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EDITORIALI
Prishtinë, tetor 2017

Lexues të dashur,

D

itëve të fundit, ekipi ynë ka diskutuar për një shfaqje teatrore ku luanin
aktorë nga i gjithë Ballkani. Ata shpalosnin kujtimet e tyre dhe histori të
jetës së tyre, që të gjitha mjaft emocionuese. Mirëpo ajo që la përshtypjet
më të thella ishte fakti se të gjitha ato histori ishin pjesë të ndërthurrura të një
historie të përbashkët e cila kishte patur ndikim të jashtëzakonshëm në jetët e
tyre. Arritja më e madhe e pjesës teatrore ishte vënia në skenë e të gjithë këtyre
këndvështrimeve.
Për fat të keq, kur është fjala për mësimin e historisë dhe kujtesës kulturore
nëpër shkolla, ky lloj i këndvështrimeve të shumta (shumëperspektivitetit)
mungon pak a shumë në të gjitha vendet që janë të përfshira në revistën Balkan.
Perspectives. Kjo gjë bëhet edhe më e qartë gjatë leximit të artikujve të shumtë që
janë pjesë e këtij numri, i cili shqyrton ballafaqimin me të kaluarën dhe arsimin.
Librat shkollorë luajnë këtu një rol të madh si baza e shumicës së orëve të historisë.
Prandaj dhe ne donim që të paraqesim këtu dy studime: njëri i zhvilluar në Serbi,
që shqyrton përmbajtjen e librave shkollorë serbë, boshnjakë dhe kosovarë; tjetri
që hulumton dhe krahason paraqitjen e ngjarjeve historike kryesore në librat
shkollorë serbë dhe kosovarë.
Mirëpo, arsimi nuk bëhet vetëm në shkolla, por edhe në shumë vende të
tjera joformale, ndaj kemi përfshirë edhe disa artikuj që merren me këto qasje
joformale ndaj historisë.
Kështu, revista hapet me disa mendime të mbledhura në kuadër të rubrikës
Vox Populi se si njerëzit i kanë përjetuar librat shkollorë dhe përmbyllet me zëra
nga Mostari, ku këtë vit u mbajt shkolla verore ndërkombëtare. Shkolla u dha
pjesëmarrësve të rinj mundësinë që të eksplorojnë narrativa të ndryshme të së
kaluarës. Shpresojmë t’ju pëlqejë ky artikull dhe të gjithë të tjerët në numrin e
tetë të revistës Balkan.Perspectives, në mënyrë që të kontribuojmë sadopak drejt
një qasjeje të shumëperspektivitetit ndaj historisë së këtij rajoni, ku arsimi luan
rolin kyç.
Si gjithnjë, mirëpresim komentet dhe vërejtjet tuaja për këtë numër dhe
shpresojmë që përmbajtja të jetë e dobishme dhe informative. Nëse dëshironi të
abonoheni në revistë apo të na kontaktoni, ju lutemi të na shkruani në adresën
balkan.perspectives@forumzfd.de.
Ekipi redaktues
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Si i keni përjetuar tekstet e
historisë në shkollë?
BOSNJE DHE HERZEGOVINA
Epo, termi histori në Ballkan është
absolutisht relativ. Historia shkruhet dhe
korrigjohet varësisht se kush është në
pushtet. Historinë e kam mësuar si fëmijë,
gjatë luftës. Me të vërtetë, ajo niste me fjalët
se ne, serbët, jemi populli më i vjetër dhe të
vetmit në botë. Edhe kur isha fëmijë nuk e
besoja këtë gjë. Unë jam rritur me parimin
se letra i reziston gjithçkaje, të vërteta apo
jo. Pikërisht kështu është edhe me librat
e historisë. Ato kanë ndryshuar përgjatë
konflikteve të armatosura.
Çedomir (34)
Kur flasim për libra të historisë dhe për
rëndësinë e tyre, duhet të kemi parasysh
dy gjëra: e para është thënia „Historia
është mësuese e jetës“ dhe se është e
rëndësishme të vazhdojmë ta mësojmë
në mënyrë që të këqijat të mos përsëriten,
mirëpo sistemet tona të arsimit i lënë këto
anash, ndaj dhe historia përsëritet gjithnjë,
si e përjetojmë sot. E dyta është thënia
„Historinë e shkruajnë fitimtarët“ dhe është
me rëndësi të përmendet që disa pjesë
të jenë më mirë të mbështetura nga faktet
historike prej burimeve të besueshme. Ato
duhet të përfshihen në një libër të vetëm dhe
jo në tre libra që përqendrohen tek një popull
i vetëm.
Luka (18)
Përshtypja ime për librat shkollorë të
historisë të ciklit fillor është kështu: shumë
pak vëmendje dhe shumë pak mësime i
kushtohen historisë kombëtare, duke nisur
nga kohërat e lashta, Mesjeta dhe epoka e
re, deri në periudhën e luftës në vitet 19921995. Kjo është sidomos e vërtetë kur
është fjala për agresionin e fundit, luftën
për pavarësi dhe gjenocidin, kur studentët
marrin informacion shumë të limituar dhe
sipërfaqësor.
Damir, (32)

SERBI
Sot, librat shkollorë janë më shumë ilustrues
dhe më pak informativë. Ka qenë e kundërta kur
unë shkoja në shkollë. Që të dy llojet e librave
shkollorë kanë përparësitë dhe të metat e tyre.
Brankica (36)
Dikur, librat shkollorë ishin monotonë, pa
ilustrime dhe me harta shpeshherë të turbullta.
Librat e sotëm shkollorë përpiqen t’i përshtaten
kërkesës dhe trendeve aktuale. Në të njëjtën
kohë, kur bëjnë detyrat, studentët mund të
gjejnë citate, anekdota që i ndihmojnë të
kuptojnë materialin, ta lidhin dhe në të njëjtën
kohë të zhvillojnë mendimin kritik. Nga ana
tjetër, ka edhe botues që nuk janë të gatshëm
të ecin me hapin e kohës dhe i kanë shpërfillur
krejtësisht ilustrimet, ngacmuesit, detyrat
logjike, por këmbëngulin të sjellin tekste të thata
që mund të jenë të rreth 30 viteve më parë.
Edhe pse shkenca jonë është zhvilluar që nga
ajo kohë, disa botues kanë vendosur të mos
ndryshojnë as edhe një fjali të vetme, e të mos
flasim për teza.
Branisllav (29)
Nuk jam e kënaqur me librat shkollorë serbë
kur është fjala për kontekstin që ka të bëjë
me shpërbërjen e Jugosllavisë dhe konfliktin
e armatosur në ish-Jugosllavi. Sipas mendimit
tim, librat shkollorë priren të paraqesin
marrëdhëniet ndërmjet kombeve fqinje a thua se
ishin të destinuara për t’u përplasur. Ato synojnë
të imponojnë ngurtësi dhe përgjithësime në
perceptimin e kombeve të tjera, që në fund fare,
konflikti i armatosur të arsyetohet, gjë që në
mënyrë aktive parandalon mundësinë për pajtim.
Si një historiane, mund të them se Jugosllavia
ishte një vend ku shumica e njerëzve kanë jetuar
në paqe dhe se bashkëpunimi ndërmjet fqinjëve
vazhdon sot e kësaj dite.
Aleksandra (30)

MAQEDONI

KOSOVË

Librat e historisë na shërbejnë të kuptojmë
të kaluarën. Ata janë shumë ndryshe, në
kuptimin që fëmijë të nacionaliteteve të
ndryshme mësojnë histori të ndryshme.
Ngjarjet janë ato, mirëpo heronjtë të cilët
kanë marrë pjesë në ato ngjarje shumë
shpesh edhe përvetësohen nga secili popull
më vete. Me rëndësi është që të dihen
ngjarjet, ndërsa autorët të mundohen të jenë
objektivë që më pas edhe lexuesi të mund të
kuptojë të vërtetën.
A. Nikodinovska (18)

Ka kaluar ca kohë që kur kam mësuar
historinë në shkollë, mirëpo ende më
kujtohet se shumë prej mësuesve të historisë
që kam patur nuk i pëlqenin librat e historisë.
Si zgjidhje, ata përdornin diktimin si metodë
mësimore. Në shkollë fillore, kur mësonim për
Ilirinë, mësuesi na diktonte gjithçka. Pastaj
në shkollë të mesme, një tjetër mësues bënte
të njëjtën gjë kur mësonim për historinë e
Shqipërisë. Në atë kohë, nuk e kuptoja përse
vepronin ashtu, mendoja se i kishim librat e
përse duhej të mundoheshim duke shkruar
gjithçka me dorë. Mirëpo sot ma merr mendja
se arsyeja pse kanë vepruar ashtu ka qenë
se librat që kishim ishin publikuar para luftës
dhe nuk kishim mjaftueshëm informacion
për historinë shqiptare.
Edina (25)

Unë mendoj se librat e historisë po
shtrembërojnë të vërtetën, dhe kohëve të
fundit, ata keqpërdoren që të manipulohen
fëmijët në moshën shkollore më të
ndikueshme.
M. Todorova (27)
Librat e historisë janë mjet që arsimtarët i
përdorin që nga shkolla fillore që t’i mësojnë
fëmijët se si historia e një populli me kalimin
e viteve është zhvilluar dhe ka pësuar
ndryshime, duke përfshirë këtu dhe një
kronologji të gjerë të fakteve që na kanë lënë
paraardhësit tanë si trashëgim dhe deri sot
e kësaj dite.
Y. Maliqi (25)

Në librat tonë të historisë kemi mësuar për
të kaluarën e njerëzimit. Po ashtu, mjaft
rëndësi i kushtohet historisë kombëtare të
shqiptarëve, duke vënë në dukje padrejtësitë
që kemi përjetuar përgjatë shekujve, luftërat
e shumta për liri dhe pavarësi, pushtimi nga
popujt sllavë, e deri tek shpallja e pavarësisë
së Shqipërisë, vazhdimi i rezistencës ndaj
pushtimit në territorin e Kosovës, pushtimet
e tjera dhe më në fund, pavarësinë, krahas
ngjarjeve të tjera të rëndësishme historike
dhe kulturore. Vërtet më kanë pëlqyer,
sepse kam qenë kureshtar dhe doja të njihja
historinë e botës dhe historinë e njerëzimit
dhe të evolucionit!
Bledor (20)
Kohëve të fundit, teksa punoja për një
artikull për librat e historisë nëpër shkolla,
e kuptova sa e mangët ishte njohuria ime
për historinë. Asnjëherë nuk kam qenë
adhuruese e historisë, pasi librat tanë të
historisë kryesisht janë të mërzitshëm dhe
të thatë dhe asnjëherë nuk kam qenë kritike
ndaj asaj që mësoja. Thjesht shihja një histori
të shkruar keq me shumë data brenda.
Mirëpo disa muaj më parë kuptova se këta
libra kanë shumë gabime kur është fjala për
luftën në Kosovë. Nuk kanë fusnota dhe
askush nuk e di prej nga vjen ky informacion.
Po ashtu, duke bërë hulumtime, pashë se as
në Kosovë, as në Serbi, historia nuk rrëfehet
ashtu si ka ndodhur. Kjo gjë priret të ushqejë
paragjykime dhe urrejtje ndërmjet të rinjve.
Kaltrina (22)
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Historija? Istorija? Povijest? të japësh mësim të njëjtën lëndë
me tre emërtime të ndryshme
Fragmentimi etnik i shkollave në Bosnje e Hercegovinë nuk është i dukshëm vetëm kur është
fjala për lëndën e historisë. Si të ecet përpara? Duhet të lejojmë që mësuesit dhe studentët të
marrin timonin në dorë, sugjeron Melisa Foriq.
Përgjigja për pyetjen “si t’ua mësojmë historinë
në Bosnje e Hercegovinë?” nuk është e lehtë të
formulohet, të paktën jo për ata që nuk kanë njohuri
të mjaftueshme të strukturës së Bosnje e Hercegovinës
së pas-Dejtonit apo të marrëdhënieve të saj shoqërore
– që karakterizohen nga ndarje të thella etnike. Sistemi
arsimor pasqyron tërësisht organizimin administrativ
të vendit dhe ndarjen e tij në dy entitete: Federata
e Bosnje e Hercegovinës dhe Republika Srpska, si
dhe Qarku i Brçkos. Po ashtu, Federata përbëhet
nga dhjetë kantone. Aty ka ministri të ndryshme
që hartojnë dhe implementojnë ligje të ndryshme
në fushën e arsimit, pra përcaktojnë kurrikulën dhe
miratojnë librat shkollorë për të gjitha lëndët e nivelit
fillor dhe të mesëm.
Ndarja i ka rrënjët e thella
Përveç fragmentimit administrativ të lartpërmendur
në Bosnje e Hercegovinë, një tjetër ndarje shumë më
domethënëse është ndarja e brendshme e sistemit
arsimor në tre sisteme që janë të bazuara tek identiteti
etnik – boshnjak, serb dhe kroat. Rrënjët e thella të
kësaj ndarjeje janë që nga lufta e viteve 1992-1995
dhe këta sisteme kanë vazhduar të ekzistojnë ligjërisht
dhe në paqe deri më sot. Tipar i përbashkët i tyre
është shprehja e këndvështrimit të njëanshëm dhe
përjashtimi reciprok. Arsimi shihet si mjet për të krijuar
tri histori etnike, gjuhë dhe kultura të ndryshme dhe
jo si mjet për të zhvilluar një identitet të përbashkët
shtetëror. Rezultati më absurd i këtij sistemi është
ekzistenca e dukurisë së “dy shkolla nën një kulm’’, me
hyrje të ndara dhe orë mësimore që fillojnë në orare të
ndryshme të ditës ku shkojnë boshnjakët dhe kroatët.
Historia është pjesë e kurrikulës thelbësore vendore
dhe ka rëndësi të posaçme për të tre grupet etnike në
Bosnje e Hercegovinë. Kjo gjë konfirmohet edhe nga
emërtimet e ndryshme që përdoren për këtë lëndë

në tre variante gjuhësore – boshnjakisht (historija),
serbisht (istorija) dhe kroatisht (povijest). Edhe
pse Ligji Kornizë për Arsimin Fillor dhe të Mesëm
në Bosnje e Hercegovinë përcakton se përmbajtja
thelbësore e përbashkët e kurrikulës siguron që
të zhvillohen marrëdhënie pozitive dhe ndjesi të
përkatësisë ndaj shtetit të Bosnje e Hercegovinës
përmes procesit arsimor (Neni 43), përparësi i jepet
historisë kombëtare.
Deri disa vite më parë, në kurrikulën dhe librat
shkollorë që përdoreshin në ato pjesë të Bosnje e
Hercegovinës ku ka shumicë kroate, si dhe në Republika
Srpska, historia kombëtare interpretohej si historia e
popullit kroat ose serb, ndërsa Bosnje e Hercegovina
pothuajse nuk përmendej. Në këtë mënyrë, ky është
rezultat i praktikës së gjatë të importimit të librave
shkollorë nga Serbia dhe Kroacia, që ka vazhduar
deri në vitin 2002. Intervenimet rezultuan me disa
ndryshime, me sjelljen e përmbajtjes që po ashtu
mbulon edhe tema që kanë të bëjnë me historinë e
territorit të Bosnje e Hercegovinës.
Ndërkohë, librat shkollorë në vendet me shumicë
boshnjake, me histori kombëtare kuptojnë historinë e
Bosnje e Hercegovinës.
Prapavija e të gjithë këtyre ndryshimeve ka qenë
puna e palodhur e një sërë komisioneve shtetërore
që u krijuan me nismë të Misionit të OSBE-së
dhe Këshillit të Evropës në Bosnje e Hercegovinë.
Këta komisione kanë punuar për harmonizimin e
kurrikulës dhe zhvillimin e përmbajtjes thelbësore të
përbashkët për lëndën e historisë dhe lëndë të tjerë në
shkallë vendi, si dhe për të larguar përmbajtjen fyese
nga librat shkollorë dhe për të përmirësuar cilësinë e
tyre. Edhe pse disa nga këto ndërhyrje kryesisht ishin
të natyrës zbukuruese, ka përmirësime të dukshme.

Ku janë interesat e studentëve?
Kjo e gjitha tingëllon mjaft e ndërlikuar, madje dhe
kaotike, që na shtyn të pyesim veten: në të gjithë këtë
situatë, ku përfaqësohen interesat e studentëve? Apo
interesat kombëtare dhe ato të politikanëve vijnë të
parat? Kësaj pyetjeje mund t’i përgjigjen më së miri
mësimdhënësit. Ata janë personat që e njohin më së
miri gjendjen në terren, në klasa, gjatë komunikimeve
të tyre të përditshme me studentë dhe me kolegët e
tyre. Falë rolit dhe përgjegjësisë së tyre, ata vazhdimisht
përpiqen të merren me këto pengesa. Është fakt
se koncepti i kurrikulës është i vjetëruar, se librat
shkollorë, pavarësisht të gjitha përmirësimeve, janë
shpeshherë burim i pamjaftueshëm i informacionit,
sidomos ngaqë sjellin këndvështrim të njëanshëm.
Kështu, shpeshherë mësimdhënësit e historisë e gjejnë
veten në kërkim të burimeve të reja të njohurive
dhe mundësive për të përmirësuar cilësinë e orëve të
historisë.
Prezantimi
pengesave

i

shumëperspektivitetit

kundrejt

Këtë mund ta shohim si ndryshim nga poshtë-lart:
nëse sistemi nuk lejon përmirësime, mësimdhënësit
ende mund të bëjnë përmirësime në mënyrën se si
japin mësim, duke u treguar kreativë apo duke vënë
në dukje vlerat pozitive që përmban kurrikula. Edhe
pse mandatet e institucioneve të ministrive relevante
– si institutet arsimore dhe pedagogjike – duhet të
përfshijnë detyrimin për t’iu ofruar mësimdhënësve
mundësi për të avancuar zhvillimin e tyre profesional,
shembuj të tillë janë të rrallë. Të nxënit gjatë të gjithë
jetës, që përfshihet në strategjitë arsimore të pothuajse
të gjitha vendeve evropiane, në rastin tonë është
një term thuajse abstrakt. Për shkak të mungesës së
trajnimit formal, mësimdhënësit mezi presin që të
ndërmarrin hapa për zhvillim në mënyrë të pavarur
që të fuqizojnë kompetencat e tyre. Shumë OJQ dhe
organizata profesionale kanë organizuar konferenca,
seminare dhe trajnime të ndryshme në fushën e historisë
përgjatë dhjetëvjeçarit të fundit dhe bashkërisht me
mësimdhënës nga Bosnje e Hercegovina kanë zhvilluar
materiale shtesë për mësimdhënie të orëve të historisë.

Ia vlen të përmenden nisma nga Këshilli i Evropës dhe
OSBE-ja, si dhe puna e OJQ-ve si Shoqata Evropiane
e Mësimdhënësve të Historisë (EUROCLIO), Shoqata
e Mësimdhënësve të Historisë së Bosnje e Hercegovinës
(EUROCLIO HIP BIH), Qendra për Demokraci dhe
Pajtim në Evropën Juglindore (CDRSEE), ForumZFD
dhe të tjerë. Materiale shtesë për mësimdhënie si libra
shkollorë të historisë, përmbledhje të burimeve apo
punëtori për tema kontraverse dhe të ndjeshme dhe
kultura e kujtesës, janë hapa pozitivë drejt qëllimeve që
janë përcaktuar dhe rrënjosur në praktikën evropiane të
mësimdhënies së historisë shumë kohë më parë.
Edhe
pse
promovojnë
këndvështrim
shumëperspektivësh, të nxënit aktiv, punën me
burime dhe mendimin kritik të pavarur, materialet
e tilla kryesisht nuk janë miratuar apo rekomanduar
për përdorim nga ministritë kompetente. Megjithatë,
vlera e tyre është pranuar nga mësimdhënësit që kanë
ndjekur seminare dhe trajnime – që kryesisht mbahen
gjatë fundjavave, pasi çdo mungesë gjatë ditëve të
punës kërkon miratimin e institucionit kompetent.
Ata i kanë përshkruar mundësitë për trajnim dhe
për të përftuar njohuri të reja dhe teknika të reja
të mësimdhënies, takimet me kolegë nga pjesë të
ndryshme të Bosnje e Hercegovinës dhe platformën
për të shkëmbyer përvojat si një përparësi të madhe.
Idetë, teknikat, materialet mësimore të reja që
përfshihen direkt në orët mësimore shndërrohen në
mundësi për tejkalim të dallimeve, mungesave dhe
stereotipeve.
Ne e dimë se mësimdhënësit i kanë pranuar këto
materiale dhe metoda dhe i përdorin gjatë orëve
mësimore, të paktën për ato pjesë të kurrikulës që iu
mundëson të veprojnë në mënyrë të pavarur. Studentët
mirëpresin kreativitetin e tyre, gjë që përforcon
motivimin për të vazhduar më tej për të gjithë ne që
merremi me këtë lloj pune. Nëse qëllimi i orëve të
historisë është që fëmijëve t’u mësohet të mendojnë
vetë dhe të kenë qëndrim kritik ndaj së kaluarës në
mënyrë që të jenë qytetarë aktivë të kësaj shoqërie
dhe që marrin vendime të pavarura, atëherë duhet të
këmbëngulim në mësime historie të cilësisë së lartë.

Melisa Foriq, ka lindur në Sarajevë. Aktualisht ajo punon si asistent profesore pranë Departamentit të
Historisë të Fakultetit të Filozofisë në Sarajevë. Më herët, ajo ka punuar për më shumë se dhjetë vjet pranë
Qendrës për Studime Ballkanike të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Bosnje e Hercegovinës. Ajo
është autore e disa librave shkollorë të historisë për shkollat fillore dhe të mesme dhe është bashkëautore
e librit shkollor për lëndën “Kultura e feve”. Gjithashtu, ajo është Sekretare e Shoqatës së Mësimdhënësve
dhe Profesorëve të Historisë në Bosnje e Hercegovinë dhe ka marrë pjesë në projekte të ndryshme
ndërkombëtare në fushën e historisë, mësimdhënies së historisë dhe kulturës së kujtesës.
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Shumëperspektiviteti – mbjellja e
farave të pajtimit
Intervistë me Joana Hansonin dhe Shkelzen Gashin:

P

as prezantimit të projektit “Mësimdhënia shumëperspektivëshe e historisë në Kosovë” në gusht 2017 nga
OJQ-ja New Perspektiva, ne iu drejtuam disa pyetje
Joanas dhe Shkelzenit, pasi donim të dinim më shumë rreth
hulumtimit dhe gjetjeve të tyre.
B.P: Joana dhe Shkelzen, në projektin tuaj ju keni
analizuar se si ngjarje të ndryshme në historinë e Kosovës
dhe Serbisë janë paraqitur krejt ndryshe në librat
shkollorë të të dy vendeve. Më pas, ju i keni krahasuar këto
dy narrativa të ndryshme me pikëpamjet e historianëve
të tjerë ndërkombëtarë. Cilat ishin gjetjet tuaja më të
rëndësishme?
Joana: Si bazë për diskutimet tona, ne shqyrtuam
ngjarje të ndryshme në historinë e Kosovës. Gjetëm se qasja
njëperspektivëshe është e pranishme në librat shkollorë të
Kosovës dhe të Serbisë. Kjo qasje përkeqësohet nga fakte
historike të pambështetura apo nga gjuha anakronike
dhe e pasaktë. Mësimdhënësit na treguan se ata nuk
pajtohen gjithnjë me librat shkollorë, mirëpo politikanët
e kanë bllokuar mundësinë e tyre për të ndryshuar apo
modifikuar mënyrën e mësimdhënies. Këto mangësi bazë
duhet të adresohen me përkushtim.
Shkelzeni: Qasja e librave shkollorë të historisë në
Serbi dhe Kosovë ndaj ngjarjeve në territorin e Kosovës
shpalos shumë dallime të qarta. Këto dallime mund të
grupohen si vijon: aspirata për të zotëruar territorin e
Kosovës; paraqitjen vetëm të krimeve të kryera nga pala
tjetër, paraqitjen e vetes si viktimë dhe të tjetrit si agresor
dhe heshtja për bashkëpunimin shqiptaro-serb. Kjo tregon
se vendet nuk po i mbjellin farat e pajtimit për brezin e ri.
B.P: Shkelzen, ju keni investuar mjaft kohë në mbledhjen e
të dhënave. A mund të na jepni ndonjë shembull të narrativës
kryesore që mund të gjendet në këto libra shkollorë?
Shkelzeni: Elementët më të rëndësishëm të historisë
së Kosovës janë krimet e kryera nga serbët, të organizuar
në ushtri dhe polici të rregullt, kundër shqiptarëve; si dhe
krimet e shqiptarëve, kryesisht të paorganizuara, kundër
serbëve.
Librat shkollorë të Kosovës paraqesin vetëm krimet
e serbëve kundër shqiptarëve në vitet 1912, 1918-1919
dhe gjatë periudhës ndërmjet dy luftërave botërore, në
vitin 1945 dhe pas Luftës së Dytë Botërore, si dhe gjatë
luftës së viteve 1998-1999. Rrallëherë ndodh që këto
libra shkollorë të sjellin informacion që të tregojnë në
numra krimet serbe dhe edhe në ato raste kur kjo ndodh,
ekzagjerohet.

Librat shkollorë serbë paraqesin vetëm krimet e
shqiptarëve kundër serbëve në vitet 1915, 1941-1943,
1999-2000, duke i përshkruar ato si ‘sulme të bandave
lokale të shqiptarëve’ ose ‘terrori shqiptar kundër serbëve’.
Në përgjithësi, këto libra shkollorë nuk japin të dhëna për
këto krime.
B.P: Uebfaqja juaj http://www.new-perspektiva.com/
multiperspektiva promovon qasjen shumëperspektivëshe
ndaj historisë. A mund të na tregoni se çfarë nënkuptoni
me të?
Joana: Nuk ka ndonjë përkufizim të qartë të qasjes
shumëperspektivëshe, por ne mendojmë se ky përkufizim
është i mirë: ajo është një “strategji e të kuptuarit”, ku
marrim parasysh perspektivën (këndvështrimin) e tjetrit
apo edhe perspektivat e të tjerëve dhe jo vetëm një.
Nënkupton se jemi në gjendje dhe të gatshëm të marrim
parasysh dhe ta kuptojmë një situatë nga perspektiva të
ndryshme.
B.P: Joana, ju i referoheni qasjes tuaj shumëperspektivëshe
si një metodologji. Deri në ç’shkallë kjo qasje është më
shumë se sa thjesht mbledhje e literaturës dytësore?
Joana: Metodologjia shumëperspektivëshe e
mësimdhënies dhe shkruarjes së historisë është një
diskurs kompleks. Librat shkollorë duhet të përmbajnë
një sërë ilustrimesh dhe shembujsh nga burime të tjera,
p.sh. dokumenta, histori orale, artikuj nga gazetat, që të
bëhen më të lexueshëm dhe udhëzues për studentët.
Metodologjia shumëperspektivëshe e mësimdhënies
përmban një sërë shkathtësish të mësimdhënies përveç
librave shkollorë. Ajo e largon praktikën e mësimdhënies
së historisë si një lëndë që vetëm mësohet përmendësh,
sepse nuk i mundëson nxënësit të kundërshtojnë
informacionin apo të interpretojë faktet dhe të gjejnë
burime të ndryshme. Të mësuarit përmendësh nuk i
nxit studentët të zhvillojnë aftësitë e tyre të të menduarit
kritik. Kështu, mësimdhënësit dhe librat shkollorë duhet
t’u paraqesin studentëve burime dhe këndvështrime të
ndryshme që kanë të bëjnë me historinë që ata mësojnë.
Nëse p.sh. mësimdhënësit flasin për atë që ndodhi kur
Kristofor Kolombi arriti në Inditë Perëndimore, ata duhet
t’i pyesin studentët që jo vetëm të kuptojnë si dhe përse
ai shkoi ai, por edhe se si pjesëtarët e ekuipazhit të tij
mund ta kenë konsideruar atë udhëtim, ç’kuptim pati ajo
që ndodhi për popujt indigjenë të ishujve. Kjo mund të
bëhet duke përdorur librat shkollorë, por edhe materiale
të tjera nga ilustrimet apo dokumente online apo duke
vizituar një muze.

Kjo mund të jetë një detyrë e vështirë për mësimdhënësit
dhe ata duhet të kenë koncept të qartë se përse japin
lëndën e historisë. Mësimdhënësit në Kosovë po fillojnë
të kenë mundësi të mësojnë rreth përdorimit të qasjes
shumëperspektivëshe, ndaj ka shpresë se mësimdhënia
do të bëhet më e hapur dhe do të përfshijë perspektiva
të ndryshme. Mësimdhënësit kanë nevojë për trajnim
të fokusuar që t’iu ndihmojë me zhvillimin e këtyre
shkathtësive.
B.P: Shkelzen, ju përmendët më parë “heshtjen për
bashkëpunimin shqiptaro-serb” si një tipar i ballafaqimit
me historinë në librat shkollorë. Çfarë nënkuptoni me
këtë? A mund të na jepni ndonjë shembull të këtyre
bashkëpunimeve?
Shkelzeni: Në asnjë prej librave shkollorë nga Kosova
dhe Serbia nuk përmenden takimet, marrëveshjet dhe
bashkëpunimi ndërmjet përfaqësuesve politikë dhe
ushtarakë të palëve shqiptare dhe serbe. Për shembull, nuk
përmenden askund:
- bashkëpunimi ndërmjet disa prej udhëheqësve
kryesorë të kryengritjes shqiptare (1912) me përfaqësuesit
serbë në Prishtinë, prej të cilëve ata morën armët që të
luftojnë kundër Perandorisë Osmane;
- takimi ndërmjet kreut të lëvizjes kaçake të shqiptarëve
që mbetën nën Jugosllavi (pas Luftës së Parë Botërore) me
autoritetet lokale serbe për të jetuar të pashqetësuar, me
kusht që lëvizja e tij të shtrihej vetëm në tre fshatra; dhe
më vonë një tjetër takim me zyrtarë të lartë serbë ku ai
kërkoi që Kosova të kishte të drejtën për vetëqeverisje;
- bashkëpunimi ndërmjet Shoqërisë Ligjore për
Mbrojtjen e Islamit (pas Luftës së Parë Botërore), që
përfaqësonte shqiptarët në parlamentin serb dhe dy
partive politike më të mëdha serbe në Jugosllavi deri në atë
shkallë sa ndonjëherë këto parti politike ndanin të njëjtën
listë zgjedhore;
- bashkëpunimi i ngushtë ndërmjet komunistëve
shqiptarë të Kosovës (gjatë dhe pas Luftës së Dytë
Botërore) me komunistët serbë/jugosllavë;
- marrëveshja e udhëheqësve të rezistencës paqësore
ndërmjet shqiptarëve të Kosovës (1996) me presidentin e
Serbisë për të hapur shkollat dhe ndërtesën e universitetit
për shqiptarët në Kosovë dhe më vonë, edhe takimet
ndërmjet tyre për të gjetur një zgjidhje paqësore për
çështjen e Kosovës (1998).
Prandaj, shpresoj se librat shkollorë në të ardhmen
në Kosovë dhe në Serbi do t’i përmendin këto takime,
marrëveshje dhe bashkëpunimin ndërmjet përfaqësuesve
politikë dhe ushtarakë të shqiptarëve me homologët e tyre
serbë.
B.P: Përgjithësisht, historianëve nuk u pëlqen shumë të
bëjnë parashikime, mirëpo a mund të bëni një përjashtim:
a do të përmbajnë në të ardhmen librat shkollorë në Kosovë
dhe Serbi më shumë perspektiva për ngjarjet në historinë
Kosovë-Serbi në krahasim me librat aktualë?

Joana: Ne na shqetëson narrativa historike
njëperspektivëshe në Kosovë dhe në Serbi që nuk u
mundëson studentëve ta interpretojnë apo të ngrenë
pyetje. Megjithatë, ka presion në rritje, vendor dhe
ndërkombëtar, që sistemi arsimor ta ndryshojë këtë qasje.
Gjatë takimeve tona me grupe të ndryshme të
mësimdhënësve, është bërë e qartë se ekziston gatishmëri
nga ana e pjesëmarrësve që ta diskutojnë çështjen e
qasjes shumëperspektivëshe të mësimit të historisë.
Mësimdhënësit e shohin ndikimin nga rreziqet e qasjes
njëperspektivëshe, mirëpo ndjejnë se roli i tyre kufizohet
nga politikanët.
Ministria e Arsimit ka sjellë trajnimin Euroclio për
mësimdhënësit dhe po sjell ndryshime në kurrikulum.
Këtu përfshihet mësimdhënia shumëperspektivëshe për
klasat 6 dhe 7. Prandaj, jam optimiste, sepse këto janë
procese të mësimit të historisë nëpër të cilat kanë kaluar
të gjitha vendet evropiane që nga vitet 1970. Gjithashtu
besoj se media sociale ofron një sërë burimesh të tjera
historike, të mira dhe të këqija, duke krijuar kështu
presion për ndryshime.
B.P: Gjatë projektit tuaj ju keni organizuar edhe diskutime
me një pjesëtar të Komisionit Polako-Gjerman për Libra
Shkollorë, që u mirëpritën me interesim të lartë. Çfarë
mendoni, a është sadopak realiste të mendojmë që një ditë
të kemi një libër shkollor të përbashkët Kosovë-Serbi?
Joanna: Do të ishte e shkëlqyeshme që në të ardhmen
të kemi një libër shkollor të përbashkët Kosovë-Serbi,
ashtu si ka edhe libra shkollorë të përbashkët polakogjerman, mirëpo do të duhet kohë. Sidoqoftë, për
momentin, të dyja anët duhet të fokusohen që t’u japin
nxënësve dhe studentëve narrativa të paanshme dhe
shumëperspektivëshe nga burime të shumta si dhe qasje
në burime nga dëshmitarë dhe pjesëmarrës të tjerë në
historinë e tyre të përbashkët.
Ju falenderoj të dyve shumë për informacionin mbi
projektin!

Joana (Joanna) Hanson është historiane dhe drejtoreshë
ekzekutive e OJQ-së New Perspektiva në Kosovë.
Shkelzen Gashi punon si hulumtues i pavarur për OJQ të
ndryshme. Ai ka kryer studimet në MA për Demokraci dhe
të Drejta të Njeriut në kuadër të një programi të përbashkët
studimor të Universiteteve të Bolonjës dhe Sarajevës. Ai
monitoron vazhdimisht paraqitjen e historisë së Kosovës
në librat shkollorë në Kosovë, Shqipëri, Serbi, Mal të Zi
dhe Maqedoni dhe i ka publikuar në tri gjuhë rezultatet e
hulumtimit të tij në vitin 2016. Shkelzeni ka kaluar një kohë
pranë Institutit Georg Eckert në Braunschweig, Gjermani, ku
ka bërë hulumtime dhe ka mësuar shkathtësi që lidhen me
ballafaqimin me historinë në situata paskonflikti.
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Kur arsimin e udhëheqin
				
paranojat dhe
				
propaganda
Instrumentalizimi i arsimit për të krijuar stereotipe të llojit se shqiptarët
janë “të rrezikshëm” nuk është tërësisht i paqëllimshëm. Paranojakët kanë
nevojë për alibi që të arsyetojnë politikat diskriminuese dhe të pastrojnë
ndërgjegjen e tyre të ndotur nga propagandimi i ideve që në të vërtetë, e bëjnë
vetë Maqedoninë të rrezikshme.

I

nstrumentalizimi
i
arsimit
për
krijimin e stereotipeve se shqiptarët
janë “të rrezikshëm” nuk është krejt i
paqëllimshëm. Paranojakëve u duhet alibi
për të arsyetuar politikat diskriminuese
dhe për të shpërlarë ndërgjegjen e vrarë
nga propagandimi i ideve që në të vërtetë e
bëjnë të rrezikshme vetë Maqedoninë
Kanë kaluar thuajse tre dhjetëvjeçarë nga
pavarësimi i Maqedonisë si shtet pluralist
me rend demokratik e megjithatë, koha
nuk ka mjaftuar që shteti me dy milion
banorë të ndahet nga mendësia komuniste
e dominimit të “shumicës” mbi “pakicën”
përmes ideologjive se “të gjithë duhet t’i
binden partisë”. Shkollat janë rëndom
instrument i shtetit për të përhapur
ideologji dhe nuk është aspak e rastësishme
që paranojat e një shteti ksenofob i gjejmë
në forma të ndryshme në të gjithë vertikalen
dhe horizontalen e sistemit arsimor.
Fatkeqësisht, në Maqedoni ende kultivohet
bindja se shqiptarët dhe jo-maqedonasit
e tjerë paraqesin rrezik për shtetin,
rrjedhimisht për popullin maqedonas.
Prandaj, për të parandaluar “të keqen”, të
drejtat e tyre duhet të jenë të rezervuara dhe
të kontrolluara nga “nëna - parti”.
Mirëpo, sikurse është provuar shumë herë
gjatë këtyre 28 viteve të pavarësimit të
Maqedonisë, partitë që kanë drejtuar shtetin
dhe që kanë krijuar politikat arsimore në

vend, vetëm nënë nuk kanë mundur të
jenë për shqiptarët - popullsinë e dytë më
të madhe në vend. Kjo duhet të jetë arsyeja
përse nuk hiqet dorë, sot e kësaj dite, nga
tekstet shkollore të cilat i nxijnë shqiptarët
si: “njerëz mali”, “barbarë”, “bashkëpunëtorë
të pushtuesve”, “zaptues të shtëpive dhe
pronave të maqedonasve”, “ardhacakë”
e kështu me radhë. Instrumentalizimi i
teksteve shkollore për shpërfytyrimin e
shqiptarëve si “të rrezikshëm” nuk ka të bëjë
vetëm me të kaluarën e tyre, por edhe me
të ardhmen. Kësisoj, “Tomçja ëndërron të
bëhet pilot”, kurse “Agimi çoban”, madjemadje, përderisa “nxënësit maqedonas
diskutojnë nëse do të dëgjojnë muzikë
apo të shohin një dokumentar shkencor”,
“nxënësit shqiptarë bëjnë plane si të vjedhin
nga shkolla ditarët e notave dhe t’i grisin
ato”! Krijimi i stereotipeve të tilla nuk
është krejt i paqëllimshëm. Paranojakëve u
duhen alibi për të arsyetuar politikat e veta
diskriminuese, për të shpëlarë ndërgjegjen
e vrarë nga pengimi i hapjes së shkollave
shqipe në Manastir, Prilep, Ohër, Prespë,
Veles dhe Shkup. Sot e kësaj dite, në shollat
e kryeqytetit nuk lejohet hapja e paraleleve
me mësim në gjuhën shqipe (Karposh,
Gjorçe, Aerodrom, Gazi Babë, Lisiçe,
Idrizov) me arsyetime banale ose se mungon
kuadër, ose se mungon hapësira në shkollë.
Para dy viteve, zyrtarisht në Maqedoni
ishin 1,401 fëmijë shqiptarë të cilët nuk e
realizonin të drejtën e tyre kushtetuese dhe

ligjore për shkollim në gjuhën amtare. Prej
tyre, 1,217 shkolloheshin maqedonisht
kurse 184 turqisht, jo sepse ishte zgjedhja
dhe vullneti i i lirë i prindërve të tyre, por
sepse Ministria e Arsimit nuk u ka hapur
shkolla dhe nuk ju ka dërguar ende mësues
që flasin gjuhën e tyre.
Nuk mungojnë as mekanizmat e
nënvlerësimit, respektivisht asimilimit në
masë të “pakicës” nga ana e “shumicës”.
Mund të riaktivizohet ideja për “mësimin e
maqedonishtes nga klasa e parë”, sepse ajo
është gjuha e shtetit dhe nuk do të presim që
nxënësit të shkojnë në klasë të tretë apo të
katërt. Sipas kësaj logjike do të zvogëlohen
gjasat që shqiptarëve t’u pengojnë emrat
e heronjve jugosllavë nëpër shkolla; do të
reagojnë më pak kur paralelet maqedonase
do të mbushen me nxënës shqiptarë; kur
të kenë vetëm një profesor në vend të
katërmbëdhjetëve për secilën lëndë apo kur
shkollat e tyre të numërojnë nga 2,000 e më
tepër nxënës, ndërsa të maqedonasve nga
1,000 e më pak. E në fakt këto politika çojnë
diku tjetër: në konsumimin e padrejtësisë
dhe akumulimin e urrejtjes ndëretnike, që
domosdo se do të shpërthejë një ditë - kur
të mbushet kupa e diskriminimit. Mes këtij
rreziku do të sillet Maqedonia shumëetnike
për të gjithë kohën sa nuk do t’i jepet fund
instrumentalizimit të arsimit dhe përdorimit
të tij si paranojë e politikave shoviniste.

Laura Papraniku, është njëra prej
njohëseve më të mira të ngjarjeve
arsimore në Maqedoni. Nga cilësia e
gazetares, ajo mbulon këtë sferë që nga
viti 2001. Aktualisht, punon në Radio
Shkupi dhe është bashkëpunëtore në
gazetën Koha. Ka gjithashtu dhe një
master profesional në “Menaxhimi dhe
politika arsimore”
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Mundësi për
të zhvilluar
mendimin kritik

Në Bosnje e Hercegovinë, institucionet arsimore janë
shndërruar në vende të mungesës së tolerancës. Për
këtë arsye, nisma si projekti “Arsimi për Paqe” janë
shumë të nevojshme, shkruan Aleksandra Letiq,
menaxhere e programit të Komitetit të Helsinkit për
të Drejta të Njeriut.
Edhe pse lufta në Bosnje e Hercegovinë ka përfunduar 22
vjet më parë, pasojat e saj janë ende shumë të dukshme në të
gjitha segmentet e shoqërisë. Përvojat e dhimbshme të luftës,
krizat politike dhe varfëria kanë rezultuar në shovinizëm,
armiqësi mbi baza etnike, ksenofobi, mungesë të tolerancës
dhe diskriminim, duke u shndërruar në modelin mbizotërues
të sjelljes dhe të të menduarit. Komunitetet lokale, si qelizat
bazë të ndërveprimeve shoqërore, janë ende të ndara. Edhe
pse vendi ka shenjuar disi progres sa i përket reformave drejt
demokratizimit të shoqërisë, Bosnje e Hercegovina vazhdon
të mbetet thellësisht e ndarë përgjatë vijave etnike dhe
politike, gjë që shtron rrugën për radikalizim të mëtejshëm,
e madje edhe ekstremizëm.
Këto ndarje kanë ndërlikime të drejtpërdrejta në
përditshmërinë e qytetarëve, sidomos për zhvillimin e
personaliteteve dhe qëndrimeve të brezave më të rinj,
të cilëve nuk u kujtohet periudha të bashkëekzistencës
paqësore, mirëpo mbajnë mend vetëm periudha të tensionit,
konfliktit dhe ndarjes. Të rritur në komunitete monoetnike,
ku gjithçka që ka të bëjë me grupin etnik mbizotërues
glorifikohet dhe ekzistenca e “të tjerëve” minimizohet ose
shpërfillet krejtësisht, bën që të rinjtë të mos jenë në gjendje
të perceptojnë një ardhme të bashkëekzistencës paqësore.
Në të vërtetë, ajo mënyrë e rritjes përbën një bazë të fortë
për marrëdhënie jotolerante, të mbyllura, dyshuese, madje
të dhunshme në bazë të paragjykimeve dhe stereotipeve
ndaj atyre që nuk i përkasin grupit “të tyre”.

Në të njëjtën kohë, proceset e ballafaqimit me të kaluarën
– që i pranojnë faktet e vërtetuara për krime, kuptojnë
modelet e konfliktit, çmitizojnë betejat dhe heronjtë e luftës,
dekonstruktojnë narrativat e gjeneruesve të konflikteve në të
kaluarën dhe të tashmen – janë sporadike dhe ekskluzivisht
të pranishme vetëm në sferën e aktiviteteve të shoqërisë
civile. Ka pak OJQ vendore dhe ndërkombëtare që përpiqen
të nxisin ngritjen e kapaciteteve në sistemin arsimor të
Bosnje e Hercegovinës për të mundësuar ruajtjen e statusit të
kompleksitetit gjatë procesit të ballafaqimit me të kaluarën
e dhunshme dhe për t’u distancuar prej saj. Megjithatë,
përpjekjet e tilla janë kryesisht të izoluara, afatshkurtra dhe
pa ndonjë mbështetje të konsiderueshme institucionale.
Në vend të mbështetjes për qasje të tilla, institucionet
arsimore që janë më përgjegjëset për “rrënjosjen’’ e
shkathtësive që nevojiten për të ndërtuar dhe ruajtur paqen
tek brezat e rinj, janë shndërruar në vende të ndarjes,
jotolerancës, etnocentrizmit dhe mosbesimit. Materialet
mësimore që mbulohen në shkollat e mesme kryesisht
fokusohen tek historia dhe kultura e komunitetit etnik dhe
fetar mbizotërues, pa ndonjë vlerësim kritik apo kundërshtim
të ngjarjeve apo akterëve nga vetë grupi i tyre etnik dhe fetar.
Qasjet institucionale ndaj studimit të së kaluarës së afërt të
dhunshme janë pothuajse joekzistuese.
Shkollat jo vetëm që ndjekin axhendat dhe skemat
politike në Bosnje e Hercegovinë, por po e vendosin veten
në asi pozicioni ku ato janë mjete për të manipuluar faktet
dhe historinë. Ato janë shndërruar në vende ku aktet
çnjerëzore mbrohen dhe arsyetohen dhe kështu, e bëjnë
rilindjen shoqërore të paskonfliktit të pamundur. Detyra
për t’u ballafaquar objektivisht me të kaluarën për të krijuar
një të ardhme të përbashkët më të mirë dhe për të nxitur
të kuptuarin ndërkulturor, kërkon mendje kritike që sfidon
dhe eksploron, që u bën pyetje të ndjeshme, por kyçe,
atyre që e rrethojnë. Ky lloj shpirti duhet të krijohet nëpër
shkolla, mirëpo është diçka që rrallëherë gjendet këto ditë
nëpër institucionet arsimore të Bosnje e Hercegovinës.
Pra, fakti që shoqëria në përgjithësi dhe politika shpërfillin
aktivitetet që përqendrohen tek ballafaqimi me të kaluarën
dhe ndërtimi i paqes ka një ndikim të drejtpërdrejtë
tek mënyra se si sistemi arsimor i adreson këto tema.

Rrjedhimisht, të rinjtë gjithnjë e më shumë janë të prirur
të riprodhojnë urrejtjen, jotolerancën, frikën ndëretike dhe
ndërfetare, izolimin dhe madje të mbështesin gjeneruesit e
konfliktit në nivel lokal dhe vendor. Shpërfillja e nevojës për
të hapur për diskutim tema të ndjeshme dhe të dhimbshme
nga e kaluara e afërt, sidomos mes të rinjve dhe sidomos në
kuadër të arsimit formal, po ia mbyll derën mundësive për
të arritur ndryshim shoqëror pozitiv në afat të gjatë, diçka që
është më se e nevojshme, nëse duam të përparojmë.
Projekti “Arsimi për Paqe’’, që implementohet nga
Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut gjatë viteve të
fundit ka si synim të rikthejë funksionin arsimor të shkollave
përmes bashkëpunimit me mësimdhënësit. Ai i kontribuon
ngritjes së kapaciteteve të tyre në aspekt të ballafaqimit me të
kaluarën dhe iu mundëson të rinjve të inicojnë dialog kritik
rreth të kaluarës. Jemi shumë të bindur se mësimdhënësit e
ndershëm e kuptojnë rëndësinë e këtij dialogu, mirëpo edhe
rolin e tyre në të.
Ndryshimet duhet të ndodhin në nivel institucional,
personal dhe strukturor. Besojmë se mësimdhënësit që kanë
përftuar shkathtësi të ndërlidhura me ndërtimin e paqes,
bashkëpunimin ndërkulturor dhe pajtimin kanë aftësinë të
krijojnë orë mësimore inovative. Ata mund të shndërrohen
në avokues të ndryshimeve pozitive dhe t’u mësojnë
studentëve vlerat kyçe për një bashkëjetesë paqësore në
Bosnje e Hercegovinë sipas shembullit të tyre. Besojmë se
të rinjtë që kanë mundësinë të mësojnë për të kaluarën në
mënyrë të paanshme, të kuptojnë dhe të kontekstualizojnë
faktet për modele dhe politika të krimeve që u kryen, kanë
një mundësi për të zhvilluar mendimin kritik. Kjo gjë
nuk i rrezikon identitetet e tyre, por çon drejt dialogut,
bashkëpunimit, respektit dhe mirëkuptimit. Besojmë se
shkollat që zbatojnë metodat e ndërtimit të paqes, pajtimit
dhe të kuptuarit ndërkulturor do të shndërrohen në vende
më të mira për të nxënë dhe për t’u shoqëruar. Me kalimin
e kohës, ato bëhen çfarë është dashur të jenë që nga fillimi,
pra, institucione arsimore që edukojnë brezat e rinj për t’i
bërë individë të ndërgjegjshëm dhe të aftë. Këta individë do
të formësojnë vendin tonë në të ardhmen dhe do ta bëjnë
një vend të këndshëm për jetesë për të gjithë qytetarët e vet.

Aleksandra Letiq është menaxhere e programit të
Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut. Ajo është
marrë me proceset e ballafaqimit me të kaluarën në
Bosnje e Hercegovinë dhe në vendet e ish-Jugosllavisë
për më shumë se dhjetë vjet dhe ka qenë anëtare e Grupit
Punues të Ekspertëve të Këshillit të Ministrave të Bosnje e
Hercegovinës që ka patur si detyrë të zhvillojë Strategjinë
e Drejtësisë Tranzicionale të Bosnje e Hercegovinës. Ajo
angazhohet rregullisht në programe edukative për të rinj që
lidhin proceset formale dhe joformale të arsimimit.
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Librat shkollorë të historisë në Serbi përmbajnë informacion që ofrohet
në mënyrë tejet selektive, ka gjetur një studim nga Qendra për të Drejtën
Humanitare. Në veçanti, narrativa “vetëviktimizuese” e luftërave të
viteve 1990 pengon perceptimin kritik të së kaluarës, argumenton
Marijana Toma.

TË ANSHËM DHE SIPËRFAQËSORË

G

jatë konflikteve të armatosura
në ish-Jugosllavi, më shumë
se 130,000 persona kanë
humbur jetën, disa milionë të tjerë u
shndërruan në refugjatë ose persona të
zhvendosur dhe ende jemi në kërkim
të rreth 10,000 personave të zhdukur.
Dhjetëra mijëra persona kanë vuajtur
si viktima të krimeve të ndryshme
të luftës të kryera në këto konflikte:
vrasje masive, zhdukje të dhunshme,
përdhunime sistematike dhe forma të
tjera të dhunës seksuale, si dhe tortura
në kampe të shumta të përqendrimit
apo qendra të ndalimit.
Narrativat nacionaliste në
vazhdimësi
Një sërë faktesh domethënëse
lidhur me këto krime janë vërtetuar
në aspekt gjyqësor nga Gjykata
Ndërkombëtare për Krime në IshJugosllavi (ICTY) që është shoqëruar
edhe nga një sërë nismash (kryesisht
nga shoqëria civile) për ballafaqimin
me të kaluarën. Megjithatë, shtetet
në rajon vazhdojnë të ushqejnë
konfliktin përmes inkurajimit të
narrativës nacionaliste rreth luftërave
të kaluara, kryesisht të mbështetur
tek vetëviktimizimi dhe mungesa
tërësore e empatisë për vuajtjen e
pjesëtarëve nga grupe të tjera etnike.
Pas ndryshimeve politike në
tetor 2000, në mesin e vështirësive
të tjera, Serbia u përball me sfida
për ndërtimin e një marrëdhënieje
të përgjegjshme dhe të ndershme
me trashëgiminë e krimeve të luftës
të kryera nga pjesëtarë të forcave

serbe gjatë luftërave jugosllave. Kjo
përpjekje ishte një nga parakushtet
më të rëndësishme për pajtim me
fqinjët, me Bosnje e Hercegovinën,
Kroacinë dhe Kosovën.
Edhe pse që nga viti 2000
është shenjuar disi progres me
implementimin e disa mekanizmave
të
drejtësisë
tranzicionale,
përkufizimi, implementimi dhe
përmbushja në tërësi e qëllimeve
thelbësore dhe strategjive për
ballafaqimin me trashëgiminë e
mizorive të kryera në vitet 1990 ende
nuk trajtohet si prioritet. Procesi i
drejtësisë tranzicionale nuk ka qenë
rezultat i qëllimeve të ndershme të
elitave politike për t’u pajtuar me
fqinjët. Përkundrazi, ato elita e kanë
shprehur atë qëllim vetëm si rezultat
i kushtëzimit dhe presionit politik
nga
komuniteti
ndërkombëtar
dhe institucionet e tij. Në Serbi,
përgjegjësia për krime të kryera
nga pjesëtarët e forcave serbe është
mohuar, apo racionalizuar duke
këmbëngulur tek krimet e kryera
kundër serbëve, duke ekzagjeruar
shifrat e viktimave serbe dhe duke
minimizuar shifrat e viktimave nga
grupe të tjera etnike.
Roli i brezave të rinj brenda
shoqërive të pas-konfliktit
Pasojat e kësaj lloj marrëdhënieje me
krimet e të kaluarës janë të rrezikshme
për shoqërinë në shumë forma, mirëpo
më së shumti për brezat që kanë lindur
menjëherë para dhe pas luftërave.
Brezat e rinj jo vetëm që nuk kanë

luajtur kurrë ndonjë rol domethënës
në nismat për ballafaqimin me të
kaluarën dhe me implementimin e
drejtësisë tranzicionale, por këto breza
janë edhe trashëgimtarët e narrativave
mbizotëruese për kombin e tyre si
viktima më e madhe e konflikteve
të armatosura në vitet 1990. Këto
narrativa gjenden fuqimisht brenda
sistemit të arsimit formal dhe
paraqesin portretizime të shformuara
të së kaluarës së afërt përmes paraqitjes
selektive të fakteve dhe analizës së
njëanshme të ngjarjeve nga koha e
luftës. Ky interpretim është posaçërisht
mbizotërues në paraqitjen e krimeve
të luftës gjatë viteve 1990 në librat
shkollorë të historisë në Serbi dhe në
interpretimin e të kaluarës së afërt të
dhunshme që ata i nxisin të rinjtë të
përdorin.
Krimet e luftës në librat shkollorë
në mbarë rajonin
Në materialin e vet “Analizë e
përmbajtjes së librave shkollorë të
historisë në Serbi lidhur me luftërat
në ish-Jugosllavi nën dritën e fakteve
të vërtetuara nga ICTY”, të botuar në
dhjetor 2015, Fondi për të Drejtën
Humanitare (HLC) ka paraqitur
studimin më gjithëpërfshirës deri
më tani për paraqitjen e krimeve të
luftës në librat shkollorë të historisë
në Serbi. HLC ka gjetur se mizoritë e
kryera në ish-Jugosllavi paraqiten në
mënyrë të anshme dhe sipërfaqësore,
me përcaktim selektiv të informacionit
të dëshiruar, për t’i paraqitur serbët si
viktimat e vetme/ose më të mëdha të
konflikteve të viteve 1990, ndërkohë

që faktet për vuajtjen e kombeve të
tjera në rajon apo përgjegjësia serbe për
ato vuajtje është shpërfillur tërësisht.
Po ashtu, librat shkollorë i kushtojnë
më shumë vëmendje shpërbërjes së
Republikës Federale Socialiste të
Jugosllavisë (RFSJ), ndërsa narrativa
për luftërat, sidomos krimet e luftës,
paraqiten vetëm me pak fjali. Kjo
anshmëri është e dukshme edhe në
ato seksione ku shpjegohet kriza
politike që çoi drejt shpërbërjes së ishJugosllavisë, që ia atribuon të gjithë
përgjegjësinë tendencave ‘separatiste’
të nacionalizmit kroat dhe shqiptar.
Shkaqet dhe pasojat e konfliktit në
Kroaci marrin shumicën e vëmendjes
në librat shkollorë të historisë në Serbi,
edhe pse ai konflikt nuk ishte as më
intensivi, as më shkatërrimtari në ishJugosllavi, kur është fjala për numrin
e të vrarëve dhe të të zhdukurve, dhe
as ndodhi në territorin e Serbisë, ashtu
si ishte rasti i Kosovës. Vëmendje e
konsiderueshme i jepet shkatërrimit
në dhe rreth Vukovarit në fillim të
luftës, ndërkohë që nuk përmenden
krimet e kryera nga forcat serbe
kundër civilëve kroatë në territorin
që në atë kohë kontrollohej nga forcat
serbe. Vëmendje më e madhe i jepet
operacioneve të ushtrisë dhe policisë
kroate në vitin 1995 – ‘Rrufeja’ dhe
‘Stuhia’ – ku u bë “spastrim etnik i
planifikuar i serbëve nga Sllavonia
Perëndimore”, si dhe i “serbëve nga
Lika, Korduni, Banija dhe Dalmacia”.
Sa i përket viktimave që u vranë gjatë
kohës që jetonin në Kroaci, përmenden
vetëm serbët.
Lufta në Bosnje e Hercegovinë
mori më së paku vëmendje në librat
shkollorë serbë, edhe pse ishte konflikti
më i rëndë, ashtu si dëshmohet nga
numri i krimeve të kryera (numri më

i madh i aktakuzave pranë ICTY u
ngritën për mizoritë e kryera në BeH)
dhe numri i jo-serbëve (rreth 100,000)
dhe serbëve (rreth 25,000) të vrarë
dhe të zhdukur. Krimet e kryera në
Bosnje e Hercegovinë përmenden
në përgjithësi, pa ndonjë hollësi për
përkufizimet ligjore të krimeve, kush
ka qenë përgjegjës për vuajtjet, apo
informacion etnik për viktimat. Më
shumë vëmendje kanë marrë vetëm
krimet e kryera në Srebrenicë, edhe pse
shumica e librave shkollorë shmangin
përkufizimin ligjor të gjenocidit, ashtu
si përcaktohet në shumë aktgjykime të
ICTY-së për pjesëtarë të udhëheqjes
politike dhe ushtarake të serbëve të
Bosnjes. Vetëm një nga librat shkollorë
është më specifik për gjykimet e krimeve
të luftës për Srebrenicën. Megjithatë,
po ky libër shkollor përmend edhe se
numri i viktimave (8,000 boshnjakë)
është ende i diskutueshëm dhe se ka
ende diskutime të besueshme për
viktimat. Përveç kësaj, autorët janë
tërësisht të pasaktë kur pretendojnë se
aktgjykimi i Gjykatës Ndërkombëtare
të Drejtësisë (GJND) në rastin e
Bosnje e Hercegovinës kundër Serbisë
ka pranuar se gjenocidi i kryer në
Srebrenicë nuk kishte të bënte aspak
me Serbinë. Në fakt, përkundrazi,
aktgjykimi i GJND-së ka shpallur se
Serbia ishte përgjegjëse për shkeljen
e Konventës për Parandalimin dhe
Dënimin e Krimit të Gjenocidit, pasi
nuk parandaloi gjenocidin dhe nuk i
dënoi ata që ishin përgjegjës.
Konflikti i armatosur në Kosovë
paraqitet vetëm nga këndvështrimi
i bombardimeve të NATO-s, që
fokusohet tek viktimat e vrara nga
forcat e NATO-s, dëmet materiale që
iu shkaktuan Serbisë ndërmjet marsit
dhe qershorit 1999 dhe vuajtja e

Marijana Toma, historiane nga Beogradi, është
eksperte e drejtësisë tranzicionale dhe ballafaqimit me
të kaluarën. Ndërmjet viteve 2012 dhe 2016 ajo ka qenë
Zëvendësdrejtoreshë ekzekutive e Fondit për të Drejtën
Humanitare (HLC). Ajo u bë pjesë e HLC-së në vitin 2003,
kur punoi për dokumentimin e krimeve të luftës, me historinë
orale, zhdukjet e dhunshme dhe drejtësinë tranzicionale.

jo-shqiptarëve në Kosovë pas tërheqjes
së ushtrisë dhe policisë serbe. Shifrat e
sakta për shtëpitë, shkollat, spitalet dhe
memorialet e shkatërruara përmenden,
edhe pse shifrat e civilëve që humbën
jetën përmenden vetëm me përafërsi
(ndërmjet 1,200 dhe 2,500 persona).
Edhe pse një numër i konsiderueshëm
i udhëheqësve politikë dhe ushtarakë
të Serbisë janë shpallur fajtorë dhe janë
dënuar për krime në Kosovë, librat
shkollorë të Serbisë nuk e përmendin
vuajtjen e civilëve shqiptarë (më
shumë se 10,000), para apo gjatë
bombardimeve të NATO-s.
“Trajnim para-ushtrisë”, në vend
të pajtimit?
Këto interpretime të luftërave
në vitet 1990 në librat shkollorë të
historisë në Serbi nuk i kontribuojnë
në asnjë mënyrë pozitive perceptimit
kritik të së kaluarës apo arsimimit
të brezave të rinj – gjë që do t’i
kontribuonte procesit të pajtimit në
rajon. Përkundrazi, ashtu si përmendet
nga historiania Dubravka Stojanoviq,
paraqitja e këtyre narrativave shërben
si “trajnim para-ushtrisë” dhe si
përgatitje e vendimmarrësve të së
ardhmes që të krijojnë konflikte të reja.
Mobilizimi i brezave të rinj përmes
sistemit të arsimit formal, kur i shtohet
narrativës mbizotëruese për Serbinë si
“komb-viktimë” që paraqitet nga elitat
politike dhe media, pengon me sukses
procesin e ballafaqimit me të kaluarën,
duke penguar shpërbërjen e ‘betimit
për heshtje’ të cilin e respektojnë
brezat më të vjetër kur fëmijët e tyre
i pyesin: çfarë ke bërë gjatë luftërave?

Gjatë 14 viteve në vijim ajo është përfshirë në shumë projekte
për drejtësinë tranzicionale në rajon dhe ndërkombëtarisht.
Marijana ka B.A në histori nga Universiteti i Beogradit dhe
MPhil në Shkenca Politike nga Universiti i Kejp Taunit në
Afrikën Jugore. Marijana shkruan dhe ligjëron për drejtësinë
tranzicionale në shumë programe arsimore formale dhe
joformale në rajon dhe në botë.
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Studime të
kujtesës
kulturore dhe
historisë orale
si pikënisje e
ballafaqimit me
të kaluarën
Ballafaqimi me të kaluarën është pjesë e programeve
të ndryshme pranë Universitetit të Prishtinës, edhe
pse mund të bëhet më shumë punë në këtë drejtim.
Këtu janë disa opinione dhe zëra nga trupa
pedagogjike e universitetit, që i mblodhi Arbër
Selmani

D

ata 1 tetor i këtij viti shënoi njëzetë vjetorin e protestave
që nisën në Prishtinë nga studentët e revoltuar me
regjimin makabër. Në Prishtinë, ekziston një shtatore
e Nënës Terezë, një e Adem Jasharit, një e Skënderbeut, një
tjetër po pritet të ketë fytyrën dhe trupin e Ibrahim Rugovës,
një tjetër është e Bill Klintonit. Ende nuk ekziston qoftë
dhe një Muze i Luftës, i cili do të dokumentonte vuajtjen e
popullit të Kosovës që kulmoi me luftën që nisi në fundin e
shkurtit 1998. Në vitet 60-të e 80-të ekzistonte një aktivizëm
i grave në lëvizjet e fshehta të rezistencës në Kosovë.
Secili prej këtyre momenteve meriton trajtimin e duhur
akademik. Secili prej tyre, duket se trajtohet jo aq fuqishëm
apo mjaftueshëm në programet universitare në Kosovë.
Duket se shpesh këto tema bëhen të huaja, ose të ftohta
për t’u debatuar a për t’u studiuar. Qytetarët kanë pak a
shumë interesim rreth këtyre temave, secila një etapë që e ka
formësuar shoqërinë që sot është ekzistente. Përfolja e tyre
në kontekstin akademik e universitar nënkupton njohjen e
këtyre etapave dhe analizën e tyre, pranimin e tyre, por edhe
ballafaqimin me sentimentin që ato mund të shkaktojnë sot dhe
deri diku, edhe inkuadrimin e tyre në gjeneratat e reja të cilat
nuk i kanë jetuar këto momente, dhe të tjera, të së kaluarës.

Në Universitetin e Prishtinës profesori Shemsi Krasniqi
ligjëron një lëndë e cila diku edhe flet për disa prej këtyre
momenteve. Ligjërues në Departamentin e Sociologjisë
në Fakultetin Filozofik, Krasniqi ligjëron mbi memorien
komunikative popullore – mitet, folklorin, etnografinë,
për muzetë, institucionet shoqërore dhe të kaluarën,
monumentet, historitë familjare, artefaktet, fotografitë. Për
fat të mirë, në këtë Departament është punuar që aspekti i
ballafaqimit me të kaluarën të jetë i pranishëm në programin
mësimor, që kësisoj studentët të mund të njoftohen më
shumë me të kaluarën në trajta të ndryshme. Shpesh,
temat e tilla kanë tendencë të mënjanohen prej teksteve
shkollore dhe universitare për faktin se interpretimi i tyre
bëhet sipas dëshirës së historianëve e studiuesve të vendeve
përkatëse. Megjithatë, në Universitetin e Prishtinës, një
grup profesorësh nuk e ka lënë prapa misionin e lidhjes së
edukimit dhe ballafaqimit me të kaluarën.
“Ballafaqimi me të kaluarën është mjaft kompleks dhe
ka shumë punë për t’u bërë, e në anën tjetër, UP nuk ka
fonde për hulumtime shkencore dhe punë në terren, për
ekskursione ose vizita, për debate, konferenca ose takime me
studentë të vendeve tjera” tregon Krasniqi.
E do rendi që studentët të cilët dëshirojnë të studiojnë a
të informohen më shumë për ballafaqimin me të kaluarën e
kujtesën kolektive, do të duhet të njoftohen me punën në
terren dhe të kenë qasje në ekspedita të ndryshme në terren.
Krasniqi tregon se gjatë ligjërimit të lëndës, studentët nuk
hezitojnë të flasin më lehtë për të kaluarën e tyre, ose për
përvojën e tyre në kontekst të ngjarjeve që kanë ndodhur më
parë.
“Në përgjithësi po, edhe pse nuk janë mësuar shumë që të
mendojnë për të kaluarën e vet dhe të nxjerrin mësim prej saj.
Një hulumtim me fokus grupe që e kam patur me studentët
në lëndën Praktikumi Sociologjik, në një temë që kishte të
bënte me luftën, konkretisht me përkujtimin e 15-vjetorit
të eksodit kosovar të vitit 1999, studentët kanë shpalosur
kujtimet e tyre si fëmijë 4-5 vjeçarë në atë kohë dhe kanë
bërë përshkrime jashtëzakonisht interesante, kanë dhënë
mesazhe mjaft të vlefshme dhe e kanë kuptuar se vetja e tyre
dhe përvoja e tyre jetësore është një resurs i rëndësishëm i
dijes” tregon Krasniqi.
****
Në vitin 2014-të, ForumZFD, në bashkëpunim me Alter
Habitus dhe me Programin për Studime Gjinore/Institutin
për Studime Shoqërore dhe Humanizëm në Universitetin
e Prishtinës, organizuan Memory Mapping Kosovo – një
seri e punëtorive dhe vizitave studimore në terren, një
hapësirë për të mësuar për të kaluarën, për të kontestuar e
për të konfirmuar, për të eksploruar të kaluarën. Katër atelie
u mbajtën për herë të parë në vitin 2014-të, mbi kujtesën
publike e private dhe mbi socializmin e edukimin paralel.

Jeta Rexha është një prej pjesëmarrëseve të këtij edicioni
të Memory Mapping, por edhe të edicioneve që do të
pasonin më vonë. Asokohe në vitin e dytë të studimeve në
Departamentin e Sociologjisë, Jeta tregon se si programi ka
shërbyer si alternativë apo qasje tjetër për mënyrën se si i
qasemi kujtesës si dhe studimeve të kujtesës, qasje kjo më
disiplinore dhe kritike.

“Ideja prej fillimit ka qenë të rishikohet kujtesa e cila
është më e margjinalizuar dhe nuk është pjesë e kujtesës së
përgjithshme kolektive. I kemi analizuar elementet të cilat
janë harruar, apo margjinalizuar. Kjo është konsideruar, sepse
të 90-tat janë shumë të rëndësishme në identitetin tonë në
përgjithësi, për ta kuptuar Kosovën e paraluftës dhe pasluftës”
tregon Gusia.

“Memorialet të cilat i kemi hulumtuar variojnë prej kohës
otomane, tek monumentet socialiste e deri te monumentet
e ngritura pas luftës në Kosovë. Grupi pjesëmarrës është
ballafaquar me tekste të shumta teorike dhe vizita në
memorialët e Kosovës dhe si rezultat ka qenë hulumtimi
i vetë pjesëmarrësve për të hartëzuar informatat e fituara
përmes pjesëmarrjes direkte në hulumtim” tregon Jeta.

Në këtë fakultet, në Departamentin e Historisë mësohet
lënda “Kujtesa Gojore”, ndërsa Departamenti i Sociologjisë
e ka në planin mësimor lëndën “Kujtesa Kolektive”. Të dyja
dukshëm i ndihmojnë forcimit të njohurive që studentët
marrin në fushën e ballafaqimit me të kaluarën.

Memory Mapping Kosovo ka realizuar dy edicione, derisa
për herën e dytë është marrë me Orientin, qytetin e Mitrovicës,
të shpëtuarit dhe viktimat e dhunimit në luftë dhe aspektin
feminist të kujtesës e historisë. Për Jetën, një pjesëmarrje në
këtë program është bërë sebep që ajo të vazhdojë të jetë e
interesuar edhe sot në temat e tilla. Rezulton se programet e
tilla, brenda Universitetit por edhe jashtë tij e me iniciativë
nga ana e profesorëve, mund të ushqejnë një interesim edhe
tek studentët.
“Memory Mapping Kosovo ka qenë pak a shumë pikënisje
për interesimin tim në studimet e kujtesës, një themel
që më ka lejuar të rizbuloj kuriozitetin tim për historinë
shoqërore dhe se sa shumë e konstruktuar apo menaxhuar,
për të thënë më mirë, kjo mund të jetë. Në fakt, kurioziteti
im është ushqyer dhe është shndërruar në një masë të ideve
hulumtuese, të kurajës për të menduar më strukturalisht
mbi konceptet e ndërtimit të kujtesës, implikimet që vijnë
nga faktorët e jashtëm dhe të brendshëm përmes strukturave
ekzistuese” tregon Jeta Rexha.
Kurrikulat shkollore do të përfitonin nga një koncept i
ngjashëm sikur Memory Mapping, tregon Jeta.
“Duke marrë parasysh se sa problematike mund të jenë
tekstet shkollore, një projekt i këtij lloji hap dyert për mundësi
të marrjes së njohurive alternative dhe të mënyrës së studimit
alternativ. Duke iu kundërvënë ngurtësisë së mendimit për
të kaluarën, apo edhe vetë faktit për të bllokuar depërtimin
tek e kaluara, situata ekzistuese e krijuar qëllimisht, do të
mund të shkundet me anë të iniciativave të tilla, të cilat
domosdoshmërisht do të mund hapnin dyer për mendësi të
reja” përfundon Jeta.
***
Rreth Memory Mapping Kosovo tregon edhe Linda
Gusia, sociologe dhe pjesë e Fakultetit Filozofik.

“Mendoj se është e nevojshme ta diskutojmë të kaluarën. Ne
në Universitet në mënyrë sporadike kemi filluar ta diskutojmë
ballafaqimin me të kaluarën në forma të ndryshme, por nuk
po ndodh në mënyrë më të strukturuar dhe gjithëpërfshirëse.
Ballafaqimi me të kaluarën ka mbetur me shumë iniciativë e
OJQ-ve, nuk është iniciativë shtetërore” tregon mes tjerash
Linda Gusia.
Linda, njëjtë si Shemsi Krasniqi, thotë se Akademia
me krejt kushtet e vështira dhe pa përkrahje për kërkime e
konferenca, po insiston vazhdueshëm për më shumë zhvillim
në fushën e ballafaqimit me të kaluarën, me luftën në Kosovë,
me kujtesën kolektive.
Linda tregon se kosovarët nuk e kanë ndjenjën e
përmbylljes së drejtësisë dhe kësisoj një ballafaqim me të
kaluarën është i nevojshëm për shoqërinë tonë.
“Mendoj se ekziston më shumë një qasje për harresën dhe
qasja e përgjithshme për të kaluarën ka qenë të vazhdojmë
të shohim përpara, që të bëjmë shtet, të shikojmë përpara.
Mendoj se kjo është thikë me dy teha. Është mirë fakti që në
Kosovë rreth 70 për qind e popullsisë është në moshën 35
vjeçare, një pjesë e mirë e popullsisë nuk e mbajnë mirë mend
luftën. Ballafaqimi kritik me të kaluarën është i nevojshëm.
Është si një katalizator dhe i patejkalueshëm” përfundon
Gusia.
Në anën tjetër, duket premtues fakti se megjithatë,
ballafaqimi me të kaluarën është i pranishëm në akademinë
e shkollimit në Kosovë dhe se mund të jetë edhe më tepër
në të ardhmen, falë emrave që janë brenda këtij teksti, por
edhe të tjerëve që gjejnë një tjetër mënyrë trajtimin për ta
ballafaquar një të kaluar që nuk lë shumë vend për kërkime
e studime akademike, drejt edukimit të gjeneratave të reja
të cilat nuk do ta harrojnë, por edhe do ta shqyrtojnë në
formën e tyre këtë ballafaqim, pa të cilin nuk mund të
krijohet një e ardhme e stabilizuar

Arbër Selmani është gazetar i lirë i kulturës dhe shkrimtar nga Prishtina. Ai ka diplomë Bachelor në marketing dhe fushat e
interesit dhe angazhimit të tij përfshijnë studimet kulturore, shumëkulturalizmin, ballafaqimin me të kaluarën dhe çështjet e
LGBT. Në vitin 2013 ai u zgjodh si gazetari i vitit në Kosovë nga UNWomen dhe UNDP.
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Të jetosh për
të rrëfyer
Autori ynë Dardan Hoti
u takua me një grua
shumë të fortë, e cila e
ka shndërruar shtëpinë
e saj në një muze për të
luftuar kundër harresës.

N

uk ka zëra që dëgjohen në shtëpinë e
saj, pos atij të vetë zonjës së shtëpisë,
Ferdonije Qerkezi, e cila tash po
luan edhe rolin e ciceronit. Ajo nuk e ka
këtë profesion dhe shpesh, zëri e tradhton
në shtëpinë që tashmë zyrtarisht e ka
shpallur edhe muze. Shtëpia është e qetë
dhe e zbrazur nga njerëzit, por e mbushur
me kujtime dhe dhimbje që vetëm ajo di
t’i rrëfejë. Ky është muzeu që ndoshta ajo
nuk do të donte të ekzistonte kurrë, por
nga i cili ajo po edukon e po ushqen brezat
e ndryshëm në Kosovë. Me emocionin e
fuqishëm dhe të vërtetën vizuale, ajo po del
të jetë mësuesja më e trishtuar e Kosovës.
Rrëfen për lodrat, pajisjet e punës,
fotografitë dhe rrobat që tashmë i mban
si eksponate. Dikur ato përdoreshin nga
pesë anëtarët e tjerë të familjes që tashmë
nuk i ka. Ajo i kujton të pestë që nga marsi
i vitit ‘99. Në datën 27 të atij muaji, asaj
ia morën nga dora një grup policësh me
maska. Bashkë me pesë burrat e familjes së
saj, këto maska morën edhe 6 burra të tjerë,
11 gjithsej.
Katër djemtë e saj: Edmondin, Artanin,
Ardianin dhe Armendin dhe bashkëshortin
e saj Halimin. E më pastaj edhe nipin
Vegimin, fqinjët Skender Dylhasin dhe
djalin e tij Myrtezain. Bashkë me ta e morën
edhe mikun e tyre të shtëpisë Shpejtim
Ymeraga dhe dy djemtë e tjerë të familjes
Jetishi që kishin rastisur të jenë në këtë
shtëpi, Shpendi e Fatosi.
Ajo ende nuk di gjë për tre familjarë të saj,
pos eshtrave të dy djemve që i ka varrosur në
vitin 2005. E vazhdon të kërkojë një shenjë
për të tjerët.
Kështu, e mërzitur, ajo ka vendosur
t’i tregojë botës se çfarë ka ndodhur në
shtëpinë e saj edhe pse lotët mezi i ndal.

Ferdonija nuk është dorëzuar asnjëherë.
Që nga dita e parë e çlirimit të Kosovës e
deri më tash ka marrë pjesë në disa dhjetëra
protesta e takime duke kërkuar zbardhjen e
fatit të të pagjeturve.
Ekzistenca e saj është shndërruar në
dëshmi të gjallë të asaj që ndodhi para 17
vitesh në Kosovë. Kështu vazhdon edhe sot
duke u treguar historinë qindra e mijëra
vizitorëve që i shkojnë gjatë një viti, tash në
muzeun e saj.
“Unë tash me të tregu të drejtën e mos
me të rrejtë. Secili mësohet me një zanat. Po
edhe në këtë që po rrëfej mu ka bërë si zanat.
Që 18 vjet sa njeri ka hy e ka dalë nuk muj
me ta shpjegu. Është shumë e vështirë, se sa
herë ta tregoj këtë histori po më duket se
gjithmonë është duke ndodhur. Qysh i kanë
marrë, qysh i kanë largu”, thotë ajo.
Po praktikat si kjo e nënës Ferdonije po
zhvendosin aktin e përkujtimit nga gjendja
mendore në aktivitet. Tashmë e bën shumë
mirë këtë duke u rrëfyer mysafirëve mirë e
në detaje çdo ndodhi duke mos harruar as
gjatësinë e fanellave që kishin pasur djemtë
dhe burri i saj.
Rrëfen për secilën fotografi që ka
vendosur në korniza dhe mbishkrimet në to
që i ka shkruar me një font të thjeshtë në
kompjuter, me ndihmën e shoqatës “Thirrjet
e Nënave”. Të gjitha kanë një tregim, dhe i
ka rëndisur secilën njërën pas tjetrës.
Në një qosh të dhomës mban të mbyllura
në një xham ca rroba të grisura, por ato
ishin veshur nga dy djemtë e saj në ditën
që i kishin kapur. Tashmë po qëndrojnë
në muzeun e saj si kujtesë duke iu referuar
dëshirës për të ruajtur sende të prekshme.
Këto kujtime tashmë kanë ndërtuar atë
marrëdhënien me të kaluarën dhe të japin
perceptime për të.
I tillë është edhe një djep midis njërës prej
dhomave të kësaj shtëpie muze. Në djepin
që dikur nëna Ferdonije kishte përkundur
që të katër djemtë dhe ju kishte kënduar
ninulla nga më të bukurat si di një nënë t’u
këndojë bijve të saj. Ai djep tashmë është i
boshatisur, por ajo besonte e shpresonte se
do ta përdorte edhe për nipat dhe mbesat
e saj.

“Kurrgjë nuk kam ndërruar e as kam
hedhur. Gjithçka kam këtu dhe kujdesem
për to. Edhe daret më të thjeshta e me
të vogla i kam. Pajisjet që kanë punu në
qebaptore, lodrat e gjithçka tjetër”, shprehet
nëna Ferdonije.
Në sirtare mban disa litra raki që me
shumë qejf ishin prodhuar nga djemtë dhe
burri i saj. Vegla pune të restorantit “Orex”
që ishte biznes familjar i familjes Qerkezi.
Syze, orë dore dhe orendi të tjera po ashtu
ka në këtë dollap. E mbi të janë të vendosur
disa palë këpucë.
Për të gjitha këto gjësende ka një rrëfim i
cili të përball me të kaluarën. Një të kaluar
që ishte e kobshme për nënën Ferdonije.
Por ajo ka marrë forcë që muzeun e saj ta
kthejë në një arkiv të kujtimeve të ruajtura.
Arkiva që tashmë po rrëfehen dhe po bëhen
pjesë e një kujtese kolektive.
“Shyqyr që jemi të lirë për me i tregu
këto rrëfime. Duke i fshehur ne nuk bëjmë
kurrgjë. Neve na kanë mbyllë gojën gjithë,
e shyqyr tashmë jemi të lirë dhe pe dimë që
ekzistojmë dhe kemi çka me rrëfye”, thotë
ajo.

“Edhe teshat kanë me i shti në vakum për
mos me u prish, por kur i bien këta një zot i
di. Mi kanë pru kur u gjet djali i madh dhe
mi kanë pru pa i larë. Unë vet i kam larë
teshat dhe i kam qit aty”, vazhdon rrëfimin
ajo.

Edhe pse trupi i tronditet nga secila fjalë
që nxjerr nga goja, nëna Ferdonije thotë se
ka forcë ende. ‘Nëse s’do të ishte kështu edhe
kjo shtëpi nuk do të ekzistonte’.

Rrëfimet e saj po i ndihmojnë një procesi
me të gjerë të shoqërisë për t’u pajtuar me të
kaluarën. Projektet si ky i muzeut të nënës
Ferdonije, nuk mund t’i ndajnë qëllimet e
drejtësisë tranzicionale, por mund të ofrojnë
përkrahje. Ato kanë potencial për të krijuar
hapësira për angazhim demokratik dhe
për të nxitur një angazhim për të drejtat e
njeriut te brezat e rinj.

Por dhe këtu po gjen vështirësi, pasi ende
s’ka një dorë profesioniste dhe nga shteti për
t’u kujdesur për kujtimet e saj.
Shteti nuk ka caktuar ende një person që
do të punonte aty. Deri më tani e vetmja
ndihmë që ka marrë nga institucionet është
pllaka e vendosur në derën e shtëpisë nga
Instituti për Mbrojtje të Monumenteve në
Gjakovë.
“Nuk kam askënd të kujdeset. Sipas
vendimit aty thuhet që duhet me ardhë një
punëtore me u kujdes dhe po ashtu edhe
ciceroni. Por është bërë një vit që nuk po
vjen askush, e as nuk ka kurrgjë në këtë
drejtim. Por më kanë thënë që nuk kanë
buxhet. Po ashtu duhet të ma rregullojnë
edhe kulmin. Kjo është e para që duhet me
u rregullu. Ma kanë premtuar edhe tash
po pres. Pastaj edhe një dhomë tjetër e cila
do të jetë si dhomë pune. E po ashtu edhe
ngrohjen e shtëpisë”, vazhdon Ferdonija.

Ato mund ta paraqesin të kaluarën si
diçka që nuk duhet t’i lihet fushave të
historisë, por si diçka, që nëse nuk trajtohet
me ndjeshmëri, mund të shfaqet përsëri.

Dardan Hoti është gazetar dhe redaktor i
cili ka punuar për një sërë organesh mediale
në Kosovë për më shumë se shtatë vite. Ai
ka fituar Çmimin e Gazetarisë për Varfëri nga
United Nations Kosovo Team në vitin 2013.
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Arsimi shumëetnik është i
nevojshëm nga mosha e re

Fëmijët kanë dëshirë të mësojnë në
diversitet, prandaj dhe ne duhet të
mbështesim dhe të fuqizojmë shkollat
shumëetnike, jo vetëm në Maqedoni, por
kudo, argumenton Kristina Atovska.

P

ër të krijuar një shoqëri shumëetnike të përgjegjshme dhe paqësore, arsimi si faktor i
socializimit duhet të ketë përparësi gjatë politikëbërjes. Në një vend si Maqedonia, nevoja
për arsim të integruar, që fuqizon të kuptuarin reciprok, si dhe tejkalimi dhe pranimi i
dallimeve, është me rëndësi jetike. Mirëpo këto kushte arrihet të krijohen dhe klasat shumëetnike
funksionojnë vetëm në pak shkolla në vend. Njëra prej tyre është shkolla fillore Petar Zdravkovski
Penko në Shkup, ku orët mësimore mbahen në maqedonisht, shqip dhe turqisht.
Profesoresha Hatixhe Topalli nga Shkolla Fillore Petar Zdravkovski Penko thotë se efekti i të
nxënit bashkërisht të dallimeve reciproke sjell të kuptuar më të mirë të së tashmes. Po ashtu, të
nxënit bashkërisht në praktikë nënkupton krijim të përbashkët të së ardhmes, pra, të shoqërisë
si të tërë. Lidhur me pyetjen se si studiohet historia, pra, a i kontribuon përmbajtja e librave
shkollorë konfrontimit të së kaluarës në drejtim të të kuptuarit të dallimeve dhe pranimit të
tyre, Topalli thotë se ajo çka mësohet nëpër libra shkollorë nuk është e mjaftueshme.
Përveç arsimit formal dhe asaj që mësohet në klasat e shkollës, është me rëndësi t’i kushtohet
vëmendje marrëdhënies që fëmijët ndërtojnë jashtë shkollës. Sjellja e tyre gjatë pushimeve apo
pas mësimit tregon shumë për të mirat e arsimit shumëetnik. Topalli thekson se në shkollën e
tyre ku mësohet në tri gjuhë, nxënësit nuk kanë probleme me njëri-tjetrin.

“Gjatë pushimeve, nxënësit janë bashkë gjatë tërë kohës, shoqërohen dhe diskutojnë
mësimet. Megjithatë, ka ende punë për t’u bërë për marrëdhëniet e tyre pas shkollës “, thotë
Topalli. “Të mirat e studimit në një shkollë shumëetnike janë socializimi në një mjedis pozitiv
në shkollë, njohja e kulturave dhe traditave të ndryshme. Mendoj se kjo ndihmon shumë për
të kuptuar të kaluarën”
Nxënësit nuk marrin ndonjë rrëfim të plotë, të përshtatshëm për moshën, të asaj që ka
ndodhur në të kaluarën. Mirëpo sistemi nuk është përshtatur për të mundësuar të kuptuar të
saktë të historisë, më kanë thënë shumë profesorë.
E kaluara e afërt ka qenë veçanërisht e vështirë për arsimin, pasi ka gabime diskriminuese
në përmbajtje dhe librat shkollorë janë tërhequr. Megjithatë, rishikimi i përmbajtjes ende nuk
është bërë. Nuk mund ta shpërfillim faktin se sistemi ynë i arsimit ka dështuar në ndërtimin
e një shoqërie tolerante, prandaj dhe i duhet dhënë përparësi reformës së sistemit të arsimit.
Vlerat dhe normat shoqërore mësohen që nga mosha e re dhe kjo gjë imponon nevojën për
shkolla më shumëetnike. Shumë nga profesorët me të cilët u takuam vunë në dukje nevojën
për programe shumëetnike, që duhet të fillojnë të zbatohen jo vetëm në ciklin fillor, por edhe
në shkollat e mesme.
Ajo çka mund të vërehet në sjelljen e studentëve nga shkollat ku mësohet në një gjuhë
është mungesa e tolerancës. Njohja e gjuhëve forcon edhe më shumë marrëdhëniet miqësore
ndërmjet fëmijëve që nga mosha e hershme. Po ashtu, sikurse kanë vënë në dukje shumë
profesorë, fëmijët kanë dëshirë të mësojnë në diversitet dhe për diversitetin. Për ta plotësuar
këtë dëshirë, shkollat shumëetnike që deri tani kanë qenë fare pak, duhet të zbatohen në më
shumë institucione arsimore në mbarë vendin.

Kristina Atovska është gazetare nga Maqedonia. Ajo e nisi karrierën e saj menjëherë pas diplomimit.
Ajo punon për TV 24. Përveç çështjeve politike, ekonomike dhe të krizave, ajo raporton edhe për të
drejtat e punëtorëve nga burimet prej sindikatave. Ajo mbron e paepur të drejtat e gazetarëve dhe
lirinë e medias dhe e ka bërë këtë edhe para se të pushohej nga puna e saj e parë si gazetare pasi
shkruajti një artikull ku kritikonte ashpër ish-Ministrin e Punëve të Brendshme.
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Gëzohem që po ju takoj!
Këtë vit, 18 nxënës të shkollave të mesme nga i gjithë Ballkani Perëndimor u takuan në qytetin e Mostarit
për të mësuar dhe për të diskutuar narrativat e përbashkëta dhe të kontestueshme të së kaluarës. Motoja e
shkollës: “Sfidoje historinë”. Ja çfarë nxorën nga ky aktivitet pjesëmarrësit dhe ligjëruesit.
“Pata rastin të mësoj shumë për mekanizmat e paskonfliktit përmes socializimit me të rinj dhe persona kreativë
nga i gjithë rajoni. Ne, pjesëmarrësit në punëtori, u kthyem
[në shtëpi] me shpresën për të normalizuar raportet, që
dukshëm janë të tronditura nga ndikimet politike negative.”
(Una Aliq, pjesëmarrëse nga Tuzla, Bosnje e
Hercegovinë)

“Kurrë nuk kisha takuar njerëz nga Bosnja apo Serbia më
parë dhe ishte vërtetë interesante të dëgjoja mendimet e
tyre dhe të kuptoja se si e shohin ata historinë e vendit tim,
si i shohin shqiptarët. Kështu, unë mësova më shumë për
kulturën e tyre dhe tani shoh se ne ndajmë bashkë një pjesë
të saj, pasi jemi nga i njëjti rajon”.

“Ishte një përvojë e paharrueshme. Ligjëruesit ishin të
mrekullueshëm dhe lëndët që na mësuan ishin relevante dhe
interesante. Në përgjithësi, kjo përvojë ishte domethënëse
për mua, sepse u takova me shumë njerëz fantastikë nga i
gjithë rajoni dhe mësova gjëra që zakonisht nuk na i mësojnë
në shkollë”.
(Una Llaziq, pjesëmarrëse nga Beogradi, Serbi)

“Kam punuar gjithnjë me brezat më të rinj, pasi kanë
potencialin më të madh për ndryshime. Besoj se të rinjtë
kanë më së shumti gjasa të tejkalojnë paragjykimet dhe të
ndryshojnë mënyrën se si i perceptojnë të tjerët. Këta janë
dhe brezat që pritet të udhëheqin shoqërinë në të ardhmen
dhe të formësojnë realitetin tonë”.

“Në fillim, ishim thjesht disa adoleshentë nga vende
të ndryshme të Ballkanit, por menjëherë pas ditës së parë
nuk mund të identifikoheshim më se cili grup përfaqësonte
Kosovën, Bosnje e Hercegovinën apo Serbinë, pasi të gjithë
rrinim bashkë në grupe të përziera. Me kujtohet që një nga
ligjëruesit na tha: ‘Sikur dhe popullsia e përgjithshme e
vendeve tona të kishte të njëjtën mendësi si njerëzit në këtë
dhomë, do të ishim në pozitë shumë më të mirë, në aspekt
politik dhe ekonomik”.
(Amil Salihi, pjesëmarrës nga Prizreni, Kosovë)
“Mësuam shumë për memorialet dhe trashëgiminë
kulturore, por mësuam edhe që ta shohim historinë ndryshe
e kjo është shumë e dobishme”.
(Teodora Stevanoviq, pjesëmarrëse nga Krushevci,
Serbi)

(Drin Krasniqi, pjesëmarrës nga Peja, Kosovë)

(Sabina Çehajiq-Clancy, ligjëruese nga Sarajeva,
Bosnje e Hercegovinë)
“Pyetja më provokuese kur merremi me ballafaqimin me të
kaluarën është: prej nga ia filloni dhe cilin dimension historik
– shoqëror, kulturor apo politik – përfshini? Përgjigjet për
këto pyetje lehtësojnë ose pengojnë pajtimin. Shkolla Verore
në Mostar “Sfido Historinë” u mor me çështjen e ballafaqimit
me të kaluarën nga këndvështrimi i arsimit. Qorrsokaku në
Ballkan i ka rrënjët thellë në sistemin e arsimit, që në një
mënyrë riprodhon kulturën e konfliktit, duke ndarë në dy
apo më shumë palë kundërshtare. Narrativa e secilit popull
dehumanizon njerëzit e vendit tjetër duke i mbyllur sytë para
vuajtjeve të tyre. Këto përshtypje u ngritën gjatë diskutimeve
tona pasi të gjithë pjesëmarrësit në shkollën verore ndanë
këndvështrimet e tyre për këtë temë. Pasuria e programit të
shkollës verore ofroi një qasje shumë gjithëpërfshirëse ndaj
temave të nxehta nga e kaluara. Mendoj se ky lloj i arsimit
është me rëndësi kyçe për të gjithë rajonin dhe duhet të
shërbejë si model për institucionet e arsimit në të gjithë
Ballkanin”.
(Shefik Shehu, ligjërues nga Tetova, I. R. J. e
Maqedonisë)

A doni të mësoni për shumë për këtë shkollë verore?
Shkoni në www.dwp-balkan.org dhe lexoni blogun
“Ballafaqimi me të kaluarën përmes takimeve të të rinjve
nga shoqëri të ndryshme pas-konfliktit” që është shkruar
nga dy pjesëmarrës.

Lajme dhe
përditësime:

Hapja e Qendrës së
Dokumentimit të Kosovës
Në fund të shtatorit të këtij viti, Fondi për të Drejtën Humanitare në
Kosovë bëri hapjen e Qendrës së Dokumentimit të Kosovës pranë bibliotekës
së qytetit „Hivzi Sylejmani“ në Prishtinë. Në kuadër të ekspozitës u shfaqën
nëntë filma të shkurtër të mbështetur në të dhëna nga pesë proceset gjyqësore
në Tribunalin e Hagës. Këto filma tregonin hetimin dhe gjykimet ndaj
Sllobodan Millosheviqit, Vlastimir Gjorgjeviqit, Nikolla Sainoviqit, Ramush
Haradinajt dhe Fatmir Limajt. Përveç këtyre filmave, u hap edhe ekspozita
e përkohshme nga Uejd Godard (Wade Goddard) nga Zelanda e Re me
fotografi të bëra gjatë luftës në Kosovë dhe me skulpturat skulptorit kosovar
Ismet Jonuzi të bëra nga armët.
Drejtori Ekzekutiv i Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë Bekim
Blakaj i inkurajoi të mbijetuarit që t’i lejojnë historitë e tyre të dokumentohen
nga Qendra e Dokumentimit ose të sjellin sende nga koha e luftës. Gjithashtu,
ai vuri në dukje se seancat dëgjimore të Dhomës së Posaçme të Kosovës, që do
të mbahen në Hagë kundër luftëtarëve të ish-Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës
do të mbulohen edhe në Qendër.
Qendra e Dokumentimit tani është e hapur për publikun dhe synon të
jetë një vend për hulumtime dhe informacion, sidomos për studentët, të cilët
duan të mësojnë më shumë për luftën dhe ICTY.
Qendra e Dokumentimit të Kosovës, biblioteka e qytetit „Hivzi Sylejmani“,
Rr. Sadik Bekteshi, Nr. 16, Prishtinë

Promovimi i librit „Serbët dhe shqiptarët
përgjatë shekujve“ nga Petrit Imami
14 nëntor 2017, 14:00 Qendra Evropiane e Informacionit dhe Kulturës në
Prishtinë (Rruga Nënë Tereza 63, Prishtinë 10000, Kosovë)

Numri i
radhës:
Në numrin e ardhshëm të revistës Balkan.
Perspektives ne do të shqyrtojmë çështjen
e rëndësisë që ka Drejtësia në proceset
e ballafaqimit me të kaluarën dhe se si
Gjykatat Speciale mund t’i kontribuojnë
arritjes së Drejtësisë dhe Pajtimit.

Pas promovimit të librit „Serbët dhe shqiptarët përgjatë shekujve“ nga
Petrit Imami gjatë festivalit Mirëdita, dobar dan! Në qershor të këtij viti në
Beograd, edhe në Prishtinë u organizua debati dhe promovimi. Organizimi u
bë nga festivali Mirëdita, dobar dan! Dhe shtëpia botuese Samizdat B92.Libri,
i cili i ngjason një enciklopedie, që përdor pothuajse të gjithë informacionin
nga burimet historike, arkivat, hulumtimet në terren, intervista me hulumtues
dhe akterë politikë, përpiqet t’u japë përgjigje marrëdhënieve mes këtyre
kombeve që jetojnë krahas njëri-tjetrit përmbi njëmijë vjet.
Në këtë ngjarje folën: Z. Aleksandar Pavlloviq (Instituti për Filozofi dhe
Teori Sociale), Z. Shkelzen Maliqi (filozof ) dhe Z. Shkelzen Gashi (publicist).
Ngjarja u moderua nga Z. Veran Matiq (Drejtor i Samizdat B92).
Festivali “Mirëdita, dobar dan!” organizohet nga Integra (Kosovë) në
partneritet me Fondacionin Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS), Iniciativa
Rinore për të Drejta të Njeriut (Serbi) dhe Iniciativat Qytetare (Serbi), me
mbështetje nga Fondacioni Charles Stewart MOTT, Ambasada e Zvicrës në
Prishtinë dhe Ministria e Kulturës në Kosovë.
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Impressum
Balkan.Perspectives botohet nga forumZFD.
Forumi i Shërbimit Civil Paqësor (forumZFD - Forum Ziviler Friedensdienst), është organizatë gjermane e themeluar në
vitin 1996. Kjo organizatë trajnon dhe angazhon ekspertë të paqes në rajonet e konfliktit që të bashkëpunojnë me akterët
vendorë për të promovuar bashkëjetesë paqësore dhe zgjidhje pa dhunë të konflikteve. Partneri strategjik për Ballkanin
Perëndimor është Pax Christi në Dioqezën e Aachen.
Në Ballkanin Perëndimor, fokusi është tek projekte në fushën e ballafaqimit me të kaluarën dhe për zhvillim të dialogut në
mes të grupeve kundërshtare. Këtu përfshihen projektet e ndërmjetësimit nëpër shkolla, mbështetja e shoqërisë civile ose
zhvillimi i kapacitetit të medias për një qasje më konstruktive ndaj ballafaqimit me të kaluarën.
Programi financohet nga Ministria Federale për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik e Gjermanisë (BMZ).
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Zyra në Kosovë:
Sejdi Kryeziu 16 - Pejton
10000 Prishtinë
Zyra në Bosnjë e Hercegovinë:
ul. Branilaca Sarajeva 19 B
71000 Sarajevë

Zyra në Serbi:
Resavska 16
11000 Beograd
Zyra në Maqedoni:
ul. Borka Taleski 11/4
1000 Shkup

Mohim i përgjegjësisë
Balkan.Perspectives është krijuar si një platformë rajonale për debate konstruktive mbi ballafaqimin me të kaluarën. Pikëpamjet
e shprehura në këtë revistë janë ato të kontribuesve përkatës dhe nuk pasqyrojnë pikëpamjet e redaktorit apo të forumZFD-së
dhe partnerëve të tij. Botuesit i kanë kontrolluar me kujdes lidhjet e internetit të promovuara në këtë revistë, por ata nuk mund
të mbahen përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të jashtme të internetit.
Kopjimi dhe rishpërndarja e këtij materiali, qoftë në formë të shtypur apo elektronike është i pranueshëm, por vetëm nëse
teksti nuk ndryshohet dhe nëse përfshihen citimet e duhura. Për këtë nuk kërkohet pagesë.
Për më shumë artikuj dhe informacion lidhur me tematikën e ballafaqimit me të kaluarën, vizitoni uebfaqen tonë:
www.dwp-balkan.org!

