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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.




