  ligji për n da-
limin e  mo himit të  Ho lo k ausit, 
2.  Kapja dhe sj ellja e të gjithë kriminelëve të luftës 
 para Gjykatës se Hagës, siç janë R atko M ladić dhe 
 Goran  Hadžić.
3. K omp en simi për dh imbjen e shk ak tuar shpirtërore 
dhe dëmet  ma te r iale të g je no cidit, v ik ti mave të 
g je no cidit të  cilat kryesisht janë myslimanë, bosh-
njakët të cilët i kanë përjetuar në tërë Bosnjë e 
Hercegovinën, e posaçërisht në Srebrenicë. 
Deklaratë:  Husein ef. S majić, m uftiu i Sarajevës, BeH, K ons ul-
timet  Ra jo nale me  ko mu ni tetin  fetar dhe k ishat, Sarajevë, BeH, 
4, nëntor, 2010.

Është  koha që të  ta kohen udhëh eqësit  fetar.

Pra, sot  ta kohen p re sid enti  Tadić me p re sid entin 
K roat. Por, janë të  nev ojshme  ta kimet trepalëshe, 
 edhe me p re sid entin b oshnjak, kjo do të  ishte e 
rëndësishme për të gjithë,  edhe më gjerë, natyrisht. 
Gj ith ashtu do të  duhej të  ta kohen  edhe udhëh eqësit 
 fetar,  edhe pse është e vërtetë që  pat ri arku I rinej 
a koma nuk është  ta kuar as me Kryep esh kopin e 
 Zag rebit, e as me  reis-el-u lemin...  Duhet ti  kemi 
 edhe këto lloj  ta kimesh. S im bo lika do të thotë 
shumë, në ditët e s otme. 
Deklaratë:  Ži vica  Tucić, a nalist  fetar, Agj en c ioni  inf or mativ 
 fetar,  B eograd, S erbi, K ons ul timet  Ra jo nale me  ko mu ni tetin  fetar 
dhe k ishat, Sarajevë, BeH, 4, nëntor, 2010.

Në radhë është ndërtimi i mëtutjeshëm i 
 KOMRA-së.  Duhet ta pranojmë të vërtetën e 
t jetrit. 

E  tani është çështja, se çfarë qënd rimi të  kemi ndaj 
v ik ti mave të  paf ajshme? S epse nëse  dikush vetë është 
 lutur për një ideal, e ka vënë jetën e tij në r rezik, mund 
ta respektojmë si dikë që e ka dhënë jetën e tij, por 
 duhet të pye temi se në fakt  cilat janë  pa sojat, kësaj 
r adhe për ata të cilët janë të pafajshëm. E ato janë 

v ik timat, dhe atë  duke u k eqp ërdorë në k up timin 
e numërimit të tyre, fs hehjes së tyre, etj. Pr andaj, 
m endoj se  hapi tjetër është parasëgjithash e vërteta... 

po e shoh se po p ro po zohet dhe po  mi ra tohet S ta-
tuti i punës së  KOMRA-së, e që është një hap  tutje 
nga vetë  dek la rata... Pr andaj është shumë i rëndë-
sishëm k ont ri buti i k is have kr ish tere, shp en gimit 
 t eo logjik,  li rimit, në  ku firin e p aj timit. Ne  duhet ta 
pranojmë të vërtetën tonë, ta pranojmë të vërtetën 
e t jetrit dhe në atë të vërtetë ta ndërtojmë p en dimin 
tonë.... M endoj se  koha e punës së  KOMRA-së, është 
kohë e punës së  tan ishme, e jo vetëm e kërkimit dhe 
ndërtimit. 
Deklaratë:  And rija  Ko pi lović,  Ins ti tuti  T eo logjik  ka te hetik në 
Suboticë, S erbi, K ons ul timet  Ra jo nale me  ko mu ni tetin  fetar dhe 
k ishat, Sarajevë, BeH, 4, nëntor, 2010.

Vërtetimi i f ak teve ka efekt shërues. 

Vërtetimi i f ak teve, i  vu ajt jeve dhe k ri meve është 
shumë i rëndësishëm, dhe ka efekt shërues. Kër-
kimi i  faljes, b al la fa qimi me  veprat  tona të kë qija, 
k uj tesa k on fuze për  vu ajtjet dhe h ar resa, ver-
bërimi ndaj  vu ajtjes së t jetrit.  Duke iu falënderuar 
 KOMRA-së e  cila nuk po e an ash kalon  rolin e 
 re lig j ionit në aftësimin e njerëzve për të vërtetën, 
drejtësinë dhe p aj timin... ajo na bënë të  jemi të 
zg juar e syçelë ndaj  vu ajtjes së t jetrit dhe në këtë 
mënyrë të  ang az ho hemi për një botë më të mirë. 
Deklaratë:  Po rosia e Fra  Mije D žo lana, K ons ul timet  Ra jo nale me 
 ko mu ni tetin  fetar dhe k ishat, Sarajevë, BeH, 4, nëntor, 2010.

Është e rëndësishëm që çdo  popull të b al la fa-
qohet ne  veprat e tij të kë qija. 

... Mbl edhja e f ak teve, kjo është një punë e m und-
imshme dhe shumë e rëndësishme. Është e rëndë-
sishme ajo atmosferë, të f litet për te. Që  se cili të 
b al la fa qohet me  veprat e tij të kë qija,  se cili  popull. 
Kjo është shumë e rëndësishme, të zhv il lohet vetëdi-
ja, se ajo nuk është e mirë as për ju,... Njerëzve, 
 duhet t’u  jepet e dr ejta  edhe për të mos  folur.
Deklaratë:  Boško  To šović,  para  Mit ro poli  Dabro-b oshn jake, 
K ons ul timet  Ra jo nale me  ko mu ni tetin  fetar dhe k ishat, Sarajevë, 
BeH, 4, nëntor, 2010.

Së  pari të formojmë  Ko mi s ionin  Na c ional, e 
 pastaj të kalojmë ne  nivel më të lartë, në  nivel 
 ra jonal. 

Tanimë askush nuk po e k on teston  vu ajtjen e t jetrit, 
askush nuk po i k on teston v ik timat...  Ni veli  Ra jonal 
i  KOMRA-së fu nk s ionin  sipas  sis temit se ka qenë 
luftë  ra jo nale. Unë do të t hoja apo f or mu loja ndry-
she, se l ufta ka qenë pak më ndryshe... Më shumë 
p re feroj që të f or mohet dhe fu nk s ionoj një organi-
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zatë  na c io nale shtetërore, kjo m base është diçka me 
e  nev ojshme në Bosnjë e Hercegovinë, më shumë se 
sa në K r oaci dhe S erbi. Një organizatë  na c io nale, në 
të cilën ne vetë do të b al la fa qo hemi me  veten, dhe 
 pastaj nga ai  nivel më i ultë të kalojmë në  nivel më 
të lartë, në atë  ra jonal. Por, në thelb është me rëndë-
si që të mos h ar rohet asnjëra viktimë... Ti s hohim 
f aktet, ti  pa ra qesim ato dhe të  jemi të s inqertë... 

V ik tima e ka emrin dhe m b iemrin, dhe  KOMRA 
apo  ci lado organizatë tjetër, e  cila m erret më këto 
çështje, do të  duhej ta hartojë listën ( reg jistrin) e 
tyre. Gj ith ashtu është me rëndësi që emri dhe m b-
iemri ta ketë viktimën.
Deklaratë:  Vanja  Jo va nović,  Pastor i Kishës së vjetër në Sarajevë, 
BeH, K ons ul timet  Ra jo nale me  ko mu ni tetin  fetar dhe k ishat, 
Sarajevë, BeH, 4, nëntor, 2010.

P ërf aqë s uesi i  ko mu ni tetit p ro testant do të  duhej 
të jetë p rezent në këto  ta kime, me mbështetjen 
e Këshillit ndërfetar në BeH.

Do të  duhej të jenë  ko mu ni tetet trepalëshe apo 
katërpalëshe, të  cilat do të jenë në Këshillin Ndër-
fetar, që do ta i ni c ionin idenë që së  paku një p ërf-
aqë sues i  ko mu ni tetit p ro testant të jetë p rezent në 
 ta kimet e t illa. 
Deklaratë:  Ra di voje  Kos ta di nović, K isha  Ka to like Adv en tiste 
në BeH, K ons ul timet  Ra jo nale me  ko mu ni tetin  fetar dhe k ishat, 
Sarajevë, BeH, 4, nëntor, 2010.

Iniciativën e  KOMRA-së ta s hohim si nx je rrje 
nga  si t uata e viktimës, shërimit të tyre. 

 Pot en c iali  po zitiv i  re lig j ionit (fesë) për  paqe është 
i madh, me kusht që  re lig j ionin ta nxj errim nga 
 ma ni pu limet  po li tike.  KOMRA-së do ti p ro pozoj që 
të shkojë atje ku  re lig j ioni fu nk s ionon, si bashkësi 
 fe tare, si pr od hues i forcës së brendshme, shpirtërore, 
k up timit, pr od hi meve  re lig j ioze... (...) p ro pozoj që 
në të gj itha  de fi ni c ionet e  KOMRA-së të jetë sa më 
shumë i  cekur ndërtimi i sh oqërisë së shëndoshë, 
p aj timi,  pa rimet e sh oqërisë njerëzore në botë që të 
krijojmë sh oqëri n or male...  Po rosia thelbësore është 
që I ni c ia tiva e  KOMRA-së të k up tohet si nx je rrje nga 
 si t uata e viktimës, shërimi i gj endjes së tyre. 
Deklaratë: fra Ivo M ar ković, Shërbimi ndërfetar Sy më Sy, BeH, 
K ons ul timet  Ra jo nale me  ko mu ni tetin  fetar dhe k ishat, Sarajevë, 
BeH, 4, nëntor, 2010.

 KOMRA  duhet të hartojë plan të veçantë për 
secilën fushë.

Ne si  ko mu nitet apo bashkësi  fe tare, nuk  guxojmë 
ti fs hehim kriminelët, pa marrë  parasysh së në 
ob orrin e kujt janë, në shtëpinë e kujt gj enden. 
M endoj se në këtë rast, bashkësitë  fe tare  duhet të 

luajnë  rolin  po zitiv pa marrë  parasysh se për çfarë 
i d eali bëhet fjalë, s epse nëse  dikush e ka vrarë dikë 
ose ka shkatërruar ndonjë  fa milje, ne  duhet të p ër-
pi qemi që drejtësia e  Zotit apo Drejtësia e n je riut 
ta arrijë atë. Me atë se do të  ar rihet një p ajtim. 
(...) Ne  duhet për secilën fushë të hartojmë p lanin e 
veçantë, i  cili do të jetë në h ar moni me S ta tutin e 
 KOMRA-së. Dhe  duhet të ap li kohet  sipas k ush teve 
nën të  cilat ka ndodhë ngj arja e c ak tuar, e  cila ka 
nd ih muar të shk ak tohen v ik timat... 
Deklaratë: P ro to jerej S tav rofor D ragi  Kos ta din ovski, zëvendës 
 ar hi jerik, K isha  Or tod okse  Ma qe done, K ons ul timet  Ra jo nale me 
 ko mu ni tetin  fetar dhe k ishat, Sarajevë, BeH, 4, nëntor, 2010.

Është e  nev ojshme një platformë ndërdisiplinore 
 t eo log jike mbi sh kaqet dhe  pa sojat e luftës. 

Unë kam p ro po zuar, në  B eograd, që të f or mohet 
një platformë ndërdisiplinore  t eo log jike, e  cila do 
ti shqyrt onte, në kuadër të d isk ursit të saj, sh kaqet 
dhe  pa sojat e k onfl iktit në ish  Ju gosl lavi. Pl atf orma, 
e  cila do të m errej me të  ash tu qu ajturën teologjinë 
k ont eks t uale  po li tike, e  cila  par ashtron pyetjen 
thelbësore  ant ro po log jike; ku ka qenë n jeriu në 
fushëbetejat e ish Jugosllavisë, dhe ku është zh dukur 
 Zoti nga ai n jeri. 
Deklaratë:  Ni kola K ne žević,  Fak ul teti P ro testant-  T eo logjik në 
 Novi Sad, S erbi, K ons ul timet  Ra jo nale me  ko mu ni tetin  fetar dhe 
k ishat, Sarajevë, BeH, 4, nëntor, 2010.

Nga bashkësitë  fe tare  duhet të p ritet që ta 
përhapin informatën për Iniciativën për 
 KOMRA-në mes besimtarëve të tyre, e më pak 
mes udhëh eqësve fetarë. 

Bashkësitë  fe tare dhe k ishat mund të s en si bi li zohen 
l idhur me këtë temë dhe të pranojnë  inf or mata, të 
 cilat mund ti përhapin më  tutje. Shumë më pak 
 duhet p ritur në dr ejtim të a vo kimit, e shumë më 
shumë unë do të mbështetesha në id en ti tetin  fetar 
të vetë udhëh eqësve  fetar dhe të atyre që gj enden 
mes bashkësive  fe tare. M endoj se është e rëndë-
sishme që  KOMRA të mbështetet në besimtarët, 
të llogarisë në ata për të cilët  pa ra segj ithash  Zoti 
është i rëndësishëm, dhe se ata për këtë arsye do ta 
mbështesin çdo iniciativë të këtij l loji. 
Deklaratë: Amra P andžo, S ho qata për  d ialog dhe  fa milje, dhe 
sh oqëri,  Mali  ko raci ( Hapat e vegjël), BeH, K ons ul timet  Ra jo nale 
me  ko mu ni tetin  fetar dhe k ishat, Sarajevë, BeH, 4, nëntor, 2010.

Nuk  duhet bërë d al limi mes k ri meve të mëdha 
dhe të  vogla. 

... Nd arja në k rime të mëdha dhe të  vogla,  ek ziston 
r re ziku se ato  pastaj mund të h ar rohen dhe të 
 lihen anash; f jala është për përndjekjen dhe t or-
tu rimin e 20 mijë njerëzve ne P eshter, të cilët gjatë 
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kohës së  reg jimit të M ill os he viqit kanë përjetuar 
f ormat më të vështira të torturës. M endoj se kjo 
Iniciativë është shumë e rëndësishme, dhe mund 
të l lo gar itni në mbështetjen e Bashkësisë Is lame në 
S erbi, në të gj itha  ka pa ci tete dhe  res urset  tona, në 
bashkëpunimin tonë, do ti ofrojmë në d is po zicion të 
gj itha ato që mund ti bëjmë...
Deklaratë:  M uamer  Zuk orlić, M es hihat kryetar i bashkësisë 
Is lame në S erbi, K ons ul timet  Ra jo nale me  ko mu ni tetin  fetar dhe 
k ishat, Sarajevë, BeH, 4, nëntor, 2010.

Në  KOMRA  jemi të gatshëm të bëjmë të gj itha, 
që v ik timat ta fitojnë drejtësinë

Ne  jemi të gatshëm që në Iniciativën për  KOMRA-në 
të bëjmë diçka të mirë, që v ik timat të n dihen mirë 
dhe ta fitojnë drejtësinë, siç u  takon.
Deklaratë: Sk ender ef  Bu zaku, Bashkësia  fe tare Is lame në 
 Ma qe doni, K ons ul timet  Ra jo nale me  ko mu ni tetin  fetar dhe 
k ishat, Sarajevë, BeH, 4, nëntor, 2010.

 KOMRA  duhet të mbledhë f akte të mj af tu-
eshme, në mënyrë që historianët të mund 
ta shkruajnë historinë e p ra nu eshme nga të 
gjithë. 

M endoj se bashkësitë  fe tare do të  duhej të bëhen 
pjesë e fr ontit, të  cilin  duhet ta bëjë  KOMRA, e jo 
të jetë vetëm  Ko mision. Fr onti, i  cili do ti inkura-
jojë besimtarët, tu japë mundësi që njohuritë e 
tyre tua përcjellin njerëzve, të cilët do ti mbl edhin 
këto të dhëna. Por, m endoj se është pyetje shumë 
e rëndësishme, se çka p resin bashkësitë  fe tare nga 
 KOMRA. (...)  KOMRA nuk  duhet ta përcaktojë 
 kar ak terin e luftës, ta artikulojë, të m erret me mbl-
edhjen e f ak teve dhe  inf or ma tave, të  cilat g je ne ra-
tave të ardhshme, historianëve, njerëzve të cilët do 
të  duhet ta shkruajnë historinë gjithëpërfshirëse 
dhe të p ra nuar nga të gjithë, të këtyre hapësirave. 
Po flas për tërë  ra jonin. Të mbledhë një bazë të 
mj af tu eshme të të dhënave, e  cila në të  ardhmen do 
të jetë  re lev ante për historianët që do ta shkruajnë 
një  his tori gjithëpërfshirëse dhe të p ra nuar nga të 
gjithë. 
Deklaratë:  Boris  Ko žem jakin, Bashkësia  Heb reje në BeH, K ons-
ul timet  Ra jo nale me  ko mu ni tetin  fetar dhe k ishat, Sarajevë, BeH, 
4, nëntor, 2010.

Te besimtarët  duhet të k ri johet një  qasje e mo c-
io nale dhe klimë, e  cila do të mundësojë jetesën 
e përbashkët. 

 Hapja e v ar re zave  ma sive, përmendja e k ri meve,... 
Këto janë  mom entet kur  roli i ynë si prift, si  pastor, 
 duhet të k ri johet atmosferë dhe klimë që ajo të mos 
jetë t hi rrje për h ak ma rrje,,, Pra,  duhet të zhv il lohet 

nd jenja e k onk re ti zimit të gjërave, por  edhe nd jenja 
e  faljes dhe e bashkëjetesës. 
Deklaratë:  Da nilo  Pav lović, Prift në  ma nas tirin e Z hi to mis liqit, 
BeH, K ons ul timet  Ra jo nale me  ko mu ni tetin  fetar dhe k ishat, 
Sarajevë, BeH, 4, nëntor, 2010.

Mbështetja për punën e  KOMRA-së nuk do të 
thotë dhënie e pl ot fuqisë. 

Nëse e  kemi mbështetë këtë punë, kjo nuk do të 
thotë që ia  kemi dhënë au to ri tetin e pl ot fuqishëm. 
Unë do ta h artoj një  raport, e  pastaj do të shoh 
të marrë ndonjë qëndrim nga k isha. Por, unë nuk 
 besoj se  tani  dikush do ta marrë  fuqinë e plotë të 
au to ri tetit  vep rues. Dhe m endoj se nuk  duhet të jetë 
 am bicie e  KOMRA-së që ta interpretojë këtë tekst, 
por më shumë që ti mbajë ato p ro cese. 
Deklaratë:  Boško  To šović,  Mit ro poli  Dabro-b oshn jake, BeH, 
K ons ul timet  Ra jo nale me  ko mu ni tetin  fetar dhe k ishat, Sarajevë, 
BeH, 4, nëntor, 2010.

 Tani është i domosdoshëm një  mi nimum i mar-
rëveshjes të vërtetës. 

 Tani është i domosdoshëm një  mi nimum i mar-
rëveshjes së vërtetës për p ro ceset e mëtutjeshme në 
 rajon dhe në vetë sh tetet e këtushme. Pra, është e 
qartë domosdoshmëria e nevojës këtu, dhe  duhet 
të  ar rihet në këtë p rojekt... M endoj se njerëzit  tani 
po e s hohin nevojën e një k ons en susi të përbashkët 
rreth një  vepre të vërtetës, në mënyrë që të  je tohet 
në mënyrë n or male në këto hapësira. Dhe m endoj 
se  ek ziston masë e mj af tu eshme e energjisë  po zi tive 
për tu  ar ritur kjo. 
Deklaratë: Fra Ivo M ar ković, Sh er bimi Ndërfetar Sy më Sy, BeH, 
K ons ul timet  Ra jo nale me  ko mu ni tetin  fetar dhe k ishat, Sarajevë, 
BeH, 4, nëntor, 2010.

 Pot en c iali ynë më i madh është në k ri jimin 
e klimës së mirë për një  ko mision, në mes 
besimtarëve. 

M endoj se p aksa e  kemi lënë anash që ne si 
besimtarë, e ky është  pot en c iali i ynë më i 
madh, mund ta krijojmë një klimë të mirë mes 
besimtarëve. 
Deklaratë:  Jakob P f eifer,  Pastor në  Ox haqi, S erbi, K ons ul timet 
 Ra jo nale me  ko mu ni tetin  fetar dhe k ishat, Sarajevë, BeH, 4, 
nëntor, 2010.

Mbështetja për  KOMRA-në me  lutje.

Në  B eograd, kam p ro po zuar që ne mbështetjen për 
 KOMRA-në ta bëjmë në mënyrën tonë  fe tare – me 
 lutje për v ik timat. Gj ith ashtu unë do të sh toja se 
është e  dom osd oshme që të  lu temi  edhe për kryesit 
e  vep rave të k rimit. 
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Deklaratë:  Ma ri jana  Ajz enkol, Q endra Ndërfetare,  B eograd, 
S erbi, K ons ul timet  Ra jo nale me  ko mu ni tetin  fetar dhe k ishat, 
Sarajevë, BeH, 4, nëntor, 2010.

E lem entet për p aj timin ti bashkëngjisim në 
p rog ramet mësimore, përmes mësimit  fetar. 

Për këtë është e  nev ojshme ajo en ergjia e brendshme, 
e  cila do të mund të  futej përmes mësimit  fetar. 
 Kemi pasë  hul um time për atë se sa ka  ka pa ci tete 
për e dukim, për p ajtim, ndërtimi i qënd ri meve ndaj 
dhunës, gjegjësisht ndaj jodhunës përmes e du kimit 
 fetar. Dhe  rez ul tatet janë shumë të dobëta,  gati se 
kurrfarë, (...) Për e dukim të p aj timit, e du kimi që të 
jenë të  hapur për p ajtim, është diçka në të cilën... 
nëse këto f akte do të mund të shfrytëzohen. Pa këtë 
ky p rojekt do të dështojë. 
Deklaratë: M arko  An tonio  Brkić,  Ins ti tuti Ndërfetar BeH, K ons-
ul timet  Ra jo nale me  ko mu ni tetin  fetar dhe k ishat, Sarajevë, BeH, 
4, nëntor, 2010.

M endoj se  roli i mësuesve  fetar është shumë i madh. 
Nxënësi mund ta pyesë mësuesin  fetar se kush janë 
baptistët? Dhe menjëherë do ta marrë përgjigjen – 
se ata janë sektistët, as mos i përmendni. Apo, kush 
janë myslimanët? (...) Pra, mësuesit fetarë  duhet të 
jenë në gj endje që menjëherë t’ua s qarojnë gjërat se 
çka është çka, e jo të jenë  burim i d ez inf or ma tave. 
(...) Do të thotë, mësuesit fetarë  duhet të kenë më 
shumë  ta kime në  fo rume me të gj itha bashkësitë 
 fe tare. Kjo është shumë e rëndësishme, s epse në i 
krijojmë g je ne ratat e  reja, dhe te ata i përcjellim 
 inf or matat, se ai t jetri i  cili ka  besim  fetar tjetër, i 
 cili i  feston  festat t jera, nuk është më pak i vlefshëm, 
se është i denjë për sh oqë rimin dhe vëmendjen tonë. 
Kjo është një çështje e m adhe, dhe nuk jam e  sigurt 
se mësuesit fetarë në t rojet  tona kanë e dukim të 
mjaftueshëm në këtë dr ejtim. E njëjta vlen  edhe për 
 librat  fe tare dhe shk en core. 
Deklaratë:  Ži vica  Tucić, a nalist  fetar, Agj en s ioni  inf or mativ i 
fesë,  B eograd, S erbi, K ons ul timet  Ra jo nale me  ko mu ni tetin  fetar 
dhe k ishat, Sarajevë, BeH, 4, nëntor, 2010.

109.  K ons ul timet  na c io nale me 
sh oqërinë  ci vile mbi Iniciativën 
për t he me limin e  KOMRA-së

Shkup,  Ma qe doni
20.11.2010.

Bëhet fj alë për k ons ul timet e dyta mbi iniciativën 
për t he me limin e  KOMRA-së në  Ma qe doni. K ons-
ul timet i ka  or ga ni zuar  Ak s ioni për  Paqe nga P ri lepi. 
Në  takim morën pjesë 40 pjesëmarrës/e nga t er ri-
tori i  Ma qe donisë.  Ta kimin e  mo deruan G or dana 
D uvnjak (Këshilli  Ko or di nues për  KOMRA-në,  Ma-

qe doni) dhe  Boro  Ki ta noski (koordinatorë  na c ional 
i p ro cesit k ons ul tativ në  Ma qe doni). Karakteristikë 
 ishte se në  takim morën pjesë p ërf aqë s uesit e  gati 
të gj itha s ho qa tave më të mëdha të veteranëve nga 
 Ma qe donia, ato shq ip tare dhe  ma qe done. 

Për k ons ul timet  rap ortuan  me diat si: TV  Kanal 5, 
A1 TV,  Alsat-M TV, T ELMA TV,  Sitel TV, MRTV. 

Njëra nga çështjet krye sore me të  cilat  duhet të 
m erret  ko mi s ioni  ra jonal, është ajo për p er sonat 
e zhv en dosur me dhunë.

Në tërësi e përshëndes punën e  ko mi s ionit  ra jonal 
dhe të S hoqatës  ZORA, pa marrë  parasysh se kush 
do të jetë anëtarë në kryesi,  ko mi s ioni apo se si do 
të funksionojë, me  do kum en ta c ionin e tërësishëm 
të shk ruar, el ekt ro nike, dhe të gj itha l lojet t jera të 
 do kum en ta c ionit, të  cilin e  kemi mbl edhur gjatë 
10  vi teve të  ka l uara. (...) Në l idhje me p er sonat e 
brendshëm të zhv en dosur, dua të th eksoj se kanë 
qenë 76.000 p er sona të brendshëm të zhv en dosur, 
dhe  tani pas 10  vitesh,  numri i tyre ka rënë në 600 
Serbë,  Ma qedonë dhe Romë të cilët nuk m unden të 
kt hehen në shtëpitë e tyre. Në pjesën hyrëse (P re-
am bule) të S ta tutit kam gjetë, të zhv en dosur, thotë: 
zhv en dosja e popullatës me dhunë si sh kelje e rëndë 
e të dr ej tave të n je riut, dhe si v ik tima janë p er sonat 
të cilët në mënyrë  in di vi d uale apo  kol ek tive kanë 
përjetuar dëme,  duke përfshirë ato m en dore,  fi  zike 
dhe e mo c io nale, etj.
Deklaratë:  Jana  Pet ruš evska, S ho qata e p er so nave përkohësisht 
të zhv en dosur  Zora, A raqinë/ Shkup, K ons ul timet  na c io nale me 
sh oqërinë  ci vile Shkup,  Ma qe doni, 20. nëntor 2010.

K om pet enca e  KOMRA-së  duhet të përfshijë 
 edhe  veprat në l idhje me ngj arjet e luftës pas 
 vitit 2001. 

Shënimin më të veçuar e kam l idhur me pjesën e 
4-të, qël limet dhe detyrat e  Ko mi s ionit,  neni12, ku 
thotë se f aktet do të m erren  parasysh prej 1.  janar 
1991  deri 31. dh jetor 2001. Nuk e di kush i ka c ak-
tuar  datat, dhe pse janë c ak tuar në atë mënyrë, por 
dua të th eksoj se në A raqinë, në  vitin 2001, është 
vrarë një i kthyer, gj ith ashtu në  vitin 2007, janë djegë 
24 shtëpi të  ma qed onëve në A raqinë, janë plaçkitur 
rreth 50-të shtëpi, dhe janë s hitur me çmim shumë 
më të ulët rreth 80% e shtëpive. Kjo do të thotë se 
në dh jetor të  vitit 2001, për p er sonat e brendshëm 
të zhv en dosur, gjegjësisht për k onfl  iktet  ra jo nale në 
 rajon ku kanë ndodhë, po fl as për A raqinë,  Mat ejqe, 
Lipkovë etj, në dh jetor të  vitit 2001, k riza nuk k ishte 
m ba ruar. 
Deklaratë:  Jana  Pet ruš evska, S ho qata e p er so nave përkohësisht 
të zhv en dosur  Zora, A raqinë/ Shkup, K ons ul timet  na c io nale me 
sh oqërinë  ci vile, Shkup,  Ma qe doni, 20. nëntor 2010.
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Çështja tjetër e  cila është me rëndësi të k ons ta tohet, 
është se  kemi v ik tima gjatë kohës së marrëveshjes së 
Ohrit, dhe  disa v ik tima t jera  edhe pas marrëveshjes 
së Ohrit, dhe jam përkrahës i atyre të cilët janë 
për vërtetimin e f ak teve.  Edh epse kam qenë  kom-
andant, për shumë gjëra, unë  edhe në ditët e s otme 
nuk mund të k uptoj se përse ka fi  l luar ai k onfl ikt. 
Deklaratë: I lija  Ni kol ovski, S ho qata e veteranëve për mbr ojtje 
dhe  si guri të R. së  Ma qe donisë, Shkup, K ons ul timet  na c io nale 
me sh oqërinë  ci vile, Shkup,  Ma qe doni, 20. nëntor 2010.

 KOMRA nuk  duhet tua kufi zojë mundësinë 
prestarëve të shërbimit të  si gu rimit për të qenë 
anëtarë të  ko mi s ionit

 (...) p er so nalisht dua të  ceki, se te p jesa ku  ku fi  zohet 
mundësia që anëtarë nuk mund të jenë pjesëtarët 
e shërbimeve të  si gu rimit, m endoj se kjo është 
kundërthënëse, në  raport me çështjen kur me  rastin 
e  sel ek timit të këtyre  k uad rove, t huhet se  duhet të 
kenë v lera të l arta  mo rali, dhe m endoj se këtu është 
bërë një e padrejtë, s epse m endoj se në këto shërbime 
 kemi p er so na li tete të cilët janë profesionistë, të cilët 
e respektojnë  ligjin, atë ndërkombëtarë dhe v endor. 
Deklaratë: St rašo G li gorov, S ho qata e veteranëve  Din ji teti, 
Shkup, K ons ul timet  na c io nale me sh oqërinë  ci vile, Shkup, 
 Ma qe doni, 20. nëntor 2010.

Nëse i  de fi non rr et hanat, atëherë  KOMRA nuk i 
 re la ti vizon k rimet e luftës

Do të thotë, me fj alë të t jera, nuk ka arsyetim për 
k rimet e luftës  po qese i defi nojmë rr et hanat. Do të 
thotë se, nuk  kemi hyrë, do të t hoja, në një  debat 
 po litik apo  la birint, rr et hanat kanë k ont ri buar pr-
andaj i  kemi f aktet për k rimet e luftës dhe sh keljet 
e rënda të të dr ej tave të n je riut. Nuk ka  am nestim, 
nuk ka rr et hana, nuk ka arsyetim. Pra, nëse  fo ku so-
hemi në g je ne ratat e ardhshme, por të s qa rohen ato 
të t ashmet dhe të  ka l uarat dhe të vërtetohen f aktet, 
m endoj se do të ndihmojë shumë që të  li ro hemi nga 
b arra e luftës dhe  pa ra segj ithash të  fo ku so hemi te 
v ik timat. 
Deklaratë: D ragi Z mi janac,  Am ba sada e Parë e fëmijëve 
 Megj ashi, Shkup, K ons ul timet  na c io nale me sh oqërinë  ci vile, 
Shkup,  Ma qe doni, 20. nëntor 2010.

 KOMRA mund të na ndihmojë në vërtetimin e 
saktë të  numrit të v ik ti mave,  ashtu që të gj itha 
palët e k onfl  iktit do të fi tojnë tr ajtim  ins ti tu c-
ional. 

Këtu ka pasë dilemë, rreth asaj se kush janë v ik-
timat e ngj ar jeve në ish  Ju gosl lavi. Me përgjegjësi të 
plotë, do të t hoja se viktimë është e tërë  pop ul lata 
e ish Jugosllavisë, e posaçërisht sht resa më e varfër 
e popullatës. Kanë qenë të p rez an t uara  disa çështje 
t jera, l idhur me  numrin e v ik ti mave, pr andaj thashë, 

se të gjithë  jemi v ik tima. Njëra palë thotë se e di 
 numrin e të vrarëve, dhe e a kuzon palën tjetër, përse 
nuk e t regon  numrin e v ik ti mave.  Gar antoj, se  edhe 
 pala e tjetër i ka të gj itha të dhënat me emër, mbiemër 
dhe të gj itha  inf or matat t jera, por  duhet të th ek sohet 
një gjë – f atk eqësisht,  edhe pas 10  vitesh,  edhe pse 
këtu u përmend se në  Ma qe doni ka pasë luftë, do të 
thotë se kjo është një e vërtetë e p ashmangshme, por 
që të ketë luftë dhe të l uf tohet,  duhet të ekzistojnë dy 
palë. Është në r regull, nëse njëra palë e dinë  numrin 
e v ik ti mave, por në k ra hasim me palën tjetër ne i 
dimë me emër dhe mbiemër, me numër, por 10  vite 
pas përfundimit të k onfl  ikti, njëra palë e  cila ka qenë 
e përfshirë në k onfl  iktin e  vitit 2001, pra  pala shq-
ip tare a koma nuk e ka tr aj timin  ins ti tu c ional nga 
ana e sh tetit.  De risa nuk do të ndodhë kjo, unë nuk 
di se si do të shp allen ata  numra dhe ato të dhëna, 
dhe kujt, dhe për këtë arsye dua të a peloj që kjo 
marrëdhënie të r reg ul lohet, këto  ta kime k ons ul ta-
tive të mos shfrytëzohen për r astet të  cilat nuk do të 
qojnë drejt  r ea li zimit të qël limit të  ko mi s ionit, gjë që 
e synon  ko mi s ioni. 
Deklaratë:  Raim  Li mani, S ho qata e veteranëve të UÇK-së, Radu-
shë, Shkup, K ons ul timet  na c io nale me sh oqërinë  ci vile Shkup, 
 Ma qe doni, 20. nëntor 2010.

110.  K ons ul timet  na c io nale me 
 ko mu ni tetin e  ar simit mbi 
Iniciativën për t he me limin e 
 KOMRA-së

 B eograd, S erbi
27.11.2010.

K ons ul timet i  or ga nizoi F ondi për të Drejtën 
 Hu ma ni tare. Në  takim morën pjesë 21 pjesëmar-
rës.  Ta kimin e  mo deroi  Na taša K andić (F ondi për të 
Drejtën  Hu ma ni tare), ndërsa fjalën hyrëse e mba-
jtën  Maja  Mićić (I ni c ia tiva e të ri njve për të dr ejtat 
e n je riut),  Ži vica  Tucić (Agj en s ioni  inf or mativ 
 fetar) dhe  Ma ri jana  Toma (G rupi  pu nues për h ar-
timin e dr aftit të s ta tutit të  KOMRA-së). Për këtë 
 takim  rap ortuan RTS,  TANJUG dhe  Fonet. 

Idetë e Iniciativës për  KOMRA-në do të 
mbështesin  edhe  ko mu ni tetin  fetar

Nëse  dikush ka dys huar se idetë [e Iniciativës për 
 KOMRA-në] nuk mund ti mbështesin  edhe bash-
kësitë  fe tare, ka qenë në  gabim. Kjo në thelb është 
 edhe  re ligjion  edhe  hu ma nitet. 
Deklaratë:  Ži vica  Tucić, Agj en s ioni  inf or mativ  fetar,  B eograd, 
S erbi, K ons ul timet  na c io nale me  ko mu ni tetin e  ar simit mbi 
Iniciativën për t he me limin e  KOMRA-së,  B eograd, S erbi, 
27.11.2010.
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Idetë e Iniciativës për  KOMRA-në mund të 
përfshihen në p rog ramet e  se mi na reve zyrtarë

(...) atë që e folët l idhur me  ar simin  jof ormal, e 
tërë i deja e  juaj, i deja se çfarë  duhet bërë, mund 
të përfshihet në  se mi nare të  cilat  or ga ni zohen 
nga  Ins ti tutet apo mund të përfshihen në listën e 
 se mi na reve  mi nist rore si p r io ritet (...) nuk m un-
deni thjeshtë vetëm të hyni në shk olla, por  duhet 
të  pa ra qi teni për ak re ditim,  dikush  duhet të qën-
drojë pas asaj dhe të thotë se kjo çfarë e bënë kjo 
organizatë apo  ins ti tucion i përgjigjet st and ar-
deve  tona dhe ju do ta g jeni  veten  tuaj. Janë dy 
mundësi, Njëra mundësi është që të  jeni në listën 
e  se mi na reve të  Ins ti tu teve, ky është një  ka talog i 
madh, dhe mundësia e dytë është të k an di do heni në 
listën e  se mi na reve  mi nist rore. 
Deklaratë:  Že limir  Popov,  Mi nistria e  ar simit të Republikës së 
Serbisë, ndihmës ministër në  Dep ar tam entin e  ar simit f illor, 
 B eograd, S erbi, K ons ul timet  na c io nale me  ko mu ni tetin e  ar simit 
mbi Iniciativën për t he me limin e  KOMRA-së,  B eograd, S erbi, 
27.11.2010.

Të g je turat e  KOMRA-së  duhet të jenë pjesë 
përmbajtëse e lëndëve  ar si more në shk ollat f il-
lore dhe të  mesme. 

M endoj se ato të dhëna  duhet të arrijnë në vëllim sa 
më të madh  edhe në shk ollat f il lore dhe të  mesme. 
Në shk olla të  mesme, na vinë nxënësit me qënd-
rime veçse të f or m uara, më shumë  inf or mata të 
 cilat i kanë marrë  sip ërf aqësisht, nga prindërit, nga 
 me diet, nga mësimdhënësit të cilët gji th sesi i kanë 
 paragjy kimet e tyre, përvojat p er so nale dhe kënd-
vështrimet e tyre. Ja,  edhe këtë e cekëm, dhe të gjithë 
e  keni thënë dhe m endoj se nuk është herët të f litet 
për këtë temë, natyrisht në mënyrë të p ra nu eshme 
dhe të k up tu eshme për ta, sa dhe në çfarë  mase 
m endoj se kjo do të mund të p la sohet dhe natyrisht 
 edhe përmes mësimdhënies së lëndës së historisë 
dhe e du kimit qytetarë si dhe e du kimit  fetar, por 
 edhe të lëndëve t jera.
Deklaratë:  Me lita R an đe lović, Shk olla e dytë e ko no mike, 
 ars im tare e lëndës – e du kimi qy tetar,  B eograd, S erbi, K ons ul-
timet  na c io nale me  ko mu ni tetin e  ar simit mbi Iniciativën për 
t he me limin e  KOMRA-së,  B eograd, S erbi, 27.11.2010. 

(...) l idhur me dilemën  tuaj se a  duhet të jenë 
 rez ul tatet e  ko mi s ionit në shk ollat f il lore. M endoj 
se është e  dom osd oshme që kjo të  vihet në  ni velin e 
shk ol lave f il lore.  Neve në shk olla të  mesme veçse na 
vinë njerëz me qënd rime veçse të f or m uara, shumë 
shpesh të çuditshme dhe e kst reme, të  cilat nuk i 
kanë marrë vetëm nga  fa milja, por f atk eqësisht 
 edhe nga shk olla. Kështu që m endoj se është shumë 
e rëndësishme natyrisht që kjo të jetë e përshtatur 
me moshën e tyre dhe që në shkollën f il lore ata të 

m arrin  inf or mata të  cilat do të jenë të vërteta dhe 
të p ra nu eshme për ta se çfarë ka ndodhë në  vitet e 
 ka l uara në këto hapësira.
Deklaratë:  Si niša  Vu ka di nović, Gj im nazi i dhjetë i  B eog radit 
 Mih ajlo  Pupin, arsimtarë i lëndës – e du kimi qytetarë,  B eograd, 
S erbi, K ons ul timet  na c io nale me  ko mu ni tetin e  ar simit mbi Inici-
ativën për t he me limin e  KOMRA-së,  B eograd, S erbi, 27.11.2010.

 Duhet të  hul um tohen rr et hanat të  cilat kanë 
sjellë  deri te k onfl ikti. 

(...) e mbështes qël limin  tuaj për të  cilin po f lisni, 
të  hul um tohen rr et hanat të  cilat kanë sjellë  deri te 
diçka, s epse  keni k ujdes, ata njerëz atje nuk kanë 
f il luar pa ndonjë arsye të v riten, ka qenë i k ri juar 
një k ontekst  po litik i  cili ka qenë luftë-nxitës. 
Deklaratë:  Tat jana  Ma tijaš, Shk olla t ek nike –  ko mu ni ka c ionit 
në  Zemun,  ars im tare e lëndës – e du kimi qy tetar,  B eograd, S erbi, 
K ons ul timet  na c io nale me  ko mu ni tetin e  ar simit mbi Iniciativën 
për t he me limin e  KOMRA-së,  B eograd, S erbi, 27.11.2010. 

 KOMRA  duhet të hartojë listën e shpëti-
mtarëve. 

(...) mbl edhja, plotësimi i listës së shpëtimtarëve, 
 sik urse  lista e v ik ti mave dhe  dek la ratat e 
shpëtimtarëve dhe të v ik ti mave.
Deklaratë:  Nada  Đu ričić- Ban janin, Shk olla t ek nike  he kur ud hore, 
 ars im tare e lëndës – e du kimi qy tetar,  B eograd, S erbi, K ons ul-
timet  na c io nale me  ko mu ni tetin e  ar simit mbi Iniciativën për 
t he me limin e  KOMRA-së,  B eograd, S erbi, 27.11.2010.

 Duhet të përfshihen zyrat për të rinjtë në 
 ak ti vi tetet e Iniciativës për  KOMRA-në. 

(...) m endoj se është mënyrë e mirë të k ont ak tohen 
zyrat për të rinjtë të  cilat ndodhën në çdo qytet, tek 
ne në S ombor është mjaft  ak tive, ato kanë një rol në 
çdo shkollë, kanë njerëz, profesorë në të gj itha shk-
ollat në të  cilat mund të l lo ga ritet.
Deklaratë:  Jas mina  Borić, Shk olla e  mesme e ko no mike,  ars im tare 
e lëndës – e du kimi qy tetar, S ombor, S erbi, K ons ul timet  na c io nale 
me  ko mu ni tetin e  ar simit mbi Iniciativën për t he me limin e 
 KOMRA-së,  B eograd, S erbi, 27.11.2010. 

 KOMRA  duhet të x hirojë një fi lm për të g je turat 
e saj. 

(...) m endoj se do të  ishte shumë mirë të x hi roni 
një film, një  ma terial të  cilin ne do të mund t’ua 
 pa ra qesim nxënësve në kohën prej 45  mi nu tave. 
Nëse  duhet, le të jenë tre f ilma në kohëzgjatje prej 
gjysmë ore. Një film i  cili do të n dahej në tri pjesë, 
por  edhe të  kemi kohë që kur t’u tregojmë diçka, kur 
u lëshojmë diçka për atë  edhe të f lasim. 
Deklaratë:  Jas mina  Borić, Shk olla e  mesme e ko no mike,  ars im tare 
e lëndës – e du kimi qy tetar, S ombor, S erbi, K ons ul timet  na c io nale 
me  ko mu ni tetin e  ar simit mbi Iniciativën për t he me limin e 
 KOMRA-së,  B eograd, S erbi, 27.11.2010.
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111.  K ons ul timet me bashkësinë 
 lo kale mbi iniciativën për 
t he me limin e  KOMRA-së

27. nëntor 2010.
B ra tunac, Bosnjë e Hercegovinë

K ons ul timet me bashkësinë  lo kale në B ra tunac i 
 or ga nizoi Q endra për  inf ormim dhe ndihmë  ju ri-
dike (CIPP), anëtare e  K oa li c ionit për  KOMRA-në. 
Në  takim morën pjesë 35 pjesëmarrës – v ik tima, 
anëtarë të  or ga ni za tave  jo qe ve ri tare, anëtarë të 
s ho qa tave të ndryshme, gazetarë dhe profesionistë 
që punojnë me v ik timat. Fjalën hyrëse e mbajtën 
 Mi lena  Savić (CIPP, Zv ornik, BeH), dhe Amir  Ku-
laglić (anëtar i Këshillit  Ko or di nues i  K oa li c ionit 
për  KOMRA-në) nga BeH. 

Për  numrin më të madh të v ik ti mave nuk do 
të ketë dëshmitarë.  KOMRA do të  duhej të 
plotësojë normën  mo rale dhe njerëzore që ata 
të dënohen  edhe pas v dekjes së dëshmitarëve. 

M endoj se  KOMRA do të  duhej të vazhdojë këtë 
iniciativë, dhe se zv ar ritja do të ndikojë në  rez ul tatin 
përfundimtar të dënimit të k ri meve të luftës. Për 
 numrin më të madh të atyre v ik ti mave nuk do të ketë 
kush të dëshmojë, s hu mica e dëshmitarëve nuk do të 
jetojnë aq gjatë për të dëshmuar për të afërmit e tyre. 
 KOMRA dhe këto s ho qata,  or ga ni zata të ndryshme do 
të  duhej të vazhdojnë që së  paku të plotësojnë normën 
 mo rale apo njerëzore. Viktimën do të  duhej k omp en-
suar me ndonjë p roces, që kryesit e k ri meve të luftës 
të dënohen  edhe pas v dekjes së tyre.  Kemi gjy kimin i 
 cili është zhv il luar në  B eograd, për 2.300 v ik tima apo 
më saktë për 1.300 v ik tima nga  ra joni i Komunës së 
Zv or nikut, gjegjësisht 1.500. F aj tori është dënuar me 
pesë  vite burg, gjë që është tr ish t uese. Kështu që, ato 
gjy kata në këtë  moment janë  jo r eale, dhe m endoj se 
 KOMRA me  ak ti vi tetet e saj do të kontribuojë  deri 
 diku. Pr andaj, nga kjo arsye, si kryetar i S hoqatës së 
qytetarëve të kthyer, do ta mbështesë m ak si malisht 
këtë organizatë dhe vlerësoj se ajo do të  duhej të  ishte 
mbështetje  mo rale për v ik timat.
Deklaratë: Omer  Se li mović, S ho qata e qytetarëve të kthyer në 
Komunën e Zv or nikut, BeH, K ons ul timet me bashkësinë  lo kale, 
B ra tunac, BeH, 27 nëntor 2010.

Fëmijët janë v ik timat më të mëdha të luftës. 
P ro po zimi për  KOMRA-në është se do të  duhej 
të  hiqet nga mësimdhënia mësimi  fetar dhe të 
ap li kohet k ul tura për  re lig j ione, në mënyrë që 
fëmijët të kuptojnë çfarë është  feja tjetër.

Në s hoqatën tonë L eptir (F lu tura)në Srebrenicë 
 kemi 276 fëmijë me aftësi të  ku fi  z uara, nga  Ko-
munat e Srebrenicës, B rat uncit, Vlasenicës dhe 

S he ho viqit, 30 p ërqind e kësaj janë pasojë e ngj-
ar jeve të luftës. Aty fëmijët janë v ik timat më të 
mëdha. Të gjithë fl  asim për të dr ejtat e fëmijëve. 
Shumë  or ga ni zata  jo qe ve ri tare m arrin m jete  ma-
te r iale në emër të të dr ej tave të fëmijëve, ndërsa 
çdo ditë  jemi pjesëmarrës të sh kel jeve  lig jore të të 
dr ej tave të fëmijëve. Jo vetëm ata fëmijë që kanë 
lindë gjatë kohës së luftës por  edhe ata fëmijë të 
cilët kanë lindë pas luftës. Të gjithë ata vuajnë. 
Ne si s hoqatë e mbështesim  KOMRA-në dhe 
gjithnjë do ta mbështesim, por do ta mbështesim 
të vërtetën (...) do të dëshiroja që një nga  re kom an-
dimet e  KOMRA-së të jetë që të  hiqet nga mësimi 
 fetar, dhe të ap li kohet k ul tura e  re lig j ionit. Që çdo 
fëmijë të kuptojë se çfarë është  feja tjetër, ndërsa 
bashkësitë  fe tare le të m erren me atë me çfarë 
m erren. (...) Vetëm d esha të them që shp resoj se në 
atë  Ko mision, i  cili përbëhet nga pesë anëtarë (nga 
BeH), do të jenë anëtarët e tr aj nuar për  ma rrjen e 
 dek la ra tave. Pra, nëse e s hohim se është viktimë – 
v ik tima të mos jetë vetëm viktimë  edhe pas asaj  bi-
sede, dhe të mos e lëmë vetëm. Kur vjen ajo, thotë 
atë çfarë ka për të thënë, çfarë ka përjetuar dhe të 
mos e harrojmë se  ek ziston...  dikush nuk do ta ketë 
të lehtë të tregojë, të  dek laroj, dhe  pastaj me ditë 
të tëra do të ketë p rob leme. Dhe kjo b artet  edhe te 
 fa milja.
Deklaratë: Že ljka  Ka tanić, S ho qata e prindërve të fëmijëve dhe 
të ri njve me aftësi të  ku fi z uara L eptir (F lu tura), Srebrenicë, BeH, 
K ons ul timet me bashkësinë  lo kale, B ra tunac, BeH, 27 n entor 
2010.

Të af ro hemi, të  du hemi, të mos hulumtojmë 
së tepërmi, të mos gërmojmë më tepër. Nuk 
 guxojmë të shp en zo hemi si sh oqëri. 

 Sikur të  ishte, të punojmë në atë dr ejtim që të af-
ro hemi, të  du hemi, të mos hulumtojmë së tepërmi, 
të mos gërmojmë tepër... Mos m en doni se unë nuk 
bashkëndiejë me atë i  cili i ka h umbur të afërmit e 
tij. Unë e k uptoj atë, kjo është e saktë dhe ai ka të 
drejtë në atë, por nuk  guxojmë si sh oqëri të shp en-
zo hemi shumë. Përndryshe unë jam n jeri i  cili  edhe 
në bazë p ro fe s io nale  punon për af rimin e njerëzve, 
në p aj timin e njerëzve. Pr andaj zyra ime  quhet 
këshillimore p si ko log jike dhe bashkëshortore. (...) 
Nëse janë  cekur sh tetet e Jugosllavisë, atëherë nuk 
ka mund të  ceket  Ma qe donia si krahinë, jo  Ko sova 
si krahinë, e jo k ra hina Au to nome e Vojvodinës. 
Këtu është një  gabim, pa dyshim. Është d ashur të 
m betet siç është thënë – pa Kosovën, apo të shk-
ruhet  Ko sova dhe K ra hina Au to nome e Vojvodinës. 
Unë këtë në f or mu larin tim e kam zgj idhur  ashtu që 
thjesht e kam sh tuar afër Kosovës, m un deni  edhe ju, 
kam sh tuar K ra hina Au to nome e Vojvodinës.
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Deklaratë: Dr C vijan  Đa pa nović, S ho qata EGO, Zv ornik, BeH, 
K ons ul timet me bashkësinë  lo kale, B ra tunac, BeH, 27 n entor 
2010.

Gjithnjë të njëjtat  or ga ni zata thjeshtë i 
bojkotojnë këto  ta kime. Nuk ka arsyetim pse 
bashkësia  lo kale nuk ka a rdhur në k ons ul time. 

Ne  disi do të k up to hemi ( or ga ni zatat  jo qe ve ri tare, 
nënat,  motrat, vëllezërit), por m endoj se nuk do të 
na kuptojë bashkësia  lo kale. Dhe me  mos ardhjen e 
tyre, ata nuk na mbështesin as  neve, as  KOMRA-
në. (...) M endoj se është  koha e f undit (nëse  duam të 
hyjmë në  KOMRA apo nëse  KOMRA do ta marrë 
mbështetjen e B rat uncit si qytet, bashkësisë  lo kale, 
si dhe sh oqërisë  ci vile  jo qe ve ri tare) atëherë do të 
mund të fl  asim të gjithë kësi lloj t re gimesh pa  he-
zitim. Pa marrë  parasysh nga  cila anë vijnë. (...) 
Është  in te res ante se çdo herë të njëjtit njerëz apo të 
njëjtat  or ga ni zata në k uptim të plotë e bojkotojnë, 
apo e fi llojnë ndonjë t regim dhe  pastaj e lëshojnë 
 ta kimin. Atë që dua të them, për mua, bashkësia 
 lo kale dhe të gj itha ato  or ga ni zata për  mos ardhjen 
e tyre sot këtu, nuk kanë kurrfarë arsye timi. S epse, 
nëse vetëm unë e p ërf aqësoj s hoqatën  time, atëherë 
ajo nuk mund të  quhet s hoqatë. (...) P ro po zimi im 
k onkret është të paktën për Bosnjë Hercegovinën të 
jetë  data 1  janar 1990. Por, me 1990 kanë fi  l luar 
zgj edhjet, gjegjësisht atëherë e  kemi  fi  tuar  sis temin 
shumëpartiak. Dhe m endoj se që nga atëherë, e të 
mos them se që nga  vitet ‘90, janë kryer  disa v rasje 
të c ak t uara.
Deklaratë:  Hiba  Ramić, F on da c ioni i v ar re zave B ra tunac ‘92, 
B ra tunac, BeH, K ons ul timet me bashkësinë  lo kale, B ra tunac, 
BeH, 27 n entor 2010.

 Ko sova nuk ka qenë republikë ( në RSFJ). Pse do 
ti j epnim një  milion nënshkrime për diçka që 
nuk e ka p ra nuar sh teti ynë – BeH dhe RS. 

 Besoj se nuk ka qenë e qëll imshme në Deklaratën e 
p ra nimit në  KOMRA-në. ... Në rr eshtin e  pa raf undit 
të  pa s uesit të parë janë të r ad hi tura  re pub likat e ish 
Jugosllavisë, mes tyre gj endet  edhe  Ko sova. Unë ju 
lus që të dëgjohemi, të k up to hemi. Atëherë  Ko sova 
nuk ka qenë republikë. Pse ne do të  duhej ti  japim 
një  milion nënshkrime për të p ra nuar diçka që sh-
tetet  tona nuk e kanë p ra nuar, BeH dhe  Re pub lika 
jonë e Serbisë? Unë ju lus që ti k ush toni vëmendje 
kësaj, dhe  or ga ni za tori i këtij  ta kimi nëse m undet, 
e  si gurisht m undet, ta ndryshojë këtë pjesë të  pa-
susit, gjegjësisht te nënshkrimet.  Bosnja dhe H er ce-
go vina, dhe  pastaj shkruan  Ko sova. (...)  keni thënë 
se i nënshtrohet  aktit ynë  ra ti fi  kimit. Unë dua të 
t ërheqë vëmendjen, të  ang az hohem që  akti të kalojë. 
Te  ra ti fi  kimi, nuk do të kalojmë në S erbi për shkak 
të k ons ta timit se  Ko sova është në  ka pit ullin e parë. 
Unë, vetëm po  in sistoj në atë që të mos na kalojë 

 koha dhe të mos na e kthejë  dikush tërë punën për 
shkak të saj. 
Deklaratë: S pa soje  Mi ja tović,  ga zetar,  Več ernje  no vosti, B ra-
tunac, BeH, K ons ul timet me bashkësinë  lo kale, B ra tunac, BeH, 
27 n entor 2010.

112.  K ons ul time me gra, v ik tima
të luftës për t he me limin 
e  Ko mi s ionit  Ra jonal për 
vërtetimin e f ak teve të k ri meve 
të luftës dhe sh kel jeve të t jera 
të të dr ej tave të n je riut në ish 
 Ju gosl lavi

4. Dh jetor 2010. 
 Ra hovec, Kosovë 

Q endra për  Hul umtim,  Do kum entim dhe  Pub-
likim (QHDP) nga  Ko sova, anëtare e  K oa li c ionit 
për  KOMRA, në kuadër të Iniciativës për  KOMRA 
(I ni c ia tiva për t he me limin e  Ko mi s ionit  Ra jonal për 
g jetjen e f ak teve të k ri meve të luftës dhe sh kel jeve 
t jera të rënda të të dr ej tave të n je riut në periudhën 
1991-2001 në t er ri torin e ish Jugosllavisë), ka  or-
ga ni zuar k ons ul timet e  para  lo kale me gra, v ik tima 
te luftës, më datë 4 dh jetor 2010, në  Ra hovec. Në 
këto k ons ul time m orren pjesë 32 gra. Ato  ishin të 
përkatësisë shq ip tare, s erbe dhe  rome nga  Ra ho-
veci,  Hoqa e M adhe dhe Kr usha e M adhe.

Një numër i madh i  me d iave nuk iu përgjigjën 
ftesës, për arsye të zgj edh jeve p ar lam en tare që 
m bah eshin atë kohë në Kosovë. Megjithatë, p rezent 
 ishte  ga ze tari i së përditshmes ‘Lajm’ i  cili shkroi 
një  ar tikull rreth rrjedhës së  ta kimit dhe Iniciativës 
për  KOMRA.

Në l idhje me pjesëmarrjen e g rave- fa mil jare të v ik-
ti mave nga  Ko muna e  Ra ho vecit. 

Gjatë p rez an timit të Inicaitivës për  KOMRA, 
panelistët dhe  mo de rat orja u m unduan që të 
dekonstruktojnë k onc eptin e  KOMRA-së, s epse 
 ni veli i  ar si mimit të g rave  ishte i ulët. Për më 
tepër, ato  ende  v uanin nga  pa sojat e h umb jeve të 
përjetuara dhe k ishin nevojë të shp reh eshin e më 
pak të dëgjonin. Ato në mënyrë të drejtpërdrejtë 
fl  isnin për  vu ajtjet, b al la fa qimin me të  ka l uaren, 
për g jetjen e kryerësve të k ri meve, por  edhe se si 
te v azh dohet  tutje. Ato dhanë përgjigje shumë të 
q arta në pyetjet: Si do të  r ea gonit nëse ju b al la fa-
qo heni me vrasësin e b urrit/vëllait  tuaj, etj? A do 
të përballeshit me një vrasës? A do të  am nes tonit 
vrasësin? A  be soni në  sis temin e drejtësisë? A do 
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të  donit të  dinit se kush i ka kryer k rimet? A do të 
 donit të  dinit se ku janë v ar rezat  ma sive? 

 Dis ku timet kanë zg jatur n gase gratë kanë n dier 
nevojën për të t re guar historitë e tyre,  vu ajtjet dhe 
kërkonin g jetjen e autorëve të k ri meve, si dhe p er-
so nave të zh dukur.

Në rrjedhën e  dis ku ti meve, g rate shfaqën nevojën 
për të ndarë përvojat e tyre për ngj arjet e  vi teve 
1998 dhe 1999. Ato kërkuan me ngulm z bu limin 
e kriminelëve të luftës. Kur panelistët bënë pyetje 
 dir ekte se si do të  r ea gonin ato kur do  dihej se 
kush është kryerësi i veprës,  r ea gimet kanë qenë 
të l arm ishme. S vet lana  Ve likic kërkoi që kriminelët 
të cilët kanë rrëmbyer vëllain e saj në  vitin 1999, të 
m arrin dënimin e  me ri tuar. Por  disa gra sollën  edhe 
dëshmi  po zi tive të policisë s erbe dhe ushtarëve të 
cilët k ishin shpëtuar  disa individë shq iptarë gjatë 
luftës në  Ra hovec.

Në fund të  ta kimit, 27 gra v ik tima të p ran ishme 
në këto k ons ul time nënshkruan Deklaratën për 
bashkëngjitje në  K oa li c ionin për  KOMRA dhe 
shprehën gatishmërinë e tyre për të marrë pjesë në 
 ta kime të t jera të ngj ashme, qoftë kombëtare apo 
 ra jo nale, ndërsa gjithmonë në kërkim të së vërtetës 
për v ik timat e k ri meve të luftës.

E v er tata të del në pah pa marrë  parasysh 
përkatësinë  et nike

‘…n ormal, e vërteta  duhet të zba rdhet. Ka qenë 
çka ka qenë, ka nd odhur më 1999 si për ne, si për 
pjesën e serbëve, por prapë  duhet ulur në një tryezë 
të rrumbullakët për të id en ti fi  kuar p rob lemet  tona 
dhe p er sonat që me të vërtetë  neve çdo ditë na 
mungojnë…‘Ajo që më vret, është se qe 12 vjet pas 
luftës të id en ti fi  kohen njerëzit, të  dihet v arri. T’i 
lëmë dëmshpërblimet, se për një n jeri të v dekur  pa-
raja s’është asgjë. Për ne është meritë e m adhe që 
fëmijët tanë ta dinë ku e kanë babanë, ku e kanë 
nënën, apo familjarët tjerë të tyre. Këto k ishin me 
qenë si  lutje  edhe për komunën.
Deklaratë:  Fah rije  Hoti, OJQ “Nënat e Krushës së M adhe” 
Kr usha e M adhe/ Ve lika K ruša, K ons ul timet  na c io nale me gra, 
v ik tima të luftës,  Ra hovec/O ra hovac, Kosovë 4 dh jetor 2010.

E vërtata për hir të b re zave të rinjë

‘ne nuk do të m un demi kurrë dhe askush t’i kthejë 
ata njerëz të cilët janë të zh dukur, nuk ekzistojnë 
sot, as në të kaluarën, por të paktën të pushojmë 
që të akuzojmë, ose të na akuzojnë g je ne ratat e 
 ardhme’. 
Deklaratë: S huk rije G ashi, Pa rtners  Ko sova, Prishtinë/P riš tina, 
K ons ul timet  na c io nale me gra, v ik tima të luftës,  Ra hovec/O ra-
hovac, Kosovë 4 dh jetor 2010.

Nuk janë me rëndësi  re pa ra c ionet  fi n an s iare, 
unë dua të di ku janë  eshtrat e të zh duk urve?

’...Po bëhen 12 vjet në mars, dua ta di dhe ta gjej, 
ta di ku është, ta v arros në v arrin e tij, asgjë tjetër 
nuk është më e rëndësishme, as paratë, asgjë tjetër, 
vetëm dua të ti ku është s epse 12 vjet unë nuk di 
asgjë për të’. 
Deklaratë:  Todiq S tana,  fa mil jare e viktimës,  Hoqa e M adhe/ 
Ve lika  Hoča, K ons ul timet  na c io nale me gra, v ik tima të luftës, 
 Ra hovec/O ra hovac, Kosovë 4 dh jetor 2010.

 Ko mu ni kimi i ndersjellë do të nd ihm onte 
pët f or mimin e një  ko mi s ioni për g jetjen e së 
vërtetës për të dyja palët 

Megjithatë, për të f or muar një  ko mision, për me 
qenë dëshmitarë okularë që dëshmojnë me të 
vërtetë të vërtetën si nga  pala jonë  ashtu  edhe 
nga  pala e këtyre, atëherë do të mund të zgj idhim 
këtë p roblem dhe ti hulumtojmë r astet e k rimit si 
të p er so nave të pa g jetur por  edhe për p er sonat e 
vrarë. Pr andaj,  deri sa ne nuk  kemi  ko mu nikim 
ndërmjet  veti dhe i  qesim në shesh ata njerëz që 
vërtetë kanë bërë k rime, prapë në daç nga ana e 
shq ipt arëve, në daç nga ana e serbëve, kurrë nuk 
 kemi me pas z bulim të p er so nave të  pag jetur ose 
z bulim të v ik ti mave. 

‘…Dëshmitarët që kanë  pu nuar për një rreth të c ak-
tuar, kanë vrarë njerëz, kanë zh dukur njerëz dhe 
kanë  inf or mata të s akta, jo  inf or mata përmendësh, 
në bashkëpunim me  ko mi s ionin që do të f or mohet, 
mund t’i hulumtojmë dhe zgj idhim ato p rob leme, të 
zba rdhim  fatin e p er so nave të  pag jetur, ti zba rdhim 
k rimet e luftës, s epse për ndryshe, kështu ne m er-
remi me k on fer enca, dhe unë qe 12 vjet m errem me 
k on fer enca për p er sona të  pag jetur, asnjë  rez ultat 
nuk e  kemi.
Deklaratë:  Fah rije  Hoti, , OJQ “Nënat e Krushës së M adhe”, 
Kr usha e M adhe/ Ve lika K ruša, K ons ul timet  na c io nale me gra, 
v ik tima të luftës,  Ra hovec/O ra hovac, Kosovë 4 dh jetor 2010.

Nuk ka  falja të k rimit!

Ky nuk e  me riton  faljen kurrë. T’ia fal  Ne nadit, 
kurrë nuk është e mundshme, se e di, kanë qenë 
fqinj të  babit, shk ojshim bashkë. Ai ka qenë me 
 ku natin shokë dhe  ashtu shkatërruan  fa miljen 
tonë, kurrë nuk i  falet më. Ai  duhet të  pa guaj 
dënimin për k rimin që e ka bërë, për gjithë  Ra-
ho vecin… 
Deklaratë: X he mile Sylka,  fa mil jare e viktimës,  Ra hovec/O ra-
hovac, K ons ul timet  na c io nale me gra, v ik tima të luftës,  Ra hovec/
O ra hovac, Kosovë 4 dh jetor 2010.
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 KOMRA  duhet të f or mohet për arsye se  duhet 
të përpilohet një regjistër i të gj itha v ik ti mave, 
të të vrarëve dhe të zh duk urve, dhe me këtë 
njëherë e përgjithmonë të p en gohet  ma ni pu limi 
i të dhënave

Pse  ko mi s ioni –  KOMRA? S epse,  deri më  tani janë 
thënë r astet, janë shpërndarë  inf or matat, mirëpo në 
qoftë se nuk t huhen në mënyrë zyr tare, në mënyrë 
str uk tu rore në  ko mision, ka t end enca gjithmonë që 
ato të ndrys hohen, të m arrin trajtë tjetër, të sh tohen, 
të shtrembërohen. Pr andaj, është i nevojshëm k ri-
jimi i një  ko mi s ioni i  cili do të m erret me vërtetimin, 
 ve ri fi  kimin e r as teve dhe për f aktin gj ith ashtu se 
l ufta ka nd odhur gj ith andej në ish  Ju gosl lavi dhe 
gj ithkund ka ngjashmëri dhe kryerësit e këtyre  vep-
rave  pe nale shpeshherë kanë qenë të njëjtit njerëz, 
pr andaj është e rëndësishme pikërisht për këtë arsye 
që të k ri johet  KOMRA –  ko mi s ioni  ra jonal dhe që 
familjarët e të zh duk urve, të v ik ti mave, veteranëve 
të luftës, do të thotë, të gj itha g rupet që janë më 
sh umti të a ta k uara të s illen në  ko mision dhe të 
dëshmojnë për k rimet e luftës. 

Përse  KOMRA? … edhe për arsyen se  duhet që 
të përpilohet një regjistër i të gj itha v ik ti mave 
të të h umb urve, të zh duk urve, me këtë njëherë e 
përgjithmonë të p en gohet  ma ni pu limi, që pak më 
herët, njëra nga pjesëmarrëset këtu t regoi se ka kohë 
që kohë pas  kohe  merr  inf or mata se b urri e d jali 
janë  diku dhe shp reson se do të kt hehen. 
Deklaratë: S huk rije G ashi, Pa rtners  Ko sova, Prishtinë/P riš tina, 
K ons ul timet  na c io nale me gra, v ik tima të luftës,  Ra hovec/O ra-
hovac, Kosovë 4 dh jetor 2010.

S’ka vend për  falje!

’Vetëm  zoti le t’ja kthejë, le ta përjetojnë prindërit 
dhe  motrat e tij,  ashtu si jam ndjerë  edhe unë’ ...’Do 
të  doja që ai ta th oshte vetëm arsyen për të cilën e 
kanë vrarë. S epse ai  ishte i m ar tuar, pas tre  muajsh 
 fi toi një vajzë, nuk e ka parë fëmijën e tij, i k ishte 
vetëm 36 vjet. Për  se cilin është e rëndë ana e tij,  se-
cili qan për të  vetin... 
Deklaratë:  Ma nit as heviq  Vesna, S ho qata e g rave ’ Je fi mije’,  Hoqa 
e M adhe/ Ve lika  Hoča, K ons ul timet  na c io nale me gra, v ik tima të 
luftës,  Ra hovec/O ra hovac, Kosovë 4 dh jetor 2010.

Nëse do të  pa ra qitej  dikush që do t’ju th oshte, 
unë e di se kush e ka vrarë  babain  tuaj, a do t’ja 
zb utnit dënimin kryerësit?

’...Kurrë!...’Le të marrë atë që ka  me ri tuar, le të 
dënohet’. 
Deklaratë:  Miliq Br an kica,  fa mil jare e viktimës,  Hoqa e M adhe/ 
Ve lika  Hoča, K ons ul timet  na c io nale me gra, v ik tima të luftës, 
 Ra hovec/O ra hovac, Kosovë 4 dh jetor 2010.

Çdo viktimë dhe kryerës i veprës ka emër dhe 
mbiemër

’...çdo viktimë ka emër dhe mbiemër, njëjt do të  duhej 
që çdo kryerës i veprës të ketë emër dhe mbiemër, dhe 
jo i gjithë  ko mu ni teti’...’A koma nuk  dihet kryerësi, nd-
ërkaq do të  doja ta  dija. Vetëm më  in te reson arsyeja 
për të cilën është vrarë  babai im’. 
Deklaratë:  Tat jana  Kol as hinac,  fa mil jare e viktimës,  Ra hovec/
O ra hovac, K ons ul timet  na c io nale me gra, v ik tima të luftës, 
 Ra hovec/O ra hovac, Kosovë 4 dh jetor 2010.

A do të  donit të b al la fa qoh eshit me vrasësin? 

’Mua më  in te reson vetëm... Unë e di që atë prapë 
nuk mund ta kthej asgjë. Nëna ime vdiq me këtë 
dëshirë, nd ërkaq unë do të dëshiroja vetëm ta di 
arsyen? Jo.  Ligji le ta gjykojë, unë nuk do të  doja 
të b al la fa qohem me të asnjherë...s epse  kaluan 
 vite e  vite me një m endim të vetëm: si ka qenë 
dhe si nuk do të arrijmë ta kuptojmë asnjëhere 
se si ka qenë në të vërtetë.  Jeta v azhdon, mirëpo 
ne  deri sa të  jemi gjallë do të mendojmë për këtë. 
Unë kam thënë një mijë herë,  edhe po ta v risnin 
 para nesh do ta  dinim se çfarë  kemi v ar rosur, 
por kështu  edhe më  tutje dyshojmë a është ai në 
të vërtetë, s epse kjo  ishte vërtetë  mi zore, mirëpo 
nuk mund të heqësh dorë nga ajo ...’ Unë nuk do 
të b al la fa qoh esha me të. Jo! Thjesht, vetëm  ligji 
 duhet të kryej punë për njerëz të tillë. Vëllain tim 
askush më nuk mund ta kthej... Do të  doja të di 
kush është dhe të dënohet,  sipas  ligjit natyrisht, 
nd ërkaq unë asnjëherë nuk do të  isha në gj endje 
të gjykojë apo të bëj diçka’. 
Deklaratë: S vet lana  Ve likiq,  fa mil jare e viktimës,  Ra hovec/O ra-
hovac, K ons ul timet  na c io nale me gra, v ik tima të luftës,  Ra hovec/
O ra hovac, Kosovë 4 dh jetor 2010.

 Ko mu ni kimi dhe ndërrimi i  inf or ma tave të jetë 
i ndërsjellë

Tash, i lus të gjithë s erbet që i  kemi të pranishëm, 
ne m arrim  masa për  tuajt, por  edhe ju  me rrni 
 masa për tanët. Le të  dalin këta që janë të zh dukur, 
të dimë ku i kanë  eshtrat, s epse boll më, u bënë 
 gati 12 vjet, p resin fëmijët, p resin  nuset e  reja se 
kur do t’u  dalin  eshtrat, s epse ne po e dimë çka ka 
nd odhur. Por, ju  lutem, që  keni  inf or mata, ju  lutem 
lajmëroni në këtë pjesë ku  jemi mbl edhur. Ne për 
 tuajt, që dimë diçka, të  japim  inf or mata, por  edhe 
ju në rast se  dini diçka na j epni  inf or mata s epse 
mjaft më u bënë 12 vjet, nuk është lehtë me i rritë 
nëna 7 fëmijë..
Deklaratë:  Mi ra dije  Ra ma dani,  fa mil jare e viktimës, Kr usha e 
M adhe/ Ve lika K ruša, K ons ul timet  na c io nale me gra, v ik tima të 
luftës,  Ra hovec/O ra hovac, Kosovë 4 dh jetor 2010.
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Unë do të h akm err esha ndaj kriminelëve!

‘…Po i dr ej tohem zonjës  Mu ra dije. Si e k ishit marrë, 
nëse një k ri minel është i z bu luar dhe ai ka vrarë 
b urrin tënd? E k ishit falë apo e k ishit dënuar? Për 
sh embull, nuk e k isha  falur as s’e k isha dënuar. Po 
të më ipej mundësia unë do të h akm err esha. Nuk 
do ta  lija  edhe atë gjallë, njëjtë si  baba i fëmijëve të 
mi që nuk  jeton. 
Deklaratë:  Fah rije  Hoti, OJQ “Nënat e Krushës së M adhe”, 
Kr usha e M adhe/ Ve lika K ruša, K ons ul timet  na c io nale me gra, 
v ik tima të luftës,  Ra hovec/O ra hovac, Kosovë 4 dh jetor 2010.

Jo  falje!

Katër  muaj e gjysmë, ky 21-shi kur vjen, 12 vjet e 5 
 muaj. S’m rami herë....nuk di asgjë për të…’ 
Deklaratë: S he riban U ks hini,  fa mil jare e viktimës,  Ra hovec/O ra-
hovac, K ons ul timet  na c io nale me gra, v ik tima të luftës,  Ra hovec/
O ra hovac, Kosovë 4 dh jetor 2010.

 ‘Veç unë p er so nalisht kurrë nuk ia  fali. Le të 
harrojnë se ia  fali, s epse 33 vjet b urri i ka  pasur kur 
është vrarë…
Po, po, në burg të përjetshëm me shti. 
Deklaratë:  Ba deme  Du raku,  fa mil jare e viktimës, Kr usha e 
M adhe/ Ve lika K ruša, K ons ul timet  na c io nale me gra, v ik tima të 
luftës,  Ra hovec/O ra hovac, Kosovë 4 dh jetor 2010.

‘…Vetëm pak, një përgjigje të shkurtër,  Ba demit, 
d esha. Është  cekur se B oshku ka bërë k rime l ufte. 
Po ne si OJQ, si këshill i fs hatit  kemi k ont ak tuar me 
të,  jemi  ta kuar, ai është plotësisht i pafajshëm. Kjo 
është se nuk mund të t hemi diçka si dëshmitarë’. 
Deklaratë:  Fah rije  Hoti, OJQ “Nënat e Krushës së M adhe”, 
Kr usha e M adhe/ Ve lika K ruša, K ons ul timet  na c io nale me gra, 
v ik tima të luftës,  Ra hovec, Kosovë 4 dh jetor 2010.

113.  K ons ul timet  lo kale me p ërf-
aqë s uesit e s ho qa tave të të 
b ur gos urve të k am peve të 
p ërq end rimit dhe  fa mil jeve të 
v ik ti mave mbi iniciativën për 
t he me limin e  KOMRA-së

 Meg jug orje, Bosnjë dhe Hercegovinë, 
11. dh jetor 2010.

K ons ul timet  lo kale me p ërf aqë s uesit e S ho qa-
tave të të b ur gos urve të k am peve të p ërq end-
rimit dhe  fa mil jeve të v ik ti mave mbi iniciativën 
për t he me limin e  KOMRA-së dhe Dr aftin e S ta-
tutit të  KOMRA-së u mbajtën në bazë të  or ga-
ni zimit të S hoqatës të b ur gos urve të k am peve të 
p ërq end rimit të Luftës  Na c io nale dhe S hoqatës së 
gazetarëve të BeH, me 20 pjesëmarrës: të b ur gosur 
të k am peve të p ërq end rimit, aktivistë për të dr ejtat 

e n je riut, politikanë, gazetarë dhe anëtarë të  or ga-
ni za tave  jo qe ve ri tare dhe anëtarë të  K oa li c ionit 
për  KOMRA-në. Fjalën hyrëse e mbajtën M irko 
 Ze le nika (kryetar i S hoqatës së të b ur gos urve të 
k am peve të p ërq end rimit të luftës  na c io nale, Ivo 
J erkić (Kryetar i Komunës së Çitluk, BeH),  Anđ-
elko K vesić (S ho qata e të b ur gos urve të k am peve të 
p ërq end rimit të  Bu sovaqës, BeH) dhe  Mi lena  Savić 
( ko or di na tore e p ro cesit k ons ul tativ të Iniciativës 
së  KOMRA-së në BeH). 

Është e  pam undur të bëhet  KOMRA, përderisa 
në  qe verinë b oshn jake në  po zitat më të l arta 
janë ata të cilët kanë qenë bartës të luftës, të 
a pa ratit  rep resiv. Kjo është nënçmuese për v ik-
timat. 

P ro pozoj që kjo iniciativë, për pak, të ndalojë. 
Mund të  pu noni në përmirësimin e S ta tutit, etj... 
Kur e them këtë, posaçërisht m endoj në p ar lam-
entin e Bosnjë e Hercegovinës. P ar lam enti të sjellë 
një rezolutë, deklaratë, mund të japë deklaratë, 
m endim se kanë qenë k onfl  iktet, se kanë qenë 
k ampe të p ërq end rimit, dhe ajo çka është më e 
rëndësishmja, të propozojë dhe të thërras njerëzit, 
të cilët  tani janë në  qe verinë  ek ze ku tive dhe  leg jis-
la tive, përderisa me arsye janë nën dyshim. (...) Pra, 
është e  pam undur të sh kohet  tutje me këtë, përderisa 
në  po zitat më të l arta të au to ri te teve  leg jis la tive 
janë njerëzit të cilët kanë qenë bartës të atij a pa rati 
 rep resiv. Pra, kanë k ri juar k ampe të p ërq end rimit, 
i kanë dërguar njerëzit në dr ej time të  pan jo hura, 
dhe  tani ne po e krijojmë  KOMRA-në, e ata a koma 
rrinë aty. Kjo, me të vërtetë është nënçmuese për v ik-
timat. (...) nuk është k on tes tues f akti i  numrit të të 
zh duk urve. K on tes t uese dhe dys h uese është g jetja e 
tyre, dhe  tani kryesisht  deri të  inf or matat për vend 
nd odhjen e tyre  vihet përmes  pa rave. Këtu, au to ri-
tete  re lev ante shtetërore p ot hu ajse nuk bëjnë asgjë. 
(...) Për të b ur go surit e k am peve të p ërq end rimit 
nuk ka askund e vid enca, as në  ni velin  lokal, as në 
komunë, as në qytet, as në  ni velin e q arkut, as të 
 en ti tetit, e as në atë shtetërorë. Dhe këtë askush nuk 
do të mund ta bëjë, dhe nuk mund ti  lihet njëfarë 
 KOMRA-së. Ky është rol i sh tetit. Dhe këtë  duhet ta 
bëjë sh teti. Pa te, kjo iniciativë është e pakuptimtë. 
(...) Nuk m unden Boshnjakët, nuk m unden Kroatët 
t’i vërtetojnë f aktet  de risa nuk fl et ndonjë  in divid 
nga  pop ulli im. Ne  duhet ta pranojmë f aktin se do 
të  jemi të pshtyerë. Unë këtë fakt e kam p ra nuar 
 para 15  vitesh, dhe  tani jam i l umtur që gj endem 
këtu mes jush. 
Deklaratë: M irko  Ze le nika, S ho qata e të b ur gos urve të k am peve 
të p ërq end rimit të luftës  Na c io nale në BeH,  Mostar, BeH, K ons-
ul timet  lo kale me p ërf aqë s uesit e s ho qa tave të të b ur gos urve të 
k am peve të p ërq end rimit dhe  fa mil jeve të v ik ti mave,  Meg jug orje, 
BeH, 11 dh jetor 2010.
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Nga BeH  duhet të jenë tre apo gjashtë anëtarë të 
 Ko mi s ionit, që të mos m bi vo tohet askush. 

Unë do të fl as l idhur me  nenin 22 të dr aftit të s ta-
tutit. Këtu ku shkruan se nga Bosnjë e H er ce go vina 
të zgj idhen pesë anëtarë. A do të jetë kjo sërish dy 
Boshnjakë, dy Serbë dhe një K roat. Kur e shoh këtu 
Kroacinë, m endoj se një do të jetë mjaftueshëm, e 
jo tre, apo Serbinë, por m endoj se nuk mjaftojnë 
për Bosnjë e Hercegovinën. Do të dëshiroja të kem 
një përgjigje në këtë çështje (...) p ro pozoj të jenë ose 
tre ose gjashtë. Apo që të mos mund  dikush dikë ta 
mbivotojë. 
Deklaratë:  Josip D režnjak, S ho qata e  fa mil jeve të të zh duk urve 
nga G ra bo vica, BeH, K ons ul timet  lo kale me p ërf aqë s uesit e s ho-
qa tave të të b ur gos urve të k am peve të p ërq end rimit dhe  fa mil jeve 
të v ik ti mave,  Meg jug orje, BeH, 11 dh jetor 2010.

Vetëm f aktet e  ar gum en t uara mund të na shpijnë 
 deri të një jetë  k ua li ta tive.

Në p ro cesv er balin e këtyre k ons ul ti meve, të jetë 
p ro po zimi që ketë  pa ritet ( ba razi) në zgj edhjen 
e anëtarësimit,  pasi që  KOMRA nuk i zgjedhë 
anëtarët por ata i zgjedhë p ush teti  leg jis lativ apo 
 ek ze kutiv, që do të thotë se me  veprim të këtillë është 
e  sigurt se do të vijmë  deri te e vërteta. A do të jetë 
ajo  or ga ni zata A apo  or ga ni zata B, kjo  varet se si 
do të m erren vesh njerëzit. Por është f ak tike se pa 
të vërtetën, pa  dis ku time te  ar gum en t uara nuk ka 
asgjë... Pra, të gj itha ato që do të kontribuojnë në atë 
që të e vid en tohet se çka ka ndodhë, por të vërtetohet 
me f akte, vetëm kjo do të mund të na shpijë  deri të 
një jetë  k ua li ta tive në këto hapësira. 
Deklaratë:  Anđ elko K vesić, S ho qata e të b ur gos urve të k am-
peve të p ërq end rimit të  Bu sovaqës, BeH, K ons ul timet  lo kale 
me p ërf aqë s uesit e s ho qa tave të të b ur gos urve të k am peve të 
p ërq end rimit dhe  fa mil jeve të v ik ti mave,  Meg jug orje, BeH, 11 
dh jetor 2010.

 Duhet të s illet një ligj i  cili n dalon  mo himin 
e k rimit,  ek zis timin e k am peve të p ërq end-
rimit. Dëshmitarët  duhet të përgatiten mirë për 
dëshmi. 

Nuk mund të t huhet se nuk ka  pasur këtu kamp të 
p ërq end rimit, nuk ka  pasur as aty. Kur s illen  ligjet, 
p ro po zimet,  duhet të t huhet se n da lohet  mo himi i 
k rimit në  pa ra qitjet  pub like, (...)  edhe pse e ka  reg-
jist ruar Kryqi i Kuq, nëse  dikush është gjy kuar për 
këto. Ka gjy kime të komandantëve, ndërsa ai në 
 nivel sh teti thotë  pub likisht, se k ampe të p ërq end-
rimit nuk ka pasë. Në  ko or di nimin l idhur me këtë 
 duhet qartë ta defi nojmë p ro po zimin për p ar lam-
entin e Bosnjë e Hercegovinës, që të  de fi  nohet shumë 
qartë ky ligj, se nuk mund të  mo hohet asnjëri kamp 
i p ërq end rimit. 

(...) Unë kam qenë dëshmitarë për të zh du kurit në 
Bugojanë, dëshmitarë për 21 p er sona. Kur ti bien 
 para p ro ku rorit pas 17  vitesh, bl lo kohesh për atë së 
çka ka ndodhë  para tre  muajsh, e lëre më  para 17 
 vitesh. Menjëherë do ta kesh  pamjen e asaj se çka ka 
ndodhë atë ditë. Askush nuk do të m undet. Pr andaj, 
për mua ai gjyq është një lloj c ir kusi. Ti rri i ulur 
aty, të incizojnë, të pyesin prej nga je, ti  hu tohesh 
dhe humbësh (...)përgatitja e dëshmitarit  duhet të 
bëhet, gji th sesi. 
... Në të gj itha r reg ul loret për mbr ojtje ekzistojnë 
përshkrimet e lëndimeve ( vu ajt jeve) nga të  cilat 
njerëzit kanë m betur invalidë. Ato  lista ekzistojnë 
për ushtarët dhe për v ik timat  ci vile të luftës. 
Deklaratë: Že ljko V ladić, S ho qata e të b ur gos urve të k am peve të 
p ërq end rimit,  Mostar, BeH, K ons ul timet  lo kale me p ërf aqë s uesit 
e s ho qa tave të të b ur gos urve të k am peve të p ërq end rimit dhe 
 fa mil jeve të v ik ti mave,  Meg jug orje, BeH, 11 dh jetor 2010.

 Duhet të organizojmë një  takim të përbashkët 
me të b ur go surit e k am peve të p ërq end rimit 
dhe  K oa li c ionin për  KOMRA-në, në mënyrë 
që të  reg jist rohen të gjithë ata që kanë qenë në 
k ampe të p ërq end rimit.

M endoj se  pala b oshn jake veçse e ka listën e të 
b ur gos urve të k am peve të p ërq end rimit (...) Le ta 
organizojmë një  takim të përbashkët me Iniciativën 
për  KOMRA-në dhe me ata që kanë qenë në k ampet 
e p ërq end rimit të Armatës së BeH, të cilët kanë qenë 
në k ampet e p ërq end rimit të Kroacisë, të cilët kanë 
qenë në k ampet s erbe të p ërq end rimit, të mbl id hemi 
të gjithë. Nuk do të na përgjigjen të gjithë 100%, por 
gji th sesi do të  kemi një numër të njerëzve që do të na 
përgjigjen me të cilët do të mund të fi llojmë. 
Deklaratë: Zl atko  Prkić, S ho qata e të b ur gos urve të k am peve të 
p ërq end rimit,  Varesh, BeH, K ons ul timet  lo kale me p ërf aqë s uesit 
e s ho qa tave të të b ur gos urve të k am peve të p ërq end rimit dhe 
 fa mil jeve të v ik ti mave,  Meg jug orje, BeH, 11 dh jetor 2010.

 KOMRA  duhet të jetë e fortë, ta zgjerojë 
veprimtarinë në dhënjen e o pi n ionit për p er-
sonat të cilët kanë qenë përgjegjës të k ri meve, 
ndërsa  tani janë në jetën  pub like. 

 KOMRA  duhet të jetë e fortë br enda saj, s epse aty do 
të jenë tre  popuj, p ërf aqë s uesit e të cilëve gj enden në 
Kryesi dhe pyeten, të  japin m endim  ne gativ për ata 
politikanë.  Duhet  r ea guar me m jete të  le j uara  sipas 
 ligjit, me nj oftim përmes  me d iave, me p resion në 
palët që të mos i vënë më në  lista njerëzit e tillë, gj-
ith ashtu  edhe në p er sonat të cilët i mohojnë f ormat 
e ndryshme të v ik ti mave, siç është  mo himi i k am-
peve të p ërq end rimit. (...)  KOMRA  duhet ta zgjerojë 
veprimtarinë e saj, të japë m en dimin e saj për p er-
sonat të cilët kanë bërë  vepra të kë qija në luftën e 
 ka luar. Nëse mund ta bëjë këtë, pra nëse pranojnë 



Procesi KOMRA

375

Pasqyre e mendimeve, propozimeve dhe rekomandimeve 
janar 2010 – shkurt 2011

që këta njerëz ti tregojnë, atëherë aq janë g jasat që 
ajo të mbijetojë. 
Deklaratë: G ordan Ze ljko, B ordi i Q arkut të HDZ,  Mostar, BeH, 
K ons ul timet  lo kale me p ërf aqë s uesit e s ho qa tave të të b ur gos-
urve të k am peve të p ërq end rimit dhe  fa mil jeve të v ik ti mave, 
 Meg jug orje, BeH, 11 dh jetor 2010.

Të b ur go surit e k am peve të p ërq end rimit nga të 
gj itha anët,  duhet të mbl idhen dhe të fl  asin për 
 ne vojat e tyre. 

E mbështes iniciativën që të mbl idhen të b ur go surit 
e k am peve të p ërq end ri meve  sipas  ko mu nave. Për 
sh embull të  Mos tarit me të  Mos tarit. Unë do të fl as 
dhe do ta dëgjoj  Var eshin, por unë nuk e di çfarë ka 
ndodhë në  Varesh apo në Zenicë. Le të mbl idhen të 
b ur go surit e k am peve të p ërq end rimit të  Mos tarit si 
nga njëra palë,  ashtu  edhe nga e dyta dhe e t reta. 
Deklaratë: Že ljko Z ovko, S ho qata e të b ur gos urve të k am peve të 
p ërq end rimit,  Mostar, BeH, K ons ul timet  lo kale me p ërf aqë s uesit 
e s ho qa tave të të b ur gos urve të k am peve të p ërq end rimit dhe 
 fa mil jeve të v ik ti mave,  Meg jug orje, BeH, 11 dh jetor 2010.

 Se cili anëtarë i  KOMRA-së  duhet ta ketë pël-
qimin e s hoqatës së v ik ti mave. 

... në S tatut të përfshihet mënyra se si do të zgj idhen 
anëtarët e  KOMRA-së, në mënyrë që anëtari nga 
K r oacia, nëse do ta marrë pël qimin apo dritën e 
gjelbër nga s ho qata k r oate, dhe në këtë mënyrë 
 duhet të k onc ep tohet v en dimi. Kjo do të  duhej të 
vlejë  edhe për v endet t jera... 
Deklaratë:  Davor  Pehar, B ordi i qy tetit HDA,  Mostar, BeH, 
K ons ul timet  lo kale me p ërf aqë s uesit e s ho qa tave të të b ur gos-
urve të k am peve të p ërq end rimit dhe  fa mil jeve të v ik ti mave, 
 Meg jug orje, BeH, 11 dh jetor 2010.

S ho qatat e të b ur gos urve të k am peve të p ërq-
end rimit nga BeH  duhet ta kenë p ërf aqë s uesin 
e tyre në Këshillin  Ko or di nues të  K oa li c ionit 
për  KOMRA-në. 

Askush nuk po thotë se  K oa li c ioni për  KOMRA-në 
do të bëjë një m rek ulli. Por, nëse në  mesin e tërë 
asaj të  ke qeje dhe të k rimit të sh kel jeve të të dr ej-
tave të n je riut, p oqëse zbulojmë vetëm një pjesë të 
saj, një p ërq indje  sado të vogël 10 apo 15 p ërqind 
të saj, atëherë  mi s ioni i  KOMRA-së ka  ar ritur 
s ukses. S ukses është  edhe p oqëse vetëm një kryes i 
 vep rave s illet  para drejtësisë. Ndërsa për mënyrën 
apo metodologjinë janë organizatorët, në emrin e 
të cilëve po fl as, ata janë të gatshëm ti pranojnë 
p ro po zimet e  j uaja. (...) m endoj se nuk do të ketë 
kurrfarë p rob lemi nëse p aj tohen të gj itha s ho qatat 
që nga Bosnjë e H er ce go vina, përpos  Anđ elko K vesić, 
ta ketë  edhe një anëtar tjetër të saj në Këshillin  Ko-
or di nues. Këtë do të mund ta ndryshojmë qysh në 
 ta kimin e parë, ky nuk do të jetë p roblem as për 
zonjën  Na taša K andić, as për F ondin për të Drejtën 

 Hu ma ni tare, të jetë ky n jeri, i  cili do të na p ërf-
aqësojë. Nuk mund të l id hemi për  numrin se a do 
të na p ërf aqësojnë kaq apo kaq, krye sore është që të 
jetë n jeri  k ua li tativ dhe me rëndësi është që të gjithë 
ju do të fl  isni për një të vërtetë. 
Deklaratë: R ad milo  Go li janin, L idhja për mbr ojtjen e pronës p ri-
vate dhe të dr ejtat e n je riut. T re binje, BeH, K ons ul timet  lo kale 
me p ërf aqë s uesit e s ho qa tave të të b ur gos urve të k am peve të 
p ërq end rimit dhe  fa mil jeve të v ik ti mave,  Meg jug orje, BeH, 11 
dh jetor 2010.

114.  K ons ul timet  ra jo nale me 
 ko mu ni tetet jo-shumicë mbi 
Iniciativën për t he me limin e 
 KOMRA-së

Shkup,  Ma qe doni
29.  janar 2011.

K ons ul timet  ra jo nale me p ërf aqë s uesit e  ko mu-
ni te teve jo-shumicë janë mbajt në Shkup me 50 
pjesëmarrës nga tërë hapësirat e ish Jugosllavisë. 
 Ta kimin e  hapi G or dana D uvnjak (Këshilli  ko or-
di nues i  K oa li c ionit për  KOMRA-në, anëtare nga 
 Ma qe donia), T atko  Ga jica (P ar lam enti K roat), 
S haip K am beri (Kryetar i Komunës së  Bu ja nocit, 
S erbi).  Foli  edhe  Na taša K andić (F ondi për të 
drejtën  Hu ma ni tare, S erbi). K ons ul timet i  mo deroi 
 Boro  Ki tan ovski ( Ak s ioni për  paqe, P rilep,  Ma qe-
doni. Për këtë ngj arje kanë  rap or tuar  me diet  Ma-
qe done dhe  Ko so vare.

Është e  dom osd oshme të  vihet  ligji për p er-
sonat e zh dukur në tërë  ra jonin.  KOMRA  duhet 
të ndihmojë që  his toria të  int erp re tohet në 
mënyrë u nike. 

Nëse e s hi koni literaturën nga e  cila nxënësit dhe 
studentët e mësojnë historinë, ata s hohin se f aktet 
janë të njëjta, por  kom entet janë të ndryshme. Le 
të t hemi, nëse është f ak tike se l ufta Ba ll ka nike ka 
fi  l luar në  vitin 1912, dhe se  ushtria s erbe, p.sh, ka 
hyrë më Shkup. Kjo ngj arje ka  qasje tërësisht tjetër 
në histografi në s erbe nga ajo  ma qe done.  Liria apo 
o ku pimi i sërishëm? (...) Dhe, nuk mund të them se 
ata janë nxitësit e luftës, por  pa ra qesin bazën për 
k onfl ikt, siç  edhe kanë qenë për k onfl  iktet e f undit 
në ish  Ju gosl lavi. I ni c ia tiva për  KOMRA për këtë 
arsye është e  dom osd oshme. (...) E dyta, dua të p ro-
pozoj  mi ra timin e  ligjit për p er sonat e zh dukur. Kjo 
është p laga më e dhimbshme, jo vetëm për  fa miljet 
por  edhe për anëtarët e sh oqërisë.  Ligji i njëjtë i 
 cili do t’u  jepet të gj itha sh te teve.  Pa johem se me 
këtë ligj u  si gu rohet lehtësi kriminelëve, gjegjësisht 
zvogëlim i  vi teve të dënimit me burg nëse ata  japin 
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 inf or mata për v ar rezat  ma sive apo për  fatin e p er-
so nave të zh dukur.
Deklaratë: N exh medin S pahiu, RTV Mitrovicës, Kosovë, K ons-
ul timet  ra jo nale me  ko mu ni tetet jo-shumicë mbi Iniciativën për 
t he me limin e  KOMRA-së, Shkup,  Ma qe doni, 29.  janar 2011.

Çështje thelbësore se çfarë ka sjellë  deri te ajo 
që njerëzit të cilët do të  duhej të  ishin n ormal 
të bëjnë atë rrëmujë dhe pa kurrfarë nd jeje të 
përgjegjësisë të kryejnë k rime aq të t mer rshme.

S in qerisht  besoj se Ba ll kani mund të jetë një 
hapësirë „n or male“, ku do të  kemi një  raport n ormal 
ndaj historisë dhe ku  his toria nuk do të k eqp ër doret 
për qël lime  po li tike. Që ta arrijmë këtë, e kjo  sipas 
 meje është i deja e  KOMRA-së,  duhet ti dimë f aktet. 
Nuk  duhet të f ri ko hemi që të tregojmë me gisht drejt 
atyre të cilët kanë kryer krim, pa marrë  parasysh a 
janë ata sot në p ushtet, se a i pëlqen kjo o pi n ionit 
 publik të Serbisë, Bosnjë e Hercegovinës, S anx hakut 
dhe Kroacisë, etj. Këshilli Kombëtarë B oshnjak ia 
japë mbështetjen  KOMRA-së. 
(...) Më  in te reson se a do të hulumtojë  KOMRA se 
 cili është sh kaku, dhe  cila është  pa soja. M endoj se 
është çështje thelbësore se çka ka sjellë  deri te ajo që 
ata që do të  duhej të  ishin njerëz n ormal të bëjnë atë 
rrëmujë dhe pa kurrfarë nd jenje të përgjegjësisë të 
kryejnë k rime aq të t mer rshme.
Deklaratë:  Samir ef T andir,  Ko mu ni teti k ul turor B oshnjak, P ri-
je pole, S erbi, K ons ul timet  ra jo nale me  ko mu ni tetet jo-shumicë 
mbi Iniciativën për t he me limin e  KOMRA-së, Shkup,  Ma qe doni, 
29.  janar 2011.

 Duhet të  mi ra tohet  ligji,  sipas të  cilit të gjithë 
kriminelët do të dënohen në të njëjtën mënyrë. 

Por kur  kemi  parasysh këtë temë shumë të ndj eshme, 
e  cila e brengosë tërë  ra jonin për më shumë se dy 
 de kada, g jetja e zgj idhjes është e  dom osd oshme. 
Atëherë, kjo Iniciativë ka nevojë për mbështetje 
shumë më të gjerë se sa vetëm nga sh oqëria  ci vile. 
(...) Ndërsa,  tani, se a do të mund të f or mohet një 
platformë në të cilën do të kërkohen e lem entet e 
veçanta për p ro ce dimin e k ri meve të luftës dhe të 
dënimeve të veçanta? Kjo gjë a koma p ro ce dohet 
kështu që kjo në formë f or male është  duke u bërë, si 
një ob ligim, e jo thelbësore që të s illen  para drejtësisë 
kriminelët e luftës. Nd oshta në këtë atmosferë do 
të  ishte më mirë të ap ro vohet një ligj i përbashkët. 
 Ligjet e sh te teve a i kanë e lem entet e veçanta, kur 
bëhet fj alë për këtë problematikë? Kjo është  qasja e 
njëjtë, dhe nëse n jeri shtet i  mi raton këto k ri tere, e 
 mi raton platformën, atëherë k ri johet një p resion në 
 rajon se kjo gjë  duhet  mi ra tuar.
Deklaratë:  Riza  Ha limi,  de putet, As amb leja  Na c io nale e  kuv endit 
të Republikës së Serbisë, Preshevë, S erbi, K ons ul timet  ra jo nale 
me  ko mu ni tetet jo-shumicë mbi Iniciativën për t he me limin e 
 KOMRA-së, Shkup,  Ma qe doni, 29.  janar 2011.

Në punën e  KOMRA-së  duhet përfshirë  edhe 
tregtinë me  or gane të njerëzve. 

 Se cili krim  duhet të gjy kohet.  Duhet ta gjykojmë 
 edhe tregtinë me  or gane të njerëzve, gjë që nuk kam 
dëgjuar se e ka p ro po zuar n dokush.  Edhe ky është 
krim, tmerrësisht i madh.
Deklaratë: I vana Cv et ković, Këshilli  na c ional i pakicës 
 ma qe do nase,  Leskovc, S erbi, K ons ul timet  ra jo nale me  ko mu ni tetet 
jo-shumicë mbi Iniciativën për t he me limin e  KOMRA-së, Shkup, 
 Ma qe doni, 29.  janar 2011.

 Duhet të  jemi të qënd rueshëm, kjo nuk do të 
jetë e lehtë. 

M endoj se  KOMRA është e ardhmja dhe se kjo 
Iniciativë  duhet ta ketë një mbështetje të fortë, dhe 
m endoj se kjo gjë nuk do të jetë e lehtë. Të gj itha 
gjërat të  cilat  duhet rrënjësisht s qa ruar në këto 
hapësira, do të jetë shumë e vështirë. Por  duhet të 
qëndrojmë  op timist në këtë çështje. Nd oshta jo në 
një të  ardhme të afërt, jo për një vit apo dy, por kjo 
gjë  duhet të ndodhë. 
Deklaratë: S toj anča  Arsić,  Kuv endi  Ko munal në  Bu janoc, S erbi, 
K ons ul timet  ra jo nale me  ko mu ni tetet jo-shumicë mbi Iniciativën 
për t he me limin e  KOMRA-së, Shkup,  Ma qe doni, 29.  janar 2011.

Si ta ng risim çështjen e shtëpive të d je gura, 
përndjekjeve, frikësimeve, v ras jeve shpirtërore 
në S anxhak. 

 Neve na  duhen përgjegjësitë e pavërtetuara  deri 
më  tani, l idhur me k rimet e kryera,  madje  edhe të 
individëve të cilët janë dënuar.  Disa  madje janë 
shpërblyer s epse ka ndodhë një varg i k ri meve të rënda 
në S anxhak, të cilët kanë m betur pa u ndëshkuar. 
Në Ba llkan a koma askush nuk është dënuar për 
v rasjet shpirtërore. Si ta ng risim çështjen e v ras jeve 
shpirtërore të njerëzve, gjegjësisht për përndjekjet, 
për d je giet e shtëpive. S epse nuk janë v ik tima vetëm 
njerëzit e vrarë, çfarë është me frikësimet, çfarë është 
me p ro ceset. Rreth 17 mijë njerëz janë p ro ce suar dhe 
dërguar në  bi seda  inf or ma tive në S anxhak. Çfarë 
 edhe me atë se  edhe në ditët e s otme jetojnë njerëzit 
të cilët janë përgjegjës për m alt re time, t or tura në 
S anxhak, për përndjekje. 
Deklaratë:  Redžep Šk rijelj, F jala B oshn jake,  Novi  Pazar, S erbi, 
K ons ul timet  ra jo nale me  ko mu ni tetet jo-shumicë mbi Iniciativën 
për t he me limin e  KOMRA-së, Shkup,  Ma qe doni, 29.  janar 2011.

 Duhet ta gjejmë mënyrën se si m undet o pi n ioni 
 publik të ndikojë te politikanët që të themelojnë 
 KOMRA-në.

Kjo Iniciativë  duhet ta arrijë p aj timin.  Pasi që p aj-
timi vetëvetiu është p roces i  cili do të zgjasë gjatë, 
m endoj se pa bashkësinë ndërkombëtare nuk 
mund të p resim që p ar lam entet  lo kale, të  ash tu qu-
aj turat e litat  po li tike, do të vijnë  deri te një k ons-
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ensus.  Duhet të gjejmë një mënyrë se si të veprojmë 
në  publik, i  cili do të s en si bi li zohet, dhe  pastaj ai 
 publik të ndikojë në o pi n ionin e politikanëve të 
cilët do ti ndryshojnë  po li tikat, të  cilat nuk janë 
ato  po li tikat e njëjta të  cilat kanë sjellë  deri te kjo, 
dhe nuk janë njerëzit e njëjtë të cilët kanë sjellë 
 deri te kjo.
Deklaratë:  Mato G roz nica, Këshilli K roat  Na c ional në Vojvodi-
në, S erbi, K ons ul timet  ra jo nale me  ko mu ni tetet jo-shumicë mbi 
Iniciativën për t he me limin e  KOMRA-së, Shkup,  Ma qe doni, 29. 
 janar 2011.

Si ti b indim pjesëtarët e  ko mu ni te teve shumicë 
që të fl  asin për k rimet e g ru peve të tyre  et nike.

Të gjithë kryesisht  kemi  folur për k rimet e kryera ndaj 
 pop ullit të tyre, ndaj  pa ki cave të tyre. Megjithatë, 
askush nuk ka  gu ximin të fl asë për k rimet të  cilat 
i ka kryer  pop ulli i vetë. (...) Si ta  binim anëtarin 
e  ko mu ni tetit shumicë të fl asë për k rimet e bërë 
 andaj  ko mu ni tetit pakicë?  Duhet të gj endet ndonjë 
mënyrë se si të b inden ata njerëz që të fl  asin. Ne në 
Bosnjë e Hercegovinë  kemi p roblem s epse  jemi në të 
njëjtin t er ritor, apo, nëse  doni  ashtu, në të njëjtën 
rrugë në një  jemi  ko mu nitet shumicë, në të tjetrën 
 jemi pakicë. 
Deklaratë: S majil Ž li banić, S ho qata e qytetarëve të Grad-
ishicës, Gradishicë, BeH K ons ul timet  ra jo nale me  ko mu ni tetet 
jo-shumicë mbi Iniciativën për t he me limin e  KOMRA-së, Shkup, 
 Ma qe doni, 29.  janar 2011.

 Duhet të hulumtojmë se a ka kryer k rime ndonjë 
Rom. 

Unë do të dëshiroja që në  hul um timet e k ri meve 
të kyçen  edhe Romët të cilët kanë kryer k rime në 
t er ri torin e ish Jugosllavisë. Të shënohet ai k ri-
minel dhe „nd oshta“  edhe nëe të t hemi, shih  edhe ne 
 kemi kryer k rime. A  jemi ne ata që  kemi shk ak tuar 
situatën që  dikush tjetër të kryejë krim ndaj nesh, 
dhe ku është  ga bimi? Pra, në këtë  moment nuk ka të 
dhëna, as unë p er so nalisht nuk i di, nuk jam marrë 
me këtë gjë. 
Deklaratë: D ervo S ejdić, Këshilli Rom në BeH, Sarajevë, 
BeH, K ons ul timet  ra jo nale me  ko mu ni tetet jo-shumicë mbi 
Iniciativën për t he me limin e  KOMRA-së, Shkup,  Ma qe doni, 
29.  janar 2011.

Do të  duhej k ush tuar vëmendje të posaçme për 
ata të cilët dëshmojnë kundër kriminelëve „të 
tyre“. 

Është një n jeri i ri, i  sak ri fi  kuar Blaž S te vović nga 
T re binja i  cili ka dëshmuar (kundër pjesëtarëve 
të  ko mu ni tetit të tij),  pastaj është i zo luar nga 
 ko mu ni kimi nga ana e  ko mu ni tetit të tij dhe ka 
vështirësi shumë të mëdha për  ri so c ia lizim. Pr-
andaj, është shumë e vështirë të  pa ram en dohet për 

të g jetur dhe ta b indim për atë lloj dëshmie,  pasiqë 
nuk ekzistojnë  me ka nizmat e mbr ojtjes së tyre. 
(...) A ekzistojnë nd oshta  me ka nizmat në  nivel 
ndërkombëtarë,  pasi që këto  ligjet  tona nuk janë 
të mj af tu eshme për mbr ojtjen e këtyre njerëzve. 
Nd oshta kësaj çështjeje do të  duhej k ush tuar një 
k ons ultim të tërë. 
Deklaratë:  Senad  Nanić, Sh oqëria k ul tu rore e Boshnjakëve 
të Kroacisë P re porod,  Zagreb, K r oaci, K ons ul timet  ra jo nale 
me  ko mu ni tetet jo-shumicë mbi Iniciativën për t he me limin e 
 KOMRA-së, Shkup,  Ma qe doni, 29.  janar 2011.

 Me diat janë kyçe për k ri jimin e klimës së mirë 
për t he me limin e  KOMRA-së. 

Unë vlerësoj se për ndrys himin e klimës  rolin kyç e 
kanë  me diet. S epse pa  media kjo Iniciativë e mirë 
nuk do të ketë s ukses, nëse nuk e  kemi mbështetjen 
e  me d ieve unë jam sk eptik, por m endoj se do të jetë 
shumë vështirë. (...) Nëse e  kemi bl lo kimin e  me d ieve 
dhe nuk do të  inf or mohet  pub liku i gjerë, atëherë 
asgjë nuk do të ndrys hohet. 
Deklaratë: M ichal S pevak, S ho qata e m iqësisë  ma la zeze-sl lo vake, 
Podgoricë,  Mali i Zi, K ons ul timet  ra jo nale me  ko mu ni tetet jo-
shumicë mbi Iniciativën për t he me limin e  KOMRA-së, Shkup, 
 Ma qe doni, 29.  janar 2011.

Hyrjen në BE  duhet kushtëzuar me  resp ek timin 
e të dr ej tave të n je riut.

Pra, ne  duhet ta formojmë këtë  ins ti tucion, të 
zgj idhen njerëzit e v ull netit të mirë të cilët do 
të punojnë në mënyrë tr ans par ente, ndershëm, 
k orrekt. Të mos ketë e imja, e  jotja apo e t jetrit dhe 
ne të... Unë në këtë pjesë do ta  jepja mbështetjen 
 time për  KOMRA-në. (...)  KOMRA do të  duhej të 
krijojë dhe t’ia ofrojë k re di bi li tetin. S ta tutin  si-
gurisht e hartojnë njerëzit me qël limin që të jetë 
i mirë. Në te mund të bëhen vërejtje, nëse nuk do 
të jetë i tillë. Por,  be soni, unë do të  in sis toja në atë 
që të p ra no hemi në BE, por të jenë qël limet e q arta 
dhe të thonë – zotërinj, të dr ejtat e n je riut, të dr-
ejtat e n je riut. 
Deklaratë:  Mile M ar četa, S ho qata e qytetarëve të dëbuar nga 
 Ko muna në Drvarë, BeH, K ons ul timet  ra jo nale me  ko mu ni tetet 
jo-shumicë mbi Iniciativën për t he me limin e  KOMRA-së, Shkup, 
 Ma qe doni, 29.  janar 2011.

Të dhënat  duhet të jenë të s akta që të shm anget 
 ma ni pu limi. 

Unë e kam k up tuar se  duhet të shënohen me emër e 
mbiemër se në Drvarë, në atë dhe atë f ashat, është 
vrarë  Mitar  Mirić, i l indur në atë dhe atë datë, nga 
ai prind. Pse? S epse sot po h ar tohen  disa  lista, dhe 
kjo është e  ditur  pub likisht, ku është thënë se atje 
në Dërvarë në një fshat serb janë vrarë kaq apo kaq 
serbë, dhe fund është s qa ruar, se në fakt, ata serbë 
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kanë v dekur nga v dekja naty rore. Këtë  duhet shm-
angur në çdo mënyrë. 
Deklaratë:  Fahir  Gutić, S ho qata k ul tu rore B oshn jake, Lubjanë, 
Sl lo veni, K ons ul timet  ra jo nale me  ko mu ni tetet jo-shumicë mbi 
Iniciativën për t he me limin e  KOMRA-së, Shkup,  Ma qe doni, 29. 
 janar 2011.

Ka pasë sh embuj të r as teve  po zi tive kur janë 
shpëtuar njerëzit e  na c io na li te teve t jera. Këtë 
 duhet th ek suar. 

Ka pas një numër të madh të sh emb ujve  po zitiv të 
njerëzve të cilët gjatë luftës kanë shpëtuar pjesëtarët 
e  na c io na li tetit tjetër. Ata njerëz janë lënë anash. 
Këto  raste  duhet  cekur si sh embuj  po zitiv, se  dikush 
ka shpëtuar t jetrin, s epse janë shpëtuar  fa milje të 
tëra, në k up timin e plotë të fj alës në  mom entin e 
f undit. Kësi njerëz ka. Vetëm nëse p aksa p ër pi qemi 
rreth këtyre r as teve dhe ti kërkojmë, ti evidentojmë 
dëshmitë e tyre, të atyre që i kanë shpëtuar tjerët 
dhe të atyre që kanë shpëtuar. Unë m endoj se kjo do 
të mund të ndihmojë në masë të m adhe.
Deklaratë:  Ra domir  Mičić, I ni c ia tiva  de mok ra tike e Serbëve të 
Sarajevës, Sarajevë, BeH, K ons ul timet  ra jo nale me  ko mu ni tetet 
jo-shumicë mbi Iniciativën për t he me limin e  KOMRA-së, Shkup, 
 Ma qe doni, 29.  janar 2011.

115.  K ons ul timet  na c io nale me 
p ërf aqë s uesit e  rr jetit të 
 vep rimit st ra tegjik të Kosovës 
mbi Iniciativën për t he me limin 
e  KOMRA-së

21. shkurt 2011
Graçanicë, Kosovë

K ons ul timet  na c io nale me p ërf aqë s uesit e  rr jetit 
të  vep rimit st ra tegjik të Kosovës (RRVSK) mbi 
Iniciativën për t he me limin e  KOMRA-së i ka 
 or ga ni zuar Q endra për  hul umtim,  do kum entim 
dhe  pub likim (QHDP), në Graçanicë, Kosovë, me 
21. shkurt 2011.  Ta kimin e  mo deroi  Nora  Ah metaj 
(QHDP dhe Këshilli  Ko or di nues i  K oa li c ionit për 
 KOMRA-në, Kosovë), ndërsa fjalën hyrëse e mba-
jtën  Bekim  Balaj (FDH, Kosovë),  Sonja  Ra do šević 
(Këshilli  Ko or di nues i  K oa li c ionit për  KOMRA-në, 
 Mali i Zi), S ne žana Zdr av ković dhe  Mar inko  Đurić 
(S ho qata e  fa mil jeve të të k id na pu arve dhe të 
vrarëve në KiM, S erbi). 

Në K ons ul timet  Na c io nale morën pjesë 41 pjesë-
marrës, prej të cilëve 18 p ërf aqë sues të  Rr jetit 
të  vep rimit st ra tegjik të Kosovës, 10 vëzhgues, 2 
 media, 5 panelistë dhe 6 organizatorë dhe anëtarë 
të  K oa li c ionit për  KOMRA-në. 

K ons ul timet nuk u përcollën nga  me diet shq-
ip tare, por kanë qenë të përcjellura nga  me-
diet s erbe,  radio KiM dhe  Media C entar nga 
Çagllavica. 

 Dis ku timi ka qenë  di namik, dhe i  fo ku suar. 
Pjesëmarrësit kanë qenë të udhëzuar dhe të  inf or-
muar në l idhje me Dr aftin e S ta tutit të  KOMRA-
së, pavarësisht nga ajo se  deri  tani nuk kanë qenë 
të përfshirë në p roces. S hu mica e pjesëmarrësve 
kanë qenë shumë  aktiv gjatë  de ba teve. Ka qenë  in-
te re simi i madh i pjesëmarrësve të k ons ul ti meve 
për bashkëngjitje në Iniciativën për  KOMRA-në, 
ndërsa gjashtë pjesëmarrës kanë nënshkruar f or-
mu larin e ap li kimit në  K oa li c ionin për  KOMRA-
në. 

Përkrahja ime për  KOMRA-në është si  in di vi d-
uale  po ashtu  edhe  kol ek tive s epse S ho qata e  fa-
mil jeve të v ik ti mave, anëtare e së cilës jam  edhe 
unë, ia ka dhënë përkrahjen e saj  K oa li c ionit për 
 KOMRA-në. 

E  kemi parë se  para se gj ithash është  in te resi i ynë 
në te, në atë  K oa licion, dhe mund të them se është 
 in teres  edhe i  K oa li c ionit por  edhe i yni, vërtetimi i 
f ak teve për k rimet e luftës,  para se gj ithash vërteti-
mi i të vërtetës për të gj itha v ik timat. 
Deklaratë: S ne žana Zdr av ković, S ho qata e  fa mil jeve të të k id-
na pu arve dhe të vrarëve në Kosovë dhe  Me tohi, P ri kuplje, S erbi, 
K ons ul timet  Na c io nale me p ërf aqë s uesit e  Rr jetit të  vep rimit 
st ra tegjik të Kosovës, Graçanicë, Kosovë, 21. shkurt 2011. 

Kundërshtarët e idesë për  KOMRA-në i 
frikësohen të vërtetës. 

S ho qata iu ka bashkëngjitë këtij  K oa li c ioni,  jemi 
përcaktuar për mbështetjen;  se cili i ka pasë  mo tivet 
e  veta ndërsa  mo tivi im më i madh, në fakt, është 
nd jenja që v ik timat të mos tr aj tohen në mënyrë të 
njëjtë në të gj itha këto hapësira, dhe kjo ka qenë 
arsyeja që ne si v ik tima, gjegjësisht  fa miljet t’i  pa-
ra qesim  disa prej  ar gum en teve  tona dhe të mund të 
m arrim pjesë në mënyrë të barabartë në p ro cesin e 
vërtetimit të f ak teve... Më  duket se kundërshtarët e 
një i ni c ia tive dhe i deje të tillë në të shumtën e r as-
teve mund të jenë ata të cilët i frikësohen të vërtetës. 
Ne nuk  kemi arsye, posaçërisht  fa miljet dhe v ik-
timat  tona, të turpërohemi nga ajo se kanë v dekur 
në p ragun e shtëpisë së tyre dhe se ato f akte të mos 
vërtetohen dhe të z bu lohen. 
Deklaratë:  Mar inko  Đurić, S ho qata e të vrarëve dhe të k id-
na pu arve në Kosovë dhe  Me tohi,  B eograd, S erbi, K ons ul timet 
 Na c io nale me p ërf aqë s uesit e  Rr jetit të  vep rimit st ra tegjik të 
Kosovës, Graçanicë, Kosovë, 21. shkurt 2011. 
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 Ko mi s ioni  duhet të m erret me vërtetimin e 
përgjegjësive  po li tike dhe  kom an d uese. 

Vërtetimi i të vërtetës, në fakt në Kosovë nënkupton 
vërtetimin e përgjegjësisë  po li tike dhe  kom an d-
uese. Mua më vjen mirë që në Serbinë q end rore 
ekzistojnë p er sona të cilët janë p ro ce duar në  ni vele 
të ndryshme nga  or ganet e str uk tu rave  po li core, 
 ush ta rake dhe  po li tike të Republikës së Serbisë, 
për k rimet e kryera në Kosovë në periudhën e  vi-
teve 1998 dhe 1999, por nga ana tjetër më p engon 
shumë që asnjëri nga këta p er sona nuk është 
përgjegjës dhe as nuk është shpallë përgjegjës në 
asnjë mënyrë, as  lig jore, apo as në mënyrë  mo-
rale-e tike apo në çfarëdo mënyre tjetër, për k rimet 
e kryera ndaj popullatës jo-shq ip tare apo ndaj 
popullatës s erbe në Kosovë në periudhën e  vi teve 
prej 1998.  deri 1999, dhe 2000. Pra, nuk janë 
vërtetuar... M endoj se, përveç t jerash,  ko mi s ioni 
do të  duhej të m errej me vërtetimin e përgjegjësisë 
 po li tike dhe  kom an d uese. 
Deklaratë:  Nenad M ak si mović, Q endra për  paqe dhe tolerancë, 
Graçanicë, Kosovë, K ons ul timet  Na c io nale me p ërf aqë s uesit e 
 Rr jetit të  vep rimit st ra tegjik të Kosovës, Graçanicë, Kosovë, 21. 
shkurt 2011. 

Nuk është e m undur të vërtetohen rr et hanat  po-
li tike dhe sh oqë rore të  cilat kanë sjellë  deri te 
shpërthimi i luftës. 

 Neni 13, “ Ko mi s ioni i ka këto qël lime”, nën a)... 
Nuk jam i sigurtë se, pse janë marrë  parasysh rr-
et hanat  po li tike dhe sh oqë rore? M endoj se kjo, 
 madje  edhe për një grup ekspertësh, sot do të  ishte 
e  pam undur të vërtetoj rr et hanat  po li tike dhe sh-
oqë rore të  cilat kanë sjellë  deri të ndonjë krim i 
luftës apo sh kelje të çfarëdo të dr ejte të n jeri...Nëse 
do ta  me rrnim  parasysh Bosnjë dhe Hercegovinën, 
Kroacinë dhe Serbinë,  cil indo shtet nga  ra joni, do 
të s hohim se  se cili e ka m en dimin e vet për rr et-
hanat  po li tike dhe ato sh oqë rore,  andaj,  tani është 
shumë herët, po e them se,  madje  edhe për ndonjë 
grup të ekspertëve ndërkombëtarë dhe  n eutral nuk 
do të mund të tregojnë në rr et hanat  po li tike apo 
sh oqë rore, dhe nëse do të  ang az hoh eshin për një 
qëndrim i  cili do të d all onte nga të gj itha qënd-
rimet t jera, s epse  se cili e ka qënd rimin e vet për 
 [rr et hanat]  po li tike dhe sh oqë rore... Ky është një 
term me k uptim shumë të gjerë, siç është term i 
gjerë kur është shkatërruar  Ju gosl lavia, kur ka 
ardhë  deri të shpërbërja e saj. 
Deklaratë: Saša Ilić,  Rr jeti st ra tegjik i  vep rimit të Kosovës, 
Graçanicë, Kosovë, K ons ul timet  Na c io nale me p ërf aqë s uesit e 
 Rr jetit të  vep rimit st ra tegjik të Kosovës, Graçanicë, Kosovë, 21. 
shkurt 2011. 

Të zg je rohet m an dati i  KOMRA-së  deri në  vitin 
2004. 

Kërkesa që  viti 2004 të përfshihet në m andat, është 
plotësisht e arsye tu eshme...kjo hynë në kategorinë e 
sh kel jeve të mëdha të të dr ej tave të n je riut, e  cila 
nuk e përjashton që të  he tohet  edhe ajo periudhë. 
Deklaratë:  Mar inko  Đurić, S ho qata e të vrarëve dhe të k id-
na pu arve në Kosovë dhe  Me tohi,  B eograd, S erbi, K ons ul timet 
 Na c io nale me p ërf aqë s uesit e  Rr jetit të  vep rimit st ra tegjik të 
Kosovës, Graçanicë, Kosovë, 21. shkurt 2011. 

 Neve po na p engon ajo  data 2001, s epse  edhe më 
 tutje po sh kelen të dr ejtat e n je riut. M endoj, se 
a koma  fa miljet janë të n dara [ fa miljet s erbe], 
a koma nuk po mund të kt hehen këtu, nuk po mund 
ta shfrytëzojnë pronën e tyre, a koma po nd jehet  pa-
si guria, nuk ka  liri të lëvizjes.
Deklaratë: G or dana  Đorić,  Rr jeti st ra tegjik i  vep rimit të Kos-
ovës, Graçanicë, Kosovë, K ons ul timet  Na c io nale me p ërf aqë-
s uesit e  Rr jetit të  vep rimit st ra tegjik të Kosovës, Graçanicë, 
Kosovë, 21. shkurt 2011. 

Përkrahja e idesë për t he me limin e  KOMRA-së, 
dhe qënd rimi pas saj, është akt  ci vi li zues.

Ne i përcjellim  ak ti vi tetet e  KOMRA-së me  vite, 
dhe na vjen shumë mirë që tashmë e  kemi fi  l luar 
këtë temë  edhe në këto t reva këtu, dhe natyrisht e 
vlerësoj si një akt  ci vi li zues përkrahjen e kësaj i deje. 
Th ënë s in qerisht, unë  edhe tashmë dyshoj se pas 
tri  vitesh do të mund të arrijmë të  kemi ef ekte të 
mëdha,  duke e  ditur situatën dhe  duke e parë këtë 
m os besim i  cili po n dihet në këtë  dis kutim këtu mes 
 neve, dhe se do të arrijmë ndonjë p rogres. 
Deklaratë: Ž arko J ok si mović, gazetarë nga Link P ord uk s ioni, 
K ons ul timet  Na c io nale me p ërf aqë s uesit e  Rr jetit të  vep rimit 
st ra tegjik të Kosovës, Graçanicë, Kosovë, 21. shkurt 2011. 

 Re cip ro ci teti në zgj edhjen e anëtarëve të 
 KOMRA-së në bazë të përkatësisë  et nike, është 
shumë i rëndësishëm. 

Mua më  in te reson  re cip ro ci teti, m endoj se është 
shumë i rëndësishëm, ju  keni thënë tre anëtarë 
[ KOMRA], prej të cilëve njëri është femër. Është 
shumë e rëndësishme që këtu të jetë një  re cip ro citet, 
unë m endoj se katër anëtarë do të  ishte numër ideal 
për te, dhe të jenë të përfshira të gj itha  na c io na li-
tetet, kështu do të  fi  tohej k re di bi li teti.
Deklaratë:  Je lena  Mi li čević,  Mi s ioni i njerëzve të v ull netit të 
mirë, Mitrovicë, Kosovë, K ons ul timet  Na c io nale me p ërf aqë-
s uesit e  Rr jetit të  vep rimit st ra tegjik të Kosovës, Graçanicë, 
Kosovë, 21. shkurt 2011. 

(...) Dy shq iptarë dhe një serbë,  sipas  meje është 
me të vërtetë... duhet të jetë  edhe një serb.  Duhet të 
ekzistojë ai  re cip ro ci teti. 
Deklaratë: S ne žana  Perić, Q endra për p ro mo vimin e të dr ej tave 
të të ri njve,  Novo Bërdë, Kosovë, K ons ul timet  Na c io nale me 
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p ërf aqë s uesit e  Rr jetit të  vep rimit st ra tegjik të Kosovës, Graçan-
icë, Kosovë, 21. shkurt 2011. 

P re sid enti nuk do të  duhej ta bëjë përzgjedhjen 
përfundimtare të anëtarëve të  KOMRA-së. 

Kur  keni thënë se p re sid enti vendosë për anëtarët. 
Kjo për mua është e  pap ra nu eshme. S epse, me këtë 
çështje do të  duhej të m erren  or ga ni zatat  jo qe ve ri-
tare, do të  duhej të m erren individët, m endoj s ho-
qatat, a so c ia c ionet dhe ata do të  duhej t’i zgj edhin 
p ërf aqë s uesit, e të mos vendosë për këtë p re sid enti i 
sh tetit (...) në Kosovë, posaçërisht, në të gj itha ato, të 
them  fo rumet  po li tike, kanë m betur ata të cilët kanë 
marrë pjesë në luftë. Dhe  si gurisht se ai më parë do 
të propozojë ndonjë anëtarë i  cili nuk do të  ang az-
hohej t’i shoh k rimet e tij, por do të m un dohej ti sheh 
k rimet e të tjerëve. 
Deklaratë: G or dana  Đorić,  Rr jeti st ra tegjik i  vep rimit të Kosovës, 
Graçanicë, Kosovë, K ons ul timet  Na c io nale me p ërf aqë s uesit e 
 Rr jetit të  vep rimit st ra tegjik të Kosovës, Graçanicë, Kosovë, 21. 
shkurt 2011. 

(Th jesht është e  pa be su eshme për mua, që me s tatut 
t’i of rohet aq mundësi e m adhe  qe verisë dhe  qe ve-
rive për t‘a k ontr ol luar punën dhe për të k ontr ol-
luar përzgjedhjen e anëtarëve... në Kosovë a koma, 
 edhe më  tutje, në  qe veri është  reg jimi i njëjtë, i  cili 
në një mënyrë është përgjegjës për k rimet të  cilat 
janë kryer, dhe thjeshtë e kam të  pa be su eshme që 
me s tatut ne vetë  vetes po ia l idhim  duart, dhe vetë 
 vetes po ia kufi zojmë lirinë. Nëse ky ka qenë, apo 
nëse ky është një k on cesion i dhimbshëm i  cili  duhet 
të bëhet për tu  ar ritur mbështetja  po li tike, e k uptoj, 
nëse kjo është kështu, dhe  besoj se do të  duhej të më 
t honi se kjo është d ashur të bëhet kështu, nëse jo, 
thjesht e kam të  pa be su eshme që vetë  vetes ia  kemi 
 ku fi  zuar lirinë.
Deklaratë: Nenad M ak si mović, Q endra për  paqe dhe tolerancë, 
Graçanicë, Kosovë, K ons ul timet  Na c io nale me p ërf aqë s uesit e 
 Rr jetit të  vep rimit st ra tegjik të Kosovës, Graçanicë, Kosovë, 21. 
shkurt 2011. 

Serbët nga  Veriu i Kosovës  duhet të përfshihen 
në p ro cesin e  KOMRA-së. 

Unë,  ab so lutisht e mbështesë këtë iniciativë, më të 
vërtetë më tërë zemrën  time, dhe ajo që d esha të 
them dhe  fuqishëm ta th eksoj, nëse ju m en doni ta 
përfshini  veriun në iniciativë, këtu do të  duhet të 
 jeni shumë,  tejet obj ektiv, si nga njëra anë,  po ashtu 
 edhe nga t jetra. Nëse m en doni të  vep roni në  veriun 
e Kosovës, a e  dini ju, se k am panja  juaj  duhet të jetë 
obj ek tive dhe  pa anshme...
Deklaratë: S ne žana  Perić, Q endra për p ro mo vimin e të dr ej tave 
të të ri njve,  Novo Bërdë, Kosovë, K ons ul timet  Na c io nale me p ërf-
aqë s uesit e  Rr jetit të  vep rimit st ra tegjik të Kosovës, Graçanicë, 
Kosovë, 21. shkurt 2011. 

Nuk ka s ukses në sh oqëri dhe askush nuk mund 
të shkojë më  tutje,  de risa nuk do të  jepen lloga-
ritë për atë se çfarë ka nd odhur. 

Nuk mund të bëhet pa ju, nuk m undet pa v ik timat, 
nuk m undet pa ata të cilët më së sh umti kanë 
pësuar që të  vihet  deri te p aj timi. Dhe në këtë aspekt 
m endoj se se kjo është mundësia që të  vihet jo vetëm 
 deri te e vërteta e  cila është shumë e rëndësishme, 
por është mundësia që të  hapen p ro ceset e  reja. Ato 
do të jenë të vështira, nuk do të  be sohet në to,  pastaj 
do të  be sohet, por më e rëndësishmja është që ata 
të cilët kanë  vu ajtur më së sh umti, të cilët janë v ik-
tima, ata pranojnë të fl  asin dhe kjo për mua është 
 pa suria më e m adhe. 
Nëse kjo iniciativë, siç po sy nohet këtu, të ngritët në 
 ni velin më të lartë dhe të  ins ti tu c io na li zohet, mu 
kështu siç është paraparë me s tatut, dhe unë jam 
 jurist i  dip lo muar,  andaj këtë çështje e k uptoj mjaft 
mirë si dhe të gjithë ato p ro po zime, m endoj se do të 
jetë mundësi për të gjithë  popujt të cilët jetojnë në 
këtë  rajon.  Andaj, dëshiroj tua japë tërë mbështetjen 
 time dhe u uroj që të  keni s ukses.  Si gurisht do të  keni 
s ukses,  si gurisht do të  ar rini s uk sesin s epse nuk ka 
s ukses në sh oqëri dhe askush nuk mund të shkojë 
më  tutje, përderisa nuk do të  jepen llogaritë për atë 
se çfarë ka nd odhur. 
Deklaratë: M om čilo Tr aj ković, Çagllavicë, Kosovë, K ons ul timet 
 Na c io nale me p ërf aqë s uesit e  Rr jetit të  vep rimit st ra tegjik të 
Kosovës, Graçanicë, Kosovë, 21. shkurt 2011. 
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PJE SA  I – KUP TI MI I NO CI O NE VE 
NË KËTË STA TUT

Kup ti mi i no ci o ne ve në këtë Sta tut

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:

(...) mua nuk po më pëlqen që kjo qu het sta tut, sep se 
kur fl a sim për sta tu tet, do të thotë sta tu tin e mi ra-
ton një or gan i for mu ar më parë, me të ci lin e rre-
gul lon punën e tij. Men doj se du het të jetë kështu, 
sep se bëhet fj alë për më shumë shte te nënshkruese, 
të ci lat e nënshkruajnë një do ku ment, dhe i ci li pa-
staj në formë të një marrëveshjeje ndërkombëtare 
shkon në mi ra tim te ku ven det kombëtare, dhe si pas 
të gjit ha kus hte tu ta ve të shte te ve ajo marrëveshje 
bëhet ligj, gjegjësisht marrëveshje ndërkombëtare e 
ci la do të jetë mbi li gjet na ci o na le. Men doj se ky nuk 
du het të qu het sta tut. (…)Pra, ajo që unë do të su gje-
ro ja është që në do ku ment bazë, të ci lin nuk  di se si 
ta emëroj,  të jetë man da ti i Ko mi si o nit dhe të jetë 
një fushë e ak ti vi te tit, fushëveprim dhe ju ri dik sion 
i Ko mi si o nit dhe di sa seg men te të tje ra. Ajo çka unë 
men doj është se nuk  gu xon të jenë në tek stin kryesor, 
sep se tek sti  si pas të gjit ha ve du het të jetë ju ri di kisht  
re le vant, nga ana tjetër ai du het të jetë i kuptueshëm 
kryesisht  nga ana e vik ti ma ve, por  du het të kup-
to het ed he  për opi nion e gjerë i ci li nuk ka njo hu-

ri  nga fus ha ju ri di ke, por du het të jetë  ju ri di kisht 
re le vant.  Në këtë rast ai bëhet ligj, li gji i atij shte ti, 
du het të dal lo het nga do ku men tet per so na le, këto 
de ta je tek ni ke në lid hje me  përzgjedhjen, metodën e 
përzgjedhjes si do mos pa ne lit zgjed hor. 
Deklaratë: Ivan No vo sel, Le ga lis, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met 
Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq ërisë Ci vi le, Za greb, Kro a ci, 1 
qer shor 2010

De fi ni ci o ni

1. Ko mi si o ni ra jo nal për vërtetimin e fak te-
ve, për kri met  e luftë dhe shke ljet tje ra të 
rënda të të drej ta ve të nje ri ut në ter ri to rin 
e RSFJ-së së di kur shme, është Organizatë 
Ndërkombëtare e the me lu ar me këtë akt li-
gjor.

2. Emërtimi i shkur tu ar është KO MRA. 

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:

(...) ek zi ston dal li mi ter mi no lo gjik, dal li mi kon-
cep tual mes shpre hje ve ter ri to ri dhe hapësira. [‘në 
hapësirë’ të zëvendësohet me ‘në ter ri tor’).
Deklaratë: Li li a na Ca nju ga, UDVDR PGZ, Za greb, Kro a ci, Kon-
sul ti met Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq ërisë Ci vi le, Za greb, 
Kro a ci, 1 qer shor 2010

VI Procesi konsultativ mbi 
Draft Statutin e KOMRA-s
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“[Ko mi si o nin] e themelojnë shte tet e kri ju a ra nga 
shkatërrimi i ish Republikës So ci a li ste Fe de ra ti-
ve të Jugosllavisë“. Men doj se këtë du het ri for mu-
lu ar du ke pasë pa rasysh situatën mes Serbisë dhe 
Kosovës, sep se nëse shte tet e da la nga ter ri to ri i ish 
Jugosllavisë pranojnë të nënshkruajë Ko so va, Ser-
bia nuk do të pranojë, as Bo snja nuk do të pranojë, 
auto ma ti kisht do të rrëzohemi në provën e parë. 
Deklaratë: Za im Ele zi, Këshilli i OJQ-ve boshnjakë nga Ko so va, 
Pejë, Kosovë, Kon sul ti met ra jo na le me OJQ-të mbi draf tin e sta-
tu tit të KO MRA-së, Ba nja Llukë, BeH, 5 qer shor 2010

Dua të them se në tërë këtë ide pikënisja do të is-
hte përgatitja dhe përmbyllja e një marrëveshjeje 
ndërkombëtare shumëpalëshe mes shte te ve re le-
van te, me të ci lat do të përcaktohej ky Ko mi sion, 
ky or gan – KO MRA. Pa një marrëveshje të tillë 
ndërkombëtare, si pas be si mit tim të thellë, nuk 
mund të ar ri het zgjid hje e shpejtë dhe efi  ka se. Nëse 
kjo marrëveshje ndërkombëtare do të ar ri hej ed-
he me asi sti min e bashkësisë ndërkombëtare, pse 
ta fsheh një ide të tillë, një marrëveshje e tillë do të 
thos hte bazë nga e ci la do të shko hej më tu tje. Pa-
si të jetë mi ra tu ar një marrëveshje e tillë, shte tet 
nënshkruese të kësaj marrëveshjeje do të du hej ta 
rregullojnë zba ti min e saj, e pa staj do të vijë rad ha 
e rre gul li mit me sta tut e të gjit ha atyre pyetje ve, po 
e thek soj, të ce ku ra në mënyrë ku a li ta ti ve, kon ci ze 
dhe pre ci ze në draf tin e marrëveshjes së ofru ar, të 
cilën ke mi pa sur ra stin ta le xojmë.  (...) Pra, këtë 
du het kon si de ru ar vetëm si pikënisje për sta tu tin 
e ardhshëm. Megjithatë, mua si një ju rist prap se 
prap më shqetëson fak ti që njëkohësisht nuk fl a-
sim ed he për pikën fi l le sta re për këtë marrëveshje 
ndërshtetërore. Kështu që unë men doj se në kon-
sul ti met e ardhshme du het të përdoret ter mi ‘ba-
zat fi l le sta re’  meqë ‘draft’ me të vërtetë do të thotë 
përgatitje e veçantë tek ni ke e një do ku men ti li gjor. 
Deklaratë: Ibro Bu liq, pro ku ror, Pro ku ro ria për kri me luf te BeH, 
Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 
qer shor 2010

Men doj se këtu, së pa ri du het të ni se mi nga fak ti se 
sta tu tit i paraprinë marrëveshja ndërkombëtare e 
mi ra tu ar për the me li min e KO MRA-së, e pa staj ky 
do ku ment përcakton që shte tet anëtare, du ke pra-
nu ar këtë do ku ment, e pranojnë ed he sta tu tin, sep-
se një pjesë e mad he e sta tu tit për nga natyra është 
pjesë e pro ce sit, në mënyrë që të ketë funk sion ju ri-
dik, të qëndrojë në do ku men tin i ci li këtu de fi  no het 
si “kontratë”, ed he pse ajo nuk është kontratë, por 
marrëveshje ndërkombëtare në bazë të së cilës the-
me lo het KO MRA.  

Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo viq, Sho qa ta e Avokatëve, Ma li i Zi, 
Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 
qer shor 2010

Nëse ven do sim se sta tu tin do ta mi ra toj eks klu zi-
visht ko mi si o ni, atëherë çështja e bashkëpunimit të 
shte te ve, kon fi r mi mi i or ga ne ve shtetërore kom pe-
ten te etj. do të jenë ab so lu tisht të pa ne voj shme sep se 
auto ma ti kisht kalojnë në marrëveshjen e ardhshme 
ndërshtetërore, ndërsa ne pa staj në të vërtetë do 
të mund të mer re mi me çështjet të ci lat i përkasin 
vetëm punës së ko mi si o nit. Nëse ndonjë dispozitë do 
të jetë në marrëveshje, nuk ka nevojë të përsëritet në 
sta tut. Për çështjet e mënyrës së punës, zgjed hje ve 
etj, sta tu ti do të thir ret në dis po zi tat e marrëveshjes, 
dhe fund. Nëse marrëveshja ndërshtetërore do të 
caktojë mënyrën e zgjed hje ve dhe të kërkojë mi ra ti-
min e or ga ne ve shtetërore, atëherë si mund të mer-
re mi ne me të? Men doj se kjo s’ka kup tim të shkojë në 
apo me përmbajtjen e marrëveshjes ndërshtetërore. 
Do ti shkaktojmë pro blem ve tes, dhe kjo ide e mre-
kul lu es hme do të përjetonte ko laps në par la men tet 
na ci o na le. 
Deklaratë: Mu nib Ha li lo viq, pro ku ror, Pro ku ro ria për kri me luf-
te në BeH, Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, 
Kro a ci, 11 qer shor 2010

Në aspek tin li gjor nuk ka asnjë pengesë që sta-
tu ti të mos jetë pjesë, do të thotë, i barabartë me 
marrëveshjen ndërshtetërore. Kjo marrëveshje 
ndërshtetërore mund ti ketë dy ne ne: ne ni i parë i ci-
li i re fe ro het të dytit dhe i dyti i ci li është përmbajtja 
e sta tu tit.  
Deklaratë: Ivan Jo va no viq, këshilltar li gjor në mi si o nin OS BE, 
Ser bi, Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro-
a ci, 11 qer shor 2010

Ekzistojnë shumë mo da li te te tje ra të ci lat do të is hin 
të pra nu es hme për të gjithë në ra jon. Për shem bull, në 
të gjit ha shte tet për të ci lat po fl a sim vlen ose është e 
mi ra tu ar Kor ni za e Konventës për mbroj tjen e pa ki-
ca ve. Është e mun dur të përpilohet ndonjë do ku ment 
në kuadër të Këshillit të Evropës, Kom be ve të Bas-
hku a ra, etj, dhe pa staj të bashkëngjiten të gjithë.
Deklaratë: Go ran Mi le tiq, këshilltar li gjor për të drej tat e nje ri ut, 
Ci vil Rights De fen ders, Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin 
li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

(...) je pet de fi  ni ci o ni i KO MRA-së i ci li du het të 
jetë pjesë përbërëse, the me lo re dhe pri ma re e 
marrëveshjes ndërshtetërore, të ci lin shte tet do ta 
miratojnë në mo men tin e pra ni mit të the me li mit të 
ko mi si o nit. Me sta tut nuk for mo het ko mi si o ni, me 
sta tut as nuk de fi  no het çka është ko mi si o ni. Do të 
thotë, (...) de fi  ni ci o net mund të mbe ten por du het të 
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ndje kin metodologjinë. Vetëm atëherë mund të vinë 
ele men tet tek ni ke: em ble ma, lo go ja. Këto du het të 
rre gul lo hen me sta tut. 
Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo viq, Sho qa ta e Avokatëve Ma li i Zi, 
Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 
qer shor 2010

(...) do të mund të shman gen vërejtjet se marrëveshja 
ndërshtetërore du het ti paraprijë asaj, mun det 
vetëm të shto het shpre hja „Ko mi si o ni Ra jo nal për 
vërtetimin e fak te ve të kri me ve të luftës dhe shke-
lje ve tje ra të të drej ta ve të nje ri ut në ter ri to rin... 
të cilën e formojnë shte tet e da la nga shkatërrimi 
i ish Jugosllavisë“, të vi het „të cilën do ta themelojnë 
në të ar dhmen në bazë të kësaj marrëveshje 
ndërkombëtare“. 
Deklaratë: Zo ran Pusiç, Këshilli Qyte tar për të drej tat e nje ri ut, 
Kro a ci, Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, 
Kro a ci, 11 qer shor 2010

 (...) KO MRA mund të mbledh in for ma ta re le van-
te, dhe ne bazë të këtyre in for ma ta ve të përpiloj ra-
por tin, t’ja përcjellë or ga ne ve gjyqëso re dhe në këtë 
mënyrë të bashkëpunojë me ta. Mirëpo, në ne nin 
(...) qëndron:  „Ko mi si o ni ra jo nal për vërtetimin 
e fak te ve“, ed hep se fak tet mund ti vërtetoj vetëm 
gjyka ta me ven dim të plotëfu qishëm. 
Deklaratë: Go ran Ro diq, Podgoricë, Ma li i Zi, Kon sul ti met Ra jo-
na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

(...) di ku ne tek stin e draf tit përmendet „zo na“ di ku 
përmendet „ter ri to ri“ e di ku „hapësira“. Do të thotë, 
se du het të përcaktohet një term i vetëm, dhe pa staj 
nen pas ne ni të har mo ni zo hen ato. 
Deklaratë: Va sil Si nis htaj, Këshilltarë, Ko mu na e Qyte tit të 
Tu zit, Ma li i Zi, Kon sul ti met ra jo na le me ko mu ni te tet shumëna-
cionale mbi Iniciativën për the me li min e KO MRA-së, Mo star, 
BeH, 28  gusht 2010

(...) do të du hej të tre go het se ci lat janë ato shte te dhe 
të përdoret emërtimi zyrtar ‘Re pu bli ka e Kosovës’, e 
jo Ko so va. 
Deklaratë: Vi sar De mi ri, Sho qa ta e ish të bur go sur ve po li tik, 
zyra në Vi ti, Kosovë, Kon sul ti met na ci o na le me ish të bur go su rit 
po li tik mbi har ti min e sta tu tit të KO MRA-së, Prishtinë, Kosovë, 
15 shta tor 2010

KO MRA është një or gan ndihmës, mbështetës për 
si ste min li gjor, për nevojën e sjel ljes ku a li ta ti ve të 
ven di me ve. Kjo du het të jetë në ne nin 1. 
Deklaratë: Sa lih Ra so vac, Cor ri dor, BeH, Fo ru mi i shtatë ra jo-
nal për drejtësinë tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Objek ti vat dhe 
Detyrat e KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 16 te tor 2010

Ci lat do të jenë gjuhët e marrëveshjes? A do të jenë 
të gjit ha ato të ci lat i përmendëm [gjuhët zyrta re 
të shte te ve nënshkruese]? Nëse po, atëherë ke mi një 

pro blem, sep se ndonjëherë kup ti mi i di sa gjërave 
nuk është i njëjtë në të gjit ha gjuhët. Në këtë kup tim 
unë pro po zoj gjuhën an gle ze si gjuhë ne u tra le, ta 
ke mi si gjuhë shtesë. 
Deklaratë: Mi lan Br glez, pro fe sor, Fa kul te ti për shken ca po li ti ke, 
Uni ver si te ti në Lubjanë, Sllo ve ni, Kon sul ti me ra jo na le me ko mu-
ni te tin e juristëve, Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010

Këtu thu het shumë qartë se KO MRA është “orga-
nizatë ndërkombëtare e the me lu ar me këtë 
akt ju ri dik”. Du ke i pas pa rasysh stan dar det 
ndërkombëtare të të drejtës për the me li min e or-
ga ni za ta ve ndërkombëtare, atëherë sta tu ti nuk 
është ak ti me të ci lin mund të the me lo het një 
organizatë ndërkombëtare e tillë (...) men doj se këtë 
for mu lim du het lënë në formën e një marrëveshje 
ndërshtetërore i ci li do të is hte akt ju ri dik me të ci-
lin the me lo het KO MRA.  
Deklaratë: Ibro Bu lić, Pro ku ro ria e BeH, BeH,  Kon sul ti me ra jo-
na le me ko mu ni te tin e juristëve, Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010

(...) ver si o ni ori gji nal i tek stit do të du hej të je të 
në gjuhën an gle ze, siç është në shumicën e marrë-
veshjeve ndërkombëtare.
Deklaratë: Mar ga ri ta Ni ko lov ska, In sti tu ti për të drej tat e nje-
ri ut, Shkup, Ma qe do ni Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e 
juristëve, Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010

Shtro het pyetja, a mun det një organizatë ndërko-
mbëtare të the me lo het me një akt të tillë ju ri dik? E 
dyta, po qe se është for mu ar, kush e mbështetë këtë 
akt ju ri dik, du ke pasë pa rasysh se bëhet fj alë për 
më shumë shte te? Pra, që kjo të mund të kalojë, nëse 
asgjë tjetër, të kalojë, si pas men di mit tim, ra ti fi  ki-
min në par la men tet na ci o na le.
Deklaratë: Mar ga ri ta Ni ko lov ska, In sti tu ti për të drej tat e nje-
ri ut, Shkup, Ma qe do ni Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e 
juristëve, Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010

(...) mund të përcaktohet me sta tu një organizatë 
ndërkombëtare, si p.sh të the mi Kar ta e Kom be-
ve të Bas hku a ra apo sta tu ti i Romës i Gjykatës 
Ndërkombëtare pe na le. 
Deklaratë: doc. dr Mi lan Br glez, Fa kul te ti për shken ca po li ti ke, 
Uni ver si te ti në Lubjanë, Sllo ve ni, Kon sul ti me ra jo na le me ko mu-
ni te tin e juristëve, Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010

(...) “në hapësirat e Republikës So ci a li ste Fe de ra ti ve 
të Jugosllavisë së di kur shme, (RSFJ),” të zëvendësohet 
me (...) “shte tet kon trak tu e se”.
Deklaratë: Ibro Bu lić, Pro ku ro ria e BeH, prokurorë, Sarajevë, 
BeH, Kon sul ti met ra jo na le me juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. 
ja nar 2011 

Unë paj to hem me pro po zi min, i ci li me sa e kam 
kup tu ar ka ardhë nga pjesëmarrësit e kon sul ti me ve 
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nga Kro a cia, që fj a la “hapësirë” të zëvendësohet me 
fj alën “ter ri tor”. Ter mi ter ri tor është më i zakonshëm 
në marrëveshjet ndërkombëtare. Ter mi hapësirë 
përdoret kur du am të përcaktojmë një pjesë të ter ri-
to rit të ndonjë shte ti.
Deklaratë: Ivan Jo va no vić, Mi si o ni i OS BE në Ser bi, Be o grad, 
Ser bi, Kon sul ti met ra jo na le me juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. 
ja nar 2011 

Sim bo let

Ko mi si o ni ven dos mbi iden ti te tin e vet vi zual që 
përfshin emblemën, lo gon dhe vulën.

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:

Men doj se në pjesën e parë është te jet e rëndësishme 
të ce ken emri dhe se lia, të jetë në dis po zi tat hyrëse së 
bas hku me emblemën dhe lo gon. Vu la askund nuk 
përmendet, e di het se Ko mi si o ni Ra jo nal du het ta 
ketë vulën e saj. 
Deklaratë: Ve sna Si mo viq, Sho qa ta e Avokatëve, Ma li i Zi, 
Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, 
Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

Se lia dhe Se kre ta ri a ti Ek ze ku tiv

1. Se lia e Ko mi si o nit është në Sarajevë.

2. Mbështetje në punën e anëtarëve dhe anë-
tareve të Ko mi si o nit si gu ron Se kre ta ri a ti 
Ek ze ku tiv, në selinë e Ko mi si o nit. 

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:

E pa ra, se lia e KO MRA-së është në Sarajevë. Shumë 
mirë. E përshëndes. 
Deklaratë: Tin Ga zi vo da, Qen dra për të drej tat e nje ri ut, Za greb, 
Kro a ci, Kon sul ti met Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq ërisë Ci vi-
le, Za greb, Kro a ci, 1 qer shor 2010

Se ri o zi te ti i pro po zi mit kërkon përgjegjësinë nga ne 
që të ke mi situatë shumë sta bi le atje ku propozojmë 
të jetë se lia. Mo men ta lisht ne e ke mi situatën më 
jo sta bi le në Bo snje e Hercegovinë. 
Deklaratë: Vel ko Vi qe viq, UDVDR PGZ, Za greb, Kro a ci, Kon-
sul ti met Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq ërisë Ci vi le, Za greb, 
Kro a ci, 1 qer shor 2010

Men doj se është e drejtë po qe se se lia të jetë në Kosovë, 
sep se Ko so va ka përjetuar dhunë të papërshkruar 
në de ka dat e fun dit, e ndos hta ed he me she kuj.

Deklaratë: Ba li Der vis hi, Sho qa ta e ish të bur go sur ve po li tik, 
kryetar i zyrës në Vus htr ri, Kosovë,  Kon sul ti met na ci o na le me 
ish të bur go su rit po li tik mbi har ti min e sta tu tit të KO MRA-së, 
Prishtinë, Kosovë, 15 shta tor 2010

Pe ri ud ha e ve pri mit

1. Pe ri ud ha e ve pri mit të Ko mi si o nit është tri 
vjet.

2. Pe ri ud ha e ve pri mit të Ko mi si o nit nuk 
përfshin periudhën e përgatitjeve, e ci la fil-
lon nga mbled hja kon sti tu i ve dhe vaz hdon, 
më së gja ti, gjashtë mu aj. 

3. Ko mi si o ni mund ta zgjasë periudhën e ve-
pri mit më së shum ti për gjashtë mu aj.

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:

Vetë man da ti i KO MRA-së du het të jetë më i gjatë 
se dy vi te, even tu a lisht, ndos hta me de fi  ni cion të 
ndryshu ar të ro lit pas dy vi tesh, por du het të jetë më 
i gjatë se dy vi te. KO MRA du het të jetë ajo e ci la pa-
staj do ta përcjellë im ple men ti min e të gjit ha ve. 
Deklaratë: Je le na Mi lja nić, Zyra e të rinj ve të Ministrisë së 
spor tit, kulturës dhe me di e ve të Ma lit të Zi, Podgoricë, Ma li i 
Zi, Kon sul ti met ra jo na le me të rinjtë mbi draf tin e Sta tu tit të 
KO MRA-së, Podgoricë, Ma li i Zi, 29 maj 2010 

Ajo që unë men doj është se kjo është  periudhë e 
shkurtë e mbled hjes së të gjit ha fak te ve për kryer jen 
e kri me ve të luftës dhe shke lje ve tje tra të rënda të 
të drej ta ve të nje ri ut. Men doj se ai man dat prej dy 
vi te e gjysmë është te jet i shkurtë për tu mbled hur të 
gjit ha fak tet. 
Deklaratë: Me vlu din Lu piq, Sho qa ta e fa mi lje ve të bur go sur ve 
dhe per so na ve të zhdu kur nga Ko mu na e Zvor ni kut, Zvor nik, 
BeH, Kon sul ti met na ci o na le me sho qa tat e vik ti ma ve lid hur me 
draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, Tuzëll, BeH, 29 maj 2010

Ndos hta do të jetë më mirë nëse e vlerësojmë në 
bazë të di sa përvojave kra ha su e se se janë të ne-
voj shme dy vi te e gjysmë, vetëm për të hyrë, pe-
ri ud ha përgatitore gjashtë mu aj dhe man da ti i 
kohëzgjatjes dy vi te e gjysmë apo tri vi te. Pse të 
ku fi  zo he mi kaq shumë në këtë seg ment. Mund të 
zgjasë de ri në tri vi te. 
Deklaratë: Tin Ga zi vo da, Qen dra për të drej tat e nje ri ut, Za greb, 
Kro a ci, Kon sul ti met Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq ërisë Ci vi-
le, Za greb, Kro a ci, 1 qer shor 2010

Men doj se man da ti është te jet i shkurtë. Këtu bëhet 
fj alë për dy vi te dhe gjashtë mu aj përgatitje (…) de fi -
ni ti visht du het mbaj tur pa ra gra fi n e tretë, vetëm se, 
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nuk e di, a është mi re që KO MRA ta vazhdojë vetë 
man da tin apo di kush tjetër. 
Deklaratë: Ivan No vo sel, Le ga lis, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met 
Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq ërisë Ci vi le, Za greb, Kro a ci, 1 
qer shor 2010

 (...) unë pro po zoj që të vaz hdo het man da te sa më 
shumë e mun dur, pra ve prim ta ria e përgjithshme 
e mun dur e ko mi si o nit, e jo të ku fi  zo het në dy vi te 
apo dy vi te e gjysmë, e çka më vonë do të mund të 
jetë pro blem i madh. 
Deklaratë: Sla ven Ras hko viq, So ku men ta, Za greb, Kon sul ti met 
Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq ërisë Ci vi le, Za greb, Kro a ci, 1 
qer shor 2010

Unë do të mund të pro po zo ja që the me lu e sit e KO-
MRA-së të mund ta vazhdojnë man da tin e KO-
MRA-së për gjashtë mu aj. 
Deklaratë: Ve sna Ter she liq, Do ku men ta, Za greb, Kro a ci, Kon-
sul ti met Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq ërisë Ci vi le, Za greb, 
Kro a ci, 1 qer shor 2010

Në fakt, kjo pjesë përfshinë periudhën, mund të in-
ter pre to het se në kuadër të kësaj pe ri ud he fak ti kisht 
të përfshihet ko ha e përgatitjeve. Pran daj, pro po zoj 
që në vend të “përfshinë” të shkru het “fi l lon”. Pra, 
atëherë mund të kon klu do het se man da ti fi l lon 
pas gjashtë mu aj përgatitje, e jo ato gjashtë mu aj 
përgatitje të jenë pjesë në kuadër të man da tit. 
Deklaratë: Li li a na Ca nju ga, UDVDR PGZ, Za greb, Kro a ci, Kon-
sul ti met Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq ërisë Ci vi le, Za greb, 
Kro a ci, 1 qer shor 2010

Unë des ha të pro po zoj zgjid hje pa ra le le, e ajo është 
që megjithatë KO MRA vetë të vendosë për zgja tjen 
e man da tit të saj, e jo the me lu e sit. 
Deklaratë: Ma rio Maz hiq, Ini ci a ti va për të Drej tat e Nje ri ut, 
Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met Na ci o na le me Shoq ëritë Ci vi le, 
Za greb, Kro a ci, 1 qer shor 2010

Ed he ne je mi për shtyrjen e man da tit, të jetë së pa-
ku tri vi te, që do të jenë gjashtë mu ajt e dytë shtesë 
për ra por ti min. 
Deklaratë: Ka ta ri na Kru ho nja, Qen dra për Pa qe, kundër dhunës 
dhe të drej ta ve të nje ri ut, Osi jek, Kro a ci,  Kon sul ti met Na ci o na-
le me Or ga ni za tat e Shoq ërisë Ci vi le, Za greb, Kro a ci, 1 qer shor 
2010

(...) men doj se pe ri ud ha ko ho re prej dy vi te, është e 
shkurtë, du het të vaz hdo het sep se qe ve ritë të ci lat 
janë këtu mo men ta lisht, ma dje ed he po të zgjid hes-
hin njerëzit më të mirë në BeH në zgjed hjet e re-
ja, nuk janë të përkushtuara as për vik ti mat e as 
për këtë pro ces, kështu që ata do të du hej të jenë 
pjesë e kësaj, të jenë „partnerë“ të KO MRA-së. Ke-
mi vik ti mat të ci lat ako ma janë të nda ra, pa marrë 
pa rasysh se përmes KO MRA-së bas hko he mi, se i 

ke mi qëlli met e qar ta, ako ma ekzistojnë ndar jet 
mes vik ti ma ve dhe, ar gu men ti i tretë – sep se ne e 
ke mi administratën jo pro fe si o na le. Kam parë se 
ko mi si o nit do ti du hen do ku men te të ndryshme të 
ci lat janë në po se dim të or ga ne ve shtetërore dhe 
administratës, de ri sa këtu ta mar rim një do ku ment 
do të na du het kohë e gjatë. 
Deklaratë: Bor ka Ru dić, Sho qa ta e gazetarëve të BeH, Sarajevë, 
BeH, Kon sul ti met ra jo na le me OJQ-të mbi draf tin e sta tu tit të 
KO MRA-së, Ba nja Llukë, BeH, 5 qer shor 2010

Përsa i përket periudhës së ve pri mit dhe man-
da tit, kjo du het të de fi  no het me marrëveshjen 
ndërshtetërore dhe pamohueshëm të përcaktohet. 
Kjo nuk është çështje e sta tu tit.  
Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo viq, Sho qa ta e Avokatëve, Ma li i Zi, 
Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 
qer shor 2010

Kjo është punë se ri o ze, men doj se nuk du het ku fi  zu-
ar. Për fi l lim mun det, por asgjë nuk do të përfundojë 
për dy vi te. 
Deklaratë: Mi ro lub Vi to ro viq, pro ku ror, Pro ku ro ria e Repub-
likës së Serbisë, Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, 
Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

Do ti ve ja katër ose pesë vi te, me mundësi vaz hdi mi 
prej dy vi tesh. Ky është Ko mi sion Ra jo nal, përfshinë 
di sa shte te dhe du het të ketë periudhë ko ho re më 
të gjatë.  
Deklaratë: Go ran Mi le tiq, këshilltar li gjor për të drej tat e nje ri ut, 
Ci vil Rights De fen ders, Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin 
li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

(…) është paraparë man da ti dy vjeçar me të ci lin 
unë plotësisht paj to hem dhe men doj se nuk du het 
kërkuar pesë vi te apo ndonjë afat tjetër ko hor, për 
arsye të thjeshtë, sep se dy vi te janë të mjaf tu es hme 
që të ke mi re zul ta te pa ra pra ke, dhe në shqyrti min 
e mëtejmë të pro ce sit të punës së KO MRA-së të 
shtyhet ky afat. 
Deklaratë: To ma Vishnjiq, Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te-
tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

(...) men doj se dy vi te është periudhë shumë e 
shkurtë të kryhet një shqyrtim i përgjithshëm i 
dëshmitarëve apo dëgjim i per so na ve të cilët do të 
jep nin dëshmi pa ra ko mi si o nit për të gjit ha këto ve-
pra, nëse mer ret pa rasysh se de kla ra tat e dhëna në 
lid hje me kon fl ik tet e ar ma to su ra dhe për ve prat 
e til la që nga Sllo ve nia e de ri në Ma qe do ni. Pra, 
man da ti i KO MRA-së du het të jetë mi ni mum tri vi-
te nëse jo më shumë. 
Deklaratë: Ivan Jo va no viq, këshilltar li gjor në mi si o nin OS BE 
në Ser bi, Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, 
Kro a ci, 11 qer shor 2010
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Kam frikë se as tri vi te nuk do të jenë të mjaf tu es-
hme. Pra, këtu do të du het të je mi fl ek si bil, ndos hta 
ti ja pim tri vi te me mundësi të vaz hdi mit. 
Deklaratë: Dus han ka Gja kul la – Tus hup, Lëvizja për ndryshim, 
Her ceg No vi, Ma li i Zi, Kon sul ti met Na ci o na le me politikanët/et 
mbi Iniciativën e the me li mit të KO MRA-së, 30 qer shor 2010

Kam frikë se do të ha sim ed he më tu tje në pen ge sa 
dhe se man da ti prej dy vi tesh është i shkurtë. Du het 
të zgja tet sep se ne je mi dëhsmitarë ed he pas 11 vi-
tesh pas nënëshkrimit të rezolutës 1244, dhe se ako-
ma janë me mijëra fa te të njerëzve të pa njo hu ra në 
ter ri to rin e ish Jugosllavisë. 
Deklaratë: Ol gi ca Boz hniq, Se kre tar i Sho qatës së fa mi lje ve të 
kid na pu ar ve dhe të zhdu kur ve në Kosovë e Me to hi, Be o grad, Ser-
bi,  Kon sul ti met na ci o na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe fa mi ljet 
e vik ti ma ve për mo de lin e Draf tit të KO MRA-së, 3 kor rik 2010, 
Be o grad, Ser bi

Pra ai ma te rial për të ci lin ne vlerësojmë se do të 
punojmë do të na du het më shuëm kohë dhe pran-
daj pro po zi mi im është të jetë pesë plus një vit për 
kohëzgjatjen e man da tit të KO MRA-së. 
Deklaratë: Gjor gje Po po viq, Sho qa ta e refugjatëve nga Da ru va ri 
dhe anëtarë i Ko a li ci o nit për refugjatët, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti-
met na ci o na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe fa mi ljet e vik ti ma ve për 
mo de lin e Draf tit të KO MRA-së, 3 kor rik 2010, Be o grad, Ser bi

Men doj se afa ti prej katër vi te është mi ni mu mi i 
kohës që du het për këtë punë, e them këtë du ke e 
pa sur pa rasysh ra por tin fi  nal.
Deklaratë: Dra ga na Jec kov, Këshilli i Përbashkët i Ko mu na ve, 
Vu ko var, Kro a ci, Kon sul ti met Lo ka le me shoq ërinë ci vi le mbi 
draf tin e Sta tu tit të KO MRA-së, 14 kor rik 2010

Men doj (...) të thu het: „të shtyhet afa ti ko hor për aq 
kohë sa i du het ta kryejë punën, e më së shum ti një 
vit”, sep se gjashtë mu aj megjithatë janë pak. Apo 
të men do het se pe ri ud ha ko ho re e man da tit të jetë 
më e gjatë, dhe pa staj do të mbe tet gjashtë mu aj sa 
është thënë në pro po zim. 
Deklaratë: Va sil Si nis htaj, Këshilltarë, Ko mu na e Qyte tit të Tu zit, 
Ma li i Zi, Kon sul ti met ra jo na le me ko mu ni te tet shumënacionale 
mbi Iniciativën për the me li min e KO MRA-së, Mo star, BeH, 28 
gusht 2010

Më shqetëson pak sa man da ti i ko mi si o nit, vetëm 
dy vi te. Men doj se është e pa mun dur të zgjid het 
kjo çështje për dy vi te. Unë kam men du ar se do të 
jetë i vazhdueshëm dhe se kjo do të jetë man dat i 
anëtarësisë. Jam i si gurt se për dy vi te, nuk do të 
mund të zgjid het ky pro blem. 
Deklaratë: Dus han Cvjet ko viq, Fo ru mi de mo kra tik Serb, Knin, 
Kro a ci, Kon sul ti met lo ka le me shoq ërinë ci vi le mbi draf tin e Sta-
tu tit të KO MRA-së, Knin, Kro a ci, 2 shta tor 2010

Sa i përket kohëzgjatjes së ko mi si o nit, gjit has htu ed-
he mua po me du ket se dy vi te është kohë e shkurtë, 
por unë jam për një afat ko hor të tillë të shkurtë, me 
së shum ti tri vi te. 
Deklaratë: Bo ris Mi los ho e viq, Këshilli kombëtarë serb, Za greb, 
Kro a ci, Kon sul ti met lo ka le me shoq ërinë ci vi le mbi draf tin e Sta-
tu tit të KO MRA-së, Knin, Kro a ci, 2 shta tor 2010

(...) men doj se nuk do të ar ri het shumë për tri vi te. 
Deklaratë: Zi jad Nu ha no viq, Sho qa ta për kthi min e qëndru-
eshëm Pod ri nje dhe Zvor nik, Zvor nik, BeH, Kon sul ti met ra jo na le 
me veteranët mbi draft sta tu tin për KO MRA-në, Shkup, Ma qe-
do ni, 18 dhje tor 2010

Konsultimet rajonale me veteranët mbi draft statutin për KOMRA-në, Shkup, Maqedoni, 18.12.2010.
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Për faq ësi mi dhe pa ra qi tja

1. Ko mi si o nin e për faq ëson dhe e pa ra qet 
kryesu e si/ja i/e Ko mi si o nit. 

2. Ko mi si o ni mund të vendosë që ta për faq-
ësojë një anëtar ose anëtare tjetër. 

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:
 
(...) thu het se KO MRA-në e për faq ëson apo pre zan-
ton kryeta ri ose kryetar ja e KO MRA-së. Men doj 
se ky sta tut du het ta rregullojë ed he procedurën e 
shkar ki mit të per so nit udhëheqës nëse ai/ajo nuk i 
përmbushë qëlli met e ce ku ra.
Deklaratë: Sa bit Ma li qi, pro ku ror, Gjyqi i Qar kut Gji lan, Kosovë, 
Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 
qer shor 2010

(...) du het t’i përcaktojmë di sa kus hte si pas të cilëve 
ko mi si o nin mund ta për faq ësojë di kush tjetër 
përpos kryeta rit të ko mi si o nit. 
Deklaratë: Amir Ku la gliq, Anëtar i Këshillit Ko or di nu es të 
Ko a li ci o nit për KO MRA-në, BeH, Fo ru mi i shtatë ra jo nal për 
drejtësinë tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Objek ti vat dhe Detyrat e 
KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 16 te tor 2010

Përdorimi i gjuhëve

1. Në punën e Ko mi si o nit, në përdorim të 
barabartë janë gju ha shqi pe, bos hnja ke, ma-
la ze ze, kro a te, ma qe do na se, sllo ve ne dhe 
ser be, al fa be ti ci ri lik dhe la tin, si dhe gju ha e 
she nja ve për per so nat e shurdhër, në paj tim 
me zo nat prej nga vjen ai per son.  

2. Përdorimin e gjuhës dhe të shkri me ve Ko-
mi si o ni do ta rregullojë më hollësisht me 
Rre gul lo ren e punës,  du ke re spek tu ar pa-
ri met e efi ka si te tit dhe ni ko qirllëkut. 

3. Në ko mu ni kim me Ko mi si o nin, se ci li ka të 
drejtë të shfrytëzojë gjuhën dhe al fa be tin e 
vet. 

4. Në dëgjimet pu bli ke pjesëmarrësit fla sin në 
gjuhën e tyre.

5. Në zyrat e palëve kon trak tu e se, në pikëpa-
mje të gjuhës, zba to hen dis po zi tat e shte tit 
në të ci lin gjen det zyra.

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:

(...) gjuhët e KO MRA-së të jenë të gjit ha gjuhët 
e shte te ve nënshkruese. Ed he ra por tet du het të 
përkthehen në të gjit ha gjuhët. KO MRA, si gu risht 
do të fl asë me vëzhgues ndërkombëtarë të ndryshëm 
të cilët janë, ku ta di, nga Su e dia, Zvic ra apo Ho-
lan da, dhe men doj se du het të ven do sen dis po zi-
ta se KO MRA mund të punojë në të gjit ha gjuhët 
e botës që janë re le van te, pra ato të ci lat i fl a sin 
bashkëbiseduesit e KO MRA-së. 
Deklaratë: Ma rio Maz hiq, Ini ci a ti va për të Drej tat e Nje ri ut, 
Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq-
ërisë Ci vi le, Za greb, Kro a ci, 1 qer shor 2010

Kur the mi gju ha zyrta re,  mund të ke mi pro blem. 
(...) Ti mar rim për shem bull serbët e Baranjës, ata 
në rrethinën e Dubushevicës fl a sin në di a lek tin eka-
vik, di sa fl a sin në ije ka vik. Për nje riun është më së 
leh ti ta shpreh vu aj tjen e tij në gjuhën të cilën ai e 
kut pon. 
Deklaratë: Ve se lin ka Ka stra to viq, Qen dra për pa qe, kundër 
dhunës dhe të drej ta ve të nje ri ut, Osi jek, Kro a ci, Kon sul ti met 
Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq ërisë Ci vi le, Za greb, Kro a ci, 1 
qer shor 2010

Sta tu ti i ci li është në më shumë gjuhë, du het të 
prak ti ko het rre gul li që të ekzistojë një gjuhë bazë 
për in ter pre ti min e tij, du het të cak to het pro ce du ra 
në ra stin e in ter pre ti mit të dyfi shtë. 
Deklaratë: Ylber To pal li, ish i bur go sur po li tik, Fe ri zaj, Kosovë, 
Kon sul ti met na ci o na le me ish të bur go su rit po li tik mbi har ti min 
e sta tu tit të KO MRA-së, Prishtinë, Kosovë, 15 shta tor 2010

Pa ri met e ve pri mit të Ko mi si o nit

Anëtarët/anëtaret si dhe per so ne li i Ko mi si o nit 
janë të obli gu ar që në punën e tyre të udhëhi qen 
me këto vle ra dhe pa ri me:

a) re spek ti mi i di nji te tit njerëzor,

b) pavarësia dhe paanshmëria,

c) përkushtimi për të vërtetën,

d)  ba ra zia dhe re spek ti mi i të drej ta ve dhe li-
ri ve të nje ri ut,

e) përgjegjësia, qa sja dhe të qe nit të ha pur,

f)  hu lum ti mi me kuj des i fak te ve dhe drejt-
shmëria  e procedurës, 
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g)  in te gri tet, vendosmëri dhe përmbajtje në 
stan dar det më të lar ta pro fe si o na le dhe 
eti ke,

h)  mbroj tja e veçantë e vik ti ma ve të keq traj ti-
mit sek sual si dhe per so na ve të cilët is hin të 
mi tur në periudhën të cilën e përfshin man-
da ti i Ko mi si o nit,

i) ru aj tja e kon fi den ci a li te tit. 

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:

(...) [pi ka (h)] për mua ky nuk është pa rim, për mua 
ky mund të jetë qëllim, mund të jetë detyrë e ko mi-
si o nit. 
Deklaratë: Mar ga ri ta Ni ko lov ska, In sti tu ti për të drej tat e nje-
ri ut, Shkup, Ma qe do ni, Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e 
juristëve, Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010

PJE SA III – DETYRI MI I 
BASHKËPUNIMIT ME KO MI SI O NIN

Detyri mi  i bashkëpunimit të palëve 
kon trak tu e se me Ko mi si o nin

Palët kon trak tu e se janë të detyru a ra  të 1. 
bashkëpunojnë me Ko mi si o nin, dhe të 
njëjtit t`u mundësojnë kryer jen  efek ti-
ve  të detyra ve në përputhje me Sta tu tin.

Me kërkesë të Ko mi si o nit, or ga net kom pe-2. 
ten te të pus hte tit të palës kon trak tu e se, me 
kohë do të sigurojnë qa sje në të dhëna dhe 
në do ku men te, du ke përfshirë ed he ma-
rr jen e de kla ra ta ve nga për faq ësu e sit e in-
sti tu ci o ne ve shtetërore dhe zba ti min e hu-
lum ti me ve në ter ren, përpos nëse me të nuk 
do të shke len rre gul la ti vat e palës kon trak-
tu e se për kon fi den ci a li te tin e të dhënave. 

Të dhënat ose do ku men tet, që tregojnë për 3. 
kryer je të kri me ve të luftës apo për shke lje 
të rënda të të drej ta ve të nje ri ut, dhe/apo në 
kryerësit e mundshëm, si dhe do ku men tet 
të ci lat janë har tu ar me qëllim të fshe hjes 
së kri me ve të kryera apo të shke lje ve të të 
drej ta ve të nje ri ut, që nuk vlerësohen kon-
fi den ci a le.

Në ra stin kur shte ti kon si de ron që zbu li-4. 
mi i të dhënave të cak tu a ra ose do ku men-
te ve të ci lat i ka kërkuar Ko mi si o ni, do të 
is hte në kundërshtim me rre gul la ti vat për 
kon fi den ci a li tet, do të ndërmerr të gjit ha 
ma sat e arsyes hme me qëllim të tej ka li-
mit të situatës kon te stu e se, me an gaz him 
të përbashkët të Ko mi si o nit dhe Shte tit. 
Këto ma sa nënkuptojnë, por nuk ku fi zo hen 
vetëm në: 

a) De kla ri min e Ko mi si o nit lid hur me releva -
ncën e të dhënave dhe do ku men te ve të ci lat 
i kërkon; dhe

b) Marrëveshjen për  kus htet e zbu li mit të të 
dhënave, du ke përfshirë, ndër të tje ra, zbu li-
min e pjesshëm të përmbajtjes së do ku men-
te ve, ku fi zi min në pu bli ki min e të dhënave 
si dhe apli ki min e ma sa ve tje ra mbrojtëse  
për kon fi den ci a li te tin e të dhënave. 

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:

Pra, nëse kjo për ne është pikënisje, atëherë ne në 
bazë të dëshmisë mund të kërkojmë, kur na ndes-
hen in for ma tat, të kërkojmë të na je pet në shi kim 
për vërtetim të informatës apo jo, dhe të evi den to het 
se ajo nuk na është dhënë. Dhe, men doj se ed he kjo 
do të jetë fakt ve tve tiu. 
Deklaratë: Li li a na Ca nju ga, UDVDR PGZ, Za greb, Kro a ci, Kon-
sul ti met Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq ërisë Ci vi le, Za greb, 
Kro a ci, 1 qer shor 2010

Nuk mun det me sta tu tin të ci lin e mi ra ton vetë 
KO MRA të përcaktohen obli gi met e shte te ve dhe 
të thu het se or ga net shtetërore janë të obli gu a ra të 
bashkëpunojnë me ju. Këtë nuk do ta pranojë askush. 
Kjo nuk është çështje e vul lne tit; kjo marrëdhënie 
nuk është ju ri di kisht – tek ni kisht e mundshme. 
Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo viq, Sho qa ta e Avokatëve, Ma li i Zi, 
Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 
qer shor 2010

Unë pyetem, se a do të bashkëpunojnë ato or ga ne 
shtetërore, me të vërtetë me KO MRA-në? Çka i obli-
gon ata për këtë bashkëpunim, në këtë mo ment, a 
është rre gul lu ar kjo çështje me shte tet anëtare të ish 
Jugosllavisë? Dhe, a do të mun det KO MRA, në çdo 
mo ment të kërkojë nga ato, të dhënat e cak tu a ra, të 
ci lat janë të ne voj shme që të si gu ro hen fak tet, që ata 
të cilët janë kryesit e kri me ve të luftës të përgjigjen 
për këtë?
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Deklaratë: Dra gan Iva no viq, Ko mu na e Podgoricës, Ma li i 
Zi, Kon sul ti me na ci o na le me ko mu ni te tin lo kal në Mal të Zi, 
Podgoricë, 14 shta tor 2010

Ne nuk mund t’a përcaktojmë me sta tut obligu-
eshmërinë e shte te ve për bashkëpunim (...), sta-
tu ti mer ret me punën e ko mi si o nit, ai nuk mun-
det të përcaktojë obligueshmërinë e shte te ve për 
bashkëpunim, kjo çështje du het të jetë su bjekt i 
marrëveshjeve ndërshtetërore. 
Deklaratë: Ve sna Si mo viq, Sho qa ta e Avokatëve, Ma li i Zi, Fo ru-
mi i shtatë ra jo nal për drejtësinë tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: 
Objek ti vat dhe Detyrat e KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 16 te tor 
2010

(…) men doj se do të is hte shumë keq nëse do të mbe tej 
al ter na ti va B [. Sep se or ga net shtetërore do të mund 
të ndërhyjnë dhe të thonë – ju lu tem, nuk mund t’ju 
lejojmë të ke ni qa sje në këto të dhëna sep se mund ta 
rre zi ko ni zba ti min e procedurës pe na le. [Ver si o ni i 
mëparshëm i Draft sta tu tit. - “Auto ri te tet kom pe-
ten te të Shte tit Kon trak tu es me kërkesë të Ko mi si o-
nit do të sigurojnë qa sje me kohë në të dhëna, du ke 
përfshirë ed he mundësinë e ma rr jes së de kla ra ta ve 
dhe re a li zi min e hu lum ti me ve në ter ren:  ALT. A: në 
përputhje me dis po zi tat e këtij shte ti; ALT. B: përveç 
nëse në sa je të kësaj do të shke let le gji sla ci o ni i një 
Shte ti Kon trak tu es në lid hje me kon fi  den ci a li te tin 
e të dhënave ose nëse do të jenë rre zi ku ar pro ce du-
rat pe na le .”]... Meqë or ga net shtetërore  do të mund 
të in ter ve no nin në  çdo kohë  du ke thënë- ju lu tem  
nuk mund t’ju ja pim qa sje  në këto të dhëna  meqë 
do të rre zi ko ni  pro ce du rat pe na le. 
Deklaratë: Na tas ha Kan diq, Fon di për të drejtën hu ma ni ta re, 
Ser bi, Fo ru mi i shtatë ra jo nal për drejtësinë tran zi ci o na le, Gru-
pi pu nu es: Kom pe ten cat dhe marrëdhëniet e KO MRA-së me 
gjyqëso rin, Za greb, Kro a ci, 16 te tor 2010

Men doj se do të is hte mirë nëse ko mi si o ni nuk do 
të bashkëpunojë me or ga net in di vi du a le, me gjyka-
tat dhe or ga net tje ra të ci lat kanë in for ma ta, por 
që shte ti qysh gjatë marrëveshjes ndërkombëtare 
të caktojë një or gan, se a do të jetë ajo një zyrë për 
bashkëpunim me ko mi si o nin apo diçka ngjashëm, 
di kush që do të jetë më ope ra tiv dhe do të mund të 
sigurojë ato më shpejtë.
Deklaratë: Zhar ko Mar ko viq, Qen dra për të drej tat e nje ri ut në 
Be o grad, Ser bi, Fo ru mi i shtatë ra jo nal për drejtësinë tran zi ci o-
na le, Gru pi pu nu es: Kom pe ten cat dhe marrëdhëniet e KO MRA-
së me gjyqëso rin, Za greb, Kro a ci, 16 te tor 2010

(...) or ga net shtetërore, ed he nëse ajo du het të 
jetë me kërcënim të sank si o ne ve, të obli go hen për 
bashkëpunim me KO MRA-në.
Deklaratë: Ga bri e la Ba niq, avo ka te, Kro a ci, Fo ru mi i shtatë 
ra jo nal për drejtësinë tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Kom pe ten cat 

dhe marrëdhëniet e KO MRA-së me gjyqëso rin, Za greb, Kro a ci, 
16 te tor 2010

(...) për in sti tu ci o net shtetërore, për or ga net 
shtetërore (...) ma dje është e ne voj shme të shkru hen 
sank si o ne [në rast të mosbashkëpunimit me KO-
MRA-në]. 
Deklaratë: Ni kol la Bes hen ski, gjyqtar në Gjykatën e Qar kut, 
Vu ko var, Kro a ci,  Fo ru mi i shtatë ra jo nal për drejtësinë tran zi ci o-
na le, Gru pi pu nu es: Kom pe ten cat dhe marrëdhëniet e KO MRA-
së me gjyqëso rin, Za greb, Kro a ci, 16 te tor 2010

In sti tu ci o net du het të de kla ro hen me shkrim për 
bashkëpunim dhe dhënie të in for ma ta ve, nuk do të 
du hej të sil let ndonjë udhëheqës i ndonjë or ga ni dhe 
të dëgjohet. 
Deklaratë: Ja smin ka Bi losh, avo ka te, Kro a ci, Fo ru mi i shtatë 
ra jo nal për drejtësinë tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Kom pe ten cat 
dhe marrëdhëniet e KO MRA-së me gjyqëso rin, Za greb, Kro a ci, 
16 te tor 2010

[pa ra gra fi  3] Të dhënat dhe do ku men tet kurrë nuk 
kanë asgjë për qëllim. Të dhënat dhe do ku men tet 
janë të atil la siç janë, dhe ato mund të shfrytëzohen 
për fshe hjen e diçkaje, etj. Pra, do të du hej të jetë 
ndonjë for mu lim tjetër. 
Deklaratë: Mi ro slav Alim piq, Gjyka ta e lartë, No vi Sad, Ser bi, 
Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e juristëve, Be o grad, Ser bi, 
4 dhje tor 2010

Nëse du am ti vërtetojmë fak tet të ci lat nënkuptojnë 
të vërtetën e qind për qindtë atëherë nuk gu xon të 
ketë do ku men te se kre te, të fsheh ta. 
Deklaratë: Jo va na Ra mo viq, Fa kul te ti Ju ri dik në Uni ver si te-
tin e Podgoricës, Podgoricë, Ma li i Zi, Kon sul ti me ra jo na le me 
studentët dhe shkencëtarët e rinj mbi har ti min e Sta tu tit të 
KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 17 dhje tor 2010

(...) pro po zi mi im është që në ne nin ku thu het se ko-
mi si o nit du het si gu ru ar qa sje në të dhënat të shto het 
(...) „ed he në do ku men te“. Së pa ri, sep se në të gjit ha 
dis po zi tat thek so hen të dhënat dhe do ku men tet. E 
dyta, që shte tet du ke u thir rur në ne nin në lid hje me 
të dhënat të ci lat e kufi zojnë obligueshmërinë e tyre, 
e pa staj të thonë – ja ku i ke ni të dhënat, por nuk ua 
ja pim do ku men tet. 
Deklaratë: (To mi slav Vishnjiq, avo kat, Be o grad, Ser bi, Mi si o ni i 
OS BE në Ser bi, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met ra jo na le me juristët, 
Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

Do ta pro po zo ja si mundësi, që të zhvil lo het një lloj 
ku fi  zi mi apo vetëkufi zimi në ra port me ko mi si o nin, 
e ci la ka të bëjë me iden ti fi  ki min e do ku men te ve 
gjegjësisht në de fi  ni min e do ku men te ve apo in for-
ma ta ve të ci lat kërkohen me kërkesë. 
Deklaratë: To mi slav Vishnjiq, avo kat, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti-
met ra jo na le me juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

1 A pro vi sion of the pre vi o us 
ver sion of the Draft RE COM 
Sta tu te: All g over nment b od ies 
in me mber st ates will r espond 
to the Co mmi ssion’s r eq uests 
to pr ov ide t imely a ccess to 
i nfo rm ation, i ncl uding the 
o ption for the Co mmi ssion to 
t ake st at ements and co nduct 
fi  eld i nv est ig at ions. 
[OP TION A: in com pli an ce 
with the le gal pro vi si ons of 
that mem ber sta te] or  [OP-
TION B: un less it vi o la tes le gal 
re gu la ti ons of the mem ber 
sta te con cer ning the con fi  den-
ti a lity of in for ma tion or if it 
je o par di zes a cri mi nal pro se-
cu tion. In for ma tion or do cu-
ments mar ked as clas si fi ed 
for the pur po se of pro tec ting 
per pe tra tors of war cri mes or 
ot her se ri o us hu man rights 
vi o la ti ons can not be con si de-
red a sta te, mi li tary, or offi    cial 
sec ret.
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(...) pa siqë ka qenë e pa ras hi ku ar që man da ti i KO-
MRA-së të zgjasë tri vi te, e që kësi kërkesash do të ketë 
shumë. Pra, çfarëdo lloj vo ne se mund të refl ektojë në 
jo e fi  ka si te tin e punës dhe do të mi no hej çfarëdo kon-
klu di mi i ci li do të mer rej. Kështu që, ndos hta do të 
is hte më mirë të përcaktohet se në çfarë afa ti ko hor 
shte tet janë të obli gu a ra të përgjigjen në kërkesa. 
Deklaratë: Bo jan Ga vri lo viq, Qen dra e Be o gra dit për të drej tat 
e nje ri ut, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met ra jo na le me juristët, Be o-
grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

(...) vetëm të kthe hem në këtë që e tha Bo ja ni. Pra 
këtu qëndron „me kohë t’i si gu ro het qa sja në të 
dhënat“. Kjo tre gon në një lloj ur gjen ce. Men doj se 
nuk do të mund të thu hej asgjë më shumë më saktë. 
Nuk do të kis hte kup tim. Do të du het kohë më e 
gjatë për të ar ri tur de ri te di sa do ku men te, nuk do 
të jenë në dis po zi cion. 
Deklaratë: To mi slav Vishnjiq, avo kat, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti-
met ra jo na le me juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

Më du ket se në ne nin 4., në hyrje pas së cilës pasojnë 
këta dy paragrafë, thu het këto „ma sa nënkuptojnë“, 
do të du hej të ri for mu lo het „këto ma sa mund të 
nënkuptojnë“, sep se me këtë nuk do të ku fi  zo he mi në 
ma sat nën a) dhe b). Me këtë nuk ua mar rim fu qinë, 
ndërsa e ha pim mundësinë se ek zi ston ma sa tjetër 
apo mundësia se si mund të tej ka lo het pro ble mi. 
Deklaratë: Ivan Jo va no viq, Mi si o ni i OS BE në Ser bi, Be o grad, 
Ser bi, Kon sul ti met ra jo na le me juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. 
ja nar 2011

PJE SA IV – QËLLI MET DHE DETYRAT 
E KO MI SO NIT

Qëlli met 

Ko mi si o ni ka këto qëlli me: 

a) të vërtetojë fak te për kri met e luftës dhe 
shke ljet tje ra të rënda të të drej ta ve të nje-
ri ut, të kryera në hapësirat e RSFJ-së së di-
kur shme, në periudhën nga 1 Ja na ri i vi tit 
1991 de ri më 31 Dhje tor të vi ti 2001, rret-
ha nat po li ti ke dhe shoq ëro re, të ci lat kanë 
ndi ku ar në kryer jen e këtyre ve pra ve dhe 
pa so jat të ci lat janë rrjedhojë e këtyre kri-
me ve dhe shke lje ve të të drej ta ve; 

b) të pranojë padrejtësitë që u janë shkak-
tu ar vik ti ma ve, me qëllim të ndërtimit të 

kulturës së so li da ri te tit dhe bashkëndjenjës 
për vik ti mat; 

c) të kontribuojë në re a li zi min e të drejtës së 
vik ti ma ve; 

d) të kontribuojë që eli tat po li ti ke dhe shoq-
ëritë në palët kon trak tu e se të pranojnë fak-
tet për  kri met e luftës dhe shke ljet e rënda 
të të drej ta ve të nje ri ut; 

e) të kontribuojë në ndriçimin e fa tit të të pa-
gje tur ve; 

f) të kontribuojë në pen gi min e përsëritjes së 
kri me ve dhe të shke lje ve të rënda të të drej-
ta ve të nje ri ut. 

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:

Kur ka ni sur ini ci a ti va, si fo kus kis hte vik ti mat, 
saktësisht do të du hej të numëronim vik ti mat e kri-
me ve të luftës dhe shke lje ve të tje ra të rënda të të 
drej ta ve të nje ri ut. Asnjëherë de ri sot gja te di sku-
ti me ve nuk janë thek su ar hu lum ti min e fak te ve 
të kon fl ik te ve të ar ma to su ra (…) Pra, të lar go hen 
luftërat dhe kon fl ik tet e ar ma to su ra meqë këto nuk 
e kanë ven din këtu. [ka re pli ku ar në lid hje me ver si-
o nin e mëhershëm të Draft Sta tu tit]. 
Deklaratë: Vel ko Vi qe viq, UDVDR PGZ, Za greb, Kro a ci, Kon-
sul ti met Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq ërisë Ci vi le, Za greb, 
Kro a ci, 1 qer shor 2010

 (...) nuk do të is hte keq, që në ndonjë mënyrë të nda-
het kjo që ka të bëjë me qëlli met jashtëzakonisht 
kon kre te, që i përket vërtetimit kon kret të fak te ve, 
sep se KO MRA, kra has asaj që do të bëjë he ti me në 
ter ren, do të organizojë dëgjime pu bli ke dhe tje ra, të 
the mi, të asaj rëndësisë po li ti ke. 
Deklaratë: Ma rio Maz hiq, Ini ci a ti va për të Drej tat e Nje ri ut, 
Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq-
ërisë Ci vi le, Za greb, Kro a ci, 1 qer shor 2010

(…) kon tri bu ti në zbar dhjen e fa tit të zhdu kur-
ve, men doj se kjo është shumë me rëndësi. Do të 
dëshiroja që kjo të mbe tet në qëlli me, pra, të sqa-
rojmë se çka mund të jenë në preambulë, e çka të 
mbe tet në qëlli me. 
Deklaratë: (Ve sna Ter she liq, Do ku men ta, Za greb, Kro a ci, Kon-
sul ti met Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq ërisë Ci vi le, Za greb, 
Kro a ci, 1 qer shor 2010

(…) që ajo pjesë të nda het në qëlli me të ci lat do të 
jenë kon kre te dhe mjaft të qar ta [kon tri but në zbar-
dhjen e fa tit të të zhdu kur ve, vërtetimi i fak te ve për 
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kri met e luftës dhe shke lje ve të tje ra të rënda të 
të drej ta ve të nje ri ut e kështu me radhë] dhe prej 
së cilës, me një logjikë të qartë do të pasojnë ed-
he detyrat e ko mi si o nit, ndërsa pjesën ro man ti ke, 
këtë pjesën lid hur me mirëbesimin mes po puj ve etj 
[prak ti ka e ndjeshmërisë dhe so li da ri te tit, kon tri-
but ne pa qen e përhershme dhe sta bi li tet], të gjit ha 
këto do të mund të pa ra qi ten në preambulë, të cilën 
do të du hej ta kenë do ku men tet e cak tu a ra për të 
shpje gu ar rëndësinë po li ti ke të ko mi si o nit, etj. 
Deklaratë: Ma rio Maz hiq, Ini ci a ti va e të rinj ve për të drej tat 
e nje ri ut në Kro a ci, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met ra jo na le me 
OJQ-të mbi draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, Ba nja Llukë, BeH, 
5 qer shor 2010

Unë paj to hem me këtë që e tha Ma rio, dhe në fakt 
në Za greb ke mi thënë se qëlli met e rad hi tu ra në 
këtë mënyrë, janë më shumë se dëshirat to na, dhe 
si gu risht kjo do të mund të jetë mi si o ni i ynë apo 
vi zi o ni nëse paj to he mi të gjithë. Mua më shumë 
më përshtatët ne ni [për qëlli me],  ed hep se nuk ke-
mi ardhë de ri te ai nen, por shi ko je ni ed he këtë që 
është ce kur nën b),c),d) dhe e), siç e tha Ma rio, me të 
vërtetë do të mund të ven do set në preambulë. 
Deklaratë: Mir ja na Bi lo pa vlo viq, Qen dra për zhvil lim dhe 
mbështetje të shoq ërisë ci vi le Del fin, Pa krac, Kro a ci, Kon sul ti-
met ra jo na le me OJQ-të mbi draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, 
Ba nja Llukë, BeH, 5 qer shor 2010

Unë do ta kon kre ti zo ja këtë nën e): “Kon tri bu ti në 
zbar dhjen e fa tit të të zhdu kur ve përmes zbu li mit 
të var re za ve ma si ve”. 
Deklaratë: Bor ka Ru dić, Sho qa ta e gazetarëve të BeH, Sarajevë, 
BeH, Kon sul ti met ra jo na le me OJQ-të mbi draf tin e sta tu tit të 
KO MRA-së, Ba nja Llukë, BeH, 5 qer shor 2010

 (...) tërë kohën ne po fl a sim për vik ti mat, por nuk e 
ke mi de fi  nu ar çka janë vik ti mat dhe du het ta ja pim 
de fi  ni ci o nin e viktimës.  
Deklaratë: Za im Ele zi, Këshilli i OJQ-ve bos hnja ke në Kosovë, 
Pejë, Kosovë, Kon sul ti met ra jo na le me OJQ-të mbi draf tin e sta-
tu tit të KO MRA-së, Ba nja Llukë, BeH, 5 qer shor 2010

Te pa ra gra fi  a ndos hta do të kis hte diçka që ta-
ni është në paragrafët c), d) dhe e) , do të for mu-
lo ja në mënyrën që të vërtetohen fak tet për shkak 
të ndërtimit të mirëbesimit, kup ti mit të ndërsjellë, 
ndërtimit të pa qes së qëndru es hme. 
Deklaratë: Ve sna Ter še lič, Do cu men ta, Za greb, Kro a ci, Kon sul-
ti met ra jo na le me OJQ-të mbi draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, 
Ba nja Llukë, BeH, 5 qer shor 2010

(...) pra me të drejtë KO MRA mund t’i vërtetojë këto 
fak te dhe men doj se as htu du het të jetë, si pas me je 
ky është thel bi i man da tit të KO MRA-së, njëjtë si-
kur kur është fj a la për fak tet e kri me ve të luftës dhe 
shke lje ve të rënda të drej ta ve të nje ri ut.

Deklaratë: Ibro Bu liq, pro ku ror, Pro ku ro ria për kri me luf te BeH, 
Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 
qer shor 2010

Gru pi pu nu es du het të sqa rojë se përse ko mi si o ni 
do të mer ret ed he me shke ljet tje ra të drej ta ve të 
nje ri ut, sep se në pro ce sin kon sul ta tiv është pra nu-
ar që ko mi si o ni të mer ret ed he me vra sjet, zhdu kjet 
dhe kid na pi met në Kosovë pas  9 qer sho rit 1999. 
Deklaratë:  Na tas ha Kan diq, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, 
Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

(...) qëndron kon tri bu ti, dhe këtu ka pa sur di sa 
vërejtje se fak tet i vërteton gjyqi, pran daj men doj 
se për t’u shmangë ajo vërejtje në pikën a) të vi het 
„kon tri bu ti për vërtetimin e fak te ve të kri me ve“ dhe 
kështu me radhë.
Deklaratë: Zo ran Pusiç, Këshilli i qytetarëve për të drej tat e 
nje ri ut, Kro a ci, Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, 
Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

(...) men doj që dy qëlli met e pa ra [vërtetimi i fak te ve 
dhe kon tri bu ti në zbar dhjen e fa tit të të zhdu kur-
ve] janë qëlli me të ci lat mund të jenë në dis po zi tiv 
të tek stit, ndërsa të tje rat di si po me du ken si pre-
am bu la. Të them sin qe risht,  të gjit ha këto, ‘prak ti-
kat, dhembshu ria, so li da ri te ti, kon tri bu ti në pa qen 
afat gja te’ dhe kështu me radhë, por ju them kjo nuk 
është me rëndësi.
Deklaratë: Dra gan Po po viq, YIHR, Ser bi, Kon sul ti met Ra jo na le 
me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

Vërejtja ime qëndron në atë se në të gjit ha këto shte-
te jetojnë pjesëtarë të po puj ve tjerë, gjë që kjo këtu 
nuk është spe ci fi  ku ar. 
Deklaratë: Sa bit Ma li qi, pro ku ror, Gjyka ta e Qar kut në Gji lan, 
Kosovë, Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, 
Kro a ci, 11 qer shor 2010

(…)nuk e di se KO MRA a du het të punojë në be si-
min mes shte te ve, ajo du het të punojë në be si min 
mes po puj ve, pa ki ca ve kombëtare dhe individëve, 
kështu që unë në vend të shte te ve do ta ven do sja pa-
ki cat kombëtare, ndërsa shte tet do ta lar go ja. 
Deklaratë:  Zo ran Pusiç, Këshilli i qytetarëve për të drej tat e 
nje ri ut, Kro a ci, Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, 
Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

Objek ti vat e KO MRA-së do të du hej të ce ken menjë-
herë në fi l lim, e pa staj detyrat e përcaktuara. 
Deklaratë: Ve sna Si mo voq, Sho qa ta e Avokatëve, Ma li i Zi, 
Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 
qer shor 2010

Detyrat e KO MRA-së përkasin në dis po zi tat e 
përgjithshme të ak tit, e pa staj vinë objek ti vat. 
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Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo viq, Sho qa ta e Avokatëve, Ma li i Zi, 
Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 
qer shor 2010

(...) men doj se të gjithë du het të men do he mi se ci li 
është qëlli mi i fun dit i the me li mit të KO MRA-së, si 
ti shënojmë apo evidentojmë ata njerëz, siç thatë t’i 
qu ajmë hum bje në njerëz, civilë apo s’po di si, apo të 
re a li zo het qëlli mi i fun dit për të ci lin folëm në fi l lim, 
e ai është paj ti mi na ci o nal. Unë men doj se nëse ne 
punojmë vetëm në har ti min e li sta ve të vik ti ma ve, 
kurrë nuk do të arrijmë de ri te ai qëllim. 
Deklaratë: Ve sna Si mo viq, Sho qa ta e Avokatëve, Ma li i Zi, 
Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 
qer shor 2010

Çka do të thotë fak tet? Ci lat fak te? Fil li mi i luftës, 
fi l li mi i agre si o nit? Sep se ako ma de ri në ditët e sot-
me, mendojnë se në ter ri to rin e  RSFJ-së ka ndodhë 
luftë ci vi le e jo luftë mes shte te ve, pa ra men do je ni ju 
këtë.  Ed he sot as htu e shikojnë. Pra, po pujt mes ve ti 
janë vrarë, gjë që s’ka kurrfarë lo gji ke.  Ndos hta më 
saktë do të du hej pre ci zu ar temën – çka, me çfarë 
do të mer ren, si, në çfarë mënyre do t’i qa sen tërë 
kësaj. 
Deklaratë: Meh met Bard hi, Lid hja De mo kra ti ke në Ma lin e ZI, 
Ul qin, Ma li i ZI, Kon sul ti met Na ci o na le me politikanët/et mbi 
Iniciativën e the me li mit të KO MRA-së, 30 qer shor 2010

Qëlli mi është i de fi  nu ar arsyeshëm, por është 
gjithëpërfshirës, te jet am bi ci oz dhe kërkon kompe-
tencën e njerëzve, gjegjësisht anëtarëve të cilët do 
ta hu lum to nin tërë atë në kuadër të një pe ri ud he 
ko ho re shumë, shumë më të gjatë se sa ajo që është 
dhënë këtu. 
Deklaratë: Mi lo sav Stoj ko viq, Sho qa ta e qen dra ve të mbroj tjes 
së fa mi lje ve të vik ti ma ve të luftës në Kosovë dhe Me to hi, Be o-
grad, Ser bi,  Kon sul ti met na ci o na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe 
fa mi ljet e vik ti ma ve për mo de lin e Draf tit të KO MRA-së, 3 kor rik 
2010, Be o grad, Ser bi

Des ha t’ju lus, nëse është e mun dur, që ku man dat të 
shtyhet, siç ke mi bi se du ar ed he më herët të shtyhet 
së pa ku de ri në vi tin 2006. Nuk ka nevojë të shtyhet 
de ri në ditët e sot me. Domosdoshmërish të mer ret 
pa rasysh da ta 17 mars 2004, kur kanë shpërthyer 
kon fl ik tet më të mëdha, pra kon fl ik tet e natyrës et-
ni ke na ci o na le, të përmasave më të mëdha, ato të 
mer ren pa rasysh, gjith se si të përfshihen. 
Deklaratë: Na tas ha Shqe pa no viq, Sho qa ta e fa mi lje ve të të kid-
na pu ar ve dhe të vrarëve në Kosovë e Me to hi, Be o grad, Ser bi,  
Kon sul ti met na ci o na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe fa mi ljet e 
vik ti ma ve për mo de lin e Draf tit të KO MRA-së, 3 kor rik 2010, 
Be o grad, Ser bi

Unë jam kundër asaj që ta harrojmë Luftën e Dytë 
Botërore. Aty nuk kërkohet kurrfarë iden ti fi  ki mi, ajo 

sot është e pa mun dur, apo të bëhet ana li za e ADN-
së, por vetëm nxje rr ja e vik ti ma ve dhe var ri mi i tyre 
që të mund tu bëhet ri var ri mi di nji toz, të mund t’u 
ndi zet qi riu dhe të di het ku janë. 
Deklaratë: Da ne Shko riq, Ko a li ci o ni i sho qa ta ve të refugjatëve, 
Be o grad, Ser bi,  Kon sul ti met na ci o na le me sho qa tat e vik ti ma ve 
dhe fa mi ljet e vik ti ma ve për mo de lin e Draf tit të KO MRA-së, 3 
kor rik 2010, Be o grad, Ser bi

Men doj se këtë do të du hej ta përfshijmë në qëlli-
met, siç e ke mi përfshirë kon tri bu tin për zbar dhjen e 
fa tit të të zhdu kur ve, që këtu do të du hej vënë ‘kon-
tri bu tin në re a li zi min e të drej ta ve të të bur go sur ve 
të kam pe ve të për qen dri mit’, si njëri nga qëlli met e 
KO MRA-së.
Deklaratë: Mi o drag Lin ta, Kryetar i Ko a li ci o nit të sho qa ta ve të 
refugjatëve në Republikën e Serbisë, Be o grad, Ser bi,  Kon sul ti met 
na ci o na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe fa mi ljet e vik ti ma ve për 
mo de lin e Draf tit të KO MRA-së, 3 kor rik 2010, Be o grad, Ser bi

Të bur go su rit e kam pe ve të për qen dri mit men doj se 
është grup i ci li vlenë që të ven do set në këtë kon tri-
but për zbar dhjen e fa tit të këtyre njerëzve. Pra ed he 
këtë kis ha pro po zu ar që të jetë nën b) apo nën c).  
Deklaratë: Ve se lin ka Ka stra to viq, Qen dra për pa qe, jodhunë 
dhe të Drej tat e Nje ri ut, Osi jek, Kro a ci, Kon sul ti met lo ka le me 
or ga ni za tat e shoq ërisë ci vi le mbi draft sta tu tin e KO MRA-së, 13. 
Kor rik 2010, Osi jek, Kro a ci

 (...) ka ardhë de ri të shke lja e li gjit su blim, të drejtës 
su pre me, të drejtës për vetëvendosje të po pul lit 
[shqip tar], të drejtën e ci la është e ga ran tu ar me të 
drejtën ndërkombëtare. 
Deklaratë: Ali Laj ci, ish i bur go sur po li tik, Pejë, Kosovë, Kon sul-
ti met na ci o na le me ish të bur go su rit po li tik mbi har ti min e sta tu-
tit të KO MRA-së, Prishtinë, Kosovë, 15 shta tor 2010

 (...) në pa ra gra fi n a, du het të de fi  no hen pa so jat të 
ci lat i kanë shkak tu ar kri met dhe shke ljet e të drej-
ta ve. 
Deklaratë: Amir Ku la gliq, Anëtar i Këshillit Ko or di nu es të 
Ko a li ci o nit për KO MRA-në, BeH, Fo ru mi i shtatë ra jo nal për 
drejtësinë tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Objek ti vat dhe Detyrat e 
KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 16 te tor 2010

(...) du het ta vërtetojmë se kush është përgjegjës për 
të gjithë atë çka ka (...) ndodhë, kush e bartë i pa ri 
përgjegjësinë në hi e rar ki, “kush e ka fi l lu ar” siç do 
të thu hej “luftën në ven din tim”. Pa këtë pjesë do ta 
lëmë sërish mundësinë e ma ni pu li mit, siç po ma ni-
pu lo het  ta ni, mund të fl as për shte tin tim, nu mrin 
e vik ti ma ve, nu mrin... 
Deklaratë: Mu rat Ta hi ro viq, Sho qa ta e të bur go sur ve të kam pe ve 
të për qen dri mit në Bosnjë e Hercegovinë, BeH, Fo ru mi i shtatë 
ra jo nal për drejtësinë tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Objek ti vat 
dhe Detyrat e KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 16 te tor 2010
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(...) shka qet, vërtetimi i shka qe ve dhe të gjithë ata 
që an gaz ho hen për këtë çështje, e vënë ko mi si o nin 
pa ra një detyre ab so lu tisht të pa mun dur, të pa re a-
li zu es hme, që tek e fun dit që në fi l lim paj to hem me 
atë se ko mi si o ni nuk do të mund të ketë suk ses në 
punë e tij, pran daj, ju lu tem, ta ke ni pa rasysh këtë 
(...) Ajo që më du ket re le van te në këtë aspekt, është 
se ko mi si o ni ofron mundësinë që të vërtetohet mo ti-
vi për kryer jen e kri me ve të luftës, gjegjësisht kri mit 
kundër njerëzimit apo gje no cid. 
Deklaratë: Zo ran Pa jiq, Bor di udhëheqës i Fon dit për të Drejtën 
Hu ma ni ta re, USA, Fo ru mi i shtatë ra jo nal për drejtësinë tran-
zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Objek ti vat dhe Detyrat e KO MRA-së, 
Za greb, Kro a ci, 16 te tor 2010

(...) gru pet pu nu e se dhe avokatët [janë] du ke u lar-
gu ar ngadalë nga no ci o ni i viktimës, pran daj nuk e 
kam të qartë, dhe që fak ti kisht që në fazën fi l le sta re 
pen gon kri ji min e ka te go ri ve që të vërtetohen fak tet 
e kri me ve të luftës dhe shke lje ve të rënda të të drej-
ta ve të nje ri ut.  
Deklaratë: Lji lja na Ca nju ga, Sho qa ta e vullnetarëve dhe ve te-
ra ne ve të luftës çlirimtare, Kro a ci, Fo ru mi i shtatë ra jo nal për 
drejtësinë tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Objek ti vat dhe Detyrat e 
KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 16 te tor 2010

(...) pa ra gra fi n d) ta ri for mu lo ni, që njëri ndër 
nënqëlli met e KO MRA-së të jetë ngri tja e ni ve lit të 
vetëdijesimit në shte te nënshkruese për nevojën që 
t’i pranojnë fak tet për kri met e luftës dhe të shke lje-
ve të rënda të të drej ta ve të nje ri ut. (...) men doj se 
këtu nuk është bërë for mu li mi më ade ku at, ndër kaq 
qëlli mi do të is hte ndërtimi i kulturës së so li da ri te-
tit dhe bashkëndjesisë, ky do të is hte qëlli mi. 
Deklaratë: Ve sna Si mo viq, Sho qa ta e avokatëve, Ma li i Zi, Fo ru mi 
i shtatë ra jo nal për drejtësinë tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Objek-
ti vat dhe Detyrat e KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 16 te tor 2010

(...)redaktorët e draf tit të sta tu tit, të mendojnë për 
atë se a ekzistojnë dal li met e vërteta në mes asaj 
çka qu ajmë qëlli me e çka detyra. 
Deklaratë: Zo ran Pa jiq, Bor di udhëheqës i Fon dit për të Drejtën 
Hu ma ni ta re, USA, Fo ru mi i shtatë ra jo nal për drejtësinë tran-
zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Objek ti vat dhe Detyrat e KO MRA-së, 
Za greb, Kro a ci, 16  te tor 2010

Ti vërtetojmë fak tet, ndërsa të vërtetën për fi l li-
min e luftës, për pa so jat ti vërtetojë ko mi si o ni i 
historianëve, fi lozofëve apo kus hdo tjetër. 
Deklaratë: dr Zdrav ko Gre bo, Fa kul te ti ju ri dik, Uni ver si te ti në 
Sarajevë, BeH, Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e juristëve, 
Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010

Ter mi eli ta, është i papërshtatshëm, do të du hej të 
jetë ter mi udhëheq ësit po li ti ke. 
Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo vić, Sho qa ta e juristëve të Ma lit të 
Zi, Ma li i Zi, Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e juristëve, 
Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010

Pro po zi mi im do të is hte, si në vi jim – “Të kontri-
buojë që shte tet nënshkruese t’i pranojnë fak tet për 
kri met e luftës” (...) Pra, pa “eli tat po li ti ke”, sep se 
vlerësoj se du ke ua dhënë rëndësinë, thjesht po ua 
mundësojmë atyre eli ta ve që ako ma të ven do sin për 
fa tin tonë, ndërsa ne të mbe te mi vëzhgues pa siv.
Deklaratë: Si ni ša Šti mac, avo kat, Kro a ci, Kon sul ti me ra jo na le 
me ko mu ni te tin e juristëve, Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010

(...) di kush më parë i përmendi eli tat po li ti ke. Ed he 
mua po më pen gon ajo shpre hje, dhe men doj se do 
të is hte shpre hje më e mirë, ai i ci li është përdorë në 
preambulë, i ci li thotë eli tat na ci o na le. Ndos hta ky 
do të jetë term apo shpre hje më e mirë, apo struk-
tu rat po li ti ke. 
Deklaratë:Mi ro slav Alim pić, Gjyka ta e lartë në No vi Sad, Ser bi, 
Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e juristëve, Be o grad, Ser bi, 
4 dhje tor 2010

(...) [pi ka e] “fa ti”, do të du hej të shkru het në shumës 
“fa tet”. 
Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo vić, Sho qa ta e juristëve të Ma lit të 
Zi, Ma li i Zi, Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e juristëve, 
Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010

Kjo do të du hej të veprojë në tërë opi ni o nin e gjerë, 
pran daj si pas terminologjisë do të du hej të thu het 
kështu – “të pra no hen padrejtësitë e shkak tu a ra 
vik ti ma ve, me qëllim të ndërtimit të kulturës së so-
li da ri te tit dhe ndjeshmërisë me vik ti mat tje ra”. 
Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo vić, Sho qa ta e juristëve të Ma lit të 
Zi, Ma li i Zi, Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e juristëve, 
Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010

 “Të pra no hen padrejtësitë”, kjo rrjedhë nga vetë fak-
tet të ci lat do t’i vërtetojë ko mi si o ni, sep se në pa-
ra gra fi n 1, thotë – “të vërtetojë fak tet”. Dhe, çfarë 
ar ri het me pra ni min e fak te ve dhe kujt i re fe ro het 
pra ni mi i padrejtësisë? A i kon fi r mon ko mi si o-
ni ato si të til la apo do të du het për se ci lin, se ci-
lit që i re fe ro het padrejtësia, gjegjësisht çdonjëri 
që në ndonjë mënyrë ka bërë ndonjë padrejtësi, 
ta pranojë padrejtësinë, në mënyrë  që të mund të 
shkojmë më tu tje në ndërtimin e kulturës, so li da ri-
te tit, ndjeshmërisë, etj.  
Deklaratë: Mar ga ri ta Ni ko lov ska, In sti tu ti për të drej tat e nje-
ri ut, Shkup, Ma qe do ni, Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e 
juristëve, Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010

(...) kur bëjmë vërtetimin e fak te ve dhe shka qe ve, 
atëherë qëlli mi do të is hte mirë të shpre het në kup-
ti min po zi tiv, e kjo është mbështetja, gjegjësisht fu-
qi zi mi, mbështetja e pa qes dhe natyrisht di nji te tit 
dhe re spek ti mi i të drej ta ve të nje ri ut. 
Deklaratë: Ivo Gërga, avo kat, Kro a ci, Kon sul ti me ra jo na le me 
ko mu ni te tin e juristëve, Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010
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Për të bur go su rit e kam pe ve të për qen dri mit nuk ka 
askund evi den ca, as në ni ve lin lo kal, as  në komunë, 
as në qytet, as në ni ve lin e qar kut, as të en ti te tit, e as 
në atë shtetërorë. Dhe këtë askush nuk do të mund 
ta bëjë, dhe nuk mund ti li het njëfarë KO MRA-së. Ky 
është rol i shte tit. Dhe këtë du het ta bëjë shte ti. Pa te, 
kjo iniciativë është e pakuptimtë.
Deklaratë: Mir ko Ze le ni ka, Sho qa ta e të bur go sur ve të kam pe ve të 
për qen dri mit të luftës Na ci o na le në BeH, Mo star, BeH, Kon sul ti met 
lo ka le me për faq ësu e sit e sho qa ta ve të të bur go sur ve të kam pe ve 
të për qen dri mit dhe fa mi lje ve të vik ti ma ve, Me gju gor je, BeH, 11 
dhje tor 2010

Ajo çfarë po mun gon, si pas me je, në ne nin (...) i ci li i 
re fe ro het qëlli mit, është qëndri mi ndaj politikanëve, 
ndaj atyre që janë bartësit e përgjegjësisë. Kam 
përshtypjen, se gjatë këtij rrëfi mi përmes qëlli me ve, 
përmes detyra ve, po e zbre sim në ni vel in di vi dual 
dhe në ni vel të fajësisë in di vi du a le, gjë që e përkrahi 
plotësisht, por di ku përgjatë tërë këtij rrëfi mi, si-
pas me je, po mun gon ajo lid hja mes asaj që është 
përgjegjësi po li ti ke (...) Pra, ata nuk do të du hej ti 
pranojnë ato fak te, vetë ata ne ve na i kanë im po nu ar, 
ata du het ta bar tin përgjegjësinë.
Deklaratë: Ma ri ja Vuk sa no viq, Qen dra për zhvil lim të or ga ni za-
ta ve jo qe ve ri ta re, Podgoricë, Ma li i Zi, Kon sul ti met Na ci o na le me 
të rinjët mbi Iniciativën për the me li min e KO MRA-së, Podgoricë, 
Ma li i Zi, 15 dhje tor 2010

(...) thotë se do të ndihmojnë të pra no hen fak tet, pra-
ni mi është ele ment su bjek tiv dhe men doj se ko mi si o ni 
nuk do të mund të kontribuojë që di kush të pranojë 
diçka, por du het të thu het – “të jenë të njo hur”. 
Deklaratë: Jo va na Ra mo viq, Fa kul te ti Ju ri dik në Podgoricë, 
Podgoricë, Ma li i Zi, Kon sul ti me ra jo na le me studentët dhe 
shkencëtarët e rinj mbi har ti min e Sta tu tit të KO MRA-së, Za greb, 
Kro a ci, 17 dhje tor 2010

‘të pranojë padrejtësitë e shkak tu a ra vik ti ma ve’, men-
doj se këtu gjërat janë pa ras htru ar në mënyrë të ga-
bu ar, sep se kush do të pranojë? Ne apo ata njerëz të 
cilët do të jenë në Ko mi sion? Ata të cilët e mbështesin 
ko mi si o nin, ata veçse e pranojnë. Men doj se është 
e rëndësishme të shto het që shte tet the me lu e se ta 
pranojnë atë padrejtësi. 
Deklaratë: Edin Sma i lo viq, Fa kul te ti Fi lo zo fik në Uni ver si te tin e 
Lubjanës, Bi je lo Po lje, Ma li i Zi, Kon sul ti me ra jo na le me studentët 
dhe shkencëtarët e rinj mbi har ti min e Sta tu tit të KO MRA-së, 
Za greb, Kro a ci, 17 dhje tor 2010

Si pas men dim ti tim, këtu do të du hej të shkru hej të 
mbledhë të dhënat për vërtetimin e fak te ve, ndërsa 
fak tet do ti vërtetojë or ga ni kom pe tent i in sti tu ci o ne-
ve në shte te.  
Deklaratë: Zhelj ko Shpe liq, ofi cer nde ri Kro at, Pa krac, Kro a ci, 
Kon sul ti met ra jo na le me veteranët mbi draft sta tu tin për KO MRA-
në, Shkup, Ma qe do ni, 18 dhje tor 2010

Detyrat 

Ko mi si o ni ka këto detyra: 

a. të grum bul loj të dhëna për ras tet e kri me ve të 
luftës dhe shke lje ve tje ra të rënda të të drej ta-
ve të nje ri ut, të ofrojë përshkrim të de ta ju ar 
për to, dhe të pasqyrojë mo strat  e shke lje ve 
të të drej ta ve dhe pa so jat e tyre; 

b. të grum bul loj të dhëna për fa tin e të pa gje-
tur ve dhe të bashkëpunojë me tru pat kom pe-
ten te, të ci lat, në palët kon trak tu e se, mer ren 
me hu lum ti min për të pa gje tu rit; 

c. Të bëjë in ven ta ri zi min e hum bje ve në njerëz 
në lid hje me luftën ose formën tjetër  të kon-
flik tit të ar ma to sur: 

i. Civilët, të cilët kanë hum bur jetën ose kanë 
hum bur në ndërlidhje me luftën ose me for-
ma tje ra të kon flik tit të ar ma to sur; dhe

ii. luftëtarët të cilët kanë hum bur jetën, ose 
kanë hum bur në ndërlidhje me luftën ose me 
for mat e tje ra të kon flik tit të ar ma to sur; 

d. të grum bul loj të dhëna mbi ven det e bur go-
sjes, të ndërlidhura me luftën, ose me for mat 
e tje ra të kon flik tit të ar ma to sur, të per so na-
ve të cilët janë bur go sur në mënyrë jo li gjo-
re, u janë nënshtruar tor tu ra ve dhe sjel lje-
ve  ç’njerëzore, dhe të har toj një re gji strim 
gjithëpërfshirës, du ke mbroj tur iden ti te tin e 
tyre, në ras tet kur është e ne voj shme;

e. të hu lum toj rret ha nat po li ti ke dhe shoq ëro re, 
të ci lat në mënyrë ven dim ta re kanë ndi ku ar 
në shpërthimin e luftërave ose for ma ve të tje-
ra të kon flik tit të ar ma to sur, si dhe kryer jen 
e kri me ve të luftës dhe shke lje ve të tje ra të 
rënda të të drej ta ve të nje ri ut;

f. të mbaj dëgjime pu bli ke, të vik ti ma ve dhe 
per so na ve të tjerë, për kri met e luftës dhe 
shke ljet e tje ra të rënda të të drej ta ve të nje ri-
ut;

g. të re ko man doj ma sat, të ci lat kanë të bëjnë 
me pa ran da li min e përsëritjes së shke lje ve 
të të drej ta ve të nje ri ut dhe re pa ra ci o nin për 
vik ti mat; dhe

h. të har toj, të pu bli koj dhe të  pre zan toj ra por-
tin përfundimtar, në mënyrën që ai të mund të 
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depërtojë de ri tek një numër sa më i madh i 
njerëzve në shte tet e ter ri to rit të RSFJ-së së 
di kur shme.  

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:

Kur është fj a la për re gji stri min e vik ti ma ve në 
njerëz, men doj se këtu du het bërë ndryshim. Do ta 
pa ra qes vetëm një shem bull. Shumë vik ti ma nja ra-
jo ni prej nga vi unë, të ci lat janë vrarë si ci vil gjatë 
kohës së drekës, gjatë kohës kur kërkonin ujë dhe us-
hqim, etj, janë shënuar si luftëtarë, në fakt ata janë 
vrarë si ci vil, e të mos vaz hdoj më tu tje, ky is hte një 
shem bull.    
Deklaratë: Fi kret Gra bo vi ca, Sho qa ta e prindërve të fëmijëve të 
vrarë në Sarajevën e rret hu ar gjatë vi te ve ’92-’95, Sarajevë, BeH, 
Kon sul ti met na ci o na le me sho qa tat e vik ti ma ve lid hur me draf tin 
e sta tu tit të KO MRA-së, Tuzëll, BeH, 29 maj 2010

Që nga fi l li mi an gaz ho hem që se ci la viktimë 
të per sonali zo het (evi den to het), kjo do të tho-
të të ketë kar to nin e vet në të ci lin ne do ta perso-
nalizojmë(evidentojmë) atë në kup ti min e emrit, 
mbi e mrit, emrit të ba ba it, nu mrit amzë, datës së 
lin djes, ven dit të lin djes, pa staj me çka është marrë 
ai per son në të kaluarën, a është i/e mar tu ar, a ka 
fa mi lje – dy seg men te shumë të rëndësishme. Pa staj, 
a ka qenë prestarë i ndonjë for ma ci o ni të ar ma to-
sur apo ka qenë ci vil, dhe çështja tjetër e rëndësishme 
është rret ha nat nën të ci lat ai per son ka humbë 
jetën. Në këtë mënyre ne e bëjmë dal li min mes atyre 
që kanë humbë jetën në luf ti met e drejtpërdrejta dhe 
ata të cilët, nëse mund të them, që e kanë humbë 
jetën në ndonjë mënyrë tjetër, dhe natyrisht në pjesën 
përfundimtare do të is hte shumë e rëndësishme të di-
het a është gje tur ai per son, a është iden ti fi  ku ar, a 
është var ro sur.  
Deklaratë: Amir Ku la giq, Këshilli ko or di nu es i Ko a li ci o nit për 
KO MRA-në, BeH, Kon sul ti met na ci o na le me sho qa tat e vik ti-
ma ve lid hur me draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, Tuzëll, BeH, 
29 maj 2010

(...) qëndri mi im është që KO MRA të jetë më pak 
e ngar ku ar me kon tek stet dhe se është gjë shumë e 
mad he që KO MRA të hartojë li stat, të vërtetojë fak-
tet. (Kur është fj a la për kon tek stet dhe vi tet, re a gi mi 
im i parë është se ajo është përcaktuar mirë. Pra, 
vi ti 1980 i cak tu ar për kon tekst dhe kjo si thu het 1 
ja nar 1991 de ri në fund të vi tit 2001. 
Deklaratë: Gor dan Bo sa nac, Qen dra për stu di me të pa qes, 
Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met Na ci o na le me Shoq ëritë Ci vi le, 
Za greb, Kro a ci, 1 qer shor 2010

Tashmë e ke mi di sku tu ar në të gjit ha de ba tet, se 
nuk mund t’i përziejmë vik ti mat e kri me ve të luftës 

me të vrarët tjerë në atë periudhë. Është një listë për 
të vrarët, ndërsa për vik ti mat e kri me ve të luftës du-
het të shënohet ven di, ko ha dhe së pa ku dy apo më 
shumë bu ri me të fak te ve që do ta vërtetojmë atë. 
Deklaratë: Vel ko Vis he viq, UDVDR PGZ, Za greb, Kro a ci, Kon-
sul ti met Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq ërisë Ci vi le, Za greb, 
Kro a ci, 1 qer shor 2010

(...) qëlli mi ynë thelbësor, në fakt është që të 
kontribuojmë të kup to he mi dhe të mundësojmë që 
shte tet të ta ko hen dhe të bien da kord të tër he qin një 
vijë dhe të thonë sa pa sur të vrarë, sa janë kaq të 
zhdu kur, sa ka pa sur kri me luf te, sa ka pa sur shke-
lje të rënda... Kjo është ajo që du am ne, dhe me këtë 
do të ndihmojmë të vërtetohen fak tet: çfarë kon fl ik-
ti i ar ma to sur ka qenë, çka ka ndodhë e çka nuk 
du het, dhe ja të qëndrojë (...) Dhe ne je mi shumë 
të shqetësu ar, nëse kjo do të hulumtojë kon tek stin, 
shka qet, mo ti vet dhe ve pri met du ke fi l lu ar nga të 
tetëdhjetat, të ci lat kanë shpjer de ri te kon fl ik tet e 
ar ma to su ra. Më du ket se i tërë fo ku si është rreth 
diçkaje që ku rr se si nuk do të mund të da kor do he-
mi. Nëse ni se mi me kon tekst të ci lin du het ta ke-
mi, men doj së është në rre gull, me shpje gi min se 
du het të jenë vi tet e tetëdhjeta, në fakt të ni se mi 
nga mo men ti që në fakt mund të mendojmë për 
shpërbërjen, por më tepër të jetë një kro no lo gji apo 
një pikë kthyese, pa in ter pre ti me. Kjo në fakt, po më 
du ket te jet am bi ci o ze, dhe di si ne nuk paj to he mi që 
ko mi si o ni të mer ret tepër me këtë. 
Deklaratë: Ka ta ri na Kru ho nja, Qen dra për Pa qe, kundër dhunës 
dhe të drej tat e nje ri ut, Osi jek, Kro a ci, Kon sul ti met Na ci o na le 
me Or ga ni za tat e Shoq ërisë Ci vi le, Za greb, Kro a ci, 1 qer shor 
2010

 (...) mbled hja e in for ma ta ve për ven det e pa ra bur-
gi mit (...) mun gon li sta e të bur go sur ve sep se ne je mi 
dëshmitarë të asaj se në kon sul ti me të bur go su rit 
kanë in si stu ar mu në këtë çështje, sep se në Bosnjë 
e Hercegovinë nuk ek zi ston li sta zyrta re e të bur go-
sur ve, nuk di het se kush kah ka qenë, men doj se kjo 
do të du hej të shto het këtu.
Deklaratë: Gje na na Ka rup-Drus hko, Këshilli ko or di nu es i Ko a-
li ci o nit për KO MRA-në, Sarajevë, BeH, Kon sul ti met ra jo na le me 
OJQ-të mbi draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, Ba nja Llukë, BeH, 
5 qer shor 2010

(...) ku do që shkruan : “të cilët do të vërtetonin fak tet 
për kri met e luftës” do të du het të shto het ed he fj a la 
“dhe shke ljet e tje ra të rënda të të drej ta ve të nje ri-
ut”. (...)(i re fe ro het ver si o nit të mëhershëm të Draft 
sta tu tit], pran daj ‘Ko mi si o ni ka detyrat si në vi jim: 
të hu lum toj kon tek stet, shka qet, mo ti vet dhe ve prat 
du ke fi l lu ar nga vi ti 1980 të ci lat kanë çuar de ri tek 
luftërat/kon fl ik tet e ar ma to su ra, kri met e luftërave 
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dhe shke ljet e tje ra të rënda të të drej ta ve të nje ri ut.’ 
-  të ce ken drej ti met se në çfarë mënyre, sa gjerësisht, 
sa përgjithësisht, etj. Vërtetimi i mo ti vit është një 
çështje shumë kërkuese dhe te jet pro ble ma ti ke dhe 
nuk jam i si gurt sa do të jetë e mun dur që Ko mi si o-
ni nga vi ti 1980, vetë të vërtetojë se ci lat kanë qenë 
mo ti vet e të gjit ha ngjar je ve të rëndësishme të ci lat i 
kanë shkak tu ar ngjar jet e luftës. 
Deklaratë: Ma rio Maz hiq, Ini ci a ti va e të rinj ve për të drej tat 
e nje ri ut në Kro a ci, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met ra jo na le me 
OJQ-të mbi draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, Ba nja Llukë, BeH, 
5 qer shor 2010

(...) kam pro blem pikërisht me pa ra gra fi n 5., e ci la 
në të vërtetë po e shtron pyetjen lid hur me ka pa ci-
te tin dhe men doj se hu lum ti mi i mo ti vit, do të jetë 
shumë pro ble ma tik, men doj se vetë kon tek sti nga vi-
ti 1980, është te jet gjithëpërfshirës dhe për këtë arsye 
po e shtroj çështjen e ka pa ci te tit. 
Deklaratë: Ta nja To piq, Këshilli ko or di nu es i Ko a li ci o nit për 
KO MRA-në, Ba nja Llukë, BeH, Sho qa ta e Gazetarëve BeH, Sara-
jevë, BeH, Kon sul ti met ra jo na le me OJQ-të mbi draf tin e sta tu tit 
të KO MRA-së, Ba nja Llukë, BeH, 5 qer shor 2010

(...) unë në mënyrë të ngjas hme men doj për mo ti vet, 
men doj se kjo është te jet e zgje ru ar dhe se më tepër 
është çështje su bjek ti ve, sep se ne ke mi pa tur ra stin 
të dëgjojmë në gjyki me se si di sa individë të cak tu-
ar të dyshu ar për kri me luf te, kanë thënë se kanë 
parë dhe dëgjuar përmes in for mi me ve të shtypit e 
pa staj i kanë bërë kri met e luftës. Pra, për ata mo ti-
vi ka qenë ar ti kul li nga shtypi që të bëjë krim luf te. 
Nëse du am të shkojmë në këtë drej tim, atëherë me 
të vërtetë nuk di ku do të arrijmë, unë me të vërtetë 
e mbështes hu lum ti min e kon tek stit dhe shka kut (...) 
sep se, kjo është te jet e rëndësishme për të gjit ha vik-
ti mat, dhe këtë e ke mi dëgjuar në të gjit ha kon sul-
ti met, e posaçërisht në kon sul ti met me sho qa tat e 
vik ti ma ve. 
Deklaratë: Bor ka Ru diq, Sho qa ta e Gazetarëve BeH, Sarajevë, 
BeH, Kon sul ti met ra jo na le me OJQ-të mbi draf tin e sta tu tit të 
KO MRA-së, Ba nja Llukë, BeH, 5 qer shor 2010

Men doj se mo ti vi du het të mbe tet, sep se ata detyri-
misht do të na pa ra qi ten në vetë dëshmitë e vik ti-
ma ve, dhe ne nuk mund ta ni ta eliminojmë atë.
Deklaratë: Ne la Pa mu ko viq, Qen dra për gratë vik ti ma të luftës 
Ro sa, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met ra jo na le me OJQ-të mbi draf-
tin e sta tu tit të KO MRA-së, Ba nja Llukë, BeH, 5 qer shor 2010

Unë do të pro po zoj që në nen  të nda het pje sa e ci la 
fl et për vërtetimin e fak te ve a) që të vërtetohen fak tet 
dhe b) që të hu lum to het kon tek sti, që në mënyrë me-
to do lo gji ke të nda hen njëra dhe tje tra, sep se bëhet 
fj alë për dy me to do lo gji të ndryshme. 

Deklaratë: Ve sna Tersheliç, Do cu men ta, Za greb, Kro a ci, Kon-
sul ti met ra jo na le me OJQ-të mbi draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, 
Ba nja Llukë, BeH, 5 qer shor 2010

 (...) unë do t’i vëja mo ti vet në pyetësorë (...) Unë paj-
to hem me vi tin 1980 (...)në këtë rast e mbështes pro-
po zi min e Vesnës, sep se thjeshtë bëhet fj alë për dy 
me to do lo gji të ndryshme. 
Deklaratë: Ivan No vo sel, Le ga lis, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met 
ra jo na le me OJQ-të mbi draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, Ba nja 
Llukë, BeH, 5 qer shor 2010

 (...) për një mo ment do të kthe hem në këtë pa ra-
graf “mbledhë të dhëna për fa tin e të zhdu kur-
ve”, pikërisht ajo që u përgjigj Na tas ha, se ato 
të dhëna janë mbledhë nga ana e Kryqit të Kuq 
Ndërkombëtarë, në ndërkohë në Kro a ci është, për 
shem bull, për herë të dytë është bo tu ar li bri i të 
zhdu kur ve, kjo është një punë e përbashkët e Kryqit 
të Kuq Ndërkombëtarë dhe Zyrës Shtetërore për të 
bur go su rit dhe të zhdu ku rit. Ndos hta pa ska do të 
du hej të kor ri gjo het ai for mu lim, të thu het se në 
bashkëpunim me in sti tu ci o net të ci lat i mbled hin 
ato të dhëna, megjithatë ed he një herë të pu bli ko-
hen ato të dhëna, pra të thek so het se kjo nuk është 
punë hu lum tu e se siç do të jetë ajo në ra stin e do ku-
men ti mit të shke lje ve të tje ra të rënda të të drej ta ve 
të nje ri ut, dhe të hi qet dyshi mi i përhershëm të ci lin 
zyrat shtetërore dhe ko mi si o net për të zhdu ku rit e 
kanë për hu lum ti met, se aty do të ketë mbi pa lim. 
Pra, të sqa ro het se nuk ka. 
Deklaratë:  Ve sna Tersheliç, Do cu men ta, Za greb, Kro a ci, Kon-
sul ti met ra jo na le me OJQ-të mbi draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, 
Ba nja Llukë, BeH, 5 qer shor 2010

Në pa rim, të gjit ha këto shte te tanimë i kanë li stat 
[e luftëtarëve të rënë], të the mi unë me përgjegjësi 
mund të them këtë për BeH, pra a do të bëjmë 
ne ris hi ki min e li sta ve zyrta re shtetërore. Do të 
thotë ka, në të gjit ha anët, ka pjesëtar të vde kur të 
Armatës së BeH fa mi ljet e të cilëve mar rin kom pen-
sim, pjesëtarët e HVO (Këshilli Kro at i Mbroj tjes), 
pjesëtarët e ushtrisë së Republikës së Serbisë dhe 
këto janë li sta (re gji stra) zyrta re shtetërore në bazë 
të ci la ve ministritë kom pe ten te bëjnë kom pen si min 
e du hur. Gjit has htu e ke ni ed he listën e civilëve të 
vrarë, i ci la ndos hta nuk është aq pre ci ze për shkak 
se ato nuk e bëjnë ju ri dik si o nin ade ku at . 
Deklaratë: Mu nib Ha li lo viq, pro ku ror, Pro ku ro ria BeH, de par-
ta men ti për kri me luf te, Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin 
li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

Pran daj unë men doj se gjith se si du het bërë re gji-
strin e të gjit ha atyre hum bje ve në të gjit ha ba zat, 
qoftë luftëtar qoftë si viktimë, si ci vil dhe men doj 
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se nëse kjo nuk bëhet do të ke mi një tentativë jo të 
plotë. Vik ti mat dhe të gjithë të rënët du het të gjen-
den në këtë listë, ato do të jenë të rëndësishme për 
vërtetimin e fak te ve dhe di kujt do ti shërbejnë, ni-
sma bazë e KO MRA-së për punë, ana li za, pas nesh 
kjo do të jetë hi sto ri dhe njerëzit do të mer ren me te, 
dhe ta ni është mundësia. Dhe në fund nëse mi ra to-
het marrëveshja nuk shoh arsye që shte tet të mos i 
vënë në dis po zi cion atë lloj të dhënave.  
Deklaratë: Mi ra Smaj lo viq, gjyqta re, Gjyka ta e BeH, De par ta-
men ti për kri me luf te, Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin 
li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

Përpilimi i li sta ve të hum bje ve në njerëz, të mos 
shkru het hum bjet në njerëz, li sta pa staj a) civilë, 
nën b) luftëtarë, nën 5. të hu lum to het kon te sti, 
shka qet, mo ti vet dhe ve prat. Këtu është dhënë du ke 
fi l lu ar nga vi ti 1980, [përcaktim si pas draft sta tu-
tit të qer sho rit 2010], pa ra men do ni kur e vërtetoni 
(dëshmoni) veprën pe na le të vra sjes dhe kërkoni 
mo tiv dhe di kush ju ku fi  zon në afa tin ko hor të cak-
tu ar. Ga bim, ga bim ju ri dik, nuk ka ku fi  zi me nëse 
kërkoni një gjë të veçantë. Kjo është një gjë shumë e 
rre zikshme e ci la është e natyrës li gjo re e jo po li ti ke, 
mund të mbe tet, pa ra gra fi  këtë mund ta bajë por 
ke ni kuj des në marrëdhënie. 
Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo viq, Sho qa ta e Avokatëve, Ma li i Zi, 
Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 
Qer shor 2010

(...) Li sta veç e veç me emrat e te vrarëve, vik ti ma-
ve të kri me ve të luftës, të dëmtuarve dhe të zhdu-
kur ve. Kjo është një ndër detyrat kryeso re të Ko mi-
si o nit Ra jo nal. Nëse këtë nuk do ta ke mi, atëherë 
fri ko hem se do të mbe sim në ni ve lin e in ter pre ti-
me ve të ndryshme po li ti ke dhe nu mra ve të cilët i 
ke mi ed he pas Luftës së Dytë Botërore. (...)Të mos 
bëjmë di sku ti me në lid hje me diçka që në të gjit-
ha ko mi si o net e së vërtetës pa dyshim is hte shumë 
e rëndësishme, vetëm pse di kush ka bërë listë të 
vik ti ma ve të kri me ve të luftës, dhe di ku është bërë 
li sta e hum bje ve njerëzore, do të thotë listë e ci la 
për veq vik ti ma ve të kri me ve të luftës përmban ed-
he listën e ushtarëve të rënë, pjesëtarëve të for ca ve 
të ar ma to su ra, të rre gull ta dhe vul lne ta re ... por ata 
të gjithë përbejnë hum bjet në njerëz.  
Deklaratë: Na tas ha Kan diq, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, 
Za greb, Kro a ci, 11 Qer shor 2010

(…) a po vërtetohen fak tet për kon fl ik tet e ar ma to-
su ra apo po vërtetohen fak tet për kri met e luftës. 
Kjo do të thotë thjeshtë, se kjo është një dilemë le-
gji ti me, unë jam për atë të vërtetohen fak tet ed he 
për kon fl ik tet e ar ma to su ra, men doj se është mjaft 

e rëndësishme që të vërtetohen të dyja, por këtu 
nuk ka detyrë që KO MRA do ta mundësojë, do të 
thotë se detyra është të mbled hin in for ma ta dhe 
përshkrim de tal i ras te ve të shke ljes të drej ta ve të 
nje ri ut. Ka për detyrë, kjo është pyetje e mad he a 
është kjo detyrë por nej se, ka për detyrë të përpilojë 
listën e hum bje ve në njerëz por nuk qëndron askund 
për mbled hjen e çfarëdo fak te ve për kon fl ik tet e ar-
ma to su ra, kjo nuk qëndron për detyrë, por qëndron 
në de fi  ni ci o ne, në qëllim. 
Deklaratë: Dra gan Po po viq, YIHR, Ser bi, Kon sul ti met Ra jo na le 
me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

Unë be soj se ekzistojnë dy ar gu men te kundër kësaj 
(hu lum ti mi i kon te stit). Njëri është ajo që kam 
thënë, do të thotë do të ekzistojë në hyrje (të ra-
por tit) në të ci lin natyrisht do të sqa ro het kon te sti, 
nuk ka kurrfarë arsye që komisarët të mer ren me 
punët e di sa shken ca ve të spe ci a li zu a ra. Shka qet në 
shoq ëri do ti vërtetojnë sociologët, ata do të mer-
ren me to, historianët do ti nxjer rin kon klu di met e 
tyre, kulturologët do t’i ndërlidhin ato me mje di sin 
kul tu ror, do të thotë ka shumë lëmi të ci lat do të 
nxjer rin kon klu di me nga ato fak te të ci lat KO MRA 
in si ston se do ti pa ra qesë pas di sa kon klu di me ve, të 
shkruajnë pu ni me shken co re për to. 
Deklaratë: Dra gan Po po viq, YIHR, Ser bi, Kon sul ti met Ra jo na le 
me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

Sa i përket, fak te ve për kon fl ik tet e ar ma to sur, nuk 
men doj se KO MRA du het të mer ret me vërtetimin 
e fak te ve të be te ja ve të ndryshme. Me ra stin e 
vërtetimin e fak te ve për kryer jen e kri me ve të 
luftës, përdoret me to da e do ku men ta ci o nit me të 
cilën vërtetohet (nga së pa ku dy bu ri me ve) se vra-
sjet e pjesëtarëve të rre gullt apo të vullnetarëve, 
pjesëtarëve të for ma ci o ne ve të ar ma to su ra, kanë 
ele men te të kri me ve të luftës, shem bull: vra sja e us-
hta rit të zënë rob luf te apo është në pyetje vra sje 
gjatë luf ti mit, që nuk përmban ele men te të kri me-
ve të luftës, për shem bull vra sja e us hta rit të bur-
go sur gjatë luf ti me ve, që nuk përmban ele ment të 
kri mit. Këto janë gjëra krejtësisht të qar ta, fak-
tet për kon fl ik te të ar ma to su ra do të na qo nin në 
lëmin e ushtrisë, të mer re mi me dok tri nat us hta ra-
ke, ndërsa fak tet për kri met e luftës dhe pjesëtarët 
e vrarë të for ca ve të ar ma to su ra nuk do ti ke mi me 
hu lum ti min e kon fl ik te ve të ar ma to su ra. Su po zoj se 
in si sti mi yt (drej tu ar Dra gan Po po vi qit) për fak tet e 
kri me ve të luftës, si dhe qa sja e re e Gru pit Pu nu es, 
në lid hje me atë se këto fak te janë të ne voj shme për 
përpilimin e li sta ve për hum bjet në njerëz. Ne, në 
FDH punojmë në li stat e hum bje ve në njerëz dhe 
nuk i hulumtojmë fak tet për kon fl ik tet e ar ma to-
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su ra, men doj në be te ja, pla ne us hta ra ke, sep se me 
metodën e do ku men ta ci o nit të vrarëve, në mënyrë 
shumë pre ci ze mund të vijmë de ri te fak ti a ka vde-
kur di kush në betejë, shem bull: në Pas htrik, dhe në 
këtë rast është e qartë se nuk viktimë e kri me ve të 
luftës por është pjesëtarë i ushtrisë i ci li ka vde kur 
gjatë betejës. Du ke fi l lu ar nga pro fe sor Bas si o u nia 
i ci li qysh në vi tin 1922 ia ka dorëzuar Këshillit të 
Si gu ri mit të Kom be ve të Bas hku a ra ra por tin në të 
ci lin i ka do ku men tu ar të gjit ha shumë qartë, kur 
është fj a la për kri met e luftës, kur është ak sion us-
hta rak le gji tim në të ci lin ka të vde kur por nuk ka 
shke lje të drej ta ve të nje ri ut e as të Konventës së 
Gjenevës. 
Deklaratë:  Na tas ha Kna diq, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re, 
Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, 
Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

Në këtë kon test du het shqyrtu ar detyrat e KO MRA-
së posaçërisht me këtë që u tha, do të thotë ngjar-
jet de ri në vi tin 1989, gjegjësisht 1980 e më tu tje, 
do të thotë në çfarë ma se do të du hej të zbard hen 
ato gjegjësisht sa do të du hej të jetë i rëndësishëm 
kon tek sti. Unë su po zoj se është i rëndësishëm por në 
çfarë ma se, du ke i pas pa rasysh këto detyra kryeso re 
dhe tje rat, gjit has htu, ajo çka u tha më parë se shke-
ljet e të drej ta ve të nje ri ut du het të jenë të lid hu ra 
më gjënë kryeso re, e ato janë kri met e luftës dhe kri-
met kundër njerëzimit. 
Deklaratë: To ma Vishnjiq, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met Ra jo na le 
me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

(…) jam e men di mit se hu lum ti mi i kon tek stit dhe 
shka qe ve, mo ti vi i kon fl ik te ve të ar ma to su ra, do të 
is hte një barrë e mad he nëse jo fa ta le për ko mi si o-
nin. E kup toj se, posaçërisht sho qa tat e vik ti ma ve 
shpre hin dëshirën që të hu lum to hen ed he mo ti vet 
ed he shka qet, dhe kjo është plotësisht le gji ti me, dhe 
unë per so na lisht do të do ja ti shoh di sa të gje tu ra 
të ko mi si o nit në këtë drej tim, por men doj se kjo do 
të is hte punë Si zi fov-e dhe kam frikë se do të marrë 
një pjesë të mad he të kohës në punën e ko mi si o nit 
dhe anëtarët e ko mi si o nit vetë do të zgjed hin çka të 
hulumtojnë, në mënyrë që pa staj të jenë të bom bar-
du ar me in for ma ta dhe me ofer ta të eks per ti za ve 
të ndryshme dhe dëshmi për atë çka, kur dhe pse 
ka ndodhë pa ra luftërave, kam frikë që ko mi si o ni të 
mos bie viktimë e kësaj punës së pestë. 
Deklaratë: Ivan Jo va no viq, këshilltar li gjor në mi si o nin OS BE, 
Ser bi, Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro-
a ci, 11 qer shor 2010

Nëse nuk e ke mi listën e har tu ar dhe nëse shte tet 
nuk paj to hen se ato janë vërtetë vik ti mat e kri-
me ve të luftës dhe shke lje ve të rënda të drej ta-

ve të nje ri ut, unë pyetem se si do të mun de mi një 
ditë trashëgimtarëve të vrarëve dhe të zhdu kur ve 
gjegjësisht vik ti ma ve të gjal la, e i ke mi të numëruar 
dhe ke mi de fi  ni ci o nin e të drejtës ndërkombëtare se 
çka vlerëson viktimë të kri me ve të luftës dhe shke-
lje ve të rënda të drej ta ve të nje ri ut, si do të mun den 
ata në përgjithësi të mar rin ndonjë sa tis fak cion pas 
gjithë këtyre ngjar je ve të tme rrs hme. 
Deklaratë: Vel ko Vi qe viq, Sho qa ta e vullnetarëve dhe veteranëve 
të luftës, De ga në Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met Ra jo na le me 
ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

Gjit has htu, do të pro po zo ja për KO MRA-në, për 
më vonë, që në ndonjë mënyrë të përpilojë re gji strin 
gjegjësisht hartën e ven de ve të vik ti ma ve të kri me ve, 
kjo është e pa ra dhe pa staj e dyta, har ti min e re gji-
stra ve të pro ce se ve gjyqëso re.
Deklaratë: Fa hru din Ha dro viq, Par tia De mo kra ti ke So ci a li ste, 
Podgoricë, Ma li i Zi, Kon sul ti met Na ci o na le me politikanët/et 
mbi Iniciativën e the me li mit të KO MRA-së, 30 qer shor 2010

(...) nëse është e mun dur, [në pa ra gra fi n e kri ji mit të 
re gji stra ve të hum bje ve njerëzore] të shto het  pi ka 
c): pa ra bom bar di me ve të NA TO-s apo pa ra luftës, 
for mu lo je ni si të do ni, gjatë dhe pas nënshkrimit të 
Rezolutës 1244, sep se sho qa ta jonë hu lum ton për 
zbar dhjen e fa tit të të zhdu kur ve në periudhën ko-
ho re prej 1 ja nar 1998 e de ri më sot. 
Deklaratë: Ol gi ca Boz ha niq, Se kre ta re e Sho qatës së fa mi lje ve 
të të kid na pu ar ve dhe të zhdu kur ve në Kosovë e Me to hi, Be o-
grad, Ser bi, Kon sul ti met na ci o na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe 
fa mi ljet e vik ti ma ve për mo de lin e Draf tit të KO MRA-së, 3 kor rik 
2010, Be o grad, Ser bi

Ne mendojmë se pikërisht qa sja e ju aj, është qa sja 
e qëllu ar për tu re gji stru ar të bur go su rit e kam pe-
ve të për qen dri mit dhe kam pet e për qen dri mit, dhe 
pa staj të men do het për fazën e tretë të shënimit të 
këtyre ven de ve. 
Deklaratë: Mi o drag Lin ta, Kryetar i Ko a li ci o nit të sho qa ta ve të 
refugjatëve në Republikën e Serbisë, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met 
na ci o na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe fa mi ljet e vik ti ma ve për 
mo de lin e Draf tit të KO MRA-së, 3 kor rik 2010, Be o grad, Ser bi

Përfshirja e kon tek stit të luftës do të na largojë nga 
te ma pri ma re e vërtetimit të listës së vik ti ma ve. Në 
këtë rast men doj se do të kalojë ed he shumë kohë de-
ri sa të ar ri het kon sen su si lid hur me ka rak te rin dhe 
shka qet  e luftës. Është shumë e vështirë që Serbët 
në Kro a ci ta pranojnë tezën për Luftën Na ci o nal 
Çlirimtare ku nga ana kro a te kanë qenë çlirimtarët, 
ku Serbët në Kro a ci kanë qenë agre so ri, dhe men-
doj se rreth kësaj kurrë nuk do të paj to he mi, men doj 
se përfshirja e kon tek stit të luftës do të na largojë 
nga te ma pri ma re që vërtetë t’a vërtetojmë listën e 
veçantë të vik ti ma ve, an daj du het men du ar mirë se 
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a du het të jetë ky seg ment në kuadër të qëlli me ve 
dhe detyrat e këtij Draf ti të Sta tu tit.  
Deklaratë: Mi o drag Lin ta, Kryetar i Ko a li ci o nit të sho qa ta ve të 
refugjatëve në Republikën e Serbisë, Be o grad, Ser bi,  Kon sul ti met 
na ci o na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe fa mi ljet e vik ti ma ve për 
mo de lin e Draf tit të KO MRA-së, 3 kor rik 2010, Be o grad, Ser bi

KO MRA do të du hej të ketë man da tin të shkojë ed-
he de ri te ato pyetje të përgjegjësisë dhe po li ti ka ve 
të ci lat kanë sjellë de ri të eks o det e mëdha, zhven-
do sje ve jo hu ma ni ta re, por të eks o dit të popullatës 
në këto hapësira.
Deklaratë: Dra gan Pjevaç, Sho qa ta e fa mi lje ve të per so na ve të 
zhdu kur nga Kra ji na, Kro a ci, Be o grad, Ser bi,  Kon sul ti met na ci o-
na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe fa mi ljet e vik ti ma ve për mo de-
lin e Draf tit të KO MRA-së, 3 kor rik 2010, Be o grad, Ser bi

Vetëm te pi ka  b) ke ni shkru ar, luftëtarëve të cilët 
kanë hum bur jetën apo janë zhdu kur lid hur me 
kon fl ik tet e ar ma to su ra. E di ni, unë këtë e shi koj 
si një Kon ven cion mbi pa ran da li min dhe dënimin 
e kri me ve, gje no ci dit, dhe ndos hta kis hte qenë më 
mirë të shkru het pjesëmarrësve të kon fl ik te ve.

Deklaratë: Slav ko Kec man, Sho qa ta për pa qe dhe të Drej ta të 
Nje ri ut, Bi le, Kro a ci, Kon sul ti met lo ka le me or ga ni za tat e shoq-
ërisë ci vi le mbi draft sta tu tin e KO MRA-së, 13 kor rik 2010, 
Osi jek, Kro a ci

(...) nuk do të is hte keq, që në pjesën ku rad hi ten 
vik ti mat për të ci lat do të kis hte kuj des, e vërteta e 
të cilëve do të dëgjohet, që aty të gjin den ed he ata të 
cilët kanë bërë rezistencë me mo bi li zi me të detyru-
es hme (...) të cilët kanë ikur nga ajo që të luftojnë 
kundër fqin jit të tyre, ata kryesisht janë serbët. Pa-
staj, janë mo bi li zu ar gjatë natës aty ku kanë ikur, 
dhe janë dërguar pra pa, atje prej nga kanë ikur. 
Kjo është diçka, për çfarë du het pa sur pa rasysh dhe 
men doj se ajo është një e drejtë, sa tis fak sion sep se 
në ndërkohë ata janë traj tu ar si dezertorë, etj. 
Deklaratë:  Na da Ber ko ljan, Asam ble ja e Qyte tit për kulturë dhe 
in for mim, Pan qevë, Ser bi, Kon sul ti met ra jo na le me ko mu ni te tet 
shumënacionale mbi Iniciativën për the me li min e KO MRA-së, 
Mo star, BeH, 28 gusht 2010

Vlerësoj se me sta tut të paktën një nen do të du-
hej të parashtrojë shënimin e tërë pa su ri ve të 
shkatërruara dhe të kërkohet që të gjen det shkak ta-
ri i këtij kri mi, sep se ed he ky është njëjtë krim. 
Deklaratë: Mi la din Ja kov lje viq, Këshilli i pakicës na ci o na le 
ser be, Pa krac, Kro a ci, Kon sul ti met ra jo na le me ko mu ni te tet 
shumënacionale mbi Iniciativën për the me li min e KO MRA-së, 
Mo star, BeH, 28 gusht 2010

Ke mi një grup njerëzish të cilët nuk kanë kurrfarë 
të drej tash të nje ri ut – ky grup ka ikur nga Kro-
a cia, dhe më një pjesë gjen det në RS (...) Ata nuk 

kanë do ku men te per so na le [nuk kanë do ku men-
te kro a te] me çka do të mund të dëshmonin se di-
kur kanë pa sur iden ti te tin e tyre, ta ni nuk kanë 
mundësi se si ta vërtetojnë (...) këtë ka te go ri du het 
traj tu ar veçanërisht. Përpos që kanë ikur, njerëzit e 
përndjekur, të cilët e kanë hum bur një pjesë të fa-
mi lje ve të tyre dhe e kanë ed he një brengë shtesë, 
nuk mund të kenë do ku men te, nuk mund ta kenë 
nënshtetësinë.
Deklaratë: Zhelj ka Prs ha, Strugë, Bo san sko Gra ho vo, BeH, Kon-
sul ti met ra jo na le me ko mu ni te tet shumënacionale mbi Inicia-
tivën për the me li min e KO MRA-së, Mo star, BeH, 28 gusht 2010

(...) e mbështesë ha pjen e temës së ini ci mit të çështjes 
së përgjegjësisë së gazetarëve ma dje men doj se do 
të is hte mirë t’i propozojmë gru pit pu nu es që kjo të 
jetë një nga detyrat.  
Deklaratë: Gje na na Ka rup-Drus hko, ko or di na to re e Iniciativës 
për KO MRA-në në BeH, BH Da ni, Sarajevë, BeH, Kon sul ti met 
ra jo na le me gazetarët mbi draf tin e Sta tu tit të KO MRA-së, Lub-
janë, Sllo ve ni, 10 shta tor 2010

Plotësisht paj to hem për kri met e luftës, shke ljet e të 
të drej ta ve të nje ri ut, por men doj se ndos hta do të 
du hej të shto het ed he ajo se ka pasë ed he shem buj 
të mirë të sakrifi cës, pa marrë pa rasysh sa të tme-
rrs hme kanë qenë ngjar jet në tërë ter ri to rin e ish 
Jugosllavisë. Men doj se përpos tërë atyre kri me ve 
dhe shke lje ve të të drej ta ve, këtij ko mi si o ni nuk do 
t’i pen gon te po ti shënonte ed he ata shem buj sim-
bo lik. 
Deklaratë: Bra ho Adro viq, nënkryetar në Komunën e Be ra nes, 
Ma li i Zi, Kon sul ti me na ci o na le me ko mu ni te tin lo kal në Mal të 
Zi, Podgoricë, 14 shta tor 2010

Nuk mund ti largojmë pa so jat pa bërë vërtetimin e 
fak te ve (...) Kur fl a sim për ish Jugosllavinë, du het ti 
sho him pa so jat, gjenezën, shka qet. 
Deklaratë:Ga ni Kra sni qi, Sho qa ta e ish të bur go sur ve po li tik, 
Malishevë, Kosovë, Kon sul ti met na ci o na le me ish të bur go su rit 
po li tik mbi har ti min e sta tu tit të KO MRA-së, Prishtinë, Kosovë, 
15 shta tor 2010

(...) shka qet do ti takojnë historisë, dhe atyre të cilët 
mer ren me gje tjen e shka qe ve. 
Deklaratë: Res hat Gas hi, Sho qa ta e ish të bur go sur ve po li tik, 
kryetarë i zyrës në Shti me, Kosovë, Kon sul ti met na ci o na le me 
ish të bur go su rit po li tik mbi har ti min e sta tu tit të KO MRA-së, 
Prishtinë, Kosovë, 15 shta tor 2010

Vik ti mat janë civilët të cilët nuk kis hin armë, të 
cilët nuk is hin të ar ma to sur, dhe men doj se KO-
MRA në ra por tin e saj, në stra te gji du het të ven dos 
dy gjëra – vik ti mat dhe luftëtarët, sep se luftëtarët 
nuk mund të jenë vik ti ma. Ata kanë pas armë, kanë 
shku ar në luftë, janë vrarë, e kjo është tjetër. 
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Deklaratë: Mu ni ra Su bas hiq, Sho qa ta Nënat e en kla va ve nga 
Zhe pa dhe Sre bre ni ca, Sarajevë, BeH, Kon sul ti met ra jo na le më 
vik ti mat lid hur me draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, Sarajevë, 18 
shta tor 2010

(...) [jam] i dëshpëruar me punën e gru pit pu nu es 
sep se në të tri kon sul ti met që kam qenë, e dy kanë 
qenë me vik ti mat, ke mi folë për gje no ci di, ke mi 
dhënë ar gu men ti min pse du het të bëhet vërtetimi i 
fak te ve për gje no ci din si pjesë e detyrës së KO MRA-
së, megjithatë, kjo është re fu zu ar. 
Deklaratë: Amir Ku la gliq, Anëtar i Këshillit Ko or di nu es të 
Ko a li ci o nit për KO MRA-në, BeH, Fo ru mi i shtatë ra jo nal për 
drejtësinë tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Objek ti vat dhe Detyrat e 
KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 16 Te tor 2010

Në arsyeti min se në afa tin ko hor prej tri vi tesh, që ko-
mi si o ni nuk do të mund të vërtetojë kush është me të 
vërtetë viktimë, në kup ti min e de fi  ni mit të viktimës 
e kështu me radhë, men doj se nëse tërë çështja sil-
let rreth vik ti ma ve, që atëherë man da tin du het t’ia 
kushtojmë kësaj, e jo të hum bet kohë në vërtetimin 
e rret ha na ve po li ti ke dhe shoq ëro re të ci lat kanë 
sjellë de ri të fak tet e kri me ve, ed he pse është shumë e 
rëndësishme, por mua më du ket si mi sion i pa mun-
dur që ato fak te të vërtetohen dhe të de fi  no hen në 
afa tin ko hor prej tri vi tesh, përderisa njëkohësisht 
ke mi re gji stra të shumtë dhe të ndryshëm si pas të 
cilëve mund të de fi  no het çka është vik ti ma. 
Deklaratë: Li li a na Al vir, Nënat e Vu ko va rit, Kro a ci, Fo ru mi i 
shtatë ra jo nal për drejtësinë tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Objek-
ti vat dhe Detyrat e KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 16 te tor 2010

(...) të gjithë luftëtarët nuk janë vik ti ma dhe këtu du-
het qartë të përcaktohet dal li mi se kur një luftëtar 
bëhet viktimë si pas Konventës së Gjenevës. 
Deklaratë: Li li a na Ca nju ga, Sho qa ta e vullnetarëve dhe vet-
eranëve të luftës çlirimtare, Kro a ci, Fo ru mi i shtatë ra jo nal për 
drejtësinë tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Objek ti vat dhe Detyrat e 
KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 16 te tor 2010

(…) du het ta bëjmë dal li min në mes ter me ve të hum-
bje ve në njerëz dhe të vik ti ma ve (…) KO MRA du het 
ti caktojë stan dar det e ve ta se si, në çfarë mënyre do 
të vërtetojë listën e të vrarëve (…) ne du am që të gjit-
ha të vik ti mat paj to hen me metodologjinë e njëjtë, 
me si stem të veçantë, dhe ta kenë de fi  ni min unik në 
përcaktimin e tyre të re gji strit. 
Deklaratë: Amir Ku la gliq, Anëtar i Këshillit Ko or di nu es të 
Ko a li ci o nit për KO MRA-në, BeH, Fo ru mi i shtatë ra jo nal për 
drejtësinë tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Objek ti vat dhe Detyrat e 
KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 16 te tor 2010

Nuk po e kup toj pse për çfarë arsye KO MRA i ka 
marrë hum bjet në njerëz, ky është obli gim i shte te-
ve të vërtetojnë se sa kanë njerëz të gjallë, sa kanë 
të vde kur, gjegjësisht të vrarë. Qëlli mi kryesor i KO-

MRA-së është të hartojë listën e hum bje ve në njerëz. 
Po e rit hek soj, vik ti mat. 
Deklaratë: Lji lja na Ca nju ga, UDVDR PGZ, Za greb, Kro a ci, Kon-
sul ti met na ci o na le me bashkësitë lo ka le mbi har ti min e Sta tu tit të 
KO MRA-së, Pa krac, Kro a ci, 22 te tor 2010

Po e apo stro foj pro po zi min e Lji lja na Ca nju gas që 
të shkru het „vik ti mat e kri me ve të luftës”. Vik ti ma 
du het të vi het në fo kus, dhe kjo është ajo që mua më 
mban për kaq kohë të gjatë, në tërë këtë çështje.
Deklaratë:  Velj ko Vi ç e viq, UDVDR PGZ, Za greb, Kro a ci, Kon-
sul ti met na ci o na le me bashkësitë lo ka le mbi har ti min e Sta tu tit të 
KO MRA-së, Pa krac, Kro a ci, 22 te tor 2010

(...) unë jam për va ri an tin, të shko het vetëm me kri-
met e luftës, sep se kri met e luftës me të vërtetë janë 
shke lje të rënda të të drej ta ve të nje ri ut.
Deklaratë: Ibro Bu liq, Pro ku ro ria në BeH, BeH, Kon sul ti me ra jo-
na le me ko mu ni te tin e juristëve, Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010

“të tregojë formularët” – në gjuhën ma qe do ne kjo 
nuk ka kurrfarë kup ti mi (...) pa staj mundësia për 
ar bi trim. 
Deklaratë: Mar ga ri ta Ni ko lov ska, In sti tu ti për të drej tat e nje-
ri ut, Shkup, Ma qe do ni, Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e 
juristëve, Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010

“Re gji stri i hum bje ve në njerëz” men doj se nuk është 
shpre hje mjaft e mirë. Të re gji stro hen vetëm hum-
bjet, dhe me këtë rast të mos krijojmë per so na li zi-
min e vik ti ma ve, men doj se nuk është hu ma ne, dhe 
ky nuk është me ka ni zmi të ci lin do ta do nin vik ti mat 
(...) Kështu që, unë këtu do të dëshiroja ta ven do sja 
ter min apo shpre hjen “vështrimi” por me qëllim të 
per so na li zi mit. 
Deklaratë: Amir Ku la gliq, Këshilli ko or di nu es i Ko a li ci o nit 
për KO MRA-në, BeH, Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e 
juristëve, Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010

Des ha ta bëj vetëm një in ter ve nim, gjuhësor, më 
shumë i natyrës psi ko lo gji ke, e jo li gjo re (...)tek pi ka 
“civilët të cilët kanë hum bur”. Men doj se do të is hte 
më ade ku a te fo lja, kur fl a sim për vik ti mat të cilët 
janë vrarë ose vrarë.
Deklaratë: Ro bert Adriq, Gjyka ta e Qar kut në Osi jek, Zyra për 
mbështetje vik ti ma ve dhe dëshmitarëve, Kro a ci, Kon sul ti me ra jo-
na le me ko mu ni te tin e juristëve, Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010

(...)“të mblid hen të dhënat për ven det e bur gi me ve”, 
sërish po fl as për tek stin e shkru ar në gjuhën ma-
qe do ne, e shkru ar në këtë mënyrë nuk ka kurrfarë 
kup ti mi, pra, du het të shkru het – “bur gi mi i kujt”? 
Pra, per so nat të cilët kanë qenë vik ti ma, apo të ce ket 
më qartë se për kënd kon kre tisht këtu bëhet fj alë. 
Deklaratë: Mar ga ri ta Ni ko lov ska, In sti tu ti për të drej tat e nje-
ri ut, Shkup, Ma qe do ni, Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e 
juristëve, Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010
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(...) është shumë am bi ci o ze të pa ra qi tet për tu hu-
lum tu ar rret ha nat pa ra pra ke po li ti ke, shoq ëro re 
të ci lat kanë sjellë de ri te shpërthimi i luftës. Prak-
ti kisht, kjo do të thotë të vërtetohet pse ka ndodhë 
luf ta. Kjo është detyrë të cilën e bëjnë shumë in-
sti tu ci o ne tje ra, dhe nuk di se a mun det ko mi si o-
ni t’ia parashtrojë ve tes një detyrë kaq am bi ci o ze, 
dhe çfarë do të thotë vetëm të hulumtojë. Ndos hta 
do të vërtetojë rret ha nat po li ti ke dhe shoq ëro re 
apo-të mbledhë, ndos hta ed he më mirë, e pa staj 
di kush tjetër ti pu noj në formë ana li ti ke as htu si 
ed he du het.
Deklaratë: Mi ro slav Alim piq, Gjyka ta e lartë në No vi Sad, Ser bi, 
Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e juristëve, Be o grad, Ser bi, 
4 dhje tor 2010

[pi ka (g)] Men doj se do të is hte shumë më mirë poq-
ëse kjo do të is hte e ndarë në dy pjesë, ku do të thu-
het – “të propozojë ma sat të ci lat kanë të bëjnë me 
pa ran da li min  e përsëritjes së shke lje ve të rënda të 
të drej ta ve të nje ri ut:, dhe pa staj qëndri mi tjetër – 
“të propozojë ma sat me qëllim të dëmshpërblimit 
për vik ti mat”. Men doj se këto janë dy in sti tu te të ci-
lat do të du hej të nda hen në këtë mënyrë. 
Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo viq, Aso ci a ci o ni i avokatëve të Ma lit 
të Zi, Ma li i Zi, Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e juristëve, 
Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010

(...) dëmshpërblimi për vik ti mat do të du hej të jetë 
nen i posaçëm, dhe ai të jetë pa ra kësaj g). 
Deklaratë: Ni ko la Bes hen ski, Gjyka ta e Qar kut në Vu ko var, Kro-
a ci, Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e juristëve, Be o grad, 
Ser bi, 4 dhje tor 2010

Në të gjit ha rre gul lo ret për mbroj tje ekzistojnë 
përshkrimet e lëndimeve (vu aj tje ve) nga të ci lat 
njerëzit kanë mbe tur invalidë. Ato li sta ekzistojnë 
për ushtarët dhe për vik ti mat ci vi le të luftë. Do të 
thotë këto li sta ekzistojnë.  
Deklaratë:  Zhelj ko Vla diq, Sho qa ta e të bur go sur ve të kam pe ve 
të për qen dri mit, Mo star, BeH, Kon sul ti met lo ka le me për faq ësu-
e sit e sho qa ta ve të të bur go sur ve të kam pe ve të për qen dri mit dhe 
fa mi lje ve të vik ti ma ve, Me gju gor je, BeH, 11 dhje tor 2010
 
(...) te detyrat, nën g), “të propozojë ma sat të ci-
lat kanë të bëjnë me pa ran da li min e përsëritjes së 
shke lje ve të të drej ta ve të nje ri ut”, men doj se këtu 
ko mi si o ni do të du hej të hartojë një varg të tërë të 
re ko man di me ve të ci lat do të kenë të bëjnë kryesisht 
me ndryshi met në edu kim. Kon kre tisht men doj në 
lëndën e historisë, ku do të is hte shumë me rëndësi 
të bëhen ndryshi met. 
Deklaratë: Edin Sma i lo viq, Fa kul te ti Fi lo zo fik në Uni ver si te tin e 
Lubjanës, stu di met post-di plo mi ke, Bi je lo Po lje, Ma li i Zi, Kon-
sul ti me ra jo na le me studentët dhe shkencëtarët e rinj mbi har ti-
min e Sta tu tit të KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 17 dhje tor 2010

(...) unë jam për ta bërë një listë të të gjit ha hum-
bje ve. Në atë listë mund të jenë civilët dhe ushtarët 
gjit has htu aty du het të jenë, jo mund të jenë por du-
het të jenë ed he shte ta sit e hu aj të cilët kanë marrë 
pjesë në këto kon fl ik te. Ku do ti evidentojmë ata? 
Në po atë listë, gjit has htu ed he pjestarët e for ca-
ve ndërkombëtare. Ndërsa li sta tjetër du het të jetë 
re gji stri mi i vik ti ma ve, pa ra së gjit hash vik ti mat e 
kri me ve të luftës.
Deklaratë: Velj ko Vi ç e viq, Sho qa ta e vullnetarëve dhe vetera-
nëve të luftës na ci o na le, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met ra jo na le me 
veteranët mbi draft sta tu tin për KO MRA-në, Shkup, Ma qe do ni, 
18 dhje tor 2010

Du het të re gji stro hen të gjithë ata të cilët janë 
vrarë. 
Deklaratë: Ner min Ka ra ç iq, ve te ran nga Sa ra je va, Sarajevë, 
BeH, Kon sul ti met ra jo na le me veteranët mbi draft sta tu tin për 
KO MRA-në, Shkup, Ma qe do ni, 18 dhje tor 2010

(...) është e vështirë të dal lo hen se kush është vrarë si 
ci vil, e kush është vrarë si ushtarë. Megjithatë, du-
het të evi den to hen të gjit ha vik ti mat. 
Deklaratë:  Me vlu din Pla nç iq, ofi cer i ish APJ-së, ve te ran, Vrs-
hac, Ser bi, Kon sul ti met ra jo na le me veteranët mbi draft sta tu tin 
për KO MRA-në, Shkup, Ma qe do ni, 18 dhje tor 2010

PJE SA V – KOM PE TEN CA 
E KO MI SI O NIT

Pe ri ud ha dhe ter ri to ri i hu lum ti mit 

Ko mi si o ni vërteton fak tet mbi kri met e luftës 
dhe shke ljet e tje ra të rënda të të drej ta ve të nje-
ri ut, të kryera në periudhën nga da ta 1 Ja nar 
1991 de ri me 31 dhje tor 2001, në hapësirat e 
shte te ve të RSFJ-së së di kur shme, dhe hu lum-
ton rret ha nat po li ti ke dhe shoq ëro re, të ci lat 
vendosmërisht kanë kon tri bu ar në shpërthimin 
e luftërave ose for ma ve të tje ra të kon flik te ve 
të ar ma to su ra, si dhe të kryer jes së kri me ve të 
luftës dhe shke lje ve tje ra të rënda të të drej ta ve 
të nje ri ut, si dhe pa so jat e kri me ve dhe të shke-
lje ve të të drej ta ve të nje ri ut, të ci lat janë shfa-
qur në periudhën pas vi tit 2001. 

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:

Në kon tek stin e kësaj që u fol, shumë më pëlqen 
që të fi l lo het nga vi tet e 80-ta [për hu lum ti min e 
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rret ha na ve po li ti ke dhe shoq ëro re]. Të mos fi l lo het 
nga pa so jat, e të ka lo het shka ku. Kjo është shumë e 
rëndësishme për gje ne ra ta e ardhshme. 
Deklaratë: Ja smin Ima mo viq, Kryetar i Komunës së Tuzllës, 
BeH, Kon sul ti met na ci o na le me sho qa tat e vit ki ma ve lid hur me 
draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, Tuzëll, BeH, 29 maj 2010

Unë nuk paj to hem, e këtë e kam thënë ed he në di sa 
di sku ti me të mëhershme gjatë punës së KO MRA-
së, se nuk mund të fi llojmë me vi tet e 80-ta. Vi tet 
e tetëdhjeta e de ri te vi tet e nëntëdhjeta, kanë qenë 
vi tet kur po pul li ka je tu ar mirë, por vetëm po pul-
li, ndërsa në të tri bashkësitë et ni ke janë for mu ar 
foletë na ci o na li ste, dhe ato fo le të na ci o na li zmit 
kanë fi l lu ar nga vi ti ’41. Kuj to je ni vi tin shtatëdhjetë 
e një, që ka ndodhë e njëjta gjë në Bo sne. Çka ka 
mund të ndodhë? A e di ni apo ta thek soj, një grup të 
fu tu re, i ci li atëherë ta ten tu ar ta shkatërrojë ren din 
shtetërorë të Republikës So ci a li ste të Jugosllavisë. 
Dhe ato janë ato foletë e tri bashkësive na ci o na li ste, 
të ci lat me çdo kusht kanë dashtë ta shkatërrojnë 
atë Ju go slla vi.
Deklaratë: Dra gi slav Mi ja no viq, Sho qa ta e invalidëve us hta rak, 
Zvor nik, BeH, Kon sul ti met na ci o na le me sho qa tat e vit ki ma ve 
lid hur me draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, Tuzëll, BeH, 29 maj 
2010

Unë kam thënë se afa ti ko hor dhe kom pe ten ca ter ri-
to ri a le e KO MRA-së, këtu është e ce kur saktë si pas 
da ta ve ko ha prej kur dhe de ri kur është ju ri dik si o ni 
ter ri to rial, dhe do ta them se paj to hem me datën 
e fi l li mit, ajo është 1 ja nar ’80, por nuk paj to hem 
me datën  31 dhje tor 2001, sep se du ke marrë pa-
rasysh fak tin se në Bosnë e Hercegovinë ako ma 
kërkohen rreth 10.000 per so na të zhdu kur, ne sot e 
ke mi situatën që sot në Bosnë e Hercegovinë di kush 
po i shkel të drej tat e nje ri ut du ke i fshehë var re-
zat ma si ve, dhe men doj se megjithatë kom pe ten ca e 
këtij ko mi si o ni du het të jetë që në afat ko hor sa më 
të shkurtë të vijmë de ri të njohuritë dhe in for ma tat 
se ku gjen den ato var re za ma si ve. Pran daj, men doj 
se kjo datë, ky është men di mi i organizatës së cilës i 
ta koj, që 31 dhje tor 2001, të jetë afa ti i fun dit ko hor 
kur do të kryhet do ku men ti mi i fak te ve.  
Deklaratë: Me vlu din Lu piq, Sho qa ta e fa mi lje ve të bur go sur ve 
dhe per so na ve të zhdu kur nga Ko mu na e Zvor ni kut, Zvor nik, 
BeH, Kon sul ti met na ci o na le me sho qa tat e vit ki ma ve lid hur me 
draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, Tuzëll, BeH, 29 maj 2010

Sa u përket këtyre pen ge sa ve dhe përfundimit 
të kohëzgjatjes së KO MRA-së, de ri kur është ajo 
periudhë, unë paj to hem më kolegët që thonë se nuk 
du het të ku fi  zo he mi në atë periudhë, sep se në si gu-
risht ke mi shke lje të rënda të të drej ta ve të vik ti ma-
ve dhe anëtarëve të fa mi lje ve ët tyre, nga se ci li in di-

vid apo in sti tu cion i/e ci li në çfarëdo mënyrë bënë 
pen ge se në gje tjen, iden ti fi  ki min e vik ti ma ve dhe në 
ndëshkimin e kryesve të ve pra ve.  
Deklaratë:  Go ran Draz hiq, Sho qa ta – së bas hku de ri te e vërteta, 
Ba nja Llukë, BeH, Kon sul ti met na ci o na le me sho qa tat e vik ti-
ma ve lid hur me draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, Tuzëll, BeH, 29 
maj 2010

Ku fi  zi mi i KO MRA-së në vi tet e tetëdhjeta e de ri 
ta ni (për hu lum ti min e rret ha na ve shoq ëro re dhe 
po li ti ke], shkak ton pa ra kusht apo vënien e gur-the-
me lit për kon fl ik te të re ja. 
Deklaratë: Mir ko Shi mu no viq, Sho qa ta e fa mi lje ve të të vrarëve 
dhe të zhdu kur ve, Zhepë, BeH, Kon sul ti met na ci o na le me sho qa-
tat e vik ti ma ve lid hur me draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, Tuzëll, 
BeH, 29 maj 2010
 
(...) për Kroacinë ter mi 1 ja nar 1991 është di sku ta-
bil, sep se e ke mi li gjin në Kro a ci i ci li fi l li min e luftës 
e kon si de ron në datën 1 qer shor 1990. Pran daj, ke-
mi arsye pse ke mi pro po zu ar, që fi l li mi i shënimit të 
viktimës së parë të luftës të jetë në vi tet nëntëdhjetë, 
e jo 1991. 
Deklaratë:  Vel ko Vi qe viq, UDVD PGZ, Za greb, Kro a ci, Kon-
sul ti met Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq ërisë Ci vi le, Za greb, 
Kro a ci, 1 qer shor 2010

(…) ne ve, nuk na kon ve non që pikë e artë e historisë 
sonë, nga e ci la do të shi ko het kon tek sti në të ar-
dhmen, të jetë vde kja e Jo sip Broz Ti tos. Në fakt, 
ky është akt po li tik. Është te jet e vështirë, përpos që 
është në kup ti min fi  zik të një per so ni, është te jet e 
vështirë të cak to het se vde kja e tij ka ndi ku ar de ri 
në atë masë në ndryshi min e marrëdhënieve, apo 
ky ndryshim ka fi l lu ar pa ra vde kjes së tij, apo ka 
ndodhë dy tre mu aj pas vde kjes së tij. Për ne do të 
is hte shumë më e pra nu es hme që të jetë akt i drejtë, 
të jenë vi tet ’74, kur është mi ra tu ar Kus hte tu ta, nga 
e ci la pa staj kanë dalë të drej tat e Re pu bli ka ve për 
pavarësim, gjegjësisht so vra ni tet si një akt i fortë po-
li tik se sa që është vde kja e një per so ni, pavarësisht 
çka ka për faq ësu ar ai në këtë ter ri tor. 
Deklaratë: Li li a na Ca nju ga, UDVDR PGZ, Za greb, Kro a ci, Kon-
sul ti met Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq ërisë Ci vi le, Za greb, 
Kro a ci, 1qer shor 2010

Unë, pro po zoj të mer ret da ta 1.01.1990, sep se 
atëherë do të përfshihet tërë vi ti, sep se do ti je pet 
mundësia ko mi si o nit të ketë një vështrim më të 
gjerë ko hor të ngjar je ve, sep se ne të gjithë, mirë  e 
dimë, se në atë kohë kanë ndodhë ngjar je të ci lat 
kanë pa sur prapavijë me bazë et ni ke, e të ci lat ra-
ste nuk kanë hyrë në vlerësimin e kri me ve të luftës, 
por ndos hta kanë pa sur ndi kim të konsiderueshëm 
në ngjar jet e mëvonshme. Nëse ne ven do sim të 
caktojmë se fi l li mi i kon fl ik te ve të ar ma to su ra ka 
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qenë da ta 1.01.1991, gjegjësisht ’91, atëherë do ta 
pranojmë se gjithë ajo që ka ndodhë pa ra kësaj 
da te ka qenë akt i ter ro ri zmit. Ky është një dal lim 
shumë i madh në pa so jat li gjo re, të ci lat mund të 
kenë pa so ja si për vik ti ma as htu ed he për çdo gjë 
tjetër. 
Deklaratë: Li li a na Ca nju ga, UDVDR PGZ, Za greb, Kro a ci, Kon-
sul ti met Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq ërisë Ci vi le, Za greb, 
Kro a ci, 1 qer shor 2010

Lid hur me këtë dilemë [për hu lum ti min e rret ha-
na ve shoq ëro re dhe po li ti ke], men doj se kom pro mi si 
për datën 1 ja nar 1980, është kom pro mis i mirë. 
Deklaratë: Gor dan Bo sa nac, Qen dra për stu di me të pa qes, 
Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq-
ërisë Ci vi le, Za greb, Kro a ci, 1 qer shor 2010

Unë do të tho ja, se ndos hta nuk do të du hej të je-
pen rret ha nat po li ti ke e shoq ëro re, por që ndos hta 
nga da ta 1 ja nar 1980, të shkru hen di sa fak te hi-
sto ri ke, dhe jo të in ter pre to het aq shumë. Pra, le të 
numërohen fak tet që kanë ndodhë, por kam frikë se 
çdo in ter pre tim do të jetë ter ren i rrëshqitshëm. 
Deklaratë: Gor dan Bo sa nac, Qen dra për stu di me të pa qes, 
Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq-
ërisë Ci vi le, Za greb, Kro a ci, 1. qer shor 2010

(...) ne me të vërtetë mendojmë se du het hi qet fak tet 
për kon fl ik tet e ar ma to su ra. (…) Por, kush do ta bëjë 
këtë? Atëherë, vik ti ma nuk do të jetë më në fo kus, në 
mo men tin kur ne do të fi llojmë të fl a sim për rret ha-
nat po li ti ke dhe shoq ëro re, men doj se vik ti ma do të 
jetë e har ru ar. 
Deklaratë: Ni ko le ta Po lak, Qen dra për Pa qe, kundër dhunës dhe 
të drej ta ve të nje ri ut, Osij ke, Kro a ci, Kon sul ti met Na ci o na le me 
Or ga ni za tat e Shoq ërisë Ci vi le, Za greb, Kro a ci, 1 qer shor 2010

„Fak tet për kri met e luftës“, men doj se nëse shkru-
het kështu, vërtetë do të jetë shumë e gjerë. Men-
doj se këto do të du het të përfshihen, ko mi si o ni do 
të du het të mer ret me me di at, me propagandën 
nxitëse për luftë, gazetarët, fal si fi  ki met dhe fal si fi -
ki met e të dhënave etj. Men doj... me përfshirjen, e 
propagandës së me di a ve por ed he të politikës, por 
ed he të gjithë tje rat, kur është zhvil lu ar ci la luftë, 
ku ka sul mu ar, kush kënd e ka gra na tu... Kam frikë 
se ko mi si o nit kjo do ti marrë shumë kohë dhe ka-
pa ci te te, për vërtetimin e fak te ve të kon fl ik te ve të 
ar ma to su ra. 
Deklaratë: Igor Ro gi nek, Do ku men ta, Za greb, Kro a ci, Kon-
sul ti met Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq ërisë Ci vi le, Za greb, 
Kro a ci, 1 qer shor 2010

(...) di sa njerëz, posaçërisht këta që vinë nga or ga-
ni za tat e veteranëve ku rr se si nuk kanë mundë ta 
pranojnë datën/kohën e vi tit 1 ja nar 1991, siç e 

pa ras heh atë Gjyka ta Ndërkombëtare e Hagës për 
kohën e fi l li mit të ngjar je ve të luftës, por kanë thënë 
se si pas Deklaratës së Luftës Kombëtare në Kro a ci 
nuk është e ba zu ar në ligj por është ka te go ri po li ti-
ke, dhe ata fak ti kisht insistojnë që të mer ret mu a ji 
i gjashtë i vi tit 1990, si fi l lim i kon fl ik te ve luf ta ra ke 
në republikën e Kroacisë.  
Deklaratë: Mir ja na Bi lo pa vlo viq, Qen dra për zhvil lim dhe 
mbështetje të shoq ërisë ci vi le Del fin, Pa krac, Kro a ci, Kon sul ti-
met ra jo na le me OJQ-të mbi draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, 
Ba nja Llukë, BeH, 5 qer shor 2010

Në pjesën e dis po zi ta ve të përgjithshme du het të 
përfshihet ku fi  zi mi ko hor dhe kom pe ten cat ter ri-
to ri a le bren da një ne ni, në mënyrë që të gjit ha së 
bas hku të jenë si ste ma ti ke.
Deklaratë: Ve sna Si mo viq, Sho qa ta e Avokatëve, Ma li i Zi, 
Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 
qer shor 2010

Në ne nin (...) për afa tin ko hor dhe kompetencën ter-
ri to ri a le të KO MRA-së sërish po fl i tet për vërtetimin 
e fak te ve të kri me ve të luftës. Men doj se kjo është 
te jet pre ten ci o ze dhe e kom pli kon situatën, si dhe 
detyrën tjetër të KO MRA-së lid hur me rret ha nat 
po li ti ke dhe shoq ëro re të ci lat kanë kon tri bu ar në 
shpërthimin e kon fl ik tit. 
Deklaratë: Go ran Ro diq, avo kat, Podgoricë, Kon sul ti met Ra jo-
na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

(...) në asnjë mo ment nuk është kon te stu e se çështja 
rreth vërtetimit, si gu ri mit dhe mbled hjes të fak te-
ve lid hur me kri met e luftës, por shtro het pyetja me 
çfarë me to da, në çfarë mënyre, më cilën me to do lo-
gji, me cilët in stru men te të vërtetohen rret ha nat po-
li ti ke dhe shoq ëro re të ci lat kanë sjellë de ri të ajo. 
Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo viq, Sho qa ta e Avokatëve, Ma li i Zi, 
Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 
qer shor 2010

Pra do të thotë se ne ni 21. ta ni vërteton fak tet e kri-
me ve të luftës, nuk ka kon fl ik te të ar ma to su ra, prej 
1 ja nar 1991 de ri 31 dhje tor 2001, e pa staj shto het 
“si dhe rret ha na ve po li ti ke dhe shoq ëro re”. Pra ta ni 
më nuk jan as mo ti vet, as shka qet, kon tek sti dhe 
ve prat, ta ni janë rret ha nat po li ti ke dhe shoq ëro re.
Deklaratë: Dra gan Pop viq, YIHR, Ser bi, Kon sul ti met Ra jo na le 
me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

(...) men doj se du het të për pi qe mi që ta arsyetojmë 
nevojën që ti je pet në man dat KO MRA-së që të 
mer ret me vërtetimin e fak te ve si të kri me ve të 
luftës as htu ed he të kon fl ik te ve të ar ma to su ra. 
Kur fl as për vërtetimin e fak te ve për kon fl ik te të 
ar ma to su ra, nuk men doj vetëm në të gjit ha be te-
jat e as hpra që kanë ndodhë, por këtu po men doj 
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në ka rak te rin e kon fl ik tit të ar ma to sur. Ek zi ston 
kon fl ik ti i brendshëm i ar ma to sur, i as htu qu aj-
tur luftë qyte ta re dhe ek zi ston kon fl ik ti i ar ma to-
sur ndërkombëtarë. Si do mos në ter ri to rin e Bo snje 
e Hercegovinës, kanë qenë në kom bi nim di sa lloj 
luftërash të til la, pra njëra dhe tje tra, dhe du het 
vërtetuar ed he këto fak te. 
Deklaratë: Ibro Bu liq, pro ku ror, Pro ku ro ria për kir me luf te BeH, 
Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 
qer shor 2010

E kam të qartë pse nga 1 ja na ri ‘91, kjo është ko ha kur 
ka  shpërthyer luf ta ci vi le, e kam të qartë pse është 
fun di i vi tit 2001, kon si de roj se janë përfshi ngjar jet 
në Ma qe do ni, por nuk e kam te qartë pse këtu nuk 
janë ngjar jet e vi tit 2004  dhe spa stri met et ni ke dhe 
përndjekjet në Kosovë dhe Me to hi, sep se vlerësoj se ai 
ka qenë përfundim i keq i të gjit ha ngjar je ve të këqi ja 
që kanë ndodhë prej vi tit ‘91 e këndej në ter ri to rin e 
ish RSFJ-së (…) Në këtë mund të pasojë ne ni si vi jon 
(…) ku shke ljet e të drej ta ve numërohen dhe nuk ku fi -
zo hen në mes të tje ra ve, dhe vi jo het me a,b,c,d,  kon-
fi  ski mi dhe shkatërrimi i pronës, shkatërrimi i objek-
te ve fe ta re, kul tu ro re dhe hi sto ri ke, që is hte re zul tat i 
ma sa kra ve dhe pa stri mit et nik në Kosovë dhe Me to hi 
në mars të vi tit 2004. 
Deklaratë: Alek san der Da mja no viq, Par tia Po pul lo re So ci a li ste, 
Podgoricë, Ma li i ZI, Kon sul ti met Na ci o na le me politikanët/et 
mbi Iniciativën e the me li mit të KO MRA-së, 30 qer shor 2010

Natyrisht ed he çështja e vi te ve prej nga fi llojmë, prej 
1 ja nar ‘91. Gjërat e cak tu a ra kanë ndodhë në Kro a-
ci pa ra vi tit 1 ja nar 1991. 
Deklaratë: Mi o drag Lin ta, Kryetar i Ko a li ci o nit të sho qa ta ve të 
refugjatëve në Republikën e Serbisë, Be o grad, Ser bi,  Kon sul ti met 
na ci o na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe fa mi ljet e vik ti ma ve për 
mo de lin e Draf tit të KO MRA-së, 3 kor rik 2010, Be o grad, Ser bi

Por men doj se është ven dim ta re, men doj se vi tet 
ven dim ta re për këtë luftë kanë qenë vi tet ‘87, ‘88, 
‘89 dhe ‘90. Pse? Sep se atëherë, di kush kis hte men-
du ar diçka dhe kis hte ngri tur një eufo ri na ci o na le 
në një ni vel në të ci lin nuk is hte das hur, unë do  ta 
qu aj afi r ma cion. Ajo është afi r mu ar, për shem bull 
vetëdijesimi na ci o nal dhe ku do që ek zi ston kjo eufo-
ri na ci o na le ek zi ston ed he ur rej tja. Kri jo het ur rej-
tja, dhe nga kjo ur rej tje rrjedhë luf ta.
Deklaratë: Ekrem Hadz hiq, kryetar i Sho qatës për mbroj tjen e 
të dëbuarve dhe të zhven do sur ve nga Ko mu na e Pri bo jit, Pri boj, 
Ser bi, Kon sul ti met na ci o na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe fa mi-
ljet e vik ti ma ve për mo de lin e Draf tit të KO MRA-së, 3 kor rik 
2010, Be o grad, Ser bi

(...) aty ku unë gjit has htu  do të dëshiroja të hu lum-
to het kon tek sti i shka qe ve, mo ti vi i ve pri me ve, du ke 
fi l lu ar nga vi ti 1980. Ed he, në No vi Sad, më du ket 

një nënë nga gru pi i Srebrenicës, nuk më kuj to het 
emri i saj, ka kërkuar. Paj to hem me te, ed he pse nuk 
më kuj to het emri i saj, ka kërkuar që ai vit të mer ret 
pa rasysh si vit i ci li ka shkak tu ar luftërat.
Deklaratë: Na tas ha Shqe pa no viq, Sho qa ta e fa mi lje ve të të kid-
na pu ar ve dhe të vrarëve në Kosovë e Me to hi, Be o grad, Ser bi,  
Kon sul ti met na ci o na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe fa mi ljet e 
vik ti ma ve për mo de lin e Draf tit të KO MRA-së, 3 kor rik 2010, 
Be o grad, Ser bi

Gjith se si të mer ret pa rasysh da ta, 17 mars 2004, 
kur kanë shpërthyer kon fl ik tet më të mëdha, pra 
kon fl ik tet e natyrës et ni te tit na ci o nal, të përma-
save të mëdha, të mer ren pa rasysh, gjith se si të 
përfshihen.  
Deklaratë: Na tas ha Shqe pa no viq, Sho qa ta e fa mi lje ve të kid-
na pu ar ve dhe të vrarëve në Kosovë e Me to hi, Be o grad, Ser bi, 
Kon sul ti met na ci o na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe fa mi ljet e 
vik ti ma ve për mo de lin e Draf tit të KO MRA-së, 3 kor rik 2010, 
Be o grad, Ser bi

Sërish është e di sku tu es hme, për ne nga Re pu bli ka 
e Kroacisë, në fakt kjo pe ri ud ha me të cilën do të 
mer ret ko mi si o ni. Për ne vi ti ’90-të është shumë i 
rëndësishëm por men doj ed he për të gjit ha shte tet 
tje ra në kon tek stin e asaj çfarë ka ndod hur. 
Deklaratë: Mir ja na Bi lo pa vlo vić, Del fin, Pa krac, Kro a ci, Kon sul-
ti met ra jo na le me ko mu ni te tet shumënacionale mbi Iniciativën 
për the me li min e KO MRA-së, Mo star, BeH, 28 gusht 2010

Du het të pu no het pje sa e hyrjes së këtij Sta tu ti, një 
lloj hyrje, e ci la do ta përmbajë fi l li min (...) të ci lin 
do ta përfshijë ko mi si o ni, ed he pse unë jam i men-
di mit se do të du hej të përfshihet pe ri ud ha prej vi tit 
1912. 
Deklaratë: Ylber To pal li, ish i bur go sur po li tik, Fe ri zaj, Kosovë, 
Kon sul ti met na ci o na le me ish të bur go su rit po li tik mbi har ti min 
e sta tu tit të KO MRA-së, Prishtinë, Kosovë, 15 shta tor 2010

(...) 1912, (...) du het të hu lum to het që nga ai vit.
Deklaratë: Bi slim Bi sli maj, Sho qa ta e ish të bur go sur ve po li tik, 
Vi ti, Kosovë, Kon sul ti met na ci o na le me ish të bur go su rit po li-
tik mbi har ti min e sta tu tit të KO MRA-së, Prishtinë, Kosovë, 15 
shta tor 2010

Pe ri ud ha ko ho re e punës së këtij ko mi si o ni, men doj 
se më mirë do të is hte të fi l lo het nga fun di i luftërave 
ball ka ni ke dhe oku pi mi apo ri o ku pi mi i shqip tar ëve 
të Kosovës në ter ri to rin shqip tar.
Deklaratë: Na im Bu ju pi,  Sho qa ta e ish të bur go sur ve po li tik, 
Gllo goc, Kosovë, Kon sul ti met na ci o na le me ish të bur go su rit 
po li tik mbi har ti min e sta tu tit të KO MRA-së, Prishtinë, Kosovë, 
15 shta tor 2010

Pra, vi tin 2004 e ke mi he qur. A ka pasë shke lje të 
drej ta ve të nje ri ut në vi tin 2004 në Kosovë dhe atë 
nën mbroj tjen e Kom be ve të Bas hku a ra? 
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Deklaratë:  Dra gi slav Mi ja no viq, për faq ësu es i Sho qatës së 
invalidëve us hta rak të Komunës së Zvor ni kut, BeH, Kon sul ti met 
ra jo na le më vik ti mat lid hur me draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, 
Sarajevë, 18 shta tor 2010

Pse nuk mer ret vi ti ’90-të? Sep se ne ke mi pro ble-
me në vi tin ’90 në Kro a ci. Ne ke mi logs. Ne ke mi 
pamundësimin e rrjedhës së mal lra ve, njerëzve, të 
mje te ve, dhe çdo gjë tjetër. Ke mi kon fl ik te të ar ma-
to su ra spo ra di ke në vi tet ’90. Ne ke mi vik ti ma të vi-
tit ’90-të. Nëse e aplikojmë këtë, atëherë ata njerëz 
kanë rënë. 
Deklaratë: Velj ko Vi qe viq, mbrojtës, Kro a ci, Fo ru mi i shtatë 
ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Përbërja dhe 
zgjed hja e anëtarëve të KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 16 te tor 
2010

(...) për ne është shumë me e rëndësishme të mer ret 
vi ti ’74 kur janë bërë ndryshi met li gjo re ne kus hte-
tu tat të ci lat u kanë dhënë sta tut tjetër re pu bli ka ve, 
dhe u kanë dhënë (...) të drejtën për vetëvendosje për 
shkëputje. 
Deklaratë: Lji lja na Ca nju ga, UDVDR PGZ, Za greb, Kro a ci, Kon-
sul ti met na ci o na le me bashkësitë lo ka le mbi har ti min e Sta tu tit 
të KO MRA-së, Pa krac, Kro a ci, 22 te tor 2010

Këtu, me she kuj ek zi ston pro ce si i de mo ni zi mit të 
palës tjetër. Sot shpesh dëgjoj, e posaçërisht gjatë 
luftës ka mund të dëgjohet – çka na kanë bërë në 
atë luftë. A do të du hej ndos hta të shko het pak më 
larg në të kaluarën? 
Deklaratë: Ner min Ka ra ç iq, Qen dra për ve prim paq ësor, Sara-
jevë, BeH, Kon sul ti met na ci o na le me bashkësitë lo ka le mbi har ti-
min e Sta tu tit të KO MRA-së, Pa krac, Kro a ci, 22 te tor 2010

Pro po zi mi im kon kret është të paktën për Bosnjë 
Hercegovinën të jetë da ta 1 ja nar 1990. Por, me 
1990 kanë fi l lu ar zgjed hjet, gjegjësisht atëherë e ke-
mi fi  tu ar si ste min shumëpartiak. Dhe men doj se që 
nga atëherë, e të mos them se që nga vi tet ‘90, janë 
kryer di sa vra sje të cak tu a ra. 
Deklaratë: Hi ba Ra miq, Fon da ci o ni i var re za ve Bra tu nac ‘92, 
Bra tu nac, BeH,  Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Bra tu nac, 
BeH, 27 nëntor 2010

(...) në lid hje me këtë do të shko ja pak më gjerësisht, 
të fl a sim vetëm për shka qet e drejtëpërdrejta, pa 
ku fi  zim ko hor.
Deklaratë: doc. Dr Mi lan Br glez, Fa kul te ti i shken ca ve shoq-
ëro re, Lubjanë, Sllo ve ni, Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e 
juristëve, Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010

(...)Për të kup tu ar më thjeshtë se për çfarë arsye 
kanë ndod hur gjëra kaq të këqi ja në këto hapësira 
du het shi ku ar nga një aspekt hi sto rik, shoq ëror dhe 
po li tik dhe men doj që ku fi  zi mi në vi tin ’80 si gu risht 
is hte një hapësirë më e ngushtë. 

Deklaratë: Amir Ku la gliq, Srebrenicë, Kon sul ti me ra jo na le me 
ko mu ni te tin e juristëve, Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010

(...), por menjëherë do të tho ja që unë kon si de roj që 
du het të shkojmë di sa vi te pa ra ’91, pra jo pa ra ’80. 
Deklaratë: Ni ko la Bes hen ski, Gjyka ta e Qar kut Vu ko var, gjykatës, 
Kro a ci, Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e juristëve, Be o-
grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010

Në pa rim e mbështes va ri an tin A, sep se fj a la pa ra-
pra kisht, për mua nuk do të thotë vetëm një minutë 
pa ra krismës së pushkës së parë, e ci la ka fi l lu ar në 
hapësirat to na.
Deklaratë: Zlat ko Ku le no viq, Gjyka ta su pre me e Republikës së 
Serbisë, BeH, Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e juristëve, 
Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010)

 (...) po thu het se pe ri ud ha ko ho re me të cilën do të 
mir ret [ko mi si o ni] është prej vi tit 1991 de ri 2001. 
Du ke le xu ar në ga ze ta, si dhe si pas di sa me di a ve, 
kam hasë në di sa të dhëna, se në një pjesë të opi-
ni o nit pu blik të Ma lit të Zi dhe Serbisë, gjit has htu 
ed he si pas men di mit të di sa par ti ve po li ti ke, se kjo 
periudhë ko ho re do të mund të shtyhej de ri në vi tin 
2004, kur kanë ndodhë in ci den tet në Kosovë, të cilët 
kanë zgja tur di sa ditë, dhe si re zul tat i tyre ka qenë 
shkatërrimi i një nu mri të madh të kis ha ve si dhe 
një valë e re e refugjatëve të popullatës jos hqi pa tre.
Deklaratë: Ste van Kan diq, stu dent, Fa kul te ti ju ri dik, Sho qa ta 
e juristëve të Ma lit të Zi dhe Sho qa ta Evro pi a ne e studentëve 
të ju ri di kut Ma li i Zi, Podgoricë, Kon sul ti met Na ci o na le me të 
rinjët mbi Iniciativën për the me li min e KO MRA-së, Podgoricë, 
Ma li i Zi, 15 dhje tor 2010

(…) du het të mer ret pe ri ud ha prej vi tit 1918. Pse 
men doj kështu? Sep se atëherë është for mu ar një 
shtet prej të ci lit rr jed him të gjithë, ai është shte ti i 
Serbëve, Kroatëve dhe Sllovenëve i ci li më vonë, në 
vi tin ’29 është emërtuar Ju go slla vi. 
Deklaratë: Da mir Ni ko ç e viq, Fa kul te ti i shken ca ve po li ti ke, 
Her ceg No vi, Ma li i Zi,  Kon sul ti me ra jo na le me studentët 
dhe shkencëtarët e rinj mbi har ti min e Sta tu tit të KO MRA-së, 
Za greb, Kro a ci, 17 dhje tor 2010

Ko mi si o ni nuk du het ta ketë man da tin (kompe-
tencën) për të hu lum tu ar rret ha nat po li ti ke dhe 
shoq ëro re. 
Deklaratë: Tim čo Mu cun ski, Fa kul te ti Ju ri dik Ju sti ni a ni i 
Parë, Shkup, Ma qe do ni, Kon sul ti me ra jo na le me studentët 
dhe shkencëtarët e rinj mbi har ti min e Sta tu tit të KO MRA-së, 
Za greb, Kro a ci, 17 dhje tor 2010

(...) pe ri ud ha ko ho re prej vi tit 1980. [është] e qëllu-
ar dhe (...) vetëm [a i] vit është i du hu ri për tu hu-
lum tu ar si periudhë ko ho re. Pse? Sep se individët e 
krijojnë të ke qen, e jo rret ha nat hi sto ri ke. 
Deklaratë: Edin Sma i lo vić, Fa kul te ti Fi lo zo fik, Uni ver si te ti i 
Lubjanës, stu di met post di plo mi ke, Bi je lo Po lje, Ma li i Zi, Kon-
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sul ti me ra jo na le me studentët dhe shkencëtarët e rinj mbi har ti-
min e Sta tu tit të KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 17 dhje tor 2010

(...) kam një pro po zim i ci li ndos hta në kuadër të 
sta tu tit të ko mi si o nit do të mund të bëhet nen, me 
të ci lin ko mi si o ni për një kohë të cak tu ar do të jetë 
i obli gu ar të formojë një or gan i ci li do të mer rej 
pikërisht me këto çështje [hu lum ti min e rret ha na ve 
po li ti ke dhe shoq ëro re]. 
Deklaratë: Alek san dra Gjorgjeviç, Fa kul te ti Ju ri dik, Uni ver si te ti 
në Nish, Ini ci a ti va e të rinj ve për të drej tat e nje ri ut, Be o grad, 
Ser bi, Kon sul ti me ra jo na le me studentët dhe shkencëtarët e rinj 
mbi har ti min e Sta tu tit të KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 17 dhje-
tor 2010

Vi ti 1980, me të vërtetë nuk është vi ti prej të ci lit 
du het fi l lu ar, por du het të shkojmë më larg ndos hta 
de ri te vi ti ’41, ed he pse kjo do të jetë punë shtesë për 
ko mi si o nin. 
Deklaratë: Seid Bu riq, Fa kul te ti Ju ri dik në Uni ver si te tin e Sara-
jevës, Sarajevë, BeH, Kon sul ti me ra jo na le me studentët dhe 
shkencëtarët e rinj mbi har ti min e Sta tu tit të KO MRA-së, Za greb, 
Kro a ci, 17 dhje tor 2010)

Kur është në pyetje di le ma, se ci la periudhë ko ho-
re të përfshihet në punën e KO MRA-së, men doj se 
këtë periudhë du het ku fi  zu ar (...),prej vi tit 1980 de ri 
në 2001, për shumë arsye. Men doj, se gjith se si, pa-
ra KO MRA-së qëndron një detyrë shumë kom plek-
se dhe e gjerë si dhe e rëndësishme, e posaçërisht 
në vërtetimin e fak te ve, pran daj kam frikë se ky 
afat ko hor i pa ras hi ku ar i KO MRA-së (...). Pran-
daj, men doj se KO MRA do të ketë detyra shumë të 
rëndësishme, e jo të kthe het në të kaluarën e largët, 
për të cilën do të jetë jashtëzakonisht vështirë të 
vërtetohen fak tet për të vërtetën. 
Deklaratë: Fi kret Gra bo vi ca, Sho qa ta prindërit e fëmijëve të 
vrarë në Sarajevën e rret hu ar, 1992-95, Sarajevë, BeH, Kon sul ti me 
ra jo na le me sho qa tat dhe fa mi ljet e vik ti ma ve mbi draft Sta tu tin e 
KO MRA-së, Prishtinë, Kosovë, 17 dhje tor 2010

Më parë do të is ha që të mos ketë ku fi  zim [kur janë 
në pyetje rret ha nat po li ti ke dhe shoq ëro re].
Deklaratë:  Alek san dar To do ro viq, Ini ci a ti va Ci vi le për të shly-
erit, Lubjanë, Sllo ve ni, Kon sul ti me ra jo na le me sho qa tat dhe 
fa mi ljet e vik ti ma ve mbi draft Sta tu tin e KO MRA-së, Prishtinë, 
Kosovë, 17 dhje tor 2010

(...) mo sku fi  zi min e periudhës ko ho re, dhe men doj se 
kjo është shumë mirë [kur janë në pyetje rret ha nat 
po li ti ke dhe shoq ëro re] .
Deklaratë: (Ruz hi ca Spa siq, Sho qa ta e fa mi lje ve të per so na ve 
të zhdu kur dhe të rrëmbyer me dhunë të na ci o na li te tit serb, 
Vukovarë, Kro a ci, Kon sul ti me ra jo na le me sho qa tat dhe fa mi ljet 
e vik ti ma ve mbi draft Sta tu tin e KO MRA-së, Prishtinë, Kosovë, 
17 dhje tor 2010)

(...) gjith se si afa ti ko hor të mos jetë i përcaktuar [kur 
janë në pyetje rret ha nat po li ti ke dhe shoq ëro re] . 
Deklaratë: At dhe Be ris ha, OJQ Ka la ja, Pejë, Kosovë, Kon sul ti me 
ra jo na le me sho qa tat dhe fa mi ljet e vik ti ma ve mbi draft Sta tu tin 
e KO MRA-së, Prishtinë, Kosovë, 17 dhje tor 2010

(...) pe ri ud ha për shem bull prej ’85 e këndej. Por, nëse 
do të is hte 1981, nuk do të is hte pro blem i madh. 
Deklaratë: Ekrem Hadz hiq, Sho qa ta për mbroj tjen e të drej ta-
ve të të dëbuarve dhe të zhven do sur ve nga Ko mu na e Pri bo jit, 
Pri boj, Ser bi, Kon sul ti me ra jo na le me sho qa tat dhe fa mi ljet e 
vik ti ma ve mbi draft Sta tu tin e KO MRA-së, Prishtinë, Kosovë, 
17 dhje tor 2010
 
(...) men doj se kthi mi në të kaluarën e largët, kur nuk 
ke mi dëshmitarë të gjallë, do të is hte një pamundësi 
për KO MRA-në që ti vërtetojë fak tet. Pran daj, jam 
për kthi min në të kaluarën, vetëm për mo men tet 
kur shka ku-pa so ja janë të ndërlidhura me ngjar jet 
të ci lat kanë ndod hur në 1991 – 2001.
Deklaratë: An gjel ko Kve siq, Sho qa ta Kro a te e të bur go sur ve 
të kam pe ve të për qen dri mit në kan to nin e Bosnjës së Me sme, 
anëtar i Këshillit Ko or di nu es të Ko a li ci o nit për KO MRA, Bu so-
va qe, BeH, Kon sul ti me ra jo na le me sho qa tat dhe fa mi ljet e vik-
ti ma ve mbi draft Sta tu tin e KO MRA-së, Prishtinë, Kosovë, 17 
dhje tor 2010

Në lid hje me rret ha nat, vërtet si kur të përkufi zohet 
ko ha, kjo do të kri joj pen ge sa [në punën e ko mi si o-
nit].
Deklaratë: Prenk Gje taj, Ko mi si o ni Qe ve ri tar për per so nat e 
zhdu kur, Prishtinë, Kosovë, Kon sul ti me ra jo na le me sho qa tat dhe 
fa mi ljet e vik ti ma ve mbi draft Sta tu tin e KO MRA-së, Prishtinë, 
Kosovë, 17 dhje tor 2010

Sa i përket periudhës, nëse du am të mer re mi me 
vik ti mat dhe autorët e kri me ve, atëherë nuk du het 
të shkojmë aq pra pa. Ata të cilët kanë sjellë de ri të 
ato ngjar je, nuk janë më të gjallë.
Deklaratë: Lo zan ka Ra do i ç iq, Sho qa ta e prindërve Be si mi, 
Shpre sa, Das hu ria, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti me ra jo na le me sho-
qa tat dhe fa mi ljet e vik ti ma ve mbi draft Sta tu tin e KO MRA-së, 
Prishtinë, Kosovë, 17 dhje tor 2010

Gjith se si jam për atë që të mos ku fi  zo het ko ha [kur 
janë në pyetje rret ha nat po li ti ke dhe shoq ëro re]. 
Deklaratë: Sha ban Ter ziu, OJQ Lan sdow ne, Gji lan, Kosovë, Kon-
sul ti me ra jo na le me sho qa tat dhe fa mi ljet e vik ti ma ve mbi draft 
Sta tu tin e KO MRA-së, Prishtinë, Kosovë, 17 dhje tor 2010

(...) du het të përkufi zohemi në atë (...) në periudhën 
prej vi tit 1981 
Deklaratë:  Ma rin ko Dju riq, Sho qa ta e fa mi lje ve të të kid na pu ar-
ve dhe të zhdu kur ve në Kosovë dhe Me to hi, Be o grad, Ser bi,  Kon-
sul ti me ra jo na le me sho qa tat dhe fa mi ljet e vik ti ma ve mbi draft 
Sta tu tin e KO MRA-së, Prishtinë, Kosovë, 17 dhje tor 2010
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Për ne është shumë me rëndësi që luftërat janë 
zhvil lu ar në  periudhën ko ho re prej vi tit 1990, e jo 
prej vi tit 1991, sep se vik ti mat e pa ra në Kro a ci kanë 
qenë në vi tin 1990.
Deklaratë: Bru no Ça viq, Sho qa ta e vullnetarëve dhe veteranëve 
të luftës na ci o na le, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met ra jo na le me 
veteranët mbi draft sta tu tin për KO MRA-në, Shkup, Ma qe do ni, 
18 dhje tor 2010

 (...) jo de ri në vi tin 2001, për shkak se nu mri më 
i madh i kri me ve në Ma qe do ni ka ndodhë në vi-
tin 2002, ed hep se ka qenë e nënshkruar Kor ni za 
e Marrëveshjes dhe is hte mi ra tu ar am ne sti mi. Të 
përfshihet ed he vi ti 2002.
Deklaratë: Pre drag Pe trus hev ski Bin go, Sho qa ta e veteranëve 
2001, Kumanovë, Ma qe do ni, Kon sul ti met ra jo na le me veteranët 
mbi draft sta tu tin për KO MRA-në, Shkup, Ma qe do ni, 18 dhje-
tor 2010

 (...)Nëse du am të bëjmë diçka të mirë, atëherë 
vërtetë du het ti eliminojmë të gjit ha ku fi  zi met [për 
hu lum ti min e rret ha na ve po li ti ke dhe shoq ëro re]. 
Pse? Di sa gjëra kanë ndodhë për shkak se shumë 
gjëra kanë fi l lu ar shumë më herët. 
Deklaratë: Bru no Ça viq, Sho qa ta e vullnetarëve dhe veteranëve 
të luftës Na ci o na le, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met ra jo na le me 
veteranët mbi draft sta tu tin për KO MRA-në, Shkup, Ma qe do ni, 
18 dhje tor 2010

(...) ko ha nuk du het të jetë e ku fi  zu ar [për hu lum ti-
met e rret ha na ve po li ti ke dhe shoq ëro re]. 
Deklaratë: Ni ko la Gr kov, Sho qa ta e veteranëve të ushtrisë, 
Ka var darc, Ma qe do ni, Kon sul ti met ra jo na le me veteranët mbi 
draft sta tu tin për KO MRA-në, Shkup, Ma qe do ni, 18 dhje tor 
2010

Nuk du het ku fi  zu ar kohën (për hu lum ti min e rret-
ha na ve po li ti ke dhe shoq ëro re). 
Deklaratë: Velj ko Vi če vić, Sho qa ta e vullnetarëve dhe veteranëve 
të luftës na ci o na le, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met ra jo na le me 
veteranët mbi draft sta tu tin për KO MRA-në, Shkup, Ma qe do ni, 
18 dhje tor 2010

(...) pe ri ud ha ko ho re du het të ku fi  zo het [për hu lum-
ti min e rret ha na ve po li ti ke dhe shoq ëro re] . 
Deklaratë: An djel ko Kve siq, Sho qa ta e të bur go sur ve të kam pe ve 
të për qen dri mit të Kan to nit të Bosnjës së me sme, Këshilli ko or di-
nu es i Ko a li ci o nit për KO MRA-në, Bu so vaqë, BeH, Kon sul ti met 
ra jo na le me veteranët mbi draft sta tu tin për KO MRA-në, Shkup, 
Ma qe do ni, 18 dhje tor 2010
 
(...) nuk du het të ketë ku fi  zi me sta ti ke, por du het 
të mundësohen mar gji nat shtesë për ve prim. Pra, 
men doj se kon cen tri mi kryesorë i KO MRA-së, për 
shkak të efi  ka si te tit, du het të jetë një kohë e cak tu ar, 
e ci la është pro po zu ar në sta tut. 
Deklaratë: Lush Kra sni qi, Sho qa ta e të zhdu kur ve “27 prill 1999”, 
Gjakovë, Kosovë, Kon sul ti met ra jo na le me veteranët mbi draft 
sta tu tin për KO MRA-në, Shkup, Ma qe do ni, 18 dhje tor 2010

Unë jam për ku fi  zi min e veprimtarisë së ko mi si-
o nit [për hu lum ti min e rret ha na ve po li ti ke dhe 
shoq ëro re].
Deklaratë: Pre drag Pe trus hev ski Bin go, Sho qa ta e veteranëve 
2001, Kumanovë, Ma qe do ni, Kon sul ti met ra jo na le me veteranët 
mbi draft sta tu tin për KO MRA-në, Shkup, Ma qe do ni, 18 dhje-
tor 2010

(...)pe ri ud ha ko ho re të mos ku fi  zo het në mënyrë 
strik te, sep se ajo që ka ndodhë në periudhën prej 
1990 de ri 2001, dhe pas kësaj ko he, (...) kanë qenë 
pa so jat e shumë ngjar je ve dhe ndod hi ve, të ci lat 
kanë ndodhë shumë më herët. 
Deklaratë: Rra him Li ma ni, Sho qa ta e veteranëve të luftës të 
Ushtrisë Na ci o na le Çlirimtare, Shkup, Ma qe do ni,  Kon sul ti met 
ra jo na le me veteranët mbi draft sta tu tin për KO MRA-në, Shkup, 
Ma qe do ni, 18 dhje tor 2010

(...)ko mi si o ni nuk do të du hej fa re të diskutojë për 
shka qet po li ti ke dhe shka qet tje ra të luftës, por të 
fo ku so het në fak tet e ve pri mit të kri me ve.  
Deklaratë: Zhelj ko Shpe liq, njësia Kro a te e nde rit, pa krac, Kro-
a ci Kon sul ti met ra jo na le me veteranët mbi draft sta tu tin për 
KO MRA-në, Shkup, Ma qe do ni, 18 dhje tor 2010

 

Shke ljet e  të drej ta ve në kompetencën 
e Ko mi si o nit

Ko mi si o ni vërteton fak tet lid hur me shke ljet e 
rënda të të drej ta ve ndërkombëtare hu ma ni ta re 
dhe shke lje ve të tje ra të rënda të të drej ta ve të 
nje ri ut, të ce ku ra në Ne nin 1, të Sta tu tit.  

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:
 
(...) janë li stu ar një sërë shke ljesh të të drej ta ve të nje-
ri ut dhe të kri me ve të luftës (përcaktimi i ver si o nit 
të mëhershëm të Draft sta tu tit: Shke ljet e të drej ta-
ve me të ci lat mer ret KO MRA përfshijnë, por nuk 
ku fi  zo hen në: vra sje të civilëve dhe të bur go sur ve 
të luftës, robërim, bur gim i paligjshëm, dëbim ose 
tran sfe rim i dhunshëm i popullsisë, përdhunim 
dhe for ma tje ra të rënda të abu zi mit sek sual, tor tu-
ra dhe ak te të tje ra çnjerëzore që qëlli misht krijojnë 
vu aj tje të mëdha, zhdu kje me forcë, kon fi  skim dhe 
shkatërrim i pronës në shkallë të gjerë, ma rr je e 
pen gje ve, shkatërrimi i objek te ve fe ta re dhe kul tu-
ro ro-hi sto ri ke, përdorimi i civilëve dhe robërve të 
luftës si mbu ro ja njerëzore “]  Mun gon diçka që do 
të du hej të is hte, dhe këtë  e them nga përvoja per so-
na le si dhe nga këndvështrimi per so nal pa kurrfarë 
dëshire që të hyj në polemikë me askënd prej jush, 
në ka te go ri zi min e kri me ve mun gon kri mi i gje no ci-
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dit. A do ta ku a li fi  koj ate di kush si krim ma siv, etj, 
me qen ëse unë vi nga Sre bre ni ca dhe pa si që Gjyka-
ta Ndërkombëtare në Hagë e ka dhënë këtë ku a li fi -
kim li gjor, men doj se është jo kor rek te të mos jetë në 
listën e kri me ve me të ci lat do të mer ret KO MRA.  
Deklaratë: Amir Ku la giq, Këshilli ko or di nu es i Ko a li ci o nit për 
KO MRA-në, BeH, Kon sul ti met na ci o na le me sho qa tat e vik ti-
ma ve lid hur me draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, Tuzëll, BeH, 29 
maj 2010

(...) nuk e kam të qartë pse nuk ka kid na pi me, 
sep se ne e ke mi një numër të madh të kid na pi me-
ve pas kon fl ik te ve të ar ma to su ra në Kosovë, pas 
datës 9 qer shor 1999, dhe kjo gjit has htu bie nën 
kompetencën e KO MRA-së. 
Deklaratë: Na tas ha Kan diq, Këshilli ko or di nu es i Ko a li ci o nit për 
KO MRA-në, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met ra jo na le me OJQ-të 
mbi draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, Ba nja Llukë, BeH, 5 qer-
shor 2010

Vetëm një si punë shtesë për gru pin pu nu es – çfarë 
është me fshe hjen e qëllim shme të gjurmëve të kri-
me ve. 
Deklaratë: Ve sna Ter she liq, Do cu men ta, Za greb, Kro a ci, Kon-
sul ti met ra jo na le me OJQ-të mbi draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, 
Ba nja Llukë, BeH, 5 qer shor 2010

(...) di sa nga for ma e per fi  di te tit, diçka të pa ras ho-
him në atë kon tekst si shke lje e rëndë e të drej ta ve 
të nje ri ut. 
Deklaratë: Mi le na Sa viq, Qen dra in for ma ti ve- e ndihmës ju ri di-
ke, Zvor nik, BeH, Kon sul ti met ra jo na le me OJQ-të mbi draf tin e 
sta tu tit të KO MRA-së, Ba nja Llukë, BeH, 5 qer shor 2010

Çështja e fshe hjes së gjurmëve të kri me ve të luftës 
[të shto hen]. 
Deklaratë: Te ki Boks hi, avo kat, Gjakovë, Kon sul ti met Ra jo na le 
me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

Shke lja e të drej ta ve në vërejtjen e ndërgjegjes [të 
shto hen].
Deklaratë: Gor dan Bo sa nac, Qen dra për stu di me të pa qes, 
Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, 
Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

Dua të ndërlidhem në pro po zi min për të fu tur këtu 
dhe nën pikën, s’ka lid hje për cilën pikë fl i tet, ku janë 
kri met e dyfi s hu a ra. Pas vra sje ve ka ndodhë ma sa-
kri mi i ku fo ma ve, do të thotë se ne të gjithë tru pat 
(ku fo mat) të ci lat i ke mi marrë, po fl as për ata që 
janë vrarë në Kosovë e Me to hi, i ke mi varrosë. Na 
janë dhënë pjesët e tru pit, të gjithë tru pa ve u janë 
prerë ko kat. Asnjë trup (kufomë) nuk e ke mi var ros 
me kokë. Të gjit ha janë bërë me qëllim që këtu të 
jetë fu tur shkatërrimi i domosdoshëm, shkatërrim 
dhe dje gie me vetëdije dhe pla ni fi  kim, zhven do sja 
e per so na ve të vrarë, me qëllim të pamundësisë së 

vërtetimit të fak te ve të shka kut të vde kjes dhe iden-
ti fi  ki mit të du hur.  
Deklaratë: Na tas ha Shqe pa no viq, Sho qa ta e fa mi lje ve të kid-
na pu ar ve dhe të vrarëve në Kosovë e Me to hi, Be o grad, Ser bi,  
Kon sul ti met na ci o na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe fa mi ljet e 
vik ti ma ve për mo de lin e Draf tit të KO MRA-së, 3 kor rik 2010, 
Be o grad, Ser bi

(...) përpos gjithë këtyre kom pe ten ca ve, kam dëgjuar 
se ka qenë ed he përfshirja e fshe hjes së gjurmëve 
të kri me ve të luftës... Dhe këtë e vlerësoj shumë të 
rëndësishme, në bazë të përvojës per so na le lid hur 
me babanë tim dhe di sa vik ti ma ve tje ra.  
Deklaratë:  Ma rin ko Dju riq, Sho qa ta e të kid na pu ar ve dhe të 
zhdu kur ve në Kosovë e Me to hi, Be o grad, Ser bi Kon sul ti met na ci-
o na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe fa mi ljet e vik ti ma ve për mo de-
lin e Draf tit të KO MRA-së, 3 kor rik 2010, Be o grad, Ser bi

(...) du het të rad hi tet ed he mo bi li zi mi i detyrueshëm 
si njëra nga çështjet me të ci lat KO MRA do të du hej 
të mer ret. Çfarë është me fshe hjen e gjurmëve të kri-
me ve të luftës? (...) si pas pro po zi mit të njerëzve nga 
Ko so va, do të du hej të rad hi ten ed he kid na pi met 
pas kon fl ik tit të ar ma to sur të ci lat kanë ndod hur.  
Deklaratë: Mir ja na Bi lo pa vlo viq, Del fin, Pa krac, Kro a ci, Kon sul-
ti met ra jo na le me ko mu ni te tet shumënacionale mbi Iniciativën 
për the me li min e KO MRA-së, Mo star, BeH, 28 gusht 2010

Në listën e këtyre kom pe ten ca ve nuk kam parë 
se është rad hi tur gje no ci di (...) pse është bërë ky 
lëshim? 
Deklaratë: Esad Koçan, Mo ni tor, re dak to ri kryesorë dhe 
përgjegjës, Podgoricë, Ma li i Zi, Kon sul ti met ra jo na le me 
gazetarët mbi draf tin e Sta tu tit të KO MRA-së, Lubjanë, Sllo ve ni, 
10 shta tor 2010

Sqa ri mi se gje no ci di nuk mund të jetë çështje e KO-
MRA-së, men doj se ky in ter pre tim nuk qëndron. 
Gje no ci di është for ma më e rëndë e kri me ve të luftës. 
Gje no ci di nuk është vepër in di vi du a le, ai është krim 
si ste ma tik, e ne nëse du am ti vërtetojmë të gjit ha 
fak tet për kri met e luftës, ma dje ed he më të vështirat, 
du het ta shikojmë ven din dhe ro lin e in sti tu ci o nit (...) 
KO MRA, në një mo ment do të du het të mer ret me 
përgjegjësinë e in sti tu ci o ne ve. Nëse nuk do të mer ret 
me përgjegjësinë e in sti tu ci o ne ve, atëherë do të du-
het të drej to he mi në individë, atëherë ne e hum bim 
thel bin e asaj pse po e iniciojmë një mekanizëm siç 
është KO MRA. 
Deklaratë: Amir Ku la gliq, Sho qa ta Gratë e Srebrenicës, Srebren-
icë, BeH, Kon sul ti met ra jo na le me gazetarët mbi draf tin e Sta tu tit 
të KO MRA-së, Lubjanë, Sllo ve ni, 10 shta tor 2010

Pe ri ud ha të cilën do ta trajtojë ko mi si o ni du het të 
jetë më e gjatë, që të je mi më të gjatë atëherë du-
het ti përfshijmë ed he çështjet tje ra, dëbimi ko lek tiv 
i punëtorëve. 
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Deklaratë: Ylber To pal li, ish i bur go sur po li tik, Fe ri zaj, Kosovë, 
Kon sul ti met na ci o na le me ish të bur go su rit po li tik mbi har ti min 
e sta tu tit të KO MRA-së, Prishtinë, Kosovë, 15 shta tor 2010

(...) [jam] i dëshpëruar me punën e gru pit pu nu es (...) 
nuk e kanë ven do sur kri min më të rënë të luftës e ai 
është gje no ci di (...) pro po zoj që gje no ci di të jetë pjesë 
e man da tit me të ci lin do të mir ret KO MRA, sep se 
ven di met të ci lat janë marrë në lid hje me gje no ci-
din du het të mir ren pa rasysh tek vërtetimi i fak te ve, 
por ed he tek përpilimi i ra por tit përfundimtarë.
Deklaratë: Amir Ku la gliq, Anëtar i Këshillit Ko or di nu es të 
Ko a li ci o nit për KO MRA-në, BeH, Fo ru mi i shtatë ra jo nal për 
drejtësinë tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Objek ti vat dhe Detyrat e 
KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 16 te tor 2010

Nëse tek sti i draf tit nuk e përmban fa re mundësinë 
e in ter pre ti mit se KO MRA nuk do të mer ret me gje-
no ci din, (...) atëherë kjo është vërejtja më se ri o ze e 
mun dur në tek stin e draf tit. 
Deklaratë: Dras hko Bje li ca, Fa kul te ti Fi lo zo fik, Nish, Ser bi, 
Fo ru mi i shtatë ra jo nal për drejtësinë tran zi ci o na le, Gru pi pu nu-
es: Objek ti vat dhe Detyrat e KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 16 
te tor 2010

(...) ne propozojmë që në ne nin (...) në të ci lin janë 
përshkruar ve prat që janë në kompetencën e ko mi-
si o nit, të përfshihet ed he ka te go ria e shke lje ve më të 
rënda të drej ta ve të nje ri ut, e ci la me përmbajtjen e 
saj do të përfshijë ed he ra stin e të fshirëve në Sllo ve-
ni. (...) Ka te go ria të cilën e propozojmë është – “ma-
rr ja si ste ma ti ke, ar bi tra re apo jo li gjo re apo nda li mi 
i të drejtës në qëndrim të përhershëm apo ma rr ja 
ose pen gi mi i të drejtës së nënshtetësisë”. 
Deklaratë: Jo va na Mi haj lo viq-Tr bovc, In sti tu ti i Pa qes, Sllo ve-
ni, Fo ru mi i shtatë ra jo nal për drejtësinë tran zi ci o na le, Gru pi 
pu nu es: Objek ti vat dhe Detyrat e KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 
16 te tor 2010

(...) pro po zoj që të plotësohet ed he me një pikë (...) 
“me qëllim dhe/ose fshe hja si ste ma ti ke dhe/apo 
shkatërrimi i do ku men te ve të cilët dëshmojnë apo 
mund të shërbejnë për zbar dhjen e do ku men ti mit të 
ras te ve të shke lje ve të rënda të të drej ta ve të nje ri ut 
dhe kri me ve të luftës”.
Deklaratë: Ko qa Pa vlo viq, De pu tet në Ku ven din e Ma lit të Zi, 
Ma li i Zi, Fo ru mi i shtatë ra jo nal për drejtësinë tran zi ci o na le, 
Gru pi pu nu es: Objek ti vat dhe Detyrat e KO MRA-së, Za greb, 
Kro a ci, 16 te tor 2010

(...) kri mi i luftës nuk e përjashton gje no ci din (...) 
emri i ko mi si o nit thotë kri me luf te, unë e kup toj se 
fl et për kri min e luftës si një term i përgjithshëm i 
ci li e përfshinë ed he gje no ci din. Natyrisht, të sqa ro-
hem menjëherë, du ke pasë pa rasysh se gjatë luftës, 
në Ju go slla vi, gjegjësisht në Bosnjë e Hercegovinë 
me të vërtetë ka ndodhë dhe është vërtetuar kri-

mi i gje no ci dit, për herë të parë pas Luftës së Dytë 
Botërore, men doj se pas gjithë këtyre di sku ti me ve 
që i dëgjuam, gje no ci din do të du hej rad hi tur në 
këtë listë. 
Deklaratë: Zo ran Pa jiq, Bor di udhëheqës i Fon dit për të Drejtën 
Hu ma ni ta re, USA, Fo ru mi i shtatë ra jo nal për drejtësinë tran-
zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Objek ti vat dhe Detyrat e KO MRA-së, 
Za greb, Kro a ci, 16 te tor 2010

(...) men doj se pro ble mi i të fshirëve mund të rad-
hi tet me të vërtetë në shke ljet e rënda të të drej ta-
ve të nje ri ut, dhe nuk do ta nda ja këtë si ka pi tull 
të veçantë, por ndos hta do ta rad hi tja si lëndime 
kon kre te, por du het të je mi mjaft të ha pur për të 
kup tu ar çka nënkupton ti tul li – kri met e luftës dhe 
shke ljet e rënda të të drej ta ve të nje ri ut. 
Deklaratë: Zo ran Pa jiq, Bor di udhëheqës i Fon dit për të Drejtën 
Hu ma ni ta re, USA, Fo ru mi i shtatë ra jo nal për drejtësinë tran-
zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Objek ti vat dhe Detyrat e KO MRA-së, 
Za greb, Kro a ci, 16 te tor 2010

Si shtesë të ne nit (...) unë do të shto ja përveç 
shkatërrimit të do ku men te ve (...) – frikësimi dhe 
vra sja e dëshmitarëve. 
Deklaratë: Mi lan Re liq, UG Strugë, BeH, Fo ru mi i shtatë ra jo-
nal për drejtësinë tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Objek ti vat dhe 
Detyrat e KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 16 te tor 2010

(...) nëse gjyka ta ndërkombëtare e ka përcaktuar 
tanimë, se ai ka qenë gje no cid, pse atëherë KO MRA 
i shman get fj alës gje no cid? 
Deklaratë: Per sa Vu qiq, Gratë në të ze za, Ser bi, Fo ru mi i shtatë 
ra jo nal për drejtësinë tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Objek ti vat 
dhe Detyrat e KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 16 te tor 2010

(...) të përfshihet gje no ci di dhe të shënohen të gjit-
ha – gje no ci di dhe të gjit ha shke ljet e të drej ta ve 
të nje ri ut, kri met e rënda (...) pse nuk po përdoret 
ed he ter mi ed he vra sjet e fëmijëve (...) mun de mi të 
shtojmë ed he ve pri met spe ci fi  ke, të the mi [të fshirët], 
për Sllovenët.
Deklaratë: Apri li ja Luz har, Ta xi art, Sllo ve ni, Fo ru mi i shtatë 
ra jo nal për drejtësinë tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Objek ti vat 
dhe Detyrat e KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 16 te tor 2010

Pse është kaq e rëndësishme që ky krim [të fshirë] të 
rad hi tet në listën e shke lje ve të rënda të të drej ta-
ve të nje ri ut? Për arsye sep se as nuk bëhet fj alë për 
shke ljen e të të drej ta ve të drej ta ve të nje ri ut, por 
për diçka që është një hap më pa ra, bëhet fj alë për 
ma rr jen e të drejtës që të kesh të drejtë.
Deklaratë: Vla sta Ja lus hiq, In sti tu ti i Pa qes, Sllo ve ni, Fo ru mi i 
shtatë ra jo nal për drejtësinë tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Objek-
ti vat dhe Detyrat e KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 16 te tor 2010

Ne nuk po kërkojmë që KO MRA të vërtetojë 
përgjegjësinë in di vi du a le, por kërkojmë që KO-

2 Draft RE COM Sta tu te, 
De cem ber 2010, Ar tic le 15, 
Com pe ten ci es of the Com mis-
sion: [OP TION A: Th e Com-
mis sion esta blis hes the facts 
con cer ning cri mes aga inst 
hu ma nity and aga inst in ter-
na ti o nal hu ma ni ta rian law, as 
well as the facts con cer ning 
ot her forms of se ri o us hu man 
rights vi o la ti ons.] [OP TION B: 
War cri mes and ot her se ri o us 
hu man rights vi o la ti ons in ve-
sti ga ted by the Com mis sion 
in clu de but are not li mi ted to: 
(a) Ge no ci de;
(b) Per se cu tion;
(c) Mur der;
(d) En sla ve ment;
(e) Il le gal De ten tion;
(f ) Tor tu re;
(g) For ced Di sap pe a ran ce;
(h) De por ta tion and For ce ful 
Dis lo ca tion of Ci vi lian Po-
pu la tion;
(i) Ra pe and Ot her Forms of 
Se ri o us Se xu al Abu se;
(j) Con fi  sca tion and Lar ge Sca-
le Pro perty De struc tion;
(k) Ho sta ge Ta king;
(l) De struc tion of Re li gi o us 
and Cul tu ral-Hi sto ri cal Mo-
nu ments;
(m) Use of Ci vi li ans and Pri-
so ners of War as “Hu man 
Shi eld”;
Th e com mis sion is man da ted 
to in ve sti ga te facts con cer ning 
cri mes aga inst hu ma nity and 
in ter na ti o nal hu ma ni ta rian 
law, as well as the facts con-
cer ning ot her forms of se ri o us 
hu man rights vi o la ti ons.
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MRA të vërtetojë fak tet për gje no ci din, sep se në këtë 
mënyrë pa staj nuk do ta bëjmë re vi di min e ven di-
me ve (ver dik te ve). 
Deklaratë: Amir Ku la gliq, Anëtar i Këshillit Ko or di nu es të 
Ko a li ci o nit për KO MRA-në, BeH, Fo ru mi i shtatë ra jo nal për 
drejtësinë tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Objek ti vat dhe Detyrat e 
KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 16 te tor 2010

(...) men doj se ndos hta do të is hte më mirë të pra no-
het ini ci a ti va e ci la ka ard hur nga Bo snja e Her ce-
go vi na, që ne ni (...)të ndrysho het dhe të shko het me 
(...) të gjit ha shke ljet e të drejtës ndërkombëtare dhe 
shke ljet kundër njerëzimit.
Deklaratë:  Mir ja na Bi lo pa vlo viq, Del fin, Pa krac, Kro a ci, Kon sul-
ti met na ci o na le me bashkësitë lo ka le mbi har ti min e Sta tu tit të 
KO MRA-së, Pa krac, Kro a ci, 22 te tor 2010

(...) unë do të kërkoja nga ju që përndjekjes t’ia shto-
ni – përndjekja jashtë ven dit [depërtimi].
BSa bit Ma li qi, avo kat, Kosovë, Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni-
te tin e juristëve, Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor  2010

Po na pa ra qi tet pa qar tësia në vërtetimin e kompe-
tencës së ko mi si o nit. Ato ose janë kri me të luftës 
dhe shke lje të rënda, ose janë ve pra pe na le kundër 
njerëzimit dhe të drejtës ndërkombëtare hu ma ni ta-
re. Pra, kjo do të du hej të fu tet në mënyrë të qartë në 
të gjit ha pjesët ku ne vo ji tet. Si pas aspek tit ju ri dik, 
men doj se do të is hte më mirë të përdoren shpre hjet 
dhe ter met e njo hu ra dhe të vërtetuara de ri më ta-
ni, ve prat pe na le kundër njerëzimit dhe të drejtës 
hu ma ni ta re ndërkombëtare. Sep se, kjo përfshinë 
një spektër më të gjerë, ndërsa al ter na ti va tjetër 
përfshinë vetëm dhjetëra llo je të ve pra ve pe na le të 
ce ku ra, por nuk ku fi  zo het vetëm në to, pran daj ne 
mund t’i rad hi tim 15 sosh, dhe pa staj t’i shtojmë 
ed he tje rat. Pran daj, men doj se do të is hte më e 
qëllu ar të jetë al ter na ti va A. [Përcaktim i draft sta-
tu tit të mu a jit dhje tor 2010 - ALT. A: Ko mi si o ni do 
të bëj përcaktimin e fak te ve në lid hje me kri met 
kundër njerëzimit dhe kundër të drejtës hu ma ni ta-
re ndërkombëtare, si dhe fak tet në lid hje me shke-
ljet e tje ra të rënda të të drej ta ve të nje ri ut; ALT. B: 
Kri met e luftës dhe shke ljet e rënda të të drej ta ve 
me të ci lat mer ret Ko mi si o ni përfshijnë, por nuk 
ku fi  zo hen në: vra sjen e civilëve dhe të bur go sur-
ve të lufës, robërim, bur go sja e kundërligjshme; 
de por tim dhe zhven do sje e dhun shme e vend ba-
ni mit; dhu ni mi dhe for ma tje ra të rënda të keq-
traj ti mit sek sual; tor tu rim dhe for ma të tje ra të 
dhunës të ci lat shkaktojnë vu aj tje të rënda, zhdu-
kje të kundërligjshme; ma rr jen dhe shkatërrimin e  
pronës në përmasa të mëdha; ma rr ja e  pen gje ve; 
shkatërrimi  i objek te ve fe ta re dhe kul tu ro-hi sto-

ri ke; shfrytëzimi i civilëve dhe robërve të luftës  si 
“mburojë njerëzore”. 
Deklaratë: Mi ro slav Alim piq, Gjyka ta e lartë në No vi Sad, Ser bi, 
Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e juristëve, Be o grad, Ser bi, 
4 dhje tor 2010

(...) nuk jam përkrahës i rad hi tjes, veç e veç, siç 
janë pa ra qi tur në alternativën B, sep se menjëherë 
vërehet mospërfshirja e di sa for ma ve të cak tu a ra 
të ve pra ve pe na le kundër njerëzimit dhe të drejtës 
ndërkombëtare, përderisa është shumë e rëndësishme 
në vetë idenë e KO MRA-së që të përfshihen të gjit-
ha ve prat pe na le kundër njerëzimit dhe të drejtës 
ndërkombëtare, an daj men doj se ky for mu lim e 
përmban thel bin e saj, pra al ter na ti va A, i përfshinë 
në tërësi të gjit ha for mat e kri me ve të luftës.
Deklaratë: Ibro Bu liq, Pro ku ro ria e BeH, BeH, Kon sul ti me ra jo-
na le me ko mu ni te tin e juristëve, Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010

1 ne ni nuk e përmend farë kri min e luftës. Fa re nuk 
ek zi ston, nuk e emëron në kuadër të kompetencës, 
ndërsa në pa ra gra fi n 2, je pet një for mu lim i ci li nuk 
është ju ri dik – “Kri met e luftës dhe shke ljet e rënda, 
me të ci lat mer ret ko mi si o ni përfshijnë, por nuk ku-
fi  zo hen” (...) Ai [ko mi si o ni] është një or gan i ci li du-
het ti ketë spe ci fi  kat e kompetencës së tij, pran daj ky 
nen du het tërësisht të ripërpunohet.
Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo viq, Aso ci a ci o ni i avokatëve të Ma lit 
të Zi, Ma li i Zi, Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e juristëve, 
Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010

Zotëria Bu lić, na tha se al ter na ti va B nuk i përfshinë 
të gjit ha ve prat të ci lat përfshihen në të drejtën 
ndërkombëtare hu ma ni ta re. Unë pre fe roj të mbe-
tet al ter na ti va B, por të shto hen ve prat e kri me ve të 
luftës dhe të shke lje ve të rënda të të drej ta ve të nje ri ut 
të ci lat nuk janë të përfshira apo rad hi tu ra këtu . 
Deklaratë: Amir Ku la gliq, këshilli ko or di nu es i Ko a li ci o nit 
për KO MRA-në, BeH, Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e 
juristëve, Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010

(...) al ter na ti va A, i ofron të gjit ha mundësitë. 
Deklaratë: Ni ko la Bes hen ski, Gjyka ta e Qar kut në Vu ko var, Kro-
a ci, Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e juristëve, Be o grad, 
Ser bi, 4 dhje tor 2010

 (...) pro po zoj që (...) të mbe tet al ter na ti va B, e ci la i 
radhitë detyrat që janë nën kom pe ten cat e ko mi si o-
nit, dhe në këtë nen të mbe ten shke ljet e të drej ta ve 
të nje ri ut, e jo vetëm kri met e luftës. Dhe, kra has 
kësaj, si pas men di mit tonë, në de fi  ni ci o nin e shke-
lje ve të rënda të të drej ta ve të nje ri ut, është das hur 
të përfshihen ed he fj alët (...) “nda li mi si ste ma tik, 
arbitrarë apo i paligjshëm apo pen gi mi për ma rr-
jen e shtetësisë, në kup ti min e qa sjes për shtetësi, 



Procesi KOMRA

411

Raport 
maj 2010 – janar 2011

apo nda li mi për të pasë të drejtën në qëndrim të 
përhershëm.
Deklaratë: Nez ha Ko gov shek, In sti tu ti për pa qe, Sllo ve ni, Kon-
sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e juristëve, Be o grad, Ser bi, 4 
dhje tor 2010

(...) men doj se ky kom bi ni mi i dytë, ed he pse po 
du ket më i saktë dhe më pre ciz, megjithatë  është 
shumë më i pasaktë se sa i pa ri, me fak tin se unë 
do të bëja një in ter ve nim në kom bi ni min e parë. 
Ku thotë, se ko mi si o ni i vërteton fak tet në lid hje 
me, do të du hej të shto het – “me të gjit ha ve prat 
pe na le kundër njerëzimit dhe të drejtës hu ma ni ta re 
ndërkombëtare”. Dhe, pikë. Pje sa tjetër në vaz hdim, 
e tëra është e pa ne voj shme, kjo si pas men di mit tim, 
natyrisht. Përpos, nëse du am të zgje ro he mi në shke-
ljet e gjëra të të drej ta ve de ri te e drej ta në kur si me.  
Deklaratë: Mu nib Ha li lo viq, Pro ku ro ria e BeH, BeH, Kon sul-
ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e juristëve, Be o grad, Ser bi, 4 
dhje tor 2010

(...) të shko het me ne nin A, i ci li është më gjithëpë-
rfshirës.
Deklaratë:  Mi ra Smaj lo viq, Gjyka ta e BeH, BeH, Kon sul ti me 
ra jo na le me ko mu ni te tin e juristëve, Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 
2010

E kam bërë një kom bi nim, (...) “ko mi si o ni vërteton 
fak tet lid hur me ve prat pe na le kundër njerëzimit 
dhe kundër të drejtës ndërkombëtare hu ma ni ta re, 
si dhe fak tet në lid hje me shke ljet e tje ra të rënda të 
të drej ta ve të nje ri ut”, dhe ta ni do të shto ja – “për 
çfarë nuk do të du hej të ku fi  zo hej vetëm në to” dhe 
pa staj do ti rad his këto të tje rat. 
Deklaratë: Mar ga ri ta Ni ko lov ska, In sti tu ti për të drej tat e nje-
ri ut, Shkup, Ma qe do ni, Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e 
juristëve, Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010

(...) men doj se nuk du het të hi qet mo men ti ku thotë 
“ nuk ku fi  zo het në” pikërisht për shkak të ras tit të 
“të fshirëve” në Sllo ve ni, sep se ra sti i tyre nuk është 
as fi  zik e as psi ko fi  zik, traj tim jo hu man ndaj tyre, 
por ata thjesht kanë qenë të fshirë në mënyrë apo 
ga bim ad mi ni stra tiv. 
Deklaratë: Na tas ha Sta men ko viq, Fa kul te ti Ju ri dik Ju sti ni a ni 
i Parë, Shkup, Ma qe do ni, Kon sul ti me ra jo na le me studentët 
dhe shkencëtarët e rinj mbi har ti min e Sta tu tit të KO MRA-së, 
Za greb, Kro a ci, 17 dhje tor 2010

Unë kam frikë se ne mos po i vëmë vik ti mat në ni ve-
lin që ato të mendojnë – gjyka ta e vërteton gje no ci-
din, por ed he KO MRA do ta vërtetojë [gje no ci din]. 
An daj, për shem bull, në Kosovë do të thonë – Tri-
bu na li i Hagës nuk e ka vërtetuar gje no ci din, por në 
Kosovë ka ndodhë gje no ci di dhe ne pre sim që KO-
MRA ta vërtetojë gje no ci din. 

Deklaratë:  Na tas ha Kan diq, Këshilli ko or di nu es i Ko a li ci o-
nit për KO MRA-në, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met ra jo na le me 
juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

Al ter na ti va B. për shumë arsye është më e pra nu es-
hme pa ra se gjit hash sep se është më gjithëpërfshirëse 
(...) ne gjith se si je mi në linjën e in te re sit të vik ti-
ma ve dhe do të je mi më së mi ri në këtë vijë nëse 
ko mi si o nit i mundësojmë që ajo ti vërtetojë fak tet 
lid hur me të gjit ha kri met, gjegjësisht për kri met e 
luftës me shenjën nën thonjëza. Ky është një kup tim 
i zakonshëm, i përgjithshëm pa u pre ci zu ar gje no-
ci di. Këtë nuk do të mund ta bëjë KO MRA. Nuk do 
të mund ti kualifi kojë ligjërisht çështjet e cak tu a ra 
fak ti ke as si gje no cid e as si krim kundër njerëzimit 
e as si krim luf te kundër robërve të luftës, por do 
ti vërtetojë fak tet, por ato fak te di kush më vonë 
do ti shfrytëzojë dhe do ti kualifi kojë – gjykatësit, 
prokurorët, dhe do ti kualifi kojnë ato si vepër e cak-
tu ar pe na le kundër njerëzimit dhe vle ra ve të mbroj-
tu ra me të drejtën ndërkombëtare. 
Deklaratë: Ibro Bu liq, Pro ku ro ria në BeH, Sarajevë, BeH, Kon-
sul ti met ra jo na le me juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

(...) men doj se këtu nuk du het të ketë alternativë, 
por du het të kalojë al ter na ti va B., por arsyeti met 
du het të ten to het të sqa ro het, tu shpje go het vik ti-
ma ve se al ter na ti va B., atyre u ofron mbështetje 
më të gjerë, bazë më të gjerë, dhe si gu risht se për ta 
është më e mirë dhe ndos hta në vetë arsyeti min më 
shumë të sqa ro het al ter na ti va B., për ata, se kjo për 
ta është më e fa vor shme sep se çdo numërim tak sa-
tiv është thikë me dy te he. Gjithnjë mund të har-
ro het diçka, diçka mund të mos përfshihet, ndërsa 
al ter na ti va B., siç është ta ni, me të vërtetë është 
gjithëpërfshirëse.
Deklaratë: Ni ko la Bes hen ski, Gjyka ta e Qar kut në Vukovarë, 
gjykatës, Kro a ci, Kon sul ti met ra jo na le me juristët, Be o grad, Ser-
bi, 22-23. ja nar 2011

Pa siqë men doj se ko mi si o ni nuk ka man dat që ve-
prat e cak tu a ra in di vi du a le të ci lat i ka vërtetuar 
ed he ti lualifi kojë ligjërisht si vepër pe na le, vik ti-
ma ve du het tu sqa ro het se çfarë është man da ti i 
ko mi si o nit dhe çfarë mund të bëjë ko mi si o ni dhe 
për shkak të këtyre arsyeve unë jam plotësisht për 
pikën B. 
Deklaratë: Mi ra Smaj lo viq, Gjyka ta në BeH, gjykatëse, Sarajevë, 
BeH, Kon sul ti met ra jo na le me juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. 
ja nar 2011

Unë gjit has htu jam për alternativën B. Ed he po 
të mbe tej al ter na ti va A., gjith se si do të du hej të 
ndrysho hej, të mos mbe tet kri met e luftës dhe 
shke ljet e të drej ta ve me të ci lat mer ret ko mi si o ni 
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përfshijnë, ndërsa gjith se si do të du hej të shkru hej 
„ko mi si o ni i vërteton fak tet lid hur me“, por të gjit ha 
ato që ko le gu Ibro i pa ra qi ti, plotësisht paj to hem me 
te, pran daj ed he unë jam për alternativën B. Nuk ka 
nevojë të rad hi ten. Ky nuk është li gji pe nal. 
Deklaratë: Da ni e la Mi lo va no viq, Gjyka ta e Qar kut në Ba nja 
Llukë, gjykatëse, Ba nja Llukë, BeH, Kon sul ti met ra jo na le me 
juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

(...) vik ti mat, ata që kanë pësuar, dhe unë nga ata 
po dëgjoj se për ata është shumë e rëndësishme që të 
kenë listën e të gjit ha kri me ve dhe shke lje ve të rënda 
të të drej ta ve, në të ci lat ata e gjejnë ve ten, dhe këtu 
qartë mbe tet e ha pur çështja që ajo listë nuk shpen-
zo het, ajo nuk ku fi  zo het në ato ve pra dhe mua më 
du ket më e mirë al ter na ti va A, për këtë arsye. 
Deklaratë:  Ve sna Ter she liq, Këshilli ko or di nu es i Ko a li ci o nit për 
KO MRA-në, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met ra jo na le me juristët, 
Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

Ne këtu po e koncipojmë ak tin li gjor i ci li nuk do 
të mi ra to het në fo ru min e vik ti ma ve, por në par-
la men tet e shte te ve të ci lat do ta nënshkruajnë 
këtë akt. Pran daj, kur bëhet fj alë për the me li min 
e organizatës ndërkombëtare atëherë me të vërtetë 
du het mpre hur lap sin dhe të shkru hen dis po zi tat 
me gjuhën li gjo re, për këtë akt. 
Deklaratë: Ibro Bu liq, Pro ku ro ria në BeH, Sarajevë, BeH, Kon-
sul ti met ra jo na le me juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011
 
(...) pro po zi mi A., në fakt është pro po zi mi i vik ti ma-
ve, për të cilët the me lo het ky ko mi sion (...) unë ni sem 
nga thel bi i the me li mit të këtij ko mi si o ni. Si pas me-
je, ai the me lo het për vik ti mat, në in te res të vik ti ma-
ve, (...) është shumë e rëndësishme që në ra por tin të 
ci lin ne e ke mi marrë nga Qen dra Ndërkombëtare 
për drejtësinë tran zi ci o na le, ku thu het se është e 
rëndësisë së veçantë që pro ce si i KO MRA-së të mos 
fu tet në grackë të de ba tit pro fe si o nal ju ri dik (...) 
Nuk di pse është e di sku tu es hme [op si o ni A], përpos 
ndos hta pjesës po li ti ke. Unë këtu e shoh se është e 
di sku tu es hme për shkak të politikës, sep se ci ti mi 
i kri mit të gje no ci dit mund të jetë di sku ta bi le për 
shkak të Serbisë dhe Republikës Srp ska.
Deklaratë: So nja Ra dos he viq, Këshilli ko or di nu es i Ko a li ci o nit 
për KO MRA-në, Podgoricë, Ma li i Zi, Kon sul ti met ra jo na le me 
juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

Paj to hem që ed he kri met e luftës janë shke lje e të 
drej ta ve të nje ri ut, por men doj se shke lja e të drej ta-
ve është shumë e gjerë. Unë do ta vëja [ti tul lin e ne-
nit] „shke ljet e të drej ta ve të nje ri ut në kompetencën 
e ko mi si o nit”, sep se shke lja e të drej ta ve të nje ri ut 
gjit has htu nënkupton ed he kri met e luftës ed he gje-
no ci din ed he kri met kundër njerëzimit. 

Deklaratë: Ivan Jo va no viq, Mi si o ni i OS BE në Ser bi, Be o grad, 
Ser bi, Kon sul ti met ra jo na le me juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. 
ja nar 2011

Ci la do alternativë që të mi ra to het, al ter na ti va A 
apo al ter na ti va B, men doj se ed he njëra apo tje tra 
do të du het ta ketë for mu li min „ko mi si o ni vërteton 
fak tet në lid hje me“. 
Deklaratë: Ivan Jo va no viq, Mi si o ni i OS BE në Ser bi, Be o grad, 
Ser bi, Kon sul ti met ra jo na le me juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. 
ja nar 2011

(...) pro po zi mi im do të is hte al ter na ti va B., por me 
një amen da ment, e ai është që të qëndrojë „ko mi-
si o ni i vërteton fak tet në lid hje me kri met e luftës, 
gje no ci din, kri met kundër njerëzimit, si dhe fak tet 
lid hur me shke ljet tje ra të rënda të të drej ta ve të nje-
ri ut“. 
Deklaratë: Ivan Jo va no viq, Mi si o ni i OS BE në Ser bi, Be o grad, 
Ser bi, Kon sul ti met ra jo na le me juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. 
ja nar 2011

Pa siqë e për faq ësoj popullatën e vik ti ma ve, unë 
men doj se është e pra nu es hme ed he njëra ed he tje-
tra alternativë përderisa do të jenë mjaftueshëm 
të sqa ru a ra. Men doj se po pul la ta e vik ti ma ve nuk 
kup ton aq shumë li gjin sa e kuptojnë juristët, pran-
daj se shumë vik ti ma mendojnë se KO MRA do të 
jetë një gjykatë e ci la do të gjykojë posaçërisht kur 
bëhet fj alë për gje no ci din dhe kur fl i tet për gje no ci-
din, e çfarë jo. 
Deklaratë:  An djel ko Kve siq, Këshilli ko or di nu es i Ko a li ci o nit për 
KO MRA-në, Bu so vaqë, BeH, Kon sul ti met ra jo na le me juristët, 
Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

Men doj se zgjid hja është që të tre go het në ven di-
met e gjyka ta ve të ci lat kanë ku a li fi  ku ar diçka në 
ndonjë mënyrë, por në ra stin e gje no ci dit dhe peshës 
së dëshmisë së qëlli me ve spe ci fi  ke, atje me çka nuk 
janë marrë gjyka tat, që as KO MRA do të du hej të 
ketë am bi cien që të kualifi kojë se është bërë gje no-
ci di apo përndjekja. (...) ko mi si o ni nuk ka nevojë të 
jetë te jet kre a ti ve, që të kualifi kojë ligjërisht. E dyta, 
ma dje ed he këta shem bujt e zhdu kje ve të dhun-
shme. Shu mi ca e ko mi si o ne ve e ofron përshkrimin 
e kri me ve, por në ra port do të du het të vi hen në një 
ka pi tull. Za ko nisht ar ti kujt e tillë qu hen zhdu kjet e 
dhun shme ed he në ra por tet e ko mi si o ne ve tje ra. Me 
atë që në ata ka pi tuj shkru het për ka pi tujt të cilët 
qu hen zhdu kjet e dhun shme, ju si ko mi sion e ke ni 
ku a li fi  ku ar atë. Nuk shkru a ni për te për ka pi tul-
lin i ci li qu het dhu nim, por shkru a ni për atë ngjar-
je në ka pi tul lin i ci li qu het zhdu kjet e dhun shme. 
Përndryshe, ajo do të is hte një grum bull i mijëra 
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ras te ve të hed hu ra, pa u ku a li fi  ku ar pa ra pra kisht 
në kuadër të vetë ra por tit. 
Deklaratë: Bog dan Iva nis he viq, Gru pi pu nu es për har ti min e 
draf tit të Sta tu tit të KO MRA-së, këshilltar, Be o grad, Ser bi, Kon-
sul ti met ra jo na le me juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

Pse ne po i shfrytëzojmë ter met nga ne ni 1.,? I ke mi 
në ne nin 1., me atë që më vonë të jetë më kon ciz, i 
thjes htu ar. Ndërsa ne në ne nin 1., the mi shke ljet e 
rënda të të drej ta ve të nje ri ut du ke përfshirë vra-
sjet apo vra sjet, bur gi met jo li gjo re dhe të gjit ha i 
ce kim dhe për këtë arsye men doj se pikërisht në ne-
nin 1., është mirë që janë sqa ru ar ter met (...) dhe 
pa staj në ne net tje ra ndos hta nuk do të ketë nevojë 
të përsëriten sqa ri met në pesë ven de, të numërohen 
të gjit ha, por vetëm thir re mi në atë ku janë sqa ru ar 
ter met. 
Deklaratë: Ni ko la Bes hen ski, Gjyka ta e Qar kut në Vukovarë, 
gjykatës, Vukovarë, Kro a ci, Kon sul ti met ra jo na le me juristët, 
Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

Unë, si ju rist, vlerësoj se ky është sta tut dhe du-
het dëgjuar çfarë thotë pro fe si o ni dhe të mi ra to het 
al ter na ti va B., sep se në të nuk ka asgjë që nuk e 
përfshinë atë nga al ter na ti va A. 
Deklaratë: Dra gan Pjevaç, avo kat, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met 
ra jo na le me juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

Al ter na ti va B është shumë më ele gant dhe më i 
pranueshëm, më du ket për politikanët në Re pu bli ka 
Srp ska, se sa de fi  ni ci o ni A. Nëse të gjithë paj to he ni 
se ato janë iden ti ke apo ga ti iden ti ke, atëherë du het 
shi ku ar se si, të the mi, ti tejkalojmë politikanët në 
mënyrë më të mirë. Nëse ua fu sim gis htin në sy, dhe 
pa staj të pre sim që ata të votojnë për te, fri ko hem 
se nga kjo nuk do të ketë asgjë. Pra, ed he për vik ti-
mat ed he për jo-vik ti mat qëlli mi është që të ar ri het 
e vërteta. Nëse u shpje go het se kjo është rru ga më e 
lehtë që të vi het de ri te ajo, nuk shoh arsyen pse do 
të kundërshtonin. 
Deklaratë:  Sr djan Pu ha lo, Këshilli ko or di nu es i Ko a li ci o nit për 
KO MRA-në, Ba nja Llukë, BeH, Kon sul ti met ra jo na le me juristët, 
Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

(...) ne në fo ru min në Za greb ke mi pasë re a gi me 
jashtëzakonisht të mëdha prej di sa sho qa ta ve të 
vik ti ma ve të ci lat vijnë nga Sre bre ni ca dhe të ci-
lat në di sa mo men te ma dje e kanë kushtëzuar 
mbështetjen e tyre me shpre hjen e fj alës gje no cid. 
Kështu që men doj se është te jet e rëndësishme që 
fj a la gje no cid të jetë aty, që thjesht ta mundësojmë 
këtë gjë. Dhe këtë nuk po e men doj vetëm në kup ti-
min që sho qa tat e vik ti ma ve, në këtë rast paj to hem 
me Bog da nin se ata nuk janë grup mo no lit i ci li 
dëshiron njëjtë, por për një grup jashtëzakonisht 

të madh të sho qa ta ve të vik ti ma ve, ky është një 
kusht dhe pa ra kusht për dhënien e mbështetjes 
së tyre për iniciativën. Nga ana tjetër, dhënia e 
mbështetjes për the me li min e ko mi si o nit ed he 
është çështje po li ti ke, dhe këtu du het pas pa rasysh 
të gjit ha aspek tet si dhe të gjithë pjesëmarrësit në 
këtë pro ces. Megjithatë, vetë pu na e ko mi si o nit ab-
so lu tisht va ret nga mbështetja e sho qa ta ve të vik-
ti ma ve, gjegjësisht nga përkrahja e vik ti ma ve sep-
se ko mi si o ni punën e tij e ba zon në ma rr jen e de-
kla ra ta ve. Pa ra se gjit hash nga vik ti mat. Dhe nëse 
vik ti mat nuk e ja pin mbështetjen e tyre, ato nuk 
do të mar rin pjesë në punën e ko mi si o nit. Dhe pa-
staj ve tve tiu kon klu di met e këtij ko mi si o ni mund 
të jenë te jet të li mi tu a ra dhe kushtëzuara nga kjo, 
kështu që men doj se për këtë du het pa sur kuj des. 
Deklaratë:  Ma ri ja na To ma, Gru pi pu nu es për har ti min e draf tit 
të Sta tu tit të KO MRA-së, anëtare, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met 
ra jo na le me juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

Për mua më e afërt është al ter na ti va e dytë, për 
këto arsye. Së pa ri sep se ta ni veçse ke mi ar rit në 
fazën se ky ta ni du het të bëhet një do ku ment funk-
si o nal (...) dhe ke mi dëgjuar ar gu men te mjaft të 
for ta nga ana e juristëve pse al ter na ti va e dytë 
është më e mirë, dhe sa kam kup tu ar unë ajo është 
ma dje më e plotë se sa e pa ra sep se çdoherë ek-
zi ston mundësia që diçka të har ro het. Pra, nuk e 
kam dëgjuar asnjë ar gu ment ju ri dik që të pra no-
het al ter na ti va e parë. E dyta është se, nëse kjo do 
të mundësojë mi ra ti min më të lehtë të këtij do ku-
men ti, unë sërish do të përcaktohem për te. Ndos-
hta do të mund të bëhej ndonjë lloj kom pro mi si 
që në de fi  ni ci o nin e kri me ve të luftës, përkatësisht 
në ne nin 1., të rad hi ten të gjit ha ato që mund të 
përfshihen në kri me të luftës.
Deklaratë: Da li bor ka Ul ja re viq, Këshilli ko or di nu es i Ko a li ci o nit 
për KO MRA-në, Podgoricë, Ma li i Zi, Kon sul ti met ra jo na le me 
juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

Mendojnë se va ri an ti B është më i përshtatshëm se 
sa va ri an ti A. 
Deklaratë: An djel ko Kve siq, Këshilli ko or di nu es i Ko a li ci o nit për 
KO MRA-në, Bu so vaqë, BeH, Kon sul ti met ra jo na le me juristët, 
Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

Nuk ka nevojë të rad hi ten [ve prat] nëse e ke mi op si-
o nin B., sep se ajo pikërisht shkon në drej tim të kon-
den si mit të do ku men tit. Sep se unë kam frikë se një 
do ku ment i tillë siç e ke mi ta ni, unë sin qe risht nuk 
e di se ci li shtet do ta miratojë.
Deklaratë: Gje na na Ka rup-Drus hko, Këshilli ko or di nu es i Ko a-
li ci o nit për KO MRA-në, Sarajevë, BeH, Kon sul ti met ra jo na le me 
juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011
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Në ne nin 1., te sqa ri mi i ter mit kri met e luftës. Do 
ta for mu lo ja kështu: Kri mi i luftës nënkupton ve-
prat pe na le veçanërisht, por du ke mos u ku fi  zu-
ar vetëm në, dy pi ka dhe pa ali ne dhe në vaz hdim 
të rad hi ten të ce ku ra – „gje no ci di, kri mi kundër 
njerëzimit, kjo është vepër pe na le e veçantë kri mi 
kundër njerëzimit i ci li dal lon nga të gjit ha ve prat 
tje ra pe na le, kri met e luftës kundër popullatës ci-
vi le, kri met e luftës kundër të pla go sur ve dhe të 
sëmurëve, kri met e luftës kundër robërve të luftës, 
vra sjet jo li gjo re dhe pla go sjet e ar mi kut, ma rr ja jo-
li gjo re e gjërave nga të pla go su rit në fushëbetejë, 
shke lja e li gje ve dhe za ko ne ve të luftës, shkatërrimi 
i mo nu men te ve kul tu ro re, hi sto ri ke dhe fe ta re, 
kri ji mi i ra por tit të robërisë dhe tran spor ti i per-
so na ve në ra port robërie, shke lja e par la men ta re, 
vo ne sa e pa arsyes hme e kthi mit të robërve të luftës, 
keq për do ri mi i sim bo le ve ndërkombëtare, dhe ar-
ma ti mi i nda lu ar dhe mje tet tje ra luf ta ra ke“. Nëse 
do ti rad hi sim këto dhe të precizojmë ter min e kri-
mit të luftës atëherë nuk do të kis him pasë kurrfarë 
pro ble mesh me ne nin 16., al ter na ti va B. Pa thënë 
asgjë tjetër përpos „kri met e luftës“. Pra, „ko mi si o-
ni vërteton fak tet e luftës lid hur me kri met e luftës 
dhe fak tet lid hur me shke ljet e tje ra të rënda të ët 
drej ta ve të nje ri ut“. 
Deklaratë: Ibro Bu liq, Pro ku ro ria në BeH, prokurorë, Sarajevë, 
BeH, Kon sul ti met ra jo na le me juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. 
ja nar 2011

(...) vik ti mat nuk insistojnë që ko mi si o ni të vërtetojë 
gje no ci din, vik ti mat vetëm po insistojnë që vetë gje-
no ci di në ra por tin përfundimtarë të ko mi si o nit të 
pa ra qi tet si diçka që ka ndodhë. Ata kanë frikë se në 
ra port nuk do të pa ra qi tet farë fj a la gje no cid. 
Deklaratë: Gje na na Ka rup-Drus hko, Këshilli ko or di nu es i Ko a-
li ci o nit për KO MRA-në, Sarajevë, BeH, Kon sul ti met ra jo na le me 
juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

PJE SA VI – AUTO RI ZI MET 
E KO MI SI O NIT

Ma rr ja e de kla ra ta ve

1. Ko mi si o ni me rr de kla ra tat për  kri met e 
luftës dhe shke ljet e tje ra të rënda të të drej-
ta ve të nje ri ut, si pas kompetencës së vet, 
nga vik ti mat, dëshmitarët, për faq ësu e sit e 
in sti tu ci o ne ve, dhe kryerësit e ve pra ve. 

2. Ko mi si o ni bënë përpjekje të si gu roj 
dhënien vul lne ta re të deklaratës, du ke ru aj-
tur kompetencën e saj si pas pa ra gra fit 8, të 
këtij ne ni. 

3. Vik ti mat i ja pin de kla ra tat për vu aj tjet e 
tyre dhe të afërmve të tyre, eks klu zi visht  në 
bazë vul lne ta re. 

4. Në rast se per so ni e re fu zon dhënien e 
deklaratës për Ko mi si o nin, du ke u thir rur 
në detyri min li gjor për ru aj tjen e kon fi-
den ci a li te tit të të dhënave, zba to hen dis-
po zi tat e Ne nit 11, pa ra gra fit 3 dhe 4 të 
këtij Sta tu ti. 

5. Dis po zi tat e li gjit për procedurën pe na-
le në palën kon trak tu e se zba to hen në të 
drejtën e re fu zi mit të dhënies së përgjigjes 
në çështjet e cak tu a ra dhe li ri mit nga 
detyri mi për të dëshmuar, si dhe çështje të 
tje ra lid hur me ma rr jen në pyetje të per-
so na ve, të ci lat nuk janë të rre gul lu a ra me 
Sta tu tin e Ko mi si o nit. 

6. Në bazë të kërkesës së dhënësit të deklaratës, 
Ko mi si o ni mund të mundësoj ed he dhënien 
e deklaratës me mbroj tje të iden ti te tit.

7. Ko mi si o ni thërret per so nat nga  pa ra gra-
fi 1, në mënyrë të paraparë me rre gul lat 
për thi rr jen e dëshmitarëve, si pas li gjit për 
procedurën pe na le të palëve kon trak tu e se. 
Ko mi si o ni mund të lidhë marrëveshje të 
veçanta  me palët kon trak tu e se për mënyrën 
e thi rr jes.

8. Nëse e vlerëson të përshtatshme, Ko mi si-
o ni mund t’ia pa ra qesë  kallëzimin pe nal 
prokurorisë, ter ri to ri a lisht kom pe ten-
te për si gu ri min e prezencës së per so nit, 
gjegjësisht për shqip ti min e dënimit per so-
nit i ci li re fu zon të japë deklaratë, në paj tim 
me li gjin për procedurën pe na le  të shte tit 
në të ci lin ai per son e ka vend ba ni min, apo 
vendqëndri min.

9. Pa ra, gjatë dhe pas dhënies së deklaratës, 
Ko mi si o ni si pas nevojës, si gu ron përkrahjen 
psi ko-so ci a le për vik ti mat dhe dëshmitarët. 

10. Ko mi si o ni i me rr de kla ra tat: 
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a. në vend ba ni min apo në vendqëndri min e 
dhënësit të deklaratës, 

b. në zyrat e Ko mi si o nit,

c. në për faq ësitë di plo ma ti ke-kon sul la re të 
palëve kon trak tu e se, nëse de kla ra ta  mer-
ret në ven det e tre ta, dhe 

d. në ter ri to rin e shte te ve të tre ta,  nëse një gjë 
e tillë nuk është në kundërshtim me dis po-
zi tat li gjo re të atyre shte te ve në ras tet kur 
vik ti mat, dëshmitarët dhe per so nat tjerë 
nuk mund të ja pin de kla ra ta në kon sul la tat 
dhe am ba sa dat e palëve kon trak tu e se. 

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:

Pa si që vi nga “Me di ka” ndi ej nevojën të them se  
jam e gëzuar, në fakt më vjen shumë mirë, është 
vështirë të thu het se jam e lum tur, që vik ti ma ve dhe 
dëshmitarëve t’u ofro het ndih ma psi ko lo gji ke dhe 
këshillat si mbroj tje për vik ti mat dhe dëshmitarët. 
Do të fi l loj me atë, se njerëzit kanë nevojë të fl a sin, 
vlerësoj se kjo është ndihmë shumë e mirë, dhe se 
du het patë kuj des mu për këtë. Nëse kanë ka lu ar 
një pro ces te ra pie, atëherë ed he te ra pe u ti apo te ra-
pe u tja janë dëshmitarë të pa so ja ve dhe të asaj çka 
kanë përjetuar ata. Pra, ed he ata mund të tregojnë 
se sa të thel la dhe të rënda janë plagët dhe lëndimet 
e tyre. 
Deklaratë: Na si ha She hiq, Me di ka, Zenicë, BeH, Kon sul ti met 
na ci o na le me sho qa tat e vik ti ma ve lid hur me draf tin e sta tu tit të 
KO MRA-së, Tuzëll, BeH, 29 maj 2010

Këtu po shkruan „nga vik ti mat, dëshmitarët dhe 
qytetarët tjerë“, por askund nuk po shkruan kryesit e 
veprës, bashkëpunëtorët (...) dhe du het të mer ren de-
kla ra ta ed he nga kryesit po ten cial, bashkëpunëtorët. 
Ata janë si qytetarët e tjerë. 
Deklaratë: Ka ta ri na Kru ho nja, Qen dra për Pa qe, kundër dhunës 
dhe të drej tat e nje ri ut, Osi jek, Kro a ci, Kon sul ti met Na ci o na le 
me Or ga ni za tat e Shoq ërisë Ci vi le, Za greb, Kro a ci, 1 qer shor 
2010

(...) vlerësoj se nuk du het të përmbyllet li sta e ven de-
ve ku mund të mer ren de kla ra tat, pa siqë de kla ra-
tat do të mer ren ed he nga vik ti mat, pran daj mund 
të ketë ven de të ci lat atyre më shumë u konvenojnë 
(...) e që nuk janë në listë. 
Deklaratë: Ma ja Mi qiq, Ini ci a ti va e të rinj ve për të drej tat e nje-
ri ut në Ser bi, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met ra jo na le me OJQ-të 
mbi draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, Ba nja Llukë, BeH, 5 qer-
shor 2010

(...) ‘që KO MRA ka kompetencën të dërgojë thi rr-
jet’. Unë men doj se shu mi ca e popullatës mes hkuj 
nga ter ri to ri i ish Jugosllavisë tmer ro het nga thi rr jet 
dhe nga ajo që ka qenë e shkru ar në to: “ven dlin dja 
ju thërret”; “at dheu ju thërret” dhe ngjashëm, sep-
se kanë ka rak ter urdhërues, pran daj pro po zoj që ky 
term të ndrysho het, në formë lu tje je apo me ndonjë 
term tjetër. 
Deklaratë: De jan Koz hul, koordinatorë i Iniciativës për KO MRA-
në, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met ra jo na le me OJQ-të mbi draf tin 
e sta tu tit të KO MRA-së, Ba nja Llukë, BeH, 5 qer shor 2010

Men doj se vetë sta tu si nuk mund të aplikojë 
kategorinë e dëshmisë së obli gu es hme dhe më vonë 
në ne nin bëjnë thi rr je dhe kërkesa, këtu fl i tet për 
një thi rr je ba zu ar në ligj, me ra stin e dërgimit të 
këtyre fte sa ve, shpien në li gjin në fu qi në shte tet 
nënshkruese, men doj se këtë nen të tërin du het t’a 
riformulojmë, që të mos vjen de ri te ajo se vetë KO-
MRA e apli kon dhënien e de kla ra ta ve dhe dëshmive 
të obli gu es hme. 
Deklaratë: Mi lan An to ni je viq, drej tor ek ze ku tiv  në YUCOM 
– Ko mi te ti i Juristëve për të drej tat e nje ri ut, Be o grad, Ser bi, 
Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 
qer shor 2010

Me agjentët e ardhshëm, apo si do që do ti qu-
ajmë, hu lum tu es, komisarë të KO MRA-së të cilët 
do t’i mbled hin fak tet dhe në bazë të atyre fak te ve 
të krijojnë bazë për vërtetimin e fak te ve, du het me 
kontratë ndërkombëtare, marrëveshje t’u je pet po-
zi ta si per so na zyrtar të auto ri zu ar siç e kanë sot 
zyrtarët e policisë në të gjit ha ven det të ci lat kanë 
të drejtën e ma rr jes në pyetje të dëshmitarëve si pas 
pro ce du ra ve të përcaktuara saktë, dhe ato de kla-
ra ta do të is hin re le van te në të gjit ha kallëzimet 
gjyqëso re ma dje ed he në kallëzimet pe na le. 
Deklaratë: Ibro Bu liq, pro ku ror, Pro ku ro ria për kir me luf te BeH, 
Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 
qer shor 2010

Or gan jashtë gjyqëso re që do të mer ret me shke-
ljet më të rënda. Dhe kjo është e ndërlikuar për ne. 
Çfarë është më e lehtë, ajo që është më se ri o ze, ci lat 
janë më të rëndat? Or gan jashtë gjyqëso re që or ga-
ni zon dëgjime pu bli ke të vik ti ma ve. Po në qoftë se 
nuk do? Cenojmë lirinë e nje ri ut i ci li do të vuajë në 
hes htje për shkak të asaj që i ka ndod hur atij. Nuk 
do të dalë me të vërtetën. A mund të ke mi dikë pjesë 
të dëgjimeve?
Deklaratë:  Mi o drag Vu ko viq, Par tia De mo kra ti ke So ci a li ste, 
Podgoricë, Ma li i Zi, Kon sul ti met Na ci o na le me politikanët/et 
për Iniciativën e the me li mit të KO MRA-së, 30 qer shor 2010

(...) Me to da të shum ta të ma rr jes së de kla ra ta-
ve, por më du ket se, ed he pse gjithnjë janë tre gi me 
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prekëse kur mer ren de kla ra tat, ka pasë mangësi. 
Ose është das hur që në fi l lim të gjithë të thonë, si 
në gjykatë, se do ta thonë të vërtetën (...) por thjesht 
ndonjëherë rrëfi met janë të ngjas hme dhe du ket se 
nuk janë të vërteta. 
Deklaratë:  Ma rin ko Dju riq, Sho qa ta e të kid na pu ar ve dhe të 
zhdu kur ve nga Ko so va, Be o grad, Ser bi,  Kon sul ti met na ci o na le 
me sho qa tat e vik ti ma ve dhe fa mi ljet e vik ti ma ve për mo de lin e 
Draf tit të KO MRA-së, 3 kor rik 2010, Be o grad, Ser bi

Mua më du ket se auto ri zi met me të ci lat përfun-
dimisht KO MRA is hte das hur të mer ret do të 
kërkojnë që në shte tet anëtare të vjen de ri tek një 
rregullativë ju ri di ke e ci la si pas ka rak te rit, nuk e di 
si, vetëm si pas li gjit apo përmes ndonjë do ku men ti 
li gjor për të ek ze ku tu ar. 
Deklaratë: Bra ni slav Vor ka piq, Or ga ni za ta për iniciativën qyte ta-
re, Osi jek, Kro a ci, Kon sul ti met lo ka le me or ga ni za tat e shoq ërisë 
ci vi le mbi draft sta tu sin e KO MRA-së, 13 kor rik 2010, Osi jek, 
Kro a ci

Tek per so nat fi  zik, men doj se do të jetë çështje e 
vul lne tit tek per so nat të cilët dëshirojnë ose jo që 
të mar rin pjesë në një pro ces të këtill në kup tim të 
dhënies së de kla ra ta ve. Në këtë kup tim men doj se 
do të du hej që tek tu a lisht kjo të jetë më e thek su ar.
Deklaratë:  Bra ni slav Vor ka piq, Or ga ni za ta për iniciativën qyte-
ta re, Osi jek, Kro a ci, Kon sul ti met lo ka le me or ga ni za tat e shoq-
ërisë ci vi le mbi draft sta tu sin e KO MRA-së, 13 kor rik 2010, 
Osi jek, Kro a ci

Kërcënimet dhe vra sjet e qytetarëve bëjnë që ata 
nuk gu xojnë të fl a sin, frikësohen se (…) Këtë pikë do 
ët du hej ta zgjerojmë, të gjejmë se ci la metodë është 
efi  ka se, ci li është mo ti ve që dëshmitarët të fl a sin dhe 
ci la është mënyra që ti sigurojmë ata përmes or ga-
ne ve shtetërore se do të mbro hen dëshmitarët, për 
sigurinë e tyre per so na le, për sigurinë ma te ri a le, 
apo për sigurinë e anëtarëve të fa mi lje ve të tyre. 
Deklaratë: Mi lo sav Stoj ko viq, Qen dra për mbroj tjen e fa mi lje-
ve të vik ti ma ve të luftës në KiM, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met 
ra jo na le më vik ti mat lid hur me draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, 
Sarajevë, 18 shta tor 2010

Përvoja ime e pro fe si o nit të prokurorisë, më ka 
mësuar se nuk kam kurrfarë do bie nga dëshmitari 
të ci lin e sjellë po li cia, të cilët së ko ti i kam ftu ar, 
dhe nuk duan të vijnë, dhe pa staj na e sjellë po li cia, 
dhe pa staj ai dëshmitarë ulet dhe në çdo pyetje ti-
men përgjigjet – nuk më kuj to het, nuk jam i si gurt... 
unë nuk kam kurrfarë do bie nga dëshmitarët e tillë. 
Ne këtu du het ta për faq ësojmë idenë që të ftojmë 
dëshmitarët të cilët do të dëshmojnë në bazë vul-
lne ta re, t’i ja pin de kla ra ta e tyre, dhe ato de kla ra-
ta – dëshmi do të jenë ku a li ta ti ve dhe re le van te si 

në do me nin e KO MRA-së po as htu ed he në atë të 
ndje kjes pe na le. 
Deklaratë: Ibro Bu liq, Pro ku ro ria e BeH, BeH, Fo ru mi i shtatë 
ra jo nal për drejtësinë tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Kom pe ten cat 
dhe marrëdhëniet e KO MRA-së me gjyqëso rin, Za greb, Kro a ci, 
16 te tor 2010

(...) kam frikë, se nëse nuk e fu sim çështjen e 
obligueshmërisë, se ko mi si o ni nuk do të kup to het 
se ri o zisht (...) ndërsa për tri vi te sa do të jetë ko mi-
si o ni, si pas sta tu tit, apo tri vi te e gjysmë ose katër, 
nëse pra no het të shtyjë afa tin e saj për gjashtë mu aj, 
nuk është kohë e mjaf tu es hme që ko mi si o ni të bëhet 
mjaft i njo hur dhe të pra no het nga njerëzit, nga po-
pul la ta e zakontë, pra nga dëshmitarët po ten cial. 
Deklaratë: Ivan Jo va no viq, Mi si o ni i OS BE-së në Ser bi, Ser bi, 
Fo ru mi i shtatë ra jo nal për drejtësinë tran zi ci o na le, Gru pi pu nu-
es: Kom pe ten cat dhe marrëdhëniet e KO MRA-së me gjyqëso rin, 
Za greb, Kro a ci, 16 te tor 2010

(…) “se ci li per son të ci lit ko mi si o ni i dërgon thi rr jen”, 
unë këtu do ta vi ja pre sjen (,) përveç vik ti ma ve dhe 
sërish pre sje (,)”është e obli gu ar të japë deklaratë te 
ko mi si o ni”. Këtu do të is hte pikë (.) dhe ky qëndrim 
do të is hte i kryer. “Vik ti mat nuk kanë obli gim” – 
men doj se kjo është nga aspek ti i tek stit të li gjit, 
gjuhës li gjo re, e tepërt.
Deklaratë:  Ve li ja Mu riq, Ko mi te ti i juristëve për të drej tat e nje-
ri ut, Ma li i Zi, Fo ru mi i shtatë ra jo nal për drejtësinë tran zi ci o na le, 
Gru pi pu nu es: Kom pe ten cat dhe marrëdhëniet e KO MRA-së me 
gjyqëso rin, Za greb, Kro a ci, 16 te tor 2010

(...) unë do të li ja në bazë vul lne ta re, sep se në bazë 
vul lne ta re është diçka që tingëllon mirë dhe ka efekt. 
Kjo tje tra nuk ka efekt. Men doj, e qartë është se vik-
ti mat nuk kanë obli gim të ja pin de kla ra ta, por ju 
mund ta thi rr ni se ci lin, dhe ai i ci li dëshiron – ai do 
të vijë dhe do t’ju ndihmojë sin qe risht që të zbu lo het 
diçka, por ai që nuk dëshiron – ai do të vijë dhe t’ju 
thotë se nuk e di apo nuk i kuj to het.
Deklaratë: Ja smin ka Bi losh, avo ka te, Kro a ci, Fo ru mi i shtatë 
ra jo nal për drejtësinë tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Kom pe ten cat 
dhe marrëdhëniet e KO MRA-së me gjyqëso rin, Za greb, Kro a ci, 
16 te tor 2010

(...) men doj se në bazë vul lne ta re du het të mbe tet 
ed he për dëshmitarët. 
Deklaratë: Ni ko la Bes hen ski, gjykatës në Gjykatën e Qar kut, 
Vu ko var, Kro a ci, Fo ru mi i shtatë ra jo nal për drejtësinë tran zi ci o-
na le, Gru pi pu nu es: Kom pe ten cat dhe marrëdhëniet e KO MRA-
së me gjyqëso rin, Za greb, Kro a ci, 16 te tor 2010

(...) që ndaj individëve të jetë posaçërisht në bazë 
vul lne ta re, pra të hi qen të gjit ha im po ni met në 
kup ti min e pro ce du ra ve li gjo re për ve prat pe na-
le, dënimet etj, pra që njerëzit me të vërtetë të kenë 
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De cem ber 2010, Part VI: 
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dëshirë dhe vul lne ta risht të pa ra qi ten dhe ta thonë 
të vërtetën, të ja pin një pjesë të ve ten.  
Deklaratë: Ga bri e la Ba niq, avo ka te, Kro a ci, Fo ru mi i shtatë 
ra jo nal për drejtësinë tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Kom pe ten cat 
dhe marrëdhëniet e KO MRA-së me gjyqëso rin, Za greb, Kro a ci, 
16 te tor 2010

(…) ku ka kështu, që di kush t’i japë urdhër gjyqit 
se çka du het të punojë? A është kjo në kundërshtim 
me funk si o nin e gjykatës, ro lin e gjykatës të cilën 
gjyka ta e ka si pas kushtetutës? Këtë nuk gu xojmë 
ta lejojmë sep se me këtë do të vijmë de ri të një ani-
no mi tet që të diskutojmë për një procedurë pe na le 
pa ra le le. 
Deklaratë: Si nis ha Shti mac, avo kat, Kro a ci, Fo ru mi i shtatë 
ra jo nal për drejtësinë tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Kom pe ten cat 
dhe marrëdhëniet e KO MRA-së me gjyqëso rin, Za greb, Kro a ci, 
16  te tor 2010

(...) pa ras htroj pyetjen – a do ti marrë pa rasysh KO-
MRA de kla ra tat, de kla ra tat re le van te të dëshmi-
tarëve atje ku është kryer pro ce si? 
Deklaratë: Sa fet Mu ra ta giq, Sho qa ta Çelësi i të ar dhmes, BeH, 
Fo ru mi i shtatë ra jo nal për drejtësinë tran zi ci o na le, Gru pi pu nu-
es: Kom pe ten cat dhe marrëdhëniet e KO MRA-së me gjyqëso rin, 
Za greb, Kro a ci, 16 te tor 2010

Ka logjikë vetëm nëse the mi se du het t’i mar rim de-
kla ra tat e dëhsmitaëve në të ci lat de kla ra ta ba zo-
het akt-pa dia. 
Deklaratë: Na tas ha Kan diq, Fon di për të drejtën hu ma ni ta re, 
Ser bi, Fo ru mi i shtatë ra jo nal për drejtësinë tran zi ci o na le, Gru-
pi pu nu es: Kom pe ten cat dhe marrëdhëniet e KO MRA-së me 
gjyqëso rin, Za greb, Kro a ci, 16 te tor 2010

Vetëm des ha të them që shpre soj se në këtë Ko mi-
sion, e ci la dotë përbëhet nga pesë anëtarë (për BeH), 
të jenë të edu ku ar për ma rr jen e de kla ra ta ve. Do 
të thotë nëse e sho him që është viktimë-të mos jetë 
viktimë ed he pas bisedës me të, dhe të mos e lëmë 
vetëm. Kur të vijë, ai/ajo tre gon atë që ka, çfarë ka 
përjetuar dhe të mos harrojmë se ek zi ston (...) di kush 
nuk do ta përballojë lehtëdeklarimin e vet dhe me 
ditë do të ketë pro ble me. Dhe kjo bar tet ed he tek 
fa mi lja.
Deklaratë: Zhelj ka Ka ta niq, Sho qa ta e prindërve të fëmijëve dhe 
të rinjëve të hen di ke pu ar Lep tir, Srebrenicë, BeH, Kon sul ti me 
me ko mu ni te tin lo kal mbi Draft sta tu tin e KO MRA-së, BeH, 27 
nëntor 2010

Kuj des në këtë, “se ci li per son të ci lit ko mi si o ni ia 
dërgon ftesën, është i obli gu ar të japë deklaratë pa-
ra ko mi si o nit”? A do të mund ti vërtetojmë të drej-
tat dhe obli gi met e per so na ve të cak tu ar me sta tut? 
Të supozojmë se mun de mi, shumë vështirë. Ci li do 
të jetë sank si o ni, poq ëse kjo nuk bëhet? Ke mi shem-
bul lin nëse bëhet fj alë për një fshehtësi, por nuk e ke-

mi shem bul lin e ras tit nëse ai thjesht nuk dëshiron, 
e nuk është fshehtësi. 
Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo viq, Aso ci a ci o ni i avokatëve të Ma lit 
të Zi, Ma li i Zi, Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e juristëve, 
Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010

Nëse ne tentojmë t’i detyrojmë njerëzit të fl a-
sin, të dëshmojnë për diçka, kjo do të jetë shumë 
e vështirë, sep se dëshmitari, thjesht nuk është i 
obli gu ar të përgjigjet në pyetjet e cak tu a ra. Këtu 
thu het – “se ci li per son të ci lit ko mi si o ni ia dërgon 
ftesën, është i obli gu ar të japë deklaratë pa ra ko-
mi si o nit”. Më le jo ni, kjo është shumë më e ashpër 
se sa të gjit ha rre gul lo ret pe na le. (...) më shumë 
du het [ti] kthe he mi pa ri mit të vul lne tit për dhënie 
të dëshmisë pa ra  ko mi si o nit. Apo, të eli mi no het 
plotësisht dënimi, apo kjo të vi het në su a za nor-
ma le. Men doj se nuk është mirë të përcaktohen ve-
prat pe na le dhe sank si o net. 
Deklaratë: Mi ro slav Alim piq, Gjyka ta e lartë në No vi Sad, Ser bi, 
Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e juristëve, Be o grad, Ser bi, 
4 dhje tor  2010

Gjatë pro ce sit gjyqësor, ju nuk do të me rr ni asgjë 
nga dëshmitari, aty ku i po se do ni me ka ni zmat në 
bazë të të cilëve ai du het të dëshmojë, nëse ai nuk 
dëshiron të tregojë. As për kri me të luftës, dhe për 
asgjë tjetër. (...) Men doj se më shumë është dashtë të 
shko het me vul lne tin e tyre. 
Deklaratë:  Ni ko la Bes hen ski, Gjyka ta e Qar kut në Vu ko var, Kro-
a ci, Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e juristëve, Be o grad, 
Ser bi, 4 dhje tor 2010

KO MRA nuk du het të ketë kurrfarë in stru men tesh 
të pre si o nit. Shte ti përmes li gjit i ka in stru men tet 
e pre si o nit. KO MRA do të du hej të plotësojë atë që 
li gji dhe drejtësia nuk mun det, dhe këtë do ta bëjë 
në bazë të vul lne tit, sin qe ri te tit, punës në ter ren 
(...) Pra, jam për atë që çdo gjë që ka in stru men te të 
pre si o nit, të mos vi het në sta tut. Kup to je ni, që se ci li 
në mënyrë in di vi du a le dhe të ndryshme e përjeton 
ftesën nga gjyka ta, ndryshe nga sho qa tat apo nga 
or ga ni za tat jo qe ve ri ta re. Ako ma më shumë, nëse 
bëhet fj alë për punën në ter ren me ko mu ni te tet, ai 
per son si gu risht do të ketë një qa sje më po zi ti ve, se 
sa kur e me rr ftesën nga gjyka ta. 
Deklaratë: Mi ra Smaj lo viq, Gjyka ta në BeH, BeH, Kon sul ti me 
ra jo na le me ko mu ni te tin e juristëve, Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 
2010

[pa ra gra fi  6, ne ni 16 i draft sta tu tit të mu a jit 
dhje tor 2010 – ‘Ko mi si o ni fton per so nat nga pa-
ra gra fi  1 i këtij ne ni si pas rre gul la ve për thi rr jen 
e dëshmitarëve, si pas li gje ve të pro ce du ra ve pe-
na le të shte te ve kon trak tu e se në të ci lat per so nat 
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kanë qëndrim të përhershëm apo të përkohshëm. 
Në pro po zi min e Ko mi si o nit, Gjyka ta kom pe ten-
te, me procedurë emer gjen te, ven dos mbi zba ti min 
e ma sa ve të sigurisë për prezencën e per so nit, du-
ke përfshirë ed he cak ti min e dënimeve pro ce du ra-
le për shkak të mos përgjigjes në ftesën e Ko mi si o-
nit, në përputhje me li gjin mbi procedurën pe na le 
të shte tit në të ci lin bëhet fte sa. Ko mi si o ni mund 
të lidhë, me shte tet kon trak tu e se, marrëveshje të 
veçanta për bashkëpunim me or ga net kom pe ten te 
në procedurën e thi rr jes dhe si gu ri mit të prezencës 
së per so na ve.’ Kjo që është shkru ar (...) men doj dhe 
jam e bin dur se është në kundërshtim, nëse jo me 
li gjet e tje ra për ve prat pe na le, të paktën me Li gjin 
për ve pra pe na le i ci li është në fu qi dhe apli ko het në 
ter ri to rin e BeH. 
Deklaratë: Da ni e la Mi lo va no viq, Gjyka ta e Qar kut në Ba nja 
Llukë, BeH, Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e juristëve, 
Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010

(...) pro ble mi rreth thi rr jes së ndonjë per so ni, dhe i 
ma sa ve ndëshkuese në rast se ai nuk i përgjigjet asaj 
thi rr je je. Këtë, si gu risht do të du hej rre gul lu ar në 
mënyrë që KO MRA du het të lidhë marrëveshje me-
mo ran du mi me të gjit ha or ga net kryeso re li gjo re të 
atyre shte te ve, të cilët pa staj atë me mo ran dum do 
ta inkorporojnë në sta tu tet e tyre dhe do të lejojnë 
këtë mënyrë të ve pri mit, sep se ndryshe nuk do të 
mund ta tejkalojmë atë situatë.
Deklaratë: Zhelj ko Hor va to viq, Gjyka ta e Qar kut në Za greb, 
Kro a ci, Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e juristëve, Be o grad, 
Ser bi, 4 dhje tor 2010

(...) men doj se kjo nuk ka kurrfarë gja sa që të kalojë 
apo të pra no het. Në ter ri to rin e BeH, kjo do të is hte 
gjyka ta e BeH. Një gjykatë, të instancës ga ti më të 
lartë, e bëni shërbim të një ko mi si o ni [është e pa-
pra nu es hme].
Deklaratë: Mu nib Ha li lo viq, Pro ku ro ria në BeH, BeH, Kon-
sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e juristëve, Be o grad, Ser bi, 4 
dhje tor 2010

[pa ra gra fi  10] Kjo tanimë shkon ed he më larg. (...) 
Pa staj shtro het pyetja çfarë është te ata [shte tet e 
tre ta] pro ce du ra li gjo re. Atëherë, në atë situatë, a 
do të mund të apli ko het ne ni 6, pa ra gra fi  16. 
Deklaratë:  Da ni e la Mi lo va no viq, Gjyka ta e Qar kut në Ba nja 
Llukë, BeH, Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e juristëve, 
Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010

(...)[pa ra gra fi  10]  të shto het kjo fj a li – “në këto ra-
ste ko mi si o ni të mer ret me kërkesat apo lu tjet për 
ministrinë e drejtësisë në atë shtet nënshkrues, që 
shte ti ta përcaktojë gjyqin përgjegjës, për ven di met 
që kanë të bëjnë me lu tjet to na, vetëm në ras tet kur 

nuk mund të ar ri het marrëveshja me am ba sa dat në 
shte tet nënshkruese. 
Deklaratë: Sa bit Ma li qi, avo kat, Kosovë, Kon sul ti me ra jo na le me 
ko mu ni te tin e juristëve, Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010

“Ko mi si o ni mund, me shte tet nënshkruese, të lidhë 
marrëveshje të veçantë për bashkëpunim me or ga-
net shtetërore kom pe ten te për pro ce sin e ftu ar jes dhe 
sigurisë së per so na ve”. Unë pro po zoj që megjithatë 
të mos jetë op ci o ni [mun det], sep se çdo herë kur 
eks iz ton op ci o ni, çdo herë shko het me mënyrën e 
rezistencës së dobët. An daj, men doj se këtu do të 
du hej të qëndrojë obli gi mi. 
Deklaratë: Va len ti na Kr qa, asi sten te, Fa kul te ti për stu di me 
shtetërore dhe evro pi a ne, Podgoricë, Ma li i Zi, Kon sul ti met Na ci-
o na le me të rinjët mbi Iniciativën për the me li min e KO MRA-së, 
Podgoricë, Ma li i Zi, 15 dhje tor 2010

(...) ko mi si o ni do të humbë një pjesë të mad he të 
vlerës së saj, nëse nuk ar rin ti bindë dëshmitarët që 
të dëshmojnë, përpos vik ti ma ve natyrisht. 
Deklaratë:  Ivan Dju riq, Aka de mia për di plo ma ci dhe si gu ri, Be o-
grad, Ser bi, Kon sul ti me ra jo na le me studentët dhe shkencëtarët 
e rinj mbi har ti min e Sta tu tit të KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 17 
dhje tor 2010)

Gjith se si, për ata të cilët kon si de ro hen dëshmitarë 
po ten cial dhe që ndos hta dinë diçka, KO MRA du-
het të iniciojë procedurën e bashkëpunimit me 
gjyka tat që ti mar rin të gjit ha in for ma tat të ci lat 
ata mund ti kenë.
Deklaratë: Ruz hi ca Spa siq, Sho qa ta e fa mi lje ve të per so na ve 
të zhdu kur dhe të rrëmbyer me dhunë të na ci o na li te tit serb, 
Vukovarë, Kro a ci, Kon sul ti me ra jo na le me sho qa tat dhe fa mi ljet 
e vik ti ma ve mbi draft Sta tu tin e KO MRA-së, Prishtinë, Kosovë, 
17 dhje tor 2010

(...)men doj se du het të ndi ko het në gjykatë, dhe në 
marrëveshje me gjykatën të fto het dëshmitari. 
Deklaratë:  Lo zan ka Ra do i ç iq, Sho qa ta e prindërve Be si mi, 
Shpre sa, Das hu ria, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti me ra jo na le me sho-
qa tat dhe fa mi ljet e vik ti ma ve mbi draft Sta tu tin e KO MRA-së, 
Prishtinë, Kosovë, 17 dhje tor 2010

Kur bëhet fj alë për marrëveshjet e pla ni fi  ku a ra me 
shte tet e kri ju a ra në këto hapësira, ku do të obli go-
hen ata të cilët kanë qenë në in sti tu ci o ne dhe or-
ga net shtetërore, komandantët, etj, të jenë të obli-
gu ar të dëshmojnë, në fakt unë men doj se ky është 
njëri pa ra kusht me të ci lin mund të vijmë de ri te e 
vërteta, të cilën KO MRA du het ta vërtetojë. 
Deklaratë: Fi kret Gra bo vi ca, Sho qa ta prindërit e fëmijëve të 
vrarë në Sarajevën e rret hu ar, 1992-95, Sarajevë, BeH, Kon sul ti me 
ra jo na le me sho qa tat dhe fa mi ljet e vik ti ma ve mbi draft Sta tu tin e 
KO MRA-së, Prishtinë, Kosovë, 17 dhje tor 2010

Ko mi si o ni nuk mund të ketë fu qinë, e as kompetencën 
pa ra le le me gjykatësin he tu es, [përcaktim nga 
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draft sta tu ti 2010 – ‘Ko mi si o ni mun det me shte tet 
kon trak tu e se të lidhë marrëveshje të veçanta për 
mënyrën se si du het ftu ar per so nat nga nga pa ra-
gra fi  1.  Nëse e kon si de ron të përshtatshme Ko mi-
si o ni mund ti propozojë gjykatës kom pe ten te që në 
ras tet ur gjen te të vendosë për zba ti min e ma sa ve 
të sigurisë për praninë e këtyre per so na ve, në paj-
tim me Li gjin mbi Procedurën Pe na le në shte tet 
në të ci lat per so ni ka shtetësi apo vend ba ni min’] , 
apo me gjykatën e ndonjë shte ti. Ajo mund të jetë 
vetëm një kor ri gju es dhe në bazë të vul lne tit mund 
të ftojë njerëzit,  pran daj du het të lid he ni me or ga-
ni za tat e veteranëve dhe luftëtarëve që tju ofrojnë 
në dis po zi cion in for ma tat se cilët njerëz mund 
t’ua thonë se kush ka qenë atëherë atje, çfarë njësie 
ka qenë, ci li ka qenë ora ri, që të ar ri ni de ri te ato 
të dhëna.  
Deklaratë: Bru no Ça viq, Sho qa ta e vullnetarëve dhe veteranëve 
të luftës na ci o na le, Za greb, Kro a ci Kon sul ti met ra jo na le me 
veteranët mbi draft sta tu tin për KO MRA-në, Shkup, Ma qe do ni, 
18 dhje tor 2010

(...) unë jam për qa sjen në bazë vul lne ta re dhe me 
këtë do ta lehtësonim punën e ko mi si o nit (...) 
Deklaratë: Zhelj ko Shpe liq, njësia Kro a te e nde rit, Pa krac, Kro-
a ci Kon sul ti met ra jo na le me veteranët mbi draft sta tu tin për 
KO MRA-në, Shkup, Ma qe do ni, 18 dhje tor 2010

Unë nuk e shoh kup ti min nëse e lëmë në bazë vul-
lne ta re. Atëherë, si do ta ftojmë ish mi ni strin e 
mbroj tjes apo ish mi ni strin e punëve të brendshme? 
Men doj se du het ti li het mundësia KO MRA-së që të 
bëjë marrëveshje me shte tet dhe shte tet apo in sti tu-
ci o net mund ti ftojnë.  
Deklaratë: Mi le Alek so ski, Qen dra për Hu lum tim dhe Kri jim të 
Po li ti ka ve, Shkup, Ma qe do ni, Kon sul ti met ra jo na le me veteranët 
mbi draft sta tu tin për KO MRA-në, Shkup, Ma qe do ni, 18 dhje-
tor 2010

Unë menjëherë do ta shpreh skep ti ci zmin tim ndaj 
obligueshmërisë dhe unë obligueshmërinë do ta 
pa ra qi sja vetëm si të veçantë, e ku rr se si si rre gull. 
Një thënie e vjetër thotë që qe nin të ci lin e me rr ni 
me dhunë në gjah nuk do të ketë gjah; prokurorët 
më së mi ri e dinë se nga dëshmitari i ci li sil let me 
detyrim që të japë dëshmi nuk ka asgjë prej tij, 
sep se ta man kur e ke ni si gu ru ar dhe detyru ar që të 
vijë pa ra jush, fi l lo ni të humb ni në besueshmërinë 
e asaj që do tua thotë (...) do të ndrysho ja këtu te 
ne ni 2., i ci li thotë që se ci li per son të ci lit ko mi-
si o ni ia dërgon thi rr jen është i obli gu ar të japë 
deklaratë. Që kjo di si të shkru het si – per so ni i 
cak tu ar do të fto het dhe do të japë deklaratë pa ra 
ko mi si o nit. 

Deklaratë: Ibro Bu liq, Pro ku ro ria në BeH, pro ku ror, Sarajevë, 
BeH, Kon sul ti met ra jo na le me juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. 
ja nar 2011
 
(...) unë ed he më herët kamë thënë se vul lne ti 
është pa ri mi thelbësorë me të ci lin mund ta ke-
ni dëshminë ku a li ta ti ve (...) vul lne ti është pa ri mi 
thelbësorë, përpos për për faq ësu e sit e in sti tu ci o ne-
ve dhe për do ku men ta cion. 
Deklaratë: Ni ko la Bes hen ski, Gjyka ta e Qar kut në Vukovarë, 
gjykatës, Vukovarë, Kro a ci, Kon sul ti met ra jo na le me juristët, 
Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

(...) sa i përket obligueshmërisë së dhënies së 
deklaratës, ndos hta do të du hej të men do het për 
atë se vetë obligueshmëria ka bërë pre sion në per-
so nin, pre si o ni i rrethinës lo ka le se a do të japë ai 
deklaratë apo jo, në kup ti min – ja ai po thotë se du-
het të japë deklaratë sep se është i obli gu ar. Ndërsa 
nëse kjo bëhet plotësisht në bazë vul lne ta re, atëherë 
ai nuk do të ketë pro ble me pse ka folë diçka që është 
në kundërshtim me in te re sat e asaj rret hi ne apo po-
pul li, etj. 
Deklaratë: Bo jan Ga vri lo viq, Qen dra në Be o grad për të drej tat 
e nje ri ut, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met ra jo na le me juristët, Be o-
grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

(...) vik ti mat du het të ja pin deklaratë në bazë vul-
lne ta re, por kështu siç është de fi  nu ar, kam frikë, se 
mund të keq për do ret dhe pa staj di kush do të mund 
të refuzojë të japë deklaratë, du ke thënë – unë jam 
viktimë si pas ne nit 1., të sta tu tit, sep se kam qenë 
viktimë e shke lje ve të të drej ta ve, por pavarësisht 
nga ngjar ja për të cilën ju më ke ni ftu ar. Pran daj, 
këtë du het ku fi  zu ar në atë që vik ti ma e shke lje ve të 
të drej ta ve si pas të cilës janë ftu ar të ja pin deklaratë 
në bazë vul lne ta re. 
Deklaratë: Ivan Jo va no viq, Mi si o ni i OS BE në Ser bi, Be o grad, 
Ser bi, Kon sul ti met ra jo na le me juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. 
ja nar 2011

(...) ndos hta këtu është më e apli ku es hme dis po zi ta 
li gjo re për ofri min e ndihmës li gjo re ndërkombëtare. 
Pse KO MRA të mos i drej to het përmes rrugëve të të 
drejtësisë ndërkombëtare, ti drej to het se ci lit shtet 
kon trak tu es, që or ga ni kom pe tent i shte tit kon trak-
tu es ta dëgjojë dëshmitarin, në vend se atë ta bëjë 
KO MRA dhe pa staj ta marrë deklaratën e gatshme 
nga dëshmitari. Këto janë vetëm ra ste të veçanta 
kur i qa se mi kësaj mënyre, kur mun gon ba za vul-
lne ta re.
Deklaratë:  (Ibro Bu liq, Pro ku ro ria në BeH, pro ku ror, Sarajevë, 
BeH, Kon sul ti met ra jo na le me juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. 
ja nar 2011
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Grum bul li mi i do ku men ta ci o ne ve 

1. Ko mi si o ni mbledh  do ku men ta ci o nin re le-
vant dhe ma te ri a le të tje ra, du ke  përfshirë:  

a. do ku men ta ci o nin e qe ve ri ve, ku ven de ve, 
pre si den ca ve, nga ve tëqe ve ri sjet lo ka le dhe 
ter ri to ri a le, ndërmarrjeve pu bli ke dhe pri-
va te, ushtrisë, policisë, shërbimeve in for-
ma ti ve;

b. aktgjyki met gjyqëso re, tran skrip tet, shkre-
sat gjyqëso re dhe të pro ku ro ri ve, shkre sat 
e Tri bu na lit Ndërkombëtar Pe nal për ish 
Jugosllavinë, gjyka ta ve dhe pro ku ro ri ve na-
ci o na le te palët kon trak tu e se, dhe gjyka ta-
ve të  tje ra, të ci lat kanë zhvil lu ar pro ce du-
ra për kri me luf te të kryera në ter ri to rin e 
Jugosllavisë së di kur shme; 

c. lëndët ar ki vo re të pre jar dhje ve tje ra;

d. tek stet ga ze ta re ske,  xhi ri met te le vi zi ve dhe 
në ra dio; 

e. men di met e shkru a ra të ekspertëve dhe të 
për faq ësu e sve të in sti tu ci o ne ve dhe or ga ni-
za ta ve,  të përgatitura me kërkesë të Ko mi-
si o nit ose me vetiniciativë të vetë autorëve. 

1. Or ga net shtetërore, per so nat e tjerë ju ri dik 
dhe qytetarët e palëve kon trak tu e se, janë të 
detyru ar që me kërkesë të Ko mi si o nit me 
kohë t’i dorëzojnë në shi kim të gjit ha do-
ku men tet dhe ma te ri a let tje ra, të ci lat do 
të mund të is hin të rëndësishme për re a li zi-
min e ca qe ve të saj.

2. Me ra stin e dërgimit të kërkesës për 
dorëzimin e do ku men ta ci o nit apo të ma te-
ri a le ve tje ra, Ko mi si o ni bën përpjekje që në 
mënyrë sa më të saktë të përcaktoj llo jin e 
të dhënave, të ci lat do të du hej t`i përmbaj 
ma te ri a li i kërkuar. 

3. Në rast se per so ni ose or ga ni shtetëror re-
fu zon t’ia dërgoj do ku men ta ci o nin Ko mi-
si o nit në shi kim, du ke u thir rur në detyrën 
li gjo re për ru aj tjen e kon fi den ci a li te tit të 
të dhënave, zba to het dis po zi ta e Ne nit 11, 
paragrafët 3 dhe 4,  të këtij Sta tu ti. 

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:

(…) men doj se është mjaft i rëndësishëm që anëtarët 
e ko mi si o nit të kenë qa sje në të dhënat e kla si fi  ku-
a ra dhe men doj se në këtë pikë nuk është pu nu ar 
sa du het.  Kjo është një çështje e tërë e kon trol lit të 
sigurisë. 
Deklaratë: Gor dan Bo sa nac, Qen dra për stu di me të pa qes, 
Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq-
ërisë Ci vi le, Za greb, Kro a ci, 1 qer shor 2010

Askush nuk thotë se kjo nuk mund të bëhet me sta-
tus, por e ke ni bërë një gjë fe no me na le në ne nin ku 
thu het se KO MRA sjellë një Rre gul lo re të veçantë 
e ci la rre gul lon metodologjinë uni ke për ma rr jen e 
de kla ra ta ve, re ko man di me ve, do ku men ta ci o nit e 
kështu me radhë, dhe natyrisht se as htu ve pro het. 
Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo viq, Sho qa ta e Avokatëve, Ma li i Zi, 
Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 
qer shor 2010

 (...) po që se një in sti tu cion shtetëror shkon në KO-
MRA për të dorëzuar ndonjë informatë apo do ku-
ment, si pas një lo gji ke do të du hej he qur she nja i 
fshehtë nga ai. Nëse jo, atëherë çfarë do të bëjë KO-
MRA me do ku men tin të ci lin du het ta ruajë si të 
fshehtë, kur qëlli mi është ta vërtetojë dhe pu bli kisht 
t’i pa ra qesë fak tet, këtë dhe të gje tu rat de ri te ci lat 
do të vjen?
Deklaratë: Ma rio Maz hiq, Ini ci a ti va e të rinj ve për të drej tat 
e nje ri ut, Ser bi, Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, 
Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

Unë pyetem se kush në fakt do ti japë, kush do ti 
nënshkruajë vik ti mat që kanë qenë në Shqip ëri, 
gjegjësisht të ci lat ako ma gjen den në Shqip ëri dhe 
të ci lat nuk janë esku mu ar dhe ku ta dimë kur do të 
esku mo hen? Dhe, a ka KO MRA ndonjë ndi kim, apo 
të paktën ndonjë apel në Këshillin e Evropës, sep se 
Dik Mar ti ka thënë se pas një vi ti do të ketë di sa 
kon klu di me dhe do të kërkojë në rezolutën e Këshillit 
të Evropës që të ha pen var re zat. Pran daj, kam men-
du ar që (...) të shtojmë ed he ndonjë apel apo si do ni 
ju ta shtro ni çështjen për këtë grup pu nu es të Kom-
be ve të Bas hku a ra, që ajo diçka të ndihmojë këtu që 
kjo rezolutë të kri jo het në Këshillin e Evropës. 
Deklaratë: Dra gi ca Maj sto ro viq, Sho qa ta e fa mi lje ve të kid na-
pu ar ve dhe të  zhdu kur ve në Kosovë e Me to hi, Be o grad, Ser bi,   
Kon sul ti met na ci o na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe fa mi ljet e 
vik ti ma ve për mo de lin e Draf tit të KO MRA-së, 3 kor rik 2010, 
Be o grad, Ser bi

Këtu do të du hej të shtojmë ed he “me to dat tje ra të 
njo hu ra shken co re”. Në fund të shtojmë, me stu di-
min e in ci zi me ve nga aero pla ni, pa ra dhe pas luftës. 
Këto janë me to dat fo to gje o me tri ke dhe ana li zat. 
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Deklaratë: Ali ja Ha li lo viq, Fo ru mi qyte tar, No vi Pa zar, Ser bi,  
Kon sul ti met na ci o na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe fa mi ljet e 
vik ti ma ve për mo de lin e Draf tit të KO MRA-së, 3 kor rik 2010, 
Be o grad, Ser bi

Du het ta gjejmë mënyrën se si in sti tu ci o net, nuk 
dua të them ti detyrojmë, sep se kjo është fj alë e 
rëndë, port a gjejmë mënyrën e bashkëpunimit me 
in sti tu ci o net që të na i ha pin do sjet. Në ato do sje 
qëndrojnë shumë gjëra. 
Deklaratë: Mi lo sav Stoj ko viq, Qen dra për mbroj tjen e fa mi lje-
ve të vik ti ma ve të luftës në KiM, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met 
ra jo na le më vik ti mat lid hur me draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, 
Sarajevë, 18 shta tor 2010

“Ko mi si o ni mbledh bu ri met re le van te të shkru a ra, 
elek tro ni ke dhe ma te ri a le”. Por, të gjit ha këto janë 
bu ri me ma te ri a le. Nuk ka elek tro ni ke, të shkru a ra 
dhe ma te ri a le, sep se të gjit ha janë ma te ri a le. 
Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo viq, Aso ci a ci o ni i avokatëve të Ma lit 
të Zi, Ma li i Zi, Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e juristëve, 
Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010

Hu lum ti met në ter ren dhe vi zi tat

1. Ko mi si o ni vërteton fak tet re le van te du ke 
shku ar në te ren, du ke vi zi tu ar lo ka li te tet e 
kri mit, ven det e robërimit, var re zat ma si ve 
dhe të gjit ha lo ka li tet e tje ra me in te res për 
vërtetimin e fak te ve për kri met e luftës dhe 
shke ljet e tje ra të rënda të të drej ta ve të nje-
ri ut.

2. Ko mi si o ni mund të lidhë me mo ran du me 
mirëkuptimi,  me or ga net shtetërore kom-
pe ten te, për vi zi tat e tij në lo ka ci o net e 
lartpërmendura. 

3. Ko mi si o ni mund të vizitojnë ven det e kri-
me ve dhe var re zat ma si ve, në mënyrë që të 
shprehë re spekt për vik ti mat.

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:
 
Arsyeja pse men doj se është shumë e vështirë që 
pa ra pra kisht të përmbyllet me mo ran du mi për 
mirëkuptim lid hur me mënyrën e bashkëpunimit 
është ai se si tu a tat në ter ren janë mjaft të ndryshme. 
Dhe, thjeshtë është shumë vështirë që me një do ku-
ment të përfshihen, ndërsa në përgjithësi men doj se 
kjo dis po zi ta e përgjithshme i mundëson ko mi si o nit 
që në kon takt di rekt me për faq ësu e sit e qe ve ri ve, të 

ci lat si gu risht do të bashkëpunojnë me ko mi si o nin, 
e zgjedhë këtë nga ven di në vend. 
Deklaratë: To mi slav Vishnjiq, avo kat, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti-
met ra jo na le me juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

Unë do ta thjes hto ja ne nin 1., pa ra gra fi  19. Dhe 
do të tho ja: „ko mi si o ni vërteton fak tet re le van te 
me shku ar jen di rek te në ven din e kri mit, var re zat 
ma si ve dhe ne të gjit ha lo ka ci o net tje ra të in te re sit 
për te“, etj. Do ta shman gja këtë „vi zi tat“ Nëse bëhet 
fj alë për përmbylljen e një ak ti të tillë li gjor, sta tu ti, 
me te ci lin në një mënyrë shte tet kon trak tu e se he qin 
dorë nga so vra ni te ti i tyre, pse atëherë kërkohet që 
sërish nga fi l li mi ed he pas këtij ak ti të re a li zo hen 
me mo ran du met, marrëveshjet, e lid hur vetëm më 
punën di rek te të KO MRA-së.
Deklaratë: Ibro Bu liq, Pro ku ro ria në BeH, pro ku ror, Sarajevë, 
BeH, Kon sul ti met ra jo na le me juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. 
ja nar 2011

Men doj se është mirë të rre gul lo het bashkëpunimi 
me ko mi si o nin për të zhdu ku rit, pikërisht për të bur-
go su rit dhe të zhdu ku rit në kup ti min e përgjithshëm. 
Por, ko mi si o ni e ka lirinë ab so lu te të shkojë ku të 
dojë dhe kur të dojë. Pra, nuk du het dhënë kurrfarë 
alu di mi që pa ra shku ar jes në lo ka ci o nin e varrezës 
ma si ve të dërgohet ndonjë te le gram ko mi si o nit apo 
auto ri te tit zyrtarë për të bur go su rit. 
Deklaratë: Ve sna Tersheliç, Këshilli ko or di nu es i Ko a li ci o nit për 
KO MRA-në, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met ra jo na le me juristët, 
Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

Dëgjimi pu blik i vik ti ma ve 
dhe per so na ve të tjerë

1. Ko mi si o ni mban dëgjime pu bli ke në të ci lat 
vik ti mat fla sin për  vu aj tjet  e tyre dhe të 
afërmeve të tyre. 

2. Dëgjimet pu bli ke përfshijnë ed he kryerësit 
e ve pra ve, të cilët kanë ka rak ter të kri mit të 
luftës ose të shke lje ve të tje ra të rënda të të 
drej ta ve të nje ri ut, dëshmitarët si dhe per-
so nat që iu kanë ndih mu ar vik ti ma ve. 

3. Dhënia e de kla ra ta ve në dëgjimin pu blik 
është vul lne ta re.

4. Pa ra, gjatë dhe pas dëgjimeve pu bli ke, Ko-
mi si o ni mund të apli koj ma sa për mbroj-
tjen e iden ti te tit, si dhe ma sa të veçanta për 
mbroj tje të in te gri te tit psi ko–fi zik, si dhe 
ma sat e përkrahjes psi ko-so ci a le. 
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5. Me di et elek tro ni ke në pronësi shtetërore, 
gjegjësisht shërbimet pu bli ke, në ter ri to-
ret e palëve kon trak tu e se, emitojnë di rekt 
apo më vonë, dëgjimet pu bli ke. Mënyra e 
tran sme ti me ve bëhet si pas marrëveshjes 
mes Ko mi si o nit dhe tran sme tu e sve pu-
blik. Me di et elek tro ni ke ko mer ci a le kanë 
të drejtë të emitojnë dëgjimet pu bli ke, në 
kus hte të njëjta dhe si pas rre gul la ve, të ci lat 
vlejnë dhe për me di et në pronësi shtetërore, 
përkatësisht ser vi set  pu bli ke. 

6. Dëgjimet pu bli ke mund të mba hen në lo ka-
li te te të ndryshme. 

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:

(...) të mos e përdorim as ter min dëgjimet pu bli ke, 
por ter min dëshmitë pu bli ke.  
Deklaratë:  Ma rio Maz hiq, Ini ci a ti va e të rinj ve për të drej tat 
e nje ri ut në Kro a ci, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met ra jo na le me 
OJQ-të mbi draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, Ba nja Llukë, BeH, 
5 qer shor 2010

(...) unë men doj se du het të mbe tet ter mi ‘dëshmitë 
pu bli ke’. 
Deklaratë: Na tas ha Kan diq, Këshilli ko or di nu es i Ko a li ci o nit për 
KO MRA-në, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met ra jo na le me OJQ-të 
mbi draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, Ba nja Llukë, BeH, 5 qer-
shor 2010

(...) men doj se KO MRA thërret që të dëshmojnë 
vik ti mat dhe gjithë per so nat tjerë të cilët mund të 
kontribuojnë në vërtetimin e fak te ve për kri met e 
luftës dhe shke ljet e tje ra të rënda të të drej ta ve të 
nje ri ut. 
Deklaratë: Na tas ha Kan diq, Këshilli ko or di nu es i Ko a li ci o nit për 
KO MRA-në, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met ra jo na le me OJQ-të 
mbi draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, Ba nja Llukë, BeH, 5 qer-
shor 2010

(...) nëse i vejmë gjërat në atë mënyrë, as htu që per-
so nat të kenë mundësi të refuzojnë të dëshmojnë, e 
të the mi se është i vet mi i mbi je tu a ri i ndonjë kri mi 
ma siv, do të ke mi vështirësi të mëdha të vërtetojmë 
fak tet e vërteta. Men doj se këtu do të du hej më 
shumë të shkojmë drejt kri ji mit të një mbështetje 
më të fortë ku a li ta ti ve për vik ti mat të ci lat do të 
dëshmojnë, por megjithatë në ndonjë mënyrë të 
vendosën gjërat në atë mënyrë që, nëse fto hen ata 
du het të dëshmojnë. 
Deklaratë: Sla ven Ras hko viq, Do cu men ta, Za greb, Kro a ci, Kon-
sul ti met lo ka le me shoq ërinë ci vi le mbi draf tin e Sta tu tit të 
KO MRA-së, Knin, Kro a ci, 2 shta tor 2010

(...) nëse dëshmia e dëshmitarit do të is hte e obli gu-
es hme, atëherë kjo do të thos hte se është i paraparë 
ed he sank si o ni për te, nëse ai per son re fu zon të japë 
dëshminë. Dhe men doj, se kur di kush do ta me rr te 
ftesën nga KO MRA për të dëshmuar nën kërcënimin 
e sank si o ne ve, atëherë ajo dëshmi do të is hte e dhënë 
nën frikë. Pra, ndos hta unë do të jem i aku zu ar, i 
dënuar, i dyshu ar, i shpal lur tradhtarë dhe i eti ke-
tu ar në të gjit ha mënyrat tje ra. 
Deklaratë: Bo ris Mi los he viq, Këshilli kombëtarë serb, Za greb, 
Kro a ci, Kon sul ti met lo ka le me shoq ërinë ci vi le mbi draf tin e Sta-
tu tit të KO MRA-së, Knin, Kro a ci, 2 shta tor 2010

(…) men doj se është njerëzore dhe se do të du hej tua 
ja pim shan sin ed he kryesve të ve pra ve të pa ra qi ten 
pa ra KO MRA-së (…) du het t’ua ja pim shan sin dhe 
mundësinë që ed he ata të vinë pa ra KO MRA-së dhe 
(...) të pa ra qe sin ato që kanë parë dhe fak tet në lid-
hje me ngjar jen e cak tu ar. 
Deklaratë: Amir Ku la gliq, Gratë e Srebrenicës, Srebrenicë, BeH, 
Že ne Sre bre ni ce, Sre bre ni ca, BiH, Kon sul ti met ra jo na le më vik-
ti mat lid hur me draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, Sarajevë, 18 
shta tor 2010

 (...) du het ti ipet auto ri zi mi KO MRA-së që mund të 
realizojë bal la fa qi min e viktimës dhe kryesin dhe se 
një gjë e tillë le ta qu ajmë kus hti misht punë hu lum-
tu e se, të kryhet pa ra KOR MA-së dhe se përmes saj 
të re a li zo het një do ku ment i vlefshëm. (...) nuk do 
mund të fl a sim për thi rr jen e kryesit të veprës dhe 
për ma rr jen në pyetje të tij, e të mos ia mundësojmë 
të drejtën për prezencë ed he mbrojtësit li gjor të tij 
gjatë ma rr jes në pyetje të tij. 
Deklaratë: Ibro Bu liq, Pro ku ro ria në BeH, BeH, Fo ru mi i shtatë 
ra jo nal për drejtësinë tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Kom pe ten cat 
dhe marrëdhëniet e KO MRA-së me gjyqëso rin, Za greb, Kro a ci, 
16 te tor 2010

(...) shte ti nuk mun det ti urdhëroje shërbimit pu blik, 
se çfarë të emitojë. 
Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo viq, Aso ci a ci o ni i avokatëve të Ma lit 
të Zi, Ma li i Zi, Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e juristëve, 
Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010

(...) të gjithë ata luftëtarë, luftëtarë po lenë 
përshtypjen e vik ti ma ve. Vik ti ma tmerrësisht të pa-
arsyes hme. Të bu dal la ku a ra, të jos hu ra me ide o lo-
gji të ga bu ar. Men doj se do të du hej or ga ni zu ar në 
këtë drej tim, njejtë si kur vik ti ma, por me ide o lo gji të 
ga bu ar, dëgjimet e luftëtarëve. 
Deklaratë: Ana Bo go vac, ga ze ta re, Podgoricë, Ma li i Zi, Kon sul-
ti met Na ci o na le me të rinjët mbi Iniciativën për the me li min e 
KO MRA-së, Podgoricë, Ma li i Zi, 15 dhje tor 2010

Shërbimet pu bli ke, gjegjësisht di kur me di et 
shtetërore kanë pa sur rol të rëndësishëm gjatë kohës 
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së ngjar je ve të luftës, si në ven din tim as htu ed he 
në ven det tje ra, shpesh herë ne ga ti ve, rrallë herë 
po zi ti ve dhe pran daj do të is hte më mirë po qe se 
shërbimet pu bli ke do ta kenë obli gim të bëjnë tran-
sme ti min e dëgjimeve pu bli ke.
Deklaratë: Da ni lo Aj ko viq, Fa kul te ti Ju ri dik, Podgoricë, Ma li 
i Zi, Kon sul ti me ra jo na le me studentët dhe shkencëtarët e rinj 
mbi har ti min e Sta tu tit të KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 17 dhje-
tor 2010

Mbaj tja e se si o ne ve te ma ti ke

1. Ko mi si o ni mund të mbajë se si o ne pu-
bli ke për veprimtarinë  e in sti tu ci o ne ve 
shtetërore, or ga ni za ta ve po li ti ke, in sti tu-
ci o ne ve  kul tu ro re dhe shken co re, kis ha ve 
dhe bashkësive fe ta re, dhe me di e ve, pa ra 
ose gjatë luftës, gjegjësisht for ma ve të tje-
ra të kon flik tit të ar ma to sur, dhe që kanë të 
bëjnë me kryer jen e kri me ve të luftës dhe 
shke lje ve të tje ra të rënda të të drej ta ve të 
nje ri ut. 

2. Pjesëmarrja në se si o net te ma ti ke është 
e obli gu es hme. Nëse per so ni, i ci li është 
ftu ar në mënyrë të rre gullt, pa shkak të 
arsyeshëm, nuk i përgjigjet thi rr jes së Ko-
mi si o nit për pjesëmarrje në se si o nin te ma-
tik, ose vjen por re fu zon të japë deklaratë, 
apli ko het Ne ni 17, pa ra gra fi 8, i Sta tu tit. 

3. Me di et elek tro ni ke në pronësi shtetërore, 
gjegjësisht shërbimet pu bli ke, në hapësirat 
e palëve kon trak tu e se, transmetojnë di rekt 
apo në ter mi ne të tje ra, se si o net  te ma ti-
ke të Ko mi si o nit. Mënyra e tran sme ti mit 
të se si o ne ve te ma ti ke, rre gul lo het në bazë 
të marrëveshjes në mes të Ko mi si o nit dhe 
shte te ve kon trak tu e se. Me di et elek tro ni ke 
ko mer ci a le kanë të drejtë të transmetojnë 
se si o net te ma ti ke, nën kus hte të njëjta dhe 
si pas rre gul la ve që vlejnë për me dia në 
pronësi shtetërore, gjegjësisht ser vi set  pu-
bli ke.

4. Se si o net te ma ti ke nuk mund të mba hen në 
lo ka li te te të ndryshme. 

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:

(...)  do të du hej pre ci zu ar më kon kre tisht, sep se do të 
jetë shumë vështirë të ana li zo het ve prim ta ria e in-
sti tu ci o ne ve shtetërore. Do të ketë mjaft rezistencë, 

pran daj të pre ci zo het si dhe në çfarë mënyre do të 
mba hen se si o net me pjesëmarrjen e anëtarëve të in-
sti tu ci o ne ve shtetërore, të cilët kanë qenë në situatë 
që më ve pri min ose mo sve pri min e tyre të ndikojnë 
në kon fl ik te dhe të cilët kanë kon tri bu ar që të vi het 
de ri te e tërë kjo çfarë ka ndod hur. Ed he më shumë 
kon kre ti zi mi i pa ra gra fi t l, nuk do të is hte e tepërt të 
ke mi ar gu men tin li gjor, në bazë të të ci lit do të mund 
ti mba nim këto se si o ne, dhe ato ti emitojnë me di et 
pu bli ke, të shkru a ra, shtypu ra, elek tro ni ke, etj.  
Deklaratë: Mi lo sav Stoj ko viq, Sho qa ta e qen drës për mbroj tjen 
e fa mi lje ve të vik ti ma ve të luftës në Kosovë e Me to hi, Be o grad, 
Ser bi, Kon sul ti met na ci o na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe fa mi-
ljet e vik ti ma ve për mo de lin e Draf tit të KO MRA-së, 3 kor rik 
2010, Be o grad, Ser bi

(...) dhe për se si o net te ma ti ke, ed he këtu men doj se 
ba za vul lne ta re është shumë e rëndësishme, sep se 
nëse vjen di kush, jo në ba ze vul lne ta re, ndos hta 
pjesërisht do të pranojë se ka pasë lëshime – nuk 
fi  to ni asgjë, sep se nëse e for mo ni rreth tij mu rin 
mbrojtës, dhe do të shkoj de ri në fund – te ne çdo 
gjë është mirë, ne të gjit ha i ke mi bërë mirë. 
Deklaratë:  Ni ko la Bes hen ski, gjyqtar në Gjykatën e Qar kut, 
Vu ko var, Kro a ci, Fo ru mi i shtatë ra jo nal për drejtësinë tran zi ci o-
na le, Gru pi pu nu es: Kom pe ten cat dhe marrëdhëniet e KO MRA-
së me gjyqëso rin, Za greb, Kro a ci, 16 te tor 2010

(...) “kis hat dhe bashkësitë fe ta re” du het të 
shëndrrohen vetëm në “bashkësi fe ta re”, sep se 
në të gjit ha shte tet e ra jo nit mi ra to hen li gjet për 
bashkësitë fe ta re, e jo për kis ha dhe bashkësi fe ta-
re (...) si pas men di mit tu aj a është e ar gu men tu ar 
si pas aspek tit po li tik, që të shko het me gjyki min e 
kis ha ve apo bashkësive fe ta re? Si pas me je, ky ëshët 
një pro ces i rrezikshëm dhe mund të shëndrrohet në 
kutinë e Pandorës..
Deklaratë: Timço Mu cun ski, Fa kul te ti Ju ri dik Ju sti ni a ni i Parë, 
Shkup, Ma qe do ni, Kon sul ti met ra jo na le me studentët dhe 
shkencëtarët e rinj mbi har ti min e Sta tu tit të KO MRA-së, 
Za greb, Kro a ci, 17 dhje tor 2010

Është pak sa e ndërlikuar, që KO MRA të lidhë 
marrëveshje me shërbimet pu bli ke, sep se ek zi ston 
mundësia që shërbimet pu bli ke dalëngadalë të pri-
va ti zo hen. 
Deklaratë: Alek san dar To do ro viq, Ini ci a ti va Ci vi le për të shly-
erit, Lubjanë, Sllo ve ni, Kon sul ti me ra jo na le me sho qa tat dhe 
fa mi ljet e vik ti ma ve mbi draft Sta tu tin e KO MRA-së, Prishtinë, 
Kosovë, 17 dhje tor 2010

(…) obligueshmërinë, me të vërtetë du het ta he qim, 
dhe plus, ka shumë të tjerë që do të duan të mar rin 
pjesë në mënyrë kon struk ti ve, e për këta që nuk do 
të duan të vinë, mund ta pa ra qe sim me me dia dhe 
do të jetë ako ma më keq për të nëse nuk vjen, se sa 
të vijë.
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Deklaratë: Dra gan Pjevaç, avo kat, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met 
ra jo na le me juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

(...) obli gi mi i dhënies së deklaratës dhe pu bli ku, kur 
përmblidhet e tëra, mund të sjel lin de ri të ce ni mi i 
privatësisë. 
Deklaratë: Bo jan Ga vri lo viq, Qen dra në Be o grad për të drej tat 
e nje ri ut, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met ra jo na le me juristët, Be o-
grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

Rre gul lo ret e Ko mi si o nit

Ko mi si o ni nxje rr rre gul lo ret e veçanta me të ci-
lat rre gul lo het me to do lo gjia uni ke për:

ma rr jen e de kla ra ta ve;- 

grum bul li min e do ku men ta ci o nit;- 

rre gul li min e pro ce du ra ve për dëgjime pu-- 
bli ke; 

rre gul li min e se si o ne ve te ma ti ke;- 

har ti min e listës së hum bje ve në njerëz; - 

si gu ri min e ndihmës psi ko-so ci a le dhe - 
mbështetjen për vik ti mat; dhe

çështjet e tje ra të rëndësishme për punën e - 
Ko mi si o nit. 

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:

Men doj, se përpos dëgjimeve pu bli ke të je pen ed he 
di sa ra por te për ak ti vi te tet që janë zhvil lu gjatë asaj 
ja ve, apo të paralajmërohen ak ti vi te te të ardhshme. 
Pra, kjo do të is hte një shtesë, e ci la do të vi hej në atë 
nen apo në ndonjë tjetër. Men doj se është e obli gu es-
hme, siç shkruan (…) që mbaj tja e dëgjimeve pu bli ke 
të rre gul lo het me rre gul lo re, a të rre gul lo het me këtë 
rre gul lo re apo ndos hta të ketë peshë më të mad he. 
Deklaratë: Ivan No vo sel, Le ga lis, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met 
Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq ërisë Ci vi le, Za greb, Kro a ci, 
1qer shor 2010

Nëse ndonjë temë është e ka rak te rit te jet tek nik 
që të jetë në marrëveshjen ndërkombëtare apo në 
sta tus, mund të ven do set në rre gul lo re të punës 
së KO MRA-së të cilën vetë KO MRA e ven dos me 
procedurë përkatëse.
Deklaratë: Ivan Jo va no viq, këshilltar li gjor në mi si o nin OS BE, 
Ser bi, Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro-
a ci, 11 qer shor 2010

Do ku men ti më i rëndësishëm i brendshëm nga 
pikëpamja e ko mi si o nit, nëse e pranojmë metodo-
logjinë në të cilën ke mi do ku men tin për the me li min 
(marrëveshja ndërkombëtare) i ci li e shoq ëron sta tu-
sin, në fakt është Rre gul lor ja e ci la rre gul lon punën 
e brendshme, ma rr jen e ven di me ve, ed he pse shtro-
het pyetja: çka do të rre gul lo het me rre gul lo ren nëse 
çdo gjë është rre gul lu ar me sta tus? Në këtë kup tim, 
rre gul lor ja ndos hta është e tepërt. Megjithatë, nëse 
veç e ke ni pa ras hi ku ar, du het ta si gu ro ni shumicën 
e ne voj shme sep se ai në fakt rre gul lon punën e or-
ga ni zi mit. 
Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo viq, Sho qa ta e Avokatëve, Ma li i Zi, 
Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 
qer shor 2010

Do të shto ja (...) “rre gul li mi i se si o ne ve te ma ti ke’, 
si dhe pro po zoj të shto het (...)  – se du het të har to-
het rre gul lor ja për të bërë shi ki min e hum bje ve në 
njerëz.. 
Deklaratë: Amir Ku la gliq, këshilli ko or di nu es i Ko a li ci o nit 
për KO MRA-në, BeH, Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e 
juristëve, Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010

PJE SA VII – ZGJED HJA E ANËTARËVE 
DHE ANËTAREVE TË KO MI SI O NIT

Përbërja e Ko mi si o nit

Ko mi si o nin e përbëjnë 20 anëtarë dhe anëtare, 
me ç’rast: 

në Bosnjë dhe Hercegovinë zgjid hen 5 (a) 
anëtarë/anëtare;

në Kro a ci, Kosovë, dhe Ser bi zgjid hen nga 3 (b) 
anëtarë/anëtare, 

në Mal të Zi, Ma qe do ni  dhe Sllo ve ni, zgjid-(c) 
hen nga 2 anëtarë/anëtare.

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:

Men doj se nga Bosnë e Her ce go vi na du het të jenë 
pesë anëtarë ose më shumë, për shkak të shumë 
arsyeve. Men doj se këtë nuk kam nevojë ta sqa-
roj, sep se nëse do të jenë tre anëtarë atëherë do të, 
natyrisht nënkuptohet se do të jenë një bos hnjak, 
ndërsa nga Ser bia do të jenë katër, nga Kro a cia 
katër, etj, të mos e ar gu men toj. 
Deklaratë: Fi kret Gra bo vi ca, Sho qa ta e prindërve të fëmijëve të 
vrarë në Sarajevën e rret hu ar gjatë vi te ve ’92-’95, Sarajevë, BeH, 
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Kon sul ti met na ci o na le me sho qa tat e vik ti ma ve lid hur me draf tin 
e sta tu tit të KO MRA-së, Tuzëll, BeH, 29 maj 2010

(...) ku Bo sna e Her ce go vi na i zgjedhë pesë anëtarë 
apo anëtare. Kjo është pak, nëse e ke mi pa rasysh se 
në Bosnë e Hercegovinë janë tri bashkësi na ci o na le, 
an daj le të jenë nga dy anëtarë nga se ci la bashkësi 
na ci o na le, e kjo i bie të jenë gjashtë, e ku janë pa ki-
cat. Pra, 6+1, i shta ti të jetë nga pa ki cat nga Bosnë 
e Her ce go vi na. 
Deklaratë:  Dra gi slav Mi ja no viq, Sho qat e invalidëve us hta rak të 
luftës, Zvor nik, BeH, Kon sul ti met na ci o na le me sho qa tat e vik-
ti ma ve lid hur me draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, Tuzëll, BeH, 
29 maj 2010

Në njërin nga [ver si o net e mëhershme] të draf tit të 
Sta tu tit janë pro po zu ar dy ver si o ne, që ko mi si o ni 
ra jo nal tiketë 20 apo 21 anëtarë. Unë e përkrahi op-
si o nin A, jo për shkak të nu mrit të anëtarëve, por 
për arsye të nja llo ga rie ma te ma ti ko re. Megjithatë, 
paj to hem me të gjithë ata, se e ke mi një situatë jo 
lo gji ke,të cilët thonë se di sa ven di me të ci lat mer-
ren në kuadër të KO MRA-së të re spek to het pa ri mi 
I dy të tre ta ve. Dy të tre tat e njëzet e njëshit nuk 
është numër i rrum bul la ku ar, kështu që është e pa-
qartë.  (...) Paj to hem me zotëriun nga Zvor ni ku që 
nga Bo snja dhe Her ce go vi na që kra has anëtarëve 
të ko mi si o nit nga rradhët e boshnjakëve, kroatëve, 
serbëve du het të ketë ed he nga rradhë të tje ra, 
meqë është tre gu ar, gjatë këtij pro ce si kon sul ta tiv, 
që një pjesë e mjaf tu es hme e pa ki ca ve na ci o na le 
kanë pësuar dhe du het t’ju ja pim shan sin që ed he 
ata du ke pu nu ar në kuadër të ko mi si o nit ra jo nal  të 
tregojnë pësimin per so nal dhe të jenë pjesë e re-
gji stri mit tëtë këtyre hum bje ve. E dyta, men doj që 
nga Bo snja e Her ce go vi na është pak pesë anëtarë 
dhe men doj që pro po zi mi i shtatë anëtarëve është 
më kon kret. 
Deklaratë: Amir Ku la giq, Këshilli ko or di nu es i Ko a li ci o nit për 
KO MRA-në, BeH, Kon sul ti met na ci o na le me sho qa tat e vik ti-
ma ve lid hur me draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, Tuzëll, BeH, 
29 maj 2010

(…) këto nu mra nga 20 anëtarë e anëtare, në këtë 
pikë do të du hej dëgjuar më shumë në lid hje me 
atë se ci lat janë kri te ret, si ke mi ar ri tur de ri tek ky 
numër. 
Deklaratë: Tin Ga zi vo da, Qen dra për të Drej tat e Nje ri ut, 
Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq-
ërisë Ci vi le, Za greb, Kro a ci, 1qer shor 2010

(...) men doj se mënyra më e drejtë do të is hte se çdo 
vend i ci li me rr pjesë në the me li min e ko mi si o nit të 
ketë numër të njëjtë të anëtarëve, dhe kjo ndos hta të 
jetë nga katër anëtarë, nëse kjo do të is hte më e lehtë 

për, nëse kjo do të is hte e pra nu es hme për Bo snje e 
Hercegovinën. 
Deklaratë: Sla ven Ras hko viq, Do ku men ta, Za greb, Kro a ci, Kon-
sul ti met Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq ërisë Ci vi le, Za greb, 
Kro a ci, 1qer shor 2010

Men doj se du het të ke mi kuj des të jetë numër tek. 
Nëse është nu mri qift, atëherë është shumë vështirë 
të ar ri het të paj to hen. 
Deklaratë: Mir ja na Bi lo pa vlo viq, Del fin, Pa krac, Kro a ci, Kon-
sul ti met Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq ërisë Ci vi le, Za greb, 
Kro a ci, 1 qer shor 2010

Gjit has htu nga pikëpamja eti ke men doj se nuk 
është mirë të të ven do set kri te ri i nu mra ve të vik ti-
ma ve sep se po të hymë në përmasa, vle ra e nu mra-
ve se a janë këtu dhjetë apo njëqind, thjesht është 
në kundërshtimin me të kup tu a rin tim se vik ti ma 
është viktimë, dhe se në fakt të gjithë nu mrat janë të 
njëjtë dhe të gjithë kanë rëndësinë e njëjtë. Pra, nëse 
është pro blem se në Bo snje e Hercegovinë li gji 
përcakton të drej tat e ba ra bar ta për të tre po pujt 
përbërës, dhe ata nga kjo du het ti kenë tre, atëherë 
tjerët t’i përshtaten kësaj, por të jetë barabarësi në 
kra ha sim me shte tet në kuadër të këtij nu mri. 
Deklaratë: Li li a na Ca nju ga, UDVDR PGZ, Za greb, Kro a ci, Kon-
sul ti met Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq ërisë Ci vi le, Za greb, 
Kro a ci, 1 qer shor 2010

(...) ta ni pa ra men do ni se je ni anëtar i një ko mi si o ni 
të tillë, dhe nga Bo snja të jenë tre per so na. Njëri nga 
njëri, tje tri nga i dyti, dhe i tre ti nga en ti te ti i tretë. 
Men doj se këtu du het të ke mi mjaft, një numër të 
mjaftueshëm njerëzish nga një ra jon aq i ngar ku ar 
dhe të cilët mun den mes ve te, të cilët sjel lin përvojat, 
dinë të kenë atë situatë, si të them, mund të punojnë 
më mirë në atë ko mi sion. Men doj se kjo është arsye 
pse du het të jenë më shumë. Ky është men di mi im, 
por nuk di si ta arsyetoj. 
Deklaratë: Ka ta ri na Kru ho nja, Qen dra për pa qe, kundër dhunës 
dhe të drej ta ve të nje ri ut, Osi jek, Kro a ci, Kon sul ti met Na ci o na-
le me Or ga ni za tat e Shoq ërisë Ci vi le, Za greb, Kro a ci, 1 qer shor 
2010

Unë më parë do të jem për ver si o nin të zgjed him 
njerëzit ‘me ku a li te te të lar ta të mo ra lit’ të cilët për-
faq ësojnë barabartë, të jenë nga të gjit ha shte tet, e 
jo të për faq ësojnë bashkësitë et ni ke. 
Deklaratë: Ma rio Maz hiq, Ini ci a ti va për të Drej tat e Nje ri ut, 
Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq-
ërisë Ci vi le, Za greb, Kro a ci, 1 qer shor 2010

(...) A do të ketë Mysli ma ni nga San xha ku apo nga 
ndonjë zonë tjetër, si të them Myslimanët, ata as-
htu qu hen atje, a do të kenë be sim nëse nuk e kanë 
për faq ësu e sin e vet, për shke ljet e drej ta ve të nje ri ut 
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që kanë ndodhë në Ma lin e Zi, a do t’i për faq ësojë 
Ma la ze zi, a do të ketë be sim Kro a ti nga Bo ka? Unë 
vetëm po e them këtë? Ai mund të ketë be sim, por 
kjo është, men doj, se në fund të fun dit çdo gjë ba zo-
het në prin ci pin na ci o nal.
Deklaratë: Ve se lin ka Ka stra to viq, Qen dra për Pa qe, kundër 
dhunës dhe të drej ta ve të nje ri ut, Osi jek, Kro a ci, Kon sul ti met 
Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq ërisë Ci vi le, Za greb, Kro a ci, 1 
qer shor 2010

(...) të shkru het në kri te ri u met e ne ne ve, se sa i përket 
nu mrit të anëtarëve [të Ko mi si o nit] do të për faq ëso-
hen ata të cilët janë vik ti mat më të mëdha. 
Deklaratë: Lju bo Ma noj lo viq, Fo ru mi de mo kra tik serb, Za greb, 
Kro a ci, Kon sul ti met ra jo na le me OJQ-të mbi draf tin e sta tu tit të 
KO MRA-së, Ba nja Llukë, BeH, 5 qer shor 2010

Ne është das hur të gjejmë një formulë tjetër... Pa siqë 
ne diskutojmë për vik ti mat, men doj se është das hur 
ta gjejmë një formulë në bazë të vik ti ma ve.  
Deklaratë: Za im Ele zi, Këshilli i OJQ-ve bos hnja ke në Kosovë, 
Pejë, Kosovë, Kon sul ti met ra jo na le me OJQ-të mbi draf tin e sta-
tu tit të KO MRA-së, Ba nja Llukë, BeH, 5 qer shor 2010

(...) atëherë do t’ju lus që të ke ni pa rasysh se du het të 
jetë numër tek i anëtarëve (...) për shkak të ma rr jes 
së ven di me ve.
Deklaratë: Mir ja na Bi lo pa vlo viq, Qen dra për zhvil lim dhe 
mbështetje të shoq ërisë ci vi le Del fin, Pa krac, Kro a ci, Kon sul ti-
met ra jo na le me OJQ-të mbi draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, 
Ba nja Llukë, BeH, 5 qer shor 2010

(...) që në KO MRA të jenë tre boshnjakë, dy serbë, një 
kro at dhe një nga të tjerët, do të thotë pa ki ca ve dhe 
gru pe ve tje ra në Bosnjë e Hercegovinë. 
Deklaratë: Pre drag Pras hta lo, Lëvizja Evro pi a ne në BeH, Zenicë, 
BeH, Kon sul ti met ra jo na le me OJQ-të mbi draf tin e sta tu tit të 
KO MRA-së, Ba nja Llukë, BeH, 5 qer shor 2010

(...) du het të rad hi ten më shumë kri te re, as htu që pa-
staj të mos mund të jetë vetëm një do mi nu es dhe pa-
staj të jetë i diskutueshëm, ed he pse kri te ri i viktimës 
aspak nuk do të du hej të jetë i diskutueshëm, por ne 
ku rr se si nuk po mund të fo ku so he mi vetëm në vik-
ti mat. 
Deklaratë: Shu ra Du ma niq, Ak ci o ni i fe mra ve, Rijekë, Kro-
a ci, Kon sul ti met ra jo na le me OJQ-të mbi draf tin e sta tu tit të 
KO MRA-së, Ba nja Llukë, BeH, 5 qer shor 2010

Përkrahi pro po zi min të jenë 21 anëtarë dhe të jenë 5 
anëtarë nga Bo snja e Her ce go vi na për shkak të spe-
ci fi  ka ve të ci lat ju i arsyetu at.
Deklaratë: Mir sad Si po viq, avo kat, Sarajevë, BeH, Kon sul ti met 
Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

Nuk dua ti përmend ato shte te, por a men do ni se 
di kush do të nënshkruaj diçka që është temë numër 

një në ven din prej nga vi unë? A do të nënshkruaj ai 
diçka të tillë me shte tet anëtare të ci lat ju i cek ni në 
ne nin 10, nën pikën b. A mund ta zgjid him ndryshe, 
pa u përmend shte tet anëtare? 
Deklaratë: Mi ro lub Vo to ro viq, pro ku ror, Pro ku ro ria për kri me 
luf te në Republikën e Serbisë, Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni-
te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

(…) si kur të je mi pak më shu me “politicientë-real”, 
atëherë mund të fl a sim për anëtarësim në ko mi sion, 
dhe mund ti shman ge mi kësaj grac ke të përmendjes 
së shte te ve.  
Deklaratë: Mi lan An to ni je viq, drej tor ek ze ku tiv YUCOM – 
Ko mi te ti i Avokatëve për të drej tat e nje ri ut, Be o grad, Ser bi, 
Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 
qer shor 2010

(...) por pa staj shtro het pyetja pse for mu la 
5:3:3:3:2:2:2. Në sqa ri me i ke mi të dhëna di sa kri te-
re, por nuk janë mjaft të qartë. Unë nuk po i kup toj. 
Th u het se është nisë nga dy kri te re: njëri është nu mri 
i vik ti ma ve, dhe tje tri që shte tet të jenë të për faq ësu-
a ra në masë të arsyes hme. Por, menjëherë në pa ra-
gra fi n tjetër ce ken di sa kri te re tje ra. Kro a cia, Ser bia 
dhe Ko so va zgjed hin nga tre anëtarë sep se kon fl ik ti 
është zhvil lu ar në ter ri tor përafërsisht të njëjtë, çka 
natyrisht nuk është e vërtetë, dhe pa staj sërish shto-
het “ose kanë qenë të përfshira në kon fl ik tin e  BeH 
dhe Kroacisë”. Pra, ke mi një kri ter shtesë – kush dhe 
sa ka qenë i përfshirë në kon fl ikt. Nëse përcaktohemi 
për këtë zgjid hje, atëherë du het të di het qartë pse. A 
është ra por ti i vik ti ma ve nga Kro a cia dhe Ma li i Zi 
3:2? A është ra por ti i in ten si te tit të kon fl ik tit 3:2? Pse 
jo 16:20, 1:7? (...) pro po zi mi im është që të ketë ba ra-
zi, që se ci li shtet të ketë numër të njëjtë të njerëzve. 
Nu mri i njejtë ed he mund të pra no het, por du het të 
men do het një mekanizëm. Ke mi su gje ru ar [Ni sma 
e të rinjëve për të drej tat e nje ri ut] mekanizëm që 
të paktën një nga tre anëtarët nga se ci li shtet të jetë 
nga rradhët e pa ki ca ve kombëtare, shte tet amë të të 
ci la ve kanë marrë pjesë në kon fl ik tet e vi te ve ’90. 
Deklaratë: Dra gan Po po viq, YIHR, Ser bi, Kon sul ti met Ra jo na le 
me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

Unë e për faq ësoj atë op si o nin e parë, do të thotë 
atë i ci li më së shum ti ka vu aj tur dhe ku ka pa sur 
më së shum ti vik ti ma të japë numër më të madh të 
anëtarëve të ko mi si o nit. Vetëm ai nu mri qift i ci-
li do të dalë nga kjo, nu mri 20 anëtarë, men doj se 
do të pa ra qesë peshën e dy të tre ta ve për ven do sje. 
Ndos hta një anëtarë do të du hej të vin te nga or ga-
ni za tat ndërkombëtare, ndos hta të men do het ed he 
për këtë. 
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Deklaratë: Dus han ka Gja kul la – Tus hup, Lëvizja për ndryshim, 
Her ceg No vi, Ma li i Zi, Kon sul ti met Na ci o na le me politikanët/et 
mbi Iniciativën e the me li mit të KO MRA-së, 30 qer shor 2010

Bo snja ka pesë anëtarë. Men doj se këtë nuk e ke ni 
fa vo ri zu ar, që të ketë më shumë se anëtaret tje ra, 
sep se atje veçse i ke mi dy të nda ra etj, pra sërish nuk 
do të ke mi atë numër, unë men doj se du het të jetë 
numër më i madh. Men doj se te Ma qe so nia du het 
të jetë nu mri më i madh.   
Deklaratë: Meh met Bard hi, Lid hja De mo kra ti ke në Ma lin e ZI, 
Ul qin, Ma li i ZI, Kon sul ti met Na ci o na le me politikanët/et mbi 
Iniciativën e the me li mit të KO MRA-së, 30 qer shor 2010   

Gjit has htu, men doj nëse nga kra hi na ju go re e 
Kosovës do të jenë tre delegatë atëherë vlerësoj së 
një de le gat do të du hej të jetë nga pje sa ve ri o re e 
krahinës së Vojvodinës, sep se ed he në ato hapësira 
kanë ndodhë kri met. 
Deklaratë: Nail Ka je viq, fa mi lja e të kid na pu a rit nga tre ni, 
në Shtërpcë, në hekurudhën Be o grad-Bar, Pri je po lje, Ser bi,  
Kon sul ti met na ci o na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe fa mi ljet e 
vik ti ma ve për mo de lin e Draf tit të KO MRA-së, 3 kor rik 2010, 
Be o grad, Ser bi
 
(...) lid hur me atë që unë des ha të propozojë, se Ser-
bia i ka katër anëtarë dhe të mos jetë numër çift por 
tek, sep se në ra stin e vo ti mit mund të vijë de ri te 
si tu a ta e pa zgjidhshme. 
Deklaratë: Ekrem Hadz hiq, kryetar i Sho qatës për mbroj tjen e të 
drej ta ve të dëbuarve dhe të zhven do sur ve nga Ko mu na e Pri bo jit, 
Pri boj, Ser bi, Kon sul ti met na ci o na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe 
fa mi ljet e vik ti ma ve për mo de lin e Draf tit të KO MRA-së, 3 kor rik 
2010, Be o grad, Ser bi

(...)kam frikë se ai që ka kryer kri met, shumicën e 
kri me ve në ish Ju go slla vi, do ta ketë për faq ësi min 
më të madh se sa tjerët.
Deklaratë: Vi sar De mi ri, Sho qa ta e ish të bur go sur ve po li tik, 
zyra në Vus htr ri, Kosovë,  Kon sul ti met na ci o na le me ish të bur-
go su rit po li tik mbi har ti min e sta tu tit të KO MRA-së, Prishtinë, 
Kosovë, 15 shta tor 2010

(...) që përbërja të jetë në pro por cion me nu mrin e 
vik ti ma ve të ci lat i ka ai shtet. 
Deklaratë: Ylber To pal li, ish i bur go sur po li tik, Fe ri zaj, Kosovë, 
Kon sul ti met na ci o na le me ish të bur go su rit po li tik mbi har ti min 
e sta tu tit të KO MRA-së, Prishtinë, Kosovë, 15 shta tor 2010

Nëse përfshihet pe ri ud ha pa ra vi tit 1991, men doj 
se aty ku is hin nga tre komisionerë ta ni do të du hej 
të jenë nga katër komisionerë, sep se men doj se ajo 
periudhë është më spe ci fi  ke se sa tje rat.
Deklaratë:  (Sa li Ma laj Sho qa ta e ish të bur go sur ve po li tik, zyra 
në Gji lan, Kosovë,  Kon sul ti met na ci o na le me ish të bur go su rit 
po li tik mbi har ti min e sta tu tit të KO MRA-së, Prishtinë, Kosovë, 
15 shta tor 2010

Unë nuk mund të le joj, (…) që ta ni nga Ser bia të jetë 
nu mri i njëjtë iI anëtarëve si ai nga Bo sna e Her ce-
go vi na, nuk ka shans, (…)me atë që ndos hta Serbisë 
t’i zvogëlohet nu mri për një anëtarë, pra jo tre por 
dy anëtarë. 
Deklaratë: Alia Hox hiq, SHo qa ta e fëmijëve të vrarë në Sara-
jevës së rret hu ar nga ’92 de ri ‘95, v; Sarajevë, BeH, Kon sul ti met 
ra jo na le më vik ti mat lid hur me draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, 
Sarajevë, 18 shta tor 2010

(..) Ju e di ni se Bo sna e Her ce go vi na dhe Ser bia 
nuk e kanë pra nu ar Kosovën. Ajo është provincë e 
Republikës së Serbisë. Nuk mun det ajo ti ketë tre 
anëtarë si Kro a cia dhe Ser bia ndërsa askush nga 
Re pu bli ka Serp ska, të cilën as Bo sna nuk e ka pra-
nu ar, nuk do ta pranojë atë si republikë.
Deklaratë: Dra gi slav Mi ja no viq, për faq ësu es i Sho qatës së 
invalidëve us hta rak të Komunës së Zvor ni kut, BeH, Kon sul ti met 
ra jo na le më vik ti mat lid hur me draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, 
Sarajevë, 18 shta tor 2010

Per so na lisht, e pre fe roj va ri an tin e ko mi si o nit me 
20 anëtarë, për arsye se kur men do het mirë për 
të gjit ha kon fl ik tet, për luftërat, Bo sna ka qenë në 
qen dër të luftërave, me numër të madh të vik ti ma ve 
dhe si shtet kom pleks ku I ke mi te tri komponentët 
bos hnja ke, kro a te dhe ser be. 
Deklaratë: Dra go Ko va qe viq, fo ru mi de mo krat serb, Be o grad, 
Ser bi, Kon sul ti met ra jo na le më vik ti mat lid hur me draf tin e sta-
tu tit të KO MRA-së, Sarajevë, 18 shta tor 2010

Men doj se do të du hej të is hte 21 apo 23, pra të jetë 
numër tek, që të mos vi het de ri të ba ra zi mi, as htu 
që të mund të vi het de ri të përfundimi dhe re zul ta-
ti. Të mos shko het në 50 por në 75 për qind për vo tim 
në zgjed hjen përfundimtare. 
Deklaratë: Lush Kra sni qi, anëtar i fa mi ljes së vik ti ma ve, Gjak-
ovë, Kosovë, Kon sul ti met ra jo na le më vik ti mat lid hur me draf tin 
e sta tu tit të KO MRA-së, Sarajevë, 18 shta tor 2010

(…) në Mal të Zi (…) janë më se 15.400 per so na të 
përndjekur nga Ko so va dhe Me to hia (…) dhe rreth 
3.500 refugjatë. Pran daj, kurrë nuk mund të jetë 
njëjtë dhe të jenë numër i njëjtë i anëtarëve nga Ma-
li i Zi, Ma qe do nia dhe Sllo ve nia. Men doj se këtu 
do të du hej të jetë një për faq ësu es i sho qatës, i ci li 
e njeh tërë situatën, ed he fa mi ljet ed he të zhven-
do su rit, dhe do të is hte mirë që në me sin këtyre dy 
përsonave të jetë ed he një per son nga sho qa ta, apo 
të shto het ed he një për ketë. 
Deklaratë: Lu bis ha Fi li po viq, Sho qa ta e fa mi lje ve të të kid na pu-
ar ve, të zhdu kur ve dhe të vrarëve gjatë vi te ve ‘1998 de ri 1999, 
në ter ri to rin e Kosovës dhe Metohisë, Boz hu ri i kuq, Ma li i Zi, 
Kon sul ti met ra jo na le më vik ti mat lid hur me draf tin e sta tu tit të 
KO MRA-së, Sarajevë, 18 shta tor 2010
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(…) op si o nin me 20 anëtarë për mua është në rre-
gull, kur është në pyetje Bo sna dhe Her ce go vi na. 
Deklaratë: Mu rat Ta hi ro viq, kryetar i Aso ci a ci o nit të të përnd-
jekurve të kam pe ve të për qen dri mit, Sarajevë, BeH, Kon sul ti met 
ra jo na le më vik ti mat lid hur me draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, 
Sarajevë, 18 shta tor 2010

 (...) të gjit ha shte tet do të du hej të kenë numër të 
njëjtë (të anëtarëve në KO MRA).
Deklaratë:  Hysni Be ris ha,  Shpre si mi, Su ha Rekë, Kosovë, 
Kon sul ti met ra jo na le më vik ti mat lid hur me draf tin e sta tu tit të 
KO MRA-së, Sarajevë, 18 shta tor 2010

(…) nu mri 20 nuk është i përshtatshëm, sep se e ke-
mi thënë në njërin nga ne net e mëparshme se ven di-
met mer ren me dy të tre tat (…) Megjithatë, nu mri 
21 nuk është i mirë sep se vlerësoj se ke mi detyra dhe 
qëlli me shumë të ndërlikuara pran daj men doj se më 
i afërt është nu mri 24 apo 25. 
Deklaratë: Amir Ku la gliq, Gratë e Srebrenicës, Srebrenicë, BeH, 
Kon sul ti met ra jo na le më vik ti mat lid hur me draf tin e sta tu tit të 
KO MRA-së, Sarajevë, 18 shta tor 2010

(...) pse të mos shko het me idenë që zëvendësi i 
anëtarit të zgjid het me automatizëm. Kjo do të 
thotë se nuk do të konkurrojnë 20, por 40 per so na 
dhe me këtë do ta zgjed him pro ble min e ku o ru mit 
për punën e ko mi si o nit, Ndërsa vëllimi i punës është 
aq i madh, saqë të gjithë do të kenë shumë punë për 
të bërë. 
Deklaratë: Velj ko Vi ç e viq, UDVDR PGZ, Za greb, Kro a ci, Kon-
sul ti met na ci o na le me bashkësitë lo ka le mbi har ti min e Sta tu tit 
të KO MRA-së, Pa krac, Kro a ci, 22 te tor 2010

Këtu ku shkruan se nga Bosnjë e Her ce go vi na të 
zgjid hen pesë anëtarë. A do të jetë kjo sërish dy 
Boshnjakë, dy Serbë dhe një Kro at. Kur e shoh këtu 
Kroacinë, men doj se një do të jetë mjaftueshëm, e 
jo tre, apo Serbinë, por men doj se nuk mjaftojnë 
për Bosnjë e Hercegovinën. Do të dëshiroja të kem 
një përgjigje në këtë çështje (...) pro po zoj të jenë ose 
tre ose gjashtë. Apo që të mos mund di kush dikë ta 
mbivotojë. 
Deklaratë:  Jo sip Drez hnjak, Sho qa ta e fa mi lje ve të të zhdu kur ve 
nga Gra bo vi ca, BeH, Kon sul ti met lo ka le me për faq ësu e sit e sho-
qa ta ve të të bur go sur ve të kam pe ve të për qen dri mit dhe fa mi lje ve 
të vik ti ma ve, Me gju gor je, BeH, 11 dhje tor 2010

Kri te ret për zgjed hjen e anëtarëve 
dhe anëtareve të Ko mi si o nit

1. Anëtari/anëtarja e Ko mi si o nit është: 

a. Shte tas/shte ta se e palës kon trak tu e se;

b. Per son me ku a li te te të lar ta mo ra le, me in-
te gri tet dhe auto ri tet, i përkushtuar në di-
a lo gun to le rant dhe kon struk tiv për zgjid-
hjen e kon te ste ve, i ci li mund të gëzojë be si-
min e të gjit ha palëve kon trak tu e se, dhe 

c. Per son me aftësi psi ko-fi zi ke për kryer jen 
efi ka se dhe në kon ti nu i tet  të detyra ve të 
anëtarit/anëtares së Ko mi si o nit.

2. Në palën kon trak tu e se zgjid het së pa ku një 
femër, gjegjësisht së pa ku një mas hkull, për 
anëtar/e të Ko mi si o nit.  

3. Në palën kon trak tu e se, me ra stin e zgjed-
hje ve të anëtarëve dhe anëtareve të Ko mi-
si o nit, du het përkushtim që të si gu ro het 
ed he për faq ësim et nik në Ko mi sion, në atë 
mënyrë që, kra has pjesëtarit/pjesëtares nga 
radhët e bashkësisë më të mad he në numër, 
do të mun do het  të zgjedhë ed he njërin/
njërën ose më shumë pjesëtarë/pjesëtare 
nga bashkësia tjetër et ni ke, gjegjësisht nga 
bashkësitë e tje ra et ni ke në atë palë kon-
trak tu e se;

4. Anëtar/anëtare e Ko mi si o nit nuk mund të 
jetë per so ni:

a. që ka us htru ar funk sion të shqu ar po li tik në 
dy vi tet e fun dit, pa ra shpal ljes së kon kur-
sit për zgjed hje të anëtarëve/anëtareve të 
Ko mi si o nit, ose në periudhën ko ho re e ci la 
është  përfshirë  në kompetencën e Ko mi si-
o nit; 

b. Për të ci lin/cilën ek zi ston dyshi mi se ri oz 
se është përgjegjës për shke ljen e të drej ta-
ve të nje ri ut dhe të drejtës ndërkombëtare 
hu ma ni ta re, ose ka mbështetur, ndih mu ar 
ose nxi tur kryer jen e ve pra ve të til la, ose ka 
kon tri bu ar në mos dënimin e atyre ve pra ve, 
ose është në lid hje të ngus hta me per so nin 
e gjyku ar, aku zu ar, ose që është nën he ti me 
për ve pra të til la. 

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:

Si do ta vlerësojmë se a është di kush mo ral apo 
jo? Dhe a ka auto ri tet apo jo, dhe nëse i është i 
përkushtuar di a lo gut to le rant? Unë i di di sa ra ste 
të njerëzve, për shem bull të the mi në Ma lin e Zi, se 
di kush është i përkushtuar në punën në sek to rin e 
OJQ dhe të drej tat dhe ngjashëm, por megjithatë 
në jetën e tij pri va te ai është i përfshirë në rra hje, 
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në nxi tjen e ter ri to re ve të shte te ve tje ra në ra jon, 
e parëndësishme. Përfshihet në kon fl ik te fi  zi ke 
plotësisht të parëndësishme dhe ngjashëm. Kështu 
që, sin qe risht men doj se kjo lid hur me kri te ret të 
cilët du het të jenë të matshëm.  
Deklaratë: Je le na Mil ja niq, Zyra e të rinj ve të Ministrisë së 
spor tit, kulturës dhe me di e ve të Ma lit të Zi, Podgoricë, Ma li i 
Zi, Kon sul ti met ra jo na le me të rinjtë mbi draf tin e Sta tu tit të 
KO MRA-së, Podgoricë, Ma li i Zi, 29 maj 2010

[Përcaktim nga ver si o net e mëhershme të draft sta-
tu tit: ‘Anëtarët dhe anëtaret janë të aftë fi  zi kisht 
dhe kanë përgatitje të lartë in te lek tu a le’]. Men doj 
se kjo është te jet dis kri mi nu e se dhe de gra du e se 
dhe se ce non të drej tat the me lo re qyte ta re, ato të 
ci lat janë përcaktuar qysh në re vo lu ci o nin Fran-
cez. Ju këtu e ke ni situatën kur një trup të ci lin e 
themelojnë shte tet dhe i ci li nuk është organizatë 
pro fe si o ni ste, nuk gu xojnë të kenë në përmbajtjen e 
tyre per so nat të cilët e kanë të ga ran tu ar të drejtën 
pa si ve të votës në zgjed hjet e përgjithshme, lo ka le 
apo pre si den ci a le. Ajo është e drej ta që të jenë të 
zgjed hur, me ak ti vi te tin që të mund të zgjed hin. Kjo 
është nga aspek ti i nor ma ve. Ndërsa nga ana tjetër, 
nuk shoh logjikë në atë që per so ni i ci li sot ndos hta 
i ka 40 vi te, apo i ci li ndos hta i ka 18 apo 25 dhe i 
ci li nuk e ka përfunduar stu di met e fa kul te tit për 
arsye të ndryshme, nuk ka ndjeshmëri të mjaf tu-
es hme, njo hu ri pro fe si o na le apo tjetër, me kri te ret 
të ci lat ako ma du het të përpunohen, se nuk është 
mjaft kre di bi le se nuk do të mund të marrë pjesë në 
punën e ko mi si o nit dhe ti kontribuojë asaj punë në 
ni ve lin e barabartë, siç do të mund të kon tri bu on-
te për shem bull një aka de mik, pro fe sor or di nar apo 
do cent i fa kul te tit apo ndonjë per son me ku a li fi  kim 
të lartë. (
Deklaratë: Ivan No vo sel, Le ga lis, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti-
met ra jo na le me të rinjtë mbi draf tin e Sta tu tit të KO MRA-së, 
Podgoricë, Ma li i Zi, 29 maj 2010

(...) “aftësi psi ko-fi  zi ke”. Si pas me je, katastrofë. 
Çka do të thotë kjo? A mun det të punojë per so ni i 
palëvizshëm?
Deklaratë: An to nel la Ba liq, Këshilli i të rinj ve të Partisë De mo-
kra ti ke so ci a li ste të ma lit të Zi, Her ceg No vi, Kon sul ti met ra jo-
na le me të rinjtë mbi draf tin e Sta tu tit të KO MRA-së, Podgoricë, 
Ma li i Zi, 29 maj 2010

Më du het ta përsëris këtë për per so nat e aftë fi  zik 
dhe për ata të aftë psi ko-fi  zik. Pa ra së gjit hash, 
mungojnë kri te ret të cilët do të mund ta vërtetojnë 
këtë, sep se njerëzve u du het vërtetimi nga mje ku që 
të dëshmojnë këtë apo diçka ngjashëm. Kjo është e 
pa ra. Ndërsa e dyta, nëse unë, zo ti na ru ajt, nuk 
e kam njërën dorë, ekzistojnë njerëzit të cilët janë 

plotësisht të aftë mendërisht dhe pro fe si o na lisht që 
mun den të mar rin pjesë në diçka të tillë, e të the mi 
se nuk e ka aftësinë fi  zi ke, a mun den ata të mar rin 
pjesë?Dhe, çka do të thotë të aftë fi  zi kisht? (...) Dhe 
ku a li fi  ki mi i lartë pro fe si o nal, thjeshtë vlerësoj se 
nuk do të du het të jetë kusht. Pse, nëna nga Sre bre-
ni ca e ci la është ak ti ve në sho qatën për të drej tat 
e tyre nuk do të mund të jetë anëtare e KO MRA-
së, nëse ajo nuk e ka ku a li fi  ki min e lartë arsimorë. 
Dhe, pse ndonjë per son i ri nga këtu, i ci li është ako-
ma du ke stu di u ar ndos hta nuk do të mund të jetë 
anëtarë. 
Deklaratë: Je le na Mil ja niq, Zyra e të rinj ve të Ministrisë së 
spor tit, kulturës dhe me di e ve të Ma lit të Zi, Podgoricë, Ma li i 
Zi, Kon sul ti met ra jo na le me të rinjët mbi draf tin e Sta tu tit të 
KO MRA-së, Podgoricë, Ma li i Zi, 29 maj 2010

(…) „me ku a li te te të lar ta të mo ra lit“, çfarë është 
kjo? Men doj se du het qar tësu ar këtë, kjo du het të 
hi qet ose të de fi  no het qartë se ci lat kri te re do të 
mund të plotësohen, e të mos na ndodhë që Pa ne-
li përzgjedhës të na thotë se ky per son ka „cilësi të 
lartë mo ra li“, ndërsa tjerët nuk paj to hen me këtë 
dhe thjeshtë të mos mund të paj to he mi. (...) në të 
njëjtin ar ti kull, ku thu het se anëtarët e ko mi si o nit, 
dy fj alë janë shumë të rëndësishme, të kenë ni vel të 
lartë ar si mi mi, e këtu janë tri fj alë, ni vel të lartë ar-
si mi mi që të mund të zgjid hen në ko mi sion. Pa si që 
kjo nuk është organizatë pro fe si o na le e as sho qatë e 
profesionistëve, ndërsa ne ke mi në të gjit ha ven det 
to na prin ci pin e të drejtës për vo tim pa siv, që do të 
thotë se unë mund të jem i zgjed hur nga di kush në 
vend. Pra, në të gjit ha shte tet to na e ke mi që mos ha 
më e ultë të jetë tetëmbëdhjetë vjeç.
Deklaratë: Ivan No vo sel, Le ga lis, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met 
Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq ërisë Ci vi le, Za greb, Kro a ci, 1 
qer shor 2010

Unë, ndos hta, do ta ndërroja ter min “pu pujt”, 
[anëtarët dhe anëtaret janë per so na… të ci lat mund 
të gëzojnë be si min e po pul lit në të gjit ha shte tet kon-
trak tu e se] sep se do të mund të shkaktojë kon fu zi tet 
me ter min qytetarët. 
Deklaratë: Ivan No vo sel, Le ga lis, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met 
Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq ërisë Ci vi le, Za greb, Kro a ci, 1 
qer shor 2010

Ne propozojmë, që pa ra gra fi  3, të fshi het tërësisht, 
që këtu nuk ka nevojë për „të aftë psi qi kisht dhe fi  zi-
kisht“ dhe „të kenë ni vel të lartë ar si mi mi“. 
Deklaratë: Ka ta ri na Kru ho nja, Qen dra për Pa qe, kundër dhunës 
dhe të drej tat e nje ri ut, Osi jek, Kro a ci, Kon sul ti met Na ci o na le 
me Or ga ni za tat e Shoq ërisë Ci vi le, Za greb, Kro a ci, 1 qer shor 
2010
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(...) nuk gu xojmë as se si të lejojmë që të li hen anash 
per so nat me aftësi të ku fi  zu a ra (...) Men doj, aftësitë 
për punë, pra këto du het t’i ketë per so ni, që ka, le 
të the mi, aftësi të plo ta për punë dhe kjo di het se 
çka nënkupton. Sa i përket ni ve lit të lartë të ar si-
mi mit, këtu du het ta dimë, se në këtë mënyrë je mi 
dis kri mi nu es ndaj njerëzve të moshës tetëmbëdhjetë 
vjeç de ri në njëzet e një vjeç, këtë natyrisht mund 
ta diskutojmë, por si mund t’ia sqa rojmë di kujt se 
mund të jetë kryetar, e nuk mund të jetë ko mi sar? 
Deklaratë: Ma rio Maz hiq, Ini ci a ti va për të Drej tat e Nje ri ut, 
Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq-
ërisë Ci vi le, Za greb, Kro a ci, 1 qer shor 2010

(...) paragrafët 1, 2, 3, 4, nuk di sa, vinë nga po zi ta e 
per so na ve që mer ren me të drej tat e nje ri ut. Sep se, 
si do që ta shi ko ni, kjo është dis kri mi nu e se. 
Deklaratë: Li li a na Ca nju ga, UDVDR PGZ, Za greb, Kro a ci, Kon-
sul ti met Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq ërisë Ci vi le, Za greb, 
Kro a ci, 1 qer shor 2010

(...) veçse ka pasë ar gu men ti me lid hur me aftësitë 
psi ko-fi  zi ke, unë men doj se kjo nuk është mirë sep se 
në shi kim të parë vërehet dis kri mi ni mi i qëllimshëm 
ndaj per so na ve me in va li di tet, në këtë rast du-
het shi ku ar në li gjet evro pi a ne se si e rregullojnë 
çështjen e aftësisë së punësimit. 
Deklaratë: Ivan No vo sel, Le ga lis, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met 
ra jo na le me OJQ-të mbi draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, Ba nja 
Llukë, BeH, 5 qer shor 2010

(...) nëse di kush ka dalë nga fa kul te ti apo nëse ka ku-
a li fi  kim të lartë ar si mi mi, kjo nuk do të thotë se do 
ta kryejë punën më keq ose më mirë se sa di kush që 
e ka të kryer shkollën e me sme, ndërsa e ka përvojën 
në praktikë, do të thotë e ka përvojën në praktikë në 
sfe rat e cak tu a ra për të ci lat pa ra qi tet. Kjo është në 
bazë ni ve li, ndërsa nga ana tjetër e ke mi pro ble min 
li gjor i ci li përbëhet nga e drej ta e zgjed hjes pa si ve 
apo ak ti ve e ci la im pli kon që ju të ke ni të drejtën të 
je ni të zgjed hur pas moshës tetëmbëdhjetë vjeçare. 
Deklaratë: Ivan No vo sel, Le ga lis, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met 
ra jo na le me OJQ-të mbi draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, Ba nja 
Llukë, BeH, 5 qer shor 2010

(...) unë kam një he zi tim ndaj kësaj – ku a li fi  ki mi 
i lartë ar si mi mi, men doj se ky nuk është kri ter i 
rëndësishëm, me rëndësi është të zgjid hen per so nat 
të cilët i kuptojnë vik ti mat dhe me rëndësi është që 
të jenë per so nat të cilët në ve tve te e kanë të zhvil-
lu ar ndjenjën për të tjerët, ndjenjën e hu ma ni te tit, 
ndjeshmërisë, etj... dhe për këtë nuk ke nevojë ta 
kesh të kryer fa kul te tin. 
Deklaratë: Bor ka Ru diq, Sho qa ta e gazetarëve të BeH, Sarajevë, 
BeH, Kon sul ti met ra jo na le me OJQ-të mbi draf tin e sta tu tit të 
KO MRA-së, Ba nja Llukë, BeH, 5 qer shor 2010

(...) [stu di met e lar ta], ab so lu tisht është i har tu ar në 
mënyrë të ngathët dhe men doj se kjo është dis kri-
mi nu e se dhe në një mënyrë shumë, te jet ar ro gan te, 
posaçërisht në Bosnjë e Hercegovinë të pa ras htro-
het kus hti që vik ti mat e luftës, që për to të di sku-
to het vetëm me ku a li fi  kim të lartë ar si mi mi, është 
nënçmuese dhe ofen du e se për vik ti mat e luftës, sep-
se për të gjithë është e njo hur se mëse 70% apo 80% 
të vik ti ma ve janë nga zo nat ru ra le. 
Deklaratë: Pre drag Pras hta lo, Lëvizja Evro pi a ne në BeH, Zenicë, 
BeH, Kon sul ti met ra jo na le me OJQ-të mbi draf tin e sta tu tit të 
KO MRA-së, Ba nja Llukë, BeH, 5 qer shor 2010

(...) të japë një ide, pro po zim, pra: “anëtarët dhe 
anëtaret e KO MRA-së – posedojnë ka pa ci te tet  pro-
fe si o na le (ekspertë) pu ne dhe ku a li te tet psi ko-fi  zi ke. 
Deklaratë: Pre drag Pras hta lo, Lëvizja Evro pi a ne në BeH, Zenicë, 
BeH, Kon sul ti met ra jo na le me OJQ-të mbi draf tin e sta tu tit të 
KO MRA-së, Ba nja Llukë, BeH, 5 qer shor 2010

‘nuk mund të zgjid hen per so nat për të cilët ek zi-
ston dyshi mi se ri oz se në çfarëdo mënyre kanë qenë 
përgjegjës për shke ljen e të drej ta ve të nje ri ut’, men-
doj se këtë du het de fi  nu ar më mirë sep se unë nuk e 
di çfarë është, ci li është dal li mi mes dyshi mit jo se ri-
oz dhe se ri oz.
Deklaratë:  Ma rio Maz hiq, Ini ci a ti va e të rinj ve për të drej tat 
e nje ri ut në Kro a ci, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met ra jo na le me 
OJQ-të mbi draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, Ba nja Llukë, BeH, 
5 qer shor 2010

(...) “dyshi mi se ri oz” fa moz. Ndos hta zgjid hja do të 
is hte po qe se do të jenë “njerëzit ndaj të cilëve nuk 
është ngritë he ti mi për shkak të shke ljes së të drej-
ta ve të nje ri ut”. 
Deklaratë: Ve sna Tersheliç, Do cu men ta, Za greb, Kro a ci, Kon-
sul ti met ra jo na le me OJQ-të mbi draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, 
Ba nja Llukë, BeH, 5 qer shor 2010

(...) të mos shkru het „mund të gëzojnë“. Ose gëzojnë 
ose mun den. 
Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo viq, Sho qa ta e Avokatëve Ma li i Zi, 
Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 
qer shor 2010

“Be si min e po pul lit” - po pul li zmi është në normë ju-
ri di ke, dhe kjo du het të fshi het. Pa ra gra fi  du het të 
përfundojë me “zgjid hjen e mosmarrëveshjeve” dhe 
pikë. 
Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo viq, Sho qa ta e Avokatëve, Ma li i Zi, 
Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 
qer shor 2010

Sa i përket aspek tit mo ral, men doj se kjo është ga-
bim, me gjasë men do het „të cilët gëzojnë be si min“. 
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Deklaratë:  Go ran Mi le tiq, këshilltar li gjor për të drej tat e nje ri-
ut, Ci vil Rights De fen ders, Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin 
li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

Gjatë kon sul ti me ve ka qenë një pro po zim më i mirë 
të thu het „aftësi pro fe si o na le“  në vend të „aftësi psi-
ko-fi  zi ke“ sep se di sa pjesëmarrësve në di sku tim ky 
for mu lim iu është du kur dis kri mi nu es. 
Deklaratë: Ve sna Ter she liq, Do ku men ta, Kro a ci, Kon sul ti met 
Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

(...) ju lus me vendosmëri, të hi qet dis po zi ta për 
aftësitë psi ko-fi  zi ke.
Deklaratë:  Dra gan Po po viq, YIHR, Ser bi, Kon sul ti met Ra jo na le 
me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

Pro po zoj që (...) pas „një grua“ të shënohet vi e 
pjerrtë dhe të shkru het „mas hkull“, sep se nëse do të 
shkojmë me ba ra zi atëherë le te shkojmë na ba ra zi. 
Gjit has htu (...) një të tretën e anëtarësisë e bëjnë fe-
mrat“ vi e pjerrët „mes hkujt“. 
Deklaratë: Zo ran Pusiç, Këshilli i qyte tit për të drej tat e nje ri ut, 
Kro a ci, Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, 
Kro a ci, 11 qer shor 2010

“të afërt me per so nat të cilët janë përgjegjës apo nën 
he ti me për ve pra të til la“. A do të thotë kjo se nuk 
mund të jenë as avokatët? Këtë pjesë du het fshi. 
Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo viq, Sho qa ta e Avokatëve, Ma li i Zi, 
Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 
qer shor 2010

(...) di le mat rreth ter me ve “prin ci pe të lar ta mo-
ra li”, “in te gri tet” dhe “auto ri tet”, di si  janë shumë 
të pa qar ta. Unë nuk men doj se du het të brak-
ti sen këto ter me, ato janë të za kon shme në ligj, 
posaçërisht në çështjet të ci lat në pa rim zgjed hin 
diçka. Përmbajtjen e këtyre ter me ve do t’ua bas-
hkan gje sin ata që ven do sin, ata që do të propozojnë 
dhe ven do sin për zgjed hjet. Men doj se ngus hti mi në 
përdorimin e kri te re ve shtesë apo vlerësimeve, do 
t’ua vështirësoj më shumë punën atyre të cilët zgjed-
hin, apo “me qëllim” do të çoi de ri te përjashtimi i 
di sa kandidatëve. 
Deklaratë: Ivan Jo va no viq, këshilltar li gjor në mi si o nin OS BE, 
Ser bi, Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro-
a ci, 11 qer shor 2010

(...) paj to hem se anëtarët e ko mi si o nit du het të jenë 
shte tas të shte te ve nënshkruese, ndërsa anëtarët 
tjerë mund të jenë të kor rup tu ar dhe mund të kenë 
ndonjë shtetësi tjetër. Vle rat mo ra le dhe aftësitë 
psi ko-fi  zi ke do ti le ja si kus hte. Ndos hta këto kri te-
re ta ni tingëllojnë në kup tim të gjerë, por gjith se si 
do të kon kre ti zo hen kur do të argumentojë arsyet 
e kandidaturës së ndonjë kan di da ti të cak tu ar. Në 

ra stin “dyshim se ri oz” që kanë kryer ve pra pe na le, 
kjo du het të zëvendësohet me “bazë për dyshim”, që 
është e rre gul lu ar me normë në të gjit ha ven det to-
na, si kri ter shumë i cak tu ar. 
Deklaratë: Mi ra Smaj lo viq, gjyqta re, Gjyqi i Bosnjë e Herce-
govinës, De par ta men ti për kri me luf te, Kon sul ti met Ra jo na le me 
ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

Ter mi “i shqu ar” është mjaft pro ble ma tik sep se 
jep in ter pre tim shumë të gjerë dhe i zhvil lon kon-
te stet. Përveç kësaj “ funksionarë apo per so na”? 
Funksionarët janë per so na, kjo du het të fshi het 
(per so na). 
Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo viq, Sho qa ta e Avokatëve, Ma li i Zi, 
Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 
qer shor 2010

Unë nuk po e shoh, pse të mos ha pet kon kur si për 
të gjithë, e pa staj të emërohen anëtarët nga të pa-
ra qi tu rit. 
Deklaratë: Ri fat Ras to der, Par tia So ci al de mo kra te, Podgoricë, 
Ma li i Zi, Kon sul ti met Na ci o na le me politikanët/et mbi Inicia-
tivën e the me li mit të KO MRA-së, 30 qer shor 2010  

Men doj se këtë nen nuk du het ta fshijmë të tërin, 
ndos hta ta lëmë se janë të aftë psi qi kisht, por atë 
fi  zi kisht ta fshijmë sep se pjesëmarrësit në këto 
ngjar je në ndonjë mënyrë ndos hta janë të paaftë, 
dhe nuk do të dëshiroja të lar go hen nga anëtarësia 
e KO MRA-së. Gjit has htu, men doj se kërkesa që të 
kenë ku a li fi  kim të lartë apo su per i or, do të mund të 
ndikojë në zvogëlimin e nu mrit të tyre apo në ku a-
li te tin e di sa njerëzve shumë të lartë, të cilët do të 
mund të ndih mo nin në punën e KO MRA-së.  
Deklaratë: Ma rin ko Dju riq, Sho qa ta e të kid na pu ar ve dhe të 
zhdu kur ve nga Ko so va, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met na ci o na le 
me sho qa tat e vik ti ma ve dhe fa mi ljet e vik ti ma ve për mo de lin e 
Draf tit të KO MRA-së, 3 kor rik 2010, Be o grad, Ser bi

Unë do të shto ja, nëse e me rr ni pa rasysh këtë pro po-
zim, ata të cilët nuk kanë marrë pjesë per so na lisht 
apo nuk kanë kon tri bu ar në kon fl ik tet e shkak tu a ra 
në ter ri to rin e ish Jugosllavisë. Men doj se kjo mun-
gon aty, sep se shu mi ca e atyre që kanë ndi ku ar në 
kon fl ikt, sot janë në po zi ta të lar ta udhëheq ëse. 
Deklaratë: Ol gi ca Boz ha niq, Se kre tar i Sho qatës së fa mi lje ve të 
të kid na pu ar ve dhe të zhdu kur ve në Kosovë e Me to hi, Be o grad, 
Ser bi, Kon sul ti met na ci o na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe fa mi-
ljet e vik ti ma ve për mo de lin e Draf tit të KO MRA-së, 3 kor rik 
2010, Be o grad, Ser bi

Du het të jetë ar si mim i mesëm pro fe si o nal, të the mi 
se kjo është në rre gull. Por, ar si mim i lartë pro fe si o-
nal dhe më shumë, kjo është e tepërt/pa ne voj shme. 
Deklaratë: Da mir Be sed nik, Sho qa ta e vullnetarëve të luftës të 
mi tur, Vu ko var, Kro a ci, Kon sul ti met Lo ka le me shoq ërinë ci vi le 
mbi draf tin e Sta tu tit të KO MRA-së, 14 Kor rik 2010
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Ndaj kujt ta ni është pro ble ma ti ka më afër, dhe kush 
më shumë mund të japë. Mun det ai i ci li është më i 
thel lu ar në këtë problematikë. Me vi te të tëra. Dhe, 
kjo ta ni më ka de man tu ar, kjo eks per ti za ime – 
mund të jetë ed he ku a li fi  ki mi. 
Deklaratë: Dra ga So lar, Do ku men ta, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti-
met Lo ka le me shoq ërinë ci vi le mbi draf tin e Sta tu tit të KO MRA-
së, 14 Kor rik 2010

Përpos çështjes e ci la është e natyrës prak ti ke që të 
je mi shte tas apo shte ta se, por e gjithë kjo „me vle ra 
të lar ta mo ra le“ etj, mos e zëni për të mad he por 
këto janë shumë kri te re fl u i de. E du ke pa sur pa-
rasysh se kjo do të ba zo het në një lloj marrëveshje 
ndërkombëtare atëherë çka do të jetë aty ai kri ter, 
bu rim i fak te ve për atë çka ne këtu dëshirojmë. 
Deklaratë: Bra ni slav Vor ka piq, Or ga ni za ta për iniciativën qyte ta-
re, Osi jek, Kro a ci, Kon sul ti met lo ka le me or ga ni za tat e shoq ërisë 
ci vi le mbi draft sta tu tin e KO MRA-së, 13 kor rik 2010, Osi jek, 
Kro a ci

(...) do të mjaf ton që të shkru het [në pa ra gra fi n 1, 
pi ka b] se të gjithë anëtarët dhe anëtaret janë per so-
na li te te me auto ri tet dhe in te gri tet të përkushtuara 
ndaj di a lo gut to le rant dhe zgjid hjes kon struk ti ve të 
kon fl ik te ve dhe asgjë tjetër. 
Deklaratë: Slav ko Kec man, Sho qa ta për pa qe dhe të Drej ta të 
Nje ri ut, Bi le, Kro a ci, Kon sul ti met lo ka le me or ga ni za tat e shoq-
ërisë ci vi le mbi draft sta tu tin e KO MRA-së, 13 kor rik 2010, 
Osi jek, Kro a ci

Men doj se do të is hte më mençur që përpos 
përgatitjes së lartë pro fe si o na le, ku unë en de e mbaj 
men di min tim se kjo nuk do të thotë asgjë, por një 
nga kri te ret që njerëzit të kenë eksperiencë të cak-
tu ar, çka mund si bu rim i fak te ve të rre gul lo het në 
mënyrë kom pe ten te.  
Deklaratë: Bra ni slav Vor ka piq, Or ga ni za ta për iniciativën qyte ta-
re, Osi jek, Kro a ci, Kon sul ti met lo ka le me or ga ni za tat e shoq ërisë 
ci vi le mbi draft sta tu tin e KO MRA-së, 13 kor rik 2010, Osi jek, 
Kro a ci

Men doj se do të du hej që në këtë ar ti kull të shkru-
aj se do të zgjid het së pa ku një femër dhe së pa ku 
një mas hkull. Të mos jenë aty të gjit ha, nga se aty 
shkruan së pa ku një grua që të gjithë anëtaret mund 
të jenë të gjit ha gratë. 
Deklaratë: Ve sna Ne diq, Oaza, Be li Ma na stir, Kro a ci, Kon-
sul ti met me or ga ni za tat e shoq ërisë ci vi le mbi draft sta tu tin e 
KO MRA-së, 13 kor rik 2010, Osi jek, Kro a ci

Për anëtarë ose anëtare të KO MRA-së nuk mund 
të zgjid hen per so nat për të ci lat në çfarëdo mënyre 
janë përgjegjëse për shke ljen e të drej ta ve të nje ri-
ut dhe të së drejtës hu ma ni ta re ndërkombëtare 
apo janë të lid hur ngushtë me per so na të cilët janë 
përgjegjës apo janë nën he ti me për ve pra të til la, 

e gjit has htu nuk mund të jenë as per so nat të cilët 
kanë mbështetur apo in ku ra ju ar kryer jen e ve pra ve 
të til la.
Deklaratë:  Slav ko Kec man, Sho qa ta për pa qe dhe të Drej ta 
të Nje ri ut, Bi le, Kro a ci, Kon sul ti met lo ka le me or ga ni za tat e 
shoq ërisë ci vi le mbi draft sta tu tin e KO MRA-së, 13 kor rik 2010, 
Osi jek, Kro a ci

Nuk men doj se është me rëndësi nga se veç më janë 
të për faq ësu ar përmes shte te ve. Nëse për faq ësu es 
janë për shem bull të përkatësisë së pakicës ser be, aty 
është ed he Ser bia dhe as htu më tu tje, por prapë se 
prapë është mirë që të gjin den, nga shka ku i të tjerëve 
mu [po pul lit] mi no ri tar të cilët nuk janë të për faq-
ësu ar në shte tet nënshkruese të marrëveshjes. 
Deklaratë: Dra ga So lar, Do cu men ta, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti-
met lo ka le me or ga ni za tat e shoq ërisë ci vi le mbi draft sta tu tin e 
KO MRA-s, 13 kor rik 2010, Osi jek, Kro a ci

Do të is hte mirë që në se ci lin shtet, pra në ish re-
pu bli kat e Jugosllavisë, ndos hta të jetë një pjesëtarë 
por jo pjesëtarë, që i thonë i po pul lit do mi cil, të the-
mi kon kre tisht kro a te, do të is hte pa lid hje që të jetë 
Serb, por do të is hte e ne voj shme të jetë Hun ga rez. 
Deklaratë: Slav ko Kec man, Sho qa ta për pa qe dhe të Drej ta të 
Nje ri ut, Bi le, Kro a ci, Kon sul ti met lo ka le me or ga ni za tat e shoq-
ërisë ci vi le mbi draft sta tu sin e KO MRA-së, 13 kor rik 2010, 
Osi jek, Kro a ci

Aftësia psi ko-fi  zi ke nënkupton diçka që mund ta 
ofendojë kan di da tin e mundshëm. Men doj se kjo 
është fj alë e tepërt, sep se në aspek tin psi ko-fi  zik janë 
të aftë të gjithë ata të cilët do të pro po zo hen. 
Deklaratë: Va sil Si nis htaj, Këshilltarë, Ko mu na e Qyte tit të Tu zit, 
Ma li i Zi, Kon sul ti met ra jo na le me ko mu ni te tet shumënacionale 
mbi Iniciativën për the me li min e KO MRA-së, Mo star, BeH, 28 
gusht 2010

Mi ni stria për pa ki cat, ti marrë pa rasysh palët që 
kanë qenë në kon fl ikt. Për shem bull, nëse Mi ni stria 
për pa ki ca dhe Mi ni stria e Drejtësisë së Serbisë pro-
po zon që në ko mi sion të ketë hun ga rez, men doj se 
është e pakuptimtë, do të is hte ab sur de. Por, aty do 
të du hej të jetë një për faq ësu es shqip tar, sep se kon-
fl ik ti në Ser bi ka qenë mes shqip tar ëve dhe serbëve. 
Deklaratë: Vi sar De mi ri, Sho qa ta e ish të bur go sur ve po li tik, 
zyra në Vi ti, Kosovë, Kon sul ti met na ci o na le me ish të bur go su rit 
po li tik mbi har ti min e sta tu tit të KO MRA-së, Prishtinë, Kosovë, 
15 shta tor 2010

Men doj se kjo “fi  zi ke” nuk du het të jetë kri ter për 
anëtarësim. Men doj se bar ri e ra fi  zi ke nuk du het të 
jetë pengesë, apo që per so ni du het të jetë i di plo mu ar, 
sep se me këtë ne po i largojmë njerëzit të cilët janë 
hu ma nist, e që ndos hta nuk kanë ar si mim të lartë. 
Deklaratë: Lush Kra sni qi, anëtar i fa mi ljes së vik ti ma ve, Gjakovë, 
Kosovë, Kon sul ti met ra jo na le më vik ti mat lid hur me draf tin e sta-
tu tit të KO MRA-së, Sarajevë, 18 shta tor 2010
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Raport 
maj 2010 – janar 2011

Mua më ofen don fak ti që në këtë sta tut (draft) thu-
het se njerëzit në KO MRA du het të jenë me ar si mim 
të lartë. Çka do të thotë kjo? Si pas me je, do të thotë 
se pje sa tjetër e njerëzve janë të çmendur, bu dal la, 
të padijshëm. 
Deklaratë: Alia Hox hiq, Sho qa ta e fëmijëve të vrarë në Sara-
jevës së rret hu ar nga ’92 de ri ‘95, v; Sarajevë, BeH, Kon sul ti met 
ra jo na le më vik ti mat lid hur me draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, 
Sarajevë, 18 shta tor 2010

Pro po zoj që të ndërrohet ter mi “do të tentojë” me 
ter min “obli go het”. ’ 
Deklaratë: Mi lan Rel jiq, për faq ësu es i fa mi lje ve të vik ti ma ve, 
Sho qa ta Strugë, Bi o san ska Grahovë, BeH,  Kon sul ti met ra jo na le 
më vik ti mat lid hur me draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, Sarajevë, 
18 shta tor 2010

Do ta marrë shem bul lin e Ma lit të Zi. Du het të jenë 
dy ose tre anëtarë nga Ma li i Zi. Nëse do të is hin të 
na ci o na li te tit ma la zez, do të kup to hej se në Ma lin 
e Zi vik ti mat janë vetëm të na ci o na li te tit ma la zez, 
e jo ed he boshnjakë, shqip tarë apo tjerë. Pra, du het 
të an gaz ho he mi që të jetë për faq ësim re pre zen ta tiv 
i ci li në mënyrë objek ti ve do ta shikojë ni ve lin e kri-
mit, por ed he të vik ti ma ve në tre vat e veçanta. 
Deklaratë: Amir Ku la gliq, Gratë e Srebrenicës, Srebrenicë, BeH, 
Kon sul ti met ra jo na le më vik ti mat lid hur me draf tin e sta tu tit të 
KO MRA-së, Sarajevë, 18 shta tor 2010

(…) është e ne voj shme të de fi  no het saktë funk si o ni 
po li tik. 
Deklaratë: Ivan No vo sel, Le ga lis, Kro a ci, Fo ru mi i shtatë ra jo nal 
për drejtësi tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Përbërja dhe zgjed hja e 
anëtarëve të KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 16 te tor 2010

„Kri te ret për zgjed hjen e anëtarëve /anëtareve të ko-
mi si o nit“, pa ra gra fi  4. pa ra gra fi   a, pro po zoj që kjo si 
e tillët të fshi het. Kush ka mundë, në cilëndo pjesë të 
ish ven dit tonë, t’i kundërvihet strukturës shtetërore 
të atëhershme.? Ai do të shpal lej menjëherë ose 
tradhtarë ose do ti kis hte ndodhë diçka që do ta kis-
hte humbë jetën. 
Deklaratë: Mi lo slav Stoj ko viq, Qen dra për mbroj tjen e fa mi lje ve e 
vik ti ma ve të luftës në Kosovë e Me to hi, Ser bi, Fo ru mi i shtatë ra jo-
nal për drejtësi tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Përbërja dhe zgjed hja 
e anëtarëve të KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 16 te tor 2010

Unë si nje ri, jam kundër këtij ne ni, sep se, men doj 
se dis kri mi non një numër të madh të qytetarëve në 
ter ri to rin e ish RSFJ-së (...) Unë nuk be soj se të gjithë 
kanë qenë kri mi nel luf te (...) Pse do të bënte krim 
luf te një us htar pro fe si o nist?Detyri misht detyron 
urdhër,men doj që kjo nuk du het të ketë vend në një 
tekst të tillë të sta tu tit. 
Deklaratë: Velj ko Vi qe viq, mbrojtës, Kro a ci, Fo ru mi i shtatë 
ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Përbërja dhe 
zgjed hja e anëtarëve të KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 16 te tor 
2010

Nëse ai per son ka qenë pjesëtarë i ndonjë struk tu re 
si gu rie, us hta ra ke, po li co re apo in for ma ti ve (...) ai 
nuk mund të jetë per son objek tiv, ai nuk mund të 
gjykojë në mënyrë objek ti ve. Sep se ai do të ketë punë 
me kolegët e tij, me ish ushtarët e tij, me ish policët. 
Deklaratë: Fa ton Ade mi, Bal kan In ve sti ga ti ve Re por ting Netëork, 
Kosovë, Fo ru mi i shtatë ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Gru pi 
pu nu es: Përbërja dhe zgjed hja e anëtarëve të KO MRA-së, 
Za greb, Kro a ci, 16 te tor 2010

(...) pro po zoj (...) që pa ra gra fi  (...) b, even tu a lisht të 
ri de fi  no het dhe të jetë – for ma ci o net pa ra po li co re, 
pa ra us hta ra ke, (...) por fak tet fl a sin se të këqi jat 
më të mëdha në tërë ter ri to rin e ish Jugosllavisë 
e kanë bërë ato for ma ci o ne, të ci lat kanë pasë le-
gji ti mi te tin. 
Deklaratë: Mi lo slav Stoj ko viq, Qen dra për mbroj tjen e fa mi lje ve e 
vik ti ma ve të luftës në Kosovë e Me to hi, Ser bi, Fo ru mi i shtatë ra jo-
nal për drejtësi tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Përbërja dhe zgjed hja 
e anëtarëve të KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 16 te tor 2010

Kush do të jetë ai që do të verifi kojë kri te ri u min (...) 
ci li do të jetë or ga ni që do të mer ret me këtë, që metë 
vërtetë tëpërmenden të gjit ha kri te ret? 
Deklaratë: Velj ko Vi ç e viq, UDVDR PGZ, Za greb, Kro a ci, Fo ru-
mi i shtatë ra jo nal pë drejtësi tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: 
Përbërja dhe përzgjedhja e anëtarëve të KO MRA-së, Za greb, 
Kro a ci, 16 te tor 2010

(...) ngushtë të lid hur me per so nat të cilët janë nën 
he ti me apo janë përgjegjës për shke lje të të drej-
ta ve të nje ri ut, të [drejtës] ndërkombëtare hu ma-
ni ta re. Shi ko ni, kjo është i njëjti lloj i dis kri mi ni-
mit. Si është e mun dur që fajësinë e prin dit apo 
të të afërmit familjarë të bar tet në fa mi lje apo në 
bashkëpunëtorë të afërt? 
Deklaratë: Velj ko Vi ç e viq, mbrojtës, Kro a ci, Fo ru mi i shtatë 
ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Përbërja dhe 
zgjed hja e anëtarëve të KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 16 te tor 
2010

(...) ci li është ai trup apo or gan i ci li do ta vërtetojë 
in te gri te tin e di kujt, auto ri te tin mo ral, etj? Ndërsa 
ata njerëz do të du hej të vërtetojnë fak tet e kri me ve 
të luftës si pas nor ma ve li gjo re. Nuk është përshkruar 
pro fe si o ni [për ko mi si o ner].
Deklaratë: Zhelj ko Shpe liq, Ofi cer nde ri Kro at, Pa krac, Kro a ci, 
Kon sul ti met na ci o na le me bashkësitë lo ka le mbi har ti min e Sta-
tu tit të KO MRA-së, Pa krac, Kro a ci, 22 te tor 2010

 (...) të gjit ha pi kat e pa ra gra fi t 4, du het të hi qen 
[pi kat  të ci lat janë mbaj tur në Draft sta tut dhe pi-
ka e ci la is hte në draf tet e mëparshme të sta tu tit: “i 
ci li është ose ka qenë pro fe si o nist i ushtrisë, policisë, 
inteligjencës apo struk tu ra ve të tje ra të sigurisë”] 
Deklaratë: Velj ko Vi ç e viq, UDVDR PGZ, Za greb, Kro a ci, Kon-
sul ti met na ci o na le me bashkësitë lo ka le mbi har ti min e Sta tu tit 
të KO MRA-së, Pa krac, Kro a ci, 22 te tor 2010
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(…) natyra e ime është kundër, që në një nen të fl a sim 
në mënyrë afi r ma ti ve dhe jo a fi r ma ti ve, të shpre hem 
kështu. Si pas kësaj, tre paragrafët e parë të këtij ne-
ni na fl a sin për atë se kush mund të jetë anëtarë i 
ko mi si o nit, dhe pa ras htro hen kri te ret e cak tu a ra. 
Ndërsa në pa ra gra fi n e katërt nën pi kat a), b) dhe 
c) fl i tet se kush nuk mund të jetë anëtarë i ko mi-
si o nit, gjegjësisht kush nuk mund të jetë anëtarë, 
dhe e tërë kjo është në ne nin 24. Pro po zi mi im është, 
nëse du am të mbe sim pranë kri te re ve përjashtuese, 
apo që di kujtt t’ia pamundësojmë kan di di min apo 
pro po zi min për anëtarësim në atë or gan, atëherë të 
formojmë një nen të ri, në të ci lin do të pa ras htro-
hen dhe ar gu men to hen qartë kri te ret jo a fi r ma ti ve 
apo përjashtuese, pra në ne nin 24.a. E të mos jenë 
kështu të dyja së bas hku. 
Deklaratë: Velj ko Vi ç e viq, UDVDR PGZ, Za greb, Kro a ci, Kon-
sul ti met na ci o na le me bashkësitë lo ka le mbi har ti min e Sta tu tit 
të KO MRA-së, Pa krac, Kro a ci, 22 te tor 2010

(...) në Sta tut të përfshihet mënyra se si do të zgjid-
hen anëtarët e KO MRA-së, në mënyrë që anëtari 
nga Kro a cia, nëse do ta marrë pëlqi min apo dritën e 
gjelbër  nga sho qa ta kro a te, dhe në këtë mënyrë du-
het të kon cep to het ven di mi. Kjo do të du hej të vlejë 
ed he për ven det tje ra...  
Deklaratë: Da vor Pe har, Bor di i qyte tit HDA, Mo star, BeH, Kon-
sul ti met lo ka le me për faq ësu e sit e sho qa ta ve të të bur go sur ve të 
kam pe ve të për qen dri mit dhe fa mi lje ve të vik ti ma ve, Me gju gor je, 
BeH, 11 dhje tor 2010

(...) ne ni 23., thotë – “i ci li mund ta gëzojë be si min 
në të gjit ha shte tet nënshkruese, ndërsa në ne nin e 
ris hkru ar thotë vetëm “i ci li gëzon be si min”. Men-
doj se është shumë e vështirë të gjen det per so ni si pas 
këtyre kri te re ve, pran daj ndos hta është më mirë të 
li het “mund të gëzojë” sep se su po zo het se per so ni i 
ci li ka ku a li te te të lar ta mo ra li, per so ni me in te gri-
tet të lartë e kështu me radhë, po ten ci a lisht mund 
ta ketë be si min, ndërsa është vështirë të gjen det per-
so ni i ci li do ta këtë apo gëzojë be si min në të gjashtë 
shte tet. 
Deklaratë: Jo va na Ra mo viq, Fa kul te ti Ju ri dik  i Uni ver zi te tit 
të Podgoricës, Podgoricë, Ma li i Zi, Kon sul ti me ra jo na le me 
studentët dhe shkencëtarët e rinj mbi har ti min e Sta tu tit të 
KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 17 dhje tor 2010

(...) këtu fl i tet për per so nin i ci li ka dhe gëzon be si-
min, ajo që dua të them si pas përvojës ma la zi a se, 
men doj se do të is hte më mirë të shto het, per so ni i 
ci li gëzon “be si min e pandarë”. 
Deklaratë: Edin Sma i lo viq, Fa kul te ti Fi lo zo fik, Uni ver si te ti në 
Lubjanë, stu di met post di plo mi ke, Bi je lo Po lje, Ma li i Zi, Kon sul-
ti me ra jo na le me studentët dhe shkencëtarët e rinj mbi har ti min e 
Sta tu tit të KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 17 dhje tor 2010

Bëhet fj alë për përmbajtjen të për faq ësi mit et nik 
të ko mi si o nit. E ma rr si shem bull Ma qe do ninë ku 
është paraparë që të ketë dy për faq ësu es nga dy ko-
mu ni te te et ni ke. Në Ma qe do ni jetojnë më shumë se 
dy ko mu ni te te et ni ke, pran daj pro po zoj të shto het 
pje sa ku do të thu het se për faq ësu e sit nga një shtet 
du het t’i kenë pa rasysh vik ti mat nga të gjit ha ko mu-
ni te tet et ni ke të ci lat jetojnë në atë shtet.
Deklaratë: Mi ro sla va Si mo nov ska, Shkol la e lartë e gazetarisë 
dhe marrëdhënieve me pu blik, Shkup, Ma qe do ni, Kon sul ti me 
ra jo na le me studentët dhe shkencëtarët e rinj mbi har ti min e Sta-
tu tit të KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 17 dhje tor 2010

(...) di kush që mund të japë dor ëheq je sot, pas dy 
vi tesh mund të in ku a dro het në KO MRA-në, për 
shem bull, po li ti ka ni i ci li ka qenë ak tiv atëherë dhe 
është ed he sot, mund të kyçet në KO MRA, ndërsa ka 
bërë kri me të mëdha gjatë luftës na ci o na le.
Deklaratë: Da mir Ni ko ç e viq, Fa kul te ti i shken ca ve po li ti ke, 
Her ceg No vi, Ma li i Zi, Kon sul ti me ra jo na le me studentët dhe 
shkencëtarët e rinj mbi har ti min e Sta tu tit të KO MRA-së, Za greb, 
Kro a ci, 17 dhje tor 2010

(...) e ke ni shkru ar “funk sion i shqu ar po li tik” (...) 
men doj se du het të shkru het një term shumë më i 
saktë, dal li mi mes funk si o nit po li tik dhe funk si o nit 
të shqu ar po li tik është shumë i madh, du het të jetë 
shumë më pre ci ze ed hep se tho ni se nuk do të ten to-
ni ti thek so ni të gjit ha ter met po li ti ke, në këto do të 
mund të thir ren shte tet kur do të pra no het ini ci a ti-
va, pran daj du het pa ra pra kisht të krijojmë mbroj-
tjen nga kjo. 
Deklaratë: Jo va na Ra mo viq, Fa kul te ti Ju ri dik, Uni ver si te ti në 
Podgoricë, Podgoricë, Ma li i Zi, Kon sul ti me ra jo na le me studentët 
dhe shkencëtarët e rinj mbi har ti min e Sta tu tit të KO MRA-së, 
Za greb, Kro a ci, 17 dhje tor 2010

(...) si pas men di mit tim ajo që është pa ra qitë këtu 
është pak sa e tepërt, si “anëtarë i ko mi si o nit nuk 
mund të jetë per so ni i ci li është ngushtë i lid hur 
me per so nin e gjyku ar, aku zu ar apo i ci li është 
nën he ti me për atë lloj ve pre”. Men doj se kjo është 
mënyrë me sje ta re e ku fi  zi mit të asaj se kush do të 
jetë anëtarë, sep se di kush mund të jetë për shka qe 
objek ti ve ngushtë i lid hur me atë per son, por ti ketë 
qëndri met dhe ve pri met di a me tra lisht të kundërta 
nga ai per son (...) që të mbro he mi nga kon fl ik ti i in-
te re sa ve mund të propozojmë që ai per son të tër hi-
qet nga vo ti mi apo çfarëdo ve pri mi tjetër. 
Deklaratë: Pjesëmarrës i pa i den ti fi ku ar, Kon sul ti me ra jo na le 
me studentët dhe shkencëtarët e rinj mbi har ti min e Sta tu tit të 
KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 17 dhje tor 2010

(...) pak sa më frikëson mo men ti a do të pra no nin 
vik ti mat me të vërtetë të dëshmojnë nëse i sho hin 
pjesëtarët us hta rak apo të struk tu ra ve pa ra mi li ta-
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re [si anëtarë të KO MRA-së], a do ta kenë ako ma 
qëndri min për KO MRA-në si e pa va rur, e pa po li-
ti zu ar [or gan]. 
Deklaratë: Na tas ha Sta men ko viq, Fa kul te ti Ju ri dik Ju sti ni a ni 
i Parë, Shkup, Ma qe do ni, Kon sul ti me ra jo na le me studentët 
dhe shkencëtarët e rinj mbi har ti min e Sta tu tit të KO MRA-së, 
Za greb, Kro a ci, 17 dhje tor 2010

Pra, t’i propozojmë gru pit pu nu es që ta heqë këtë 
pjesën për po zi tat e shqu a ra po li ti ke, dhe të thotë: 
se nuk mund të jetë per so ni nga asnjëra strukturë 
nëse për të ekzistojnë in di ka ci o ne se ri o ze, dyshi me 
se ri o ze se ka kryer vepër pe na le. 
Deklaratë:  Na tas ha Kan dia, Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta-
re, Këshilli Ko or di nu es i Ko a li ci o nit për KO MRA-në, Be o grad, 
Ser bi, Kon sul ti met ra jo na le me veteranët mbi draft sta tu tin për 
KO MRA-në, Shkup, Ma qe do ni, 18 dhje tor 2010

Njëjtësimi i procedurës në përzgjedhjen e 
anëtarëve dhe anëtareve të Ko mi si o nit

Në secilën palë kon trak tu e se, zgjid hen anëtarët/
anëtaret e Ko mi si o nit, si pas procedurës së 
njëjtë, të paraparë me këtë Sta tut. 

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:

Si pas men di mit tim du het të shkru het “shte ti 
nënshkrues i marrëveshjes”. 
Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo viq, Sho qa ta e Avokatëve, Ma li i Zi, 
Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 
qer shor 2010

Kan di di mi i anëtarëve dhe anëtareve

Sho qa tat e qytetarëve, in sti tu ci o net ar si mo re, 
in sti tu ci o net shken co re, bashkësitë fe ta re, sin-
di ka tat ose 30 qytetarë të palës kon trak tu e se 
mund të propozojnë kan di dat/kan di da te për 
anëtarë/anëtare të Ko mi si o nit, i ci li/a zgjid het 
në atë palë kon trak tu e se, me pëlqi min e kan di-
da tit/kan di da tes. 

Pro ce du rat e kan di di mit dhe se lek si o ni mit pri-
mar të kan di da tit/kan di da tes në palën kon trak-
tu e se i zba ton Këshilli  se lek si o nu es. 

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:

(...)kan di da tin/kan di da ten mund ta propozojnë 
or ga ni za ta jofi timprurëse apo 30 qytetarë të shte-

tit nënshkruese të marrëveshjes. Më du ket se 30 
qytetarë është numër i vogël. Do të du hej të jetë së 
pa ku 100. Nuk di për çfarë arsye është cak tu ar 30 
sep se du ket jo se ri o ze.
Deklaratë: Go ran Mi le tiq, këshilltar li gjor për të drej tat e nje ri ut, 
Ci vil Rights De fen ders, Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin 
li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

(...) 30 nënshkrime për një punë kaq se ri o ze për 
një kan di dat është shumë pak (...) Ndaj kujt është 
përgjegjës ai kan di dat?
Deklaratë: Mu ri sa Ma riq, Sho qa ta Don, Pri je dor, BeH, Kon sul-
ti met ra jo na le me ko mu ni te tet shumënacionale mbi Iniciativën 
për the me li min e KO MRA-së, Mo star, BeH, 28 gusht 2010

Ndërsa, për mua pro po zi mi prej 30 anëtarëve, 
është shumë i vogël, unë do t’i je pja 500 nënshkrime 
në mënyrë që ai per son të jetë ku a li ta tiv, i ci li do të 
dëshironte ta bëjë atë punë. 
Deklaratë: dr Azra Pas ha liq, kryeta re e Ku ven dit Ko mu nal në 
Pro je dor, BeH, Kon sul ti met ra jo na le me ko mu ni te tet shumëna-
cionale mbi Iniciativën për the me li min e KO MRA-së, Mo star, 
BeH, 28 gusht 2010

Përbërja dhe zgjed hja e Këshillave  
se lek si o nu e se

Këshillin se lek si o nu es në se ci lin shtet e 1. 
përbëjnë 9 anëtarë/anëtare, të cilët du-
het t`i plotësojnë kri te ret, të ci lat vlejnë 
për përzgjedhjen e anëtarëve/anëtareve 
të Ko mi si o nit, përveç ndalesës për kryer-
jen e funk si o ne ve të thek su a ra po li ti ke në 
periudhën në dy vi tet e fun dit pa ra shpal-
ljes së kon kur sit për zgjed hjen e anëtarëve 
dhe anëtareve të Ko mi si o nit, dhe në periu-
dhën, e ci la përfshihet në kompetencën e 
Ko mi si o nit. 

Anëtarët/anëtaret e Këshillit se lek si o nu es 2. 
nuk mund të kan di do hen për anëtarësim 
në Ko mi sion.

Tre anëtarët/anëtaret e Këshillit se lek si-3. 
o nu es i emëron mi ni stri kom pe tent për të 
drej tat e nje ri ut,  me pëlqim të Ko mi si o nit 
par la men tar ose të Ko mi si o nit kom pe tent 
për të drej tat e nje ri ut ose marrëdhëniet 
ndërnacionale. 

Tre anëtarë/anëtare të Këshillit se lek si o nu-4. 
es përzgjidhen nga anëtarët e Ko a li ci o nit 
për KO MRA në palën kon trak tu e se. 

Gjashtë anëtarët/anëtaret e parë/a të Kë-5. 
shillit se lek si o nu es emërohen, gjegjësisht 
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zgjedhën në bazë të pa ra gra fi t 3 dhe 4 të këtij 
ne ni,  në afa tin prej 45 ditësh, nga di ta e ra ti-
fi  ki mit të fun dit të Kontratës ndërkombëtare 
për the me li min e Ko mi si o nit.

Mi ni stri kom pe tent shpall zgjed hjen e 6. 
katër anëtarëve dhe anëtareve të Ko mi si o-
nit se lek si o nu es, dhe në afa tin prej 8 ditësh 
shpall kon kur sin për zgjed hjen ed he të 3 
anëtarëve/anëtareve të tjerë  të ko mi si o nit. 

Gjashtë anëtarët/anëtaret e përzgjedhur 7. 
më parë, do të përkushtohen që të zgjed hin 
tre anëtarët/anëtaret e mbe tur të Këshillit 
se lek si o nu es, me kon sen sus, dhe nëse një 
gjë e tillë nuk do të jetë e mun dur, atëherë 
zgjed hja bëhet me shumicë të vo ta ve. 

Mi ni stri kom pe tent, Ko a li ci o ni për KO-8. 
MRA dhe anëtarët/anëtaret e Këshillit se-
lek si o nu es, të emëruar dhe zgjed hur në 
bazë të pa ra gra fi t 3 dhe 4 të këtij ne ni, do 
të sigurojnë që së pa ku 1/3 e anëtarësisë të 
përbëhet nga fe mrat, gjegjësisht mes hkujt, 
dhe do të përkushtohen që të sigurojnë që 
1/3 e anëtarësisë të përbëhet nga për faq ësu-
e sit/për faq ësu e set e sho qatës së vik ti ma ve, 
du ke përfshirë ed he sho qa tat e vik ti ma ve, të 
ci lat nuk janë anëtare të Ko a li ci o nit për KO-
MRA, me kusht që të jenë të re gji stru a ra, së 
pa ku tre vjet pa ra nënshkrimit të kontratës 
për the me li min e Ko mi si o nit.

Mi ni stri kom pe tent shpall zgjed hjen e 9. 
Këshillit se lek si o nu es dhe i si gu ron kus htet 
për punën e tij. 

Me Këshillin se lek si o nu es kryeson anëtari/10. 
anëtarja  më i/e mos hu ar, i/e ci li/a e cak ton 
mbaj tjen e seancës kon sti tu ti ve  në afa tin 
prej 43 ditësh nga di ta e shpal ljes së kon-
kur sit si pas pa ra gra fi t 6 të këtij ne ni. 

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:

Men doj se du het të vlejnë të njëjtat kri te re si ato 
që janë për zgjed hjen e anëtarëve [të ko mi si o nit], 
të njëjtat kri te re du het të vlejnë ed he për pa ne lin 
zgjed hor (se lek si o nu es). 
Deklaratë: Si mon Si mo no viq, ak ti vist për të drej tat e nje ri ut, 
Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met ra jo na le me të rinjtë mbi draf tin e 
Sta tu tit të KO MRA-së, Podgoricë, Ma li i Zi, 29 maj 2010

Tre anëtarë i emëron Mi ni stri i i të drej ta ve të nje ri-
ut dhe pa ki ca ve apo Mi ni stri i Drejtësisë. Në kon sul-

ti me me anëtarët e ko mi si o ne ve par la men ta re (…) 
për të drej tat e nje ri ut, men doj se kjo është mirë. 
Deklaratë: Tin Ga zi vo da, Qen dra për të Drej tat e Nje ri ut, 
Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq-
ërisë Ci vi le, Za greb, Kro a ci, 1 qer shor 2010

Mi ni stria e drejtësisë, vërteton zgjed hjen e ko mi si-
o nit përzgjedhor. Kjo është si të sjel lim një instancë 
shtesë. Unë jam më shumë për ndonjë for mu lim i 
ci li do të gjen dej të paktën në këto tek stet to na „jep 
pëlqi min“. 
Deklaratë: Tin Ga zi vo da, Qen dra për të Drej tat e Nje ri ut, 
Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq-
ërisë Ci vi le, Za greb, Kro a ci, 1 qer shor 2010

Do të is hte më mirë që [mi ni stri a] të japë pëlqi min 
në vend se të konfi rmojë. Atyre du het tu ipet sa më 
pak in ge ren ca, në mënyrë që të mos keq për do rin po-
zi tat e tyre. 
Deklaratë: Mir ja na Bi lo pa vlo viq, Del fin, Pa krac, Kro a ci, Kon sul-
ti met ra jo na le me ko mu ni te tet shumënacionale mbi Iniciativën 
për the me li min e KO MRA-së, Mo star, BeH, 28 gusht 2010

Kon cep ti pa ne li përzgjedhës është i papërshtatshëm, 
në aspek tin ter mi no lo gjik është i pa qartë. Du het të 
shkru het or ga ni zgjed hor, or ga ni për përzgjedhjen e 
anëtarëve të KO MRA-së, etj. 
Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo viq, Sho qa ta e Avokatëve, Ma li i Zi, 
Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 
qer shor 2010

Me rëndësi është që kjo[ Zgjed hja e ko mi si o nit zgjed-
hor] të bëhet në kon sul tim me anëtarët e Ko mi si o nit 
par la men tar për të drej tat e nje ri ut apo Këshillit 
për të drej tat e nje ri ut dhe pa ki ca ve, siç është në 
Kro a ci . 
Deklaratë: Ve sna Ter she liq, Do ku men ta, Kro a ci, Kon sul ti met 
Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

Bindshëm jam kundër që çfarëdo ko a li ci o ni i or-
ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re të ketë çfarëdo ro li në një 
çështje for ma le siç është zgjed hja e komisionarëve.
Deklaratë:  Dra gan Po po viq, YIHR, Ser bi, Kon sul ti met Ra jo na le 
me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

Pse këta tre anëtarë të mos jenë – dhe këtu më 
pëlqen pro po zi mi i ju aj – Gjyqta ri Su prem, Gjyqta-
ri i Gjykatës Kus hte tu e se dhe Avo ka ti i po pul lit 
(om bud sper so ni).  
Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo viq, Sho qa ta e Avokatëve, Ma li i Zi, 
Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 
qer shor 2010

(...) të gjithë ne (Ko a li ci o ni për KO MRA) mendojmë 
se du het të je mi ko a li ci o ni për avo kim, i ci li e im-
ple men ton këtë pro ces, por nuk du het të je mi 
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posaçërisht të traj tu ar dhe të ke mi pri vi le gje të 
veçanta në pro po zi me apo në pjesëmarrje në Pa ne-
lin Përzgjedhës, kështu që ne vetë, in di vi du a lisht si 
anëtarë të ko a li ci o nit do të kërkojmë të mos na je-
pen kurrfarë pri vi le gje të veçanta. 
Deklaratë: Na tas ha Kan diq, Fon di për të Drej ten Hu ma ni ta re, 
Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, 
Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

Nuk po më pëlqen që anëtarët e Gjyka ta ve Su pre-
me dhe Kus hte tu e se të përfshihen në pro ces. Sërish 
bëjë pyetjen se a mun det ndonjë kryetar i ndonjë 
gjyka te në ish Ju go slla vi të jetë i pa va rur, ndos hta në 
Austra li. Ase si. E ta ni – e zgjed hin shte tet, e ai në 
cilësinë e tij per so na le du het të veprojë pa va rur dhe 
paanshëm. Kjo s’është e mun dur. Asnjë kryetar gjyka-
te nuk mund të veprojë pa va rur dhe paanshëm. 
Deklaratë: Mi ro lub Vi to ro viq, pro ku ror, Pro ku ro ria për kri me 
luf te, Re pu bli ka e Serbisë, Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin 
li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

Çfarë ndodhë nëse (Mi ni stria) nuk e mi ra ton? Ai 
pro po zon tre, ko a li ci o ni pro po zon tre, së bas hku i 
zgjed hin tre, dhe  në fund të pro ce sit Mi ni stria e 
kon fi r mon zgjed hjen. Të kujt? Pa ne lit Përzgjedhës. 
Ajo as nuk është zgjed hje e kandidatëve. Men doj se 
ky pa ra graf është i tepërt, mund të jetë mjet i pen-
ge sa ve më të ul ta po li ti ke në tërë pro ce sin dhe du het 
të fshi het. 
Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo viq, Sho qa ta e Avokatëve, Ma li i Zi, 
Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 
qer shor 2010

Çështja tjetër, Pa ne li përzgjedhës. Sin qe risht, mua 
kjo me mi ni strat nuk po më pëlqen. Një të tretën e 
zgjedhë gru pi jo for mal i or ga ni za ta ve, një të tretën 
tjetër e zgjed hin mi ni strat në shte te të ndryshme 
shumë të ndryshëm, dhe pa staj ata së bas hku 
zgjed hin një të tretën e mbe tur. Ndos hta do të du-
hej marrë funk si o net të ci lat janë ve tve tiu të pa va-
ru ra, dhe që njerëzit në pa nel të për faq ëso hen për 
nga pro fe si o net. Për shem bull, në se ci lin shtet le të 
jetë anëtar i pa ne lit om bud sper so ni (Avo ka ti i po-
pul lit), Kryeta ri i Gjykatës Su pre me dhe Kryeta ri i 
Gjykatës Kus hte tu e se (i ci li ed he mund të udhëheqë 
pa ne lin sep se në shu me shte te ky funk sion ka peshë 
të mad he). Pro po zi mi ynë ka qenë Rektorët e Uni-
ver si te tit, e për këtë mund të fl i tet ako ma? 
Deklaratë: Dra gan Po po viq, YIHR, Ser bi, Kon sul ti met Ra jo na le 
me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

(…) tre anëtarë i emëron Mi ni stri i të drej ta ve të nje-
ri ut dhe pa ki ca ve. Nëse  shi ko ni se çka pu non Mi-
ni stria për mbroj tjen e drej ta ve të nje ri ut dhe pa ki-
ca ve në Ma lin e Zi, nëse do të shih ni çka ka pu nu ar 

de ri ta ni, atëherë mund të the mi se më së shum ti 
i ka mbrojt ata të cilët i kanë bërë këto padrejtësi 
ed he ta ni e bënë të njëjtën, e mbron padrejtësinë. 
Pran daj nëse këtë ia le ni atij të vendosë, nuk e di se 
si do të bëhet. Do të ke ni diçka që nuk është qëlli mi 
i kësaj për çka po fl i sni. 
Deklaratë: Meh met Bard hi, Lid hja De mo kra ti ke në Ma lin e ZI, 
Ul qin, Ma li i Zi, Kon sul ti met Na ci o na le me politikanët/et mbi 
Iniciativën e the me li mit të KO MRA-së, 30 qer shor 2010

Do të thotë, Mi ni stri përgjegjës për të drej tat e nje-
ri ut apo Mi ni stri i Drejtësisë i zgjedhë tre anëtarë, 
anëtarë për KO MRA-në nga ai shtet apo Ko so va 
tre, tre me kon kurs, dhe këtë e kon fi r mon ku ven di 
ko mu nal, pa si që ajo megjithatë është or gan par la-
men tar i ci li për faq ëson skenën po li ti ke ak tu a le në 
pozitë në atë shtet, se është ai që vendosë.
Deklaratë: Mi o drag Lin ta, Kryetar i Ko a li ci o nit për refugjatët 
në Republikën e Serbisë, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met na ci o na le 
me sho qa tat e vik ti ma ve dhe fa mi ljet e vik ti ma ve për mo de lin e 
Draf tit të KO MRA-së, 3 kor rik 2010, Be o grad, Ser bi

„Mi ni stria për të drej tat e nje ri ut dhe të pa ki ca-
ve dhe Mi ni stria e drejtësisë konfi rmojnë”, por ata 
nuk konfi rmojnë, ata ja pin pëlqi min. Ne nuk pre-
sim nga ata të konfi rmojnë, ne nuk du am nga ata 
të kenë in ge ren ca ndaj diçkaje që nuk është pronësi 
e tyre in te lek tu a le. 
Deklaratë: Mir ja na Bi lo pa vlo viq, Del fin, Pa krac, Kro a ci, Kon sul-
ti met ra jo na le me ko mu ni te tet shumënacionale mbi Iniciativën 
për the me li min e KO MRA-së, Mo star, BeH, 28 gusht 2010

(...) “në mbled hjen e parë kon sti tu i ve anëtarët dhe 
anëtaret e KO MRA-së do të për pi qen ta zgjed-
hin kryeta rin apo kryeta ren e KO MRA-së dhe ta 
përpilojnë rre gul lo ren”... në sta tut nuk mund të thu-
het se „do të për pi qen” ta përpilojnë rre gul lo ren dhe 
ta zgjed hin kryeta rin, por (...) „në mbled hjen e parë 
përpilohet rre gul lor ja dhe zgjid het kryeta ri”; me ate 
që ndos hta do të du hej të sqa ro hej më saktë de fi  ni mi 
i çështjes së dy të tre ta ve të shumicës. Dhe mënyra 
e kan di di mit të kryeta rit, të mos vijmë në situatë 
që shte tet mes ve ti të lobojnë, Ser bia dhe Kro a cia 
kundër kan di da tit nga Bo snja, kjo [KO MRA] do të 
nënkuptonte me mijëra kandidatë të aftësuar mirë, 
pro fe si o nist të ko or di nu ar në mënyrë të përkryer në 
shte tet të ci lat janë të gatshme të bashkëpunojnë. As 
nuk e ke mi atë sa si të njerëzve, gjegjësisht mje te për 
ti pa gu ar ata, e as ko or di ni mi nuk është anë e jo na 
e fortë, te të gjithë ne në Ball kan, e as shte tet to na 
nuk funksionojnë në mënyrë të përkryer. Po qe se kjo 
ka lid hje me do na ci o net, atëherë të negociojmë me 
të gjit ha shte tet to na çështjen e fi  nan ci mit të rre-
gullt nga bux he tet e shte te ve, dhe të mos ku fi  zo he mi 
vetëm në dy vi te. 
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Deklaratë: Mir sad Ju su fo viq, ko or di na tor për bashkëpunim 
ndërkombëtarë në Komunën e No vi Pa za rit, Ser bi, Kon sul ti met 
ra jo na le me ko mu ni te tet shumënacionale mbi Iniciativën për the-
me li min e KO MRA-së, Mo star, BeH, 28 gusht 2010

(...) në të gjit ha shte tet ekzistojnë sho qa tat e ko mu-
na ve, në Ser bi është Kon fe ren ca e përhershme e qyte-
te ve, në Ma lin e Zi gjit has htu ek zi ston Aso ci a ci o ni i 
ko mu na ve. Men doj se do të is hte mirë të jetë një për-
faq ësu es i ko mu na ve, nuk është e thënë të jetë kryeta-
ri i komunës, por di kush që ato sho qa ta apo aso ci-
a ci o ne e përzgjedhin. Nëse i ke mi për faq ësu e sit nga 
qe ve ria, për faq ësu es nga sek to ri jo-qe ve ri tar, men doj 
se atëherë ai do të is hte një tre gim i mirë, dhe në këtë 
mënyrë ko mu nat do të lid hes hin me këto ak ti vi te te. 
Deklaratë: Tar zan Mi los he viq, kryetar i Komunës në Bi je lo Po lje, 
Ma li i Zi, Kon sul ti me na ci o na le me ko mu ni te tin lo kal në Mal të 
Zi, Podgoricë, 14 shta tor 2010 

Mi ni stria e drejtësisë së Bosnë e Hercegovinës nuk 
mun det t’i sjellë ven di met pa Republikën Serp ska 
dhe Federatën. Dhe, afa ti është i shkurtë. 
Deklaratë: Dra gi slav Mi ja no viq, për faq ësu es i Sho qatës së 
invalidëve us hta rak të Komunës së Zvor ni kut, BeH, Kon sul ti met 
ra jo na le më vik ti mat lid hur me draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, 
Sarajevë, 18 shta tor 2010

(...) thotë se – “Ko mi si o ni zgjed hor në se ci lin shtet do të 
përbëhet nga nëntë anëtarë të cilët du het ti plotësojnë 
kri te ret të cilët vlejnë ed he për zgjed hjen e anëtarëve të 
ko mi si o nit, përveç për kryer jen e funk si o nit të cak tu ar 
po li tik”. Pra, funk si o ni i shqu ar po li tik, pa ra kësaj nuk 
përshkruhet askund, e as nuk përmendet. 
Deklaratë: Ivan No vo sel, Le ga lis, Kro a ci, Fo ru mi i shtatë ra jo nal 
për drejtësi tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Përbërja dhe zgjed hja e 
anëtarëve të KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 16 te tor 2010

Për çfarë arsye është e obli gu es hme ba ra zia gji no re 
dhe pse po i je pet përparësi në kra ha sim me gjërat 
tje ra të ci lat mua po më du ken më të rëndësishme, 
gjegjësisht që aty të jenë për faq ësu e sit e sho qa ta ve 
apo të po puj ve pakicë? 
Deklaratë: Ivan Dju riq, Aka de mia për di plo ma ci dhe si gu ri, Be o-
grad, Ser bi, Kon sul ti me ra jo na le me studentët dhe shkencëtarët 
e rinj mbi har ti min e Sta tu tit të KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 17 
dhje tor 2010

Zgjed hja e kandidatëve/kan di da te ve për 
anëtarësim në Ko mi sion nga ana e Këshillit  

se lek si o nu es

Këshilli se lek si o nu es, në se ci lin shtet, në 1. 
afa tin prej 8 ditësh nga di ta e mbaj tjes së 
mbled hjes kon sti tu ti ve, shpall kon kurs për 
zgjed hjen e anëtarëve dhe anëtareve të Ko-
mi si o nit, në afa tin prej 30 ditësh. 

Në afa tin prej 8 ditësh, nga di ta e mbylljes 2. 
së kon kur sit, Këshilli se lek si o nu es shpall në 
in ter net fa qen e Ministrisë kom pe ten te si-
pas Ne nit 27, pa ra gra fi  3, si vi jon: 

Nu mrin e përgjithshëm të kan di da tu ra ve të a. 
ar ri tu ra; 

Listën e emra ve të kandidatëve/kan di da te ve, b. 
kan di da tu rat e të cilëve do të shqyrto hen,

Këshilli se lek si o nu es mund të vendosë 3. 
që t`i intervistojë të gjithë ose di sa prej 
kandidatëve/kan di da te ve. In ter vi sta është 
e ha pur për pu blik.

Këshilli se lek si o nu es mund të kërkoj in-4. 
for ma ta për kan di da tin/kan di da ten nga 
or ga net shtetërore dhe in sti tu ci o net pu-
bli ke, ndërsa ato janë të obli gu a ra që në 
kërkesë të Këshillit për qa sje në in for ma ta 
të përgjigjen më ur gjen tisht. 

Këshilli se lek si o nu es përkushtohet që të 5. 
gjit ha ven di met t`i marrë me ven dim una-
nim, ndërsa, në rast kur kon sen su si nuk 
mund të ar ri het, do të ven do set me shumicë 
prej 5 anëtarëve/eve.

Këshilli se lek si o nu es e vlerëson plotësimin e 6. 
kus hte ve të kandidatëve/kan di da te ve, kan-
di da tu rat e të cilëve i ka marrë në shqyrtim 
dhe e ngus hton përzgjedhjen në listën e ci-
la përmban nu mrin për dy de ri në tre herë 
më të madh të kandidatëve dhe kan di da te-
ve nga nu mri i anëtarëve dhe anëtareve të 
Ko mi si o nit, të cilët zgjedhën në palën kon-
trak tu e se. 

Në afa tin prej 40 ditësh, nga di ta e mbylljes 7. 
së kon kur sit Këshilli se lek si o nu es shpall 
listën e kandidatëve/kan di da te ve, dhe të 
njëjtën ia dërgon, po të njëjtën ditë, kryeta-
rit/kryesisë së palës kon trak tu e se. 

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:

Lid hur me dilemën e ci la u përmend, ko mi si o-
ni zgjed hor (pa ne li përzgjedhës) ia dorëzon listën 
kryeta rit, kryesisë së shte tit, unë men doj së kjo 
është çështje e ci la mund të zgjid het me li gjin të ci-
lin du het ta miratojmë. Pra, nuk jam i si gurt a du-
het të qëndrojë kjo këtu, kjo është li gjo re, a mund të 
qëndrojë pa ra se të mi ra to het li gji. 
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Deklaratë:  Tin Ga zi vo da, Qen dra për të Drej tat e Nje ri ut, 
Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq-
ërisë Ci vi le, Za greb, Kro a ci, 1 qer shor 2010

(...) pa siqë të gjit ha shte tet në ra jon e kanë 
ligjshmërinë si or ga nin më të lartë, pse gru pi pu-
nu es është përcaktuar për atë që kryetarët të kenë 
ro lin me ra stin e zgjed hjes së ko me sa rit?
Deklaratë: Ma ja Mi qiq, Ini ci a ti va e të rinj ve për të drej tat e nje-
ri ut në Ser bi, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met ra jo na le me OJQ-të 
mbi draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, Ba nja Llukë, BeH, 5 qer-
shor 2010

(...) unë nuk do t’ia je pja mundësinë pre si den tit që 
të zgjedhë, por par la men tit, si një or gan më i gjerë. 
Deklaratë: Za im Ele zi, Këshilli i OJQ-ve bos hnja ke në Kosovë, 
Pejë, Kosovë, Kon sul ti met ra jo na le me OJQ-të mbi draf tin e sta-
tu tit të KO MRA-së, Ba nja Llukë, BeH, 5 qer shor 2010

E kam një dilemë të mad he lid hur me ro lin e 
presidencës në Bosnjë e Hercegovinë lid hur me ko-
mi si o nin, sep se të ne, me të vërtetë pre si den ca është 
një or gan mjaft fl uid me qëndri me të ci lat askujt 
nuk i ndihmojnë përpos qëndri me ve të tyre po li-
ti ke. Unë, këto kom pe ten cat e pre si den tit në këtë 
draft, do t’ia tran sfe ro ja Par la men tit të Bosnjë e 
Hercegovinës. 
Deklaratë: Bor ka Ru diq, Sho qa ta e Gazetarëve BeH, Sarajevë, 
BeH, Kon sul ti met ra jo na le me OJQ-të mbi draf tin e sta tu tit të 
KO MRA-së, Ba nja Llukë, BeH, 5 qer shor 2010

Pi kat(...) du het të kthe hen si pas logjikës në vaz-
hdim: ’kan di da ti fi l li misht in ter vi sto het, pas asaj 
pu bli ko hen re zul ta tet.’
Deklaratë:  Bra ni slav Ra du lo viq, Sho qa ta e Avokatëve, Ma li i Zi, 
Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 
qer shor 2010

Gjit has htu, pro ce du ra e zgjed hjes së komisionerëve 
është shumë e kom pli ku ar, du het të thjes hto het e 
tëra sep se mund të pa ra qesë pro blem. 
Deklaratë: Be rat Luz ha, ish i bur go sur po li tik, Prishtinë, Kosovë, 
Kon sul ti met na ci o na le me ish të bur go su rit po li tik mbi har ti min 
e sta tu tit të KO MRA-së, Prishtinë, Kosovë, 15 shta tor 2010

(...) men doj se pa ne li zgjed hor du het ti intervistojë 
të gjithë (...) [kandidatët], pikërisht për shkak të 
përzierjes së shte te ve në përzgjedhje.
Deklaratë: Jo va na Ra mo viq, Fa kul te ti Ju ri dik, Uni ver si te ti në 
Podgoricë, Podgoricë, Ma li i Zi,  Kon sul ti me ra jo na le me 
studentët dhe shkencëtarët e rinj mbi har ti min e Sta tu tit të 
KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 17 dhje tor 2010

(...) çdo Asam ble apo or gan le gji sla tiv i shte te ve të 
ci lat do të jenë shte te nënshkruese, në perspektivë 
kanë ko mi te tet e përhershme të të drej ta ve të nje ri-
ut. Pro po zoj që nga ato ko mi te te të përhershme të 
rr jed hin pro po zi met për anëtarët, e pa staj në ku-

ven de të zgjid hen ata anëtarë,  me fak tin se ne në 
Republikën e Ma qe do nisë e shfrytëzojmë (...) Si ste-
min e Ba den te rit apo metodën e ci la është e njo hur 
si pas gjykatësit fran cez Ro bert Ba den ter, i ci li është 
dy të tre tat e shumicës. Dy të tre tat e shumicës për 
tërë or ga nin le gji sla tiv [ko mi te tin] dhe dy të tre tat 
shtesë të shumicës nga vetë or ga ni le gji sla tiv. Pro po-
zi mi im rr jedh nga agjen ci o net le gji sla ti ve, të ci lat 
në shumicën e ras te ve përzgjidhen me dy të tre tat 
e shumicës, e ci la njëkohësisht si gu ron objek ti vi te-
tin dhe pajtueshmërinë po li ti ke. Në kuadër të këtij 
pro ce si vlerësoj së pajtueshmëria po li ti ke është ven-
dim ta re. 
Deklaratë: Timço Mu cun ski, Fa kul te ti Ju ri dik Ju sti ni a ni i 
Parë, Shkup, Ma qe do ni, Kon sul ti me ra jo na le me studentët 
dhe shkencëtarët e rinj mbi har ti min e Sta tu tit të KO MRA-së, 
Za greb, Kro a ci, 17 dhje tor 2010

Zgjed hja e anëtarëve dhe anëtareve të 
Ko mi si o nit nga ana e kryeta rit/kryesisë së 

palëve kon trak tu e se

Kryeta ri/kryesia e shte tit kon trak tu es krye-1. 
jnë zgjed hjen përfundimtare të anëtarëve 
dhe anëtareve të Ko mi si o nit, të cilët zgjed-
hin në palën kon trak tu e se në me sin e 
kandidatëve dhe kan di da te ve nga li sta të 
cilën ia dërgon Këshilli se lek si o nu es. 

Kryetarët/kryesitë e palëve kon trak tu e se 2. 
e informojnë njëri-tje trin për zgjed hjet e 
tyre 30 ditë nga di ta kur Këshilli se lek si o-
nu es ua dërgon listën e kandidatëve, pa ra 
se për këtë ta informojnë pu bli kun.

Kryetarët/kryesitë e palëve kon trak tu e se i 3. 
shpal lin emrat e anëtarëve dhe anëtareve 
të Ko mi si o nit 15 ditë nga di ta kur të gjithë 
pranojnë njof ti min nga pa ra gra fi  2 të këtij 
ne ni. 

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:

(...) men doj se është shumë me rëndësi, që menjëherë 
t’i zgjed him ed he zëvendësit e anëtarëve... shumë 
shpesh në këshille të ndryshme dhe në or ga ne për-
faq ësu e se, mer ret ai që ka të drejtën e votës si dhe 
zëvendësi  i tij, sep se është vështirë të su po zo het që 
të kenë mundësinë të dy të jenë pre zent njëkohësisht 
në mbled hje. 
Deklaratë: Li li a na Ca nju ga, UDVDR PGZ, Za greb, Kro a ci, Kon-
sul ti met Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq ërisë Ci vi le, Za greb, 
Kro a ci, 1 qer shor 2010
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Men doj se shte te ve, gjit has htu du het dhënë hapësirë 
për mundësinë e vërejtjes kur zgjedhën njëzet 
komisarë/e. Pra, që se ci li shtet, si në ra stin e zgjed hjes 
se ambasadorëve, pa staj shte ti mund të japë ndonjë 
ve to për atë am ba sa dor.
Deklaratë: Gor dan Bo sa nac, Qen dra për stu di me të pa qes, 
Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq-
ërisë Ci vi le, Za greb, Kro a ci, 1 qer shor 2010

Pa si që në fund të kësaj pro ce du re një rol i rëndë-
sishëm i  është cak tu ar kryeta rit ose kryesisë, më 
du het ta përsëris pyetjen e shtru ar në kon sul ti met e 
de ri tas hme, a bie kjo nën kompetencën e Kryeta rit 
si detyrë shtesë e tij apo bie hyn nën kom pe ten cat të 
ci lat në di sa ven de i kanë in sti tu ci o net shtetërore e 
jo Kryeta ri. 
Deklaratë: Ve sna Ter she liq, Do ku men ta, Kro a ci, Kon sul ti met 
Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

Gru pi pu nu es, si du ket, ka vlerësuar se ka mbizo-
tëruar men di mi se Kryetarët zgjed hin komisionarët. 
Men doj se kjo mund të jetë zgjed hje le gji ti me, por 
gjit has htu men doj se kjo ka një rre zik po ten cial, e 
kjo është mun ge sa e le gji ti mi te tit. Nëse Kryetarët i 
zgjed hin komisionarët, atëherë bie një rol i madh 
në Kryetarët. E di se kështu ka qenë në shte tet 
Amerikës La ti ne dhe shoh se pje sa më e mad he e 
këtij ma te ri a li është e ba zu ar në përvojën e shte te-
ve të Amerikës La ti ne, por du het marrë pa rasysh 
se Kryetarët në shte tet e Amerikës Ju go re, ku do-
mi non si ste mi i fortë pre si den cial, dhe këtu nuk 
kanë kom pe ten ca të ba ra bar ta. Ne po synojmë t’i 
ja pim kom pe ten ca Kryeta rit, dhe të anashkalojmë 
Par la men tin (përpos në ra stin e mi ra ti mit të 
marrëveshjes ndërshtetërore) dhe shumicën par la-
men ta re nga zgjed hjet e ko mi si o na rit. A du het nga 
zgjed hja e komisarëve të anas hka lo het par la men ti 
si or ga ni më i lartë i shte tit në të gjit ha shte tet e ish 
Jugosllavisë? Pa staj vinë ed he çështjet prak ti ke: çka 
nëse Kryeta ri dhe par la men ti nuk janë nga e njëjta 
shumicë Kështu që komisionarët të cilët në Kro a ci 
do t’i zgjedhë Jo si po vi qi nuk do të jenë si pas vul lne-
tit të Qe ve risë, kur se pikërisht Qe ve ria do të jetë e 
ngar ku ar të bashkëpunojë me Ko mi si o nin. Këto 
janë çështje prak ti ke dhe po li ti ke. Th ek sin pikërisht 
e vejë në çështjen thelbësore, në të ci lat unë in si stoj, 
por këtë e shfrytëzoj si ar gu ment anësor. 
Deklaratë: Dra gan Po po viq, Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te-
tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010)

Do të is hte e natyrs hme që këtë ta bëjë Pa ra la men ti, 
por kjo është çështje po li ti ke.
Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo viq, Sho qa ta e Avokatëve, Ma li i Zi, 
Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 
qer shor 2010

Vetëm des ha të them se nuk e kam të qartë se në 
bazë të çfarë kri te re ve Kryeta ri ose Kryesia du het t’i 
sjel lin ven di met e tyre për zgjed hjen. 
Deklaratë: Je le na Ste van qe viq, këshilltare li gjo re në mi si o-
nin OS BE, Ser bi, Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, 
Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

Më in te re son, se de ri në çfarë ma se, anëtarët e ko-
mi si o nit do të jenë të pa va rur, du ke marrë pa rasysh 
se do ti zgjed hin presidentët? Men doj, se si gu risht, 
do të vimë në situatë që ata do ti zgjed hin anëtarët 
që do të jenë të përshtatshëm për ta. Më in te re son se 
në çfarë mënyre do të pa ran da lo het kjo? 
Deklaratë: Ad mir Adro viq, Fo ru mi i të rinjëve të palës Bos hnja-
ke, Rozhajë, Ma li i Zi, Kon sul ti met Na ci o na le me të rinjët mbi 
Iniciativën për the me li min e KO MRA-së, Podgoricë, Ma li i Zi, 
15 dhje tor 2010

(...) ci lat janë ato me to da, me të ci lat Ini ci a ti va për 
KO MRA, dëshiron të sigurojë pavarësinë e anëtarëve, 
dukë pasë pa rasysh, pa siqë për shem bull, në Ma lin 
e Zi, gar ni tu ra po li ti ke nuk është ndërruar në 20-të 
vi tet e fun dit, në Ser bi SPS-i, është sërish në qe ve ri, 
përderisa në Kro a ci ako ma udhëheqë HDZ-ja? 
Deklaratë: Ste van Kan diq, stu dent, Fa kul te ti ju ri dik, Sho qa ta e 
juristëve të Ma lit të Zi dhe Sho qa ta Evro pi a ne e studentëve të 
ju ri di kut Ma li i Zi, Podgoricë, Kon sul ti met Na ci o na le me të rinjët 
mbi Iniciativën për the me li min e KO MRA-së, Podgoricë, Ma li i 
Zi, 15 dhje tor 2010

(...) me ra stin e zgjed hjes se anëtarëve të ko mi si o nit, 
men doj se do mos do du het të zgjid hen në par la men-
te, e jo nga kryeta ri, sep se par la men ti është or gan 
ligjvënës, dhe ai është zgjed hur drejtpërdrejt nga vo-
ta e po pul lit, dhe për këtë arsye men doj se zgjed hja 
në par la ment është më e mirë. 
Deklaratë: Edin Sma i lo viq, Fa kul te ti Fi lo zo fik, Uni ver si te ti në 
Lubjanë, stu di met post di plo mi ke, Bi je lo Po lje, Ma li i Zi, Kon sul-
ti me ra jo na le me studentët dhe shkencëtarët e rinj mbi har ti min e 
Sta tu tit të KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 17 dhje tor 2010

Mbled hja kon sti tu ti ve

Anëtari/anëtarja më e vjetër e Ko mi si o nit 1. 
thërret mbled hjen kon sti tu ti ve në selinë e 
Ko mi si o nit, në afa tin prej 15 ditësh nga di ta 
e zgjed hje ve, dhe e kryeson Ko mi si o nin de-
ri në zgjed hjen e anëtarit kryesu es/anëtares 
kryesu e se. 

Në pjesën so lem ne, hyrëse, të mbled hjes kon-2. 
sti tu ti ve të Ko mi si o nit, mar rin pjesë kryeta ri/
anëtarët e kryesisë së palëve kon trak tu e se. 

Në pjesën hyrëse të mbled hjes kon sti tu-3. 
ti ve anëtarët dhe anëtaret e Ko mi si o nit 
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nënshkruajnë një ek zem plar të Sta tu tit,  
fl a sin dhe e nënshkruajnë këtë deklaratë: 
“Be to hem në nde rin tim që funk si o nin e 
anëtarit/anëtares të Ko mi si o nit  do ta kryej 
në përputhje me Sta tu tin, me përkushtim, 
me paanshmëri dhe i pa va rur, du ke u 
përpjekur që të arsyetoj be si min e dhënë 
dhe të kon tri bu oj në re a li zi min e qëlli me ve 
të Ko mi si o nit”. 

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:

(…) sa i përket ko mi si o nit, përmendet mbled hja 
kon sti tu ti ve (the me lu e se), por askund më tu tje nuk 
përmendet se në çfarë for me ko mi si o ni i sjellë ven di-
met. Përpos që është i nevojshëm ku o ru mi, a i sjellë 
ajo ven di met në  ta ki me(mbled hje)? Është e mun dur 
që kjo të jetë e paraparë ed he më rre gul lo ren e punës të 
vetë ko mi si o nit. A është e ne voj shme pra nia fi  zi ke?  
Deklaratë: Ma ja Mi qiq, Ini ci a ti va e të rinj ve për të drej tat e 
nje ri ut, Ser bi, Fo ru mi i shtatë ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, 
Gru pi pu nu es: Përbërja dhe zgjed hja e anëtarëve të KO MRA-së, 
Za greb, Kro a ci, 16 te tor 2010

Zgjed hja e kryesu e sit/kryesu e ses dhe mi ra ti mi i 
Rre gul lo res së punës

Anëtarët dhe anëtaret e Ko mi si o nit e zgjed-4. 
hin anëtarin kryesu es/anëtaren kryesu e se 
dhe miratojnë Rre gul lo ren e punës së Ko-
mi si o nit në afat prej 60 ditësh nga di ta e 
mbled hjes kon sti tu ti ve. 

Anëtarët dhe anëtaret e Ko mi si o nit mund 5. 
të ven do sin që funk si o ni i kryesu e sit/
kryesu e ses të ku fi  zo het në periudhë të cak-
tu ar ko ho re.

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:

(...) ne ni 31, është “anëtarët dhe anëtaret e ko mi si-
o nit mund të ven do sin që funk si o ni i kryesu e sit të 
ku fi  zo het në periudhë të cak tu ar ko ho re”. Men doj 
se nuk du het të jetë e shkru ar “mund të ven do sin” 
por që atë du het menjëherë ta ven do sin, sep se ai 
është per so ni i ci li çdoherë do të pa ra qi tet në emër 
të ko mi si o nit dhe ndos hta do të du het ku fi  zu ar 
periudhën ko ho re të atij man da ti. 
Deklaratë: Da ni lo Aj ko viq, Fa kul te ti Ju ri dik, Podgoricë, Ma li 
i Zi, Kon sul ti me ra jo na le me studentët dhe shkencëtarët e rinj 
mbi har ti min e Sta tu tit të KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 17 dhje-
tor 2010

Ku o ru mi dhe ven dim ma rr ja

Ku o ru mi për punë të Ko mi si o nit ek zi ston 6. 
kur janë pre zent së pa ku 14 anëtarë/anëtare 
të Ko mi si o nit.

Ko mi si o ni bën përpjekje që të gjit ha ven-7. 
di met e Ko mi si o nit t`i nxje rrë njëzëri, por, 
kur kon sen su si është i pa mun dur të ar ri het, 
së pa ku 14 anëtarë/e du het të paj to hen për 
ma rr jen e ven di mit. 

Ko mi si o ni mund të vendosë që për mi-8. 
ra ti min e ven di mit pro ce du ral të jetë i 
mjaftueshëm paj ti mi i shumicës së thjeshtë, 
i të gjithë anëtarëve dhe anëtareve.

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:

Ku o ru mi du het të përcaktojë qartë, di rekt dhe 
mënyrën e ven di me ve. Men doj se këto të dyja, ku-
o ru mi dhe ven di met, nuk shkojnë së bas hku, nuk 
vjen në kon si de rim. Si pas kësaj, nëse e mar rim 
op si o nin A, ajo është njëzet, do të thotë ku o ru-
mi është rreth katërmbëdhjetë, dhe për ku o rum 
është e mjaf tu es hme nga katërmbëdhjetë dy të tre-
tat që është nëntë e gjysmë. Do të thotë nëntë. Kjo 
do të thotë se më pak se 50 % nga nu mri i tërë i 
anëtarëve do të sjellë ven di me. Nëse ta ni i le xojmë, 
nga dy „KO MRA mun det me dy të tre tat“, sërish 
po përmendet dy të tre tat shumicë, „për ven dim 
për mi ra ti min e pro ce du ra ve kon kre te mjaf ton të 
jetë pje sa shumicë e tyre“. Kjo është në kundërshtim 
me pa ra gra fi n 1. Pje sa shumicë e thjeshtë është 
shu mi ca më e mad he se gjysma. Nëse kjo është 
njëmbëdhjetë, dy të tre tat prej njëmbëdhjetë janë 
shtatë. Pra, 30% të anëtarëve apo ko mi sa ri, të 
or ga nit sjel lin ven di min. Kjo është ab surd. Pra, 
pra nia e 90 % apo dy të tre tat shumicë, si pas me-
je, do të du hej të sjel lin ven di me. Kjo do të is hte, 
përafërsisht, nëse e shikojmë nga ana ma te ma ti-
ko re, që 60 % du het ta sjel lin ven di min. 
Deklaratë: Vel ko Vi qe viq, UDVDR PGZ, Za greb, Kro a ci, Kon-
sul ti met Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq ërisë Ci vi le, Za greb, 
Kro a ci, 1 qer shor 2010

(...) ku o ru mi për vetë punën, pa ven dim ma rr je du-
het të jetë mak si mum 50%.
Deklaratë: Bos hko Ne ne ziq, Qen dra për mo ni to rim, Podgoricë, 
Ma li i Zi, Kon sul ti met ra jo na le me OJQ-të mbi draf tin e sta tu tit 
të KO MRA-së, Ba nja Llukë, BeH, 5 qer shor 2010

Për ku o rum dhe ven di me du het përcaktuar shumi-
cën që është e ne voj shme për mi ra ti min e rre gul la ve. 
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Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo viq, Sho qa ta e Avokatëve, Ma li i Zi, 
Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 
qer shor 2010

Vetëm një su gje rim (...) – „Ko mi si o ni synon që të 
gjit ha ven di met të mer ren në mënyrë una ni me, e 
kur nuk është e mun dur të ar ri het kon se zu si, ven-
dos me shumicë prej mi ni mum katërmbëdhjetë 
anëtarëve“. 
Deklaratë: Ve sna Ter she liq, Do ku men ta, Kro a ci, Fo ru mi i shtatë 
ra jo nal për drejtësi tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Përbërja dhe 
zgjed hja e anëtarëve të KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 16 te tor 
2010

(...) ke ni pa ras hi ku ar që ku o ru mi për punën e ko mi-
si o nit të ketë më së pa ku 14 anëtarë. Kjo do të thotë 
se ai mund të funksionojë pa prezencë të një shte ti 
në tërësi, për faq ësu e sve të këtij shte ti (...) pro po zi mi 
im është që të ekzistojë një shumicë më e ku a li fi  ku ar, 
nëse dëshironi mund ta li ni ed he me këtë 2/3 (...) me 
shtesën që të jetë pre zent së pa ku një anëtarë nga 
[se ci li] shtet. 
Deklaratë: Bo ban Mi so ski, Fa kul te ti i drejtësisë, Uni ver si te ti Ki ril 
dhe Me tor, Shkup, Ma qe do ni, Kon sul ti me ra jo na le me studentët 
dhe të rinjët mbi Draft sta tu tin e KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 17 
dhje tor 2010

Ndërprerja e man da tit të anëtarit/anëtares 

Man da ti anëtarit/anëtares të/së Ko mi si o nit 1. 
pus hon me ka li min e man da tit të Ko mi si o-
nit, si dhe në ras tet:

Dhënies së dor ëheq jes në formë të shkru ar;a. 

Vde kjes;b. 

Ven di mit të plot fu qishëm gjyqësor për ku fi -c. 
zi min ose pri vi min nga aftësia afa ri ste;

Ven di mit të plot fu qishëm gjyqësor me d. 
dënim me burg të pa kusht; dhe 

Shkar ki mi.e. 

Në ras tet e pa ra pa ra në pa ra gra fi n 1, pi ka 2. 
(a), (b), (c), dhe (d), të këtij ne ni, Ko mi si o-
ni e kon sta ton ndërprerjen e man da tit dhe 
për këtë e in for mon Kryeta rin/Kryesinë 
e palës kon trak tu e se, i ci li/e ci la në afa-
tin prej 15 ditësh do të zgjedhë anëtarin/
anëtaren e re të Ko mi si o nit nga li sta të 
cilën e ka përcaktuar Këshilli se lek si o nu es 
në procedurën e pro po zi mit të kandidatëve 
për anëtarët dhe anëtaret e Ko mi si o nit. 

Anëtari/anëtarja e Ko mi si o nit mund të 3. 
shkar ko het nga detyra në rast të mosplo-

tësimit të obli gi me ve nga ne ni 35 dhe 37, si 
dhe në rast të dënimit me aktgjykim të plot-
fu qishëm për vepër pe na le, e ci la e dëmton 
in te gri te tin dhe kre di bi li te tin e anëtarit/
anëtares të/së Ko mi si o nit, si dhe në ra stin 
e pamundësisë së vaz hdu es hme të kryer jes 
së punës zyrta re, për shkak të gjen djes së 
vështirë men do re, emo ci o na le dhe fi  zi ke. 

Ko mi si o ni përcakton pro po zi min për shkar-4. 
kim të anëtarit/anëtares, me përjashtim të 
tij/saj, dhe pro po zi min ia dërgon kryeta rit/
kryesisë së palës kon trak tu e se në të ci lin 
është zgjed hur për anëtar/anëtare të Ko-
mi si o nit, për të ci lin pro po zo het shkar-
ki mi. Pa ra se të përcaktohet pro po zi mi 
për shkar kim, Ko mi si o ni do t`i mundësoj 
anëtarit/anëtares, për shkar ki min e të ci lit 
ven do set, që të njof to het me pro vat, të ngri-
tu ra kundër tij/saj, që t`i pa ra qesë pro vat në 
do bi të tij/saj.

Në afa tin prej 15 ditësh nga di ta e dorëzimit 5. 
të pro po zi mit, Kryeta ri/Kryesia e shte-
tit ven do sin për shkar kim dhe për ra stin e 
shkar ki mit, dhe zgjedh anëtarin/anëtaren e 
re të Ko mi si o nit nga li sta, të cilën Këshilli 
se lek si o nu es e ka përcaktuar në procedurën 
e pro po zi mit të kandidatëve/kan di da te ve 
për anëtarësim në Ko mi sion. 

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:

Siç po e shoh (...)ci to hen dy mënyra të ndërprerjes 
së man da tit të anëtarëve. Njëri është me 
automatizëm: me ka li min e man da tit, në rast 
të dor ëheq jes, vde kjes, ku fi zi mit apo ce ni mit 
të aftësisë pro fe si o na le dhe ven di mit të plot fu-
qishëm të dënimit me bur gim. Tje tri është dis-
kret, kur ko mi si o ni vetë shkar kon ose pro po zon 
në rast të mosplotësimit të obli gi me ve. Du ke 
pa sur pa rasysh se kjo mund të ndodhë më vonë, 
të kon sta to het se di kush nga anëtarët/et që nga 
fil li mi nuk i plotëson kri te ret (shem bull: sjel ljet 
nxitëse-luf ta ra ke gjatë kohës së luftës apo pa-
ra qi tja e ndonjë fak ti të ri, apo ai per son bëhet 
funk si o nar pu blik, etj), do të du hej ed he kjo të 
rad hi tej si bazë për ndërprerje të man da tit, por 
jo me automatizëm, por mund të shto het se po 
që se ko mi si o ni vërteton ek zi sti min apo pa ra qi-
tjen e ndonjë arsyeje e ci la do të is hte pengesë 
për anëtarësim në KO MRA, ko mi si o ni do ta 
nisë procedurën për shkar kim. Situatë tjetër hi-
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po te ti ke është kur ndonjë anëtar i KO MRA-së 
është i eks po zu ar ndonjë ndje kje je pe na le. De-
ri te ar ri tja e ven di mit përfundimtar mund të 
kalojnë vi tet, dhe natyrisht du ke re spek tu ar 
su po zi min e pafajësisë. Megjithatë, vetë fak ti 
se ndaj di kujt zhvil lo het ndonjë pro ces gjyki mi 
atëherë mund të vijë de ri te hum bja e auto ri-
te tit dhe be si mit. Pran daj, men doj se KO MRA 
du het të përfshijë ed he nismën e procedurës e 
ci la dëmton in te gri te tin apo be si min e po pul lit 
në per so nin i/e ci li/a është anëtarë/e. Ko mi si o ni 
do të du hej të ketë mundësinë e shkar ki mit të 
atij/saj anëtari/e. Por, është e mun dur që shte-
te nënshkruese t’a keq për do rin këtë mundësi, 
pran daj kjo nuk do të bin te në gru pin e shkar ki-
mit me automatizëm, por do të shërbente vetëm 
si kusht për ini ci min e procedurës gjatë së cilës 
ko mi si o ni do të sjellë ven di min për shkar kim 
ose re ko man di min kryetarëve për shkar kim të 
anëtarit të ko mi si o nit.
Deklaratë: Ivan Jo va no viq, këshilltar li gjor në mi si o nin OS BE 
në Ser bi, Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, 
Kro a ci, 11 Qer shor 2010

Ju nuk e ke ni paraparë se anëtarësimi mund të 
përfundojë ed he me ven di min e përbashkët të or-
ga nit të atij pa ne li apo të or ga nit të përbashkët të 
KO MRA-së. 
Deklaratë: Meh met Bard hi, Lid hja De mo kra ti ke e Ma lit të Zi, 
Ul qin, Ma li i Zi, Kon sul ti met Na ci o na le me politikanët/et mbi 
Iniciativën e the me li mit të KO MRA-së, 30 qer shor 2010 

Kryeta ri i shte tit, që ai ta shkarkojë anëtarin 
e KO MRA-së, ku ke ni parë ju kështu? Pra, ju 
dëshironi që sërish KO MRA të mba ret nga in sti tu-
ci o net shtetërore? Por, ju lu tem, kjo nuk ka logjikë 
dhe për mua është e pa pra nu es hme. Kryeta ri i 
shte tit në Ma lin e Zi nuk është kryetar i të gjithë 
qytetarëve, di het se kryetar i kujt është ai. 
Deklaratë:Meh met Bard hi, Lid hja De mo kra ti ke e Ma lit të Zi, 
Ul qin, Ma li i Zi, Kon sul ti met Na ci o na le me politikanët/et mbi 
Iniciativën e the me li mit të KO MRA-së, 30 qer shor 2010

Unë men doj se du het të ekzistojë një lloj i auto ri te-
tit mbikëqyrës i ci li do të ketë fu qinë e shkar ki mit 
të Ko mi si o nit. 
Deklaratë: Ve sna Si mo viq, Sho qa ta e juristëve të Ma lit të Zi, 
Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 
qer shor 2010

PJE SA  VI II – TË DREJ TAT DHE OBLI-
GI MET E ANËTARËVE/ANËTAREVE 
DHE PER SO NE LIT TË KO MI SI O NIT

Ndërgjegjshmëria , pavarësia dhe paanshmëria

Anëtarët dhe anëtaret, të punësuarit apo per-6. 
so nat e an gaz hu ar në ndonjë mënyrë tjetër 
në Ko mi sion, janë të obli gu ar që të veprojnë 
në përputhje me dis po zi tat e këtij Sta tu ti dhe 
ak te ve tje ra të ci lat i nxje rr Ko mi si o ni, me 
ndërgjegje, me paanshmëri dhe në pavarësi 
nga in te re sat e cilësdo par tie po li ti ke, qe ve rie 
ose or ga ne ve të tje ra të pus hte tit, gru pe ve të 
in te re sit ose të  ci lit do per so ni. 

Anëtarët dhe anëtaret e Ko mi si o nit si dhe 7. 
per so nat e tjerë të punësuar në Ko mi sion 
nuk mund të ushtrojnë çfarëdo lloj ak ti vi te ti 
tjetër i ci li do të mund të rre zi kon te  kryer-
jen e detyra ve të Ko mi si o nit ose të sjellë 
në dyshim pavarësinë dhe paanshmërinë e 
tyre. Anëtari/anëtarja e Ko mi si o nit dhe të 
punësuarit e tjerë në Ko mi sion janë të obli-
gu ar që Ko mi si o nit t’ia pa ra qe sin kon fl ik tin 
ek zi stu es, ose të mundshëm të in te re sit.

Nëse Ko mi si o ni kup ton që anëtari/anëtarja 8. 
e Ko mi si o nit ose i punësuari/e punësuara 
në Ko mi sion kanë  kon fl ikt in te re si,  do 
të përjashtoj atë per son nga ve pri mi i 
mëtejmë për çështje e ci la është e përfshirë 
me kon fl ikt in te re si , ose do të ndërmarrë 
ma sa me qëllim të shkar ki mit, gjegjësisht 
lar gi mit të përkohshëm  të anëtarit/
anëtares gjegjësisht të largojë nga pu na të 
punësuarin/punësuarën  nga Ko mi si o ni. 

Nëse Ko mi si o ni nuk do të jetë i in for mu-9. 
ar me kohë për rrethanën e ci la rezymon 
në kon fl ikt in te re si për anëtarin/anëtaren 
e Ko mi si o nit ose per son tjetër të punësuar 
në Ko mi sion, dhe ai per son me rr pjesë në 
ven dim ma rr je ose ndërmerr ve pri me për 
çështjet që nënkuptojnë kon fl ikt in te re si, 
Ko mi si o ni, me t`u njof tu ar për një rrethanë 
të tillë, do të përsërisë shqyrti min e asaj 
pro ve, përkatësisht do të nxje rrë ven di min, 
dhe nëse është e do mos dos hme që  të si-
gu roj që ven do sja lid hur me atë çështje të 
përsëritet, përkatësisht që ve pri min ta zba-
toj përsëri, pa pjesëmarrjen e atij per so ni. 
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Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:

(...) Ky nen (...)  është kyç, ven dim tar, më i rëndësishmi 
dhe ven dim tar. Du het të for co het në mënyrë që të 
mos na humb nga sytë. 
Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo viq, Sho qa ta e Avokatëve, Ma li i Zi, 
Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 
qer shor 2010

Anëtarët dhe anëtaret e KO MRA-së du het të veprojë 
ndërgjegjeshëm, me përkushtim, në formë të pa va-
rur dhe të pa an shme. Pje sa tjetër e [fj alisë] është w 
tepërt dhe du het të fshi het. 
Deklaratë:  Bra ni slav Ra du lo viq, Sho qa ta e Avokatëve, Ma li i Zi, 
Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 
qer shor 2010

Du het të thu het “mar rin kom pen sim për punën e 
tyre”. 
Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo viq, Sho qa ta e Avokatëve, Ma li i Zi, 
Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 
qer shor 2010

Pri vi le gjet dhe imu ni te ti 

Me qëllim të ru aj tjes së pavarësisë së Ko-1. 
mi si o nit dhe veprimtarinë e saj të pa pen-
gu ar, anëtarët/anëtaret e Ko mi si o nit dhe të 
punësuarit/punësuarat në Ko mi sion, gjatë 
kohës së kryer jes së funk si o ne ve të ve ta 
gëzojnë pri vi le gjet dhe imu ni te tet si vi jon:  

Imu ni tet nga pa ra bur go sja dhe se ku e stri mi a. 
i ba gaz hit per so nal;

Imu ni te ti nga të gjit ha llo jet e pro ce du ra ve b. 
li gjo re, në ra port me men di min e shpre hur 
dhe ve pri min, me mirëbesim, bren da kor ni-
za ve të kryer jes së detyra ve, dhe 

Përjashtimin nga çfarëdolloj ku fi  zi mi të c. 
lirisë së lëvizjes në ra port me kryer jen e  
punëve dhe detyra ve të Ko mi si o nit dhe në 
lid hje me vaj tje ar dhjet në shte tin në të ci lin 
kryejnë  funk si o nin. 

Imu ni te ti i paraparë në pa ra gra fi n 1 pi ka b. të 2. 
këtij ne ni, në ra port me shpre hjen e men di mit 
mbe tet në fu qi ed he pas pus hi mit të detyrës si 
anëtarë/anëtare e Ko mi si o nit, gjegjësisht me 
përfundimin e an gaz hi mit në Ko mi sion.

Ko mi si o ni ka për obli gim t`ia  heqë  imu-3. 
ni te tin anëtarit/anëtares dhe të punësuarit/
punësuarës, nëse vërteton se imu ni te ti do 
të sjellë pen ge sa në rr jed hat e drejtësisë 

dhe do të rrezikojë be si min e opi ni o nit në 
punën e Ko mi si o nit. 

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:

Imu ni tet ke ni vetëm në hapësirat e shte tit tuaj, 
unë nuk mund t’ua ga ran toj imu ni te tin në hapë-
sirat e shte te ve tje ra, përveç nëse marrëveshja 
ndërkombëtare si gu ron se të gjithë per so nat [anëtarë 
të KO MRA-së] do të kenë imu ni tet në tërë hapësirën, 
e ci la pa staj pa nevojë hap pyetjet se ri o ze li gjo re. 
Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo viq, Sho qa ta e Avokatëve, Ma li i Zi, 
Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 
qer shor 2010

Imu ni te ti nga bur gi mi, nuk është e drejtë ab so lu te. 
Unë pyes, çfarë nëse ndonjëri anëtarë do të zi hej në 
kryer je të ndonjë ve pre pe na le. 
Deklaratë: Mar ga ri ta Ni ko lov ska, In sti tu ti për të drej tat e nje-
ri ut, Shkup, Ma qe do ni, Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e 
juristëve, Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010

Mbroj tja e bu ri me ve dhe të dhënave 
të be su es hme

Anëtarët dhe anëtaret e Ko mi si o nit, të gjithë 
të punësuarit dhe per so nat e tjerë të an gaz hu-
ar në ndonjë mënyrë tjetër nga ana e Ko mi si o-
nit, kanë për obli gim të ruajnë fshehtësinë   e të 
gjit ha të dhënave për të ci lat kanë mësuar gjatë 
kohës së kryer jes së detyra ve në Ko mi sion, du ke 
përfshirë iden ti te tin e per so nit, i ci li ka dhënë 
in for ma tat me kusht të kon fi  den ci a li te tit për 
iden ti te tin e tij, dhe që ato të  mos  i shfrytëzojnë 
për qëlli me per so na le, për aq kohë sa Ko mi si o ni 
nuk ven dos që ato të dhëna t`i pu bli koj në formë 
të njof ti mit zyrtar. Ky obli gim nuk ka të bëjë me 
fak tet e njo hu ra pu bli kisht. 

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:
 
(...) “mbroj tja e bu ri me ve dhe të in for ma ta ve kon fi -
den ci a le”. Men doj se këtë du het for mu lu ar më mirë, 
kjo që shkruan se janë të obli gu ar t’i ruajnë të gjit-
ha in for ma tat të ci lat i mar rin në kuadër të punës 
së KO MRA-së, men doj se nuk është e qëndru es hme. 
Po en ta e KO MRA-së është që fak tet të pu bli ko hen, 
e jo të ru hen si fshehtësi të ra por tit përfundimtarë 
(fi  nal), sep se në fund të fun dit ky është qëlli mi i 
dëshmive pu bli ke. 
Deklaratë: Ma rio Maz hiq, Ini ci a ti va e të rinj ve për të drej tat 
e nje ri ut në Kro a ci, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met ra jo na le me 
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OJQ-të mbi draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, Ba nja Llukë, BeH, 
5 qer shor 2010

Mbroj tja e bu ri mit dhe in for ma ti ve kon fi  den ci a le, 
që ata du het të mbajnë se kre te të gjit ha in for ma tat 
të ci lat i mar rin në kuadër të punës në KO MRA, 
men doj se gjit has htu është pro ble ma ti ke. Mund të 
de fi  no het se ata ato du het t’i mbajnë se kre te gjatë 
kohëzgjatjes së man da tit të KO MRA-së, pra de ri sa 
KO MRA zhvil lon he ti met e kështu me radhë, ata 
du het ti ruajnë si se kre te, sep se që të mos mund të 
ndi ko het në një ose tjetër mënyrë, por men doj se 
nëse kështu mbe tet, që është pro ble ma ti ke sep se, 
sërish, ide ja është që fak tet të pa ra qi ten pu bli kisht. 
Deklaratë: Ma rio Maz hiq, Ini ci a ti va e të rinj ve për të drej tat 
e nje ri ut, Ser bi, Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, 
Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

Pran daj, nëse KO MRA i me rr ato kom pe ten ca dhe 
te ajo bar tet mundësia e pra ni mit të do ku men te ve 
kon fi  den ci a le, ai si gu risht du het të ketë ka rak ter be-
su es të do ku men tit, gjegjësisht formën e do ku men tit 
de ri në atë masë në të cilën këto do ku men te u janë 
dorëzuar, dhe men doj se ky është ku fi  ri më i ultë 
de ri te i ci li mund të shko het, përtej kësaj si gu risht 
askush nuk do të pra non te të dorëzojë do ku men tet.
Deklaratë:  To ma Vishnjiq, avo kat, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met 
Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

Kështu, pro po zi mi im do të is hte që ndos hta do të 
is hte mirë të shko het me një ide prej fi l li mit që shte-
tet të obli go hen. E di se kjo është te jet am bi ci o ze, 
por të obli go hen të ja pin do ku men te se kre te, dhe në 
këmbim shte te ve... njerëzit që do ti shikojnë ato do-
ku men te, nuk gu xojnë ti publikojnë e as të fl a sin për 
to. Men doj se ndos hta ky do të jetë një ba lans në të 
ci lin shte tet do të pra no nin. 
Deklaratë: Gor dan Bo sa nac, Qen dra për stu di me të pa qes, 
Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, 
Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

PJE SA IX – STRUK TU RA 
E KO MI SI O NIT

Se kre ta ri a ti Ek ze ku tiv dhe pa ra le let te ma ti ke

Ko mi si o ni ven dos zyrën qen dro re në Sara-1. 
jevë, me emërtimin Se kre ta ri a ti Ekzeku-
tiv, detyra e të ci lit është që të ofrojë mbë-
shtetjen tek ni ke dhe ad mi ni stra ti ve, si dhe 
ope ra ti ve për anëtarët e Ko mi si o nit, dhe 

ko or di non punët mes zyra ve të ndryshme 
dhe de par ta men te ve te ma ti ke, të ci lat i kri-
jon Ko mi si o ni.

Ko mi si o ni emëron dhe shkar kon Se kre ta-2. 
rin ek ze ku tiv, si dhe she fat e de par ta men-
te ve te ma ti ke. 

Të punësuarit dhe per so nat e tjerë të an-3. 
gaz hu ar në punën e Se kre ta ri a tit ek ze ku tiv 
dhe në de par ta men tet te ma ti ke të Ko mi si-
o nit, an gaz ho hen pavarësisht nga shtetësia 
e tyre.  

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:

(...) “KO MRA ka të drejtën të zgjedhë dhe të emërojë 
she fat e eki pe ve hu lum tu e se... si pas re ko man di mit 
të zyra ve në shte tet kon trak tu e se”, por nuk është e 
obli gu es hme. Unë men doj se she fat e eki pe ve hu-
lum tu e se cak to hen për arsye se janë profesionistë, 
sep se e kanë atë përvojë që të garantojnë se ata me 
punën e tyre do të arrijnë të realizojnë atë që është 
e ne voj shme për tu re a li zu ar hu lum ti mi për ras tet e 
cak tu a ra. Nuk du het që zyrat të propozojnë liderët 
e eki pe ve, udhëheq ësit e eki pe ve hu lum tu e se, meqë 
ato i bën Ko mi si o ni në përputhje me njohuritë e 
ne voj shme dhe përvojën në lid hje me ras tet spe ci-
fi  ke të kri mit dhe të he ti mit. 
Deklaratë: Na tas ha Kan diq, Këshilli ko or di nu es i Ko a li ci o nit për 
KO MRA-në, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met ra jo na le me OJQ-të 
mbi draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, Ba nja Llukë, BeH, 5 qer-
shor 2010

(...) e do bis hme që në re ko man dim të zyra ve në shte-
tet kon trak tu e se të emërohen she fat, posaçërisht në 
mënyrën siç e ka paraparë gru pi pu nu es. Pra, ata 
nuk janë të obli gu ar ta respektojnë atë, nuk janë të 
obli gu ar por men doj se është me rëndësi që atë ta 
bëjnë si pas re ko man di mit të zyra ve. 
Deklaratë:  Ve sna Tersheliç, Do cu men ta, Za greb, Kro a ci, Kon-
sul ti met ra jo na le me OJQ-të mbi draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, 
Ba nja Llukë, BeH, 5 qer shor 2010

Zyrat e Ko mi si o nit në palët kon trak tu e se

Ko mi si o ni i the me lon zyrat në palët kon-4. 
trak tu e se dhe me pro po zim të Se kre ta rit 
Ek ze ku tiv i emëron dhe shkar kon per so nat 
në krye të tyre.

Ko mi si o ni në Sarajevë, në kon sul ta me Se kre-5. 
ta ri a tin Ek ze ku tiv në Sarajevë dhe në zyrën 
e shte tit kon trak tu es, mund të  themelojë 



Procesi KOMRA

446

VI   Procesi konsultativ mbi Draft Statutin e KOMRA-s 

eki pet mo bi le he tu e se dhe zyrat ra jo na le në 
ven det tje ra në ter ri to rin e shte tit kon trak-
tu es, dhe t`i emërojë dhe shkarkojë she fat e 
eki pe ve, gjegjësisht të zyra ve ra jo na le. 

Në pro po zim të Se kre ta rit Ek ze ku tiv, Ko mi-6. 
si o ni mund të the me loj ed he eki pin he tu es 
mo bil, me auto ri zi min që të grumbullojë të 
dhëna në ci lin do shtet kon trak tu es.

Të punësuarit dhe per so nat e tjerë të an gaz-7. 
hu ar me punë në Se kre ta ri a tin Ek ze ku tiv, 
pa ra le let dhe zyrat në palët kon trak tu e se 
dhe eki pet, an gaz ho hen pa ma rr pa rasysh 
shtetësinë e tyre. 

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:

Ko mi si o ni du het t’i ketë anëtarët të cilët do të zgjid-
hen në mënyrën e ci la do të pre ci zo het në një fazë 
të mëtejshme. Gjit has htu, në këtë de par ta ment, 
përveç anëtarëve, du het të de fi  no hen ed he kom pe-
ten cat e se ci lit or gan. E ke mi ra stin të bisedojmë për 
atë cilët janë këto or ga ne përveç ko mi si o nit, Kryeta-
ri i KO MRA-së. 
Deklaratë: Ve sna Si mo viq, Sho qa ta e Avokatëve Ma li i i, Kon-
sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 
qer shor 2010

(...) men doj se do të is hte më prak ti ke që në të gjit ha 
(... [zyrat] (...) të jenë të përfshirë njerëzit nga shte tet 
e ndryshme. 
Deklaratë: Edin Sma i lo vić, Fa kul te ti fi lo zo fik, Uni ver si te ti në 
Lubjanë, stu di met post di plo mi ke, Bi je lo Po lje, Ma li i Zi, Kon sul-
ti me ra jo na le me studentët dhe shkencëtarët e rinj mbi har ti min e 
Sta tu tit të KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 17 dhje tor 2010

Ar ki vi 

Se kre ta ri Ek ze ku tiv kon sti tuon Njësinë për 8. 
ar kiv dhe bazën e të dhënave të Ko mi si o-
nit, si dhe de fi  non metodologjinë e ar ki vi-
mit dhe di gji ta li zi min e do ku men ta ci o nit të 
grum bul lu ar. 

Pa si të defi nojë metodologjinë nga pa ra-9. 
gra fi  1, më së lar gu 6 mu aj nga kon sti tu i-
mi, Njësia për ar kiv dhe bazë të të dhënave 
shndërrohet në Ar kiv dhe bazë të të dhënave 
të Ko mi si o nit, detyra e të ci lit është të 
arkivojë dhe digjitalizojë do ku men ta ci o nin 
e grum bul lu ar.  

Se ci la prej zyra ve në shtet, është e detyru-10. 
ar që të the me loj njësinë për ar kiv dhe 

bazën e të dhënave, me ngarkesë që të ar-
ki voj dhe di gji ta li zoj do ku men ta ci o nin, të 
ci lin e ka grum bul lu ar në ter ri to rin e saj. 
Këto njësi, më së lar gu, 6 mu aj nga the me-
li mi, shndërrohen në ar kiv  dhe bazë të të 
dhënave në ni vel të zyrës.  

Ar ki vi dhe ba za e të dhënave e Ko mi si o nit 11. 
në Sarajevë do të uni fi  ko het me njësitë për 
ar kiv dhe bazën e të dhënave të zyra ve në 
shte tet kon trak tu e se, më së vo ni 3 mu aj pa-
ra se të pus hoj pu na e Ko mi si o nit. 

Më së pa ku 15 ditë pa ra përfundimit të 12. 
punës së Ko mi si o nit dorëzohen ko pjet e 
lëndës së uni fi  ku ar ar ki vo re dhe bazës së 
të dhënave, ar ki va ve shtetërore të palëve 
kon trak tu e se dhe/ose in sti tu ci o ne ve, të 
ci lat disponojnë ka pa ci te te për ru aj tjen e 
tyre. 

Lënda ar ki vo re dhe ba za e të dhënave të Ko-13. 
mi si o nit, pas pus hi mit të punës së Ko mi si-
o nit, janë të ha pu ra për qa sje të pa ku fi  zu ar 
ndaj të gjit ha in sti tu ci o ne ve dhe per so na ve 
të in te re su ar, përveç do ku men ta ci o nit, i ci li 
i nënshtrohet obli gi mit për ru aj tjen e se kre-
tit të të dhënave. 

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:
 
Çështja e ar ki vi mit të gjithë këtij do ku men ta ci o ni 
me rëndësi të fak te ve hi sto ri ke, e kështu me radhë. 
Du het se ci li shtet t’i ruajë në ar ki vin shtetëror të tij. 
Ai është ven di i vetëm si shtëpi apo si the sar, ku ru-
hen e vërteta dhe do ku men tet. 
Deklaratë: Mir ko Ko va qiq, Nënat e Vu ko va rit dhe Sho qa ta e 
fa mi lje ve të zhdu kur ve dhe të rrëmbyer ve, Vu ko var, Kro a ci, 
Kon sul ti met Lo ka le me shoq ërinë ci vi le mbi draf tin e Sta tu sit të 
KO MRA-së, 14 kor rik 2010

PJE SA X – FI NAN CI MI I KO MI SI O NIT

Fi nan ci mi 

Ko mi si o ni fi  nan co het nga kon tri bu tet e pa-14. 
lëve kon trak tu e se dhe do na ci o net. 

Kon tri bu tet e anëtarëve pa ra qe sin kontri-15. 
bu tin nga mje tet vje to re bux he to re të pa-
lëve kon trak tu e se, të ci lat përcaktohen në 
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procedurën e rre gullt bux he to re përderisa 
zgjatë pu na e Ko mi si o nit. 

Kon tri bu tet e palëve kon trak tu e se përca-16. 
ktohen  në vle ra no mi na le, të ci lat janë në 
paj tim me për qin djen e shte te ve anëtare, 
në vlerën e përgjithshme të cak tu ar, e ci la 
është e do mos dos hme për funk si o ni min e 
Ko mi si o nit. 

Palët kon trak tu e se do të arrijnë marrëveshje 17. 
për kon tri bu tet e ne voj shme për punën e 
Ko mi si o nit.  

Do na ci o net si gu ro hen nga burimet e ndry-18. 
shme, si nga or ga ni za tat ndërkombëta-
re, po as htu ed he nga per so nat ju ri dik 
vendorë.

Do na ci o net pa ra qe sin „mje tet me të ci lat 19. 
udhëhi qet di rekt“ dhe shfrytëzohen në paj-
tim me kon tra tat, të ci lat Ko mi si o ni do t`i 
lidhë me or ga ni za tat ndërkombëtare dhe 
per so nat vendorë ju ri dik. 

Kon tri bu te ve për Ko mi si o nin në natyrë, 20. 
du ke përfshirë ed he kon tri bu tet e palëve 
kon trak tu e se, nuk mund të vlerësohen si 
pjesë e kon tri bu tit si pas Ne nit 42, pa ra-
gra fi  2. 

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:

(…) një pjesë e fi  nan ci mit të jetë nga ajo që ta ni në 
Kro a ci është në nismë, që kri mi nuk vje tro het, as ai 
i lid hur me kri met fi  nan ci a re dhe kri met e  luftës. 
Pra, nëse mer ren paratë nga njerëzit të cilët janë 
pa su ru ar gjatë luftës, dhe që këto të hol la të shkojnë 
në KO MRA. 
Deklaratë: Gor dan Bo sa nac, Qen dra për stu di me të pa qes, 
Za greb, Kro a ci, Kon sul ti met Na ci o na le me Or ga ni za tat e Shoq-
ërisë Ci vi le, Za greb, Kro a ci, 1qer shor 2010

Men doj se bux he tet e par la men te ve në ndonjë 
mënyrë do të du hej t’a fi nancojnë këtë ko mi sion, që 
përsëri do të mundësonte të gjithë këtyre op si o ne ve 
në të gjit ha këto shte te të kontribuojnë në fi  nan ci-
min e ko mi si o nit.
Deklaratë: Dis han ka Gja kul la – Tus hup, Lëvizja për ndry-
shim, Her ceg No vi, Ma li i Zi, Kon sul ti met Na ci o na le me 
politikanët/et për Iniciativën e the me li mit të KO MRA-së, 30 
qer shor 2010

PJE SA XI – RA POR TI 
PËRFUNDIMTAR I KO MI SI O NIT

Har ti mi dhe pu bli ki mi i Ra por tit përfundimtar

Tre mu aj pa ra përfundimit të man da tit të vet, 21. 
Ko mi si o ni pu bli kon ra por tin përfundimtar. 

Ko mi si o ni ua dorëzon njëkohësisht ra por-22. 
tin përfundimtar kryetarëve/kryesisë së 
palëve kon trak tu e se dhe e pu bli kon në fa-
qen e in ter ne tit të Ko mi si o nit, njëkohësisht 
e pu bli kon në të gjit ha gjuhët zyrta re të 
palëve kon trak tu e se, në gjuhën an gle ze, si 
dhe në formë audio in ci zi mi. 

Ko mi si o ni ka për obli gim që njëkohë sisht, 23. 
apo pas dorëzimit të Ra por tit përfundimtar 
të bëjë pu blik dhe të ha pur rezymenë e tij. 

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:

Do të is hte mirë nëse do të bëhej një libër i dëshmive, 
dhe nëse di kujt i in te re son, mund ta le xojnë. 
Deklaratë: Mu ni ra Su bas hiq, Sho qa ta e Lëvizjes së Nënave të 
en kla va ve të Srebrenicës dhe Zhepës, Sarajevë, BeH, Kon sul ti me 
ra jo na le me sho qa tat dhe fa mi ljet e vik ti ma ve mbi draft Sta tu tin 
e KO MRA-së, Prishtinë, Kosovë, 17 dhje tor 2010

Përmbajtja e Ra por tit përfundimtar

Ra por ti përfundimtar përfshin hyrjen e 24. 
fak te ve re le van te për  kri met e luftës dhe 
shke lje ve  të tje ra të rënda të të drej ta ve të 
nje ri ut, dhe në paj tim me detyrat e ko mi si-
o nit të pa ra pa ra si pas Ne nit 14, të Sta tu tit, 
re gji strin e hum bje ve në njerëz, ven de ve të 
bur go sjes, per so na ve të bur go sur  dhe të 
per so na ve  të cilët kanë përjetuar torturë  
dhe re ko man di met.

Në mes tje rash, re ko man di met kanë të 25. 
bëjnë me:

Ha pat e mëtejmë të palëve kon trak tu e-26. 
se drejt përparimit të mirëbesimit në mes 
të shte te ve dhe bashkësive në ter ri to rin e 
RSFJ-së sëdikurshme;

Mo de lin përkatës të re pa ra ci o ne ve ma te-27. 
ri a le dhe sim bo li ke, mënyrën për re for mi-
min e in sti tu ci o ne ve si dhe me ka ni zmat 
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me të cilët si gu ro het in te gri mi  i fak te ve të 
vërtetuara në si ste met e ar si mit të palëve 
kon trak tu e se; 

Mënyrën e përcjelljes së zba ti mit të re ko-28. 
man di me ve të Ko mi si o nit, përfshirë ed he 
pro po zi min për the me li min e me ka ni zmit 
të veçantë për re a li zi min e qëlli mit të tillë.

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:

 (...) men doj se de fi  ni ti visht në sta tu tin e KO MRA-së 
do të du hej të qëndrojë obli gi mi i shte te ve që pa siqë 
të dalë ra por ti fi  nal, ra por ti fi  nal të ci lin do ta pa-
ra qesë KO MRA, (...) të gje tu rat e ra por tit më vonë të 
shfrytëzohen veçanërisht në ku ri ku lu min mësimorë, 
do të thotë në si ste min edu ka tiv mësimorë.
Deklaratë: Sla ven Ras hko viq, Do cu men ta, Za greb, Kro a ci, Kon-
sul ti met ra jo na le me të rinjtë mbi draf tin e Sta tu tit të KO MRA-
së, Podgoricë, Ma li i Zi, 29 maj 2010

Men doj se njëri prej re ko man di me ve të ko mi si o-
nit de fi  ni ti visht do të du hej të jetë ed he the me li mi 
i or ga nit apo që kjo të jetë su gje rim që të shko het në 
har ti min e lëndës së përbashkët të historisë. 
Deklaratë: Ivan No vo sel, Le ga lis, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti-
met ra jo na le me të rinjtë mbi draf tin e Sta tu tit të KO MRA-së, 
Podgoricë, Ma li i Zi, 29 maj 2010

Pro po zi mi, ligjërisht nuk është obligueshmëri 
(detyrim). Ne i ke mi 300 këshille të ci lat i ka the-
me lu ar qe ve ria, ata sjel lin ra por te dhe ja pin re ko-
man di me. Qe ve ria, këto nuk është e obli gu es hme ti 
miratojë. Kështu që, të sho him nëse është ky me ka-
ni zmi i përshtatshëm për atë që du am ne. A du am 
që kjo të mi ra to het, apo du am që të shkru hen re ko-
man di me dhe ra por ti të përfundojë në mbe tu ri na 
dhe të mos ketë kurrë asgjë prej tij.  
Deklaratë: An to nel la Ba liq, Këshilli i të rinj ve të Partisë De mo-
kra ti ke so ci a li ste të ma lit të Zi, Her ceg No vi, Kon sul ti met ra jo-
na le me të rinjtë mbi draf tin e Sta tu tit të KO MRA-së, Podgoricë, 
Ma li i Zi, 29 maj 2010

Sa i përket ne nit i ci li fl et për ra por tin përfundimtarë, 
pro po zoj që në bazë të gjurmëve të hapësirës (de-
mar ka ci o nit) me to do lo gjik të je pet një me to do lo gji 
për fak tet, e tje tra për kon tek stin dhe pa staj gjit has-
htu në ra port të nda het. 
Deklaratë:  Ve sna Tersheliç, Do cu men ta, Za greb, Kro a ci, Kon-
sul ti met ra jo na le me OJQ-të mbi draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, 
Ba nja Llukë, BeH, 5 qer shor 2010

(...) su gje roj që te dëmshpërblimet sim bo li ke të 
thek so het qartë se është i domosdoshëm kul ti vi-
mi i kulturës së kujtesës, përmes ditëve të kujtesës 

për ngjar jet e luftës, ndërtimi i përmendoreve. 
Pran daj, men doj se do të is hte mirë, po qe se tek 
dëmshpërblimet sim bo li ke saktë të thek so het se 
çfarë do të thonë ato. Çështja tjetër me të cilën men-
doj se do të du hej të mer rej KO MRA, është që përpos 
ngjar je ve të egra dhe bru ta le nga ko ha e luftës në 
ra jon, ekzistojnë ed he tre gi met po zi ti ve (...) Do të 
is hte mirë që në dëgjimet pu bli ke të përfshihen ed-
he njerëzit të cilët në kohërat e vështira (...) e kanë 
shpëtuar ndokënd. 
Deklaratë: Lji lja na Spa siq, Ini ci a ti va qyte ta re, Pançevë, Ser-
bi, Kon sul ti met ra jo na le me ko mu ni te tet shumënacionale mbi 
Iniciativën për the me li min e KO MRA-së, Mo star, BeH, 28 gusht 
2010

Men doj se është me rëndësi që përgjegjësia e me di e-
ve dhe e gazetarëve, redaktorëve të hyjë në fo ku sin e 
hu lum ti me ve të ko mi si o nit dhe kjo të jetë e shkru ar 
në ra port. 
Deklaratë: Jo va na Mi haj lo viq-Tr bovc, In sti tu ti për Pa qe, Lub-
janë, Sllo ve ni, Kon sul ti met ra jo na le me gazetarët mbi draf tin e 
Sta tu tit të KO MRA-së, Lubjanë, Sllo ve ni, 10 shta tor 2010

Men doj, se KO MRA do ta bëjë një ga bim të madh 
nëse në ra por tin e saj përfundimtar nuk do ta 
shkru an te ed he hyrjen, e në hyrje do të shkru het 
qartë ter mi no lo gjia apo shpre hjet çka nënkupton 
KO MRA me ter min vik ti ma në kup ti min e gjerë të 
fj alës. Ne e ke mi (...) cekë se ci lat ve pra dhe kri me do 
ti hulumtojmë, por në përputhshmëri me këtë du-
het ti klasifi kojmë vik ti mat. Nëse do të ku fi  zo he mi 
vetëm në vik ti mat ci vi le dhe us hta ra ke apo vetëm 
në të vrarët dhe të zhdu ku rit, men doj se do ta bënim 
një padrejtësi të mad he ndaj një gru pi të madh 
njerëzish të cilët i kanë përjetuar for mat tje ra të 
shke lje ve të të drej ta ve të tyre, e ato janë dhu ni met, 
ar re sti met e dhun shme, mal tre ti met psi ki ke dhe fi -
zi ke (…) atë që ndos hta po e hum bim nga vëmendja 
është se KO MRA do ta përfundojë punën e saj më 
ra port, ku në pjesën përfundimtare të ra por tit du-
het të jenë re ko man di met. 
Deklaratë: Amir Ku la gliq, Gratë e Srebrenicës, Srebrenicë, BeH, 
Kon sul ti met ra jo na le më vik ti mat lid hur me draf tin e sta tu tit të 
KO MRA-së, Sarajevë, 18 shta tor 2010

(...)do të is hte mirë po qe se këto re ko man di met kyçe 
të bëhen obli gi me për shte tet. 
Deklaratë: Djor dje Gun je viq, viktimë ci vi le e luftës, Par krac Kro-
a ci, Kon sul ti met na ci o na le me bashkësitë lo ka le mbi har ti min e 
Sta tu tit të KO MRA-së, Pa krac, Kro a ci, 22 te tor 2010

(...)do të dëshiroja që një nga re ko man di met e KO-
MRA-së të jetë që të hi qet nga mësimi fe tar, dhe 
të apli ko het kul tu ra e re li gji o nit. Që çdo fëmijë të 
kuptojë se çfarë është fe ja tjetër, ndërsa bashkësitë 
fe ta re le të mer ren me atë me çfarë mer ren. 
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Deklaratë: Zhelj ka Ka ta niq, Sho qa ta e prindërve të fëmijëve 
dhe të rinj ve me aftësi të ku fi zu a ra Lep tir (Flu tu ra), Srebrenicë, 
BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, Bra tu nac, BeH, 27 nën-
tor 2010

[Ko mi si o ni] mund të japë re ko man di me, siç është 
tashmë një iniciativë për të shkru ar një libër të 
përbashkët hi sto rie në ni vel të tërë Ball ka nit, që 
fak tet të ci lat do të vërtetohen gjatë kohës së punës 
së ko mi si o nit, do të du hej të fu ten në atë libër 
të historisë. In ter pre ti mi është diçka tjetër, por 
vërtetimi i fak te ve apo fak to gra fi a  do të du hej të 
jetë i njëjtë për të gjithë. 
Deklaratë: Re na ta Ere miq, Fa kul te ti i shken ca ve po li ti ke në Uni-
ver si te tin e Be o gra dit, stu di met post di plo mi ke për Pa qe, Zre nja-
nin, Ser bi, Kon sul ti me ra jo na le me studentët dhe shkencëtarët e 
rinj mbi har ti min e Sta tu tit të KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 17 
dhje tor 2010

Gje tjet mbi kri met e luftës dhe shke ljet 
e rënda të të drej ta ve të nje ri ut

Ko mi si o ni ka auto ri zim që në bazë të fak te-1. 
ve të vërtetuara, në Ra por tin përfundimtar 
të kon sta toj se ek zi ston dyshi mi se ri oz 
se per so ni i cak tu ar ka kryer krim luf te, 
gjegjësisht shke lje të rëndë të të drej ta-
ve të nje ri ut. Gje tja e tillë nuk ka efekt të 
aktgjyki mit gjyqësor, dhe as nuk e pre ju-
di kon rrjedhën e procedurës even tu a le 
gjyqëso re. 

Në ra por tin përfundimtar, Ko mi si o ni nuk 2. 
mund të nxje rrë gje tjet kundër ndonjë per-
so ni, nëse nuk ka ndërmarrë të gjithë ha pat 
e arsyeshëm, që: 

Të njof toj atë per son lid hur me qëlli min e (a) 
vet, për të nxje rrë gje tjet e til la;

T`i ko mu ni koj atij per so ni përmbajtjen e (b) 
gje tjes, të dhënat në bazë të të ci la ve nxir ret 
gje tja, si dhe shka qet në të ci lat është ba zu-
ar gje tja e tillë, 

T`i ofroj per so nit mundësinë që bren da (c) 
afa tit të arsyeshëm të përgjigjet në gje tjen 
e pro po zu ar; dhe 

Të ve ri fi  koj të gje tu rat për per so nin e vde-(d) 
kur, të paktën nga tri bu ri me.

Nga pikëpamja e ras te ve të ci lat janë pro-3. 
ce du ar në prezencë të të aku zu a rit, pa-
ra Gjyka ta ve ndërkombëtare ose ven-
do re, Ko mi si o ni mun det që në ra por tin 

përfundimtar të udhëzojë në aktgjyki min 
përkatës. Në këtë rast Ko mi si o ni mund të 
vërtetojë fak tet e re ja. 

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:
 
(…) A do të emëroni ju ndokënd apo me fak tet e 
ju a ja të ci lat e përshkruajnë situatën mund t’ia jep-
ni këtë, Prokurorisë Shtetërore, DORH-së e kështu 
me radhë, por të mos nxir ret ra por ti në të ci lin do 
të shkruan: „Ne në bazë të kësaj konkludojmë se 
per so ni x, y është kryesi i veprës“. Kjo po më du ket 
pak sa e sfor cu ar. 
Deklaratë: Ka ta ri na Kru ho nja, Qen dra për Pa qe, kundër dhunës 
dhe të drej ta ve të nje ri ut, Osi jek, Kro a ci, Kon sul ti met Na ci o na-
le me Or ga ni za tat e Shoq ërisë Ci vi le, Za greb, Kro a ci, 1 qer shor 
2010

Qartë shkruan se KO MRA nuk është or gan 
gjyqësor. Por nga përvoja e të gjit ha ko mi si o ne ve 
për të vërtetën, në fund du het të vi het de ri te ra-
por ti dhe aty di sa gjëra du het të ce ken. Du het të 
spe ci fi  ko hen fak tet – kjo është ajo që e kërkojnë vik-
ti mat – kush janë kryesit po ten cial, etj. Në ra por tin 
përfundimtar të KO MRA-së kjo du het të ce ket sep se 
nëse atë e largojmë me sqa rim se ajo është detyrë e 
gjykatës, ata për të cilët kjo bëhet nuk do të jenë të 
këna qur aspak. 
Deklaratë: Go ran Mi le tiq, këshilltar li gjor për të drej tat e nje ri ut, 
Ci vil Rights De fen ders, Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin 
li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

Si pas mej pi ka ‘‘KO MRA ka auto ri te tin që në ra por-
tin përfundimtar të përcaktojë që fak tet e mbled-
hu ra tregojnë se një per son i cak tu ar ka kryer një 
krim luf te gjegjësisht shke lje të rënda të të drej ta ve 
të nje ri ut. Ky kon sta tim nuk ka efekt të ven di me ve 
të gjykatës’mund të hi qet tërësisht, ndërsa pi ka “Në 
lid hje me ras tet të ci lat janë pro ce du ar, në pra ni të 
të aku zu a rit, pa ra një gjyka te ndërkombëtare ose 
kombëtare,KO MRA në ra port, mund t’i re fe ro het 
dënimit të përshtatshëm” do të mund, në lid hje me 
ras tet që janë të ndje ku ra pe na lisht, të bar tet te ne ni  
[përmbajtja e ra por tit përfundimtarë] dhe në fund 
vetëm  (...) të vi het „KO MRA nuk për faq ëson or gan 
gjyqësor dhe pran daj nuk vërteton përgjegjësinë in-
di vi du a le pe na le për kri met e luftës dhe shke ljet e 
rënda të drej ta ve të nje ri ut“. 
Deklaratë: Si nis ha Shti mac, avo kat, Split, Kro a ci, Kon sul ti met 
Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

Men doj se në asnjë rast, ky ko mi sion nuk gu xon të 
lejojë, ose nuk do të du hej t’i je pen aso kom pe ten-
ca që ajo të tregojë kryesin in di vi dual të kri me ve. 
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Megjithatë, tre gi mi në kru e sin in di vi dual të kri me-
ve është veçanërisht e rre zikshme atje ku ata kryes 
tashmë janë të vde kur, sep se kjo është nga prak ti-
ka, dhe ne je mi bal la fa qu ar me këto he ti me, e unë 
ta ni po fl as nga përvoja per so na le, se në një qytet 
për një per son me të vërtetë ka shumë fak te se ka 
kryer kri me të kon si de ru es hme luf te. Natyrisht nuk 
e ke mi të drejtën të the mi se i ka kryer, por shumë 
fak te tregojnë se i ka kryer, dhe gjatë he ti mit të 
gjithë dëshmitarët kanë thënë se ai i ka kryer, dhe 
këtu ne do të bi nim në pro blem të dyfi shtë. I pa ri 
nga aspek ti fa mi ljar, fa mi lja e atij kryesi po ten cial, 
natyrisht se do të is hte në in te re sin e asaj fa mi lje je 
të mos vërtetohet se ai i ka bërë të gjit ha kri met, ai 
ndos hta i ka bërë di sa prej tyre. E në anën tjetër, kjo 
si gu risht në he ti met e ardhshme do të pa ra qi ste pro-
blem. KO MRA du het të dalë me të dhëna të ci la ve 
vërtetë do t’u be so het.  
Deklaratë: Mu nib Ha li lo viq, pro ku ror, Pro ku ro ria për kri me 
luf te, BeH, Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, 
Kro a ci, 11 qer shor 2010

Këto gjyki me bëhen rre gul la të së drejtës za ko no-
re ndërkombëtare, dhe fak tet e vërtetuara me këto 
gjyki me bëhen fak te obli gu e se. Pran daj këtu nuk ka 
di sku tim, ato janë fak te të ci lat përveç, natyrisht 
nuk është shem bull i mirë, përpos nëse për ndonjë 
fakt KO MRA si gu ron dëshmi të be su es hme të ci lat 
jashtë logjikës së shëndoshë të dyshi mit, i sjel lin në 
pyetje dhe në dyshim fak tet e vërtetuara në Hagë, 
atëherë KO MRA mund ta marrë qëndri min e saj 
për te, dhe t’i vërtetojë ato fak te në mënyrë tjetër. 
Por men doj se do të këtu ka hapësirë të vogël për 
KO MRA-në të veprojë, të ndryshoj ndonjë fakt të 
vërtetuar nga gjyki met në Hagë. Sa u përket gjyki-
me ve pa ra gjyka ta ve ven do re, posaçërisht ato të 
periudhës së ka lu ar, ato janë, sa u përket fak te ve të 
ci lat janë vërtetuar në to, ato u janë të nënshtruara 
ndryshi me ve, kështu që KO MRA do të ketë shumë 
punë, sa u përket fak te ve që përmbajnë ato gjyki-
me, nuk do të mund ti marrë ad hoc si fak te të 
vërtetuara dhe të thotë se ato janë fak te të ci lat 
gjyqi i ka vërtetuar dhe se ato du het të re spek to hen. 
Gjith se si KO MRA du het të mer ret me ato fak te dhe 
të marrë qëndrim për to. 
Deklaratë: Ibro Bu liq, pro ku ror, Pro ku ro ria për kri me luf te BeH, 
Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 
qer shor 2010

(...) a do të thotë ne ni (...)në ra por tin përfundimtar 
të KO MRA-së se vërteton mbled hjen e fak te ve të 
ci lat tregojnë se per so ni i cak tu ar ka kryer kri me 
të luftës, dhe a do të thotë kjo shke lje e pafajësisë? 
Unë men doj se kjo dispozitë du het të ana li zo het dhe 

even tu a lisht të ri for mu lo het nëse vlerësohet se kjo 
është në kundërshtim me pa ri met the me lo re të drej-
ta ve të nje ri ut. Por, du het pa sur gjithnjë pa rasysh se 
KO MRA nuk është or gan gjykatë dhe nuk pa ra qet 
or gan gjyqësor. 
Deklaratë: Te ki Boks hi, avo kat, Gjakovë, Kosovë, Kon sul ti met 
Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

Le të the mi se për kri min, nuk fl a sin njëjtë dy bu-
ri me të pa va ru ra. Ne du het t’i konfrontojmë bu ri-
met në mënyrë që të arrijmë de ri te e vërteta, de ri 
te e vërteta ar ri het kur kon fron to hen  [bu ri me] të 
ndryshme. 
Deklaratë: Mi o drag Vu ko viq, Par tia De mo kra ti ke So ci a li ste, 
Podgoricë, Ma li i Zi,  Kon sul ti met Na ci o na le me politikanët/et 
për Iniciativën e the me li mit të KO MRA-së, 30 qer shor 2010

A janë këto, ndos hta shke lje të të drej ta ve të nje ri ut 
të këtij per so ni i ci li në një mënyrë, pa marrë pa-
rasysh në relevancën e këtyre fak te ve , në opi nion 
të pa ra qi tet si i zbu lu ar apo si kryes i  ndonjë ve-
pre për çka mun det vetëm gjyqi të vërtetojë a  është 
kryer apo jo? 
Deklaratë: Bra ni slav Vor ka piq, Or ga ni za ta për iniciativën qyte ta-
re, Osi jek, Kro a ci, Kon sul ti met lo ka le me or ga ni za tat e shoq ërisë 
ci vi le mbi draft sta tu sin e KO MRA-së, 13 kor rik 2010, Osi jek, 
Kro a ci

 „Të gje tu rat e til la kanë efekt të aktgjyki mit gjyqësor 
– kjo as se si nuk du het të qëndroj, kjo nuk ka kup tim 
të shkru het. Nga se kjo është nor ma le. Nuk mund të 
ketë efekt. 
Deklaratë: Slav ko Kec man, Sho qa ta për pa qe dhe të Drej ta 
të Nje ri ut, Bi le, Kro a ci, Kon sul ti met lo ka le me or ga ni za tat e 
shoq ërisë ci vi le mbi draft sta tu sin e KO MRA-së, 13 kor rik2010, 
Osi jek, Kro a ci

Gjit hkush nga ne në mënyrë in di vi du a le, e kështu 
ed he KO MRA po që se është kryer vepër pe na le, 
pa marrë pa rasysh ci la vepër, e në këtë rast vepër 
e kri me ve të luftës, kjo atëherë du het lajmëruar 
Prokurorisë shtetërore . Pran daj, të pri tet ra por ti 
përfundimtarë...
Deklaratë: Ve se lin ka Ka stra to viq, Qen dra për pa qe, jo dhunë dhe 
të Drej tat e Nje ri ut, Osi jek, Kro a ci, Kon sul ti met Lo ka le me or ga-
ni za tat e shoq ërisë ci vi le mbi draf tin e sta tu sit të KO MRA-së, 13 
kor rik 2010, Osi jek, Kro a ci

(…) ky for mu lim, mund të mbe tet kështu. Se ci li qyte-
tar është i obli gu ar ta raportojë (pa ra qesë) kryesin e 
veprës kri mi na le. Pran daj, KO MRA nuk do ta ketë 
kompetencën të thotë se ai e ka kryer veprën pe na le, 
por të tregojë për të gjit ha të gje tu rat për atë per son, 
se të gjit ha tregojnë se ai per son e ka kryer veprën 
pe na le. 
Deklaratë: Dra gan Pje vaq, Sho qa ta e fa mi lje ve të të vrarëve dhe 
të zhdu ru ve nga Kra i na dhe Kro a cia, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met 
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ra jo na le më vik ti mat lid hur me draf tin e sta tu tit të KO MRA-së, 
Sarajevë, 18 shta tor 2010

(…) pa ras htroj pyetjen – çka nëse ko mi si o ni vërteton 
diçka dhe atë e pu bli kon dhe pas saj zhvil lo het pro-
ce du ra pe na le dhe per so ni li ro het dhe vërtetohet se 
ai nuk e ka kryer veprën (…) Nuk mun de mi që në 
in te res të të drej ta ve të nje ri ut, po as htu të shke lim 
të drej tat e nje ri ut. 
Deklaratë: Ja smin ka Bi losh, avo ka te, Kro a ci, Fo ru mi i shtatë 
ra jo nal për drejtësinë tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Kom pe ten cat 
dhe marrëdhëniet e KO MRA-së me gjyqëso rin, Za greb, Kro a ci, 
16 te tor 2010

Kush do të jetë pa ra ko mi si o nit, kush do të jetë 
kom pe tent, kush do të vlerësoj  fak tet e cak tu a ra të 
ci lat ne i ke mi mbledhë, tregojnë në atë se per so ni 
i cak tu ar ka kryer krim luf te? Paj, e di ni si, këtë e 
kanë vështirë ta caktojnë gjykatësit. Ata janë njerëz 
të cilët kanë përvojë, të cilët dinë ta bëjnë punën e 
tyre, ata du het ta vërtetojnë(përcaktojnë) këtë.
Deklaratë: Ja smin ka Bi losh, avo ka te, Kro a ci, Fo ru mi i shtatë 
ra jo nal për drejtësinë tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Kom pe ten cat 
dhe marrëdhëniet e KO MRA-së me gjyqëso rin, Za greb, Kro a ci, 
16 te tor 2010

Unë men doj se KO MRA du het ab so lu tisht ta ketë 
kompetencën që në ra por tin e saj të mund të tregojë 
se një per son i cak tu ar ka kryer krim luf te. Sep se, 
nëse KO MRA do të vazhdojë të bëjë vetëm mbled-
hjen e dëshmive të vik ti ma ve, men doj se nuk kanë 
bërë shumë.
Deklaratë: Ivan Jo va no viq, Mi si o ni i OEBS-së në Ser bi, Ser bi, 
Fo ru mi i shtatë ra jo nal për drejtësinë tran zi ci o na le, Gru pi pu nu-
es: Kom pe ten cat dhe marrëdhëniet e KO MRA-së me gjyqëso rin, 
Za greb, Kro a ci, 16 te tor 2010

(...)një pro po zim kon kret, në fi l lim shkruan “ko mi si-
o ni ka kompetencën”, pro po zoj që pas kësaj kom pe-
ten ce të shto het “dhe obli gi min” 
Deklaratë: Djor dje Gun je viq, viktimë ci vi le e luftës, Par krac 
Kro a ci, Kon sul ti met na ci o na le me bashkësitë lo ka le mbi har ti-
min e Sta tu tit të KO MRA-së, Pa krac, Kro a ci, 22 te tor 2010

Viktimën do të du hej kom pen su ar me ndonjë pro-
ces, që kryesit e kri me ve të luftës të dënohen ed he 
pas vde kjes së tyre. Ke mi gjyki min i ci li është zhvil-
lu ar në Be o grad, për 2.300 vik ti ma apo më saktë 
për 1.300 vik ti ma nga ra jo ni i Komunës së Zvor ni-
kut, gjegjësisht 1.500. Faj to ri është dënuar me pesë 
vi te burg, gjë që është tris htu e se. Kështu që, ato 
gjyka ta në këtë mo ment janë jo re a le, dhe men doj se 
KO MRA me ak ti vi te tet e saj do të kontribuojë de ri 
di ku. Pran daj, nga kjo arsye, si kryetar i Sho qatës së 
qytetarëve të kthyer, do ta mbështesë mak si ma lisht 
këtë organizatë dhe vlerësoj se ajo do të du hej të is-
hte mbështetje mo ra le për vik ti mat. 

Deklaratë: Omer Se li mo viq, Sho qa ta e qytetarëve të kthyer në 
Komunën e Zvor ni kut, BeH, Kon sul ti met me bashkësinë lo ka le, 
Bra tu nac, BeH, 27 dhje tor 2010

Ab so lu tisht, men doj se askush në këtë botë, përveç 
gjyka ta ve nuk është i auto ri zu ar, të bëjë diç të tillë, 
e as KB nuk mund të themelojnë një ko mi sion, të ci-
lin do ta autorizojë të vërtetojë fajësinë in di vi du a le 
(...) Nëse ko mi si o ni vjen de ri te të dhënat e til la, dhe 
bëhet fj alë për ndonjë per son të gjallë, atëherë ato të 
dhëna t’ia dorëzojë pro ku ro rit kom pe tent, por ajo e 
dhënë nuk mund të hyjë në ra port. 
Deklaratë: Mu nib Ha li lo viq, Pro ku ro ria në BeH, BeH, Kon-
sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e juristëve, Be o grad, Ser bi, 4 
dhje tor 2010

KO MRA du het të jetë e fortë bren da saj, sep se aty 
do të jenë tre po puj, për faq ësu e sit e të cilëve gjen-
den në Kryesi dhe pyeten, të ja pin men dim ne ga tiv 
për ata politikanë. Du het re a gu ar me mje te të le-
ju a ra si pas li gjit, me njof tim përmes me di a ve, me 
pre sion në palët që të mos i vënë më në li sta njerëzit 
e tillë, gjit has htu ed he në per so nat të cilët i mohojnë 
for mat e ndryshme të vik ti ma ve, siç është mo hi mi 
i kam pe ve të për qen dri mit. (...) KO MRA du het ta 
zgjerojë veprimtarinë e saj, të japë men di min e saj 
për per so nat të cilët kanë bërë ve pra të këqi ja në 
luftën e ka lu ar.  Nëse mund ta bëjë këtë, pra nëse 
pranojnë që këta njerëz ti tregojnë, atëherë aq janë 
gja sat që ajo të mbijetojë. 
Deklaratë: Gor dan Zelj ko, Bor di i Qar kut të HDZ, Mo star, BeH, 
Kon sul ti met lo ka le me për faq ësu e sit e sho qa ta ve të të bur go-
sur ve të kam pe ve të për qen dri mit dhe fa mi lje ve të vik ti ma ve, 
Me gju gor je, BeH, 11 dhje tor 2010

(...) nëse ndonjë per son i cak tu ar nuk ka mundësi 
të përgjigjet në këto të gje tu ra, si do të bëhej atëherë 
kjo, sep se çfarë të bëhet nëse di kush ka vde kur, siç e 
përmendët ra stin e zotëri Mi los he vi qit. 
Deklaratë: Da ni lo Aj ko vić, Fa kul te ti Ju ri dik, Podgoricë, Ma li 
i Zi, Kon sul ti me ra jo na le me studentët dhe shkencëtarët e rinj 
mbi har ti min e Sta tu tit të KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 17 dhje-
tor 2010
 
(...)du het të ke mi shumë kuj des, sep se nuk mund ta 
rrënojmë njërin prej pa ri me ve the me lo re që per so-
nit nuk mund ti gjyko het dy herë për të njëjtin krim, 
ndos hta do të mund të cak to het ndonjë normë e 
sank si o nit mo ral për këta autorë të kri me ve. 
Deklaratë: Jo va na Ra mo vić, Fa kul te ti Ju ri dik, Uni ver si te ti në 
Podgoricë, Podgoricë, Ma li i Zi, Kon sul ti me ra jo na le me stu-
dentët dhe shkencëtarët e rinj mbi har ti min e Sta tu tit të 
KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 17 dhje tor 2010

Men doj se do të du hej të gjen det ndonjë mënyrë më 
ele gan te li gjo re, ndos hta te “mbled hja e fak te ve tre-
gon”, për shem bull “se në atë apo atë vend është kryer 
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krim luf te dhe ka ndodhë kjo e kjo, dhe në atë ngjar-
je kanë marrë pjesë ata e ata per so na”. Por pikërisht 
kështu: per so ni i cak tu ar ka kryer krim luf te, ky 
është for mu li mi të ci lin mund ta japë gjyka ta.  
Deklaratë: Ni ko la Bes hen ski, Gjyka ta e Qar kut në Vukovarë, 
gjykatës, Vukovarë, Kro a ci, Kon sul ti met ra jo na le me juristët, 
Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

Ed he mua më brengosë ne ni ... Do ti shman gia ato 
kurt he në këtë mënyrë, dhe do të tho ja: „ko mi si o-
ni ka kompetencën që në ra por tin përfundimtarë 
të konfi rmojë se fak tet e mbled hu ra tregojnë në ek-
zi sti min e dyshi mit të ba zu ar se per so ni i cak tu ar 
ka kryer krim luf te, gjegjësisht, shke lje të rëndë të 
të drej ta ve të nje ri ut“. Dhe nuk ka nevojë për vaz-
hdim të këtij tek sti – që të mos prejudikojë re zul ta-
tin përfundimtar të gjykatës. 
Deklaratë: Ibro Bu liq, Pro ku ro ria në BeH, prokurorë, Sarajevë, 
BeH, Kon sul ti met ra jo na le me juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. 
ja nar 2011

Unë paj to hem plotësisht me ko le gun Ibro. Pra, ai 
ba za e dyshi mit është ni ve li më i ultë dhe kjo do të 
mund të kalojë në këtë mënyrë. 
Deklaratë: Da ni e la Mi lo va no viq, Gjyka ta e Qar kut në Ba nja 
Llukë, gjykatës, Ba nja Llukë, BeH, Kon sul ti met ra jo na le me 
juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

(...) më du ket se vetë hyrja në kla si fi  ki min si pas li gjit 
pe nal, gjegjësisht li gjit pro ce du ral pe nal, që janë ba-

zat, që është ba za e dyshi mit, që është përtej dyshi-
mit të arsyeshëm, për çfarë ko mi si o ni do të jep te ato 
ku a li fi  ki me nëse ajo fa re nuk është or gan gjyqësorë 
dhe ku nuk do të ulen juristët të cilët do të mund 
të vlerësojnë çka është ba za, çfarë janë ba zat, çfarë 
është përtej dyshi mit të arsyeshëm. Pran daj më 
du ket se po da lim nga ai rret hi i vi ci oz, më e mi ra 
është kjo që e tha Bog da ni, të vi het fj a la ko lo kvi a le 
„dyshi mi se ri oz“ (...) Nëse ek zi ston dyshi mi se ri oz se 
ndonjë per son ka bërë diçka, men doj që është te jet 
nor ma le dhe në rre gull të shkru het kjo, e jo që për 
konsideratë ndaj di kujt kjo të shman get dhe e tëra të 
përgjithësohet dhe të vi het në rrëfi m të përgjithësuar 
– që di sa njerëz kanë bërë diçka. 
Deklaratë: Bo jan Ga vri lo viq, Qen dra në Be o grad për të drej tat 
e nje ri ut, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met ra jo na le me juristët, Be o-
grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

 
(...) unë pro po zoj këtë for mu lim: „në ra por tin 
përfundimtar ko mi si o ni nuk mun det të sjellë të gje-
tu rat për dyshi min se ri oz nëse nuk i ka ndërmarrë 
të gjit ha ha pat e arsyeshëm“ Më shumë jam për ter-
min ko lo kvial se sa për atë li gjor, sep se men doj se kjo 
e lehtëson frikën.
Deklaratë: Ve sna Tersheliç, Këshilli ko or di nu es i Ko a li ci o nit për 
KO MRA-në, Za greb, Kro a ci, Qen dra në Be o grad për të drej tat 
e nje ri ut, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti met ra jo na le me juristët, Be o-
grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

Konsultime rajonale me komunitetin e juristëve mbi Draft Statutin për KOMRA Beograd, Serbi, 04.12.2010.
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(...) shkru het- „Ka kryer krim luf te, gjegjësisht, shke-
lje të rëndë të të drej ta ve të nje ri ut“. Unë men doj se 
du het të fu tet ed he ka te go ria „dhe ka marrë pjesë në 
fshe hjen e kri mit“. 
Deklaratë: Ka ta ri na Kru ho nja, Këshilli ko or di nu es i Ko a li ci o-
nit për KO MRA-në, Osi jek, Kro a ci, Kon sul ti met ra jo na le me 
juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

Unë jam kundër këtij ne ni në tërësi. (...) Ndërsa ar-
gu men tet janë se ko mi si o ni nuk du het të shkojë në 
aq de ta le. Men doj se nuk e ka atë po ten cial që të 
mund të emërojë në mënyrë ku a li ta ti ve per so nat të 
cilët kanë qenë në atë masë të përfshirë në krim, që 
të mund të thu het as htu. Apo de ri në atë masë të 
përfshirë në ngjar je, jo në krim, por në ngjar je. 
Deklaratë: To mi slav Vishnjiq, avo kat, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti-
met ra jo na le me juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

Unë paj to hem me men di min e avo ka tit Vi šnjić.  
Deklaratë: Rad mi lo Go li ja nin, Lid hja për mbroj tjen e të drej ta ve 
të nje ri ut dhe të pronës pri va te, Tre bi nje, BeH, Kon sul ti met ra jo-
na le me juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

(...) ba za e dyshim ti është ter mi KPP-së dhe men doj 
se më shumë do të përshtatej të thu het se ek zi ston 
dyshi mi se ri oz. 
Deklaratë: Te ki Boks hi, Gru pi pu nu es për har ti min e draf tit të 
Sta tu tit të KO MRA-së, anëtarë, Prishtinë, Kosovë, Kon sul ti met 
ra jo na le me juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

Pro po zi mi im do të shkon te në këtë kup ti min e 
kësaj – „ko mi si o ni ka kompetencën që në ra por tin 
përfundimtarë“, jo të „vërtetojë“, por „të pa ra qesë 
fak tet të ci lat tregojnë se në çfarë mënyre per so ni 
i cak tu ar, for ma ci o ni apo in sti tu ci o ni ka qenë i 
ndërlidhur me kryer jen e kri mit të luftës apo shke-
ljes së rëndë të të drej ta ve të nje ri ut“.
Deklaratë: Ka ta ri na Kru ho nja, Këshilli ko or di nu es i Ko a li ci o-
nit për KO MRA-në, Osi jek, Kro a ci, Kon sul ti met ra jo na le me 
juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

(...)men doj se fi l li mi i tij du het të shkru het kështu: 
„Ko mi si o ni ka kompetencën që në ra por tin 
përfundimtarë, kur i ka vërtetuar fak tet re le van te 
për kri met e luftës dhe shke lje ve të tje ra të rënda të 
të drej ta ve të nje ri ut, të përshkruajë ro lin e se ci lit 
per son apo in di vi di“.  
Deklaratë: Ni ko la Bes hen ski, Gjyka ta e Qar kut në Vukovarë, 
gjykatës, Vukovarë, Kro a ci, Kon sul ti met ra jo na le me juristët, 
Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

Unë me të vërtetë an gaz ho hem që në ra port të 
përfshihen të gjithë kryesit e kri me ve, si do që të jenë 
të gjallë apo të vde kur, për të cilët ekzistojnë dyshi-
met e ba zu a ra se kanë marrë pjesë në kryer jen e 
kri mit.  

Deklaratë: Ibro Bu liq, Pro ku ro ria në BeH, prokurorë, Sarajevë, 
BeH, Kon sul ti met ra jo na le me juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. 
ja nar 2011

(...) emri i di kujt që është gjen dur në listë dhe në 
do ku men tin i ci li do të jetë do ku ment i përhershëm, 
të ci lin do ta le xojnë ed he gje ne ra tat e ardhshme, 
si mund të thotë ai se ba bai apo gjyshi i tij nuk ka 
qenë kri mi nel dhe si të arsyeto het ai? 
Deklaratë:  An djel ko Kve siq, Këshilli ko or di nu es i Ko a li ci o-
nit për KO MRA-në, Bu sovqë, BeH, Kon sul ti met ra jo na le me 
juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

(...) në ne nin 3., e përdorim ter min „gjyqet na ci o na-
le“, e jo ven do re. Ndërsa di sa herë u thek sua se do 
të mbledhë do ku men te, pa ra se gjit hash nga or ga net 
in sti tu ci o na le dhe kështu me radhë nga ter ri to ri i 
ish Jugosllavisë. Megjithatë, ka gjyki me dhe gjyka ta 
tje ra, gjyki me nëpër Gjer ma ni, e kështu me radhë. 
Deklaratë: Je le na Ste va nç e viq, Mi si o ni i OS BE në Ser bi, Be o-
grad, Ser bi, Kon sul ti met ra jo na le me juristët, Be o grad, Ser bi, 
22-23. ja nar 2011

Unë do të pro po zo ja që të mer ret pa rasysh për atë 
që është in sti tut i vle ra ve të opi ni o nit, ajo që është 
in sti tut i fak te ve dhe ajo që është in sti tut i opi ni o nit. 
Men doj, se kjo është përdorë mjaft shpesh në ven di-
met gjyqëso re të Gjykatës së Evropës, pikërisht në 
shpi fj et vis-a-vis. Kjo është më tepër për t’i mbroj tur 
anëtarët e ko mi si o nit. 
Deklaratë: Mar ga ri ta Ni ko lov ska, In sti tu ti për të drej tat e nje ri-
ut, Shkup, Ma qe do ni, Kon sul ti met ra jo na le me juristët, Be o grad, 
Ser bi, 22-23. ja nar 2011

(...) unë do ta li ja mundësinë që ko mi si o ni përpos 
fak te ve të vërtetuara me ven di me gjyqëso re, që ko-
mi si o ni në ra por tin përfundimtarë të pa ra qesë ed-
he fak tet tje ra të ci lat do t’i vërtetojë. 
Deklaratë: Ibro Bu liq, Pro ku ro ria në BeH, prokurorë, Sarajevë, 
BeH, Kon sul ti met ra jo na le me juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. 
ja nar 2011

(...) të mos i kundërshtohet ven di me ve gjyqëso re 
mundësia që të vërtetojë fak tet e re ja. 
Deklaratë: Ni ko la Bes hen ski, Gjyka ta e Qar kut në Vukovarë, 
gjykatës, Vukovarë, Kro a ci, Kon sul ti met ra jo na le me juristët, 
Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

Obli gi mi i Par la men tit dhe qe ve risë që të 
shqyrtojnë Ra por tin përfundimtar

Pas pu bli ki mit të Ra por tit përfundimtar, 1. 
kryeta ri/kryesia e çdo pa le kon trak tu e se, 
ra por tin ia dërgon kryeta rit të par la men-
tit. Në afa tin prej një mu a ji pas pra ni mit 
të ra por tit, kryeta ri i par la men tit thërret 
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seancë të veçantë të par la men tit, me qëllim 
të shqyrti mit të gje tje ve dhe re ko man di me-
ve nga Ra por ti, ose e vë në rend të ditës këtë 
temë, për mbled hjen e radhës. Në seancë 
mar rin pjesë një ose më shumë anëtarë të 
Ko mi si o nit. 

Në afa tin prej 6 mu ajsh pas pu bli ki mit të ra-2. 
por tit përfundimtar të Ko mi si o nit, qe ve ria 
e çdo pa le kon trak tu e se mi ra ton dhe pu bli-
kon në gazetën zyrta re të palës kon trak tu-
e se qëndri min mbi zba ti min e re ko man di-
me ve. 

Në një afat të arsyeshëm, pas përgjigjes 3. 
nga qe ve ria si pas pa ra gra fi t 2 të këtij ne ni, 
kryeta ri i par la men tit i çdo pa le kon trak tu-
e se thërret seancën spe ci a le të par la men tit 
me qëllim të shqyrti mit të përgjigjes së qe-
ve risë dhe an gaz hi mit të mundshëm të par-
la men tit me qëllim të zba ti mit të re ko man-
di mit të Ko mi si o nit. 

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:

(…) KO MRA do të du hej ta kryen te punën e saj, atë 
ditë kur e dorëzon ra por tin me re ko man di met te 
shte tet, par la men tet, por nuk e the mi se kush do ta 
vazhdojë mo ni to ri min. 
Deklaratë:  Amir Ku la gliq, Gratë e Srebrenicës, Srebrenicë, BeH, 
Kon sul ti met ra jo na le më vik ti mat lid hur me draf tin e sta tu tit të 
KO MRA-së, Sarajevë, 18 shta tor 2010

Pra, bëhet fj alë për një do ku ment shumë se ri oz, 
pran daj për shkak të natyrës dhe çështjes së tij, ky 
do ku ment, përpos kryeta rit dhe par la men tit, do të 
du hej t’i dorëzohet ed he avo ka tit kryesor shtetëror 
apo pro ku ro rit kryesor, sep se ai është per so ni më 
kom pe tent për ndje kjen e ve pra ve pe na le.  
Deklaratë: Zhelj ko Hor va to viq, Gjyka ta e Qar kut në Za greb, 
gjykatës, Kro a ci, Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e juristëve, 
Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010

(...) ra por ti i ko mi si o nit, pa si që e formojnë shte tet, 
du het të jetë obli ga tiv për shte tet, do të thotë që të fu-
tet kla u zo la që të gje tu rat de ri te të ci lat ka ard hur 
ko mi si o ni du het të pra no hen në par la ment, sep se 
vetëm në këtë mënyrë do ta ke ni mbroj tjen li gjo re. 
Deklaratë: Edin Sma i lo viq, Fa kul te ti Fi lo zo fik, Uni ver si te ti i Lub-
janës, stu di met post di plo mi ke, Bi je lo Po lje, Ma li i Zi, Kon sul ti me 
ra jo na le me studentët dhe shkencëtarët e rinj mbi har ti min e Sta-
tu tit të KO MRA-së, Za greb, Kro a ci, 17 dhje tor 2010

PJE SA XII – TË NDRYSHME

Ve prat pe na le dhe sank si o net

Çdo per son i ci li:1. 

me vetëdije i jep Ko mi si o nit të dhëna të rre-(a) 
me, apo or ga nit ose per so nit i ci li ve pron në 
emër të tij;

që me kërcënim, forcë, me ve prim ose prem-(b) 
tim të përfi timeve shtyn per so nin tjetër për të 
dhënë të dhëna të rrej shme ose mosdhënien 
e të dhënave për Ko mi si o nin, apo or ga nin 
apo per so nin, i ci li ve pron në emër të tij;

asgjëson ndonjë do ku ment ose mjet me (c) 
qëllim të pen gi mit të Ko mi si o nit që të 
zbatojë  hu lum ti min, ose 

të zbardhë apo në ndonjë mënyrë tjetër zbu-(d) 
lon të dhënën, të cilën e ka pra nu ar Ko mi-
si o ni me kusht kon fi  den ci a li te ti, apo e tre-
gon iden ti te tin e per so nit, i ci li ia ka dhënë 
informatën, me kusht kon fi  den ci a li te ti,

 
kon si de ro het se ka kryer vepër pe na le të 
dënueshme me dënim me burg de ri në një vit, 
ose me dënim në të hol la eku i va lent me  shumën 
prej 5.000 euro.

Sank si o net nga pa ra gra fi  1  zba to hen ed he 2. 
ndaj per so na ve zyrtarë apo privatë, të cilët 
pa ndonjë arsye refuzojnë të veprojnë si pas 
kërkesës së Ko mi si o nit, gjegjësisht or ga nit 
apo per so nit i ci li ve pron në emër të tij, për 
dorëzimin e do ku men te ve për shqyrtim, 
apo të bu ri me ve të tje ra.

Në rast se per so ni re fu zon t`i përgjigjet 3. 
ftesës, ose re fu zon dhënien e deklaratës pa-
ra Ko mi si o nit, zba to hen dis po zi tat e Ne nit 
17, pa ra gra fi  8 i këtij Sta tu ti. 

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:

Ne nuk mund të përshkruajmë dënimin për dëshmi 
të rre me, por mund të udhëzojmë me marrëveshje 
në mënyrë in di rek te në li gjin shtetëror, dhe me këtë 
ke mi bërë një baj pas spe ci fi k në mes marrëveshjes 
dhe li gjit dhe ke mi kri ju ar mundësinë e dënimit.
Deklaratë: Ve li ja Mu riq, Ko mi te ti për të drej tat e nje ri ut, Ma li 
i Zi, Fo ru mi i shtatë ra jo nal për drejtësinë tran zi ci o na le, Gru-
pi pu nu es: Kom pe ten cat dhe marrëdhëniet e KO MRA-së me 
gjyqëso rin, Za greb, Kro a ci, 16 te tor 2010
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Unë do ta përfshija ed he kon cep tin dhënia e 
dëshmisë së rre me, pra do ta sil lja këtë marrëveshje 
në ni vel li gjor, dhe do ta përfshija ed he mundësinë 
e marrëveshjes për fajësinë (...) që të (...) apli ko hen 
dis po zi tat li gjo re të shte te ve nënshkruese në kup ti-
min e ekspertizës, thi rr jes. 
Deklaratë: Ve li ja Mu riq, Ko mi te ti për të drej tat e nje ri ut, Ma li 
i Zi, Fo ru mi i shtatë ra jo nal për drejtësinë tran zi ci o na le, Gru-
pi pu nu es: Kom pe ten cat dhe marrëdhëniet e KO MRA-së me 
gjyqëso rin, Za greb, Kro a ci, 16 te tor 2010

(…) sta tu ti i KO MRA-së, si marrëveshje ndërko-
mbëtare, ndërshtetërore mund të përshkruajë vepër 
të re pe na le. 
Deklaratë: Ivan Jo va no viq, Mi si o ni i OEBS-së në Ser bi, Ser bi, 
Fo ru mi i shtatë ra jo nal për drejtësinë tran zi ci o na le, Gru pi pu nu-
es: Kom pe ten cat dhe marrëdhëniet e KO MRA-së me gjyqëso rin, 
Za greb, Kro a ci, 16 te tor 2010

Këtu ke mi fak tin që thotë se mund të dënohet me 
dënim në të hol la de ri në vlerë 5.000 euro, por këtu 
mun gon vle ra mi ni ma le e paraparë për dënim, dhe 
nuk di het se kjo vlerë prej 5.000 euro, a është mi ni-
mu mi apo mak si mu mi i dënimit. 
Deklaratë: Sa bit Ma li qi, avo kat, Kosovë, Kon sul ti me ra jo na le me 
ko mu ni te tin e juristëve, Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010

Nëse sta tu ti pa ras heh vepër të veçantë ndëshkimi, 
atëherë kjo shumë vështirë do të pra no het në par-
la men te, sep se du het të ke mi pa rasysh se këtë do të 
du het ta pranojnë të gjit ha shte tet.  
Deklaratë: Ni ko la Bes hen ski, Gjyka ta e Qar kut në Vu ko var, Kro-
a ci, Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e juristëve, Be o grad, 
Ser bi, 4 dhje tor 2010

Ne me një sta tut, me të ci lin përcaktohet funk si o ni-
mi i brendshëm i një tru pi i vërtetojmë fak tet e ve-
pra ve pe na le, kjo është e pa mun dur (...) “Ve prat pe-
na le dhe sank si o net” – kjo nuk mund të përcaktohet 
me këtë akt (...) Du het të apli ko het li gji na ci o nal për 
ve prat pe na le – sank si o net li gjo re në mospërgjigje 
dhe zba ti min si pas procedurës? Pse të mos ek zi stoj 
zba ti mi i du hur. 
Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo viq, Aso ci a ci o ni i avokatëve të Ma lit 
të Zi, Ma li i Zi, Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e juristëve, 
Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010

(...) të shënohet që të zba to hen li gjet na ci o na le të 
shte te ve nënshkruese .
Deklaratë:  (Sa bit Ma li qi, avo kat, Kosovë, Kon sul ti me ra jo na le 
me ko mu ni te tin e juristëve, Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010

(...) këto ve pri me tashmë veçse janë me li gjin pe-
nal të et ni te te ve në Bosnjë e Hercegovinë, kështu 
që men doj se kjo është e pa ne voj shme (...) Ed he 
nëse ka loj nëpër te, nëse do të du hej kjo të in kri-

mi no het si vepër pe na le këtu, atëherë, du ke fil lu-
ar nga kjo veprës pe na le nën a). Men doj se po i 
mun gon pa so ja li gjo re. Çfarë është ajo që është si 
pasojë? Ci la është pa so ja nëse di kush me vetëdije 
ia jep ndonjë informatë të rrej shme ko mi si o nit? 
Dhe ci li është ai stan dard i informatës së rrej-
shme? (...) ve prat pe na le nën b), “me kërcënim, 
dhunë, më vepër apo prem tim e shfrytëzon per so-
nin tjetër ta bindë për të dhënë in for ma ta të rrej-
shme”. Pra, ngjashëm me atë të parën, këtu je mi, 
do të thotë, nxitë në dhënie të informatës së rrej-
shme. Nuk ka pa so ja (...) e që mund të shkaktojë... 
Pa staj “shkatërron ndonjë do ku ment apo gjësend 
me qëllim të pen gi mit të ko mi si o nit për të kryer 
hu lum ti min”. Kup tim, te jet i gjerë. E di ni, si kur 
di kush të jetë i dënuar për kësi ve pri mi? Kurrë. 
(...) Kur bëhet fjalë për cak ti min e një ve pre pe-
na le, atëherë do të du hej të jetë obligueshmëria 
që në shte tet kon trak tu e se të shkru het në li gjet e 
tyre. Kështu që të qëndrojë në sta tut, unë men doj 
se nuk do të jetë e mun dur. 
Deklaratë: Ibro Bu liq, Pro ku ro ria në BeH, pro ku ror, Sarajevë, 
BeH, Kon sul ti met ra jo na le me juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. 
ja nar 2011

Men doj se pa ra gra fi  2., dhe 3., janë të tepërt, sep se 
këtu thu het: se ci li per son, e pa staj thu het per so ni 
zyrtarë. A nuk është se ci li ed he zyrtarë?
Deklaratë: Ni ko la Bes hen ski, Gjyka ta e Qar kut në Vukovarë, 
gjykatës, Vukovarë, Kro a ci, Kon sul ti met ra jo na le me juristët, 
Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

(...) më parë jam për atë që të mbe tet kështu siç 
është, gjegjësisht si pjesë e veçantë e paraparë me 
sta tut. Kjo është e pa ra. Çështja e dytë, paj to hem se 
tek sti ndos hta pak sa do të mund të përshtatet me 
li gjet na ci o na le.
Deklaratë: To mi slav Vishnjiq, avo kat, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti-
met ra jo na le me juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

Unë jam për atë që të shkru het “Do të vlerësohet 
se ka kryer vepër pe na le të dënueshme si pas li-
gje ve pe na le të shte te ve kon trak tu e se”. Pra, për 
tu shman gur sank si o net (...) pa marrë pa rasysh 
si e formulojmë ne nin, do të kërkohet ndryshi mi, 
ndërhyrje, ndryshi me, amen da men te, plotësime të 
Ko dit Pe nal në Bosnjë e Hercegovinë. Men doj në 
shte tin tonë kon trak tu es. Ngjashëm do të jetë ed he 
në shte tet tje ra. 
Deklaratë: Mi le na Sa viq, Ko or di na to re e Iniciativës për 
KO MRA-në, Zvor nik, BeH, Kon sul ti met ra jo na le me juristët, 
Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011
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Ulo ga Ko mi si je u kri vič nom pro ce su i ra nju
Ro li i Ko mi si o nit në pro ce di min pe nal

Ko mi si o ni ka auto ri zim që:

të pro po zoj, në rast se per so ni për të ci lin (a) 
Ko mi si o ni dis po non me dyshi me se ri o ze 
se ka kryer krim luf te ose shke lje tjetër të 
rëndë të të drej ta ve të nje ri ut, të ia ko mu-
ni koj Ko mi si o nit të dhënat me rëndësi për 
zbu li min e lo ka li te tit dhe mbe tjet mor to re 
të per so na ve të hum bur, ose për zbu li min e 
kryerësve të tjerë të mundshëm dhe ve pra-
ve të tje ra, gjykatës pa ra së cilës zhvil lo het  
pro ce du ra pe na le, me kërkesë të aku zu a rit  
ato t’i marrë si rrethanë lehtësuese me një 
rëndësi qen ëso re me ra stin e përcaktimit të 
lartësisë së dënimit;

t`i pro po zoj kryerësit të gjyku ar për vepër (b) 
pe na le, fa lje të pjesërishme, nëse një gjë e 
tillë nuk është në kundërshtim me dis po zi-
tat li gjo re të shte tit përkatës, nëse ia ko mu-
ni kon Ko mi si o nit të dhënat e rëndësishme 
për zbu li min e  lo ka li te tit me mbe tjet mor-
to re për per so na të hum bur, ose për zbu li-
min e kryerësve të tjerë të mundshëm; dhe 
ve pra ve  të tje ra;  

të pro po zoj zbu tje të jashtëzakonshme të (c) 
dënimit për kryerësit e veprës pe na le, nëse 
një gjë e tillë nuk është në kundërshtim me 
dis po zi tat li gjo re të shte tit përkatës, nëse ia 
ko mu ni kon të dhënat e rëndësishme Ko mi-
si o nit për zbu li min e lo ka li te tit me mbe tjet 
mor to re të per so na ve të hum bur, ose për 
zbu li min kryerësve të tjerë të mundshëm; 
dhe ve pra ve të tje ra.

Qëndri met e pjesëmarrësve/pjesëmarrëseve:

Unë nuk e shoh se si një kryes i veprës, një i aku-
zu ar, më fal ni, di kush që është gjyku ar për kryer-
jen e veprës pe na le të kri mit të luftës, ta ni pas di sa 
vi tesh të vu aj tjes së dënimit, që do të pranojë t’ia 
thotë ko mi si o nit, jo të pranojë por kam frikë nga 
keq për do ri mi, sep se ai tashmë është du ke e vu aj-
tur dënimin, ndërsa e ka pa sur ra stin në Gjykatë 
në mbroj tje të vetë të tregojë kush janë kryesit tjerë 
dhe ku gjen den lo ka ci o net [e var re za ve ma si ve], dhe 
vlerësoj se kjo do tu mer rej në shqyrtim si rrethanë 
lehtësuese, të paktën kështu do ta me rr nin gjyka tat 
apo prokuroritë. Nëse di kush do të kis hte dashtë të 

tre goj këtë, e ka pa sur ra stin në gjykatë, ose të jetë 
dëshmitarë bashkëpunues, apo si do çoftë, e ka pa-
sur ra stin. Nuk di, kam frikë nga keq për do ri mi, 
sep se Ko mi si o ni të propozojë zbu tje (zvogëlim) të 
jashtëzakonshëm të dënimit të di kujt që është du ke 
e vu aj tur dënimin për diçka që ka bërë. 
Deklaratë: Me vlu din Lu piq, Sho qa ta e fa mi lje ve të të bur go sur ve 
dhe të zhdu kur ve nga Ko mu na Zvor nik, Zvor nik, BeH, Kon sul ti-
met na ci o na le me sho qa tat e vik ti ma ve lid hur me draf tin e sta tu-
tit të KO MRA-së, Tuzëll, BeH, 29 maj 2010

Se ci la informatë, çfarëdo njo hu ri apo ndonjë e dhënë 
tjetër e ci la mund të jetë iniciativë për Prokurorinë 
Shtetërore për traj tim, mbled hjen e an ke ta ve, 
ndërmarrjen e he ti me ve, e të gjit ha këto në qëllim 
të vërtetimit dhe zbu li mit të kryesve të kri me ve të 
luftës, është e do bis hme dhe  e mirëseardhur. Përveç 
kësaj, men doj se është e mirë ed he ini ci a ti va lid-
hur me bi se di met me dëshmitarët dhe vik ti mat për 
pjesëmarrje në gjyki met për kri me të luftës, sep se të 
gjithë ne që je mi profesionistë dhe të cilët ke mi pu-
nu ar në lëndët për kri met e luftës, e dimë sa është e 
vështirë për per so nat të cilët kanë qenë vik ti ma dhe 
të dëmtuar nga kri met e luftës të fl a sin për ato kuj ti-
me tra u ma ti ke pas ka li mit të një ko he; e pa ra sep se 
çdo ri kuj tim i tillë i kri me ve të luftës është tra um 
vetëvetiu, e tje tra është se ata per so na shpesh kanë 
qenë të eks po zu ar pre si o ne ve të ndryshme, dhe kjo 
dëshmi është ed he më e vështirë për ta. Pran daj, çdo 
përkrahje për këta dëshmitarë, çdo ak ti vi tet i ci li do 
tua lehtësojë ar dhjen në gjykatë për dëshmi, është e 
mirëseardhur. Megjithatë, du het të them se de kla-
ra ta e këtyre dëshmitarëve, nëse nuk janë dhënë pa-
ra gjykatës, pra nëse nuk është fj a la për de kla ra ta 
e dëshmitarëve në pro ce sin gjyqësor, pa ra gjykatës 
nuk pa ra qe sin fak te. Ven di met përfundimtare 
mund të ba zo hen vetëm në fak tet e pa ra qi tu ra në 
pro ce set gjyqëso re, ndërsa de kla ra tat e per so na-
ve mund të shfrytëzohen në procedurën gjyqëso re 
por nuk mund të jenë bazë për ven dim të gjyki mit. 
Pran daj, de kla ra ta e til la mund të jenë bu rim i të 
dhënave për Prokurorinë shtetërore dhe or ga net e 
hetuesisë dhe zbu li mit të ve pra ve pe na le. 
Deklaratë: Ja smi na Dol ma giq, zavendëse e Pro ku ro rit kryesor 
shtetëror të Republikës së Kroacisë, Kro a ci, Kon sul ti met Ra jo na le 
me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 Qer shor 2010

Kon tri bu ti në zbu li min e kri me ve apo pjesëmarrja 
ak ti ve  në procedurën në mbështetjen e prokurorisë, 
është gjë e mirë, por fajësia in di vi du a le du het të ku-
fi  zo het në gjykatë si in sti tu ci o ni i vetëm vlerësues. 
Deklaratë: Mi ra Smaj lo viq, gjykatëse, Gjyka ta e Bo snje e Herce-
govinës, De par ta men ti për kri me luf te, Kon sul ti met Ra jo na le me 
ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010
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Me të dhënat e mbled hu ra du het ve pru ar nga pro-
ku ro ria. Ato in for ma ta mund të jenë dyshi met 
bazë – jo dyshi met e ba zu a ra, por dyshi met bazë 
– ajo që në procedurë pa ra pra ke pro ku ro ri mund 
ta zhvillojë dhe pa ra qes kërkesën për he tim  për 
shkak të ek zi sti mit të dyshi me ve bazë, pa si ta ketë 
vlerësuar ku a li te tin e in for ma ta ve të mar ra. 
Deklaratë: Go ran Ro diq, avo kat, Ma li i Zi, Kon sul ti met Ra jo na le 
me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 qer shor 2010

(...) në shumë shte te prak ti kisht ekzistojnë pen ge sa 
li gjo re për këto gjëra. Ja, të the mi në BeH për pa-
ra gra fi n 2. dhe 3. as nuk ek zi ston mundësia e zbu-
tjes të jashtëzakonshme të dënimit e as nuk ek zi ston 
mundësia e am ni sti mit nga pa ra gra fi  2. Pra, veçse 
je mi të ku fi  zu ar me dis po zi tat li gjo re që KO MRA 
nuk mund të ketë këto kom pe ten ca. 
Deklaratë: Mu nib Ha li lo viq, pro ku ror, Pro ku ro ria për kri me luf-
te në BeH, Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, 
Kro a ci, 11 qer shor 2010

Pse të mos shkojmë me atë që KO MRA nesër 
të ketë kompetencën të propozojë zbu tjen e 
jashtëzakonshme të dënimit. Kështu që ata që nuk 
kanë diçka  të tillë të pa ras hi ku ar në li gjet e tyre, do 
ta pa ras hi koj nesër. Nëse i je pet kom pe ten ca KO-
MRA-së të mund të kërkoj fa ljen, pra le të bëhet 
kjo nesër, le të jetë kjo përparësia e marrëveshjes, 
nesër le të hyjë në li gjin e atij shte ti e ci la nuk e ka. 
Imu ni te ti. Nëse ai shtet nuk e ka imu ni te tin, le ta 
parashikojë në li gjin e saj. Pra, të gjithë ato pyetje 
të ci lat po tre go hen si të do bis hme dhe per spek ti ve, 
le ti adresojmë në marrëveshjen ndërkombëtare, që 
me te të rre gul lo hen ato çështje. 
Deklaratë: Ibro Bu liq, pro ku ror, Pro ku ro ria për kri me luf te në 
BeH, Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro-
a ci, 11 qer shor 2010

Nëse ekzistojnë dyshi met bazë, ndërsa le gji sla ci o ni 
kombëtar në Ma lin e Zi apo në Bosnjë nuk e ka nisë 
procedurën, çka do të bëjë ko mi si o ni? Pse askund 
në detyrat dhe në këtë nen (...) nuk është saktë e ce-
kur: KO MRA do të fi llojë procedurën për ra stin që 
për çfarëdo arsye nuk është pengesë e pro ce sit. 
Deklaratë: Bra ni slav Ra du lo viq, Sho qa ta e Avokatëve, Ma li i Zi, 
Kon sul ti met Ra jo na le me ko mu ni te tin li gjor, Za greb, Kro a ci, 11 
Qer shor 2010

Ai NN vrasës i ci li ka vrarë nënën ti me, si kur ta gje-
ja atë unë ta ni, unë do ti tho ja se nëse ti ta ni do t’na 
tre gosh krejt çka ka ndodhë, nëse e shpreh pen di-
min tënd, ke qar dhjen, nëse ke parë se çfarë idi o ti-
zmi është ajo që e ke bërë, sa më përket mua, unë 
heq dorë dhe mund të jesh i lirë. 
Deklaratë: Dra gan Pjevaç, Sho qa ta e fa mi lje ve të vrarëve dhe 
per so na ve të zhdu kur nga Kra ji na, Kro a ci, Be o grad, Ser bi,  

Kon sul ti met na ci o na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe fa mi ljet e 
vik ti ma ve për mo de lin e Draf tit të KO MRA-së, 3 kor rik 2010, 
Be o grad, Ser bi

Nuk mund t’ia le joj ve tes t’ua falë atyre të cilët i 
kanë shkak tu ar vu aj tje të til la nënës ti me, që nga 
për qa fi  mi t’ia rrëmbejnë dy djem, dhe kushërinjve 
të mi, ajo është dëbuar me dhunë, është dërguar 
në kam pin e për qen dri mit, e që as sot nuk mund të 
kthe het në vatrën e saj ku na ka rritë, sep se ba bai 
ka vde kur në ri ni. Men doj se këtu fa mi ljet du het të 
de kla ro hen in di vi du a lisht, për atë se a fa lin apo jo. 
Unë nuk dëshiroj që këtu me ndonjë nen në mënyrë 
ko lek ti ve të shtojmë, nuk dua si motër, e si gu risht 
se do të ketë ako ma nëna, prindër, baballarë dhe 
fëmijë të cilët nuk do të mund të fa lin kri min, ed he 
pse do ta thonë. 
Deklaratë: Ol gi ca Boz ha niq, Se kre ta re e Sho qatës së fa mi lje ve 
të kid na pu ar ve dhe per so na ve të zhdu kur në Kosovë e Me to hi, 
Be o grad, Ser bi,  Kon sul ti met na ci o na le me sho qa tat e vik ti ma ve 
dhe fa mi ljet e vik ti ma ve për mo de lin e Draf tit të KO MRA-së, 3 
kor rik 2010, Be o grad, Ser bi

kjo po zgjatë me vi te të tëra, por megjithatë kjo 
është çështje in di vi du a le a të fa let apo jo. Ed he pse 
unë jam më shumë për atë ver si o nin, të fa let por 
mos të har ro het. 
Deklaratë: Snez ha na Zdrav ko viq, Sho qa ta e fa mi lje ve të kid na-
pu ar ve dhe të zhdu kur ve në Kosovë e Me to hi, Be o grad, Ser bi 
Kon sul ti met na ci o na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe fa mi ljet e 
vik ti ma ve për mo de lin e Draf tit të KO MRA-së, 3 kor rik 2010, 
Be o grad, Ser bi

Unë nuk kam kurrfarë, nuk mund të them ne ato 
pri o ri te te, në ato qëlli me çdo herë e kam pasë të 
rëndësishme të vi het de ri te e vërteta, se sa di kush 
posaçërisht të përgjigjet. E kam të rëndësishme të 
pro ce su o het, por unë e kam një mo tiv më të madh, 
për të ard hur de ri të mbe tjet mor to re, dhe një herë e 
përgjithmonë ato es htra dhe ato vik ti ma në njëfarë 
mënyre të qetëso hen.  
Deklaratë: Nail Ka je viq, fa mi lja e të rrëmbyerit nga tre ni në 
Shtërpce, në hekurudhën Be o grad-Bar, Pri je po le, Ser bi,  Kon sul-
ti met na ci o na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe fa mi ljet e vik ti ma ve 
për mo de lin e Draf tit të KO MRA-së, 3 kor rik 2010, Be o grad, 
Ser bi

Ta ni pyes vetën që nuk e kam marrë, dhe nuk e di 
ku është ai. Unë gjit has htu do t’ua fa lja, për vetë 
atë. Sep se shumë më me rëndësi është për mua të 
thonë se ku është, dhe pa staj unë atë të mund ta 
var ro si siç du het, dhe ta di ku gjen det dhe ku do të 
mund të shkoj t’ia nde zi qi ri un. 
Deklaratë: Lo zan ka Ra do ji ç iq, Sho qa ta e prindërve Ve ra, na da, 
lju bav (Be si mi, shpre sa, das hu ria), Be o grad, Ser bi,  Kon sul ti met 
na ci o na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe fa mi ljet e vik ti ma ve për 
mo de lin e Draf tit të KO MRA-së, 3 kor rik 2010, Be o grad, Ser bi
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(...) Unë nuk do t’ia fa li, kurrë në ve te nuk do t’ia fa-
li, por jam për atë që gjyka ta t’ia zvogëlojë dënimin 
nëse do të tregojë për të afërmit e ju aj, pesë, dhjetë 
apo njëzet sosh, se ku gjin den var ret e tyre, nëse tre-
gon kush janë kryesit e ve pra ve... 
Deklaratë: Dra gan Me diq, Sho qa ta e prindërve të fa mi lje ve të 
bur go su ra, robëruara dhe per so na ve të zhdu kur nga ter ri to ri i 
Serbisë dhe ma lit të Zi,  Kon sul ti met na ci o na le me sho qa tat e vik-
ti ma ve dhe fa mi ljet e vik ti ma ve për mo de lin e Draf tit të KO MRA-
së, 3 kor rik 2010, Be o grad, Ser bi

Jo, nuk mund të har roj, por mund të fa li. Do të fa lja, 
nëse do ti gje ja mbe tjet mor to re dhe nëse do ta var-
ro sja me di nji tet. 
Deklaratë: Mi lo sav Stoj ko viq, Sho qa ta e qen drës për mbroj tjen e 
fa mi lje ve të vik ti ma ve të luftës në Kosovë e Me to hi, Be o grad, Ser-
bi,  Kon sul ti met na ci o na le me sho qa tat e vik ti ma ve dhe fa mi ljet 
e vik ti ma ve për mo de lin e Draf tit të KO MRA-së, 3 kor rik 2010, 
Be o grad, Ser bi

Nëse fl i tet për atë që t`i je pet shan si KO MRA-s që 
dikë t`a pro po zoj, kryerësin e dënuar, e për fa lje të 
pjesërishme, atëherë, ci lat janë ato kri te re të ci lat 
do të vlerësohen se a mun det ky per son apo jo. Pa 
këto kri te re kjo nuk is hte das hur të fi  gu roj këtu.. 
Deklaratë: Ve se lin ka Ka stra to viq, Qen dra për pa qe, jo dhunë dhe 
të Drej tat e Nje ri ut, Osi jek, Kro a ci, Kon sul ti met Lo ka le me or ga-
ni za tat e shoq ërisë ci vi le mbi draf tin e sta tu sit të KO MRA-së, 13 
kor rik 2010, Osi jek, Kro a ci

Unë fi l loj nga ar ti kul li 1. De fi  ni ci o ni është „vërtetimi 
i fak te ve mbi kri met e luftës“dhe tash mos t`a le xoj 
më tu tje se çka do të thotë dhe vijë tek ne ni – ro li i 
KO MRA-s në pro ce di min pe nal. Tërë kohën men doj 
se çka në fund, le të the mi që ko mi si o ni e kryen këto 
punë (...)’të pro po zoj kryerësin e dënuar për fa lje të 
pjesërishme, zbu tje të dënimit’ dhe kështu me radhë 
dhe pra vetëm pro po zon. Kjo mua nuk më pëlqen 
dhe men doj se man da ti i ko mi si o nit nuk është për 
diçka të tillë dhe fri ko hem që pu na e ko mi si o nit do 
të zhvlerësohet në mënyrën se si individët do t`a shi-
ko nin këtë punë. Përherë di kujt kjo nuk do t`i pëlqej. 
Unë do të kis ha lënë që gjyka tat të kryejnë punën e 
tyre e ko mi si o ni të mbe tet në kuadër të man da tit të 
përshkruar në de fi  ni cion.
Deklaratë: Dra ga So lar, Do cu men ta, Za greb, Kro a ci, Kon sul ti-
met lo ka le me or ga ni za tat e shoq ërisë ci vi le mbi draft sta tu sin e 
KO MRA-s, 13 kor rik 2010, Osi jek, Kro a ci

(...) një nga kom pe ten cat më të rëndësishme të 
KO MRA-së, kur është fj a la për marrëdhënien me 
gjyqëso rin, thënë kon kre tisht, është përgatitja e të 
gjit ha su po zi me ve dhe si tu a ta ve kur është e mun-
dur ar ri tja e marrëveshjes për pra ni min e fajësisë. 
Kjo nënkupton sjel ljen e tyre në tryezë, natyrisht 
në si tu a ta të veçanta, ed he viktimën ed he kryesin 
e veprës pe na le, si dhe gje tjen e një mundësie të 

ar ri tjes së marrëveshjes për pra ni min e fajësisë. 
Një marrëveshje për pra ni min e fajësisë, që do 
të for mu lo hej në ni ve lin e KO MRA-së nuk do të 
thotë marrëveshje përfundimtare, por do të thotë 
një pro po zim shumë se ri oz dhe i re spek tu ar për 
prokurorinë kom pe ten te, që ta pranojë atë pro po-
zim dhe ta përmbyllë marrëveshjen (...)  
Deklaratë: Ibro Bu liq, Pro ku ro ria e BeH, BeH, Fo ru mi i shtatë 
ra jo nal për drejtësinë tran zi ci o na le, Gru pi pu nu es: Kom pe ten cat 
dhe marrëdhëniet e KO MRA-së me gjyqëso rin, Za greb, Kro a ci, 
16 te tor 2010

Pse do të vin te di kush, dhe të dënoje ve tve ten, të bëjë 
kallëzimin e vet pe nal, e pa staj të shkojë në burg. E 
tërë ide ja (...) është që njerëzve që u bie ndërmend 
(...) që ndiejnë nevojë ta pranojnë mëkatin e tyre, 
u ofro ni diçka në këmbim, e ai është am ni sti mi. 
Këtu nuk po shoh se e ke mi këtë mekanizëm, (...) 
Çfarë ga ran ci o ni ke mi ne, ed he poq ëse e arrijmë 
marrëveshjen me shte tet? (...) Çfarë ga ran ci o ni ke mi 
ne, se ata njerëz do të am ni sto hen?
Deklaratë: dr Zdrav ko Gre bo, Fa kul te ti ju ri dik, Uni ver si te ti në 
Sarajevë, BeH, Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e juristëve, 
Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010

(...) thotë se pro po zon fa lje të pjesshme dhe pa staj 
në fund thotë zbu tje e jashtëzakonshme e dënimit 
(...) ky është ilaçi ju ri dik të ci lin mund ta shfrytëzojë 
vetëm pa la. Kjo është në in te re sin e tij. Ko mi si-
o ni mund ta mbështesë, ta shprehë men di min e 
saj se kjo është diçka e mirë, etj, por nuk mund ta 
propozojë. Përndryshe, çka do të fi tojmë? Në njëfarë 
mënyre, do ta ke mi një pro po zim, i ci li do të re fu-
zo het. Dhe, çfarë ke mi bërë – asgjë. Nuk është në 
in te res ju ri dik, që ko mi si o ni të kërkojë diçka të tillë, 
por ko mi si o ni mun det, në bazë të këtyre fak te ve të 
ketë, etj, mundësinë që të mbështesë dhe në njëfarë 
mënyre të ketë men di min e saj se pse është e ne voj-
shme zvogëlimi apo zbu tja e jashtëzakonshme e 
dënimit, etj.  
Deklaratë: Mar ga ri ta Ni ko lov ska, In sti tu ti për të drej tat e nje-
ri ut, Shkup, Ma qe do ni, Kon sul ti me ra jo na le me ko mu ni te tin e 
juristëve, Be o grad, Ser bi, 4 dhje tor 2010
 
Pa si që bëhet fj alë për kri met e rënda, do të du hej të 
shto het – ‘në vetë kon tak tin me fa mi ljet, anëtarët e 
fa mi lje ve ndaj të cilëve është kryer kri mi’. Nëse fa mi-
lja paj to het me. 
Deklaratë: Lo zan ka Ra do i ç iq, Sho qa ta e prindërve Be si mi, 
Shpre sa, Das hu ria, Be o grad, Ser bi, Kon sul ti me ra jo na le me sho-
qa tat dhe fa mi ljet e vik ti ma ve mbi draft Sta tu tin e KO MRA-së, 
Prishtinë, Kosovë, 17 dhje tor 2010

(...)të supozojmë se Mu ni ra Su ba šić është zbu-
lu ar dhe asaj i gjyko het, dhe ti do të thu ash pa ra 
KO MRA-së –se unë kërkoj që Mu ni ra Su ba šić ti 
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zvogëlohet dënimi sep se ajo ka dhënë in for ma ta 
për varrezën e cak tu ar ma si ve, e ci la është shumë 
e rëndësishme për fa mi ljen e të zhdu kur ve. Në këtë 
rast, unë jap përkrahjen ti me të plotë. 
Deklaratë: Mu ni ra Su bas hiq, Sho qa ta e Lëvizjes së Nënave të 
en kla va ve të Srebrenicës dhe Zhepës, Sarajevë, BeH, Kon sul ti me 
ra jo na le me sho qa tat dhe fa mi ljet e vik ti ma ve mbi draft Sta tu tin 
e KO MRA-së, Prishtinë, Kosovë, 17 dhje tor 2010

Unë paj to hem plotësisht me këtë pro po zim, që 
dëshmitarëve tu zvogëlohet dënimi, sep se ne të 
gjithë me pa du rim pre sim të dimë se ku janë më të 
das hu rit tonë. 
Deklaratë: Mi lo rad Tri fu no viq, Sho qa ta e fa mi lje ve të të kid-
na pu ar ve dhe të zhdu kur ve në Kosovë dhe Me to hi, Mitrovicë, 
Kosovë, Kon sul ti me ra jo na le me sho qa tat dhe fa mi ljet e vik-
ti ma ve mbi draft Sta tu tin e KO MRA-së, Prishtinë, Kosovë, 17 
dhje tor 2010

Jam plotësisht e si gurt, se fa mi ljet e vik ti ma ve do të 
paj to hes hin me pro po zi min që KO MRA të japë pro-
po zim për zbu tjen (zvogëlimin) e dënimit të atyre të 
cilët zbulojnë apo tregojnë ku janë var re zat ma si ve, 
por men doj se kjo nuk është aq e thjeshtë, sep se në 
di sa ven de kjo çështje ndos hta bënë shke ljen e li gje ve 
të atyre ven de ve. 
Deklaratë: Gor da na Dji ka no viq, Sho qa ta e fa mi lje ve të të kid-
na pu a ra ve dhe të vrarëve në Kosovë dhe Me to hi, Pan qevë, Ser bi, 
Kon sul ti me ra jo na le me sho qa tat dhe fa mi ljet e vik ti ma ve mbi 
draft Sta tu tin e KO MRA-së, Prishtinë, Kosovë, 17 dhje tor 2010

(...)unë nuk jam për atë që ai që e zbu lon kri min, e 
ka bërë kri min, dhe tash del e thotë dhe pa staj i zbu-
tet dënimi. Ajo është në kundërshtim me vetë rre gul-
lat e drejtësisë dhe si e tillë nuk është e drejtë.
Deklaratë: Ymer Mer la ku, Sho qa ta e ish të bur go sur ve po li tik, 
Klinë, Kosovë, Kon sul ti me ra jo na le me sho qa tat dhe fa mi ljet e 
vik ti ma ve mbi draft Sta tu tin e KO MRA-së, Prishtinë, Kosovë, 
17 dhje tor 2010

(...) çështja lid hur me zvogëlimin e dënimit, nëse e 
zbu lon varrezën ma si ve apo in di vi du a le. Unë men-
doj se këtu s’ka di le ma, nëse fa mi ljet e vik ti ma ve paj-
to hen me këtë, men doj se ed he në ditët e sot me ke mi 
mundësinë e zvogëlimit të dënimit për dëshmitarët 
bashkëpunëtorë, të pen du a rit. 
Deklaratë: Ruz hi ca Spa siq, Sho qa ta e fa mi lje ve të per so na ve 
të zhdu kur dhe të rrëmbyer me dhunë të na ci o na li te tit serb, 
Vu ko var, Kro a ci, Kon sul ti me ra jo na le me sho qa tat dhe fa mi ljet 
e vik ti ma ve mbi draft Sta tu tin e KO MRA-së, Prishtinë, Kosovë, 
17 dhje tor 2010

Si pas asaj që e ke mi parë në Ma qe do ni, prak ti ka e 
sti mu li mit me shpërblim me të hol la nuk funk si o-
non, sep se shpërblimi tek ne ka qenë rreth 500.000 e 
çfarëdo va lu te, por nuk ke mi ar rit kurrfarë re zul ta-

tesh. Pran daj, jam skep tik se prak ti ka e shpërblimit 
me të hol la është e mirë. 
Deklaratë: Bra ni slav Ja ki mov ski, Sho qa ta Shpre sa, Tetovë, Ma qe-
do ni, Kon sul ti me ra jo na le me sho qa tat dhe fa mi ljet e vik ti ma ve 
mbi draft Sta tu tin e KO MRA-së, Prishtinë, Kosovë, 17 dhje tor 
2010

(...) lid hur me pa ra gra fi n (a), sep se këtu thu het, se 
ko mi si o ni mund t’i propozojë gjykatës në rast të pro-
ce di mit si rrethanë lehtësuese. Kjo nuk mun det, sep-
se ko mi si o ni nuk është palë në pro ces, vetëm palët 
në pro ces mund të propozojnë rret ha nat lehtësuese 
ose rënduese në fj alën përfundimtare. 
Deklaratë: Da ni e la Mi lo va no viq, Gjyka ta e Qar kut në Ba nja 
Llukë, gjykatëse, Ba nja Llukë, BeH, Kon sul ti met ra jo na le me 
juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

Kur thu het në pa ra gra fi n e parë, „pro po zon në ra-
stin kur per so ni për të ci lin ko mi si o ni ka in di ka ci o-
ne se ri o ze se ka kryer krim luf te dhe shke lje tje ra të 
rënda të të drej ta ve të nje ri ut“, unë këtu do të tho ja: 
„se në ra stin kur per so ni për të ci lin ko mi si o ni ka 
dyshi me të ba zu a ra se ka kryer krim luf te, pra non 
kryer jen e kri mit të luftës apo shke lje tjetër të të drej-
ta ve të nje ri ut, ko mi si o ni si pas kërkesës së tij, gjatë 
procedurës gjyqëso re e ci la do të udhëhi qet kundër 
tij, ... në procedurën pe na le e ci la do të udhëhi qet 
kundër tij, do të propozojë që kjo të shfrytëzojë si 
rrethanë lehtësuese kundër tij“. Dhe e dyta, KO MRA 
në atë situatë do të iniciojë procedurën e ne go ci mit 
për kus htet e pra ni mit të fajësisë gjatë procedurës 
gjyqëso re. 
Deklaratë: Ibro Bu liq, Pro ku ro ria në BeH, Sarajevë, BeH, Kon-
sul ti met ra jo na le me juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

Si pas men di mit tim, më mirë është të ri for mu lo het. 
Ka mundësi, pra, jo kur bëhet fj alë për per so nin e 
dënuar, por gjatë fazës kur ai është i aku zu ar, gjatë 
kohës de ri sa është du ke u zhvil lu ar pro ce si kryesorë, 
që ti shqip to het sank sion më i butë pe nal, të pa ra-
pa ra me ligj.  
Deklaratë: Da ni e la Mi lo va no viq, Gjyka ta e Qar kut në Ba nja 
Llukë, gjykatëse, Ba nja Llukë, BeH, Kon sul ti met ra jo na le me 
juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. ja nar 2011

(...) të pri tet tri vi te që KO MRA [t’i dërgojë 
prokurorisë], nëse ka ardhë de ri te njo hja re le van te 
e ci la shpien te kru e si i veprës pe na le, të pri tet tri 
vi te është periudhë shumë e gjatë për arsye se ma te-
ri a li i pro va ve bi o lo gji ke zhdu ket. Dëshmitarët vde-
sin, të dyshu a rit vde sin, të aku zu a rit. 
Deklaratë: Mi ra Smaj lo viq, Gjyka ta në BeH, gjykatëse, Sarajevë, 
BeH, Kon sul ti met ra jo na le me juristët, Be o grad, Ser bi, 22-23. 
ja nar 2011
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KO A LI CI O NI PËR KO MRA

STA TU TI

I KO MI SI O NIT RA JO NAL PËR PËRCAKTIMIN E 
FAK TE VE PËR KRI MET E LUFTËS DHE SHKE LJE VE 
TË TJE RA TË RËNDA TË TË DREJ TA VE TË NJE RI UT 
NË TER RI TO RIN E JUGOSLLAVISË SË DI KUR SHME

PRO PO ZIM
26 mars 2011
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Pre am bu la

Palët kon trak tu e se, 

Du ke vërejtur se gjyki met pa ra Gjykatës Ndërkombëtare Pe na le për ish Jugosllavinë dhe në gjyka tat 
ven do re, ed he pse dukshëm i kontribuojnë dënimit të kryerësve të kri mit, nuk përmbushin, në masë 
të du hur nevojën e vik ti ma ve për drejtësi, dhe as ve tve tiu nuk mund të krijojnë kus hte të mjaf tu es hme 
për ar ri tjen e pa qes së qëndru es hme në ra jon; 

Du ke shpre hur bashkëndjesi me vik ti mat e të gjithë po puj ve në ter ri to rin e RSFJ-së së di kur shme, 
dhe du ke kundërshtuar keq për do ri min e vik ti ma ve për qëlli me po li ti ke dhe garës në vik ti mi zim; Du-
ke vërejtur se ini ci a ti va e ndërmarrë në ni vel ra jo nal dhe e ba zu ar në di a log të ha pur, hu lum tim dhe 
analizën e fak te ve, pa ra qet rrugën më të mirë të të dhënave gjithëpërfshirëse hi sto ri ke për kri met të 
ci lat janë kryer në periudhën e përmendur, si dhe për ro lin e eli ta ve na ci o na le, in sti tu ci o ne ve dhe 
individëve në ngjar jet tra u ma ti ke;

Të ven do su ra që në masën më të mad he të mundshme të ndihmojnë për vërtetimin e fa tit të një nu mri 
të madh të individëve të cilët ed he më tu tje evi den to hen si të pa gje tur;

Të ven do su ra që bashkërisht të kontribuojnë në pra ni min e fak te ve për kri met e luftës dhe shke lje-
ve të rënda të të drej ta ve të nje ri ut ndaj të gjit ha vik ti ma ve dhe përtëritjes së mirëbesimit në mes të 
individëve, po puj ve dhe shte te ve në ra jon; 

Me qëllim të for ci mit të demokracisë, sun di mit të li gjit dhe të kulturës për re spek ti min e të drej ta ve të 
nje ri ut,

Shpal lin

Th e me li min e Ko mi si o nit ra jo nal për vërtetimin e fak te ve mbi kri met e luftës dhe shke ljet tje ra të 
rënda të të drej ta ve të nje ri ut, të kryera në hapësirat e RSFJ-së së di kur shme, në periudhën nga 
vi ti 1991 de ri në vi tin 2001.
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PJE SA I – KUP TI MI I NO CI O NE VE NË KËTË STA TUT

Ne ni 1
Kup ti mi i no ci o ne ve në këtë Sta tut

-  “Luftëtarë“ në kon tek stin e kon fl ik tit të ar ma to sur ndërkombëtar janë:

-  Pjesëtarë të for ca ve të ar ma to su ra të njërës anë në kon fl ikt, si dhe pjesëtarë të mi li ci ve dhe 
njësive vul lne ta re të ci lat hyjnë në përbërje të atyre for ca ve të ar ma to su ra,

- Pjesëtarët e mi li ci ve dhe të njësive të tje ra vul lne ta re, du ke nënkuptuar me atë ed he lëvizjet 
e or ga ni zu a ra të rezistencës, të ci lat i përkasin njërës anë të kon fl ik tit dhe të ci lat veprojnë 
jashtë apo bren da ter ri to rit të tyre, bi le ed he nëse ky ter ri tor është i oku pu ar, me kusht 
që këto mi li ci apo njësi vul lne ta re, du ke nënkuptuar me atë dhe lëvizjet e or ga ni zu a ra të 
rezistencës i plotësojnë kus htet si në vi jim: 

a)  që në krye të kenë një per son përgjegjës për vartësit e tij; 
b)  të kenë një shenjë të cak tu ar dal lu e se e ci la mund të shi het në distancë; 
c)  që hap ta zi të mbajnë armë; 
d)  që në kryer jen e ope ra ci o nit të tyre i përmbahen li gje ve të luftës;

- Pjesëtarë të for ca ve të rre gull ta të ar ma to su ra të ci lat de kla ro hen që i takojnë ndonjë qe ve rie apo pus-
hte ti të cilën nuk e ka njo hur fu qia ndër pus hte tin e së ci lit janë; 

- Po pul la ta e ter ri to rit të pa oku pu ar e ci la gjatë afri mit të ar mi kut, në mënyrë të vul lnetshme me rr armët 
për t’i re zi stu ar pus hti mit ar miq ësor, dhe e ci la nuk ka pa sur kohë për tu or ga ni zu ar si një forcë e rre-
gullt e ar ma to sur, nëse ajo ha pur mban armë ed he nëse i re spek ton li gjet e luftës dhe za ko net ( të ashtq. 
Le vee en mas se). 

Luftëtarë në kon fl ik tet e ar ma to su ra jo ndërkombëtare kon si de ro hen:
 -  pjesëtarët e for ca ve të ar ma to su ra të shte tit, dhe
 -  pjesëtarët e for ca ve të ar ma to su ra di si den te dhe të gru pe ve të tje ra të ar ma to su ra të or ga ni zu a ra, të ci-

lat, nën komandën përgjegjëse, kryejnë kon trol lin mbi një pjesë të cak tu ar të ter ri to rit që ju mundëson 
të zbatojnë ope ra ci o ne us hta ra ke të vaz hdu es hme dhe të har mo ni zu a ra, dhe të zbatojnë dis po zi tat e të 
drejtës Hu ma ni ta re ndërkombëtare të përcaktuara me Pro to kol lin Plotësues II shtesë katër Kon ven tat 
e Gjenevës;

-  “Ci vil” janë të gjithë per so nat që nuk janë luftëtarë; 

- “Anëtari/anëtarja e Ko mi si o nit“, është per son i zgjed hur nga ana e kryeta rit të palës kon trak tu e se, 
si pas procedurës së paraparë në Pjesën VII. të Sta tu tit;

- ”Ko mi si o ni” është Ko mi sion Ra jo nal për vërtetimin e fak te ve për kri met e luftës dhe shke ljet e tje ra të 
rënda të të drej ta ve të nje ri ut në ter ri to rin e Republikës So ci a li ste Fe de ra ti ve të Jugosllavisë së di kur-
shme(shkur te sa e emrit është: KO MRA);

- „Ven di i bur gi mit” është një hapësirë e mbyllur ose e ha pur në të ci lin gjen den një apo më shumë per-
so na të cilët janë të pri vu ar nga li ria; 

- “Mi ni stri kom pe tent për të drej tat e nje ri ut”, nënkupton mi ni strin/mi ni stren për të drej tat e nje ri-
ut dhe të pa ki ca ve në shte tet ku ek zi ston një pozitë e tillë, ndërsa në shte tet tje ra mi ni stri/mi ni str ja e 
drejtësisë, gjegjësisht mi ni stri/mi ni str ja për ko mu ni te tet dhe kthim;

- „Per so ni i pa gje tur” është per so ni i ar re stu ar, i pa ra bur go sur i rrëmbyer apo në çfarëdo mënyre 
tjetër i pri vu ar nga li ria nga ana e auto ri te te ve shtetërore apo gru pit të ar ma to sur e ci la ak ti visht 
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kundërvihej, gjegjësisht nga ana e per so nit apo gru pit të per so na ve të cilët veprojnë si pas auto ri zi-
mit, me mbështetje dhe pëlqim të or ga ne ve shtetërore apo të gru pit të ar ma to sur, pas së cilës or ga-
net apo per so ni, gjegjësisht gru pet, të ci lat e kanë pri vu ar nga li ria per so nin, refuzojnë të pranojnë 
se e kanë pri vu ar nga li ria, apo e fshe hin fa tin e per so nit të pa gje tur ose ven din ku ai gjen det, dhe/
ose per so ni i hum bur në kon fl ik tin e ar ma to sur, rret ha nat e hum bjes së të ci lit janë të njo hu ra për 
or ga net kom pe ten te shtetërore, apo të ci lat janë ako ma du ke u hu lum tu ar; 

- „Pjesëtarë të for ca ve të ar ma to su ra” janë pjesëtarë të for ca ve të ar ma to su ra të rre gull ta të shte tit, 
gru pe ve dhe njësive të vëna nën komandën që i përgjigjet shte tit; 

- “Luf ta ose for ma tjetër e kon fl ik tit të ar ma to sur”, nënkupton përdorimin e forcës së ar ma to sur 
ndërmjet shte te ve ose dhunës së vaz hdu es hme të ar ma to sur ndërmjet pus hte tit dhe gru pe ve të 
ar ma to su ra të or ga ni zu a ra, gjegjësisht ndërmjet gru pe ve të ar ma to su ra të or ga ni zu a ra bren da një 
shte ti;

- “Krim luf te”, nënkupton domethënien e ter mi nit “krim luf te” në të drejtën hu ma ni ta re 
ndërkombëtare, gje no ci di dhe kri me kundër njerëzimit, dhe përfshin por nuk ku fi  zo het në kri met 
e kryera si në vi jim:

a. gje no cid;
b. per se ku tim;
c. vra sje;
d. robërim;
e. bur go sje kundërligjore;
f. torturë;
g. zhdu kjet e dhun shme;
h. dëbim dhe zhven do sje e dhun shme e popullatës;
i. përdhunimi dhe for mat e tje ra të rënda të abu zi mit sek sual;
j. kon fi  ski mi dhe shkatërrimi i pro na ve në përmasa të mëdha;
k. ma rr ja e pen gje ve;
l. shkatërrimi i objek te ve fe ta re, kul tu ro re, hi sto ri ke;
m. përdorimi i civilëve dhe i robërve të luftës si “mburojë e gjallë”;

- “Tru pi par la men tar kom pe tent për të drej tat e nje ri ut dhe të pa ki ca ve”, nënkupton, varësisht 
nga emri në palët e ndryshme kon trak tu e se, këshillet par la men ta re ose ko mi si o net kom pe ten te 
për të drej tat e nje ri ut ose marrëdhëniet ndërnacionale; 

- “Re pu bli ka So ci a li ste Fe de ra ti ve e Jugosllavisë (RSFJ)”, is hte shte ti, të ci lin e përbënin gjashtë 
re pu bli ka so ci a li ste: Bo snja dhe Her ce go vi na, Ma li i Zi, Kro a cia, Sllo ve nia, Ser bia dhe dy kra hi na 
auto no me; Ko so va dhe Voj vo di na; dhe e ci la de fac to ka ek zi stu ar që nga 29 nëntori 1943, de ri në 
shkatërrimin e saj në vi tin 1991, du ke ndërruar ndërkohë emërtimin di sa herë; 

- “Shke ljet e rënda të të drej ta ve të nje ri ut”, përfshijnë: vra sjet, robërimet, bur go sjen kundërligjore, 
tor tu ri min, zhdu kjet e dhun shme, de por ti min dhe shpërnguljen e dhun shme të popullsisë, dis-
kri mi ni min si ste ma tik, si dhe shke ljet e tje ra të të drej ta ve të nje ri ut, të pa ra pa ra me Pak tet 
Ndërkombëtare për të drej tat e nje ri ut dhe kon tra tat ndërkombëtare për të drej tat e nje ri ut, të ci lat 
i kanë obli gu ar të gjit ha palët kon trak tu e se për të ci lat Ko mi si o ni vlerëson se si pas ka rak te ri sti ka ve 
dhe pa so ja ve të tyre kanë ka rak ter të “shke lje ve të rënda të të drej ta ve të nje ri ut”; 

- “Kryerësi”, është per so ni i ci li plot fu qishmërisht është gjyku ar si kryerës, bashkëkryerës apo 
bashkëpjesëmarrës në kryer jen e kri mit të luftës apo ve pra ve tje ra që pa ra qe sin shke lje tje ra të të 
drej ta ve të nje ri ut; 
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- “Vik ti mat” janë per so nat të cilët, in di vi du a lisht apo ko lek ti visht, kanë pësuar dëme, du ke përfshirë 
lëndimet fi  zi ke ose psi ki ke, vu aj tje shpirtërore, hum bje eko no mi ke ose ku fi  zi me të kon si de ru es-
hme të të drej ta ve të tyre the me lo re përmes ve pri me ve ose mo sve pri me ve që pa ra qe sin shke lje të 
rënda të të drej ta ve njerëzore të pra nu a ra me të drejtën ndërkombëtare, ose shke lje të rënda të së 
drejtës hu ma ni ta re ndërkombëtare. Ter mi “vik ti ma”, gjit has htu përfshin ed he anëtarët e fa mi ljes 
më të ngushtë ose per so nat për të cilët vik ti ma ka qenë ushqyes i tyre i drejtpërdrejtë, si dhe per so-
nat të cilët kanë pësuar dëme gjatë ndërhyrjes, qëlli mi i së cilës ka qenë për t`i ndih mu ar viktimës 
apo të parandalojë shke ljet tje ra.



466

VII Propozim Statuti i KOMRA-s

Procesi KOMRA

PJE SA II – DIS PO ZI TAT E PËRGJITHSHME

Ne ni 2
De fi  ni ci o ni

1. Ko mi si o ni ra jo nal për vërtetimin e fak te ve, për kri met e luftë dhe shke ljet tje ra të rënda 
të të drej ta ve të nje ri ut në ter ri to rin e RSFJ-së së di kur shme, është Organizatë Ndërkom-
bëtare e the me lu ar me këtë akt li gjor.

2. Emërtimi i shkur tu ar është KO MRA. 

Ne ni 3
Sim bo let

Ko mi si o ni ven dos mbi iden ti te tin e vet vi zual që përfshin emblemën, lo gon dhe vulën.

Ne ni 4
Se lia dhe Se kre ta ri a ti Ek ze ku tiv

1. Se lia e Ko mi si o nit është në Sarajevë.

2. Mbështetje në punën e anëtarëve dhe anëtareve të Ko mi si o nit si gu ron Se kre ta ri a ti Ek-
ze ku tiv, në selinë e Ko mi si o nit. 

Ne ni 5
Sta tu si ju ri dik 

1. Ko mi si o ni ka su bjek ti vi tet Ju ri dik. 

2. Ko mi si o ni mi ra ton bux he tin, rre gul lo ren e punës dhe rre gul lo ret me të ci lat rre gul lo het 
or ga ni zi mi dhe im ple men ti mi i detyra ve të tij, në paj tim me këtë Sta tut. 

3. Ko mi si o ni, me pus hte tin kom pe tent të Bosnjës dhe Hercegovinës, do të lidhë Mar-
rëveshje mbi aran zhma net me ven din ni ko qir. 

Ne ni 6
Pe ri ud ha e ve pri mit

1. Pe ri ud ha e ve pri mit të Ko mi si o nit është tri vjet.

2. Pe ri ud ha e ve pri mit të Ko mi si o nit nuk përfshin periudhën e përgatitjeve, e ci la fi l lon 
nga mbled hja kon sti tu i ve dhe vaz hdon, më së gja ti, gjashtë mu aj. 

3. Ko mi si o ni mund ta zgjasë periudhën e ve pri mit më së shum ti për gjashtë mu aj.
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Ne ni 7
Për faq ësi mi dhe pa ra qi tja

1. Ko mi si o nin e për faq ëson dhe e pa ra qet kryesu e si/ja i/e Ko mi si o nit. 

2. Ko mi si o ni mund të vendosë që ta për faq ësojë një anëtar ose anëtare tjetër. 

Ne ni 8
Përdorimi i gjuhëve

1. Në punën e Ko mi si o nit, në përdorim të barabartë janë gju ha shqi pe, bos hnja ke, ma la-
ze ze, kro a te, ma qe do na se, sllo ve ne dhe ser be, al fa be ti ci ri lik dhe la tin, si dhe gju ha e 
she nja ve për per so nat e shurdhër, në paj tim me zo nat prej nga vjen ai per son. 

2. Përdorimin e gjuhës dhe të shkri me ve Ko mi si o ni do ta rregullojë më hollësisht me Rre-
gul lo ren e punës, du ke re spek tu ar pa ri met e efi  ka si te tit dhe ni ko qirllëkut. 

3. Në ko mu ni kim me Ko mi si o nin, se ci li ka të drejtë të shfrytëzojë gjuhën dhe al fa be tin e 
vet. 

4. Në dëgjimet pu bli ke pjesëmarrësit fl a sin në gjuhën e tyre.

5. Në zyrat e palëve kon trak tu e se, në pikëpamje të gjuhës, zba to hen dis po zi tat e shte tit në 
të ci lin gjen det zyra.
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Ne ni 9
E drej ta për të kon tri bu ar në punën e Ko mi si o nit

Se ci li gëzon të drejtën, në përputhje me Sta tu tin, të kontribuojë në punën e Ko mi si o nit, 
nëse Ko mi si o ni e vlerëson se një gjë e tillë do të kon tri bu oj në re a li zi min e qëlli me ve të tij.

Ne ni 10
Pa ri met e ve pri mit të Ko mi si o nit

Anëtarët/anëtaret si dhe per so ne li i Ko mi si o nit janë të obli gu ar që në punën e tyre të udhëhi-
qen me këto vle ra dhe pa ri me:

(a) re spek ti mi i di nji te tit njerëzor,

(b) pavarësia dhe paanshmëria,

(c) përkushtimi për të vërtetën,

(d) ba ra zia dhe re spek ti mi i të drej ta ve dhe li ri ve të nje ri ut,

(e) përgjegjësia, qa sja dhe të qe nit të ha pur,

(f) hu lum ti mi me kuj des i fak te ve dhe drejtshmëria e procedurës, 

(g) in te gri tet, vendosmëri dhe përmbajtje në stan dar det më të lar ta pro fe si o na le dhe 
eti ke,

(h) mbroj tja e veçantë e vik ti ma ve të keq traj ti mit sek sual si dhe per so na ve të cilët is hin 
të mi tur në periudhën të cilën e përfshin man da ti i Ko mi si o nit,

(i) ru aj tja e kon fi  den ci a li te tit. 
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PJE SA III – DETYRI MI I BASHKËPUNIMIT ME KO MI SI O NIN

Ne ni 11
Detyri mi i bashkëpunimit të palëve kon trak tu e se me Ko mi si o nin

1. Palët kon trak tu e se janë të detyru a ra të bashkëpunojnë me Ko mi si o nin, dhe të njëjtit t`u 
mundësojnë kryer jen efek ti ve të detyra ve në përputhje me Sta tu tin.

2. Me kërkesë të Ko mi si o nit, or ga net kom pe ten te të pus hte tit të palës kon trak tu e se, me 
kohë do të sigurojnë qa sje në të dhëna dhe në do ku men te, du ke përfshirë ed he ma rr jen 
e de kla ra ta ve nga për faq ësu e sit e in sti tu ci o ne ve shtetërore dhe zba ti min e hu lum ti me-
ve në ter ren, përpos nëse me të nuk do të shke len rre gul la ti vat e palës kon trak tu e se për 
kon fi  den ci a li te tin e të dhënave. 

3. Të dhënat ose do ku men tet, që tregojnë për kryer je të kri me ve të luftës apo për shke lje 
të rënda të të drej ta ve të nje ri ut, dhe/apo në kryerësit e mundshëm, si dhe do ku men-
tet të ci lat janë har tu ar me qëllim të fshe hjes së kri me ve të kryera apo të shke lje ve të të 
drej ta ve të nje ri ut, që nuk vlerësohen kon fi  den ci a le. 

4. Në ra stin kur shte ti kon si de ron që zbu li mi i të dhënave të cak tu a ra ose do ku men te ve të 
ci lat i ka kërkuar Ko mi si o ni, do të is hte në kundërshtim me rre gul la ti vat për kon fi  den-
ci a li tet, do të ndërmerr të gjit ha ma sat e arsyes hme me qëllim të tej ka li mit të situatës 
kon te stu e se, me an gaz him të përbashkët të Ko mi si o nit dhe Shte tit. Këto ma sa nënkup-
tojnë, por nuk ku fi  zo hen vetëm në: 

(a) De kla ri min e Ko mi si o nit lid hur me relevancën e të dhënave dhe do ku men te ve të 
ci lat i kërkon; dhe

(b) Marrëveshjen për kus htet e zbu li mit të të dhënave, du ke përfshirë, ndër të tje ra, 
zbu li min e pjesshëm të përmbajtjes së do ku men te ve, ku fi  zi min në pu bli ki min e të 
dhënave si dhe apli ki min e ma sa ve tje ra mbrojtëse për kon fi  den ci a li te tin e të dhë-
nave. 

Ne ni 12
Bashkëpunimi i Ko mi si o nit me shte tet tje ra dhe 

me or ga ni za tat ndërkombëtare

Ko mi si o ni mund të lidhë marrëveshje bashkëpunimi me shte tet jashtë ter ri to rit të RSFJ-së 
së di kur shme dhe me or ga ni za tat ndërkombëtare. 
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PJE SA IV – QËLLI MET DHE DETYRAT E KO MI SO NIT

Ne ni 13
Qëlli met 

Ko mi si o ni ka këto qëlli me: 
a) të vërtetojë fak te për kri met e luftës dhe shke ljet tje ra të rënda të të drej ta ve të nje-

ri ut, të kryera në hapësirat e RSFJ-së së di kur shme, në periudhën nga 1 Ja na ri i vi tit 
1991 de ri më 31 Dhje tor të vi ti 2001, rret ha nat po li ti ke dhe shoq ëro re, të ci lat kanë 
ndi ku ar në kryer jen e këtyre ve pra ve dhe pa so jat të ci lat janë rrjedhojë e këtyre kri-
me ve dhe shke lje ve të të drej ta ve; 

b) të pranojë padrejtësitë që u janë shkak tu ar vik ti ma ve, me qëllim të ndërtimit të kul-
turës së so li da ri te tit dhe bashkëndjenjës për vik ti mat; 

c) të kontribuojë në re a li zi min e të drejtës së vik ti ma ve; 

d) të kontribuojë që eli tat po li ti ke dhe shoq ëritë në palët kon trak tu e se të pranojnë fak-
tet për kri met e luftës dhe shke ljet e rënda të të drej ta ve të nje ri ut; 

e) të kontribuojë në ndriçimin e fa tit të të pa gje tur ve; 

f) të kontribuojë në pen gi min e përsëritjes së kri me ve dhe të shke lje ve të rënda të të 
drej ta ve të nje ri ut. 

Ne ni 14
Detyrat 

Ko mi si o ni ka këto detyra: 
a. të grum bul loj të dhëna për ras tet e kri me ve të luftës dhe shke lje ve tje ra të rënda të të 

drej ta ve të nje ri ut, të ofrojë përshkrim të de ta ju ar për to, dhe të pasqyrojë mo strat e 
shke lje ve të të drej ta ve dhe pa so jat e tyre; 

b. të grum bul loj të dhëna për fa tin e të pa gje tur ve dhe të bashkëpunojë me tru pat kom-
pe ten te, të ci lat, në palët kon trak tu e se, mer ren me hu lum ti min për të pa gje tu rit; 

c. Të bëjë in ven ta ri zi min e hum bje ve në njerëz në lid hje me luftën ose formën tjetër të 
kon fl ik tit të ar ma to sur: 

i. Civilët, të cilët kanë hum bur jetën ose kanë hum bur në ndërlidhje me luftën ose 
me for ma tje ra të kon fl ik tit të ar ma to sur; dhe

ii. luftëtarët të cilët kanë hum bur jetën, ose kanë hum bur në ndërlidhje me luftën 
ose me for mat e tje ra të kon fl ik tit të ar ma to sur; 

d. të grum bul loj të dhëna mbi ven det e bur go sjes, të ndërlidhura me luftën, ose me for mat 
e tje ra të kon fl ik tit të ar ma to sur, të per so na ve të cilët janë bur go sur në mënyrë jo li-
gjo re, u janë nënshtruar tor tu ra ve dhe sjel lje ve ç’njerëzore, dhe të har toj një re gji strim 
gjithëpërfshirës, du ke mbroj tur iden ti te tin e tyre, në ras tet kur është e ne voj shme;
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e. të hu lum toj rret ha nat po li ti ke dhe shoq ëro re, të ci lat në mënyrë ven dim ta re kanë ndi-
ku ar në shpërthimin e luftërave ose for ma ve të tje ra të kon fl ik tit të ar ma to sur, si dhe 
kryer jen e kri me ve të luftës dhe shke lje ve të tje ra të rënda të të drej ta ve të nje ri ut;

f.  të mbaj dëgjime pu bli ke, të vik ti ma ve dhe per so na ve të tjerë, për kri met e luftës dhe 
shke ljet e tje ra të rënda të të drej ta ve të nje ri ut;

g. të re ko man doj ma sat, të ci lat kanë të bëjnë me pa ran da li min e përsëritjes së shke lje ve 
të të drej ta ve të nje ri ut dhe re pa ra ci o nin për vik ti mat; dhe

h. të har toj, të pu bli koj dhe të pre zan toj ra por tin përfundimtar, në mënyrën që ai të mund 
të depërtojë de ri tek një numër sa më i madh i njerëzve në shte tet e ter ri to rit të RSFJ-së 
së di kur shme. 
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PJE SA V – KOM PE TEN CA E KO MI SI O NIT

Ne ni 15
Pe ri ud ha dhe ter ri to ri i hu lum ti mit 

Ko mi si o ni vërteton fak tet mbi kri met e luftës dhe shke ljet e tje ra të rënda të të drej ta ve të 
nje ri ut, të kryera në periudhën nga da ta 1 Ja nar 1991 de ri me 31 dhje tor 2001, në hapësirat 
e shte te ve të RSFJ-së së di kur shme, dhe hu lum ton rret ha nat po li ti ke dhe shoq ëro re, të ci lat 
vendosmërisht kanë kon tri bu ar në shpërthimin e luftërave ose for ma ve të tje ra të kon fl ik-
te ve të ar ma to su ra, si dhe të kryer jes së kri me ve të luftës dhe shke lje ve tje ra të rënda të të 
drej ta ve të nje ri ut, si dhe pa so jat e kri me ve dhe të shke lje ve të të drej ta ve të nje ri ut, të ci lat 
janë shfa qur në periudhën pas vi tit 2001. 

Ne ni 16
Shke ljet e të drej ta ve në kompetencën e Ko mi si o nit

Ko mi si o ni vërteton fak tet lid hur me shke ljet e rënda të të drej ta ve ndërkombëtare hu ma ni-
ta re dhe shke lje ve të tje ra të rënda të të drej ta ve të nje ri ut, të ce ku ra në Ne nin 1, të Sta tu tit, 
me ç’rast këto kri me dhe shke lje përfshijnë, por nuk ku fi  zo hen në: gje no cid, përndjekje, vra-
sje, robërim, bur go sje kundërligjore, tor tu rim, zhdu kje të detyru ar, dëbim dhe zhven do sje 
të detyru ar të popullatës, përdhunime dhe for ma të tje ra të abu zi mit sek sual, kon fi  skim dhe 
shkatërrim të pronës në përmasa të mëdha, ma rr ja e pen gje ve, shkatërrimi i objek te ve fe ta re 
dhe kul tu ro ro-hi sto ri ke, shfrytëzimi i civilëve dhe robërve të luftës si “mbroj tje e gjallë”, dhe 
dis kri mi ni mi si ste ma tik. 
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PJE SA VI – AUTO RI ZI MET E KO MI SI O NIT

Ne ni 17
Ma rr ja e de kla ra ta ve

1. Ko mi si o ni me rr de kla ra tat për kri met e luftës dhe shke ljet e tje ra të rënda të të drej ta ve 
të nje ri ut, si pas kompetencës së vet, nga vik ti mat, dëshmitarët, për faq ësu e sit e in sti tu-
ci o ne ve, dhe kryerësit e ve pra ve. 

2. Ko mi si o ni bënë përpjekje të si gu roj dhënien vul lne ta re të deklaratës, du ke ru aj tur 
kompetencën e saj si pas pa ra gra fi t 8, të këtij ne ni. 

3. Vik ti mat i ja pin de kla ra tat për vu aj tjet e tyre dhe të afërmve të tyre, eks klu zi visht në 
bazë vul lne ta re. 

4. Në rast se per so ni e re fu zon dhënien e deklaratës për Ko mi si o nin, du ke u thir rur në 
detyri min li gjor për ru aj tjen e kon fi  den ci a li te tit të të dhënave, zba to hen dis po zi tat e 
Ne nit 11, pa ra gra fi t 3 dhe 4 të këtij Sta tu ti. 

5. Dis po zi tat e li gjit për procedurën pe na le në palën kon trak tu e se zba to hen në të drejtën 
e re fu zi mit të dhënies së përgjigjes në çështjet e cak tu a ra dhe li ri mit nga detyri mi për të 
dëshmuar, si dhe çështje të tje ra lid hur me ma rr jen në pyetje të per so na ve, të ci lat nuk 
janë të rre gul lu a ra me Sta tu tin e Ko mi si o nit. 

6. Në bazë të kërkesës së dhënësit të deklaratës, Ko mi si o ni mund të mundësoj ed he 
dhënien e deklaratës me mbroj tje të iden ti te tit.

7. Ko mi si o ni thërret per so nat nga pa ra gra fi  1, në mënyrë të paraparë me rre gul lat për 
thi rr jen e dëshmitarëve, si pas li gjit për procedurën pe na le të palëve kon trak tu e se. Ko-
mi si o ni mund të lidhë marrëveshje të veçanta me palët kon trak tu e se për mënyrën e 
thi rr jes.

8. Nëse e vlerëson të përshtatshme, Ko mi si o ni mund t’ia pa ra qesë kallëzimin pe nal proku-
rorisë, ter ri to ri a lisht kom pe ten te për si gu ri min e prezencës së per so nit, gjegjësisht për 
shqip ti min e dënimit per so nit i ci li re fu zon të japë deklaratë, në paj tim me li gjin për 
procedurën pe na le të shte tit në të ci lin ai per son e ka vend ba ni min, apo vendqëndri-
min.

9. Pa ra, gjatë dhe pas dhënies së deklaratës, Ko mi si o ni si pas nevojës, si gu ron përkrahjen 
psi ko-so ci a le për vik ti mat dhe dëshmitarët. 

10. Ko mi si o ni i me rr de kla ra tat: 
a. në vend ba ni min apo në vendqëndri min e dhënësit të deklaratës, 

b. në zyrat e Ko mi si o nit,

c. në për faq ësitë di plo ma ti ke-kon sul la re të palëve kon trak tu e se, nëse de kla ra ta mer-
ret në ven det e tre ta, dhe 
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d. në ter ri to rin e shte te ve të tre ta, nëse një gjë e tillë nuk është në kundërshtim me 
dis po zi tat li gjo re të atyre shte te ve në ras tet kur vik ti mat, dëshmitarët dhe per so nat 
tjerë nuk mund të ja pin de kla ra ta në kon sul la tat dhe am ba sa dat e palëve kon trak tu-
e se. 

Ne ni 18
Grum bul li mi i do ku men ta ci o ne ve 

1. Ko mi si o ni mbledh do ku men ta ci o nin re le vant dhe ma te ri a le të tje ra, du ke përfshirë: 

a. do ku men ta ci o nin e qe ve ri ve, ku ven de ve, pre si den ca ve, nga ve tëqe ve ri sjet lo ka le dhe 
ter ri to ri a le, ndërmarrjeve pu bli ke dhe pri va te, ushtrisë, policisë, shërbimeve in for-
ma ti ve;

b. aktgjyki met gjyqëso re, tran skrip tet, shkre sat gjyqëso re dhe të pro ku ro ri ve, shkre sat 
e Tri bu na lit Ndërkombëtar Pe nal për ish Jugosllavinë, gjyka ta ve dhe pro ku ro ri ve na-
ci o na le te palët kon trak tu e se, dhe gjyka ta ve të tje ra, të ci lat kanë zhvil lu ar pro ce du ra 
për kri me luf te të kryera në ter ri to rin e Jugosllavisë së di kur shme; 

c. lëndët ar ki vo re të pre jar dhje ve tje ra;

d. tek stet ga ze ta re ske, xhi ri met te le vi zi ve dhe në ra dio; 

e. men di met e shkru a ra të ekspertëve dhe të për faq ësu e sve të in sti tu ci o ne ve dhe or-
ga ni za ta ve, të përgatitura me kërkesë të Ko mi si o nit ose me vetiniciativë të vetë au-
torëve. 

2. Or ga net shtetërore, per so nat e tjerë ju ri dik dhe qytetarët e palëve kon trak tu e se, janë të 
detyru ar që me kërkesë të Ko mi si o nit me kohë t’i dorëzojnë në shi kim të gjit ha do ku-
men tet dhe ma te ri a let tje ra, të ci lat do të mund të is hin të rëndësishme për re a li zi min e 
ca qe ve të saj.

3. Me ra stin e dërgimit të kërkesës për dorëzimin e do ku men ta ci o nit apo të ma te ri a le-
ve tje ra, Ko mi si o ni bën përpjekje që në mënyrë sa më të saktë të përcaktoj llo jin e të 
dhënave, të ci lat do të du hej t`i përmbaj ma te ri a li i kërkuar. 

4. Në rast se per so ni ose or ga ni shtetëror re fu zon t’ia dërgoj do ku men ta ci o nin Ko mi si o nit 
në shi kim, du ke u thir rur në detyrën li gjo re për ru aj tjen e kon fi  den ci a li te tit të të dhë-
nave, zba to het dis po zi ta e Ne nit 11, paragrafët 3 dhe 4, të këtij Sta tu ti. 

Ne ni 19
Hu lum ti met në ter ren dhe vi zi tat

1. Ko mi si o ni vërteton fak tet re le van te du ke shku ar në te ren, du ke vi zi tu ar lo ka li te tet e kri-
mit, ven det e robërimit, var re zat ma si ve dhe të gjit ha lo ka li tet e tje ra me in te res për 
vërtetimin e fak te ve për kri met e luftës dhe shke ljet e tje ra të rënda të të drej ta ve të nje-
ri ut.

2. Ko mi si o ni mund të lidhë me mo ran du me mirëkuptimi, me or ga net shtetërore kom pe-
ten te, për vi zi tat e tij në lo ka ci o net e lartpërmendura. 
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3. Ko mi si o ni mund të vizitojnë ven det e kri me ve dhe var re zat ma si ve, në mënyrë që të 
shprehë re spekt për vik ti mat.

Ne ni 20
Dëgjimi pu blik i vik ti ma ve dhe per so na ve të tjerë

1. Ko mi si o ni mban dëgjime pu bli ke në të ci lat vik ti mat fl a sin për vu aj tjet e tyre dhe të 
afërmeve të tyre.

2. Dëgjimet pu bli ke përfshijnë ed he kryerësit e ve pra ve, të cilët kanë ka rak ter të kri mit të 
luftës ose të shke lje ve të tje ra të rënda të të drej ta ve të nje ri ut, dëshmitarët si dhe per-
so nat që iu kanë ndih mu ar vik ti ma ve. 

3. Dhënia e de kla ra ta ve në dëgjimin pu blik është vul lne ta re.

4. Pa ra, gjatë dhe pas dëgjimeve pu bli ke, Ko mi si o ni mund të apli koj ma sa për mbroj tjen e 
iden ti te tit, si dhe ma sa të veçanta për mbroj tje të in te gri te tit psi ko–fi  zik, si dhe ma sat e 
përkrahjes psi ko-so ci a le. 

5. Me di et elek tro ni ke në pronësi shtetërore, gjegjësisht shërbimet pu bli ke, në ter ri to ret 
e palëve kon trak tu e se, emitojnë di rekt apo më vonë, dëgjimet pu bli ke. Mënyra e tran-
sme ti me ve bëhet si pas marrëveshjes mes Ko mi si o nit dhe tran sme tu e sve pu blik. Me di et 
elek tro ni ke ko mer ci a le kanë të drejtë të emitojnë dëgjimet pu bli ke, në kus hte të njëjta 
dhe si pas rre gul la ve, të ci lat vlejnë dhe për me di et në pronësi shtetërore, përkatësisht 
ser vi set pu bli ke. 

6. Dëgjimet pu bli ke mund të mba hen në lo ka li te te të ndryshme. 

Ne ni 21
Mbaj tja e se si o ne ve te ma ti ke

1. Ko mi si o ni mund të mbajë se si o ne pu bli ke për veprimtarinë e in sti tu ci o ne ve shtetërore, 
or ga ni za ta ve po li ti ke, in sti tu ci o ne ve kul tu ro re dhe shken co re, kis ha ve dhe bashkësive 
fe ta re, dhe me di e ve, pa ra ose gjatë luftës, gjegjësisht for ma ve të tje ra të kon fl ik tit të ar-
ma to sur, dhe që kanë të bëjnë me kryer jen e kri me ve të luftës dhe shke lje ve të tje ra të 
rënda të të drej ta ve të nje ri ut. 

2. Pjesëmarrja në se si o net te ma ti ke është e obli gu es hme. Nëse per so ni, i ci li është ftu ar 
në mënyrë të rre gullt, pa shkak të arsyeshëm, nuk i përgjigjet thi rr jes së Ko mi si o nit për 
pjesëmarrje në se si o nin te ma tik, ose vjen por re fu zon të japë deklaratë, apli ko het Ne ni 
17, pa ra gra fi  8, i Sta tu tit. 

3. Me di et elek tro ni ke në pronësi shtetërore, gjegjësisht shërbimet pu bli ke, në hapësirat e 
palëve kon trak tu e se, transmetojnë di rekt apo në ter mi ne të tje ra, se si o net te ma ti ke të 
Ko mi si o nit. Mënyra e tran sme ti mit të se si o ne ve te ma ti ke, rre gul lo het në bazë të mar-
rëveshjes në mes të Ko mi si o nit dhe shte te ve kon trak tu e se. Me di et elek tro ni ke ko mer-
ci a le kanë të drejtë të transmetojnë se si o net te ma ti ke, nën kus hte të njëjta dhe si pas 
rre gul la ve që vlejnë për me dia në pronësi shtetërore, gjegjësisht ser vi set pu bli ke.

4. Se si o net te ma ti ke nuk mund të mba hen në lo ka li te te të ndryshme. 
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Ne ni 22
Rre gul lo ret e Ko mi si o nit

Ko mi si o ni nxje rr rre gul lo ret e veçanta me të ci lat rre gul lo het me to do lo gjia uni ke për:

- ma rr jen e de kla ra ta ve;

- grum bul li min e do ku men ta ci o nit;

- rre gul li min e pro ce du ra ve për dëgjime pu bli ke; 

- rre gul li min e se si o ne ve te ma ti ke;

- har ti min e listës së hum bje ve në njerëz; 

- si gu ri min e ndihmës psi ko-so ci a le dhe mbështetjen për vik ti mat; dhe

- çështjet e tje ra të rëndësishme për punën e Ko mi si o nit. 
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PJE SA VII – ZGJED HJA E ANËTARËVE DHE 
ANËTAREVE TË KO MI SI O NIT

Ne ni 23
Përbërja e Ko mi si o nit

Ko mi si o nin e përbëjnë 20 anëtarë dhe anëtare, me ç’rast: 
b. në Bosnjë dhe Hercegovinë zgjid hen 5 anëtarë/anëtare;

c. në Kro a ci, Kosovë, dhe Ser bi zgjid hen nga 3 anëtarë/anëtare, 

d. në Mal të Zi, Ma qe do ni dhe Sllo ve ni, zgjid hen nga 2 anëtarë/anëtare.

Ne ni 24
Kri te ret për zgjed hjen e anëtarëve dhe anëtareve të Ko mi si o nit

1. Anëtari/anëtarja e Ko mi si o nit është: 
a. Shte tas/shte ta se e palës kon trak tu e se;

b. Per son me ku a li te te të lar ta mo ra le, me in te gri tet dhe auto ri tet, i përkushtuar në 
di a lo gun to le rant dhe kon struk tiv për zgjid hjen e kon te ste ve, i ci li mund të gëzojë 
be si min e të gjit ha palëve kon trak tu e se, dhe 

c. Per son me aftësi psi ko-fi  zi ke për kryer jen efi  ka se dhe në kon ti nu i tet të detyra ve të 
anëtarit/anëtares së Ko mi si o nit.

2. Në palën kon trak tu e se zgjid het së pa ku një femër, gjegjësisht së pa ku një mas hkull, për 
anëtar/e të Ko mi si o nit. 

3. Në palën kon trak tu e se, me ra stin e zgjed hje ve të anëtarëve dhe anëtareve të Ko mi si o nit, 
du het përkushtim që të si gu ro het ed he për faq ësim et nik në Ko mi sion, në atë mënyrë 
që, kra has pjesëtarit/pjesëtares nga radhët e bashkësisë më të mad he në numër, do të 
mun do het të zgjedhë ed he njërin/njërën ose më shumë pjesëtarë/pjesëtare nga bashkë-
sia tjetër et ni ke, gjegjësisht nga bashkësitë e tje ra et ni ke në atë palë kon trak tu e se;

4. Anëtar/anëtare e Ko mi si o nit nuk mund të jetë per so ni:
a. që ka us htru ar funk sion të shqu ar po li tik në dy vi tet e fun dit, pa ra shpal ljes së kon-

kur sit për zgjed hje të anëtarëve/anëtareve të Ko mi si o nit, ose në periudhën ko ho re 
e ci la është përfshirë në kompetencën e Ko mi si o nit; 

b. Për të ci lin/cilën ek zi ston dyshi mi se ri oz se është përgjegjës për shke ljen e të drej ta-
ve të nje ri ut dhe të drejtës ndërkombëtare hu ma ni ta re, ose ka mbështetur, ndih mu-
ar ose nxi tur kryer jen e ve pra ve të til la, ose ka kon tri bu ar në mos dënimin e atyre 
ve pra ve, ose është në lid hje të ngus hta me per so nin e gjyku ar, aku zu ar, ose që është 
nën he ti me për ve pra të til la. 
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Ne ni 25
Njëjtësimi i procedurës në përzgjedhjen e anëtarëve 

dhe anëtareve të Ko mi si o nit

Në secilën palë kon trak tu e se, zgjid hen anëtarët/anëtaret e Ko mi si o nit, si pas procedurës së 
njëjtë, të paraparë me këtë Sta tut. 

Ne ni 26
Kan di di mi i anëtarëve dhe anëtareve

1. Sho qa tat e qytetarëve, in sti tu ci o net ar si mo re, in sti tu ci o net shken co re, bashkësitë fe ta-
re, sin di ka tat ose 30 qytetarë të palës kon trak tu e se mund të propozojnë kan di dat/kan-
di da te për anëtarë/anëtare të Ko mi si o nit, i ci li/a zgjid het në atë palë kon trak tu e se, me 
pëlqi min e kan di da tit/kan di da tes. 

2. Pro ce du rat e kan di di mit dhe se lek si o ni mit pri mar të kan di da tit/kan di da tes në palën 
kon trak tu e se i zba ton Këshilli se lek si o nu es. 

Ne ni 27
Përbërja dhe zgjed hja e Këshillave se lek si o nu e se

1. Këshillin se lek si o nu es në se ci lin shtet e përbëjnë 9 anëtarë/anëtare, të cilët du het t`i 
plotësojnë kri te ret, të ci lat vlejnë për përzgjedhjen e anëtarëve/anëtareve të Ko mi si o-
nit, përveç ndalesës për kryer jen e funk si o ne ve të thek su a ra po li ti ke në periudhën në 
dy vi tet e fun dit pa ra shpal ljes së kon kur sit për zgjed hjen e anëtarëve dhe anëtareve të 
Ko mi si o nit, dhe në periudhën, e ci la përfshihet në kompetencën e Ko mi si o nit. 

2. Anëtarët/anëtaret e Këshillit se lek si o nu es nuk mund të kan di do hen për anëtarësim në 
Ko mi sion.

3. Tre anëtarët/anëtaret e Këshillit se lek si o nu es i emëron mi ni stri kom pe tent për të drej-
tat e nje ri ut, me pëlqim të Ko mi si o nit par la men tar ose të Ko mi si o nit kom pe tent për të 
drej tat e nje ri ut ose marrëdhëniet ndërnacionale. 

4. Tre anëtarë/anëtare të Këshillit se lek si o nu es përzgjidhen nga anëtarët e Ko a li ci o nit për 
KO MRA në palën kon trak tu e se. 

5. Gjashtë anëtarët/anëtaret e parë/a të Këshillit se lek si o nu es emërohen, gjegjësisht zgjed-
hën në bazë të pa ra gra fi t 3 dhe 4 të këtij ne ni, në afa tin prej 45 ditësh, nga di ta e ra ti fi  ki-
mit të fun dit të Kontratës ndërkombëtare për the me li min e Ko mi si o nit.

6. Mi ni stri kom pe tent shpall zgjed hjen e katër anëtarëve dhe anëtareve të Ko mi si o-
nit se lek si o nu es, dhe në afa tin prej 8 ditësh shpall kon kur sin për zgjed hjen ed he të 3 
anëtarëve/anëtareve të tjerë të ko mi si o nit. 

7. Gjashtë anëtarët/anëtaret e përzgjedhur më parë, do të përkushtohen që të zgjed hin tre 
anëtarët/anëtaret e mbe tur të Këshillit se lek si o nu es, me kon sen sus, dhe nëse një gjë e 
tillë nuk do të jetë e mun dur, atëherë zgjed hja bëhet me shumicë të vo ta ve. 

8. Mi ni stri kom pe tent, Ko a li ci o ni për KO MRA dhe anëtarët/anëtaret e Këshillit se lek si o-
nu es, të emëruar dhe zgjed hur në bazë të pa ra gra fi t 3 dhe 4 të këtij ne ni, do të sigurojnë 
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që së pa ku 1/3 e anëtarësisë të përbëhet nga fe mrat, gjegjësisht mes hkujt, dhe do të 
përkushtohen që të sigurojnë që 1/3 e anëtarësisë të përbëhet nga për faq ësu e sit/për faq-
ësu e set e sho qatës së vik ti ma ve, du ke përfshirë ed he sho qa tat e vik ti ma ve, të ci lat nuk 
janë anëtare të Ko a li ci o nit për KO MRA, me kusht që të jenë të re gji stru a ra, së pa ku tre 
vjet pa ra nënshkrimit të kontratës për the me li min e Ko mi si o nit.

9. Mi ni stri kom pe tent shpall zgjed hjen e Këshillit se lek si o nu es dhe i si gu ron kus htet për 
punën e tij. 

10. Me Këshillin se lek si o nu es kryeson anëtari/anëtarja më i/e mos hu ar, i/e ci li/a e cak ton 
mbaj tjen e seancës kon sti tu ti ve në afa tin prej 43 ditësh nga di ta e shpal ljes së kon kur sit 
si pas pa ra gra fi t 6 të këtij ne ni. 

Ne ni 28
Zgjed hja e kandidatëve/kan di da te ve për anëtarësim në Ko mi sion nga ana 

e Këshillit se lek si o nu es

1. Këshilli se lek si o nu es, në se ci lin shtet, në afa tin prej 8 ditësh nga di ta e mbaj tjes së 
mbled hjes kon sti tu ti ve, shpall kon kurs për zgjed hjen e anëtarëve dhe anëtareve të Ko-
mi si o nit, në afa tin prej 30 ditësh. 

2. Në afa tin prej 8 ditësh, nga di ta e mbylljes së kon kur sit, Këshilli se lek si o nu es shpall në in-
ter net fa qen e Ministrisë kom pe ten te si pas Ne nit 27, pa ra gra fi  3, si vi jon: 
a. Nu mrin e përgjithshëm të kan di da tu ra ve të ar ri tu ra; 

b. Listën e emra ve të kandidatëve/kan di da te ve, kan di da tu rat e të cilëve do të shqyrto-
hen.

3. Këshilli se lek si o nu es mund të vendosë që t`i intervistojë të gjithë ose di sa prej kandi-
datëve/kan di da te ve. In ter vi sta është e ha pur për pu blik.

4. Këshilli se lek si o nu es mund të kërkoj in for ma ta për kan di da tin/kan di da ten nga or ga-
net shtetërore dhe in sti tu ci o net pu bli ke, ndërsa ato janë të obli gu a ra që në kërkesë të 
Këshillit për qa sje në in for ma ta të përgjigjen më ur gjen tisht. 

5. Këshilli se lek si o nu es përkushtohet që të gjit ha ven di met t`i marrë me ven dim una nim, 
ndërsa, në rast kur kon sen su si nuk mund të ar ri het, do të ven do set me shumicë prej 5 
anëtarëve/eve.

6. Këshilli se lek si o nu es e vlerëson plotësimin e kus hte ve të kandidatëve/kan di da te ve, 
kan di da tu rat e të cilëve i ka marrë në shqyrtim dhe e ngus hton përzgjedhjen në listën 
e ci la përmban nu mrin për dy de ri në tre herë më të madh të kandidatëve dhe kan di-
da te ve nga nu mri i anëtarëve dhe anëtareve të Ko mi si o nit, të cilët zgjedhën në palën 
kon trak tu e se. 

7. Në afa tin prej 40 ditësh, nga di ta e mbylljes së kon kur sit Këshilli se lek si o nu es shpall 
listën e kandidatëve/kan di da te ve, dhe të njëjtën ia dërgon, po të njëjtën ditë, kryeta rit/
kryesisë së palës kon trak tu e se. 
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Ne ni 29
Zgjed hja e anëtarëve dhe anëtareve të Ko mi si o nit nga ana 

e kryeta rit/kryesisë së palëve kon trak tu e se

1. Kryeta ri/kryesia e shte tit kon trak tu es kryejnë zgjed hjen përfundimtare të anëtarëve 
dhe anëtareve të Ko mi si o nit, të cilët zgjed hin në palën kon trak tu e se në me sin e kandi-
datëve dhe kan di da te ve nga li sta të cilën ia dërgon Këshilli se lek si o nu es. 

2. Kryetarët/kryesitë e palëve kon trak tu e se e informojnë njëri-tje trin për zgjed hjet e tyre 
30 ditë nga di ta kur Këshilli se lek si o nu es ua dërgon listën e kandidatëve, pa ra se për këtë 
ta informojnë pu bli kun.

3. Kryetarët/kryesitë e palëve kon trak tu e se i shpal lin emrat e anëtarëve dhe anëtareve 
të Ko mi si o nit 15 ditë nga di ta kur të gjithë pranojnë njof ti min nga pa ra gra fi 2 të 
këtij ne ni. 

Ne ni 30
Mbled hja kon sti tu ti ve

1. Anëtari/anëtarja më e vjetër e Ko mi si o nit thërret mbled hjen kon sti tu ti ve në selinë e Ko-
mi si o nit, në afa tin prej 15 ditësh nga di ta e zgjed hje ve, dhe e kryeson Ko mi si o nin de ri në 
zgjed hjen e anëtarit kryesu es/anëtares kryesu e se. 

2. Në pjesën so lem ne, hyrëse, të mbled hjes kon sti tu ti ve të Ko mi si o nit, mar rin pjesë kryeta-
ri/anëtarët e kryesisë së palëve kon trak tu e se. 

3. Në pjesën hyrëse të mbled hjes kon sti tu ti ve anëtarët dhe anëtaret e Ko mi si o nit nënsh-
kruajnë një ek zem plar të Sta tu tit, fl a sin dhe e nënshkruajnë këtë deklaratë: “Be to hem 
në nde rin tim që funk si o nin e anëtarit/anëtares të Ko mi si o nit do ta kryej në përputhje 
me Sta tu tin, me përkushtim, me paanshmëri dhe i pa va rur, du ke u përpjekur që të arsy-
etoj be si min e dhënë dhe të kon tri bu oj në re a li zi min e qëlli me ve të Ko mi si o nit”. 

Ne ni 31
Zgjed hja e kryesu e sit/kryesu e ses dhe mi ra ti mi i Rre gul lo res së punës

1. Anëtarët dhe anëtaret e Ko mi si o nit e zgjed hin anëtarin kryesu es/anëtaren kryesu e se 
dhe miratojnë Rre gul lo ren e punës së Ko mi si o nit në afat prej 60 ditësh nga di ta e mbled-
hjes kon sti tu ti ve. 

2. Anëtarët dhe anëtaret e Ko mi si o nit mund të ven do sin që funk si o ni i kryesu e sit/kryesu-
e ses të ku fi  zo het në periudhë të cak tu ar ko ho re.

Ne ni 32
Ku o ru mi dhe ven dim ma rr ja

1. Ku o ru mi për punë të Ko mi si o nit ek zi ston kur janë pre zent së pa ku 14 anëtarë/anëtare 
të Ko mi si o nit.

2. Ko mi si o ni bën përpjekje që të gjit ha ven di met e Ko mi si o nit t`i nxje rrë njëzëri, por, kur 



481

VII Propozim Statuti i KOMRA-s

Procesi KOMRA

kon sen su si është i pa mun dur të ar ri het, së pa ku 14 anëtarë/e du het të paj to hen për ma-
rr jen e ven di mit. 

3. Ko mi si o ni mund të vendosë që për mi ra ti min e ven di mit pro ce du ral të jetë i mjaf-
tueshëm paj ti mi i shumicës së thjeshtë, i të gjithë anëtarëve dhe anëtareve.

Ne ni 33
Ndërprerja e man da tit të anëtarit/anëtares 

1. Man da ti anëtarit/anëtares të/së Ko mi si o nit pus hon me ka li min e man da tit të Ko mi si o-
nit, si dhe në ras tet:

a. Dhënies së dor ëheq jes në formë të shkru ar;

b. Vde kjes;

c. Ven di mit të plot fu qishëm gjyqësor për ku fi  zi min ose pri vi min nga aftësia afa ri ste;

d. Ven di mit të plot fu qishëm gjyqësor me dënim me burg të pa kusht; dhe
 
e. Shkar ki mi.

2. Në ras tet e pa ra pa ra në pa ra gra fi n 1, pi ka (a), (b), (c), dhe (d), të këtij ne ni, Ko mi si o ni e 
kon sta ton ndërprerjen e man da tit dhe për këtë e in for mon Kryeta rin/Kryesinë e palës 
kon trak tu e se, i ci li/e ci la në afa tin prej 15 ditësh do të zgjedhë anëtarin/anëtaren e re 
të Ko mi si o nit nga li sta të cilën e ka përcaktuar Këshilli se lek si o nu es në procedurën e 
pro po zi mit të kandidatëve për anëtarët dhe anëtaret e Ko mi si o nit. 

3. Anëtari/anëtarja e Ko mi si o nit mund të shkar ko het nga detyra në rast të mosplotësimit 
të obli gi me ve nga ne ni 35 dhe 37, si dhe në rast të dënimit me aktgjykim të plot fu qishëm 
për vepër pe na le, e ci la e dëmton in te gri te tin dhe kre di bi li te tin e anëtarit/anëtares të/së 
Ko mi si o nit, si dhe në ra stin e pamundësisë së vaz hdu es hme të kryer jes së punës zyrta-
re, për shkak të gjen djes së vështirë men do re, emo ci o na le dhe fi  zi ke. 

4. Ko mi si o ni përcakton pro po zi min për shkar kim të anëtarit/anëtares, me përjashtim 
të tij/saj, dhe pro po zi min ia dërgon kryeta rit/kryesisë së palës kon trak tu e se në të ci-
lin është zgjed hur për anëtar/anëtare të Ko mi si o nit, për të ci lin pro po zo het shkar ki-
mi. Pa ra se të përcaktohet pro po zi mi për shkar kim, Ko mi si o ni do t`i mundësoj anë-
tarit/anëtares, për shkar ki min e të ci lit ven do set, që të njof to het me pro vat, të ngri tu ra 
kundër tij/saj, që t`i pa ra qesë pro vat në do bi të tij/saj.

5. Në afa tin prej 15 ditësh nga di ta e dorëzimit të pro po zi mit, Kryeta ri/Kryesia e shte tit 
ven do sin për shkar kim dhe për ra stin e shkar ki mit, dhe zgjedh anëtarin/anëtaren e re 
të Ko mi si o nit nga li sta, të cilën Këshilli se lek si o nu es e ka përcaktuar në procedurën e 
pro po zi mit të kandidatëve/kan di da te ve për anëtarësim në Ko mi sion. 
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Ne ni 34
Lar gi mi i përkohshëm nga detyra e anëtarit/anëtares së Ko mi si o nit

Nëse kundër anëtarit/anëtares të/së Ko mi si o nit do të jetë ini ci u ar he ti mi, për vepër pe na-
le, me të cilën ce no het kre di bi li te ti i tij/saj ose Ko mi si o ni kup ton për rret ha na të tje ra në 
ra port me anëtarin/anëtaren, e ci la se ri o zisht e ce non ose mund ta cenojë in te gri te tin dhe 
kre di bi li te tin e Ko mi si o nit, ose kur kryer ja e detyra ve të anëtarit/anëtares së Ko mi si o nit 
është vështirësuar për shkak të gjen djes së tij/saj men ta le, emo ci o na le, ose fi  zi ke, Ko mi si o ni 
mund të vendosë që përkohësisht ta lar goj anëtarin/anëtaren me të ci lin/me të cilën kanë të 
bëjnë shka qe të til la, përderisa nuk ve ri fi  ko het bazueshmëria e tyre, gjegjësisht për de ri sa 
nuk ndërpriten.
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PJE SA VI II – TË DREJ TAT DHE OBLI GI MET E ANËTARËVE/
ANËTAREVE DHE PER SO NE LIT TË KO MI SI O NIT

Ne ni 35
Ndërgjegjshmëria, pavarësia dhe paanshmëria

1. Anëtarët dhe anëtaret, të punësuarit apo per so nat e an gaz hu ar në ndonjë mënyrë tjetër 
në Ko mi sion, janë të obli gu ar që të veprojnë në përputhje me dis po zi tat e këtij Sta tu ti 
dhe ak te ve tje ra të ci lat i nxje rr Ko mi si o ni, me ndërgjegje, me paanshmëri dhe në pa-
varësi nga in te re sat e cilësdo par tie po li ti ke, qe ve rie ose or ga ne ve të tje ra të pus hte tit, 
gru pe ve të in te re sit ose të ci lit do per so ni.

2. Anëtarët dhe anëtaret e Ko mi si o nit si dhe per so nat e tjerë të punësuar në Ko mi sion nuk 
mund të ushtrojnë çfarëdo lloj ak ti vi te ti tjetër i ci li do të mund të rre zi kon te kryer jen 
e detyra ve të Ko mi si o nit ose të sjellë në dyshim pavarësinë dhe paanshmërinë e tyre. 
Anëtari/anëtarja e Ko mi si o nit dhe të punësuarit e tjerë në Ko mi sion janë të obli gu ar që 
Ko mi si o nit t’ia pa ra qe sin kon fl ik tin ek zi stu es, ose të mundshëm të in te re sit.

3. Nëse Ko mi si o ni kup ton që anëtari/anëtarja e Ko mi si o nit ose i punësuari/e punësuara 
në Ko mi sion kanë kon fl ikt in te re si, do të përjashtoj atë per son nga ve pri mi i mëtejmë 
për çështje e ci la është e përfshirë me kon fl ikt in te re si, ose do të ndërmarrë ma sa me 
qëllim të shkar ki mit, gjegjësisht lar gi mit të përkohshëm të anëtarit/anëtares gjegjësisht 
të largojë nga pu na të punësuarin/punësuarën nga Ko mi si o ni. 

4. Nëse Ko mi si o ni nuk do të jetë i in for mu ar me kohë për rrethanën e ci la rezymon në 
kon fl ikt in te re si për anëtarin/anëtaren e Ko mi si o nit ose per son tjetër të punësuar në 
Ko mi sion, dhe ai per son me rr pjesë në ven dim ma rr je ose ndërmerr ve pri me për çësht-
jet që nënkuptojnë kon fl ikt in te re si, Ko mi si o ni, me t`u njof tu ar për një rrethanë të tillë, 
do të përsërisë shqyrti min e asaj pro ve, përkatësisht do të nxje rrë ven di min, dhe nëse 
është e do mos dos hme që të si gu roj që ven do sja lid hur me atë çështje të përsëritet, për-
katësisht që ve pri min ta zba toj përsëri, pa pjesëmarrjen e atij per so ni. 

Ne ni 36
Pri vi le gjet dhe imu ni te ti 

2. Me qëllim të ru aj tjes së pavarësisë së Ko mi si o nit dhe veprimtarinë e saj të pa pen gu ar, 
anëtarët/anëtaret e Ko mi si o nit dhe të punësuarit/punësuarat në Ko mi sion, gjatë kohës 
së kryer jes së funk si o ne ve të ve ta gëzojnë pri vi le gjet dhe imu ni te tet si vi jon: 

a. Imu ni tet nga pa ra bur go sja dhe se ku e stri mi i ba gaz hit per so nal;

b. Imu ni te ti nga të gjit ha llo jet e pro ce du ra ve li gjo re, në ra port me men di min e shpre-
hur dhe ve pri min, me mirëbesim, bren da kor ni za ve të kryer jes së detyra ve, dhe 

c. Përjashtimin nga çfarëdolloj ku fi  zi mi të lirisë së lëvizjes në ra port me kryer jen e 
punëve dhe detyra ve të Ko mi si o nit dhe në lid hje me vaj tje ar dhjet në shte tin në të 
ci lin kryejnë funk si o nin. 

3. Imu ni te ti i paraparë në pa ra gra fi n 1 pi ka b. të këtij ne ni, në ra port me shpre hjen e 
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men di mit mbe tet në fu qi ed he pas pus hi mit të detyrës si anëtarë/anëtare e Ko mi si o nit, 
gjegjësisht me përfundimin e an gaz hi mit në Ko mi sion.

4. Ko mi si o ni ka për obli gim t`ia heqë imu ni te tin anëtarit/anëtares dhe të punësuarit/pu-
nësuarës, nëse vërteton se imu ni te ti do të sjellë pen ge sa në rr jed hat e drejtësisë dhe do 
të rrezikojë be si min e opi ni o nit në punën e Ko mi si o nit. 

Ne ni 37
Mbroj tja e bu ri me ve dhe të dhënave të be su es hme

Anëtarët dhe anëtaret e Ko mi si o nit, të gjithë të punësuarit dhe per so nat e tjerë të an gaz hu ar 
në ndonjë mënyrë tjetër nga ana e Ko mi si o nit, kanë për obli gim të ruajnë fshehtësinë e të 
gjit ha të dhënave për të ci lat kanë mësuar gjatë kohës së kryer jes së detyra ve në Ko mi sion, 
du ke përfshirë iden ti te tin e per so nit, i ci li ka dhënë in for ma tat me kusht të kon fi  den ci a li te-
tit për iden ti te tin e tij, dhe që ato të mos i shfrytëzojnë për qëlli me per so na le, për aq kohë sa 
Ko mi si o ni nuk ven dos që ato të dhëna t`i pu bli koj në formë të njof ti mit zyrtar. Ky obli gim 
nuk ka të bëjë me fak tet e njo hu ra pu bli kisht. 

Ne ni 38
Sta tu si i anëtarëve/anëtareve të Ko mi si o nit dhe 

i per so ne lit të Ko mi si o nit 

2. Anëtarët dhe anëtaret e Ko mi si o nit dhe të punësuarit e tjerë në Ko mi sion, kryejnë de-
tyrat me orar të plotë të punës.

3. Pa gat, rro gat dhe kom pen si met për anëtarët/anëtaret e Ko mi si o nit dhe per so nat e an-
gaz hu ar nga Ko mi si o ni, rre gul lo hen me rre gul lo re të Ko mi si o nit dhe pa ra qe sin pjesë 
përbërëse të bux he tit të Ko mi si o nit. 
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PJE SA IX – STRUK TU RA E KO MI SI O NIT

Ne ni 39
Se kre ta ri a ti Ek ze ku tiv dhe pa ra le let te ma ti ke

1. Ko mi si o ni ven dos zyrën qen dro re në Sarajevë, me emërtimin Se kre ta ri a ti Ek ze ku tiv, 
detyra e të ci lit është që të ofrojë mbështetjen tek ni ke dhe ad mi ni stra ti ve, si dhe ope-
ra ti ve për anëtarët e Ko mi si o nit, dhe ko or di non punët mes zyra ve të ndryshme dhe de-
par ta men te ve te ma ti ke, të ci lat i kri jon Ko mi si o ni.

 
2. Ko mi si o ni emëron dhe shkar kon Se kre ta rin ek ze ku tiv, si dhe she fat e de par ta men te ve 

te ma ti ke. 

3. Të punësuarit dhe per so nat e tjerë të an gaz hu ar në punën e Se kre ta ri a tit ek ze ku tiv 
dhe në de par ta men tet te ma ti ke të Ko mi si o nit, an gaz ho hen pavarësisht nga shtetësia e 
tyre. 

4. Me ra stin e përzgjedhjes së të punësuarve dhe per so na ve të tjerë në Se kre ta ri a tin ek ze-
ku tiv, de par ta men tet te ma ti ke, eki pet, dhe or ga net e tje ra, të ci lat i the me lon Ko mi si o-
ni, apli ko het dis po zi ta nga Ne ni 24, pa ra gra fi  4, i këtij Sta tu ti. 

Ne ni 40
Zyrat e Ko mi si o nit në palët kon trak tu e se

1. Ko mi si o ni i the me lon zyrat në palët kon trak tu e se dhe me pro po zim të Se kre ta rit Ek ze-
ku tiv i emëron dhe shkar kon per so nat në krye të tyre.

2. Ko mi si o ni në Sarajevë, në kon sul ta me Se kre ta ri a tin Ek ze ku tiv në Sarajevë dhe në zyrën 
e shte tit kon trak tu es, mund të themelojë eki pet mo bi le he tu e se dhe zyrat ra jo na le në 
ven det tje ra në ter ri to rin e shte tit kon trak tu es, dhe t`i emërojë dhe shkarkojë she fat e 
eki pe ve, gjegjësisht të zyra ve ra jo na le. 

3. Në pro po zim të Se kre ta rit Ek ze ku tiv, Ko mi si o ni mund të the me loj ed he eki pin he tu es 
mo bil, me auto ri zi min që të grumbullojë të dhëna në ci lin do shtet kon trak tu es.

4. Të punësuarit dhe per so nat e tjerë të an gaz hu ar me punë në Se kre ta ri a tin Ek ze ku tiv, 
pa ra le let dhe zyrat në palët kon trak tu e se dhe eki pet, an gaz ho hen pa ma rr pa rasysh 
shtetësinë e tyre. 

Ne ni 41
Ar ki vi 

1. Se kre ta ri Ek ze ku tiv kon sti tuon Njësinë për ar kiv dhe bazën e të dhënave të Ko mi si o-
nit, si dhe de fi  non metodologjinë e ar ki vi mit dhe di gji ta li zi min e do ku men ta ci o nit të 
grum bul lu ar. 
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2. Pa si të defi nojë metodologjinë nga pa ra gra fi  1, më së lar gu 6 mu aj nga kon sti tu i mi, Një-
sia për ar kiv dhe bazë të të dhënave shndërrohet në Ar kiv dhe bazë të të dhënave të 
Ko mi si o nit, detyra e të ci lit është të arkivojë dhe digjitalizojë do ku men ta ci o nin e grum-
bul lu ar. 

3. Se ci la prej zyra ve në shtet, është e detyru ar që të the me loj njësinë për ar kiv dhe bazën 
e të dhënave, me ngarkesë që të ar ki voj dhe di gji ta li zoj do ku men ta ci o nin, të ci lin e ka 
grum bul lu ar në ter ri to rin e saj. Këto njësi, më së lar gu, 6 mu aj nga the me li mi, shndër-
rohen në ar kiv dhe bazë të të dhënave në ni vel të zyrës. 

4. Ar ki vi dhe ba za e të dhënave e Ko mi si o nit në Sarajevë do të uni fi  ko het me njësitë për 
ar kiv dhe bazën e të dhënave të zyra ve në shte tet kon trak tu e se, më së vo ni 3 mu aj pa ra 
se të pus hoj pu na e Ko mi si o nit.

5. Më së pa ku 15 ditë pa ra përfundimit të punës së Ko mi si o nit dorëzohen ko pjet e lëndës 
së uni fi  ku ar ar ki vo re dhe bazës së të dhënave, ar ki va ve shtetërore të palëve kon trak tu e se 
dhe/ose in sti tu ci o ne ve, të ci lat disponojnë ka pa ci te te për ru aj tjen e tyre. 

6. Lënda ar ki vo re dhe ba za e të dhënave të Ko mi si o nit, pas pus hi mit të punës së Ko mi si o-
nit, janë të ha pu ra për qa sje të pa ku fi  zu ar ndaj të gjit ha in sti tu ci o ne ve dhe per so na ve të 
in te re su ar, përveç do ku men ta ci o nit, i ci li i nënshtrohet obli gi mit për ru aj tjen e se kre tit 
të të dhënave. 
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PJE SA X – FI NAN CI MI I KO MI SI O NIT

Ne ni 42
Fi nan ci mi 

1. Ko mi si o ni fi  nan co het nga kon tri bu tet e palëve kon trak tu e se dhe do na ci o net. 

2. Kon tri bu tet e anëtarëve pa ra qe sin kon tri bu tin nga mje tet vje to re bux he to re të palëve 
kon trak tu e se, të ci lat përcaktohen në procedurën e rre gullt bux he to re përderisa zgjatë 
pu na e Ko mi si o nit. 

3. Kon tri bu tet e palëve kon trak tu e se përcaktohen në vle ra no mi na le, të ci lat janë në paj-
tim me për qin djen e shte te ve anëtare, në vlerën e përgjithshme të cak tu ar, e ci la është 
e do mos dos hme për funk si o ni min e Ko mi si o nit. 

4. Palët kon trak tu e se do të arrijnë marrëveshje për kon tri bu tet e ne voj shme për punën e 
Ko mi si o nit. 

5. Do na ci o net si gu ro hen nga bu ri met e ndryshme, si nga or ga ni za tat ndërkombëtare, po 
as htu ed he nga per so nat ju ri dik vendorë.

6. Do na ci o net pa ra qe sin „mje tet me të ci lat udhëhi qet di rekt“ dhe shfrytëzohen në paj tim 
me kon tra tat, të ci lat Ko mi si o ni do t`i lidhë me or ga ni za tat ndërkombëtare dhe per so-
nat vendorë ju ri dik. 

7. Kon tri bu te ve për Ko mi si o nin në natyrë, du ke përfshirë ed he kon tri bu tet e palëve kon-
trak tu e se, nuk mund të vlerësohen si pjesë e kon tri bu tit si pas Ne nit 42, pa ra gra fi  2. 

Ne ni 43
Ra por ti mi fi  nan ci ar

1. Se kre ta ri Ek ze ku tiv përgatit ra por tet vje to re për ek ze ku ti min e bux he tit the me lor, në 
përputhje me rre gul lo ret fi  nan ci a re të Ko mi si o nit. 

2. Se kre ta ri Ek ze ku tiv përgatit ra por te mbi shfrytëzimin e do na ci o ne ve, në përputhje me 
rre gul lo ret fi  nan ci a re të Ko mi si o nit, dhe me kërkesa të fi nancierëve. 

3. Audi to ri (re vi zo ri) i pa va rur kryen audi ti min e pa va rur vje tor mbi shfrytëzimin e mje-
te ve the me lo re bux he to re dhe do na ci o ne ve, të ci lat janë pra nu ar nga palët kon trak tu e se 
ose nga donatorët e tjerë. Re zul ta tet de fi  ni ti ve mbi audi ti min, pas pro ce sit përkatës, dhe 
kra has ko men te ve të Ko mi si o nit, Ko mi si o ni i vë në shi kim të opi ni o nit. 

4. Ra por tet nga pa ra gra fi  1 dhe 2 të këtij ne ni iu nënshtrohen audi ti mit nga ana e audi to rit 
të pa va rur. 
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PJE SA XI – RA POR TI PËRFUNDIMTAR I KO MI SI O NIT

Ne ni 44
Har ti mi dhe pu bli ki mi i Ra por tit përfundimtar

1. Tre mu aj pa ra përfundimit të man da tit të vet, Ko mi si o ni pu bli kon ra por tin përfun-
dimtar. 

2. Ko mi si o ni ua dorëzon njëkohësisht ra por tin përfundimtar kryetarëve/kryesisë së 
palëve kon trak tu e se dhe e pu bli kon në fa qen e in ter ne tit të Ko mi si o nit, njëkohësisht e 
pu bli kon në të gjit ha gjuhët zyrta re të palëve kon trak tu e se, në gjuhën an gle ze, si dhe në 
formë audio in ci zi mi. 

3. Ko mi si o ni ka për obli gim që njëkohësisht, apo pas dorëzimit të Ra por tit përfundimtar 
të bëjë pu blik dhe të ha pur rezymenë e tij. 

Ne ni 45
Përmbajtja e Ra por tit përfundimtar

1. Ra por ti përfundimtar përfshin hyrjen e fak te ve re le van te për kri met e luftës dhe shke-
lje ve të tje ra të rënda të të drej ta ve të nje ri ut, dhe në paj tim me detyrat e ko mi si o nit të 
pa ra pa ra si pas Ne nit 14, të Sta tu tit, re gji strin e hum bje ve në njerëz, ven de ve të bur go-
sjes, per so na ve të bur go sur dhe të per so na ve të cilët kanë përjetuar torturë dhe re ko-
man di met.

2. Në mes tje rash, re ko man di met kanë të bëjnë me:
a. Ha pat e mëtejmë të palëve kon trak tu e se drejt përparimit të mirëbesimit në mes të 

shte te ve dhe bashkësive në ter ri to rin e RSFJ-së sëdikurshme;

b. Mo de lin përkatës të re pa ra ci o ne ve ma te ri a le dhe sim bo li ke, mënyrën për re for mi-
min e in sti tu ci o ne ve si dhe me ka ni zmat me të cilët si gu ro het in te gri mi i fak te ve të 
vërtetuara në si ste met e ar si mit të palëve kon trak tu e se; 

c. Mënyrën e përcjelljes së zba ti mit të re ko man di me ve të Ko mi si o nit, përfshirë ed he 
pro po zi min për the me li min e me ka ni zmit të veçantë për re a li zi min e qëlli mit të 
tillë.

Ne ni 46
Gje tjet mbi kri met e luftës dhe shke ljet e rënda të të drej ta ve të nje ri ut

1. Ko mi si o ni ka auto ri zim që në bazë të fak te ve të vërtetuara, në Ra por tin përfundimtar të 
kon sta toj se ek zi ston dyshi mi se ri oz se per so ni i cak tu ar ka kryer krim luf te, gjegjësisht 
shke lje të rëndë të të drej ta ve të nje ri ut. Gje tja e tillë nuk ka efekt të aktgjyki mit gjyqë-
sor, dhe as nuk e pre ju di kon rrjedhën e procedurës even tu a le gjyqëso re. 

2. Në ra por tin përfundimtar, Ko mi si o ni nuk mund të nxje rrë gje tjet kundër ndonjë per so-
ni, nëse nuk ka ndërmarrë të gjithë ha pat e arsyeshëm, që: 

(a) Të njof toj atë per son lid hur me qëlli min e vet, për të nxje rrë gje tjet e til la;
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(b) T`i ko mu ni koj atij per so ni përmbajtjen e gje tjes, të dhënat në bazë të të ci la ve nxir-
ret gje tja, si dhe shka qet në të ci lat është ba zu ar gje tja e tillë, 

(c) T`i ofroj per so nit mundësinë që bren da afa tit të arsyeshëm të përgjigjet në gje tjen e 
pro po zu ar; dhe 

(d) Të ve ri fi  koj të gje tu rat për per so nin e vde kur, të paktën nga tri bu ri me.

3. Nga pikëpamja e ras te ve të ci lat janë pro ce du ar në prezencë të të aku zu a rit, pa ra Gjyka-
ta ve ndërkombëtare ose ven do re, Ko mi si o ni mun det që në ra por tin përfundimtar të 
udhëzojë në aktgjyki min përkatës. Në këtë rast Ko mi si o ni mund të vërtetojë fak tet e 
re ja. 

Ne ni 47
Obli gi mi i Par la men tit dhe qe ve risë që të shqyrtojnë 

Ra por tin përfundimtar

1. Pas pu bli ki mit të Ra por tit përfundimtar, kryeta ri/kryesia e çdo pa le kon trak tu e se, ra-
por tin ia dërgon kryeta rit të par la men tit. Në afa tin prej një mu a ji pas pra ni mit të ra por-
tit, kryeta ri i par la men tit thërret seancë të veçantë të par la men tit, me qëllim të shqyrti-
mit të gje tje ve dhe re ko man di me ve nga Ra por ti, ose e vë në rend të ditës këtë temë, për 
mbled hjen e radhës. Në seancë mar rin pjesë një ose më shumë anëtarë të Ko mi si o nit. 

2. Në afa tin prej 6 mu ajsh pas pu bli ki mit të ra por tit përfundimtar të Ko mi si o nit, qe ve ria 
e çdo pa le kon trak tu e se mi ra ton dhe pu bli kon në gazetën zyrta re të palës kon trak tu e se 
qëndri min mbi zba ti min e re ko man di me ve. 

3. Në një afat të arsyeshëm, pas përgjigjes nga qe ve ria si pas pa ra gra fi t 2 të këtij ne ni, kryeta-
ri i par la men tit i çdo pa le kon trak tu e se thërret seancën spe ci a le të par la men tit me qëllim 
të shqyrti mit të përgjigjes së qe ve risë dhe an gaz hi mit të mundshëm të par la men tit me 
qëllim të zba ti mit të re ko man di mit të Ko mi si o nit.
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PJE SA XII – TË NDRYSHME

Ne ni 48
Ve prat pe na le dhe sank si o net

1. Çdo per son i ci li:

(a) me vetëdije i jep Ko mi si o nit të dhëna të rre me, apo or ga nit ose per so nit i ci li ve pron 
në emër të tij;

(b) që me kërcënim, forcë, me ve prim ose prem tim të përfi timeve shtyn per so nin tjetër 
për të dhënë të dhëna të rrej shme ose mosdhënien e të dhënave për Ko mi si o nin, apo 
or ga nin apo per so nin, i ci li ve pron në emër të tij;

(c) asgjëson ndonjë do ku ment ose mjet me qëllim të pen gi mit të Ko mi si o nit që të zba-
tojë hu lum ti min, ose 

(d) të zbardhë apo në ndonjë mënyrë tjetër zbu lon të dhënën, të cilën e ka pra nu ar Ko-
mi si o ni me kusht kon fi  den ci a li te ti, apo e tre gon iden ti te tin e per so nit, i ci li ia ka 
dhënë informatën, me kusht kon fi  den ci a li te ti,

kon si de ro het se ka kryer vepër pe na le të dënueshme me dënim me burg de ri në një vit, ose 
me dënim në të hol la eku i va lent me shumën prej 5.000 euro.

2. Sank si o net nga pa ra gra fi  1 zba to hen ed he ndaj per so na ve zyrtarë apo privatë, të cilët pa 
ndonjë arsye refuzojnë të veprojnë si pas kërkesës së Ko mi si o nit, gjegjësisht or ga nit apo 
per so nit i ci li ve pron në emër të tij, për dorëzimin e do ku men te ve për shqyrtim, apo të 
bu ri me ve të tje ra.

3. Në rast se per so ni re fu zon t`i përgjigjet ftesës, ose re fu zon dhënien e deklaratës pa ra 
Ko mi si o nit, zba to hen dis po zi tat e Ne nit 17, pa ra gra fi  8 i këtij Sta tu ti. 

Ne ni 49
Ro li i Ko mi si o nit në pro ce di min pe nal

Ko mi si o ni ka auto ri zim që:

(a) të pro po zoj, në rast se per so ni për të ci lin Ko mi si o ni dis po non me dyshi me se ri-
o ze se ka kryer krim luf te ose shke lje tjetër të rëndë të të drej ta ve të nje ri ut, të ia 
ko mu ni koj Ko mi si o nit të dhënat me rëndësi për zbu li min e lo ka li te tit dhe mbe tjet 
mor to re të per so na ve të hum bur, ose për zbu li min e kryerësve të tjerë të mundshëm 
dhe ve pra ve të tje ra, gjykatës pa ra së cilës zhvil lo het pro ce du ra pe na le, me kërkesë 
të aku zu a rit ato t’i marrë si rrethanë lehtësuese me një rëndësi qen ëso re me ra stin e 
përcaktimit të lartësisë së dënimit;

(b) t`i pro po zoj kryerësit të gjyku ar për vepër pe na le, fa lje të pjesërishme, nëse një gjë 
e tillë nuk është në kundërshtim me dis po zi tat li gjo re të shte tit përkatës, nëse ia ko-
mu ni kon Ko mi si o nit të dhënat e rëndësishme për zbu li min e lo ka li te tit me mbe tjet 
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mor to re për per so na të hum bur, ose për zbu li min e kryerësve të tjerë të mundshëm; 
dhe ve pra ve të tje ra; 

(c) të pro po zoj zbu tje të jashtëzakonshme të dënimit për kryerësit e veprës pe na le, nëse 
një gjë e tillë nuk është në kundërshtim me dis po zi tat li gjo re të shte tit përkatës, 
nëse ia ko mu ni kon të dhënat e rëndësishme Ko mi si o nit për zbu li min e lo ka li te tit 
me mbe tjet mor to re të per so na ve të hum bur, ose për zbu li min kryerësve të tjerë të 
mundshëm; dhe ve pra ve të tje ra.
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PJE SA XI II – DIS PO ZI TAT PËRFUNDIMTARE

Ne ni 50
Përfundimi i punës së Ko mi si o nit

1. Pas pu bli ki mit të ra por tit përfundimtar, Ko mi si o ni përfundon punën bren da afa tit, më 
së gja ti prej tre mu aj ve. 

2. Në atë periudhë ko ho re ndërmerren ma sat për si ste ma ti zi min, ndar jen dhe ru aj tjen e 
ar ki vit, ndar jen e pronës, përmbushjen e obli gi me ve ndaj per so na ve të tretë, shpërndar-
jen dhe pre zan ti min e ra por tit përfundimtar, si dhe har ti min e ra por te ve fi  nan ci a re dhe 
ra por ti min e punës së Ko mi si o nit. 

Ne ni 51 
 Hyrja e Sta tu tit në fu qi

1.  Ori gji na li i këtij Sta tu ti, tek stet e të ci lit janë në gjuhën shqi pe, bos hnja ke, ma la ze ze, 
kro a te, ma qe do na se, sllo ve ne, dhe ser be, vlerësohen njëlloj auten ti ke, dhe de po zi to het te 
or ga ni kom pe tent në Bosnjë e Hercegovinë, si ven di ni ko qir. 

2.  Shte tet kon trak tu e se do të njoftojnë shte tet e tje ra lid hur me ra ti fi  ki min. 

3.  Sta tu ti hyn në fu qi ditën e parë të mu a jit, pas ka li mit të pesëmbëdhjetë ditë ve nga di ta 
e da ta e ra ti fi  ki mit të fun dit.
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A 
Abazi, Haki (Rockefeller Brothers 

Foundation, Kosovë)  90, 338
Abazira, Nusret (Këshilli Qendror i 

Bashkësisë Islame, Kosovë)  351
Abraham-Stoter, Emina (SIPU 

International, BeH)  232, 233
Adamović, Biljana (Serbi)  81
Ademaj, Hamit (Shoqata e familjarëve të 

dëshmorëve të UÇK-së, Kosovë)  290
Ademi, Faton (Balkan Investigative 

Reporting Network, Kosovë)  433
Ademi, Sheremet (Shoqata Kujtimi, 

Kosovë)  55, 56
Adrić, Robert (Gjykata e Qarkut në Osijek, 

Kroaci)  400
Adrović, Admir (Forumi i të rinjve Partisë 

Boshnjake, Mali i Zi)  440
Adrović, Braho (nënkryetari i komunës 

Berane, Mali i Zi)  358, 399
Agović, Dženeta (Impuls, Serbi)  47
Ahmetaj, Nora (Qendra për Hulumtim, 

Dokumentim dhe Publikime, Kosovë)  
93, 107, 120, 121, 177, 179, 283, 290, 
308, 341

Ahmetxhekaj, Zana (Nisma e të Rinjve për 
të Drejtat e Njeriut, Kosovë)  180

Ajanović, Irfan (Shoqata e llogorashëve 
BeH)  243, 244, 245

Ajeti, Mehmet (INPO, Kosovë)  178, 179
Ajković, Danilo  (Universiteti i Podgoricës, 

Mali i Zi) 423, 441, 451
Ajzenkol, Marijana (Qendra ndërfetare, 

Serbi)  344, 366
Aleksa, Dragica (Luč, Kroaci)  184
Aleksoski, Mile (Qendra për hulumtim dhe 

krijim të politikave, Maqedoni)  419
Aletić, Miralem (Shoqata e llogorashëve 

komuna e Busovaqës, BeH)  114
Alibegović, Enes (Shoqata e viktimave 

civile të luftës, BeH)  96
Alić, Sinan (Fondacioni e vërteta, drejtësi 

dhe pajtim, BeH)  232

Alihodžić, Idriz (komuna Zavidović, BeH)  
336

Alimpić, Miroslav (Gjykata e lartë në Novi 
Sad, Serbi)  31, 327, 329, 331, 389, 
401, 410, 417

Alvir, Ljiljana (Nënat e Vukovarit, Kroaci)  
400

Anakiev, Dimitar (Slloveni)  355
Andrić-Ružičić, Duška (Shoqata e grave 

INFOTEKA, BeH)  298
Antić, Srđan (Qendra Nasen Dijalog, 

Kroaci)  15, 17, 360
Antonijević, Milan (YUCOM – Komiteti i 

Juristëve për të drejtat e njeriut, Serbi)  
415, 426

Arapi, Lulzim (Shoqata për ndihmën psiko-
sociale të fëmijëve dhe familjeve, 
Kosovë)  256, 257

Arapović, Muriz (Shoqata e llogorashëve 
Vareš, BeH)  335

Arsić, Stojanča (Kuvendi Komunal 
Bujanovc, Serbi)  376

Arslić, Marija (Shoqata Josip Broz Tito, 
BeH)  242

Asiel, Yitshak (Komuniteti Hebre në Serbi)  
344, 347

Asllani, Bashkim (Exploring intelegence, 
Kosovë)  257

Asović, Mira (Liga e grave votuese Mali 
i Zi)  52

Avdić, Faketa (Merhamet, BeH)  187
Avdić, Senad (Organizata e Luftëtarëve të 

Demobilizuar të komunës Bratunac, 
BeH)  86

Avdiu, Lirie (Kosovë)  71
Azemi, Flakadan (Kosovë)  215

B 
Babić, Danilo (Shoqata e invalidëve të 

luftës, Serbi)  235
Bacanović, Oliver (Universiteti në Shkup, 

Maqedoni)  350
Bačić, Lovorka (Qendra për studime të 

paqes, Kroaci)  239
Bagić, Aida (Documenta, Kroaci)  100
Bahtiri, Nazim (Youth Step, Kosovë)  152, 

215, 290
Bajić, Šefko (Qendra për promovimin e 

shoqërisë civile, BeH)  231
Bajrami, Qerim (Selam, Kosovë)  290
Bajrić, Nazif (Shoqata e llogorashëve, 

BeH)  297
Bajtal, Esad (BeH)  219, 221
Balint, Zoltan (Qarku i Kanjishkës, Serbi)  

203, 281, 282
Banić Gabriela (Kroaci)  389, 417
Baralić-Bošnjak, Snežana (Grupi i grave për 

paqe, Serbi)  65, 66
Baraliu, Mazllum (Universiteti i Prishtinës, 

Kosovë)  90, 92, 338
Bardhi Mehmet (Lidhja Demokratike në 

Mal të Zi)  392, 427, 437, 443
Barićanin, Srećko (Këshilli i invalidëve të 

luftës në Trebinje, BeH)  124
Bartulović, Mirna (Kroaci)  295
Bašić, Nurka (Shoqata Teledom Glamoč, 

BeH)  87
Bata, Verica (Shoqata e luftëtarëve të luftës 

Nacionalçlirimtare të Jugosllavisë, 
Serbi)  282

Batez, Aleksandar (BeH)  323
Beganović, Pašaga (Shoqata e Romëve të 

Republikës Serbe, BeH)  67
Begović, Temima (Shoqata e familjeve të 

viktimave të luftës ’92-’95, BeH)  228
Bektašević, Dževad (Shoqata e familjeve 

të viktimave të luftës Vlasenica 1992-
1995, BeH)  84, 85, 103, 177, 201, 227

Beljanski, Slobodan (Serbi)  166
Berić, Jovan (Kroaci)  148, 149, 150
Berisha, Atdhe (Kalaja, Kosovë)  123, 257, 

406
Berisha, Halit (Shpresimi, Kosovë)  89
Berisha, Hysni (Kosovë)  34, 36, 43, 55, 301, 

305, 428
Berisha, Milot (Nisma e të rinjëve për të 

Indeksi i emrave
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drejtat e njeriut, Kosovë)  37
Berisha, Sahit (Universiteti i Prishtinës, 

Kosovë)  343
Besednik, Damir (Shoqata e vullnetarëve të 

mitur të luftës atdhetare, Kroaci)  431
Bešenski Nikola, (Gjykata e Qarkut, Kroaci)  

389, 401, 405, 410, 411, 413, 416, 417, 
419, 423, 452, 453, 455

Beštanski, Žarko (Serbi)  236
Beuk, Sergej (Qendra interdisciplinare 

për studime religjioze dhe teologji 
politike, Serbi)  347

Bilopavlović, Mirjana (Delfi n, Kroaci)  99, 
101, 161, 209, 294, 301, 391, 403, 404, 
408, 410, 425, 426, 436, 437

Biloš, Jasminka (Kroaci)  389, 416, 451
Biserko, Sonja (Komiteti i Helsinkit për 

drejtat të njeriut në Serbi)  24, 25, 26, 
247, 248

Bislimaj Bislim, (Shoqata e ish të 
burgosurve politik, Kosovë)  404

Bjelaković, Biljana (ToPeeR, BeH)  354
Bjelica, Draško (Universiteti i Nishit, Serbi)  

80, 307, 409
Blagojević, Lazar (Shoqata e luftëtarëve i 

Republika Srpskës, BeH)  186, 187, 
188, 241, 242

Blakaj, Bekim (Fondi për të Drejtën 
Humanitare Kosovë)  42, 69, 94, 104, 
121, 154, 177, 216, 283, 337

Blažević, Ervin (Shoqata rinore Mladost, 
BeH)  96, 105, 106, 205, 206

Bobanović, Radoslav (Kroaci)  149
Bodog, Gordan (Kroaci)  24, 35, 63
Bodrožić, Željko (Gazetat e Kikindës, 

Serbi)  202
Bogavac Ana, (Mali i Zi)  422
Bokshi, Teki (Oda e Avokatëve të Kosovës)  

43, 44, 107, 302, 303, 408, 450, 453
Borić, Besima (SDP, BeH)  4
Borić, Jasmina (Serbi)  368
Borić, Rada (Qendra për studime të grave, 

Kroaci)  99, 100, 191
Bosanac, Gordan (Qendra për studime të 

paqes, Kroaci)  25, 107, 209, 291, 395, 
403, 408, 420, 440, 445, 447

Bosto, Sulejman (Universiteti i Sarajevës, 
BeH)  322

Božanić, Olgica (Shoqata e familjeve të 
të kidnapuarve dhe të zhdukurve në 
Kosovë e Metohi, Serbi)  34, 38, 39, 41, 
385, 398, 431, 457

Božičević, Goran (MIRamiDA, Kroaci)  
141, 144, 161, 162, 165, 209

Brailo, Luka (Novi list, Kroaci)  170, 171
Brglez Milan, (Universiteti i Lubjanës, 

Slloveni)  383, 405
Brkić, Marko Antonio (Instituti ndëreligjioz 

BeH)  366
Bronja, Omer (Urban In, Serbi)  261
Bruneta, Antun (Këshilli i pakicës 

kombëtare italiane, Kroaci)  165
Bubalo, Goran (TERCA, BeH)  231

Budak, Slobodan (Kroaci)  293
Buha, Stanko (Solidariteti për ju, BeH)  

123, 124
Bujupaj, Zenun (Kosovë)  343
Bujupi Naim, (Shoqata e ish të burgosurve 

politik, Kosovë)  404
Bulić, Ibro (Prokuroria e BeH)  30, 109, 299, 

301, 302, 304, 306, 382, 383, 400, 404, 
410, 411, 412, 414, 415, 416, 419, 421, 
422, 450, 452, 453, 455, 457, 458, 459

Bulić, Zdenko (Shoqata e llogorashëve 
të kampeve serbo-malazeze të 
koncentrimit, Kroaci)  287

Bunčić, Radojica (Serbi)  332, 335
Burić Seid, (Unviersiteti i Sarajevёs, BeH)  

406
Burić, Ivan (HVIDRA Trešnjevka, Kroaci)  

209, 214
Bušatlija, Ibrahim (Këshilli i kongresit të 

intelektualëve boshnjak, BeH)  221
Bužinkić, Emina (Rrjeti i të rinjve Kroaci)  

15, 16, 20, 106, 107, 150, 238
Bytyqi, Emine (Kosovë)  283
Bytyqi, Sylejman (Kosovë)  89

C 
Cakić, Jelena (Gratë për paqe, Serbi)  45, 

46, 47, 116
Cakić, Milan (Këshilli për nisma qytetare, 

Serbi)  359
Canjuga, Ljiljana (Shoqata e vullnetarëve të 

luftës Atdhetare të qytetit të Zagrebit, 
Kroaci)  185, 209, 210, 211, 212, 213, 
214, 215, 381, 385, 388, 393, 400, 402, 
403, 405, 425, 430, 439

Carić, Tanja (Kroaci)  143, 144
Cenić, Svetlana (BeH)  324
Cero, Mirsad (Këshilli i Bashkësisë Islame 

Livno, BeH)  88
Crljenković, Mirsad (Shoqata Drita e 

Drinës, BeH)  285
Crnišanin, Ramiz (Rrethi i intelektualëve të 

Sanxhakut, Serbi)  280
Curić, Tamara (Kroaci)  6
Cvetković, Ivana (Këshilli kombëtar i pakiës 

kombëtare maqedone, Serbi)  376
Cvetković, Vladica (Shoqata e luftëtarëve 

të luftëtarëve të viteve të ’90-ta, 
Serbi)  334

Cvjetković, Dušan (Forumi Demokratik 
Serb, Kroaci)  386

Č 
Čabrilo, Dejan (Komiteti i Helsinkit për të 

drejtat e njeriut i Republikës Serbe, 
BeH)  205

Čavić, Bruno (UDVDR PGZ Kroaci)  112, 
212, 213, 407, 419

Čengić, Neira (Universiteti i Sarajevës, 
BeH)  63

Čobanu, Marinika (Grašanska akcija 
Pančevo, Serbi)  65

Čorbo, Salem (Kthimi dhe qëndrimi i 

qëndrueshëm, BeH)  66, 89, 90, 91, 92, 
93, 107, 121, 230, 233

Ć 
Ćeferjanović, Srećko (Partia Demokratike, 

Serbi)  262, 263, 264, 313, 314, 315, 
316

Ćorić, Dragana (Universiteti i Novi Sadit, 
Serbi)  166, 167, 168

Ćosić, Ivan (Partia Liberal-demokratike, 
Serbi)  225

Ç 
Çarkaxhiu, Petrit (Oxygen, Kosovë)  94
Çerkini, Bajram (Shoqata Kujtimi, Kosovë)  

43, 59, 104

D 
Dabižinović, Ervina (Anima, Mali i Zi)  208
Damjanović Aleksandar, (Partia popullore 

socialiste, Mali i Zi)  404
Dautović, Alija (Shoqata e viktimave të 

luftës Vlasenica 92-95, BeH)  228, 229
Dautović, Mejra (Gratë për grat, BeH)  

190, 207
David, Filip (Serbi)  6
Dejanović, Damir (Lëvizja rinore Revolt, 

BeH)  160
Del Ponte, Carla (Kryeprokurorja e 

Tribunalit të Hagës)  9, 53
Delalić, Sead (Shoqata e llogorashëve 

Livno, BeH)  88
Delić, Boris (Shërbimi i refugjatëve për 

kthim Urat e reja, Serbi)  332
Demaj, Frashër (Instituti i Historisë, 

Kosovë)  339
Demiri Visar, (Shoqata e ish të burgosurve 

politik, Kosovë)  383, 427, 432
Dervishi Bali, (Shoqata e ish tё burgosurve 

politik, Kosovë)  384
Dimitrijević, Srđan (Lёvizja pёr Leskovc, 

Serbi)  117
Dinaj, mr Shefqet (Kosovë)  342
Divjak, Jovan (Edukimi ndёrton Bosnjёn 

dhe Hercegovinёn, BeH)  233
Dizdar, Mirsad (Shoqata e llogorashёve tё 

BeH, Shoqata e llogorashёve Jajce)  
114, 245, 312

Dobruna, Vjosa (Radio Televizioni i 
Kosovёs)  3, 5

Doli, Sakibe (Shtёpia e sigurt, Kosovë)  120
Dolmagić, Jasmina (Zëvendëse e Prokurorit 

shtetëror, Kroaci)  291, 292, 456
Domonji, Pavel (Komiteti i Helsinkit pёr tё 

drejtat e njeriut nё Serbi)  167
Don Grubišić, Ivan (Shoqata Akademike 

kroate e Splitit, Kroaci)  233, 234
Dosković, Ivan (Arkiva historik 

ndёrkomunal, Serbi)  224
Dowling, Kevin (Republika Jugafrikane)  

196, 197, 198, 199
Dragićević Šešić, Milena (Universiteti i 

Beogradit, Serbi)  190
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Dragišić, Aleksandar (Shoqata republikane 
e luftёtarёve tё luftёrave tё viteve tё 
'90-ta Serbi)  332

Dragojević, Milovan (Universiteti i Banja 
Llukёs, BeH)  352, 354

Dragojlović, Vlado (Shoqata e llogorashёve 
dhe tё burgosurve politik, BeH)  188, 
240, 242

Dražić, Goran (NVO Sё bashku deri tek e 
vёrteta, BeH)  324, 325, 402

Drenški-Lasan, Višnja (Kroaci)  293
Drežnjak, Josip (Shoqata e familjarёve tё 

tё zhdukurve nga Grabovica, BeH)  
374, 428

Drkenda, Esma (Shoqata e grave, BeH)  
285, 287

Drljača, Nikola (Organizata komunale e 
luftёtarёve e tё burgosurve dhe tё 
vrarёve Novi grad, BeH)  96

Drljo, Sead (Shoqata e punёtorёve social, 
BeH)  297

Drobnjak, Tanja (Serbi)  329
Droca, Veljko (Kёshilli qytetar serb, BeH)  

220
Dujmović, Tomislav (Qendra pёr studime 

tё paqes, Kroaci)  360
Dukić, Dragana (Liga e socialdemokratёve 

tё Vojvodinёs, Serbi)  282
Dulić, Dragana (Universiteti i Beogradit, 

Serbi)  290
Dumanić Šura, (Akcioni i grave, Kroaci)  

426
Duraku, Bademe (Kosovë)  373
Duraku, Bylbyl (Shoqata e ish tё 

burgosurve politik, Kosovë)  291
Duran, Admir (Impunity Watch, Serbi)  

359
Duratović, Mirsad (Shoqata e llogorashёve 

Prijedor ’92, BeH)  193, 207, 244
Duvnjak, Gordana (Maqedoni)  366, 375
Duvnjak, Radomirka (Kёshilli pёr gjetjen e 

tё zhdukurve, BeH)  146
Dvornik, Srđan (Kroaci)  25, 26, 109, 110

DŽ 
Džakula – Tušup Dušanka, (Lёvizja pёr 

ndryshime, Mali i Zi)  386, 427, 447
Džeferović, Šefi k (Asambleja parlamentare 

BeH)  3, 4
Džemić, Kemal (Shoqata e qytetarёve Gest, 

Serbi)  260
Džemidžić, Muhamed (Komiteti i Helsinkit 

pёr tё drejtat e njeriut, BeH)  4
Džumhur, Jasminka (Zyra e pёrfaqёsuesit tё 

lartё pёr tё drejtat e njeriut, BeH)  4

� 
Ðapanović, Cvijan (Shoqata EGO, BeH)  370
Đapo, Mirsad (Kryetari i komunës së 

distriktit Brçko, BeH)  240
Đikanović, Gordana (Shoqata e familjarёve 

tё kidnapuar dhe tё vrarё nё Kosovё 
dhe Metohi, Serbi)  78, 79, 459

Đorđević, Aleksandra (Universiteti i Nishit, 
Serbi)  406

Đorđević, Mirko (Sebi)  166
Ðorić, Gordana (Rrjeti Kosovar i Veprimit 

Strategjik)  379, 380, 440
Đorić, Gordana (Kёshilli i nismёs qytetare 

Serbi)  80
Đukić, Dragana (Shoqata e familjarёve tё tё 

vrarёve dhe tё zhdukurve nё Krahinё, 
Serbi)  40

Đulić, Sead (Qendra pёr zhvillim tё 
dramёs, BeH)  221

Đulović, Vahid (Fenix, BeH)  231
Đurić, Ivan (Akademia politike dhe e 

sigurisё, Serbi)  418, 438
Đurić, Marinko (Shoqata e tё vrarёve 

dhe tё kidnapuarve nё Kosovё dhe 
Metohi, Serbi)  75, 77, 79, 334, 378, 
406, 416, 431

Ðuričić – Banjanin, Nada (Serbi)  368
Ðurić, Rajko (kёsihlltar i lartё i mbrojtёsit 

tё qytetarёve tё Serbisё)  329
Ðurković, Ljubomir (Mali i Zi)  320

E 
ef. Buzaku, Skender (Bashkёsia Islame nё 

Maqedoni)  365
ef. Smajić, Husein (myftiu i Sarajevёs, 

BeH)  364
Elezi, Zaim (Perspektiva mё e mirё, 

Kosovë)  308, 381, 391, 426, 439
Eremić, Renata (Universiteti i Beogradit, 

Serbi)  449
Ežegović, Mato (BeH)  68

F 
Farkaš, Sandra (Shoqata e grave Peščanik, 

Serbi)  154, 250, 251
Ferizi, Abdullah (Forum ZFD, Kosovë)  64
Fetahović, Emir (Kёshilli i Sanxhakut 

pёr mbrojtjen e drejtave tё njeriut, 
Serbi)  259

Fila, Toma (Serbi)  259, 328
Filipović, Ljubiša (Shoqata e familjarёve 

tё tё vrarёve dhe tё zhdukurve nё 
Kosovё dhe Metohi, Bozhuri i Kuq, 
Mali i Zi)  33, 52, 111, 311, 427

Filipović, Radojka (Organizata komunale 
e luftёtarёve tё vrarё dhe civilёve tё 
zhdukur Bratunac, BeH)  84

Flauder, Goran (Kroaci)  200
Flere, Sergej (Univesiteti i Mariborit, 

Slloveni)  356
Flugaj, Fitim (Kryesia e Bashkёsisё Islame, 

Kosovë)  351
fra Džolan, Mijo (Instituti Franjevac pёr 

kulturё dhe paqe, Kroaci)  197, 198, 
363

fra Marković, Ivo (Shёrbimi ndёrfetar Sy 
mё Sy, BeH)  364, 365

G 
Gajica, Ratko (Parlamenti kroat)  149, 150

Gajicki, Marija (Shoqata Vojvodinasja, 
Serbi)  46

Galo, Mirjana (Homo, Kroaci)  101
Ganija, Nihad (Nisma e tё Rinjёve pёr tё 

Drejtat e Njeriut, BeH)  161
Ganiu, Nexhmi (Kosovë)  342, 344
Gara, Kushtrim (Komisioni qeveritar pёr 

persona tё pagjetur, Kosovё)  91
Garibović, Sabahudin (Shoqata e 

llogorashёve Kozarac, BeH)  94
Garić, Sonja (Qendra pёr bashkёpunim 

qytetar, BeH)  123, 124
Gashi Reshat, (Shoqata e ish tё burgosurve 

politik, Kosovë)  399
Gashi, Isa (Kosovë)  283, 284
Gashi, Murat (Kosovë)  343
Gashi, Shukrije (Partners Kosova)  56, 59, 

69, 70, 71, 89, 102, 120, 121, 311, 314, 
316, 371

Gavran, Darinka (Kuvendi komuna Čajniče, 
BeH)  287

Gavrilović, Bojan (Qendra beogradase pёr 
tё drejtat e njeriut, Serbi)  250, 308, 
309, 310, 390, 419, 424, 453

Gavrilović, Danijela (Kёshilli pёr nisma 
qytetare, Serbi)  79, 82

Gazivoda, Tin (Qendra pёr tё drejta tё 
njeriut, Kroaci)  57, 384, 425, 436, 439

Gehrecke, Ljiljana (Shtёpia Evropiane 
Vukovar, Kroaci)  50, 181

Gërxhaliu, Arsim (Zyra pёr persona tё 
zhdukur dhe mjekёsi ligjore, Kosovë)  
43, 338

Gjetaj, Prënk (Komisioni qeveritar pёr 
persona tё pagjetur, Kosovё)  43, 55, 
57, 406

Gjoshi, Raba (Nisma e tё Rinjёve oёr tё 
Drejtat e Njeriut nё Kosovё)  360, 362

Gligorov, Strašo (Shoqata e veteranё, 
Dinjiteti, Maqedoni)  367

Globočnik, Marina (FadeIn, Kroaci)  239
Gljuk, Zvonko (Shoqata e llogorashёve 

1991, Serbi)  315
Gobelić, Mustafa (Kёshilli i Bashkёsisё 

Islame Brčko, BeH)  240, 242
Gojun, Petar (Shoqata kroate e 

llogorashёve tё kampeve serbe tё 
koncentrimit tё qarkut Split-Dalmaci, 
Kroaci)  288

Goldstein, Ivo (Universiteti i Zagrebit, 
Kroaci)  64

Golić, Sead (Shoqata e Boshnjakёve tё 
zhdukur, dёbuar me dhunё dhe tё 
vrarёve nё komunёn e Brčko, BeH)  
241

Golijanin, Radmilo (OJQ Liga pёr 
mbrojtjen e pronёs private dhe drejta 
tё njeriut, BeH)  353, 375, 453

Gorjanc-Prelević, Tea (Akcioni pёr tё 
drejtat e njeriut, Mali i Zi)  28, 29, 51, 
58, 59, 60, 96, 110, 112, 113, 291

Govedarica, Nataša (Nisma qytetare, Serbi)  
251, 316, 362
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Grabanica, Lale (Shoqata Elena Gjika, 
Kosovë)  122, 153

Grabovac, Marko (Shoqata pёr kёrkimin 
e luftёtarёve tё zhdukur; civilёve tё 
robёruar i komunёs Brod, BeH)  102, 
108, 160, 185, 186, 187

Grabovica, Fikret (Shoqata e prindёrve tё 
fёmijёve tё vrarё tё rrethuar Sarajevё 
92-95, BeH)  222, 223, 395, 406, 418, 
424

Grahić, Ahmet (Shoqata e asociacioneve tё 
boshnjakёve tё zhdukur, BeH)  228

Grahovac, Blagoje (Mali i Zi)  254
Graovac, Igor (Instituti kroat Hrvatski 

institut za povijest)  5, 60, 64
Grebo, Zdravko (Universiteti i Sarajevёs, 

BeH)  218, 220, 393, 458
Grga, Ivo (Kroaci)  291, 292, 393
Grkov, Nikola (Shoqata e veteranёve tё 

luftёs, Maqedoni)  348, 407
Gromača, Tatjana (Novi list, Kroaci)  141, 

142, 143, 145
Gromilić, Hajro (Oslobođenje, BeH)  87
Groznica, Mato (Kёshilli kombёtar kroat nё 

Vojvodinё, Serbi)  377
Gruhonjić, Dinko (Shoqata e gazetarёve tё 

pavarur tё Vojvodinёs, Serbi)  19, 47, 
48, 64, 110, 165, 170, 177, 340

Grujić, Ivan (Ministria e familjes, 
mbrojtёsve dhe solidaritetit ndёr 
gjeneratave, Zyra pёr tё ndaluar dhe tё 
zhdukur, Kroaci)  289

Gudić, Lamija (Qendra rinore, BeH)  205
Gunjević, Đorđe (Kroaci)  163, 164, 287, 

448, 451
Gutic, Junuz (Kosovë)  284
Gutić, Fahir (Federata boshnjake kulturore 

Sllovenia, Slloveni)  378
Guzina, Virdžinija Marina (Parlamenti 

qytetar Vršac, Serbi)  64, 249, 251
Gvero, Jovan (Qendra kreative Novi Sad, 

Serbi)  203

H 
Habota, Ilda (Kёshilli i Sanxhakut pёr 

mbrojtjen e drejtave tё njeriut dhe 
lirive, Serbi)  47

Hadrović, Fahrudin (Partia Demokratike e 
Socialistёve, Mali i Zi)  398

Hadžibegović, Ajša (35mm, Mali i Zi)  52, 
62, 63, 310

Hadžić, Besad (BeH)  195
Hadžić, Ekrem (Shoqata pёr mbrojtjen 

e tё drejtave tё tё dёbuarve dhe 
zhvendosurve nga komuna e Pribojit, 
Serbi)  259, 287, 300, 404, 406, 427

Hadžić, Fadila (La Strada, BeH)  231
Hadžić, Zekerijah (Asociacioni i studentёve 

tё Srebrenicёs, BeH)  145, 146, 147
Hadžiselimović, Dževdet (Shoqata 

Protagora, Kroaci)  142, 143
Halili, Vehbi (Kosovë)  152
Halilović Munib, (Prokuria e BeH)  382, 

396, 411, 418, 450, 451, 457
Halilović, Alija (Forumi qytetar, Serbi)  

203, 421
Halilović, Džemal (Kёshilli pёr mbrojtjen e 

tё drejtave tё njeriut dhe veprimtarinё 
humanitare, Priboj, Serbi)  258, 259, 
261

Halilović, Nazim (Forumi pёr tolerancё dhe 
jetesё tё pёrbashkёt, Serbi)  260

 Halimi, Isuf (Fisnikёt, Kosovë)  312
 Halimi, Riza (deputet i Parlamentit 

Popullor i Republikёs sё Serbisё)  376
Hamović, Borislav (Shoqata llogorashёve 

Trebinje, BeH)  124
Hasanbegović, Adnan (Qendra pёr veprim 

jo-violent, BeH)  209, 210, 214
Hasanbegović, Jasminka (Universiteti i 

Beogradit, Serbi)  62, 63, 167, 169, 
327, 328, 329

Hasani, Ismail (Kosovë)  350
Hasani, Kristijan (Universiteti i Prishtinёs, 

Kosovë)  70
Hasani, Mentor (Youth Step, Kosovë)  179, 

215
Hasanović, Fahrudin (Shoqata e shehitёve 

dhe tё luftёtarёve tё vrarё, BeH)  67
Hasečić, Bakira (Shoqata Gratё viktima tё 

luftёrave, BeH)  285
Haso, Kulaš (Shoqata e shehitёve dhe 

luftёtarёve tё vrarё i armatёs sё BeH, 
BeH)  116

Helać, Ruža (Fondi pёr zhvillimin pёr 
sektorin joprofi tabil KA e Vojvodinёs, 
Serbi)  118, 119

Heta, Albert (Stacioni, Kosovë)  93
Hoda, Besim (Lёvizja qytetarё EC, 

Maqedoni)  350
Hodonj, Željko (HINA, Kroaci)  171
Hodžić Alija, (Shoqata e fёmijve tё vrarё nё 

Sarajevёn e rrethuar nga ‘92. deri mё 
‘95. Godine, BeH)  427, 433

Hodžić, Husein (Mexhlisi i Bashkёsisё 
Islame tё Trebinjёs, BeH)  132, 124

Hodžić, Miralem (Bashkёsia Islame e 
Serbisё)  347

Hodžić, Refi k (Tribunali Penal 
Ndёrkombёtar pёr ish-Jugosllavinё, 
BeH)  3

Horozović, Nedžad (Qendra pёr veprim 
jo-violent, BeH)  230, 231

Horvat, Lidija (Kroaci)  292
Horvatović, Željko (Gjykata e Qarkut nё 

Zagreb, Kroaci)  418, 454
Hoti, Fahrije (Shoqata e familjeve Nёna nga 

Krusha e Madhe, Kosovë)  371, 373
Hoti, Ilirijana (Medica, Kosovë)  122
Hotić, Kada (Lёvizja e nёnave tё enklavave 

Srebrenicё dhe Zhepa, BeH)  31, 33, 
84, 85, 86, 222, 309

Hrebac, Marija (Rrjeti rinor Kroaci)  239
Hrvačić, Raza (Organizata e shehitёve dhe 

luftёtarёve tё vrarё tё komunёs sё 
Srebrenicёs, BeH)  84

Husić, SaBeHa (Medica, BeH)  297
Hyseni , Hydajet (Shoqata e ish tё 

burgosurve politik, Kosovë)  287, 289

I 
Ibrahimefendić, Teufi ka (Viva žene, BeH)  

111, 222, 223
Ibrahimi, Blerim (Kosovë)  154, 218
Ibraković, Šaban (Shoqata e llogorashёve 

Zenicё – kantoni i Dobojit, BeH)  186, 
189, 337

Idrizi, Valdete (Community Building 
Mitrovica, Kosovë)  37, 42, 43, 57, 121, 
122, 151

Ilazi, Haqif (Shoqata e ish tё burgosurve 
politik, Kosovë)  290

Ilić Bratislav (TV Leskovac dhe B92, Serbi)  
80, 82

Ilić, Saša (Rrjeti Kosovar i Veprimit 
Strategjik, Kosovë)  379

Ilić, Zoran (FENA, BeH)  171, 177
Imamović, Jasmin (udhёheqёsi i komunёs 

sё Tuzllёs, BeH)  402
Imamović, Zilha (Organizata e familjeve 

tё shehitёve dhe luftёtarёve tё vrarё 
Kiseljak, BeH)  116

Inić, Larisa (Radio Subotica, Serbi)  48, 49
Isić, Ređo (Shoqata e llogorashёve tё 

komunёs Travnik, BeH)  115, 116
Islami Pllana, Nexharije (Dona, Kosovë)  

216, 217
Ištvan, Balint (Serbi)  169
Ivanišević, Bogdan (Qendra 

Ndёrkombёtare pёr Drejtёsi 
Transicionale (ICTJ), Serbi)  45, 47, 
66, 67, 83, 94, 95, 107, 113, 116, 149, 
165, 170, 192, 218, 243, 246, 251, 413

Ivanović, Dragan (Mali i Zi)  359, 389
Ivanović, Obrad (Forumi demokratik serb 

Pakrac, Kroaci)  164
Izmirlija, Midhat (Universiteti i Sarajevёs, 

BeH)  220
Jagodić, Radomir (Shoqata e refugjatёve 

dhe tё zhvendosurve, BeH)  286, 361

J 
Jakimovski, Branislav (Shoqata Nadež 

,Maqedoni)  459
Jakovčić, Eugen (Documenta, Kroaci)  18, 

41, 60, 87, 88, 113, 141, 144, 149, 170, 
199, 209, 233, 238, 240, 294, 323, 324

Jakovljević, Miladin (Kёshilli i pakicёs 
kombёtare serbe, Serbi)  165, 399

Jakšić, Matija (Shoqata e llogorashёve nga 
lufta atdhetare nga Jajce, BeH)  115

Jakupović, Senka (Shoqata DIAKOM, BeH)  
94, 95

Jalušič, Vlasta (Instituti i Paqes, Slovenija)  
303, 355, 356, 357, 409

Janićijević, Dragan (kryetari i Gjykatёs sё 
Lartё nё Jagodinё, Serbi)  327

Janković, Mira (BeH)  4
Janošev, Jasna (Qendra pёr fёmijё dhe tё 
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rinjё Matalište, Serbi)  236
Jashari, Ruzhdi (Shoqata e veteranёve dhe 

invalidёve tё luftёs, Kosovë)  89, 299
Jeckov, Dragana (Kёshilli i pёrbashёt i 

komunave, Kroaci)  386
Jelisavac, Danijela (Serbi)  237
Jelisavac, Zlatko (Serbi)  235, 237
Jerkić, Ivo (udhёheqёsi i komunёs Čitluk, 

BeH)  373
Joksimović, Žarko (Produksioni Link, 

Kosovë)  379
Josipović, Blagoje (Komisioni pёr tё 

vёrtetёn dhe pajtimin Kuvendi 
komunal Bijeljina, BeH)  67

Jovanoski, Aco (Unioni i mbrojtёsve tё 
Maqedonisё, Maqedoni)  349

Jovanović, Dejana (Partia Liberal-
demokratike, Serbi)  156, 157

Jovanović, Đokica (Universiteti i Beogradit, 
Serbi)  167

Jovanović, Ivan (misioni i OSBE-sё nё 
Serbi)  382, 384, 385, 390, 398, 412, 
416, 419, 424, 431, 443, 451, 455

Jovanović, Ivana (BETA, Serbi)  47, 49
Jovanović, Mladen (Kёshilli i kishave tё 

Krishtit, Kroaci)  198
Jovanović, Vanja (Kisha e vjetёr nё 

Sarajevё, BeH)  364
Jovović, Tanja (Anima, Mali i Zi)  209
Jukić, Branimir (Ambasador i BeH nё Mal 

tё Zi)  252, 253
Jukić, Nejra (Qendra rinore Gornji Vakuf, 

BeH)  206
Jukić-Kličić, Bernada (Qendra pёr punё 

sociale, BeH)  196
Jurčević, Josip (Instituti i shkencave 

shtetёrore Ivo Pilar, Kroaci)  61
Jurčević, Marinko (Prokuroria BeH)  2, 3
Jurić, Slavko (Koordinimi i Shoqatave tё 

mbrojtёsve, Kroaci)  50
Jusović, Edin (Serbi)  261
Jusufović, Mirsad (komuna Novi Pazar, 

Serbi)  438
Jusufspahić, Muhamed (Bashkёsia Islame e 

Serbisё)  344

K 
Kabashi, Ejup (Shoqata e veteranёve tё 

luftёs, Kosovë)  290, 291
Kaçinari, Greta (Kisha Katolike nё Kosovё)  

351
Kačar, Semiha (Kёshilli i Sanxhakut pёr 

mbrojtjen e drejtave tё njeriut dhe 
lirive, Serbi)  24, 80, 81, 82, 258

Kadriu, Liridon (Bashkёsia Islame e 
Kosovёs)  352

Kadriu, Naser (Kosovë)  152
Kajević, Nail (Shoqata e tё kidnapuarve nё 

Shtёrpce, Serbi)  260, 311, 427, 457
Kaliterna, Tamara (Gratё nё tё zeza, Serbi)  

191
Kamber, Ale (Avaz, BeH)  87, 88
Kamberi, Shaip (kryetari i komunёs sё 

Bujanovcit, Kosovë)  375
Kandić, Nataša (Fondi pёr tё Drejtёn 

Humanitare, Serbi)  2, 4, 5, 7, 9, 13, 15, 
17, 20, 23, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 
42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 57, 60, 
63, 66, 68, 74, 75, 77, 89, 90, 91, 92, 93, 
112, 116, 123, 145, 151, 153, 154, 170, 
181, 189, 197, 218, 229, 230, 234, 237, 
243, 246, 248, 250, 251, 258, 287, 296, 
298, 300, 302, 303, 309, 316, 319, 323, 
324, 326, 327, 333, 337, 347, 389, 391, 
397, 408, 411, 417, 422, 435, 437, 445

Kandić, Stevan (Universiteti i Podgoricёs, 
Mali i Zi)  405, 440

Kapić, Suada (Fama Internacional, BeH)  
318, 322

Karačić, Nermin (Qendra pёr veprim jo-
violent, BeH)  401, 405

Karadžić, Marko (Ministria pёr tё drejtat e 
njerёzve dhe pakicave i Republikёs sё 
Serbisё)  330

Karanfi lović, Vesna (Shoqata e veteravё tё 
Serbisё pёr paqe, Serbi)  116

Kardov, Kruno (Universiteti i Zagrebit, 
Kroaci)  62

Karić, Admir (Grupa rinore e Komitetit 
tё Helsnikt pёr drejta tё njeriut nё 
Republikёn Serbe, BeH)  67

Karlica, Zdravka (Organizata e familjeve 
tё luftarёve tё vrarё dhe burgosur 
dhe civilёve tё zhdukur i Republikёs 
Serbe)  194

Karup-Druško, Dženana (BH gazetarёt, 
BeH)  173, 218, 229, 243, 284, 323, 
352, 395, 399, 413, 414

Kasapović, Ismar (Nisma e tё Rinjёve pёr tё 
Drejtat e Njeriut u BeH)  206

Kastrati, Shefi k (Kosovë)  343
Kastratović, Veselinka (Qendra pёr paqe, 

jo-violencё dhe drejta tё njeriut, 
Kroaci)  387, 392, 426, 450, 458

Kasumi, Haki (Kёshilli pёr koordinimin e 
shoqatave tё personave tё zhdukur nё 
Kosovё, Kosovë)  43, 44, 55, 56, 61, 91

Katanić, Željka (Shoqata e prindёrve tё 
fёmijёve tё hendikepuar dhe tё rinjёve 
Leptir, BeH)  369, 417, 449

Katić, Vesna (Shoqata e tё Vejave, Kroaci)  
50

Kecman, Slavko (Shoqata pёr paqe Bilje, 
Kroaci)  201, 299, 305, 399, 432, 450

Kečo, Fuad (Shoqata e luftёtarёve tё 
demobilizuar, BeH)  115

Kelmendi, Adriatik (Koha vision, Kosovë)  
337

Kesić, Vesna (Kroaci)  99, 100
Kikić, Slobodan (Shoqata e luftёtarёve tё 

luftёrave tё viteve 90-ta, Serbi)  332
Kiš, Vlatka (Kroaci)  296
Kitanoski, Boro (Veprimi paqesor, 

Maqedoni)  349
Kitanović, Nebojša (Lёvizja Serbe e 

Ripёrtrirjes, Serbi)  117

Knežević, Nikola (Centar za 
interdisciplinarna religijska 
istraživanja i političku teologiju, 
Serbi)  347, 364

Kociper, Una (Kroaci)  294, 295
Kočan, Esad (Monitor, Mali i Zi)  5, 111, 

408
Kočiš, Andrea (Grupa komunale e 

Komitetit tё Helsinkit pёr drejta tё 
njeriut, Serbi) 

Kodicović, Siniša (Serbi)  236
Kogovšek, Neža (Instituti i Paqes, 

Slovenija)  355, 356, 358, 411
Kohls, Th omas (Akcioni paqesor, 

Maqedoni)  349
Kolarić, Jovana (Serbi)  119
Kolašinac, Tatjana (Kosovë)  372
Koldžić, Dževad (Shoqata e familjarёve tё 

tё rrёmbyerve nga Sjeverina, Serbi)  
286

Kolesarić, Jelena (SOS Virovitica, Kroaci)  
294

Koliqi, Kushtrim (Integra, Kosovë)  69, 90, 
177, 178, 180

Kopilović, Andrija (Instituti katehik i 
Kishës Rimokatolike, Ipeshkvia e 
Suboticës, Serbi)  345, 346, 363

Kosanović, Saša (Radio Televizioni i 
Kroacisё)  175, 176

Kosić, Zoran (Shoqata e luftёtarёve tё 
luftёrave tё viteve tё '90-ta, Serbi)  
203, 204, 333

Kosović, Kosta (Shoqata e llogorashёve 
Trebinje, BeH)  124

Kostadinović, Dušan (Rinia demokratike e 
Partisё Demokratike DS, Serbi)  226

Kostadinović, Radivoje (Kisha Adventiste e 
Krishterё nё BeH)  364

Kostić, Branislava (Universiteti i Novi 
Sadit, Serbi)  166

Kostić, Nevena (Gratё pёr paqe, Serbi)  190
Kovač, Magdalena (Forumi i grave tё 

Lidhjes Hungareze tё Vojvodinёs, 
Serbi)  282

Kovačević, Drago (Forumi demokratik 
serb, Serbi)  45, 135, 334, 427

Kovačević, Ljupka (Anima, Mali i Zi)  112, 
113, 208

Kovačević-Vučo, Biljana (YUCOM, 
Beograd)  189

Kovačič, Gorazd (Universiteti i Sllovenisё)  
357

Kovačić, Branko (Kёshilli i pakicave 
nacionale serbe tё Daruvarit, Kroaci)  
162, 164

Kovačić, Mirko (Nёnat e Vukovarit, Kroaci)  
49, 57, 59, 183, 289, 311, 446

Kožemjakin, Boris (Bashkёsia Hebreje nё 
BeH)  365

Kožul, Dejan (Fondi pёr tё drejtёn 
humanitare, Serbi)  415

Krajina, Marko (Shoqata kroate e 
llogorashёve tё Fojnicёs, BeH)  114
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Krasniqi, Artur (Kisha protestante 
evangjeliste e Kosovёs)  351

Krasniqi, Bislim (Kosovë)  343
Krasniqi, Elbert (Kёshilli rinor, Kosovë)  

122
Krasniqi, Eli (Kosovë)  89, 92, 93, 120
Krasniqi, Gani (Shoqata e ish tё burgosurve 

politik, Kosovë)  399
Krasniqi, Korab (Integra, Kosovë)  180, 181
Krasniqi, Lush (Shoqata e tё zhdukurve 27. 

prilli 1999, Kosovë)  37, 43, 58, 312, 
313, 407, 427, 432

Krasniqi, Sehare (Kosovë)  342
Krasniqi, Zana Hoxha (Kosovë)  94
Kremić, Zahid (Shoqata e tё kthyerve nё 

Doboj, BeH)  187, 296, 311, 335
Kreso, Meddžida (kryetarja e Gjyqit nё 

BeH)  2
Krilić, Jasminka-Drino (Qendra rinore 

Gornji Vakuf/Uskoplje, BeH)  159
Krstić, Štefi ca (Shoqatat e viktimave tё 

Luftёs Atdhetare, Kroaci)  10, 28, 50
Kruhonja, Katarina (Qendra pёr paqe, jo-

violencё dhe drejta tё njeriut, Kroaci)  
24, 49, 197, 199, 385, 395, 415, 425, 
429, 449, 453

Krusha, Visar (Kosovë)  94
Kukić, Slavko (BeH)  362
Kulaglić, Amir (BeH)  2, 3, 30, 31, 35, 69, 

83, 85, 108, 109, 141, 142, 143, 144, 
145, 146, 147, 148, 181, 184, 195, 196, 
215, 222, 223, 227, 228, 229, 288, 296, 
298, 312, 313, 314, 316, 325, 326, 387, 
392, 395, 400, 408, 409, 410, 422, 424, 
425, 428, 433, 448, 454

Kulenović, Zlatko (Gjykata Supreme e 
Republikёs Serbe, BeH)  405

Kulić, Dragica (komuna e Focёs, BeH)  286
Kuljak, Mirjana (Universiteti i Podgoricёs, 

Mali i Zi)  53
Kunac, Suzana (B.a.B.e, Kroaci)  99, 104, 

120, 121, 161, 209, 233, 362
Kuqi, Nafi je (Sindikata e pavarur e 

pensionerёve dhe invalidёve tё 
Kosovёs)  256, 257

Kurtić, SaBeHa (Shoqata Forca e Grave, 
BeH)  336

Kurtović, Šemsudin (Serbi)  259
Kvesić, Anđelko (Shoqata e llogorashёve nё 

kantonin e Bosnjes Qendrore, BeH)  
103, 113, 115, 288, 310, 326, 374, 406, 
407, 412, 413, 453

L 
Laić, Jelena (koordinimi i shoqatave tё 

luftёtarёve dhe lufta Atdhetare e 
Qarkut tё Karllovcit, Kroaci)  210

Lajci, Ali (Kosovë)  392
Lajqi, Naser (Syri i Vizionit, Kosovë)  70, 

71, 103
Laković, Radomir (Universiteti i 

Podgoricёs, Mali i Zi)  254
Lalić, Bojan (Qendra civile e Baranjit Beli 

Manastir, Kroaci)  200
Lalić, Dražen (Universiteti i Zagrebit, 

Kroaci)  60, 62, 64
Lalić, Vujica (Kuvendi komunal Nikšić, 

Mali i Zi)  359
Lasica, Veljko (BeH)  285, 286
Latifi , Isa (Shoqata e ish tё burgosurve 

politik, Kosovë)  152, 153
Lazarević, Marica (Partia Liberal-

demokratike, Serbi)  225, 226, 227
Lazarević, Živan (Nisma rinore tё rinjtё e 

Shabacit, Serbi)  225
Lazić, Ana (Zyra pёr tё rinjtё e qytetit tё 

Shabacit, Serbi)  224
Lazukić, Boro (TV Panonija, Serbi)  48
Leđenac, Maja (Shoqata e gazetarёve tё 

pavarur tё Vojvodinёs, Serbi)  118
Lekić, Slaven (Mali i Zi)  254, 255
Lepir, Dražana (Grupi i qytetarёve Oštra 

nula, BeH)  324
Lešić, Lidija (Kroaci)  143
Letić, Aleksandra (Komiteti i Helsinkit pёr 

drejta tё njeriut nё Republikёn Serbe, 
BeH)  123, 157, 185, 204, 206, 222, 
227, 229, 230

Limani, Rrahim (Shoqata e veteranёvetё 
UCK-sё, Kosovë)  348, 367, 407

Linta, Miodrag (Forumi demokratik serb, 
Serbi)  333, 334, 392, 398, 399, 404, 
437

Lipovan, Velimir (Serbi)  203, 204, 330
Lokaj, Selim (Kosovë)  342
Lovec, Nisveta (Nisma e aktivistёve civil 

«Ispisani», Slloveni)  309
Lovrić, Marija (Kroaci)  99, 201
Lučić, Mario (Shoqata kroate e llogorashёve 

tё kampeve serbo-malazeze tё 
pёrqёndrimit tё qarkut Dubrovnik-
Neretva, Mali i Zi)  288

Lupić, Mevludin (Shoqata e familjarёve 
tё burgosurve dhe tё zhdukurve tё 
komunёs sё Zvornikut Zvornik, BeH)  
28, 30, 84, 85, 145, 147, 229, 306, 384, 
402, 456

Lushta, Rexhep (Qendra pёr Paqe dhe 
Tolerancё, Kosovë)  215, 217, 311, 313, 
314, 315, 351

Luzha, Berat (Kosovë)  439
Lužar, Aprilija (Taxiart, Slloveni)  409

LJ 
Ljubomirović, Nataša (Grupa 484, Beograd)  

249, 251

M 
Mačković, Ramiz (Shoqata e llogorashёve, 

BeH)  297
Madacki, Petar (Shoqata kroate e tё 

burgosurve politik, Kroaci)  114, 115
Majstorović, Dragica (Shoqata e familjarёve 

tё tё kidnapuarve dhe tё zhdukurve 
nga Kosova dhe Metohia, Serbi)  420

Makarević, San (ToPeeR, BeH)  354

Maksimović, Nenad (Qendra pёr paqe dhe 
tolerancё, Kosovë)  379, 380

Malaj, Sali (Shoqata e tё ish-brgosurve 
politik, Kosovë)  427

Maliqi, Sabit (Kosovë)  387, 391, 410, 418, 455
Maliqi, Shkelzen (Instituti Gani Bobi, 

Kosovë)  61, 339
Mandić, Ružica (Kroaci)  182
Mandić, Veljko (Shoqata e luftёtarёve 

antifashisht dhe antifashistёve, Kroaci)  
163

Manitašević, Vesna (Shoqata e grave 
Jefi mija, Kosovë)  372

Manojlović, Lazar (BeH)  221
Manojlović, Ljubo (Forumi demokratik 

serb, Kroaci)  150, 426
Manxhuka, Tahir (Shoqata e familjarёve 

tё shehitёve dhe luftёtarёve tё vrarё, 
BeH)  297

Marashi, Pren (Shoqata e veteranёve tё 
luftёs, Kosovë)  122, 123

Marčeta, Mile (Shoqata e qytetarёve tё 
dёbuar tё komunёs Drvar, BeH)  377

Marić, Čedomir (Shoqata e familjarёve 
tё tё vrarёve dhe tё zhdukurve nga 
Krahina, Serbi)  34

Marić, Darija (Documenta, Kroaci)  240, 
294

Marić, Stanko (Shoqata e juristёve tё Malit 
tё Zi)  256

Marijan, Davor (Instituti kroat i Historisë)  
61, 63

Marjanović, Brana (Tetari popullor nё 
Kikindё, Serbi)  203

Marković Žarko, (Qendra beogradase pёr 
tё drejtat e njeriut, Serbi)  389

Marković, Slobodan (Universiteti i 
Beogradit, Serbi)  168, 169

 Marunović, Danilo (Mali i Zi)  361
Mašić, Alma (Inicijativa mladih za ljudska 

prava, BeH)  123, 148, 157, 204
Mašović, Amor (Instituti pёr persona tё 

zhdukur nё BeH)  218, 219, 220
 Matijaš, Tatjana (Serbi)  368
Matijević-Vrsaljko, Ljubica (Kroaci)  293
Matković, Darko (Shoqata kroate e 

llogorashёve tё luftёs Atdhetare nё 
BeH)  244

Mavrić, Negovan (Shoqata e familjarёve tё 
tё kidnapuarve dhe tё zhdukurve nё 
Kosovё e Metohi, Serbi)  38

Maxhuni, Naim (Universiteti i Prishtinёs, 
Kosovë)  71

Maxhuni, Ylber (Youth step, Kosovë)  69, 
90, 104, 105, 151, 179, 215, 341

Mazalica, Duško (BeH)  7
Mazreku, Armend (Lёvizja FOL, Kosovë)  

350
Mažić, Mario (Nisma e tё Rinjёve pёr tё 

Drejtat e Njeriut, Kroaci)  21, 118, 
150, 157, 158, 183, 204, 205, 206, 385, 
387, 390, 391, 396, 420, 422, 425, 430, 
444, 445
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Medić, Dragan (Shoqata e prindёrve 
dhe familjarёve tё tё burgosurve, 
ndaluarve dhe personave tё zhdukur 
tё SRJ-sё gjatё viteve 1991. dhe 1992., 
Serbi)  307, 458

Medić, Duško (Rrjetet e tё Gjelbёrtve nё 
Vojvodinё, Serbi)  105, 341

Mehmeti, Xhavit (Sektori rinor, Kosovë)  
215

Mekina, Igor (Slloveni)  355
Melank, Šandor (Klubi i Kikindёs, Serbi)  

204
Melenica, Avni (Shoqata 22. Maji, Kosovë)  

89, 91, 151, 152
Melenica, Fatime (Kosovë)  152
Melenica, Musli (Kosovë)  151, 152
Melnjak, Karolina (Kroaci)  294
Merlaku, Ymer (Shoqata e tё ish 

burgosurve politik, Kosovë)  44, 59, 
89, 102

Metaj, Besart (Universiteti i Prishtinёs, 
Kosovë)  69, 70

Mičić, Radomir (Nisma demokratike e 
serbёve tё Sarajevёs, BeH)  378

Mićić, Maja (Nisma e tё Rinjёve pёr tё 
Drejtat e Njeriut, Serbi)  415, 439, 441

Mihajlović, Aleksandar (Partia 
Demokratike, Serbi)  117

Mihajlović-Trbovc, Jovana (Instituti i 
Paqes, Slloveni)  304, 408

Mihaljević, Željka (Radio lokale, BeH) 88
Mijanović, Dragislav (Shoqata e veteranёve 

dhe invalidёve tё luftёs, BeH)  402, 
405, 425, 427, 438

Mijatović, Spasoje (Večernje novosti, 
Serbi)  370

 Mikić, Ankica (Qendra pёr paqe, kёshilla 
juridike dhe ndihmё psiko-sociale, 
Kroaci)  50

Mikijelj, Mensura Lula (Serbi)  191
Milak, Enes (Muzeu i Mbledhjes sё Dytё tё 

AVNOJ-it, BeH)  61
Miletić, Goran (Civil Rights Defenders, 

Serbi)  249, 251, 382, 385, 431, 435, 
449

 Miletić-Oručević, Tanja (BeH)  321
Miličević, Jelena (Misioni i njerёzve 

vullnetmirё, Kosovë)  379
Milić, Brankica (Kosovë)  372
Milić, Rosama (Shoqata 22. Maji, BeH)  223
Milićević, Vukašin (Kisha Orthodokse 

Serbe, Serbi)  346
Milinkov, Smiljana (Radio 021, Serbi)  49
Milivojević, Milan (Shoqata e veteranёve 

dhe invalidёve tё luftёrave tё viteve tё 
'90-ta, Serbi)  235, 236, 237

Milosavljević, Sanja (Forumi i grave 
tё Ligёs sё socialdemokratёve tё 
Vojvodinёs, Serbi)  235, 236

Milošević, Boris (Kёshilli nacional serb, 
Kroaci)  386, 422

Milošević, Miodrag (Agjensioni pёr 
zhvillimin e komunave Bor, Serbi)  264

Milošević, Tarzan (Kryetari i komunёs 
Bijelo Polje, Mali i Zi)  359, 438

Milovanović, Daniela (Gjykata e qarkut nё 
Banja Lluka, BeH)  412, 418, 452, 459

Milutinović, Jelena (Peščanik, Serbi)  154, 
156

Milutinović, Mladen (Dan, Mali i Zi)  176
Miljanić, Jelena (Zyra e tё rinjёve nё 

Ministrinё e Sportit, kulturёs dhe 
mediave tё Malit tё Zi)  384, 429

Miljanić, Mirica (Forumi demokratik serb 
Pakrac, Kroaci)  165

Miljković, Dragan (Shoqata e luftёtarёve tё 
luftёrave tё viteve tё '90-ta komuna e 
Lebanit, Serbi)  333

Minci,Vildane (Caritas-i zvicerran, Kosovë)  
290

Minić, Budislav (Mali i Zi)  255
Mirosavljević, Mladen (Universiteti i Banja 

Llukёs, BeH)  352
Misoski, Boban (Universiteti Kiril i Metod, 

Maqedoni)  442
Mišanović, Narcis (Organizata e 

luftёtarёve, BeH)  36, 108, 242, 299
Mišković, Anto (Qendra pёr bashkёpunim 

qytetar, BeH)  88
Mišković, Gojko (Liceu i hapur, Serbi)  

65, 339
Mitrović, Jasmina (Partia demokratike, 

Serbi)  117
Mitrović, Nedeljko (Organizata e familjeve 

tё luftarёve tё vrarё dhe burgosur 
dhe civilёve tё zhdukur i Republikёs 
Serbe, BeH)  95

Mitrović, Sandra (Partia liberale e Malit tё 
Zi)  52, 53

Mitrović, Smilja (Federata e shoqatave tё 
personave tё zhdukur i Republikёs 
Serbe, BeH)  67, 230, 308

 Miz, Roman (Kisha Katolike Greke, Serbi)  
346

Mladenović, Aleksandra (Partia Liberal-
demokratike serbe, Serbi)  237

Mladenović, Radomir (Gjykata e qarkut nё 
Nish, Serbi)  81

Mlađenović, Lepa (Qendra e grave 
autonome, Serbi)  192

Mlinovčić, Ivica (Kroaci)  234
Moldvai, Zoltan (Shoqata e organizatave tё 

invalidёve OSI, Serbi)  203
Momčinović, Bisera (Qendra pёr nisma 

qytetare Pula, Kroaci)  141
Momčinović, Mladen (Qendra pёr nisma 

qytetare Poreč, Kroaci)  143
monah Nifont (Kisha Orthodokse Serbe, 

Kosovë)  351
mons. Srakić, Marin (Ipeshkvija 

«Đakovačko – osiječka», Kroaci)  199
Montijas, David (Komuna hebreje nё 

Pancevё, Serbi)  66
Morina, Ilmi (Kosovë)  341
Mrak, Željan (Kroaci)  333
Mrčević, Vladimir (nёnkryetar i komunёs 

Herceg Novi, Mali i Zi)  358
Mrduljaš, Maroje (Kroaci)  6
Mrđen, Rade (Partia e progresit 

demokratik, BeH)  205, 206
Mrkoci, Snježana (Gjykata e qarkut nё Sisk, 

Kroaci)  292, 293
Mucunski, Timčo (Universiteti i Shkupit, 

Maqedoni)  405, 423, 439
Muharemović, Mustafa (Kёshilli i 

Bashkёsisё Islame nё Zvornik, BeH)  
146, 147, 148

Muharremi, Belgjyzare (Dyer e hapura, 
Kosovë)  120

Mujaj, Veton (Syri i Vizionit, Kosovë)  121, 
283, 337

Mujović Zornić, Hajrija (Instituti i 
shkencave shoqёrore, Serbi)  167

Munishi, Nexhmedin (Partia demokratike 
turke, Kosovë)  216, 217

Muratagić, Safet (Shoqata e qytetarёve 
Qelёsi i ardhmёrisё, BeH)  195, 325, 
417

Muratagić, Šefi ka (Shoqata e qytetarёve 
Qelёsi i ardhmёrisё, BeH)  95, 193, 
194, 310

Murić, Velija (Komiteti malazias i juristёve 
pёr tё drejtat e njeriut, Mali i Zi)  51, 
53, 111, 113, 416, 454, 455

Muselimović, Josip (BeH)  218, 220
Musić, Sudbin (Shoqata e llogorashёve 

Prijedor ‘92, BeH)  27, 94, 96, 207, 335
Mustafa, Musa (Koha Ditore, Kosovë)  

216, 217
Mustafi ć, Dino (Festivali MESS, BeH)  5, 6, 

11, 316, 317, 322, 323
Mustajbašić, Reuf (Shoqata e penzionerёve 

tё kthyer Doboj, BeH)  188
Mutavdžija, Muharem (TV Polimlje, 

Serbi)  260

N 
 Nanić, Senad (Shoqёata kulturore e 

boshnjakёve tё Kroacisё Rilindja, 
Kroaci)  377

Nazor, Ante (Qendra kroate e memorialeve 
dhe dokumentimit tё luftёs Atdhetare, 
Kroaci)  62

Nedić, Vesna (Oaza, Kroaci)  432
Nektarijević, Boško (Forumi pёr 

marrёdhёnie etnike, Serbi)  249
Nenezić, Boško (Qendra pёr monitorim, 

Mali i Zi)  97, 98, 441
Nešić, Dobrosav (Kёshilli pёr tё drejtat e 

njeriut, Serbi)  116
Nešić, Jelena (Instituti pёr transicionin 

demokratik, Serbi)  46
Nešić, Vjačeslav (Lёvizja Serbe e 

Ripёrtrirjes, Serbi)  116
Neumann, Janja Beč (Serbi)  65, 66
Nicević, Dušan (Universiteti Ndёrkombёtar 

nё Novi Pazar, Serbi)  260
Nikočević, Damir (Universiteti i 

Podgoricёs, Mali i Zi)  405, 434
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Nikolić Dragana (Kёshilli pёr nisma 
qytetare, Serbi)  262, 264

Nikolić Garotić, Snežana (Gjykata e lartё nё 
Beograd, Serbi)  327

Nikolić, Iva (Tabu, Kroaci)  183
Nikolić, Milan (G17 Plus, Serbi)  226
Nikolić, Radan (Shoqata e luftёtarёve tё 

luftёrave tё viteve tё '90-ta, Mali i Zi)  
96, 97, 98

Nikolovska, Margarita (Instituti pёr drejta 
tё njeriut, Maqedoni)  383, 388, 393, 
400, 411, 444, 453, 458

Nikolovski, Ilija (Shoqata e veteranёve pёr 
mbrotje dhe siguri i Republikёs sё 
Maqedonisё, Maqedoni)  367

Nikšić, Damir (BeH)  7
 Ninkov, Zvonko (Linet, Serbi)  299, 302, 303
Nosov, Andrej (Nisma e tё Rinjёve pёr tё 

Drejtat e Njeriut, Serbi)  13, 20, 23, 25, 
64, 66, 71, 79, 105, 106

Novaković, Mile (Shoqata Sigo ando Th em, 
Serbi)  14, 119

Novosel, Ivan (Legalis, Kroaci)  21, 22, 69, 
70, 181, 197, 199, 238, 281, 294, 313, 
314, 350, 381, 385, 396, 424, 429, 430, 
433, 438, 448

Nuhanović, Zijad (Shoqata pёr kthim 
tё qёndrueshёm i Podrinjёs dhe 
Zvornika, BeH)  386

 Nuić, Tin (Risol media, Kroaci)  360

O 
Ogrizek, Emina (Kroaci)  294, 296
Omeragić, Aida (Medica, BeH)  223
Opranović, Branislava (Shoqata e 

gazetarёve tё pavarur tё Vojvodinёs, 
Serbi)  171

Orešić Cvitan, Verica (Ministria e drejtёsisё 
tё Republikёs sё Kroacisё)  293

 Orlović, Sandra (Fond za humanitarno 
pravo, Serbi)  258, 311

Osmani, Jusuf (Arkivi i Kosovёs)  62, 63, 
103, 104

P 
Paçaku, Kujtim (Kosovë)  338
Pajdaković Šebek, Petra (HRT, Kroaci)  198
Pajić, Dragan (kryetari i komunёs sё 

distriktit tё Brčkos, BeH)  240, 241
Pajić, Zoran (King’s College, V. Britanija)  

393, 409
Palić, Samir (Bashkёsia lokale Kula grad nё 

Zvorniku, BeH)  146, 147
Pamuković, Nela (Qendra pёr gratё viktima 

tё luftёrave Rosa, Kroaci)  299, 396
Pančić, Igor (gazeta Pi kanal, Serbi)  81, 83
Pandžo, Amra (Shoqata pёr dialog nё 

familje dhe shoqёri Mali koraci, 
BeH)  364

Panović - Ðurić, Silvija (Kёshilli i Evropёs, 
Serbi)  328, 330

Pantić, Ksenija (Partia Liberal-demokratike, 
Serbi)  225

Pantić, Zdenka (Qendra ndёrkombёtare 
pёr rehabilitimin e grave viktima tё 
torturave, Kroaci)  32, 62

Parenta, Milan (Shoqata e luftёtarёve tё 
luftёrave tё viteve tё '90-ta, Kikindё)  
332

Pašalić, Azra (Kuvendi komunal Prijedor, 
BeH)  435

Pašović, Haris (BeH)  5, 6, 7, 92, 93
Pavić, Katarina (Rrjeti rinor i Kroacisё)  238
Pavićević, Vladimir (Universiteti i 

Beogradit, Serbi)  168
Pavlović, Danilo (Manastiri i Zhitomisliqit, 

BeH)  365
Pavlović, Filip (Fractal, Serbi)  71, 118, 119, 

311, 339
Pavlović, Jovana (Peščanik, Serbi)  155, 156
Pavlović, Koča (Deputet nё Parlamentin e 

Malit tё Zi)  51, 103, 409
Pavlović, Milika (Mali i Zi)  103, 252
Pecnik, Jaroslav (Fakulteti teologjik - 

Evangjelistin, Kroaci)  340
Pećanin, Senad (Dani, BeH)  171, 172
Pehar, Davor (Bashkёsia demokratike 

kroate, BeH)  375, 434
Pejčinović, Desanka (Shoqata e familjeve 

tё tё kidnapuarve dhe tё vrarёve nё 
Kosovё dhe Metohi, Serbi)  74, 76, 78

Pejić, Slavoljub (BeH)  4
Perčin, Milena (Shoqata Gruaja, Kroaci)  

101, 148, 149
Perendija, Dražen (Organizatat e luftёtarёve 

tё Vishegradit, BeH)  284
 Perić, Snežana (Qendra pёr promovimin e 

drejtave tё njeriut, Kosovë)  379, 380
Perković, Jelena (Shkronja ruse, Serbi)  48
Perunović-Fijat, Gordana (Klubi i Kikindёs, 

Serbi)  66
Peruško, Antun (Partia Social-Demokratike, 

Kroaci)  142
Pešić, Maja (Gratё nё tё zeza, Serbi)  82, 116
Petković, Zorana (Radio Osvit, BeH)  146
Petrović, Aida (Lobi i grave malaziase, Mali 

i Zi)  52
Petrović, Gordana (RTS, Serbi)  19, 48
Petrović, Nenad (Palestra, Serbi)  246
Petrović, Tatjana (Kroaci)  295
Petrović, Vesna (Qendra beogradase pёr tё 

drejtat e njeriut, Serbi)  328
Petrović, Zoran (Shoqata e familjarёve tё 

tё kidnapuarve, tё zhdukurve dhe 
tё vrarёve nga viti 1998 deri nё vitin 
1999 nё Kosovё e Metohi Bozhuri i 
Kuq, Mali i Zi)  76, 78

Petruševska, Jana (Shoqata e personave 
tё zhvendosur tё pёrkohshёm Zora, 
Maqedoni)  366

Petruševski, Predrag Bingo (Shoqata e 
mbrojtёsve 2001, Maqedoni)  407

Pfeifer, Jakob (Serbi)  365
Pilsel, Drago (Kroaci)  197, 198, 344, 347, 

361
Pinjuh, Željko (Kroaci)  201

Pjevač, Dragan (Shoqata e familjarёve tё tё 
vrarёve dhe tё zhdukurve nё Krahinё 
nё Kroaci, Serbi)  28, 35, 39, 41, 75, 78, 
306, 333, 399, 413, 424, 450

Plančić, Mevludin (Serbi)  401
Plivčić, Husein (Shoqata e llogorashёve tё 

komunёs Vitez, BeH)  114
Pojskić, Samir (Kёshilli kantonal i 

llogorashёve tё kantonit «Zeničko- 
dobojski», BeH)  298

Poljak, Nikoleta (Qendra pёr paqe, jo-
violencё dhe drejta tё njeriut, Kroaci)  
403

 Ponoš, Tihomir (Novi list, Kroaci)  298, 
300, 304

Popov, Želimir (Ministria e edukimit i 
Republikёs sё Serbisё)  368

Popović Dragan (Fondi pёr tё drejtёn 
humanitare, Serbi)  154, 161, 165, 185, 
192, 201, 224, 234, 246, 252, 253, 281

Popović, Ana Marija (Universiteti i 
Beogradit, Serbi)  118

Popović, Dragan (Nisma e tё rinjёve pёr 
drejtat e njeriut, Serbi)  258, 299, 301, 
302, 305, 306, 327, 391, 397, 403, 426, 
431, 436

Popović, Đorđe (Shoqata e refugjatёve nga 
Daruvari, Serbi)  386

Popović, Mladen (Udhёheqёsi i Kuvendit 
komunal Vlasenica, BeH)  228

Popović, Nenad (Shoqata e familjarёve tё tё 
kidnapuarve dhe tё vrarёve nё Kosovё 
dhe Metohi, Serbi)  75, 80, 81, 82, 83

Popović, Sandra (Universiteti i Banja 
Llukёs, BeH)  326

Popović, Slobodan (SDP, BeH)  325
Popović, Srđan (Fraktal, Serbi)  38, 39
Praštalo Predrag, (Lёvizja evropiane nё 

BeH)  426, 430
Priesner, Stefan (UNDP, BeH)  3
Prišing, Ivan (Ravangrad, Serbi)  340
Prkić, Zlatko (Shoqata e llogorashёve Vareš, 

BeH)  243, 245, 336, 374
Prodanović, Sonja (Gratё nё tё zeza, Serbi)  

192
Prokić, Nenad (Fondi pёr tё drejtёn 

humanitare, Serbi)  5, 6
Protojerej Stavrofor Kostadinovski, Dragi 

(Kisha Orthodokse Maqedone)  364
Prša, Željka (Struga, BeH)  399
Pšenica, Ivan (Federata e shoqatave tё 

familjarёve tё ndaluar dhe tё zhdukur 
i mbrojtёsve kroat, Kroaci)  29, 30, 
49, 50, 51

Puhalo, Srđan (BeH)  354, 413
 Puhovski, Žarko (Universiteti i Zagrebit, 

Kroaci)  353
Pula, Azem (Shoqata e invalidёve tё luftёs, 

Kosovë)  290, 291
 Purić, Rado (Shoqata e invalidёve tё luftёs, 

BeH)  241, 242
Pusić, Zoran (Kёshilli qytetar pёr tё drejtat 

e njeriut, Kroaci)  383, 391, 431
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R 
Raci, Hysni (Kosovë)  343
 Radaćić, Ivana (Qendra pёr studime 

paqesore, Kroaci)  292
Radaković, Vladislav (Serbi)  167
Radanović, Đorđe (Qendra pёr afi rmimin e 

tё rinjёve, BeH)  158, 161
Radenović, Milovan (Serbi)  332
Radmanović, Janko (Shoqata pёr tё 

dёbuarit dhe tё paditurve nga viti 
1991. Region, Serbi)  331

Radoičić, Lozanka (Shoqata e prindёrve 
Besimi, shpresa, dashuria, Serbi)  77, 
79, 104, 406, 418, 457, 458

Radoman, Marija (Komiteti i Helsinkit pёr 
tё drejtat e njeriut nё Serbi)  45, 59

Radonjić, Milovan (Evrokontakt, Serbi)  
248

Radonjić, Miško (Evrokontakt)  154, 155, 
156, 157

Radošević, Sonja (Mali i Zi)  53, 97, 112, 
176, 284, 286, 299, 300, 304, 305, 412

Radovanović, Olivera (Rrjeti i Gjelbёrtve tё 
Vojvodinёs, Serbi)  340, 341

Radovanović, Saša (Instituti pёr kulturёn 
serbe, Serbi)  155, 156, 157

Radović, Đorđe (Rotaract klub, Serbi)  
224, 225

Radović, Nastasja (gazeta Republika, 
Serbi)  191

Radulović, Branislav (Shoqata e juristёve tё 
Malit tё Zi)  53, 63, 110, 307, 309, 382, 
383, 385, 388, 392, 393, 397, 401, 403, 
410, 417, 420, 421, 422, 424, 430, 431, 
435, 436, 439, 440, 442, 444, 455, 457

Radulović, Momčilo (Lёvizja evropiane nё 
Mal tё Zi)  97, 98

Raičević, Budimir (Radio Mali i Zi)  177
Raičević, Gojko (internet portal www.in4s.

net, Mali i Zi)  98
Raičević, Ljiljana (Shtёpia e sigurt e grave, 

Mali i Zi)  52, 98
Rajković, Andreja (revista Timok, Serbi)  

262, 263
Rak, Pavle (Slovenija)  166, 167, 170
Ramadani, Miradije (Kosovë)  372
Ramaj, Venera (Integra, Kosovë)  179, 

180, 181
Ramić, Hiba (Fondacioni Mezarje Bratunac 

92, BeH)  84, 147, 148, 370, 405
Ramiqi, Fuad (Kosovë)  337
Ramjanc, Branislav (Akcioni qytetar 

Pancevё, Serbi)  65
Ramović, Jovana (Universiteti i Podgoricёs, 

Mali i Zi)  389, 394, 434, 439, 451
Ramulić, Edin (Shoqata Burimi i Prijedorit, 

BeH)  28, 34, 56, 94, 95, 233
Ranđelović, Melita (Serbi)  368
Rasavac, Salih (Corridor, BeH)  159, 221, 

232, 308, 383
Rastoder, Mirsad (revista Forum, Mali i Zi)  

97, 98, 431
Rastoder, Rifat (Partia socialdemokratike, 

Mali i Zi)  431
Rašeta, Dejan (Programi pёr dialogun e tё 

rinjёve, Serbi)  118
Rašković, Slaven (Documenta, Kroaci)  151, 

184, 385, 422, 425, 448
Reiger, Caitlin (Qendra Ndёrkombёtare pёr 

Drejtёsinё Transicionale, BeH)  19
Reljić, Aleksandar (TV Pink, Serbi)  171
Reljić, Milan (BeH)  409, 433
Remenski, Frusina (Universiteti i Shkupit, 

Maqedoni)  349
Resanović, Aleksandar (Zyra e 

Komisionerit për Informim Publik, 
Serbi)  329

 Rexha, Ruzhdi (nёnkryetari i komunёs sё 
Prizrenit, Kosovë)  350

Rexhepi, Vjosa (Nisma e tё Rinjёve pёr tё 
Drejtat e Njeriut, Kosovë)  178

Rikić, Zorica (Pan Radio, BeH)  224
Ristanović, Saša (Shoqata e familjarёve tё tё 

kidnapuarve dhe tё vrarёve nё Kosovё 
e Metohi, Serbi)  75, 76

Ristić, Marko (Komuna Knjaževac, Serbi)  
264

Rizani, Lavdim (Universiteti i Prishtinёs, 
Kosovë)  69

Rizvanović, Kadefa (Shoqata e Grave 
Podrinja, BeH)  228

Rodehaver, James (Misioni i OSBE-sё nё 
BeH)  2

Rodić, Goran (Mali i Zi)  253, 382, 403, 457
Roginek Igor, (Documenta, Kroaci)  403
Rokolj, Izo (BeH)  124
Romić, Zlatko (Dnevnik, Serbi)  340, 341
Romšak, Jože (Federata e shoqatave tё 

invalidёve tё luftёs, Slloveni)  355
Rovšek, Jernej (Zyra e Avokatit tё Popullit 

tё Republikёs sё Sllovenisё)  357
Rraci, Tahir (Kosovë)  283, 284
Rudić, Borka (BH gazetarёt, BeH)  17, 18, 

32, 106, 107, 296, 308, 335, 361, 362, 
385, 391, 396, 430, 439

Runić, Danko (Agjencia pёr bashkёpunimin 
me organizatat jo-qeveritare dhe 
harmonizimin evropian, Serbi)  246

S 
Sadiku, Vehbi (Kosovë)  342
Salihović, Almir (Asociacioni i studentёve 

tё Srebrenicёs, BeH)  161, 206
Salkić, Damir (Nisma e tё Rinjёve pёr tё 

Drejtat e Njeriut BeH)  160
Samardžić, Nikola (Universiteti i Beogradit, 

Serbi)  61
Savić, Milena (Qendra informative pёr 

ndihmё juridike, BeH)  232, 314, 350, 
408, 455

Savić, Sanda (B92, Serbi)  172, 174
Seferi, Idriz (Koha Ditore, Kosovë)  174
 Sejdić, Dervo (Kёshilli i Romёve nё BeH)  

377
Sejdiu, Edmir (Universiteti i Prishtinёs, 

Kosovë)  69

 Sejfi ja, Ismet (BeH)  352
Sekulić, Zoran (FONET, Serbi)  175
Sekulović Dragan (Qendra pёr Komunikim 

Drejtёsia – Shoqata e refugjatёve dhe 
tё dёbuarve nga Kroacia, Serbi)  36, 
39, 40

Sekulović, Sergej (asambleist i Kuvendit 
Komunal tё Podgoricёs, Mali i Zi)  
358

Selimi, Artan (shoqata Loti dhe kujtimi, 
Kosovë)  44

Selimović, Omer (Shoqata e qytetarёve tё 
kthyer nё komunёn e Zvornikut, BeH)  
369, 451

 Senta, Cvijeta (Qendra pёr studime tё 
paqes, Kroaci)  294

Sgagliardi, Denis (Shoqata e tё rinjёve Zum 
Pula, Kroaci)  143

Shala, Bexhet (Kёshilli pёr mbrojtjen e 
drejtave dhe lirive tё njeriut, Kosovë)  
25, 26, 37

 Sharri, Nehari (Forum ZFD, Kosovë)  303
Shehu, Veprore (Medica, Kosovë)  120, 121
Sheremeti, Furtuna (Nisma e tё rinjёve pёr 

tё drejtat e njeriut, Kosovë)  180
Shkodra, Ramadan (Kryesia e Bashkёsisё 

Islame, Kosovë)  350, 352
Simić, Miloš (Qendra pёr nismё 

demokratike, Serbi)  14
Simić, Nedeljko (Kёshilli i tё rinjёve tё 

Srebrenicёs, BeH)  86
Simonović, Simon (Serbi)  248, 436
Simonovska, Miroslava (Universiteti I 

Shkupit, Maqedoni)  434
Simović, Ljubiša (Shoqata e tё dёbuarve 

dhe tё zhvendosurve, BeH)  286
Simović, Vesna (Shoqata e juristёve tё 

Malit tё Zi)  384, 389, 391, 393, 403, 
443, 446

Simurdić, Milan (Serbi)  166
Sinani, Ajni (Fakulteti i Shkencave Islame, 

Kosovë)  351
Sinishtaj, Vasil (Kuvendi komunal Tuz, 

Mali i Zi)  383, 386, 432
Sipović, Mirsad (BeH)  426
 Sisson, Jonathan (Swisspeace, Švajcarska)  

359
Sitarski, Milan (Shkolla e Hapur e 

Beogradit, Serbi)  248, 344, 348
Sladojević, Vesna (RTS, Serbi)  153, 174, 

175
 Slapšak, Svetlana (Instituti pёr studime 

ballkanike dhe tё mesdheut, Slloveni)  
316, 320, 321, 323, 356

Slezović, Mehmed (Rrethi i intelektualve tё 
Sanxhakut, Serbi)  258, 259

Smailović, Edin (Universiteti I Lubjanёs, 
Slloveni)  394, 401, 405, 434, 440, 
446, 454

Smailović, Sava (Qendra e Romёve nga 
Timoku nё Zajecar, Serbi)  263, 264

Smajlović, Hakija (Shoqata e familjarёve tё 
burgosurve nga komuna e Zvornikut, 
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BeH)  85
Smajlović, Mira (Gjykata e Bosnjes dhe 

Hercegovinёs, Sektori pёr krime tё 
luftёs BeH)  397, 411, 417, 431, 456, 
459

Smoljanović, Stanko (Radio Kontakt, 
BeH)  326

Solar, Draga (Documenta, Kroaci)  432, 458
Solar, Vladimir (Kroaci)  164
Spahiu, Nexhmedin (RTV Mitrovica, 

Kosovë)  376
Spasić Ljiljana, (Akcioni qytetar, Serbi)  448
Spasić, Ružica (Shoqata e familjarёve tё tё 

zhdukurve dhe personave dhunshёm 
tё larguar tё kombёsisё serbe, Serbi)  
27, 29, 58, 182, 406, 418

Spasić, Simo (Shoqata e familjarёve tё tё 
kidnapuarve dhe tё vrarёve nё Kosovё 
dhe Metohi, Serbi)  34, 38, 39, 40, 58

Spevah, Michal (Shoqata e miqёsisё 
malaziaso-sllovake, Mali i Zi)  377

Srdić, Marija (Qendra pёr pёrkrahje tё 
grave, Serbi)  201, 202, 234, 281

Stamenković, Nataša (Universiteti i 
Shkupit, Maqedoni)  303, 305, 309

 Stamenkovik, Nataša (MOZAM, 
Maqedoni)  303, 305, 309, 411, 435

Stanković, Bojko (Unioni i Rumunёve tё 
Serbisё Dunav, Serbi)  264

Stanković, Zoran (Partia Liberal 
Demokratike, Serbi)  262

Stanojlović, Slavica (Peščanik, Serbi)  156, 157
Stanyo Tot, Gizella (Magyar Szo, Serbi)  47
Stevančević, Jelena (Misioni i OSBE-sё nё 

Serbi)  361, 440, 453
Stevović, Blažo (Klubi alternativ, BeH)  

124, 319
Stojanović Aleksandar (Qendra pёr zhvillim 

tё shoqёrisё civile, Kosovë)  37, 40, 54, 
55, 59, 248

Stojanović, Branislav (Serbi)  318, 319, 322
Stojanović, Lazar (Fondi pёr tё drejtёn 

humanitare, Serbi)  5, 256, 257, 348, 
352

Stojanović, Ljiljana (Qendra pёr demokraci 
dhe zhvillimin e jugut tё Serbisё, 
Serbi)  111, 117

Stojanović, Maja (Nisma e tё Rinjёve pёr tё 
Drejtat e Njeriut, Serbi)  14, 21, 25, 74, 
154, 234, 262, 263

Stojanović, Žanka (Serbi)  40, 190, 207
Stojčić, Marijana (Gratё nё tё zeza, Serbi)  

189
Stojić, Dragana (Kroaci)  182
Stojković, Milosav (Shoqata e familjarёve 

tё tё kidnapuarve dhe tё vrarёve nё 
Kosovё dhe Metohi, Serbi)  74, 75, 76, 
77, 109, 307, 309, 392, 416, 421, 423, 
433, 458

Stojović, Gordan (Mali i Zi)  255
Subašić, Munira (Shoqata Nёnat e 

eknklavave tё Zhepёs dhe Srebrenicёs, 
BeH)  84, 86, 230, 231, 400, 447, 459

Subotić – Došen, Tanja (Aktivi i grave 
SNSD, BeH)  354

Suljević, Ćazim (Bashkёsia kulturore 
boshnjake Rilindja, BeH)  240, 241, 
242, 243

Syla, Mahmut (Kosovë)  151, 152
Sylka, Xhemile (Kosovë)  371
Szerencses, Zsuzsanna (Radio Evropa e 

Lirё, Serbi)  339, 341

Š 
Šaćir, Beha (Qendra pёr punё sociale, BeH)  

193, 194, 196
Šangut, Zoran (Shoqata e juristёve tё 

Vukovarit 1991, Kroaci)  243, 244, 247, 
250, 262, 287, 288

 Šaponja-Hadžić, Milena (Serbi)  262, 344
Šarenkapić, Šaban (Qendra kulturore 

Damad, Serbi)  260
Šarkić, Omer (Mali i Zi)  97
Šćepanović, Nataša (Shoqata e familjarёve 

tё tё kidnapuarve dhe tё vrarёve nё 
Kosovё dhe Metohi, Serbi)  76, 77, 78, 
79, 313, 315, 392, 404, 408

Šebek, Rajko (TV IN, Mali i Zi)  175
Šećerov, Milica (Lёvizja e goranёve Novi 

Kneževac, Serbi)  282
Šehić, Nasiha (Medika, BeH)  415
Šehić, Vehid (Forumi i qytetarёve tё Tuzllёs, 

BeH)  23, 60, 66, 67, 68, 79, 81, 83, 86, 
87, 113, 145, 185, 186, 192, 194, 218, 
220, 221, 240, 242

Šesto, Branka (Forumi demokratik serb, 
Kroaci)  183

Šešlija, Snežana (Shoqata, BeH)  188, 189
Šimić, Damir (TV BH1, BeH)  172, 173
Šimunović, Mirko (Shoqata e familjarёve 

tё mbrojtёsve tё vrarё dhe tё zhdukur, 
Kroaci)  402

Škorić, Dane (Koalicioni i shoqatave të 
refugjatëve të Lapçanit në Beograd, 
Serbi)  331, 392

Škrabalo, Marina (Qendra pёr studime 
paqёsore, Kroaci)  359

 Škrijelj, Redžep (Fjala boshnjake, Serbi)  
376

Škuletić, Sanja (Dnevni Avaz, BeH)  174, 
177, 235, 236

 Šnajder, Slobodan (Kroaci)  320
Šola, Ante (CARITAS Ipeshkvia e 

Varazhdini, Kroaci)  197
Šolaja, Miloš (Qendra pёr marrёdhёnie 

ndёrkombёtare, BeH)  323
Šoškić, Branimir (Serbi)  157
Špančić, Dubravka (Kroaci)  162, 163
Špelić, Željko (Ofi cer nderi kroat, Kroaci)  

211, 212, 213, 214, 394, 407, 419, 433
Štimac, Siniša (Kroaci)  293, 393, 417, 449
Šukalo, Lutvo (kryetari i komunёs sё Focёs, 

BeH)  285, 286

U 
Tadej, Mladena (Documenta, Kroaci)  353, 

360, 361
Tahirović, Murat (Shoqata e llogorashёve 

BeH)  308, 392, 428
Tahirović, Tahir (Shoqata e llogorashёve tё 

komunёs Busovaca, BeH)  114, 115
Talić, Amir (Shoqata e llogorashёve tё 

Sanski Most, BeH)  105, 106, 107, 194
Talijanov, Nenad (Forumi i Kikindёs, Serbi)  

203, 204
Talović, Sabina (Gratё nё tё zeza, Mali i Zi)  

207, 260
 Tandir, er Samir (Bashkёsia kulturore 

boshnjake, Serbi)  192, 245, 37
Tanić, Dalibor (Nisma pёr tё drejtat e 

njeriut u BeH)  205, 232
Tasić, Živojin (Serbi)  118, 169, 170
Tatalović, Siniša (Zyra e prsidentit tё 

Republikёs sё Kroacisё)  161, 162
Tepavac, Miodrag (Qendra pёr punё 

sociale, Serbi)  341
Teršelič, Vesna (Documenta, Kroaci)  4, 5, 

15, 17, 20, 23, 33, 37, 41, 42, 49, 58, 60, 
83, 94, 96, 99, 100, 102, 141, 142, 149, 
150, 161, 163, 170, 176, 181, 196, 199, 
209, 222, 233, 252, 253, 287, 291, 315, 
316, 356, 357, 358, 385, 390, 391, 396, 
408, 412, 421, 430, 431, 436, 440, 442, 
445, 448, 452

Terziu, Shaban (OJQ Lansdowne, Kosovë)  
57, 406

Th ači, Ardijana (Koha Vision, Kosovë)  173
Tica, Željko (FTV, BeH)  177
Tifeku, Ymer (Kosovë)  342
Tihić, Adisa (BeH)  3
Todić, Stana (Kosovë)  371
 Todorović, Aleksandar (Nisma civile e 

aktivistёve tё fshirё, Slloveni)  110, 
354, 357, 358, 406, 423

Todorović, Branko (Komiteti i Helsinkit 
pёr tё drejtat e njeriut nё Republikёn 
Serbe, BeH)  83, 86, 94, 95, 145, 146, 
240

Tokača, Mirsad (Qendra hulumtueso-
dokumentuese, BeH)  1, 11, 17, 18, 
23, 24, 33

Toma, Marijana (Impunity Watch, Serbi)  
11, 13, 15, 44, 45, 47, 64, 118, 119, 157, 
189, 192, 204, 224, 300, 330, 413

Tompak, Biserka (Kroaci)  182
Topalli Ylber, (Kosovë)  387, 404, 409, 427
Topalović, Maksuma (OJQ Alternativa, 

BeH)  336
Topić, Tanja (Fondacioni Fridrih Ebert, 

BeH)  323, 324, 353, 396
 Tošović, Boško (Mitropolia Dabro – 

boshnjake, BeH)  363, 365
 Trajković, Momčilo (Kosovë)  380
Trbić, Jusuf (Bashkёsia kulturore e 

boshnjakёve Rilindja, BeH)  27, 32, 68, 
110, 111, 112

Trifunović, Aleksandar (Projekti medial 
Buka, BeH)  48, 60, 87, 96, 104,  

Trifunović, Milorad (Shoqata e familjarёve 
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tё tё kidnapuarve dhe tё vrarёve nё 
Kosovё dhe Metohi, Serbi)  36, 459

Tucaković, Samir (BeH)  326
 Tucić, Živica (Agjencia informative fetare, 

Serbi)  363, 366, 367
 Tunaj, don Pal (Kisha Katolike nё Kosovё)  

351
Turić, Edin (Shoqata e qytetarёve 25. Maj – 

Kapija, BeH)  223, 224
Tvrdišić, Željko (Shoqata e gazetarёve tё 

Kosovёs dhe Metohisё, Kosovë)  172

U 
Ujhelji, Nandor (Kryetari i Kuvendit 

Komunal Novi Kneževac, Serbi)  282
Ukaj, Kimete (NPU, Kosovë)  178, 179
Ukshini, Sheribane (Kosovë)  373
Uljarević, Daliborka (Qendra pёr edukim 

qytetar, Mali i Zi)  62, 98, 207, 252, 
312, 314, 315, 413

Uzelac, Slobodan (nёnkryetar i Qeverisё sё 
Republikёs sё Kroacisё)  161, 162

V 
Vandžić, Hajro (Shoqata e pjesёmarrёsve 

tё luftёs Atdhetare brigada 150, 
Kroaci)  210

Varga, Miroslav (Kroaci)  33, 36, 58, 201, 
332, 334, 335

Vasija, Besarta (Fondi pёr tё drejtёn 
humanitare Kosovë)  216, 283, 290

Velasquez, Rosalina Tuyuc (Congavina, 
Gvatemala)  191

Velev, Gordan (Grupa 484, Serbi)  249
Veličković, Marko (Qendra pёr zhvillimin e 

burimeve qytetare, Serbi)  20, 45, 47, 
59, 294, 331, 348, 349, 360, 361

 Velikić, Svetlana (Kosovë)  372
Veliu, Xhafer (Shoqata Pengu i Lirisë, 

Kosovë)  44, 92, 103, 151, 153
Velta, Sandra (Shoqata e llogorashёve kroat 

nga Busovace, BeH)  114
Vesić, Dragan (Al Kanal, Serbi)  80
Vesković, Vesna (Komuna e Krushevcit, 

Serbi)  155
Vezmar, Nenad (Liga e socialdemokratёve 

tё Vojvodinёs, Serbi)  119, 120
Vezmar, Srđan (Programi pёr dialog nё mes 

tё rinjve, Serbi)  71, 118, 119
Vičević, Veljko (UDVDR PGZ, Kroaci)  

184, 210, 211, 212, 213, 301, 384, 390, 
395, 398, 400, 401, 402, 405, 407, 428, 
433, 434, 441

Vidović, Jozo (Shoqata e familjarёve tё 
mbrojtёsve tё vrarё, BeH)  88

Vilus,Vesna (Domaèi, Kroaci)  239
Višnjić, Dušan (Zyra pёr tё rinjtё e qytetit 

tё Shabacit, Serbi)  227

Višnjić, Tomislav (Serbi)  330, 331, 385, 
389, 390, 398, 421, 445, 453, 455

Vitas, Ivana (Gratё nё tё zeza, Serbi)  191
Vitorović, Mioljub (Prokuroria speciale pёr 

krime tё luftёs, Serbi)  300, 303, 385, 
426, 427, 437

Vladić, Željko (Shoqata e llogorashёve, 
BeH)  244, 374, 401

Vlajković, Ruža (Shoqata e grave nё 
Teshnje, BeH)  336

Vojvodić Mirjana (Kёshilli pёr nisma 
qytetare, Serbi)  46

Vojvodić, Radmila (Mali i Zi)  321
Vorkapić, Branislav (Organizata pёr nisma 

qytetare, Kroaci)  200, 201, 416, 432, 
450

Vozab, Jaroslav (Kёshilli i pakicёs 
kombёtare ceke – Qarku Pozheshkё – 
Sllavoni, Kroaci)  163, 164, 340

Vranjanac, Čedomir (Serbi)  262
Vrcić, Sedat (Flores, Serbi)  248, 261
Vučić, Persa (Gratё nё tё zeza, Serbi)  307, 

409
Vujović, Zlatko (CEMI, Mali i Zi)  360
Vukadinović Olivera (TV Mali i Zi)  208
Vukadinović, Siniša (Serbi)  368
Vukadinović, Srđan (Qendra pёr 

hulumtime shoqёrore, Mali i Zi)  60
Vukićević, Anka (Kuvendi komunal i 

Nikshiqit, Mali i Zi)  359
 Vukosavljević-Pavlović, Valentina (Fondi 

pёr zhvillimin e qytetit tё Leskovcit, 
Serbi)  117

Vuković, Dragoljub (PCNEN, Mali i Zi)  
254, 358

Vuković, Duško (PCNEN, Mali i Zi)  52, 
53, 112, 113

Vuković, Miodrag (Partia demokratike e 
socialistёve, Mali i Zi)  415, 450

Vuković, Srđan (Kuvendi komunal i 
Cajnicёs, BeH)  285

Vuković, Svetlana (Qendra pёr 
demokracinё e pёrgjegjshme Luna, 
BeH)  159, 232, 284, 311

Vuksanović, Marija (Qendra pёr zhvillim 
tё organizatave joqeveritare, Mali i 
Zi)  394

Z 
Zabeli, Imri (Kosovë)  258
Zahirović, Sead (BeH)  68
Zajović, Staša (Gratё nё tё zeza, Serbi)  99, 

101, 108, 116
Zdravković, Dejan (Partia Liberal-

demokratike, Serbi)  263
Zdravković, Snežana (Shoqata e familjarёve 

tё tё kidnapuarve dhe tё vrarёve nё 
Kosovё dhe Metohi, Serbi)  27, 55, 75, 

76, 78, 79, 378, 457
Zec, Avdo (Qendra rinore Gornji Vakuf/

Uskoplje, BeH)  161
Zečevič, Jasna (Viva gratё, BeH)  224
Zeka, Arif (Kosovë)  152
Zeković Aleksandar (Mali i Zi)  62, 254, 255
Zeković, Biljana (SOS Podgoricё, Mali i 

Zi)  208
Zeković, Lidija (Qendra rinore 

postpesimistёt, Mali i Zi)  310
Zelenika, Mirko (Shoqata e llogorashёve 

tё luftёs Atdhetare tё luftёs nё BeH)  
245, 288, 373, 394

Zeljko,Gordan (Bashkёsia demokratike 
kroate, BeH)  375, 451

Zeqaj, Sabrije (Hendikos, Kosovë)  122
Zimović, Milorad (Shoqata pёr kёrkimin 

e tё zhdukurve tё komunёs Brçko, 
BeH)  241

Zlatarević, Himzo (Shoqata e llogorashёve 
Glamoča, BeH)  87

Zmijanac, Dragi (Ambasada e parё e 
fёmijve Mexhashi, Maqedoni)  367

Znidarčić, Marija (Shoqata e qytetarёve 
Rrethi paqёsor i krishterёve, Kroaci)  
198

Zore, Lucija (Kroaci)  295, 296
Zovkić, Mato (Kryepeshkopia Vrh-

boshnjake, BeH)  363, 364
Zovko, Hrvoje (HRT, Kroaci)  18, 64
Zovko, Željko (Shoqata e llogorashёve, 

BeH)  375
Zukorlić, Muamer (Meshihati i Bashkёsisё 

Islame nё Serbi)  365
Zupan, Nina (Lёvizja rinore Revolt Tuzla, 

BeH)  159, 160
Zurovac, Ljiljana (Kёshilli i mediave BeH)  

186, 188
Zvizdić, Memnuna (Gratё grave, BeH)  209

Ž 
Žalica, Pjer (BeH)  6
Žigić, Radmila (Pan Radio, BeH)  67
Žilić, Marija (Qendra pёr punё sociale, 

Kroaci)  164
Žilnik, Želimir (Serbi)  309, 353
Živanov, Tijana (Partia demokratike, 

Serbi)  238
Živanović, Lidija (Parlamenti qytetar i 

Helsinkit, BeH)  219
Živković, Zoran (Milenijum – qendra pёr 

zhvillim tё shoqёrisё qytetare, Serbi)  
247, 250, 262

Žlibanić, Smajil (Shoqata e qytetarёve 
Gradiščanaca, BeH)  377

Žolt, Lazar (Universiteti i Novi Sadit, Serbi)  
169, 170
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