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...Nëse do të mësosh se si kanë rrjedhur 
ecuria dhe fuqizimi i mbështetjes për

Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës dhe rrugëtimi
i njerëzve drejt saj, ky libër është një vlerë
dhe njëkohësisht një dritare e pazakontë.

Nëpërmjet fakteve dhe dokumenteve 
historike, shumica të cituara dhe të botuara

në libër, mund të mësosh se është kaluar 
nëpërmjet shpalljes së fakteve, edhe kur nuk
je i besuar; nëpërmjet deklaratave, edhe kur

ato janë quajtur heretike; nëpërmjet njohjeve
me publicistë dhe aktivistë të të drejtave të 

njeriut, edhe pse fillimisht kanë qenë të
paktë; nëpërmjet botimeve të ndryshme në

shtypin e kohës; edhe pse gazetat bënin
kujdes; nëpërmjet takimeve me shtetarë dhe

diplomatë; edhe pse ata ishin të vëmendshëm
që të mos trazonin Jugosllavinë e mbetur,

deri tek kalimi në demonstrata dhe protesta
masive... Ky përshkallëzim ka çuar pastaj deri

tek njohja, përkrahja dhe mbështetja e
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës...

Bedri Islami

LPK
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Politika nordike 

Parathënie 
 
Në maj të vitit 2012 revista “Drini”, në kuadër të shënimit të 100-

vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë, i bëri një kërkesë veprimtarit të 
njohur të çështjes kombëtare me banim në Oslo të Norvegjisë, z. Nufri 
R. Lekës, që nëpërmjet një interviste të rrëfejë për veprimtarinë e vet 
patriotike në diasporë.  

Pasi kërkesa e revistës “Drini” ishte që intervista të bazohej në 
dokumente/referenca të verifikueshme, intervista e botuar doli e gjatë. 
Rrjedhimisht, me iniciativat dhe propozimet e ish-bashkëveprimtarëve 
dhe miqve të Nufri R. Lekës, revistës “Drini”, lexuesve të revistës 
“Drini” etj., u vendos që kjo intervistë me dokumentet/referencat 
përkatëse të përkthyera në gjuhën shqipe të botohet në këtë libër si një 
rrëfim i komprimuar dhe i dokumentuar i Nufri R. Lekës për 
veprimtarinë e tij në kuadër të Lëvizjes Popullore të Kosovës.  

Së këndejmi, lexuesit e këtij libri e kanë mundësinë të lexojnë edhe 
një rezyme historiko-politike të shteteve nordike, që të informohen më 
konkretisht dhe më thellë për politikën nordike. Kjo rezyme historiko-
politike e shteteve nordike është shkruar enkas për revistën “Drini” 
nga Fatmir R. Lekaj, politolog, por për të parën herë botohet në këtë 
libër.  

Gjergj Kabashi, drejtor i revistës “Drini”, 2013 
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Rezyme historiko-politike e shteteve nordike 
 

Hyrje 
 
Shikuar historikisht, shtetet nordike karakterizohen nga veçantia e 

përbashkët në politikat e tyre të brendshme dhe nga dallueshmëria në 
politikat e tyre të jashtme. Duke i identifikuar disa karakteristika të 
përbashkëta të shteteve nordike në politikat e tyre të brendshme, 
mund ta përkufizojmë në një mënyrë më konkrete veçantinë e 
përbashkët politike të shteteve nordike por, vetëm duke i identifikuar 
këto karakteristika si një pako karakteristikash të shteteve nordike, e 
jo si karakteristika të izoluara veç e veç, sepse ndonjëra nga këto 
karakteristika, si karakteristikë e izoluar, mund të identifikohet në 
një masë edhe në politikat e shteteve të tjera evropiane. Duke marrë 
pikënisje në historinë politike të shteteve nordike, mund t’i 
identifikojmë në një mënyrë më të thellë shkaqet historiko-politike që 
i kanë kushtëzuar shtetet nordike të evoluojnë dallueshëm në politikat 
e tyre të jashtme, gjithashtu t’i diferencojmë (në bazë të rolit të tyre 
proaktiv) në kuadër të bashkëveprimit ndërkombëtar. 

 
Karakteristikat që i dallojnë shtetet nordike nga 

shtetet e tjera evropiane 
 
Fillimi i vitit 1930 shënon një pikënisje për formësimin e 

dallueshmërisë politike në mes të shteteve nordike si një grup shtetesh 
(Danimarkës, Suedisë, Norvegjisë, Finlandës, Islandës) dhe shteteve të 
tjera evropiane. Kjo periudhë e fillimviteve 1930-ta në shtetet nordike 
konsiderohet si “një rrugë e tretë” (në mes të fashizmit dhe 
komunizmit) e karakterizuar me më pak konflikt në shoqëri dhe me 
nivel punësimi më të lartë. Me fjalë të tjera, përderisa në këtë 
periudhë, pothuajse në tërë kontinentin e Evropës, sistemet 
demokratike u zëvendësuan nga sistemet autoritare, në shtetet 
nordike lulëzuan sistemet demokratike të karakterizuara nga: lëvizjet e 
forta korporative, nga shtetet aktive/ndërhyrëse në ekonomi, nga 
lëvizjet e fuqishme të punëtorëve që u centralizuan në organizata të 
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mëdha, në veçanti në Skandinavi (Danimarkë, Suedi, Norvegji). Kjo 
dallueshmëri në mes të shteteve nordike dhe shteteve të tjera 
evropiane ka rezultuar me kohë në disa karakteristika që, si një pako 
karakteristikash, i dallojnë shtetet nordike nga shtetet e tjera 
evropiane.  

Sistemi multipartiak me aftësi të fortë të vendimmarrjes është një 
karakteristikë e përbashkët e shteteve nordike në kuptimin se një 
numër i madh i partive janë pjesë e parlamenteve nordike dhe se, 
pavarësisht që asnjë parti nuk e ka shumicën, ekziston aftësia për 
vendimmarrje. Gjithashtu, tradita konsensuale për dizajnimin e 
politikave është karakteristikë e shteteve nordike, që nënkupton se 
ekzistojnë praktikat për përpjekjet në arritjen e konsensuseve për 
çështjet politike: duke marrë pikënisje në pikat pajtuese në mes të 
palëve kundërshtuese, e jo duke marrë pikënisje në pikat 
kundërshtuese. Me fjalë të tjera, politikanët në shtetet nordike janë 
shumë të prirur të përpiqen të ndërtojnë konsensuse për çështjet 
politike, fillimisht duke pasur aftësinë dhe vullnetin t’i identifikojnë 
pikat për të cilat pajtohen, pastaj duke u përpjekur ta zgjerojnë këtë 
unitet rreth pikave pajtuese.  

Një karakteristikë tjetër shumë e rëndësishme është korporativizmi 
shoqëror, që nënkupton se grupet e interesit, shoqëria civile në 
përgjithësi dhe ekspertët e kanë një rol shumë të rëndësishëm në 
dizajnimin e politikave nëpërmes “kanalit korporativ”. Grupet e 
interesit dhe shoqëria civile në përgjithësi, duke marrë pjesë në 
komisione për çështjet e caktuara (nëpërmes takimeve të rregullta në 
komisionet negociuese me autoritetet shtetërore: burokracinë, 
komitetet partiake pranë parlamentit etj.) e kanë ndikimin e vet të 
rëndësishëm në dizajnimin e politikave. Gjithashtu, ekspertët e 
fushave të caktuara e kanë një pozitë të fortë dhe legjitime në 
dizajnimin e politikave, jo duke u bazuar në politikat ideologjike, por 
duke u bazuar në radhë të parë në njohuritë e tyre profesionale që 
kanë për fushat e caktuara.  

Korporativizmi shoqëror (si zgjidhje në mes të korporativizmit 
shtetëror dhe lobizmit) legjitimohet në bazë të argumentimit se kanali 
korporativ (kanali organizativ) e plotëson (por nuk e zëvendëson) 
demokracinë reprezantuese (kanalin numerik, zinxhirin e udhëheqjes 
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parlamentare nëpërmes votës së dhënë nga qytetarët). Njëkohësisht, 
kanali korporativ e forcon legjitimitetin dhe efektivitetin e shtetit, 
sepse shteti nga njëra anë më lehtë e legjitimon ndërhyrjen e vet në 
implementimin e vendimeve politike, duke i bërë bashkëpërgjegjëse 
organizatat (palët e prekura/përfshira për çështjet e caktuara) gjatë 
procesit të dizajnimit të politikave të caktuara, nga ana tjetër shteti 
bëhet më efektiv (me zgjerimin e detyrave shtetërore) duke e deleguar 
autorizimin (nëpërmes kanalit korporativ) tek organizatat e caktuara 
për t’i implementuar politikat e caktuara.  

Po nëpërmjet kanalit korporativ (duke u marrë parasysh dhe duke u 
negociuar interesat dhe vlerat e grupeve të ndryshme shoqërore) 
shmangen dhe mbahen nën kontroll konfliktet e mëdha në shoqërinë 
si tërësi. Megjithëkëtë, korporativizmi shoqëror gjatë disa periudhave 
kohore ka rezultuar me tendencën e segmentimit të interesave të 
caktuara (që përfaqësojnë resorët e caktuar dhe të rëndësishëm 
ekonomikë) duke mos marrë parasysh interesat e grupeve të tjera 
shoqërore dhe interesin e shoqërisë si tërësi. Këto interesa 
segmentohen duke u bërë aleancat në mes të grupeve të caktuara 
shoqërore të interesit, komiteteve përkatëse në parlament dhe 
drejtorive/ministrive përkatëse saqë në periudha të caktuara 
studiuesit kanë konstatuar se ky segmentim ka shkuar në dëm të 
demokracisë reprezantuese (kanalit numerik) në kuptimin se “votat po 
numërohen, ndërsa interesat e segmentura po vendosin më shumë”. 
Për shembull, në vitet 1960-ta studiuesit e kanë ngritur për shqyrtim 
të ashtuquajturën tezën e segmentimit, e kjo ka ndikuar që politologët 
dhe sociologët norvegjezë të bëjnë një hulumtim të gjatë në periudhën 
1972 - 1981 nëpërmes të ashtuquajturit “Raporti për pushtetin”. 
Gjithashtu, në Suedi është bërë një hulumtim i ngjashëm në periudhën 
1985-1990. Një raport të ngjashëm studiuesit norvegjezë e kanë bërë 
edhe në periudhën 1998-2003.  

Gjatë viteve ’80-ta studiuesit kanë identifikuar një transformim nga 
tendenca e “segmentimit korporativ” në tendencën e “përgjithësimit 
korporativ”, që nënkupton se nga njëra anë grupet e interesit fillojnë 
t’i marrin parasysh interesat ndërgrupore, duke bërë aleanca 
ndërgrupore jashtë segmenteve të interesave të tyre që i përfaqësojnë, 
pa marrë parasysh forcën ekonomike që e reprezantojnë grupet e 
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ndryshme të interesit. Nga ana tjetër, grupet e interesit nëpërmes 
dialogut deliberativ ndërgjegjësohen për t’i legjitimuar interesat e tyre, 
duke argumentuar se interesat e tyre janë edhe interesa që i shërbejnë 
shoqërisë si tërësi (grupet e interesit që të mund ta legjitimojnë 
ekzistencën e vet, vetëdijesohen se interesat që i përfaqësojnë mund të 
legjitimohen vetëm derisa nuk janë të dëmshme për interesin e 
përgjithshëm të shoqërisë si tërësi). Me fjalë të tjera, tendenca e 
segmentimit korporativ karakterizohet nga veprimi strategjik dhe 
segmentimi i formalizuar institucionalisht në mes të shtetit dhe 
grupimeve shoqërore, duke ndërkomunikuar interesin e përgjithshëm 
të shoqërisë si tërësi. Ndërsa tendenca e përgjithësimit korporativ 
karakterizohet nga veprimi deliberativ (argumentimi) dhe 
intersegmentalizmi, duke e komunikuar edhe interesin e përgjithshëm 
të shoqërisë si tërësi. Rrjedhimisht, tendenca e përgjithësimit 
korporativ ndikon që korporativizmi shoqëror të bëhet edhe më pak i 
formalizuar dhe edhe më shumë pluralist, duke e përfshirë edhe 
veprimtarinë lobiste. Për shembull, kontaktet joformale në mes të 
politikanëve dhe shoqërisë civile. 

Një karakteristikë tjetër që dominon në shoqëritë nordike janë 
marrëveshjet kolektive të punës në lidhje me pagat, kushtet e punës, 
orarin e punës, pushimin etj., si rezultat i negociatave në mes të 
organizatave të punëtorëve dhe organizatave të punëdhënësve. Kjo 
nuk do të thotë se nuk ka edhe përcaktime individuale të pagave, por 
marrëveshjet kolektive të punës (për dallim të shteteve të tjera) janë 
shumë dominuese në shtetet nordike. 

Shtetet nordike janë të karakterizuara nga një traditë e fortë e 
ndërhyrjes së shtetit në rregullimin e tregut, duke bërë kështu që 
shteti të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në ekonomi. Me fjalë të tjera, 
shtetet nordike janë aktive në rregullimin e tregut, duke qenë të 
prirura nga ideja se rregullimi i tregut në mënyrë të caktuar i shërben 
shoqërisë si tërësi në kuptimin se: kur një grup shoqëror e përjeton se 
shteti duke qenë aktiv në caktimin e rregullave të tregut i krijon siguri 
ekonomike, atëherë edhe grupet e tjera shoqërore kërkojnë nga shteti 
një siguri të ngjashme ekonomike, e në këtë mënyrë shteti arrin t’i 
evitojë problemet që rrezikojnë mirëqenien e përgjithshme shoqërore 
(shtetin e mirëqenies). Rrjedhimisht, historia e shteteve nordike në 



15 
 

Politika nordike 

raport me tregun e lirë karakterizohet fillimisht nga disa rregullime të 
vogla të tregut dhe gradualisht nga evoluimi i sistemit si tërësi në 
drejtimin ku shumica e grupeve shoqërore kanë kërkuar mbrojtje 
ekonomike nga shteti. Kjo nuk nënkupton se ndërhyrja e shtetit mund 
t’i rregullojë të gjitha problemet ekonomike, por nënkupton se 
ndërhyrja e shtetit mund të kontribuojë shumë për një ekonomi dhe 
për një mirëqenie më të mirë.  

Një karakteristikë tjetër e shteteve nordike është se elitat kanë 
relacione të personalizuara duke u njohur në mes vete (jo vetëm 
personalisht, por edhe në lidhje me pikëpamjet, vlerat dhe preferencat 
politike), e kjo kontribuon që më lehtë të vijnë tek zgjidhjet 
pragmatike për çështjet politike. Me fjalë të tjera, relacionet e 
personalizuara kanë krijuar një traditë që nënkupton se elitat në 
shtetet nordike (elitat politike, elitat e shoqërisë civile, elitat 
burokratike etj.) e kuptojnë më lehtë se çka është e rëndësishme për 
palën e kundërt dhe anasjelltas, duke rezultuar kështu në një kulturë 
negociuese, në një kulturë të përmbajtjes nga ofendimet personale 
ndaj njëri-tjetrit. Janë evidente kompromiset kur njëra palë heq dorë 
nga diçka më pak e rëndësishme, e pala tjetër heq dorë nga diçka më 
pak e rëndësishme, duke u takuar kështu në një pikë afër mesit. 
Relacionet e personalizuara në mes të elitave janë fenomene të 
shteteve të vogla, jo vetëm të shteteve nordike. Kjo mund të jetë 
negative në disa shtete ku ekziston kultura e korrupsionit, por në 
shtetet nordike kjo ka luajtur rol pozitiv për kompromiset në 
politikbërje. Megjithëkëtë, duhet potencuar se ka edhe biefekte të 
këtyre relacioneve të personalizuara. Për shembull, nganjëherë shfaqet 
fenomeni kur “shoku shokun e punëson në nivele të larta shtetërore”, 
duke shpërfillur kështu kriteret për punësim. Por, ky fenomen, sapo të 
shfaqet, luftohet në mënyrë efikase nga mediet dhe ligjet përkatëse 
konform kritereve ligjore për punësim. 

Sistemet partiake në shtetet nordike janë të karakterizuara nga 
modeli nordik pesëpartiak. Me fjalë të tjera, sistemet partiake në 
shtetet nordike mund të përkufizohen dhe analizohen duke marrë 
pikënisje këtë model pesëpartiak, njëkohësisht edhe duke u bazuar në 
devijimet nga ky model. Prapavija historike e modelit nordik 
pesëpartiak është, nga njëra anë e karakterizuar nga qendra e djathtë 
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politike deri tek e djathta politike (partitë agrare, partitë liberale dhe 
partitë e djathta konservative), nga ana tjetër nga qendra e majtë 
politike deri tek e majta politike (partitë socialdemokrate dhe partitë 
revolucionare komuniste). Rrjedhimisht, modeli nordik pesëpartiak 
(edhe pse emrat e partive simotra në shtetet nordike dallojnë 
pjesërisht me njëra-tjetrën) është, nga njëra anë i karakterizuar nga 
një parti e madhe socialdemokrate (dy ose tri herë më e madhe se 
partitë e tjera) dhe nga një parti e majtë socialiste si parti më e vogël 
(në disa raste e bazuar në partinë e mëhershme komuniste), nga ana 
tjetër nga një parti liberale, nga një parti agrare dhe nga një parti e 
djathtë konservative.  

Ky model nordik pesëpartiak është i idealizuar sepse duhet pasur 
parasysh se në kohë dhe hapësirë ka devijime në sistemet partiake 
nordike që nuk korrespondojnë krejtësisht me modelin nordik 
pesëpartiak, sidomos Islanda dhe Finlanda, por nga pak devijojnë 
edhe shtetet skandinave. Megjithëkëtë, prej viteve 1920-ta deri në vitet 
1970-ta sistemet partiake në skandinavi (Suedi, Norvegji dhe 
Danimarkë) korrespondojnë në një shkallë të lartë me modelin nordik 
pesëpartiak. Për shembull, në Norvegji kjo periudhë karakterizohet 
vetëm nga një devijim i vogël, përkatësisht nga ekzistenca e Partisë 
Popullore Krishtere (Kristelig Folkeparti) ngase në këtë periudhë 
shtetet e tjera nordike nuk kanë pasur parti popullore krishtere në 
parlamentet e tyre. Po ashtu, në Danimarkë në këtë periudhë ka 
devijime të vogla që kryesisht karakterizohen nga ekzistenca e 
përkohshme e disa partive në parlamentin danez, gjithashtu nga 
prania e reprezentuesit të minoritetit gjerman në jugun e Danimarkës 
që, herë pas here, e ka reprezantuar minoritetin gjerman në 
parlamentin danez.  

Partia Liberale në Danimarkë është relevante të problematizohet në 
lidhje me modelin nordik pesëpartiak sepse, shikuar historikisht, 
mund të thuhet se ekzistojnë dy parti liberale në Danimarkë. E 
ashtuquajtura Partia e Majtë (Venstre), e cila e ka pasur rolin primar si 
Parti Agrare (e ndërlidhur me reformën agrare) dhe që ideologjikisht e 
ka pasur rolin e Partisë Liberale (duke i prirë procesit të 
demokratizmit të plotë në Danimarkë), e cilësuar edhe si Parti e 
Qendrës Liberale. Gjithashtu, prej vitit 1905 fenomen politik në 
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sistemin partiak të Danimarkës është edhe një Parti Liberale (e 
cilësuar edhe si Parti Social-Liberale), e ashtuquajtura Partia e Majtë 
Radikale (Radikale Venstre). Kështu që, në Danimarkë është një 
traditë e bashkëpërzierjes në mes të agrarëve dhe liberalëve që kanë 
qëndruar historikisht bashkë në Partinë e Majtë (Venstre) për shkak të 
historisë së veçantë të kësaj partie.  

Gjithashtu, është e pranishme në kontiniutet edhe një parti e 
veçantë liberale, përkatësisht Partia e Majtë Radikale (Radikale 
Venstre). Devijimi më i madh (sesa në Norvegji dhe në Danimarkë) 
nga modeli nordik pesëpartiak gjatë kësaj periudhe ka qenë në 
Finlandë ku, përpos një partie domethënëse të minoritetit suedez, e 
ashtuquajtura Partia Popullore Suedeze (Svenska Folkpartiet) spektri i 
majtë politik dominohej (në vend të Partisë Socialdemokrate, e cila 
ishte një parti e vogël në këtë periudhë) nga një parti e madhe 
komuniste. E, shikuar historikisht, Partia Agrare, e cila më vonë e 
ndryshoi emrin në Partinë e Qendrës (Keskustapuolue), është 
historikisht partia më e rëndësishme e spektrit të djathtë politik në 
Finlandë, sepse shtresa fshatare në Finlandë (sikurse edhe në 
Norvegji) ka pasur një rol shumë të rëndësishëm historik.  

Gjatë periudhave historike, kur qytetet e Finlandës dominoheshin 
nga suedezët, e kur rusët e kontrollonin politikën finlandeze, 
fshatarësia finlandeze u bë shtyllë e kombit finlandez. Kjo është një 
parti shumë interesante në kuptimin se është diçka më shumë dhe 
diçka më ndryshe krahasuar me partitë e tjera agrare në shtetet 
nordike, sepse tradicionalisht ka qenë partia kryesore antikomuniste, 
njëkohësisht në politikën ekonomike e orientuar afër qendrës politike, 
ndërsa në disa dimensione të tjera politike (kombformim, shtetformim 
etj.) e orientuar tërësisht tek e djathta politike, sidomos parti 
interesante për studiuesit e jashtëm që merren me studimin e partive 
politike të Evropës lindore dhe që dëshirojnë t’i kuptojnë më lehtë 
dimensionet e së djathtës/majtës politike të partive në Evropën 
lindore. Sepse, duke marrë pikënisje në historinë e (Partisë Agrare) 
Partisë së Qendrës në Finlandë, mund të kuptohet më lehtë se si një 
parti mund të orientohet afër qendrës në politikat ekonomike, ndërsa 
në të gjitha dimensionet e tjera politike (identitetit nacional, qëndrimit 
ndaj minoriteteve, antikomunizmit etj.) të orientohet krejtësisht tek e 
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djathta politike. Megjithëkëtë, devijuesja më e madhe nga modeli 
nordik pesëpartiak është Islanda, pasi partia dominuese në Islandë 
gjatë kësaj periudhe ka qenë partia e djathtë konservatore, e 
ashtuquajtura Partia e Pavarësisë (Sjálfstæ!isflokkurinn). Gjithashtu, 
Islandës i ka munguar krejtësisht Partia Liberale, e cila është formuar 
shumë më vonë. Suedia në këtë periudhë ka qenë më së shumti në 
përputhje me modelin nordik pesëpartiak.  

Një shpjegim i rëndësishëm pse shtetet nordike karakterizohen nga 
konsensusi në shoqëri dhe nga kompromisi në politikë ka të bëjë se 
politika në shtetet nordike tradicionalisht dominohet nga menaxhimi i 
konflikteve të interesave ekonomike, e jo sikurse në shumë shtete të 
tjera evropiane dhe në përgjithësi në shtetet e tjera në botë, ku politika 
dominohet nga menaxhimi i konflikteve gjuhësore, religjioze, 
territoriale etj. Rrjedhimisht është më e lehtë të arrihen kompromiset 
për konfliktet e bazuara në interesa sesa të arrihen kompromiset për 
konfliktet e bazuara në vlera. Sikur të kishte qenë politika në shtetet 
nordike e dominuar nga çështjet që kanë të bëjnë me gjuhën, 
religjionin etj., kultura e konsensusit në shoqëri dhe kultura e 
kompromisit në politikë nuk do të ishte siç është. Kjo nuk do të thotë 
se politika në shtetet nordike nuk ka qenë aspak e sfiduar nga 
konfliktet për çështjet e tjera. Për shembull, prania e minoritetit 
suedez në Finlandë dhe prania e minoritetit gjerman në Danimarkë 
kanë qenë çështje sfiduese, por kurrë nuk kanë arritur të bëhen çështje 
që dominojnë politikën daneze dhe politikën finlandeze. Kryesisht 
janë trajtuar dhe zgjidhur në mënyra të civilizuara. Gjithashtu, mund 
të thuhet se (krahasuar me shtetet e tjera evropiane dhe me shtetet e 
tjera në botë) mungesa e kontestimeve të mëdha territoriale në mes të 
shteteve nordike (gjatë historisë) ka kontribuar të zhduken traditat e 
zgjedhjeve të konflikteve në mënyra ekstreme. 

Por disa studiues të shteteve nordike e mbivlerësojnë dallimin në 
mes shteteve nordike dhe shteteve të tjera. Me fjalë të tjera, disa 
studiues, duke paraqitur imazhe të idealizuara të stabilitetit dhe të 
konsensusit në shtetet nordike, e paraqesin politikën në shtetet 
nordike edhe më të “bukur” sesa që është në realitet. Stabiliteti dhe 
konsensusi janë karakteristika kryesore, mirëpo kjo nuk do të thotë se 
nuk ka përjashtime nga këto dy karakteristika kryesore. Për shembull, 
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Suedia, e cila karakterizohet më së shumti nga stabiliteti politik, nga 
mesi i viteve ’70-ta deri në fillimvitet ’80-ta e ka pasur një udhëheqje 
jostabile me qeveritë që vinin dhe shkonin si pasojë e 
mosmarrëveshjeve në lidhje me çështjet kyçe siç janë: prodhimi i 
energjisë elektrike, buxheti shtetëror dhe çështjet e tjera.  

Një shembull tjetër i jostabilitetit politik në shtetet nordike është 
shfaqja e partive të reja politike në parlamentet e shteteve nordike në 
fillim të viteve ’70-ta. Atëkohë sistemet partiake në shtetet nordike 
kanë rezultuar me devijime të tjera nga modeli nordik pesëpartiak, në 
veçanti në Danimarkë, ngaqë prania e partive në parlamentin danez 
pothuajse u dyfishua në 10 parti. Partia Popullore Krishtere (Kristeligt 
Folkeparti) rezultoi në parlamentin danez si subjekt politik kundër 
sekularizimit (kundër ligjeve për ndalesën e mësimit fetar në shkolla) 
dhe kundër liberalizimit të pornografisë (në fillimvitet 1970-ta 
Danimarka ishte vendi i parë në shtetet nordike që i dha mbrojtje 
ligjore liberalizimit të pornografisë). Gjithashtu, shkak për shfaqjen e 
Partisë Popullore Krishtere ishte edhe çështja e abortit që në këtë kohë 
shihej si një çështje transnacionale. Danimarka ka traditë të ketë 
tatime edhe më të larta sesa shtetet e tjera nordike, por shkaku pse 
Partia Përparimtare (Fremskridtspartiet) rezultoi si parti e protestës 
kundër tatimeve të larta ishte sepse edhe koalicioni qeveritar i djathtë 
që ishte në pushtet për një kohë të gjatë në këtë kohë filloi t’i ngrehë 
tatimet në nivel të njëjtë sikurse bënin socialdemokratët më herët.  

Demokratët e Qendrës (Centrumsdemokraterne) rezultuan si një 
çarje ideologjike nga socialdemokratët (Socialdemokraterne) sepse, 
sipas tyre, socialdemokratët ishin bërë më majtistë sesa që duhej. 
Shkaku pse edhe Partia e Majtë Socialiste (Venstre Sosialistisk Parti) u 
shfaq në këtë kohë në Danimarkë (edhe pse ekzistonte Partia 
Popullore Socialiste: Sosialistisk Folkeparti) ka të bëjë me 
kundërshtimet në mes të krahut të majtë pro/kundër anëtarësimit në 
Bashkimin Evropian dhe me relacionin pro/kundër politikave të 
NATO-s. Gjithashtu, pragu i ulët zgjedhor 2 % është një shpjegim për 
hyrjen e këtyre partive të reja në parlamentin danez, sepse ua bëri të 
lehtë dhe atraktive grupeve të caktuara politike të bëjnë çarje nga 
partitë e tjera dhe t’i formojnë partitë e veta. Ndërsa shkaku pse më 
vonë edhe një parti tjetër u shfaq dhe hyri në parlamentin danez, 
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përkatësisht partia popullore daneze (Dansk Folkeparti), është sepse 
një grup bëri çarje nga partia përparimtare (Fremskridtspartiet) në 
krye me znj. Pia Sjærskog, për ta bërë mobilizimin kundër politikës 
liberale daneze ndaj emigrantëve. Në Norvegji, në fillimvitet ’70-ta 
kanë hyrë disa parti të reja në parlamentin norvegjez.  

Partia Liberale Popullore (Det Liberale Folkepartiet) u shfaq si 
rezultat i një çarje nga Partia Historike Liberale Norvegjeze (Venstre) 
për shkak të mosunitetit në pyetjen pro/kundër anëtarësimit në 
Bashkimin Evropian. Partia Përparimtare (Fremskrittspartiet) rezultoi 
si një parti e protestës kundër tatimeve të larta dhe si rezultat i 
diskrepancës në mes të zgjedhësve dhe partive politike, në lidhje me 
çështjen e anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Partia Socialiste e 
Majtë (Sosialistisk Venstreparti) u themelua në vitin 1972 nga disa 
socialdemokratë që bënë çarje nga Partia Norvegjeze Socialdemokrate, 
e ashtuquajtura Partia Norvegjeze e Punës (Norsk Arbeiderparti) dhe 
nga disa komunistë që ishin kundër anëtarësimit në Bashkimin 
Evropian dhe në NATO.  

Në vitin 1989 një subjekt politik i quajtur Aksioni i Finmarkut 
(Aksjon i Finmark) hyri me një përfaqësues në parlamentin norvegjez. 
Ky subjekt politik fitoi një mandat sepse fitoi pothuajse të gjitha votat 
në prefekturën e Finmarkut, që është prefektura më e madhe 
gjeografikisht në Norvegji. Por ky subjekt politik nuk ka arritur të 
vazhdojë të hyjë prapë në parlamentin norvegjez. Gjithashtu, Partia 
Bregdetare (Kystpartiet) ka arritur në vitin 1997 të përfaqësohet nga 
një reprezentues i saj në dy perioda në parlamentin norvegjez. Edhe 
kjo parti nuk mundi të vazhdojë të jetë më pjesë e parlamentit 
norvegjez, përveç të tjerash, për shkak të mosunitetit të brendshëm që 
kishte të bënte me një bashkëpërzierje në mes të retorikës periferike 
dhe populizmit djathtist. Shpjegimi pse në Norvegji nuk ka rezultuar 
një parti stabile e gjelbër, është sepse partitë e tjera, Partia e Majtë 
Socialiste (Sosialistisk Venstreparti), Partia Liberale Historike 
Norvegjeze, e quajtur Partia e Majtë (Venstre) dhe Partia Agrare, e 
quajtur Partia e Qendrës (Sentrumspartiet) i kanë “grabitur” (marrë 
përsipër) çështjet ambientaliste.  

Në Suedi hyrja e partive të reja në parlament pas vitit 1970 
(krahasuar me shtetet e tjera nordike) është më e vogël dhe, sipas 
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studiuesve, shpjegimi për këtë është kryesisht pragu i lartë zgjedhor. 
Megjithëkëtë, partia demokristiane (Kristdemokraterna) ka arritur të 
hyjë në parlamentin suedez në vitin 1985 në krye me Alf Svensson, i 
cili është popullarizuar aq shumë saqë arriti të mbledhë rreth vetes 
disa votues nga spektri i djathtë politik.  

Partia e të Gjelbërve (Miljöpartiet de Gröna) ka hyrë në parlamentin 
suedez në vitin 1988, në vazhdën e etablimit të partive të gjelbra si 
rezultat i efektit nga katastrofa atomike e Çernobilit. Në fakt, janë 
aktivistët e fushatës kundër centraleve bërthamore që formuan Partinë 
e Gjelbër Suedeze, e kjo parti pastaj mbeti fenomen politik permanent 
në sistemin partiak suedez. Gjithashtu, partia demokracia e re (Ny 
Demokrati) arriti të hyjë në parlamentin suedez në vitin 1991. Kjo 
parti ishte një përpjekje për të formuar një parti simotër të partive 
populiste në Norvegji dhe në Danimarkë kundër tatimeve të larta etj., 
të ashtuquajturave partive përparimtare (Fremskrittspartiet & 
Fremskridtspartiet) në Norvegji dhe në Danimarkë.  

Partia Demokracia e Re (Ny Demokrati), duke pasur 
mosmarrëveshje në mes të themeluesve të vet, nuk arriti për të dytën 
herë të hyjë në parlamentin suedez. Problemi kryesor i kësaj partie ka 
qenë i karakterizuar nga mosuniteti se çfarë duhet të jetë profili i saj 
kryesor: parti e përqendruar kundër politikave të tatimeve të larta, apo 
parti e përqendruar kundër politikës liberale suedeze ndaj 
emigrantëve. Si pasojë e këtij mosuniteti, më vonë është forcuar edhe 
një parti tjetër, e ashtuquajtura Partia e Demokratëve Suedezë 
(Sverigedemokraterna) si një parti simotër e Partisë Nacional 
Konservatore Daneze (Dansk Folkeparti) e përqendruar kundër 
politikave liberale ndaj emigrantëve.  

Po në Finlandë pas vitit 1970 kanë hyrë disa parti të reja në 
parlamentin finlandez, por meqë shumica prej këtyre partive kanë 
hyrë vetëm një herë në parlament, nuk janë parti relevante. Vetëm dy 
parti të reja (që kanë rezultuar pas vitit 1970) kanë mbetur relevante 
në sistemin parlamentar finlandez: Partia e të Gjelbërve (Vihreä Liitto, 
Vihr) dhe Partia Demokristiane (Kristillisdemokraatit).  

Gjëja interesante me Finlandën është se (duke qenë tradicionalisht 
devijuese e modelit nordik pesëpartiak, krahasuar me Suedinë, 
Norvegjinë dhe Danimarkën) kur Suedia, Norvegjia dhe Danimarka në 
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fillimvitet ’70-ta filluan të devijojnë nga modeli nordik pesëpartiak, 
Finlanda në fundvitet ’70-ta e fillimvitet ’80-ta iu afrua modelit nordik 
pesëpartiak, sepse komunistët, por edhe fashistët, si formacione 
politike antisistemi (parti që nuk respektojnë rregullat bazore 
demokratike), u dobësuan në Finlandë. Gjithashtu, kjo ka të bëjë edhe 
me shfaqjen dhe forcimin e partive të reja politike në parlamentet e 
shteteve nordike në fillimvitet ’70-ta (në veçanti shfaqja e 
antikonsensuspartive: partive të djathta populiste) të cilat ndikuan që 
Danimarka, Norvegjia dhe Suedia të devijojnë nga modeli nordik 
pesëpartiak. Disa studiues i cilësojnë edhe partitë e djathta populiste 
(që u shfaqën në fillimvitet ’70-ta) si, për shembull, Partinë 
Përparimtare Norvegjeze (Fremskrittspartiet) si antisistem-parti në 
kuptimin e të qenurit parti antikonsensusi dhe antimirëqenie, ndërsa 
studiuesit e tjerë i cilësojnë këto parti të djathta populiste vetëm si 
antikonsensus, parti ose antiestablishment parti, në kuptimin se nuk 
ishin parti antidemokratike (antisistem-parti) sepse i respektonin 
rregullat parlamentare, por vetëm antikonsensus parti në kuptimin se 
iu kundërvunë konsensusit mbizotërues të sistemit partiak nordik të 
para viteve ’70-ta.  

Megjithëkëtë, cilido qoftë përkufizimi më preciz për këto parti të 
djathta populiste (parti antikonsensusi ose edhe parti antisistemi) 
është më shumë kategori historike sesa përkufizim i vlefshëm në 
kohën tonë. Për shembull, pothuajse në 100 % të programit të partisë 
përparimtare norvegjeze (Fremskrittspartiet) nuk mund të gjesh sot 
elemente politike radikale. 

Në Islandë pas vitit 1970 kanë hyrë disa parti të reja në parlamentin 
islandez, por shumica e tyre kanë dalë prapë nga parlamenti duke mos 
fituar votat e duhura gjatë zgjedhjeve të tjera. Në disa raste këto parti 
kanë rezultuar si çarje nga partitë e tjera, ngase Islanda ka një traditë 
më të fortë krahasuar me shtetet e tjera nordike, që politikanët e 
pakënaqur të dalin jashtë partive dhe të krijojnë listat e veta partiake.  

Partia më signjifikante që u shfaq në këtë periudhë dhe që ka 
vazhduar të qëndrojë në parlamentin islandez është Partia e Gruas 
(Kvénnalístínn). Gratë në Islandë tradicionalisht nuk kanë qenë 
pjesëmarrëse në sistemin politik në nivel të njëjtë sikurse gratë në 
shtetet e tjera nordike. Rrjedhimisht partia e grave që ua mundësoi 
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grave në Islandë kyçjen më të lehtë në politikë ishte jo vetëm subjekt 
politik i nevojshëm, por edhe i mirëseardhur. 

Sa i përket socialdemokracisë skandinave, mund të thuhet se 
Norvegjia dhe Suedia e reprezantojnë më shumë socialdemokracinë 
skandinave sesa Danimarka. Kjo kryesisht ka të bëjë se Danimarka 
nuk ka resor natyror sikurse Suedia dhe Norvegjia dhe rrjedhimisht 
lëvizja punëtore në Danimarkë (edhe pse daton shumë herët) nuk ka 
qenë një lëvizje e fuqishme në kuptimin e një zhvillimi dhe mobilizimi 
të hovshëm si në Suedi e në Norvegji. Kjo është edhe arsyeja pse Partia 
Socialdemokrate Daneze nuk ka qenë historikisht e fortë në nivel të 
njëjtë sikurse Partia Socialdemokrate Suedeze dhe Partia 
Socialdemokrate Norvegjeze. Partia Socialdemokrate Daneze vetëm në 
periudha të shkurtra, për shembull gjatë viteve ’60-ta, e ka pasur 
shumicën së bashku me partitë e tjera të spektrit të majtë politik. 
Përndryshe, kur ka dëshiruar të qeverisë Partia Socialdemokrate 
Daneze, ka qenë e zakontë t’i afrohet qendrës së djathtë për të bërë 
koalicione si, për shembull, me Partinë Liberale (e cilësuar edhe si 
Parti Social-Liberale) të ashtuquajturën Partinë e Majtë Radikale 
(Radikale Venstre).  

Partia Socialdemokrate Norvegjeze dhe Partia Socialdemokrate 
Suedeze kanë qenë më të forta krahasuar me partitë e tjera 
socialdemokrate në shtetet nordike, por Partia Socialdemokrate 
Suedeze, krahasuar me Partinë Socialdemokrate Norvegjeze, për 
shkak të strukturës konstitucionale në Suedi (parlamentit dydhomësh 
deri në vitin 1970) nuk ka arritur ta ketë shumicën e pastër në 
parlamentin suedez sikurse ka arritur ta ketë shumicën e pastër në 
periudha të gjata historike Partia Socialdemokrate Norvegjeze. 
Megjithëkëtë, Partia Socialdemokrate Suedeze e ka një traditë të gjatë 
të udhëheqjes qeveritare nëpërmes koalicioneve me Partinë Agrare (që 
tani quhet Parti e Qendrës: centerpartiet) dhe me Partinë e Majtë, e 
ashtuquajtura venstrepartiet (që, shikuar historikisht, është një parti 
komuniste). 

Partia Socialdemokrate Norvegjeze nuk ka pasur nevojë për 
koalicione me partitë e qendrës së djathtë ngaqë, duke e pasur vetë 
shumicën e pastër në një periudhë të gjatë historike, ka qeverisur vetë. 
Madje gjatë një periudhe historike e ka udhëhequr bashkëqeverisjen 
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në kuadër të spektrit të majtë politik. Me fjalë të tjera, në Norvegji nuk 
ka traditë që Partia Socialdemokrate të bëjë koalicione qeverisëse me 
Partinë Agrare (që tani quhet Partia e Qendrës: senterpartiet) përpos 
një rasti të bashkëpunimit në vitet 1930-ta, në lidhje me një çështje 
ekonomike dhe në vitet 2005-2009, 2009-2013. Gjithashtu, në 
Norvegji nuk ka traditë të bashkëqeverisjes në mes të 
socialdemokratëve dhe komunistëve sepse janë të përçarë që nga koha 
e revolucionit proletar në Rusi. Janë përçarë prapë pas Luftës së Dytë 
Botërore në lidhje me politikën norvegjeze pro-NATO. Prandaj, mund 
të thuhet se socialdemokratët në Norvegji kanë qenë historikisht parti 
më dominuese në qeverisje sesa socialdemokratët në Suedi. Po ashtu, 
mund të thuhet se socialdemokratët në Suedi kanë qenë parti më 
stabile sesa socialdemokratët në Norvegji, ngaqë socialdemokratët në 
Suedi nuk kanë qenë të përçarë me komunistet, e kjo ka të bëjë se 
Suedia, duke qenë shtet neutral, ua ka bërë komunistëve më të lehtë 
mbijetesën politike. Komunistët vazhduan të mbijetojnë në sistemin 
partiak suedez vetëm duke e ndryshuar emrin, nga të quajturit Partia 
Komuniste Suedeze në Partinë e Majtë Komuniste, në fund e hoqën 
fjalën komuniste e sot quhet Partia e Majtë (venstrepartiet).  

Socialdemokratët në Finlandë nuk e kanë pasur kurrë shumicën në 
parlamentin finlandez (as po qe se i llogaritim së bashku me 
komunistët), ndërsa socialdemokratët në Islandë kanë qenë 
historikisht më të dobëtit në nivelin nordik. Kjo ka të bëjë se sistemi 
partiak islandez u etablua në një periudhë historike kur gjëja më e 
rëndësishme për islandezët ishte shtetndërtimi. Me fjalë të tjera, 
çështja kryesore gjatë kësaj periudhe historike ishte pavarësimi nga 
Danimarka/shtetndërtimi, e jo interesat ekonomike të klasës punëtore 
dhe mirëqenia. Kjo është edhe arsyeja, pse historikisht partia 
dominuese në sistemin partiak islandez u bë e ashtuquajtura Partia e 
Pavarësisë (Sjálfstæ!isflokkurinn). 

Edhe një karakteristikë që mund të identifikohet si e përbashkët e 
shteteve nordike, krahasuar me shtetet e tjera, është se burokracia 
tradicionale (weberiane) është më imune ndaj trendëve të rinj për 
reformat burokratike siç është, për shembull: trendi që ka pasur 
ekspansion të fuqishëm nga vendet angloamerikane, i ashtuquajturi 
menaxhimi i ri publik (New Public Menagement). Menaxhimi i ri 
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publik, duke qenë i bazuar në shtyllën ideologjiko-teorike dhe 
doktrinën, që nënkupton përdorimin e principeve të biznesit nga tregu 
i lirë, në sferën e shërbimeve publike (i prirur nga ideja se 
konkurrenca e zhvillon dhe e efektivizon burokracinë) nuk ka pasur 
ndikim të madh reformues në burokracitë e shteteve nordike, sepse 
është implementuar shumë pak: në një mënyrë shumë të kujdesshme 
dhe pragmatike.  

Disa ndër arsyet kryesore pse doktrina e menaxhimit të ri publik 
(për dallim të shteteve të tjera) nuk ka pasur ndikim të madh në 
shtetet nordike, ka të bëjë se burokracia në shtetet nordike është 
efektive dhe me ekspertizë solide. Besueshmëria ndaj sektorit publik 
në shtetet nordike është e madhe, duke u bazuar edhe në moralin e 
lartë të tatimpaguesve. Idealet e forta për barazinë në shtetet nordike 
kanë bërë që konkurrenca private si zgjidhje për shërbimet publike të 
mos jetë e popullarizuar. Gjithashtu, invadimi i sindikatave dhe i 
grupeve të interesit nëpërmes kanalit korporativ (në bashkëdizajnimin 
e politikave me autoritetet shtetërore) e ka ngadalësuar reformën e 
menaxhimit të ri publik. 

 
Shkaqet e dallueshmërisë së shteteve nordike në 

politikat e tyre të jashtme  
 
Islanda 
 
Islanda, krahasuar me shtetet e tjera, është një shtet mjaft 

interesant si për nga demografia ashtu edhe për nga forca ushtarake, 
në kuptimin se ka më pak banorë sesa Oslo (kryeqyteti i Norvegjisë), 
njëkohësisht është shtet pa ushtri. Kështu që, shikuar nga perspektiva 
e Max Weberit për shtetin, Islanda mund të karakterizohet më shumë 
si një zonë autonome nën mbrojtjen amerikane sesa si një shtet në 
kuptimin e plotë të fjalës.  

Për historinë e identitetit norvegjez Islanda është e rëndësishme 
ngase, shikuar historikisht, ka qenë pjesë e Norvegjisë (pjesë e 
perandorisë atlantike norvegjeze). Në vitin 1397 Norvegjia me 
territoret e veta (ishujt Island, Færøyene, Grønland) dhe Suedia (që 
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përfshinte edhe regjionet e Finlandës) u bënë pjesë e unionit nordik, 
që dominohej nga Danimarka. Pas luftërave të Napoleonit, me 
ndikimin e Fuqive të Mëdha, Norvegjia hyri në union me Suedinë, 
mirëpo danezët arritën në heshtje të vazhdojnë t’i mbajnë nën 
kontrollin e vet territoret e tjera të Norvegjisë (ishujt Island, 
Færøyene, Grønland). Islanda mbeti kështu koloni e Danimarkës që 
nga mesjeta, dhe vetëm pas Luftës së Parë Botërore arriti të fitojë një 
lloj autonomie nga Danimarka, por jo pavarësinë e plotë.  

Lufta e Dytë Botërore ka qenë vendimtare për Islandën sepse gjatë 
kësaj kohe Danimarka u pushtua nga Gjermania, ndërsa Islanda nga 
Amerika, kurse në vitin 1944 arriti të bëhet shtet i pavarur. Përveç 
shkaqeve të sipërpërmendura, Islanda (si një vend me resor të 
kufizuar si në aspektin demografik, ushtarak dhe ekonomik) nuk ka 
arritur as pas Luftës së Dytë Botërore të konsolidojë një politikë të 
jashtme proaktive në kuadër të bashkëveprimit ndërkombëtar, sepse 
politikën e jashtme e ka pasur të karakterizuar edhe nga një konflikt 
permanent në mes të partive politike. Krahu i majtë politik në Islandë 
ka qenë në kontiniutet (sidomos gjatë Luftës së Ftohtë) kundër 
politikës islandeze pro-NATO, njëkohësisht kundër pranisë së bazës 
ushtarake amerikane në vend, ndërsa partitë e djathta dhe 
socialdemokratët në kontiniutet kanë qenë pro politikës islandeze pro-
NATO dhe pro pranisë së bazës ushtarake amerikane.  

 
Finlanda 
 
Finlanda është një vend me një histori krejtësisht të dallueshme në 

disa variabla krahasuar me shtetet e tjera nordike. Me fjalë të tjera, 
Finlanda e ka një histori të kombformimit dhe shtetformimit të 
dallueshëm nga shtetet e tjera nordike, sepse nuk ka qenë e 
identifikuar si një bashkësi shoqërore unike as në mesjetë e as në 
kohën e renesancës. Finlanda ka qenë një zonë nën Suedinë e madhe 
deri në fillim të shekullit XVIII, përkatësisht një provincë e Suedisë ku 
jetonin finlandezët, suedezët dhe samët (samët janë një popullatë e 
lashtë me shtrirje të shkëputur gjeografike pothuajse në të gjitha 
shtetet nordike). Popullata suedeze në Finlandë ka qenë dominuese 
deri në fillim të shekullit XVIII, jo vetëm për arsyen se e kishte 
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pushtetin politik, por edhe për shkak se banorët që banonin në qytete 
të mëdha dhe në bregdetin e Finlandës flisnin kryesisht në gjuhën 
suedeze.  

Në fillim të shekullit XVIII Finlanda u aneksua nga Suedia dhe ra 
nën okupimin e Rusisë. Nën okupimin e Rusisë, Finlanda e arriti një 
lloj autonomie, por mundësinë historike për t’u bërë e pavarur (sikurse 
edhe disa shtete të tjera evropiane) e arriti gjatë Luftës së Parë 
Botërore, përkatësisht në vitin 1917. Megjithëkëtë, pavarësia e 
Finlandës vazhdoi të rrezikohet nga Rusia. Rrjedhimisht procesi i 
kombformimit dhe i shtetndërtimit finlandez ka qenë i ndikuar nga dy 
linja të konfliktit, nga njëra anë nga konflikti gjuhësor në mes të 
finlandishtes dhe suedishtes, nga ana tjetër nga konflikti ideologjiko-
politik në relacionin realpolitik pro/kundër Rusisë. Këto dy linja 
konflikti janë manifestuar historikisht në politikën finlandeze.  

Konflikti ndërgjuhësor, gjatë periudhës në mes të dy luftërave 
botërore, ishte një çështje politike akute, sepse në këtë periudhë 
dominanca e gjuhës suedeze ka qenë shumë e fortë. Për shembull, 
Universiteti i Helsinkit ka qenë i dominuar nga gjuha suedeze dhe 
përpjekja e finlandezëve në këtë periudhë (tashmë në një Finlandë të 
pavarur) ishte, pos të tjerash, që edhe në universitete të ligjërohet në 
gjuhën finlandeze. Kjo çështje politike akute është zgjidhur gradualisht 
deri në një masë, duke rezultuar në vendimin që të dyja gjuhët 
(finlandishtja dhe suedishtja) të bëhen zyrtare në Finlandë.  

Në vitet e mëvonshme, pas Luftës së Dytë Botërore, konflikti politik 
rreth çështjes gjuhësore u reduktua gradualisht edhe më shumë, sepse 
përdorimi i gjuhës suedeze u reduktua në praktikë, përveç të tjerash, 
edhe për shkak të shpërnguljes vullnetare të një numri të popullatës 
suedeze nga Finlanda në Suedi. Në ditët e sotme ky konflikt 
ndërgjuhësor në Finlandë pothuajse është tejkaluar krejtësisht, sepse 
karakterizohet më shumë si konflikt i tipit se rinia finlandeze dëshiron 
ta mësojë anglishten në vend të suedishtes si gjuhë obliguese në 
shkolla.  

Konflikti ideologjiko-politik në lidhje me relacionin realpolitik 
pro/kundër Rusisë ka shkaktuar pasoja të mëdha për politikën 
finlandeze. Shkak i këtij konflikti ishte revolucioni që ndodhi në Rusi 
në vitin 1917, sepse ky revolucion u bë edhe një inspirim i madh për 



28  Nufri R. Lekaj 
 

spektrin e majtë politik në Evropën perëndimore. Lëvizjet majtiste në 
Evropë dëshironin ta implementonin sistemin e njëjtë politik që u 
implementua në Rusi, madje kishte edhe lëvizje majtiste që 
dëshironin, që vendet e tyre të bëhen edhe pjesë e sistemit politik rus. 
Në këtë kohë në Finlandë ekzistonte një lëvizje e fortë pro-bashkimit 
me Rusinë dhe u bë shkak i luftës qytetare në mes të komunistëve dhe 
antikomunistëve. Antikomunistët e fituan luftën qytetare me ndihmën 
e shteteve perëndimore.  

Lufta qytetare në Finlandë shkaktoi pasoja konstitucionale, 
parlamentare, në sistemin partiak, në veçanti në politikën e jashtme. 
Me fjalë të tjera, lufta qytetare në mes të komunistëve dhe 
antikomunistëve nuk fragmentoi në mënyrë ekstreme vetëm sistemin 
partiak në mes të majtëve dhe të djathtëve, por e fragmentoi 
përbrenda edhe spektrin politik të majtë, sepse lufta qytetare, duke e 
përçarë lëvizjen punëtore, bëri një ndarje të thellë në mes të 
socialdemokratëve dhe komunistëve.  

Konstelacionet partiake për formimin e qeverive në Finlandë kanë 
qenë tradicionalisht të prira të qeverisin me shumicën parlamentare. 
Një shpjegim pse qeverisja në Finlandë tradicionalisht është 
udhëhequr nga shumica parlamentare ka të bëjë me qëllimin e 
shumicës parlamentare për t’i dobësuar politikisht komunistët. 
Rrjedhimisht, ka qenë e lehtë që Qeveria ta ketë me vete 2/3 e 
parlamentit, sepse tradicionalisht Partia e Qendrës, Partia 
Socialdemokrate dhe Partia e Djathtë Konservatore kanë formuar 
qeverisjen me këto variacione qeverisëse: qeverisje në mes të Partisë 
së Qendrës me Partinë e Djathtë Konservatore (qeverisje në mes të 
qendrës së djathtë politike dhe së djathtës politike), ose qeverisje në 
mes të Partisë së Qendrës dhe Partisë Socialdemokrate (qeverisje në 
mes të gjelbërve dhe të kuqve), ose qeverisje në mes të Partisë 
Konservatore dhe Partisë Socialdemokrate (qeverisje e qepur) dhe 
plus Partia Popullore suedeze si pjesë e ndonjërit nga këto koalicione 
qeveritare.  

Një shpjegim shtesë pse qeverisja në Finlandë është udhëhequr nga 
shumica parlamentare ka të bëjë se në këtë mënyrë parlamenti ka 
mundur ta evitojë presionin nga presidenti, në mënyrë që parlamenti 
të mund të marrë vendime si kundërpeshë politike ndaj presidentit. 
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Lufta qytetare në Finlandë pati edhe konsekuenca konstitucionale 
ngase Finlanda, për dallim prej shteteve të tjera nordike, rezultoi si 
sistem gjysmëpresidencial. Edhe Islanda mund të cilësohet formalisht 
shtet gjysmëpresidencial, mirëpo nuk është në praktikë shtet 
gjysmëpresidencial, sepse presidenti ka më shumë rol ceremonial në 
Islandë (edhe pse ka pushtet në letër). Në fakt, Islanda në praktikë 
mund të kategorizohet se bën pjesë në sistemet demokratike 
parlamentare sikurse, për shembull, Austria dhe Gjermania, edhe pse 
kanë president. Ndërsa në Finlandë sistemi gjysmëpresidencial është 
realitet politik edhe në praktikë sikurse, për shembull, në Francë, në 
kuptimin se parlamenti pothuajse nuk ka kontroll mbi presidentin. 
Arsyeja kryesore pse Finlanda rezultoi si sistem gjysmëpresidencial ka 
të bëjë me politikën e jashtme finlandeze që tradicionalisht e ka pasur 
një pozicion të vështirë në raport me Rusinë. Fillimisht (pas 
pavarësimit të Finlandës) presioni ndaj politikës së jashtme finlandeze 
ka qenë i karakterizuar nga rivalizimi në mes të Gjermanisë dhe 
Rusisë. 

Sistemi gjysmëpresidencial ka qenë një strategji e mirëmenduar në 
kuptimin se ka qenë më e lehtë që politika e jashtme dhe diplomacia 
finlandeze të udhëhiqet nga një aktor (presidenti me një staf shumë të 
limituar) sesa sikur politika e jashtme dhe diplomacia finlandeze të 
ishte udhëhequr nga shumë aktorë (në bazë të koalicioneve 
qeverisëse), gjë që do të mund ta fragmentonte politikën e jashtme dhe 
diplomacinë finlandeze, e kështu të rrezikohej Finlanda nga një 
invazion i Bashkimit Sovjetik.  

Pas Luftës së Dytë Botërore Finlanda u kushtëzua nga marrëveshja 
me Bashkimin Sovjetik. Pos të tjerash, nga kjo marrëveshje u detyrua 
ta përkrahë Bashkimin Sovjetik në Kombet e Bashkuara. Kështu, kjo 
marrëveshje e shpëtoi Finlandën që të mos okupohet nga Bashkimi 
Sovjetik.  

Politika e jashtme dhe diplomacia finlandeze pas Luftës së Dytë 
Botërore kanë qenë shumë të kujdesshme në raport me Bashkimin 
Sovjetik. Prej fillmviteve 1950-ta deri në fillimvitet 1980-ta Finlanda e 
ka pasur vetëm një president, i cili ka qenë edhe shef i politikës së 
jashtme dhe i diplomacisë. Rrjedhimisht, Finlanda pas Luftës së Dytë 
Botërore jo vetëm se nuk ka mundur të zhvillojë një politikë të jashtme 
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proaktive, por politika e jashtme finlandeze ka qenë e bllokuar në një 
shkallë të lartë nga relacioni realpolitik ndaj Bashkimit Sovjetik. Madje 
në këtë mënyrë (në mënyrë të heshtur) u kushtëzua nga Bashkimi 
Sovjetik edhe politika e jashtme suedeze, pos të tjerash, për shkak se 
në Finlandë banonte një popullatë e konsiderueshme suedeze, në 
veçanti për shkak të influencës historiko-politike të Suedisë në 
Finlandë.  

 
Suedia 
 
Shikuar historikisht, edhe Suedia është unike në krahasim me 

shtetet e tjera nordike, në kuptimin se historikisht e ka pasur një 
aristokraci të fortë në aspektin politik. Edhe aristokracia daneze ka 
kontinuitet historik, mirëpo ajo çfarë e karakterizon aristokracinë 
suedeze është se e ka mbajtur më gjatë pushtetin politik sesa 
aristokracia daneze. Kjo ka të bëjë se në Danimarkë gjatë fundshekullit 
XVI aristokracia e humbi pushtetin politik. Pushteti politik u reduktua 
në një autokraci monarkiste (rojalizëm absolutist), ku vetëm mbreti e 
kishte pushtetin politik. Kështu që, pas fundshekullit XVI aristokracia 
daneze nuk karakterizohej më nga pushteti politik, por vetëm nga 
pushteti ekonomik dhe pushteti i prestigjit. Ndërsa e veçanta me 
Suedinë është se aristokracia suedeze e ka mbajtur pushtetin politik 
vazhdimisht (në një shkallë më të lartë dhe në një periudhë më të gjatë 
historike), duke e përfshirë edhe periudhën e shekujve XVII - XVIII. 

Periudha e fundshekullit XVIII dhe fillimshekullit XIX edhe në 
Suedi, sikurse në shumë shtete të tjera, karakterizohet si periudha e 
industrializimit dhe urbanizimit. E veçanta me Suedinë, krahasuar me 
shtetet e tjera nordike, është se gjatë kësaj periudhe u shfaq një 
shtresë e lartë borgjeze që, në fakt, ishte një vazhdimësi e aristokracisë 
dhe që, shikuar historikisht, edhe në kohën tonë është në një shkallë të 
lartë pronare e industrisë së Suedisë. Kjo e bën historinë politike 
suedeze të ndryshme nga shtetet e tjera nordike sepse historikisht 
Suedia është më shumë e karakterizuar nga identitetet e forta të 
shtresave shoqërore. Mund të thuhet se Suedia është shembulli më i 
spikatur ku historia e tranzicionit politik përputhet me filozofinë 
politike të Charles Montesquieu: duke i dhënë rëndësi parësore 
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qeverisjes së civilizuar (ndarjes konstitucionale të pushtetit) dhe 
rëndësi dytësore demokratizimit të plotë të shoqërisë.  

Si rezultat i ekzistencës së një qeverisje të gjatë dhe stabile 
konstitucionale, demokratizimi i plotë në Suedi është realizuar më së 
voni krahasuar me shtetet e tjera nordike. Me fjalë të tjera, parlamenti 
suedez ishte një kohë të gjatë i përbërë nga katër dhoma: një për 
fermerët, një për qytetarinë urbane, një për klerikët dhe një për 
aristokracinë. Parlamenti katërdhomësh u transformua në vitin 1860 
në parlamentin dydhomësh, ndërsa parlamenti dydhomësh u 
transformua në vitin 1970 në parlamentin njëdhomësh. Kështu që, 
shikuar historikisht, Suedia është e karakterizuar nga një tranzicion i 
ngadalshëm demokratik. Vetëm fazën e pas Luftës së Parë Botërore e 
karakterizon një fazë e shpejtë drejt demokratizimit të plotë në Suedi: 
në kuptimin e drejtës së votës për të gjithë të rriturit dhe rrjedhimisht 
instalimit të sistemit të qeverisjes demokratike parlamentare në bazë 
të votës së përgjithshme të qytetarëve. Njëkohësisht, tranzicioni në 
demokracinë e plotë në Suedi gjatë shekullit XIX ka qenë shumë i 
suksesshëm dhe fascinues, sepse Suedia nga të qenurit më 
reaksionarja dhe më konservatorja, në krahasim me shtetet e tjera 
nordike, u bë shumë shpejt, së bashku me Norvegjinë, më 
socialdemokratja. Kjo ka të bëjë edhe se politika suedeze, duke qenë e 
karakterizuar tradicionalisht nga identitetet e forta të shtresave 
shoqërore, ndikoi që socialdemokratët të kenë mobilizim të fortë gjatë 
periudhës së demokratizimit të plotë, si kundërpeshë ndaj shtresave të 
tjera shoqërore. Njëjtë sikurse socialdemokratët në Norvegji, edhe 
socialdemokratët në Suedi e morën pushtetin në fillimvitet 1930-ta.  

Lufta qytetare në Finlandë në vitin 1918 e sfidoi politikën e jashtme 
suedeze në raport me Rusinë, në kuptimin e nevojës së një balance për 
t’i mbrojtur disa interesa, njëkohësisht për të qenë e kujdesshme në 
relacionin realpolitik me Rusinë. Nga njëra anë, duke e marrë 
parasysh praninë e një popullate të konsiderueshme suedeze në 
Finlandë, gjithashtu lidhjen historike të Suedisë me Finlandën, Suedia 
mori qëndrim ta njohë Qeverinë antikomuniste finlandeze si qeveri 
legjitime të Finlandës së pavarur. Nga ana tjetër, për të qenë e 
kujdesshme ndaj Rusisë, Suedia (për dallim të disa shteteve të tjera 
perëndimore) refuzoi zyrtarisht t’ua japë ndihmën me armatim 
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antikomunistëve gjatë luftës qytetare në Finlandë. Gjatë kësaj 
periudhe Suedia përpiqej t’i marrë territoret e Finlandës, ishujt 
(Ålandsøyene) nën sovranitetin e vet, por kjo kërkesë e Suedisë u 
refuzua nga Lidhja e Popujve në vitin 1921.  

Me shpërthimin e Luftës së Dytë Botërore Suedia u vetëshpall shtet 
neutral në raport me konfliktet në mes të Fuqive të Mëdha. Por, kur në 
dhjetor 1939 Bashkimi Sovjetik e sulmoi Finlandën, politika e jashtme 
suedeze prapë u sfidua. Megjithëkëtë, Suedia arriti fillimisht të mbajë 
një balancë në politikën e jashtme. Nga njëra anë i ofroi ndihmë të 
madhe humanitare Finlandës, nga ana tjetër e refuzoi kërkesën për t’i 
kaluar trupat e aleancës perëndimore nëpërmes territorit suedez, për 
ta ndihmuar Finlandën kundër Bashkimit Sovjetik. Por me pushtimin 
e Danimarkës dhe Norvegjisë nga Gjermania në vitin 1940, neutraliteti 
i politikës së jashtme suedeze u lëkund shumë sepse Suedia bëri një 
numër koncesionesh në kundërshtim me principin e neutralitetit të 
vet. Fillimisht e lejoi transitin e infermierëve, pajisjeve mjekësore dhe 
furnizimeve për trupat gjermane që luftonin në rrethinën e Narvikut, 
në veri të Norvegjisë, pastaj gradualisht u bë një marrëveshje suedezo-
gjermane për dërgesën e materialeve luftarake dhe trupave ushtarake 
nëpërmes territorit suedez në veri të Norvegjisë. Në vitin 1941, kur 
Gjermania e sulmoi Bashkimin Sovjetik, Suedia i dha leje Hitlerit që 
divizioni gjerman të kalojë nga veriu i Norvegjisë nëpër territorin e 
Suedisë në Finlandë për ta sulmuar Bashkimin Sovjetik. 

Neutraliteti i politikës së jashtme në Suedi u riformulua pas Luftës 
së Dytë Botërore në kuptimin që Suedia mos të bëhet pjesë e aleancave 
në kohë të paqes, e kështu të ketë të drejtë ta shpallë veten neutrale 
ndaj ndonjë konflikti eventual në mes të Fuqive të Mëdha. Neutraliteti 
suedez ishte i rëndësishëm si për Finlandën ashtu edhe për Suedinë, 
sepse kështu forcohej besueshmëria edhe në praktikë në relacion me 
Bashkimin Sovjetik, në kuptimin se: neutraliteti i Suedisë në mënyrë 
të heshtur e bënte më të besueshëm në praktikë relacionin e Finlandës 
ndaj Bashkimit Sovjetik. Përndryshe, një politikë e jashtme suedeze, e 
zhbalancuar, rrezikonte ta shkaktojë invazionin e Bashkimit Sovjetik 
në Finlandë, në Suedi dhe më gjerë në shtetet nordike. Kjo nuk do të 
thotë se Suedia pas Luftës së Dytë Botërore e ka pasur politikën e 
jashtme krejtësisht të kushtëzuar nga Bashkimi Sovjetik sikurse 
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Finlanda. Kjo nënkupton se një politikë e jashtme aktive suedeze 
mund të zhvillohej vetëm si e balancuar në përputhje me rritjen e 
besueshmërisë së neutralitetit politik. Për shembull, Suedia, në kuadër 
të një politike aktive të balancuar dhe në përputhje me rritjen e 
besueshmërisë së neutralitetit politik, ishte kritike gjatë viteve ’60-ta 
ndaj Amerikës në luftën e Vietnamit. Ishte kritike edhe ndaj invazionit 
të Bashkimit Sovjetik në Çekosllovaki në vitin 1968. Lufta e Ftohtë në 
mes të Amerikës dhe Bashkimit Sovjetik e bëri gradualisht shumë të 
pasigurt Suedinë saqë filloi të investojë në vetëmbrojtje ushtarake 
duke u bazuar në prodhimin vendor të sistemeve të armatimit, 
gjithashtu e aktualizoi çështjen që t’i ketë edhe armët bërthamore. 

 
Danimarka 
 
Shikuar historikisht, Danimarka është e karakterizuar nga 

ekzistenca e monarkisë më të vjetër në Evropë, ndoshta edhe në botë, 
dhe mund t’i konkurrojë edhe monarkisë japoneze. Duke e pasur një 
pozicion të fortë politik dhe një kontiniutet të gjatë historik, monarkia 
daneze ka kontribuar jo vetëm se shtetëbërja mesjetare daneze të 
mbijetojë, por ka pasur rol kyç që Danimarka në periudha të caktuara 
historike të ketë përmasa perandorake. Përveç të tjerëve, nën 
dominimin danez kanë qenë edhe një numër i madh i gjermanëve 
(gjermanët veriorë). Gjermania në këtë periudhë nuk ishte e 
konsoliduar si shtet, kështu që provincat veriore gjermane ranë nën 
sundimin danez.  

Gjatë shekujve XV dhe XVI Danimarka ka qenë shumë e fortë 
ushtarakisht, jo vetëm pse e kishte një traditë të fortë të marinës që e 
bënte shumë efektive në luftërat detare, por e kishte një aftësi 
organizative ushtarake saqë arrinte pa problem ta dërgonte ushtrinë e 
vet në misione edhe jashtë vendit. Danimarka qëndronte e fortë në 
këtë periudhë edhe për shkak të disa faktorëve të jashtëm: Gjermania 
nuk ishte ende e konsoliduar si shtet, Holanda ishte e dobët 
ushtarakisht, ndërsa Britaninë e Madhe dhe Francën nuk i kishte 
shumë afër gjeografikisht. Gjatë shekullit XVIII, kur u forcua Prusia, 
Danimarka e humbi pushtetin perandorak.  

Forcimi i Prusisë shkoi në dëm të Danimarkës, sepse procesi i 
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shtetkombformimeve gjatë shekullit XVIII bëri që harta e Evropës të 
ndryshojë. Kur u konsolidua shteti gjerman, një numër i 
konsiderueshëm i danezëve mbetën pjesë e shtetit të ri gjerman. 
Dëshira për t’u ndarë nga shteti gjerman rezultoi me konflikt në mes të 
Danimarkës dhe Gjermanisë. Rrjedhimisht, Danimarka, për dallim 
nga shtetet e tjera nordike, e ka pasur një raport konfliktuoz më të 
gjatë me Gjermaninë jo vetëm gjatë Luftës së Dytë Botërore. Kjo ka 
ndikuar që gjatë shekullit XVIII identiteti nacional i një danezi të 
definohej në oponencë ndaj Gjermanisë. Gjithashtu, gjatë periudhës së 
luftërave të Napoleonit danezët e zhvilluan një oponencë nacionale 
edhe ndaj anglezëve, sepse anglezët gjatë kësaj periudhe e sulmuan 
Danimarkën dhe e grabitën flotën detare daneze.  

Danimarka gjatë shekullit XVIII, pasi humbi nga kontrolli politik 
provincat gjermane dhe territoret e tjera, nuk u preokupua më ta 
zgjerojë territorin, por në vend të zgjerimit territorial u fokusua në 
modernizimin e brendshëm të vendit. Kështu që, gjatë shekullit XVIII 
ndodhi një modernizim i hovshëm në Danimarkë, i karakterizuar 
kryesisht nga reforma agrare. Reforma agrare u arrit të implementohet 
krejtësisht deri në fundshekullin XVIII dhe nënkuptonte kalimin në 
strukturën e re agrare (strukturën agrare familjare).  

Partia Agrare daneze, e quajtur Partia e Majtë (Venstre), duke bërë 
presion, pati ndikim të madh për implementimin e reformës agrare. 
Duke qenë edhe parti me orientim ideologjik liberal, u bë katalizatore 
për demokratizimin e plotë të Danimarkës, ku në oponencë e kishte 
Partinë e Djathtë Konservatore së bashku me pushtetin e mbretit. 
Periudha e konfliktit pro/kundër demokratizimit të plotë të 
Danimarkës në mes, nga njëra anë Partisë Agrare, nga ana tjetër 
Partisë së Djathtë Konservatore dhe pushtetit të mbretit, ka zgjatur më 
shumë sesa periudha e demokratizimit të plotë të Norvegjisë, sepse 
ndikimi politik i mbretit (gjatë kësaj periudhe) ishte më i fortë në 
Danimarkë sesa në Norvegji.  

Për dallim nga Finlanda dhe për dallim nga Suedia, Danimarka nuk 
ka qenë e predispozuar nga një presion ekuivalent nga Bashkimi 
Sovjetik. Politika e jashtme në Danimarkë pas Luftës së Dytë Botërore 
ka qenë më shumë e kushtëzuar nga fragmentimi parlamentar, sepse 
në nivelin skandinav parlamenti danez e ka një traditë më të theksuar 
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të konfliktit rreth politikës të jashtme. Qeveritë daneze si rezultat i 
fragmentimit parlamentar në lidhje me politikën e jashtme, një 
periudhë të gjatë janë detyruar të bëjnë rezervime të caktuara në 
relacion me politikat e NATO-s dhe SHBA-ve, sepse jo vetëm krahu i 
majtë politik, por edhe liberalët në mënyrë kontinuale i kanë detyruar 
qeveritë daneze së paku të mos pajtohen në disa pika me linjën 
politike të NATO-s. 

 
Norvegjia 
 
Shikuar historikisht, edhe Norvegjia ngjashëm me Danimarkën dhe 

Suedinë është një vend i karakterizuar nga unifikimi i hershëm si 
bashkësi shoqërore. Procesi i unifikimit të bashkësisë norvegjeze filloi 
me mbretin Harald Hårfarge, i cili arriti gjatë gjysmës së dytë të 
shekullit VIII të pozicionohet si mbret i Norvegjisë mbi mbretëritë e 
vogla norvegjeze. Disa ndër mbretërit e tjerë norvegjezë, që kanë pasur 
rol të rëndësishëm në unifikimin e bashkësisë norvegjeze ishin: Håkon 
Adalsteinfostre (djali i mbretit Harlad Hårfarge) Olav Trygvason, në 
veçanti Olav Haraldsson, i cili në fillimvitet 1 000, me rolin dhe me 
sakrificën e tij si mbret, arriti përfundimisht ta implementojë 
krishterimin në Norvegji.  

Para se ta merrte udhëheqjen e pushtetit mbretëror në Norvegji, 
Olav Haraldsson (që sipas rrëfimeve tradicionale ishte i ndërlidhur në 
prejardhjen e tij me mbretin Harlad Hårfarge) pushteti mbretëror 
norvegjez udhëhiqej nga dy djemtë e ish-mbretit norvegjez Håkon 
Sigurdsson, përkatësisht nga djali Svein Håkonsson dhe djali tjetër 
jashtë martese, Eirik Håkonsson. Në vitin 1014 Erik Håkonsson (i cili e 
la djalin Håkon ta zëvendësojë në Norvegji) shkoi në Angli ta 
ndihmojë mikun e vet (vëllanë e gruas, dajën e Håkon), mbretin e 
Danimarkës, i cili njëkohësisht ishte edhe mbret i Anglisë, të 
ashtuquajturin Knutin e madh (Canute the Great). Pas dy vjetësh, në 
betejën e vitit 1016, Olav Haraldsson e mposhti vëllanë e Erik 
Håkonsson, Svein Håkonsson, e mori pushtetin mbretëror në Norvegji 
dhe e shpalli krishterimin fe të gjithë norvegjezëve. Organizimi 
hierarkik kishtar gjithëpërfshirës, nëpërmes bashkëveprimit politik, 
religjioz dhe ekonomik me mbretin Olav, ishte vendimtar për forcimin 
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e unitetit të bashkësisë norvegjeze, duke i vënë kështu edhe themelet e 
“shtetësisë norvegjeze”.  

Pas disa vitesh Knuti i madh e sulmoi mbretërinë norvegjeze të 
Olavit, e detyroi Olavin të largohet nga Norvegjia, e caktoi nipin, 
Håkon, udhëheqës në Norvegji e, gjatë periudhës 1028 - 1035, e mbajti 
nën sundim Norvegjinë dhe një pjesë të madhe të Suedisë. Ndërkohë, 
pasi nipi i Knutit të madh, Håkon, vdiq tragjikisht (u mbyt në ujë gjatë 
një lundrimi me anije), Olavi u kthye në Norvegji për ta rimarrë 
pushtetin dhe ra heroikisht në vitin 1930 në betejën në Stiklestad 
(vend në pjesën veriore të Norvegjisë). Sipas rrëfimeve tradicionale, në 
mëngjes, para betejës, Olavi kishte parë ëndërr se ishte ngjitur 
nëpërmes shkallëve në qiell. Kjo ëndërr u bë një pjesë e rëndësishme e 
legjendës për Olavin, në kuptimin se Olavi u paralajmërua se do të 
vdesë si martir. Pas rënies së tij në betejë, dhe pasi e varrosën në 
vendin ku u vra, mendimi për të ndryshojë edhe tek kundërshtarët e 
tij, fillimisht tek fisnikëria, pastaj edhe tek fshatarësia, sepse filluan 
thashethemet se ai ishte i shenjtë. Pas një viti kufoma e tij u nxor nga 
varri dhe meqë kufoma ishte e paprishur, kjo gjë u cilësua si një shenjë 
e sigurt e shenjtërisë së tij. Mbreti Olav u shpall nga kisha i shenjtë 
“Mbret i Përjetshëm i Norvegjisë” (Rex Perpetuus Norvegiae) dhe u 
rivarros i mbështjellë në scrinium në kishën e Klementit të shenjtë 
(Klemenskirken) në Nidaros, përkatësisht në Trondheim të sotëm 
(qytet në Norvegji). 

Adhurimi për Shën Olavin u përhap me shpejtësi në të gjithë 
Evropën. Përveç të tjerash, një numër i kishave dhe manastireve u 
emërtuan me emrin e tij. Pas shenjtërimit të Olavit, konsolidimi dhe 
pozicioni kishtar në Norvegji u forcua edhe më shumë, e kisha 
dëshironte që mbretërit e ardhshëm të Norvegjisë të konsiderohen si 
vasalë të Olavit, në kuptimin që mbretërit e ardhshëm të Norvegjisë t’i 
nënshtrohen kishës, sepse kisha e reprezantonte Olavin e shenjtë në 
tokë. Djali i Olavit, Magnus I, i cili ishte i pagëzuar me emrin 
“Karlmagnus” (Karli i Madh), u bë mbret i Norvegjisë dhe sundoi gjatë 
periudhës 1035 - 1047, e prej vitit 1042 deri në vitin 1047 edhe mbret i 
Danimarkës. 

Pushteti i mbretërisë norvegjeze gjatë shekujve XI - XII u forcua në 
raport me kishën dhe aristokracinë norvegjeze. Në shekullin XII, gjatë 
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periudhës së mbretit norvegjez, Håkon V, Oslo u bë kryeqytet i 
Norvegjisë. Megjithëkëtë, mbretëria norvegjeze, krahasuar me 
mbretëritë e tjera evropiane, ballafaqohej me vështirësi më të mëdha 
ekonomike në përpjekjet e veta për ta financuar zgjerimin e ushtrisë 
mbretërore dhe aparatin e qeverisjes së vendit.  

Me shfaqjen e sëmundjes murtaja e zezë, gjatë periudhës 1347-1351, 
përpos të tjerash, edhe gjendja ekonomike në Norvegji u keqësua, 
ngaqë reduktimi i përafërsisht 2/3 të popullsisë norvegjeze ndikoi 
edhe në reduktimin drastik të çmimeve të tokës, në reduktimin e 
tarifave për qiranë e tokës dhe në reduktimin e prodhimit bujqësor, gjë 
që e dobësoi dukshëm forcën ekonomike të mbretërisë dhe 
aristokracisë norvegjeze. Rrjedhimisht u shkaktua një krizë e madhe 
ekonomike tek klasa udhëheqëse norvegjeze, që pothuajse ngjashëm 
përfshiu edhe Suedinë e Danimarkën, sepse të hyrat e mbretërive dhe 
aristokracive në Skandinavi u reduktuan. Kjo ndikoi të zgjerohet baza 
e resorëve në mënyrë që t’i rezistohet krizës ekonomike. Me fjalë të 
tjera, si mbretëritë ashtu edhe aristokracitë në Skandinavi filluan t’i 
zgjerojnë ripronësimet e tokave dhe ridhëniet e tokave me qira, pa 
marrë parasysh kufijtë në mes të mbretërisë së Norvegjisë, mbretërisë 
së Suedisë dhe mbretërisë së Danimarkës, e kjo ndikoi që bashkimi në 
mes të mbretërive të shihet si një ide e mirë, gjë që rezultoi me 
etablimin e unionit të përbashkët.  

Në vitin 1397 u etablua unioni që, në fakt, ishte një union nordik, jo 
vetëm skandinav, sepse përbëhej nga mbretëria norvegjeze me 
territoret e veta, ishujt (Islandën, Færøerne, Grønland) nga mbretëria 
suedeze që përfshinte edhe regjionet e Finlandës dhe nga mbretëria 
daneze. Norvegjia kishte një mbretëri vendore deri me vdekjen e 
mbretit Håkon VI në vitin 1380. Håkon VI ishte i martuar me 
Margretën, vajzën e mbretit danez Vlademar Atterdag. Pas vdekjes së 
mbretit danez Valdemar Atterdag, djali i Håkon dhe i Margretës, 
Olavi, u zgjodh mbret i Danimarkës. Kështu që, Norvegjia e trashëgoi 
Olavin në union edhe si mbret të Norvegjisë, nëpërmes babait të tij 
Håkon VI. Aristokracia norvegjeze në unionin nordik (që dominohej 
nga aristokracia danezo-gjermane) e kishte një pozicion të dobët 
krahasuar me aristokracitë daneze dhe suedeze, të cilat kishin lidhje 
më të forta me aristokracitë evropiane dhe mund të mbijetonin më 
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lehtë. Fillimisht, aristokracia norvegjeze u përpoq të mbijetojë 
nëpërmes martesave, ku zakonisht vajzat norvegjeze nga familjet 
aristokrate norvegjeze martoheshin me aristokratët suedezë, danezë 
ose danezo-gjermanë. Por, aristokracia norvegjeze u zhduk me kohë.  

Suedezët filluan gradualisht t’i tregojnë pakënaqësitë e tyre për 
shkak të influencës së madhe të danezëve në union. Olavi ishte vetëm 
pesë vjeç kur u kurorëzua mbret i Danimarkës nën mbikëqyrje të 
nënës së tij, Margretës, e cila e kishte ‘de facto’ pushtetin real të 
mbretërisë daneze, njëkohësisht ishte edhe udhëheqëse e unionit. Pas 
vdekjes së Olavit, i cili vdiq në moshën 17-vjeçare, Margrete nuk kishte 
më trashëgimtare. Ajo e adoptoi djalin e vajzës së motrës, Bogisllavin, 
të cilit ia ndryshuan emrin nga Bogisllav në Erik (i njohur historikisht 
me emrin Eriku nga Pomerania, regjion i ndarë në mes Polonisë dhe 
Gjermanisë së sotme). Eriku u kurorëzua si mbret i tri mbretërive 
nordike (Danimarkës, Suedisë dhe Norvegjisë) dhe rrjedhimisht u bë 
mbret i unionit që gjithnjë e më shumë karakterizohej nga 
konkurrenca për hegjemoninë nordike në mes të danezëve dhe 
suedezëve.  

Situata u keqësua dukshëm më vonë, kur me ndikimin e 
aristokracisë danezo-gjermane mbret i unionit u zgjodh Christian I, 
nga shtëpia e madhe mbretërore e Oldenburgve që, shikuar 
historikisht, si familje mbretërore ka pasur dhe ka ndikim të madh në 
monarkitë evropiane. Christian I u kurorëzua mbret i Danimarkës prej 
vitit 1448, mbret i Norvegjisë prej vitit 1450 dhe mbret i Suedisë prej 
vitit 1457. Zgjedhja e Christian I si mbret i unionit shkaktoi pakënaqësi 
të madhe tek suedezët, e kjo pakënaqësi eskaloi në konflikt dhe luftëra 
në mes të suedezëve dhe danezëve për afër 70 vjet. Pas gjakderdhjes së 
Stokholmit, kur mbreti i unionit Christian II në vitin 1520 i ekzekutoi 
80 fisnikë suedezë, që ishin kundër unionit dhe që dëshironin një 
mbretëri të pavarur suedeze, u intensifikua rezistenca e suedezëve dhe 
Suedia arriti të dalë përfundimisht prej unionit nordik në vitin 1523. 
Në qershor të vitit 1523 aristokrati suedez Gustav Errikson, i 
ashtuquajturi Gustav Vasa, u shpall mbret i Suedisë. 

Norvegjia dhe Danimarka mbetën në unionin e përbashkët që 
gradualisht me kohë u transformua në dominimin e Danimarkës ndaj 
Norvegjisë, edhe pse në vitin 1450 lidhja në mes të Norvegjisë dhe 
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Danimarkës në union u forcua nëpërmes një traktati të përbashkët që 
nënkuptonte se as Norvegjia dhe as Danimarka nuk do të kenë pushtet 
dominues ndaj njëra-tjetrës dhe se këshillit vendor norvegjez do t’i 
sigurohet e drejta gjatë përzgjedhjes së mbretit. Por, ky traktat nuk u 
respektua në praktikë.  

Megjithëkëtë, mund të thuhet se deri në periudhën e reformacionit 
Norvegjia nuk ishte krejtësisht nën dominimin e Danimarkës. 
Fillimisht, Norvegjia dhe Danimarka ishin dy vende të barabarta në 
union, nën një kurorë të përbashkët mbretërore, e gradualisht pushteti 
real i norvegjezëve u dobësua sepse norvegjezët nuk mund t’i 
konkurronin pushtetit ekonomik dhe aristokratik danez. Kisha 
katolike norvegjeze në Trondheim (qytet në Norvegji) ishte i vetmi 
faktor formal (deri në periudhën e reformacionit) që e ruante 
autonominë e Norvegjisë në raport me Danimarkën. Me fjalë të tjera, 
kisha katolike norvegjeze me kryepeshkopin e saj ishte institucioni i 
vetëm norvegjez i pavarur nga Danimarka dhe gjatë periudhës së 
reformacionit ra nën kontrollin e shtetit, përkatësisht në kontrollin e 
Danimarkës. Në këtë kuptim protestantizmi ishte një fatkeqësi 
kombëtare për Norvegjinë sepse ndikoi që Danimarka ta marrë 
kontrollin mbi autonominë kishtare norvegjeze dhe rrjedhimisht ta 
marrë edhe kontrollin e plotë mbi Norvegjinë.  

Gjatë luftërave të Napoleonit politika e jashtme danezo-norvegjeze 
ishte e përcaktuar të bëjë tregti të lirë me shtetet ndërluftuese. Tregtia 
nëpërmes flotës detare daneze ishte në rritje të shpejtë dhe Britania e 
Madhe frikohej se flota daneze mund të binte në duart e Francës që 
kishte krijuar influencë kulturore në Danimarkë. Britania e Madhe e 
sulmoi Kopenhagën në vitin 1807 dhe e grabiti flotën daneze. Për këtë 
veprim, mbreti i Danimarkës dhe i Norvegjisë, Fredriku VI, u shpalli 
luftë britanikëve. Rrjedhimisht, Danimarka (duke e tërhequr me vete 
edhe Norvegjinë) u bë aleate e Francës, ndërsa Suedia, e udhëhequr 
prej vitit 1810 nga francezi Jean-Baptiste-Jules Bernadotte, e drejtoi 
kursin e politikës së jashtme drejt përafrimit me aleancën kundër 
Napoleonit.  

Francezi Jean-Baptiste-Jules Bernadotte e kishte filluar karrierën 
ushtarake gjatë revolucionit francez në moshë të re. Pas grushtetit të 
Napoleonit nuk arriti, siç kishte pasur pritjet, të pozicionohet në pozita 
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të larta në pushtet dhe u zhgënjye, por pas rregullimit të 
marrëdhënieve me Napoleonin vazhdoi karrierën duke u bërë 
komandant në Hanover dhe mori titullin ushtarak, marskalk i Francës, 
ndërsa në vitin 1805 u emërua edhe princ i Ponte Corvos në Itali. Duke 
krijuar kontakte të forta me rrethet e pushtetit në Suedi, Jean-Baptiste 
arriti gradualisht të zgjidhet nga parlamenti suedez në vitin 1810 
trashëgimtar i fronit mbretëror të Suedisë. 

 Jean-Baptiste konvertoi në protestanizëm, u adoptua nga mbreti i 
Suedisë Karl XIII (në Norvegji i njohur si Karl II) dhe u riemërua me 
emrin mbretëror, Karl Johan XIV (në Norvegji i njohur si Karl Johan 
III). Meqë mbreti i Suedisë, Karl XIII, ishte i vjetër dhe në gjendje 
shëndetësore të përkeqësuar, pasardhësi i tij, Karl Johan XIV (Jean-
Baptiste), e mori timonin e menaxhimit të shtetit suedez që nga viti 
1810, duke vazhduar edhe si mbret i Suedisë prej vitit 1918. Që nga 
ditët e para si burrështetas i Suedisë, Karl Johan XIV filloi 
ridizajnimin e politikës së jashtme suedeze. Ishte kundër planeve 
revanshiste suedeze (pas okupimit të Finlandës në vitin 1809 nga 
perandoria cariste ruse) për ta rimarrë Finlandën. Strategjia e tij ishte 
përmirësimi i marrëdhënieve me Rusinë dhe me ndihmën e Rusisë, si 
kompensim për Finlandën, ta merrte Norvegjinë ngaqë, sipas 
vlerësimit të tij gjeopolitik, Norvegjia dhe Suedia duhej të 
bashkoheshin. Rrjedhimisht, Suedia në vitet 1812-1813 hyri në aleancë 
me Rusinë, Anglinë dhe Prusinë, në luftën kundër Napoleonit dhe 
mori premtimin se pas fitores kundër Napoleonit, Norvegjia do t’i 
bashkohet Suedisë. Pas fitores së aleancës kundër Napoleonit, 
kapitulloi edhe Danimarka në janar 1814 dhe mbreti Fredrik VI u 
detyrua ta nënshkruajë traktatin në Kil (Traktati i Kilit) që 
nënkuptonte, pos të tjerash, t’i aneksohet Norvegjia Danimarkës dhe 
t’i bashkëngjitet Suedisë.  

Nipi i mbretit të Danimarkës, Fredrikut VI, princi Christian Fredrik, 
që ishte në këtë kohë në Norvegji në cilësinë e udhëheqësit të vendit, 
nuk e pranoi Traktatin e Kilit dhe fillimisht kishte plan që nëpërmes së 
drejtës trashëguese të shpallet mbret i Norvegjisë. Mirëpo në 
mbledhjen në Eidsvoll (komunë në Norvegji) më 16 shkurt 1814, princi 
Christian Fredrik u pajtua me argumentimin e filologut dhe politikanit 
norvegjez, Georg Sverdrup, se sovraniteti i Norvegjisë tashmë kishte 
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kaluar tek populli norvegjez dhe rrjedhimisht nuk mund të shpallej 
askush mbret vetëm në bazë të së drejtës trashëguese.  

112 përfaqësuesit (burokratë, fshatarë dhe afaristë) që u tubuan në 
Eidsvoll më 10 prill 1814, për të marrë vendim për fatin e Norvegjisë, 
ishin të ndarë në dy rryma politike, përkatësisht në indipendistët dhe 
në unionistët. Burokratët (shumica prej të cilëve i takonin rrymës 
independiste) ishin grupimi më i rëndësishëm dhe me më shumë 
influencë, sepse kishin përvojën politiko-administrative, njëkohësisht 
kishin njohuri më të mëdha teorike për politikën, jurisprudencën dhe 
filozofinë. Georg Sverdrup dhe historiani, politikani dhe juristi 
Christian Magnus (i quajtur edhe babai i Kushtetutës së Norvegjisë) 
dhe princi Christian Fredrik e përfaqësonin grupimin independist. 
Grupi tjetër që reprezantohej nga aristokrati norvegjez me prejardhje 
gjermane, Wedel Jarlsberg, ishte i mendimit se pavarësia e Norvegjisë 
nuk mund të realizohej në kundërshtim me vendimet e Fuqive të 
Mëdha, përkatësisht në kundërshtim me Traktatin e Kilit dhe, sipas 
tyre, zgjidhja më e mirë ishte të negociohen kushtet, në mënyrë që 
pozicioni i Norvegjisë në unionin me Suedinë të jetë sa më i volitshëm. 
Këto dy grupime politike, pavarësisht pikëpamjeve të dallueshme, 
gjetën konsensus gjatë hartimit të kushtetutës, duke u pajtuar me 
shumicën e parimeve të Kushtetutës. Rrjedhimisht, më 17 maj 1814 u 
miratua Kushtetuta e Norvegjisë dhe princi Christian Fredrik u zgjodh 
mbret i Norvegjisë.  

Së këndejmi, pasi të gjitha forcat e Napoleonit u mundën nga 
aleanca, Karl Johan XIV kërkoi mbështetje nga aleanca për ta 
implementuar vendimin e bazuar në Traktatin e Kilit. Fuqitë e Mëdha 
të aleancës e dërguan një delegacion në Norvegji për ta bindur mbretin 
e sapoemëruar të Norvegjisë, Christian Fredrik dhe Qeverinë 
norvegjeze ta pranojnë vendimin e bazuar në Traktatin e Kilit. Meqë 
negociatat nuk patën sukses, Karl Johan XIV i dha urdhër ushtrisë 
suedeze ta sulmojë Norvegjinë. Pavarësisht një beteje të pabarabartë, 
ushtria norvegjeze bëri rezistencë, por nuk mundi të rezistojë shumë 
gjatë. Rrjedhimisht, më 14 gusht 1814 mbreti Christian Fredrik dhe 
Qeveria norvegjeze e nënshkruan Konventën e Mosit, ku u arrit një 
kompromis që mbreti Christian Fredrik të tërhiqet nga pozicioni i 
mbretit të Norvegjisë, njëkohësisht Karl Johan XIV premtoi të mos e 
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ndryshojë Kushtetutën e Norvegjisë përpos ndryshimit të 
domosdoshëm për aprovimin e unionit suedezo-norvegjez në krye me 
mbretin Karl XIII. Më 20 tetor 1814 në parlamentin norvegjez u 
miratua vendimi për unionin në mes të Suedisë dhe Norvegjisë, ndërsa 
më 4 nëntor 1814 mbreti i Suedisë, Karli XIII, u zgjodh edhe mbret i 
Norvegjisë.  

Edhe pse vera e vitit 1814 ishte periudhë e shkurtër e pavarësisë së 
Norvegjisë, karakterizohet si periudha që shënoi datën e fillimit të 
kombshtetndërtimit modern norvegjez. Statusi politik i Norvegjisë në 
unionin me Suedinë dallonte shumë nga statusi politik që e kishte 
Norvegjia në unionin me Danimarkën sepse Norvegjia në unionin me 
Suedinë e kishte pothuajse autonominë e brendshme të plotë. 
Fillimisht, një ndër mosmarrëveshjet në unionin me Suedinë ishte 
çështja e festimit nacional të datës 17 maj. Kjo datë lejohej fillimisht të 
shënohej vetëm në një formë të kufizuar, nën kontrollin e mbretit të 
unionit.  

Një fitore nacionale norvegjeze u arrit kur parlamenti norvegjez i 
refuzoi amendamentet e propozuara nga mbreti i unionit për 
ndryshimet kushtetuese që, në fakt, nënkuptonin rritjen e pushtetit të 
mbretit. Kjo fitore u reflektua edhe gjatë festimit nacional të 17 majit. 
Prej vitit 1830 e këtej, 17 maji mori karakterin e festimit nacional.  

Historianët norvegjezë e cilësojnë periudhën 1814-1884 në 
Norvegji, si periudhën e “shtetit të zyrtarëve”, e udhëhequr kryesisht 
nga norvegjezët e shkolluar në Universitetin e Kopenhagës, i cili ishte 
themeluar në vitin 1479. Universiteti i Oslos u hap shumë më vonë, 
përkatësisht në vitin 1811. Në fakt, shkolla e parë e nivelit të lartë në 
vendet nordike është hapur përafërsisht 40 vjet pas themelimit të 
unionit nordik, përkatësisht në kohën kur unioni udhëhiqej nga nipi i 
Margretës, Bogisllavi, i njohur si mbreti Erik. Kjo shkollë e parë 
nordike, e quajtur Studium Generale, u themelua në vitin 1438 në 
Lund të Suedisë, e si qëllim parësor kishte t’ua bëjë më praktike qasjen 
për studime të gjithë nordikasve të interesuar për studime të larta. 
Para vitit 1438 nordikasit e interesuar për studime të larta duhej të 
shkonin në Paris dhe në qendra të tjera evropiane.  

Shkolla e lartë Studium Generale i parapriu themelimit të 
Universitetit të Lundit në vitin 1666. Rrjedhimisht elita e zyrtarëve 
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shtetërorë norvegjezë, që tradicionalisht shkollohej në Kopenhagë, u 
ndikua shumë herët nga idetë e mendimtarëve si Montesquieu, 
Volteri, Adam Smith etj., prandaj kjo elitë nuk shihte ndonjë 
kundërthënie të madhe në mes të nacionalizmit politik dhe 
kozmopolitizmit. Me fjalë të tjera, elita e zyrtarëve shtetërorë 
norvegjezë ishte një vazhdimësi e burokratëve norvegjezë që nga 
periudha e para vitit 1814 (gjatë kohës kur Norvegjia ishte ende në 
union me Danimarkën) dhe rrjedhimisht kjo elitë e zyrtarëve 
shtetërorë norvegjezë, duke qenë e prirur më shumë nga idetë politike 
të kombformimit, e reprezantonte një distancë ndaj ideve të 
nacionalromantizmit, që ishin të pranishme gjatë kësaj kohe në 
Norvegji, por që fillimisht nuk mund të politizoheshin për shkak të 
ndikimit të madh që kishte elita e zyrtarëve shtetërorë norvegjezë.  

Elita e zyrtarëve shtetërorë norvegjezë, duke qenë e prirë nga ideja 
iluministe e qeverisjes (shpërndarjes së diturisë, progresit shkencor, 
tregut të lirë etj.) kontribuoi në modernizimin e Norvegjisë në 
kuptimin e të ndërtuarit të rrjetit të komunikimit (rrugëve, 
hekurudhave etj.) zgjerimit të tregtisë së lirë edhe jashtë shtetit 
nëpërmes transportit detar dhe, gjithashtu, kontribuoi për 
konsolidimin e bashkësisë kombëtare norvegjeze nëpërmes një sistemi 
të standardizuar dhe gjithëpërfshirës shkollor. Përfaqësuesit më të 
spikatur të kësaj elite të zyrtarëve shtetërorë norvegjezë ishin juristi 
dhe profesori i parë i socio-ekonomisë në Norvegji, Anton Martin 
Schweigaard dhe juristi, parlamentari dhe politikani Frederik Stang. 
Megjithëkëtë, e meta e kësaj elite të zyrtarëve shtetërorë norvegjezë 
karakterizohej nga mendimi i tyre autoritativ, se vetëm ata ishin të 
denjë dhe të aftë për udhëheqje të vendit, rrjedhimisht u bënë pengesë 
e demokratizimit të plotë të shoqërisë norvegjeze. 

Gjatë shekullit XVIII u forcua linja e konfliktit në mes të elitës 
politike norvegjeze danishtfolëse (zyrtarëve shtetërorë norvegjezë) dhe 
Lëvizjes Nacionalpopuliste Norvegjeze e bazuar në idetë e 
romantizmit, në kuptimin se populli ka të drejtë, e jo elita politike 
norvegjeze që konsiderohej se ishte lojale ndaj Suedisë dhe 
Danimarkës. Me fjalë të tjera, gjatë kësaj periudhe fshatarët 
norvegjezë filluan t’i nacionalromantizojnë heronjtë historikë, t’i 
shohin me përçmim qytetarët norvegjezë që identifikoheshin me 
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danezët, njëkohësisht filluan ta konsiderojnë elitën politike norvegjeze 
si e dëgjueshme e Suedisë dhe Danimarkës. 

Lëvizja Nacionalpopulliste Norvegjeze, duke u bazuar në doktrinën 
herderiane “shpirtin e popullit”, filloi ta kultivojë origjinalitetin 
norvegjez që, në radhë të parë, simbolizohej me “fshatarin e lirë 
norvegjez”, gjithnjë në oponencë me okupuesit. Edhe pse në këtë kohë 
në Norvegji ekzistonte mendimi se gjuha e shkruar daneze mund të 
cilësohet edhe si gjuhë norvegjeze (sepse konsiderohej se gjuha daneze 
kishte bazë norvegjeze po aq sa kishte edhe bazë daneze) ideja 
herderiane për gjuhën si elementi kryesor për konstituimin e 
bashkësisë nacionale ndikoi që Lëvizja Nacionalpopuliste Norvegjeze 
ta konsiderojë gjuhën daneze si gjuhë të huaj. Rrjedhimisht, gjatë 
kësaj periudhe të forcimit të nacionalizmit kulturor norvegjez dallimi 
në mes të gjuhës së shkruar daneze dhe gjuhës së folur norvegjeze 
shihej si problem, që njëkohësisht e sfidoi edhe elitën kulturore 
norvegjeze për të gjetur një zgjidhje.  

Kritiku letrar Johan Sebastian Cammermeyer Welhaven, i cili 
përfaqësonte grupimin më të vogël, ishte pro akceptimit të gjuhës së 
shkruar daneze. Ndërsa historiani Peter Andreas Munch mendonte se 
zgjidhja më e mirë do të ishte të merret pikënisje në një dialekt të 
periudhës së mesjetës, që ishte më i ngjashmi me gjuhën e folur dhe të 
shkruar në Norvegji dhe Islandë. Shkrimtari norvegjez Henrik 
Wegerland (si përfaqësuesi më i spikatur i nacionalizmit kulturor 
norvegjez, në përpjekjet e tij për të etabluar një kontinuitet historik 
norvegjez, të bazuar në të kaluarën e përbashkët norvegjeze që nga 
kohët e lashta) nuk pajtohej me Johan Sebastian Cammermeyer 
Welhaven, njëkohësisht edhe alternativën e Peter Andreas Munch e 
konsideronte si alternativë shumë radikale dhe si e vështirë të 
realizohej në praktikë. Wegerland ishte pro norvegjizimit gradual të 
danishtes, ngase qëllimi i tij ishte të arrihet një përputhje më e mirë në 
mes të gjuhës së shkruar dhe gjuhës së folur për arsye letrare, 
nacionale dhe demokratike. Wegerland argumentonte se norvegjezët 
kishin nevojë dhe dëshirë të madhe ta përdorin gjuhën e tyre, sidomos 
për ta përshkruar natyrën e vendit të tyre, e këtë mund ta bënin vetëm 
nëpërmes një gjuhe të shkruar norvegjeze. Gjithashtu, sipas tij, gjuha 
norvegjeze, që të mund të bëhej gjuhë nacionale norvegjeze, duhej ta 
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kishte identitetin e vet të veçantë gjuhësor në mes të gjuhës daneze 
dhe gjuhës suedeze. Argumentimin demokratik Wegerland e bazonte 
në një pikënisje iluministe ngaqë, sipas tij, vetëm një gjuhë e shkruar, 
që ka sa më shumë përputhje me gjuhën e folur, mund të përdorej më 
shumë dhe mund të kontribuonte më shumë për edukimin e masave 
popullore norvegjeze, në veçanti për edukimin e shtresës fshatare 
norvegjeze. Rrjedhimisht, sipas Wegerland, gjuha e shkruar, që 
kryesisht përdorej vetëm nga zyrtarët shtetërorë norvegjezë, nuk 
kontribuonte as për edukimin e masave, as për demokratizimin e 
shoqërisë.  

Poeti dhe dramaturgu Bjørnstjerne Bjørnson, i cili kontribuoi për 
identitetin kulturor norvegjez, përveç të tjerash, duke e norvegjizuar 
artin skenor në teatër dhe si autor i himnit nacional norvegjez, nuk 
pajtohej me idenë e historianit Peter Andreas Munch për formësimin e 
një gjuhe norvegjeze të bazuar në dialekte mesjetare. Bjørnson 
distancohej nga elementet anakronike kulturore që komplikonin 
prosperitetin kulturor norvegjez, pa marrë parasysh se sa norvegjeze 
konsideroheshin këto elemente kulturore. Sipas Bjørnsonit, duhej 
integruar elemente të reja kulturore, përderisa këto elemente ishin të 
domosdoshme për prosperitetin kombëtar norvegjez.  

Historiani dhe gazetari Ludvig Kristensen Daa, në veçanti linguisti 
Knud Knudsen, duke u mbështetur në idenë e Wegerlandit, 
kontribuuan për norvegjizimin e gjuhës së shkruar daneze, e cila tani 
njihet si gjuhë norvegjeze me emrin Bokmål. E linguisti Ivar Andreas 
Aasen përkrahu idenë e historianit Peter Andreas Munch, duke u 
përqendruar në studimet e dialekteve norvegjeze u bë arkitekti i gjuhës 
norvegjeze që sot e njohim me emrin Ny Norsk. Rrjedhimisht me kohë 
është arritur konsensus, që të dyja këto gjuhë norvegjeze (bokmål dhe 
ny norsk) ta kenë statusin e njëjtë si gjuhë norvegjeze. Norvegjia bën 
pjesë në ato shtete që nuk kanë gjuhë të unifikuar zyrtare dhe është e 
akceptueshme të flitet në Bokmål dhe Ny Norsk, në radiotelevizion, 
universitet etj. 

Si rezultat i lëvizjes nacional populiste norvegjeze, gradualisht u 
shfaq një subjekt i fuqishëm politik në parlamentin norvegjez, i cili 
ishte kryesisht produkt i organizimit të sindikatave të fshatarëve dhe 
përpjekjes për demokratizimin e plotë të vendit. Ky subjekt politik u 
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transformua në vitin 1884 në partinë e parë norvegjeze, përkatësisht 
në Partinë Liberale, e ashtuquajtura Partia e Majtë (Venstre), në krye 
me juristin dhe politikanin Johan Sverdrup. Në të njëjtin vit u 
themelua edhe Partia e Djathtë (Høyre), e cila përbëhej nga elita e 
zyrtarëve shtetërorë norvegjezë dhe fitoi më pak vende në parlament. 

Zgjedhja e liderit të Partisë së Majtë (Venstre), Johan Sverdrup, 
kryeministër i Norvegjisë, shënon në vitin 1884 hyrjen e 
parlamentarizmit në Norvegji dhe e karakterizon transformimin e 
shtetit norvegjez nga “shteti i zyrtarëve” në “shtetin e të majtëve” drejt 
demokratizmit të plotë të shoqërisë norvegjeze. Zhvillimi ekonomik, 
politik dhe social në Norvegji ndikoi që populli norvegjez ta rritë 
interesimin për të dalë nga unioni i përbashkët me Suedinë. 
Megjithëkëtë, shkaku kryesor, përpos shkaqeve të tjera, pse Norvegjia 
doli nga unioni i përbashkët me Suedinë, ishte mosuniteti rreth 
konsolidimit të politikës së jashtme të unionit. Në mungesë të gjetjes 
së konsensusit për konsolidimin e politikës së jashtme të unionit, 
parlamenti norvegjez mori vendim për etablimin e përfaqësive 
diplomatike të Norvegjisë në botë, por kjo u kundërshtua ashpër nga 
mbreti i unionit Oscar II.  

Pas shumë peripecive, kërkesa për përfaqësimin diplomatik të 
Norvegjisë u bë shkak për daljen e Norvegjisë nga unioni me Suedinë 
nëpërmes referendumit të mbajtur më 13 gusht 1905. Njëkohësisht u 
ngrit çështja se çfarë forme shtetërore duhet të ketë Norvegjia në të 
ardhmen. Një grupim brenda Partisë Liberale, e ashtuquajtura Partia e 
Majtë (Venstre), insistonte për republikë, mirëpo në referendumin pro 
apo kundër mbretërisë, mbajtur më 12 - 13 nëntor, u vendos që 
Norvegjia ta ketë mbretërinë e vet.  

Mbreti i Suedisë, Oscar II (i cili ishte nip i Jean-Baptiste-Jules 
Bernadotte, në Suedi, i njohur me emrin Karl Johan XIV, ndërsa në 
Norvegji i njohur me emrin Karl Johan III), i propozoi Norvegjisë, që 
një princ nga shtëpia mbretërore Bernadotte ta marrë përsipër fronin 
mbretëror të Norvegjisë, por ky propozim i tij u refuzua nga 
parlamenti norvegjez. Parlamenti norvegjez e zgjodhi më 18 nëntor 
1905 princin Karl nga Danimarka (me prejardhje nga shtëpia 
mbretërore e Oldenburgëve) mbret të Norvegjisë, i cili u riemërua me 
emrin Håkon VII.  
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Partia Norvegjeze e Punës (Partia Socialdemokrate Norvegjeze), e 
cila u themelua në vitin 1887 (si rezultat i industrializimit në Norvegji, 
përkatësisht nevojës së organizimit të sindikatave të punëtorëve dhe 
konfliktit në tregun e punës në mes të punëdhënësve dhe 
punëmarrësve), e mori pushtetin në fillimvitet 1930-ta. Partinë 
Norvegjeze të Punës, me mbajtjen e pushtetit për një kohë të gjatë, e 
karakterizon transformimi i shtetit norvegjez në “shtetin e 
punëtorëve” drejt konsolidimit të shtetit socialdemokrat (shtetit të 
mirëqenies). 

Procesi i konsolidimit të kombit dhe shtetit modern norvegjez prej 
fillimshekullit XVIII është i karakterizuar nga komplementariteti në 
mes të nacionalizmit politik dhe nacionalizmit kulturor. Nga njëra anë 
idetë e iluminizmit kontribuuan për një kushtetutë norvegjeze të 
bazuar në idetë liberale dhe për një parlament që siguroi të drejtat 
demokratike të Norvegjisë etj. Nga ana tjetër, idetë nacionalromantike 
kontribuuan që kultura norvegjeze të krijojë një lidhje të ngushtë me 
politikën norvegjeze. Përvoja e keqe e norvegjezëve në unione gjatë 
historisë, bëri që “fshatari i lirë norvegjez” të mbetet simbol i 
identitetit kombëtar norvegjez, në kuptimin që kombi norvegjez ta 
ruajë lirinë e vet kombëtare dhe të jetë i shqetësuar të jetë më i miri 
ndër më të mirët. 

Pas Luftës së Dytë Botërore Norvegjia bazohej fillimisht në 
shpresën (si bashkëthemeluese e Kombeve të Bashkuara) se Kombet e 
Bashkuara do të mund t’ia japin sigurinë e mjaftueshme shtetit 
norvegjez dhe se në këtë mënyrë shteti norvegjez do të mund të 
qëndrojë jashtë aleancave dhe jashtë konflikteve eventuale në mes të 
shteteve. Mirëpo me rritjen e tensioneve në mes të Lindjes dhe 
Perëndimit politika e jashtme norvegjeze filloi ta marrë orientimin 
perëndimor, fillimisht nëpërmes pranimit të ndihmës - marshall në 
vitin 1947. Megjithëkëtë, shkaku kryesor (përveç shkaqeve të tjera) që 
ndikoi që Norvegjia të marrë hapa konkretë në përcaktimin e politikës 
së saj të jashtme ishte marrëveshja që iu imponua Finlandës nga 
Bashkimi Sovjetik, ngase në Norvegji u shtua droja se një marrëveshje 
e ngjashme mund t’i imponohej edhe Norvegjisë. Fillimisht u forcua 
bindja për një alternativë skandinave të mbrojtjes, përkatësisht për 
themelimin e asociacionit skandinav të mbrojtjes. 
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Ministri i Jashtëm norvegjez, Halvard Lange, i jepte prioritet 
themelimit të asociacionit skandinav të mbrojtjes, me kushtin që ky 
asociacion t’i ketë disa pika ndërlidhëse me Perëndimin. Mirëpo 
këmbëngulja e Suedisë, që asociacioni skandinav i mbrojtjes të jetë 
krejtësisht i pavarur, çoi në dështimin e negociatave në vitin 1949. 
Meqë negociatat për themelimin e asociacionit skandinav të mbrojtjes 
dështuan, Norvegjia dhe Danimarka u anëtarësuan në NATO në prill 
të vitit 1949. Në këtë mënyrë Norvegjia gradualisht filloi të zhvillojë 
një politikë të jashtme më proaktive, krahasuar me shtetet e tjera 
nordike, ngaqë (për dallim të Finlandës) me anëtarësimin në NATO 
arriti ta evitojë imponimin e ndonjë marrëveshje eventuale nga 
Bashkimi Sovjetik, por as nuk mbeti neutrale në politikën e jashtme 
sikurse Suedia, as nuk e kishte në nivel të njëjtë parlamentin e 
fragmentuar me një opozitë të fortë anti-NATO sikurse Danimarka. 
Gjithashtu, nuk kishte kushtëzime konstitucionale që kushtëzojnë 
shumicën parlamentare sikurse Danimarka.  

Edhe pse Danimarka sikurse Norvegjia është e karakterizuar nga 
parlamentarizmi negativ në kuptimin se qeveritë nuk kanë 
domosdosmërisht nevojë ta kenë besimin nga parlamentet, por vetëm 
ta evitojnë mosbesimin e parlamenteve. Sistemi politik danez, për 
dallim nga sistemi politik norvegjez, është i kontrolluar më shumë nga 
struktura konstitucionale, përkatësisht nga kriteri i referendumit 
obligues (për shembull ndryshimet kushtetutare nuk mund të bëhen 
vetëm në bazë të tekeve të politikanëve, por vetëm nëpërmes 
referendumit si, për shembull, në Zvicër, Irlandë, Australi etj). 
Gjithashtu, nga kriteri i referendumit fakultativ, që nënkupton se 
pakica në parlament (1/4 e parlamentit) e ka të drejtën (që nuk e 
përdor domosdosmërisht gjithmonë, por nganjëherë kur mund të 
konsiderohet si e domosdoshme) të kërkojë të mbahet referendumi 
popullor për një ligj që është miratuar nga shumica në parlament.  

Për shembull, gjatë viteve ’60 pakica në parlamentin danez ka 
insistuar dhe e ka fituar referendumin popullor kundër shumicës 
parlamentare në lidhje me ligjet për tokën (kushtet për bujqësinë) 
duke e ndryshuar ligjin për të drejtën e posedimit të tokës private. 
Gjithashtu, entuziazmi i Norvegjisë për angazhimin 
shumëdimensional në marrëdhëniet ndërkombëtare ka të bëjë edhe 
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me preokupimin e norvegjezëve (të bazuar në identitetin nacional 
norvegjez) që të jenë shembulli më i mirë ndër më të mirët, në 
angazhimin e tyre për një rend ndërkombëtar që kontribuon për 
paqen, sigurinë dhe lirinë në botë.  

Politika e jashtme norvegjeze është e karakterizuar nga një 
kombinim i idealizmit dhe realizmit politik. Duke qenë e preokupuar 
me ruajtjen e lirisë së vet kombëtare, Norvegjia e kompensoi 
mosanëtarësimin në Bashkimin Evropian (dhe më vonë, 
mosanëtarësimin në Unionin Evropian) duke u kyçur dhe duke qenë 
aktive në kontiniutet, në organizata europerëndimore; si 
bashkëthemeluese dhe anëtare e Këshillit Evropian që nga themelimi 
në vitin 1949. E kyçur në Organizatën për Bashkëpunimin Ekonomik 
Evropian (OEEC) që nga themelimi në vitin 1948, duke vazhduar prej 
vitit 1961 (pas riorganizimit të OEEC në OECD) në Organizatën për 
Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim. Gjithashtu, duke qenë 
bashkëthemeluese dhe anëtare që nga viti 1960 e Asociacionit 
Evropian për Tregti të Lirë (EFTA) dhe që nga viti 1992 nëpërmes 
nënshkrimit të marrëveshjes në mes të EFTA-s dhe Unionit Evropian 
u bë pjesë e Zonës Ekonomike Evropiane (EEA).  

Menjëherë pas anëtarësimit në NATO, një ndër shkaqet kryesore 
ishte Lufta e Ftohtë, sepse buxheti i ushtrisë norvegjeze prej vitit 1949 
- ’53 u trefishua, shërbimi ushtarak u zgjat deri në 16 muaj, ndërsa në 
forcën ajrore dhe detare deri në 18 muaj. Norvegjia i dha përkrahje të 
parezervë vendimit të NATO-s të vitit 1979 për plasimin e sistemit të ri 
raketor në Evropën qendrore, ku njëkohësisht iu bë ftesë Bashkimi 
Sovjetik për reduktimin ose heqjen e sistemeve raketore. Në vitin 1981, 
pas një debati të gjatë, parlamenti norvegjez e miratoi marrëveshjen 
në mes të Norvegjisë dhe SHBA-ve për magazinimin e pajisjeve 
luftarake të SHBA-ve në Norvegji.  

Në fillimvitet 1970-ta Norvegjia, përveçse mori përmasat e një fuqie 
ekonomike si rrjedhojë e zbulimit të resorëve të mëdhenj të naftës, 
duke u cilësuar edhe si “komb i naftës”, u pozicionua edhe si 
negociatore e rëndësishme për zgjidhjet e konflikteve në mes të 
popujve në botë. Diplomati norvegjez Knut Frydenlund në 
fillimvitet ’70-ta e inicioi dialogun me Palestinën. Knut Frydenlund së 
bashku me diplomatët e mëvonshëm norvegjezë, Thorvald Stoltenberg 
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dhe Johan Jørgen Holst, konsiderohen si arkitektët e politikës së 
jashtme norvegjeze (nga Partia e Punës/Partia Socialdemokrate) në 
periudhën prej fillimviteve ’70-ta deri në fillimvitet ’90-ta.  

Në vitin 1974 Frydenlund insistoi t’i jepet fjala Yasir Arafatit në 
asamblenë e Kombeve të Bashkuara. Për këtë propozim hasi në kritika 
nga disa politikanë edhe në Norvegji, të cilëve iu përgjigj se insistimi i 
tij, që t’i jepet e drejta e fjalës Arafatit, ishte “historikisht i qëlluar, por 
politikisht i gabuar”.  

Në vitin 1993 Norvegjia në krye me ministrin e Jashtëm norvegjez 
Johan Jørgen Holst e arriti marrëveshjen në mes të Izraelit dhe 
Palestinës, të ashtuquajturën Marrëveshjen e Oslos. Edhe pse procesi i 
marrëveshjes së Oslos u vështirësua në implementim, kjo marrëveshje 
cilësohet si arritje e madhe diplomatike dhe ndikoi të rritet prestigji i 
Norvegjisë në rolin e saj si negociatore, duke negociuar edhe në 
konflikte të tjera: ish-Jugosllavi, Sri Lankë, Guatemalë etj.  

Krahas angazhimeve në kuadër europerëndimor, në kuadër të 
NATO-s dhe si negociatore e rëndësishme për zgjidhjet e konflikteve 
në mes të popujve në botë, një kontribut i veçantë i Norvegjisë në 
bashkëveprimin ndërkombëtar është angazhimi për të drejtat dhe 
liritë e njeriut nëpërmes procesit të Konferencës për Siguri dhe 
Bashkëpunim në Evropë (KSBE) që shërbeu 20 vjet si arenë 
konferencash për relaksimin dhe përmirësimin e marrëdhënieve në 
mes të Lindjes dhe Perëndimit.  

Pikënisje për etablimin e KSBE-s ishte iniciativa e Bashkimit 
Sovjetik, përkatësisht iniciativa e ministrit të Jashtëm Vjatsjeslav 
Molotov, i cili në vitin 1954 lansoi idenë për një konferencë të sigurisë 
në mes të Lindjes dhe Perëndimit. Gjithashtu, Leonid Bresjnev, gjatë 
kongresit të partisë në vitin 1966, u bëri thirrje shteteve evropiane për 
t’i trajtuar/zgjidhur bashkërisht çështjet e sigurisë politiko-ushtarake. 
SHBA-të fillimisht ishin kundër, ngase iniciativën e Bashkimit Sovjetik 
e konsideronin si tentim t’i përçajë shtetet evropiane me SHBA-të, në 
veçanti t’i armiqësojë Francën dhe SHBA-të (duke e marrë parasysh 
ndikimin që e kishte Franca në Evropë dhe apetitet rivalizuese të 
Francës ndaj SHBA-ve).  

Më vonë presidenti amerikan Richard Nixon dhe ministri i Jashtëm 
Henry Kissinger ishin skeptikë ndaj iniciativës së Bashkimit Sovjetik 



51 
 

Politika nordike 

sepse mendonin se pozicioni i fortë i SHBA-ve në NATO dhe në 
bisedimet bilaterale me Bashkimin Sovjetik mund të dobësohej po qe 
se SHBA-të bëheshin pjesë e një dialogu multilateral për çështjet e 
sigurisë politiko-ushtarake. Pas shumë peripecive dhe iniciativave 
(Deklaratës së Bukureshtit 1966, Apelit të Budapestit 1969 etj.) u 
miratua Deklarata e Helsinkit gjatë konferencës së KSBE-s në Helsinki 
të Finlandës në vitin 1975. Deklarata e Helsinkit (që, përveç 
Shqipërisë, u nënshkrua nga të gjitha shtetet evropiane, SHBA-ja dhe 
Kanadaja) nuk ishte juridikisht e detyrueshme, por duke e marrë 
parasysh se pas shumë peripecive ishte një rezultat i suksesshëm i një 
konsensusi, kryesisht në mes dy superfuqive të kohës (Bashkimit 
Sovjetik dhe SHBA-ve), konsiderohej politikisht dhe moralisht e 
detyrueshme. E në këtë kuptim, procesi i KSBE-s prej vitit 1975 
shënon fillimin e një faze të rëndësishme politike në marrëdhëniet 
ndërkombëtare, i njohur si Procesi i Helsinkit.  

Në mesin e 10 parimeve të Deklaratës së Helsinkit u përfshi edhe 
parimi për të drejtat dhe liritë e njeriut dhe u bë faktori kryesor që 
Procesi i Helsinkit (i cilësuar edhe si Lëvizja e Helsinkit) të marrë një 
zhvillim të hovshëm: duke e inspiruar dhe inkurajuar angazhimin 
vullnetar ndërkombëtar për të drejtat dhe liritë e njeriut, në veçanti 
nëpërmes etablimit të të ashtuquajturve “Grupeve të Helsinkit”.  

Grupi i parë i Helsinkit, i njohur edhe si Moscow Helsinki Watch 
Group, u themelua në Moskë në vitin 1976, me iniciativën e Yuri 
Orlov, Andrei Sakharov etj., me qëllim ta monitorojë respektimin dhe 
implementimin e parimit të Deklaratës së Helsinkit për të Drejtat dhe 
Liritë e Njeriut. Për këtë qëllim në Poloni u formua Komiteti për 
Mbrojtjen e Punëtorëve (KOR) në vitin 1976 dhe në vitin 1977 Lëvizja 
për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe të Drejtave Qytetare 
(ROPCiO). KOR dhe ROPCiO gradualisht rezultuan në aleancën në 
mes të punëtorëve, intelektualëve dhe kishës dhe themeluan 
Solidarnostin në vitin 1980 dhe Komitetin Polak të Helsinkit në vitin 
1982. Gjithashtu, në vitin 1977 u themelua Charta 77 në Çekosllovaki 
në krye me Havelin etj., të cilët kishin shumë ngjashmëri me grupet e 
Helsinkit.  

Autoritetet shtetërore sovjetike, çekosllovake dhe polake iu 
përgjigjen me represion aktivistëve për të drejtat e njeriut. Në veçanti 
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autoritetet shtetërore sovjetike iu përgjigjen me represion të ashpër 
(arrestime, burgosje dhe internime të brendshme) pjesëtarëve të 
grupit të Helsinkit në Moskë, e kjo shkaktoi indinjatë tek shtetet 
anëtare të KSBE-së. Kjo indinjatë rezultoi edhe me themelimin e 
“Grupeve të Helsinkit” në shtetet perëndimore, që qëllim parësor 
kishin mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Lindje. Në 
Norvegji u themelua shumë herët Grupi i Helsinkit (Komiteti 
Norvegjez i Helsinkit), përkatësisht në vitin 1977. Gjithashtu, në vitin 
1979 u formalizua themelimi i Grupit të Helsinkit në Amerikë 
(Helsinki Watch Amerikan).  

Helsinki Watch Amerikan pati ndikim të madh në politikën 
amerikane, ngase në këtë periudhë, nën udhëheqjen e presidentit Jimy 
Carter, të drejtat dhe liritë e njeriut u bënë prioriteti kryesor në 
politikën e jashtme amerikane. Rrjedhimisht, çështja e të drejtave dhe 
lirive të njeriut dominonte në kontiniutet në diskursin në mes të 
shteteve anëtare të KSBE-s gjatë Procesit të Helsinkit, që nuk ishte 
vetëm një proces ndërshtetëror, por edhe një proces civil. Shtetet 
perëndimore i kritikonin vazhdimisht shtetet e lindjes për shkelje të 
drejtave politike dhe civile, ndërsa shtetet e lindjes e refuzonin 
kritikën e shteteve perëndimore duke iu referuar njërit ndër parimet e 
Deklaratës së Helsinkit për mosndërhyrje në punët e brendshme të 
shteteve (moscenim të sovranitetit), njëkohësisht i kritikonin shtetet 
perëndimore për shkelje të të drejtave ekonomike dhe sociale.  

Gjatë procesit të Helsinkit, në nivelin shtetëror, Norvegjia si anëtare 
e KSBE-s e kishte një rol shumë të rëndësishëm ngase ishte pjesë e 
grupit të NATO-s që, si grup shtetesh, i koordinonin pikëpamjet dhe 
konsultoheshin gjatë konferencave të KSBE-s. Madje gjatë takimit të 
Madridit filluan t’i bëjnë praktikë takimet joformale nëpërmes të 
ashtuquajturit “klubi i drekës”, ku përfaqësuesit e SHBA-ve, Britanisë 
së Madhe, Gjermanisë, Francës, Norvegjisë dhe Holandës i realizonin 
takimet e rregullta joformale gjatë drekave të përbashkëta.  

Gjatë Procesit të Helsinkit në nivelin civil (që karakterizohej nga 
shkëmbimi i informacionit në mes të komiteteve të pavarura të 
Helsinkit për shkeljen e të drejtave të njeriut në Lindje) komiteti i 
pavarur norvegjez i Helsinkit, në pajtueshmëri dhe në bashkëpunim 
me komitetet e tjera të pavarura të Helsinkit (Austrisë, SHBA-ve, 
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Belgjikës, Kanadasë, Francës, Holandës dhe Komitetin e Helsinkit 
Suedez të sapothemeluar), në vitin 1982 e themeluan Federatën 
Ndërkombëtare të Helsinkit, me qëllim (përveç qëllimeve të tjera) që 
të forcohet bashkëpunimi në mes të komiteteve ekzistuese, të vijojë 
themelimi i komiteteve dhe të inkurajohen forcat opozitare në lindje.  

Presidenti Carter dhe Grupet e Helsinkit, nëpërmes Procesit të 
Helsinkit, kanë pasur rol vendimtar për unifikimin e shteteve 
perëndimore nëpërmes një diskursi të përbashkët për të drejtat e 
njeriut kundër Bashkimit Sovjetik. Shtetet perëndimore në mënyrë 
unike gjithnjë e më shumë e rritnin presionin ndaj Bashkimit Sovjetik 
në lidhje me të drejtat e njeriut, në kuptimin se të drejtat e njeriut nuk 
mund të cilësoheshin vetëm si çështje të brendshme të shteteve, siç i 
konvenonte Bashkimit Sovjetik dhe shteteve të tjera totalitare dhe 
autoritare. Gjithashtu, politika reformiste e Gorbaçovit ka qenë 
vendimtare që sistemet totalitare dhe autoritare të fillojnë të hapen 
ndaj parimit të Deklaratës së Helsinkit për të Drejtat dhe Liritë e 
Njeriut.  

Parimi i Deklaratës së Helsinkit për të Drejtat dhe Liritë e Njeriut, 
në vazhdën e Procesit të Helsinkit, i parapriu dhe i legjitimoi (pas 
shembjes së murit të Berlinit) intervenimet humanitare në Somali, 
Ruandë, Jugosllavi dhe vende të tjera. Norvegjia si anëtare aktive e 
KSBE-së vazhdoi të jetë aktive edhe pasi KSBE në vitin 1995 u 
institucionalizua në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në 
Evropë (OSBE).  

Gjatë periudhës së luftës në Kosovë, kryetar i OSBE-së ishte 
ministri i Jashtëm i Norvegjisë, z. Knut Vollebæk. 

Në nivelin nordik Norvegjia është aktive në kuadër të këshillit 
nordik (si organ për bashkëpunimin në mes të parlamenteve nordike) 
që u themelua në vitin 1952, me iniciativë të kryeministrit danez Hans 
Hedtoft, si rezultat i zhgënjimit për dështimin e themelimit të 
asociacionit skandinav të mbrojtjes në vitin 1949. Gjithashtu, prej vitit 
1971 Norvegjia është aktive në kuadër të këshillit të ministrave nordikë 
(si organ për bashkëpunimin në mes të qeverive nordike). Me kalimin 
e kohës bashkëpunimi në mes të shteteve nordike është forcuar edhe 
më shumë. Një ndër indikatorët e rëndësishëm për evoluimin e këtij 
bashkëpunimi është kërkesa e ministrave të jashtëm të shteteve 
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nordike drejtuar diplomatit norvegjez z. Thorvald Stoltenberg më 16 
qershor 2008, që të përpilojë një raport me propozime në lidhje me 
forcimin e bashkëpunimit nordik në politikën e jashtme dhe të 
sigurisë, të cilin raport e dorëzoi më 9 shkurt 2009. 

Veprimtaria me qendër në Oslo në kuadër të Lëvizjes Popullore të 
Kosovës (LPK-së) startoi në fillimvitin 1987. Konsolidimi i 
veprimtarisë së LPK-së në Norvegji, në shtetet e tjera nordike dhe në 
përgjithësi në shtetet perëndimore ndërlidhet drejtpërdrejt me 
organizimin e mbledhjes së parë të përgjithshme të LPK-së në vitin 
1987, me delegatë nga brenda dhe jashtë vendit. E nevoja për 
organizimin e LPK-së në Norvegji ishte e domosdoshme, përveç të 
tjerash, sepse propaganda serbo-jugosllave pas Luftës së Dytë 
Botërore arriti të ketë ndikim të madh në Norvegji, duke e shtrirë këtë 
ndikim propagandistik në shtetet e tjera nordike.  

Propaganda serbo-jugosllave e arriti fillimisht suksesin 
propagandistik, duke e përdorur si mjet propagandistik historinë e të 
burgosurve jugosllavë të luftës në Norvegji (gjatë Luftës së Dytë 
Botërore) në kuptimin se vetëm serbët kanë qenë anti-nazifashistë të 
devotshëm: nga njëra anë duke i bashkëlidhur nocionet serb-partizan-
antinazifashist-jugosllav, nga ana tjetër duke aluduar se popujt e tjerë 
në Jugosllavi kanë qenë më shumë bashkëpunëtorë të nazifashistëve 
sesa kundërshtarë të nazifashitësve. Në bazë të kësaj propagande, 
Serbia e stimulonte miqësinë me Norvegjinë edhe për arsyen se 
Norvegjia pas Luftës së Dytë Botërore rezultoi si shteti nordik më 
proaktiv (krahasuar me shtetet e tjera nordike) në marrëdhëniet 
ndërkombëtare.  

Konsolidimi i veprimtarisë së LPK-së në Norvegji ishte gjithashtu i 
domosdoshëm sepse, pas demonstratave shqiptare në Jugosllavi në 
vitin 1981, shqiptarët filluan gradualisht të emigrojnë edhe në Norvegji 
si rezultat i politikës nacionalshoviniste serbe që e krijoi një situatë të 
stër-rënduar politiko-ekonomike për shqiptarët në Jugosllavi, me 
qëllim të pastrimit etnik gradual të shqiptarëve.  

Nordikasit në përgjithësi dhe norvegjezët në veçanti me kulturën e 
tyre të theksuar humaniste janë të prirur t’i mbështesin përpjekjet për 
liritë dhe të drejtat e popujve të shtypur. Kështu që, jorastësisht 
socialantropologia norvegjeze, znj. Berit Backer, ishte e vetmja 
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studiuese në shtetet perëndimore që pati guximin intelektual të vihet 
praktikisht në veprim për ta sfiduar propagandën e historiografisë dhe 
politikës nacionalshoveniste serbe, e cila propagandë e kishte 
indoktrinuar dhe vazhdonte ta indoktrinonte popullin serb për t’i 
urryer dhe shtypur shqiptarët.  

Znj. Backer, si studiuese e spikatur e kulturës dhe historisë së 
shqiptarëve, njëkohësisht si një eksperte e pazëvendësueshme e 
shteteve nordike, në përgjithësi e shteteve perëndimore për çështjet 
politike në Ballkan, ishte e mirinformuar se shqiptarët janë një popull 
i lashtë me prejardhje iliro-pellazge, të cilët, duke qenë në kontinuitet 
nën trysnitë dhe nën okupimet e perandorive (romake, bizantine, 
serbe, osmane etj.), u dobësuan dhe u ndan fetarisht, por nuk u 
gjunjëzuan ngase arritën ta ruajnë trashëgiminë etno-linguistike dhe 
kujtesën historike, duke u konsoliduar si komb etnolinguistik-
multifetar gjatë periudhës së kombformimve në shekullin XVIII.  

Znj. Backer ishte e mirinformuar se populli shqiptar e pati fatin 
historik edhe më të hidhur se populli norvegjez, ngaqë jo vetëm se u 
okupua nga fqinjët, por sistematikisht u persekutua dhe u copëtua 
politikisht nga fqinjë dhe se ky copëtim politik me ndikimin e Rusisë u 
miratua në Kongres të Berlinit në vitin 1878 dhe në Konferencën e 
Ambasadorëve në Londër në vitin 1913. Rrjedhimisht znj. Backer e 
dinte se si konsekuencë e kësaj padrejtësie historike shumica e 
territoreve të banuara me shqiptarë mbetën jashtë shtetit amë, 
Shqipërisë, duke e përfshirë edhe Kosovën që u riokupua nga Serbia 
në vitin 1912, e që u riokupua prapë me ndikim të Serbisë nga 
Jugosllavia në vitin 1945. Megjithëkëtë, znj. Backer, duke qenë një 
humaniste e përkushtuar, nuk besonte se popujt mund ta arrijnë 
paqen në bazë të drejtave historike dhe në bazë të hakmarrjeve për 
padrejtësitë historike, por si humaniste dhe idealiste, me të drejtë 
besonte se paqja në mes të popujve arrihet vetëm në bazë të 
respektimit të drejtave dhe lirive të njeriut, duke e përfshirë edhe të 
drejtën e popujve të shtypur për vetëvendosje.  

Znj. Backer deri në vitin 1987 ishte studiuese e pasionuar e kulturës 
shqiptare, e nga viti 1987, kur u bë pjesë e veprimtarisë me qendër në 
Oslo, në kuadër të LPK-së, u bë veprimtare e pakompromis për lirinë 
dhe të drejtat legjitime të shqiptarëve. Me dijen, guximin intelektual, 
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kontaktet dhe respektin që gëzonte në shtetet perëndimore, znj. 
Backer ishte një institucion në vete, më shumë se një ambasadore e 
Kosovës në shtetet perëndimore. Por, duke qenë e tillë, u bë pengesë e 
madhe për regjimin fashist të Millosheviqit.  

 
Veprimtaria me qendër në Oslo, në kuadër të LPK-së, 

ishte e përqendruar dhe e përkushtuar në prioritetet 
vepruese në vijim:  

1. Angazhimin në mediet norvegjeze për sensibilizimin e opinionit 
norvegjez dhe në përgjithësi për sensibilizimin e opinionit në shtetet 
nordike lidhur me situatën politike të shqiptarëve në ish-Jugosllavi. 

2. Kujdesin për dhe organizimin e azilkërkuesve shqiptarë. 
3. Organizimin e demonstratave në kryeqendrat e Skandinavisë, me 

kërkesën “Kosova Republikë”. 
4. Angazhimin për t’i informuar qeveritë në shtetet nordike 

nëpërmes raportimit të gjerë me shkrim (duke mbledhur 
sistematikisht informacion për dhunën e pushtetit serbo-jugosllav në 
viset shqiptare në ish-Jugosllavi), gjithashtu informimin nëpërmes 
takimeve me institucionet shtetërore. 

5. Angazhimin në Amnesty International në Londër dhe informimin 
gjatë takimeve në Londër për situatën politike të shqiptarëve në ish-
Jugosllavi. 

6. Organizimin e udhëtimit/qëndrimit në Kosovë, të ekspertes 
norvegjeze të gazetarisë hulumtuese në lidhje me situatën politike në 
Kosovë gjatë grevave të minatorëve në vitin 1988. 

7. Angazhimin për kyçjen e çështjes shqiptare në Procesin e 
Helsinkit:  

 Angazhimin (para shembjes së murit të Berlinit) nëpërmes 
Komitetit Norvegjez të Helsinkit (duke mbledhur sistematikisht 
informacion për dhunën e pushtetit serbo-jugosllav në viset shqiptare 
në ish-Jugosllavi) për ta informuar Federatën Ndërkombëtare të 
Helsinkit në lidhje me situatën politike të shqiptarëve në ish-
Jugosllavi.  ! Angazhimin nëpërmes Komitetit Norvegjez të Helsinkit (para 
shembjes së murit të Berlinit) që të shkojë në Kosovë një delegacion i 
ekspertëve të Federatës së Helsinkit dhe Helsinki Watch-Amerikan 
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(Human Rights Watch) për ta vëzhguar gjendjen e të drejtave të 
njeriut. Delegacioni i përbërë nga ekspertët e Federatës së Helsinkit 
dhe Helsinki Watch Amerikan (i orientuar, i ndihmuar dhe i 
shoqëruar për në Kosovë nga znj. Berit Backer në kuadër të Grupit për 
Ballkanin të Komitetit Norvegjez të Helsinkit) udhëtoi për në Kosovë 
në shtator të vitit 1989, e pas vëzhgimit të situatës në Kosovë, në mars 
1990 u botua raporti i parë për situatën në Kosovë nga ky delegacion, 
përkatësisht nga autori z. Kenneth Andersson, me titull “Crisis in 
Kosovo”. ! Angazhimin për Kosovën (në kuadër të Komitetit Norvegjez të 
Helsinkit) gjatë pjesëmarrjeve në konferenca ndërkombëtare për të 
drejtat dhe liritë e njeriut. ! Angazhimin nëpërmes Komitetit Norvegjez të Helsinkit (në 
kuadër të inkurajimit dhe promovimit të alternativave politike 
opozitare) për organizimin e vizitave zyrtare të përfaqësuesve 
shqiptarë nga Kosova në Norvegji, e nga Norvegjia në shtetet e tjera 
perëndimore. Përveç të tjerash, organizmin e vizitës së parë zyrtare të 
z. Ibrahim Rugovës në shtetet perëndimore: në Norvegji dhe nga 
Norvegjia në shtetet e tjera perëndimore. Gjithashtu, në kuadër të 
organizimit të vizitave lobiste në Evropë me nisje nga Oslo: 
organizimin e vizitës së delegacionit të Kuvendit të Kosovës në 
Norvegji, pas shpalljes së Deklaratës për Kosovën Republikë (z. Bujar 
Gjyrgjeala, z. Skënder Skënderi, z. Muharrem Shabani). ! Angazhimin nëpërmes Komitetit Norvegjez të Helsinkit për 
themelimin dhe ndihmën për Qendrën për të Drejtat dhe Liritë e 
Njeriut dhe për Rehabilitimin e të Përndjekurve Politikë nga regjimi 
totalitar në Shqipëri, si bërthamën e parë (nga jashtë) në Shqipëri, për 
të drejtat e njeriut dhe demokratizim. Gjithashtu, angazhimin që 
Shqipëria të marrë pjesë në takimin e ekspertëve të KSBE-së. ! Angazhimin nëpërmes Komitetit Norvegjez të Helsinkit për 
themelimin dhe ndihmesën e Komitetit të Helsinkit në Kosovë, 
Komitetit të Helsinkit në Shqipëri dhe Këshillit për të Drejtat dhe 
Liritë e Njeriut në Kosovë. 

8. Angazhimin për përkrahjen politike, logjistike dhe diplomatike të 
UÇK-së. 
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Intervistë e Nufri R. Lekajt dhënë revistës “Drini” në kuadër të 
shënimit të 100-vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë (2012) 

 
Një rrëfim i Nufri R. Lekës për veprimtarinë e tij në 
kuadër të organizatës Lëvizja Popullore e Kosovës 

(LPK-së) 
 
Në kuadër të shënimit të 100-vjetorit të shpalljes së Pavarësisë së 

Shqipërisë, revista “Drini” e intervistoi veprimtarin e njohur të 
çështjes kombëtare në Oslo të Norvegjisë, z. Nufri R. Lekaj, i cili iu 
përgjigj pozitivisht kërkesës sonë për ta intervistuar, duke e bërë 
kështu një rikthim retrospektivë për punën e tij në favor të çështjes së 
Kosovës dhe të çështjes shqiptare në përgjithësi nga ana e tij si dhe 
miqve të tij, duke ofruar fakte e dëshmi të shumta, dokumente tejet 
interesante që flasin për një kohë tejet dramatike që ka kaluar populli 
shqiptar dhe Kosova e robëruar, duke e shpaluar veprimtarinë e tij 
politike, lobiste dhe diplomatike kundër regjimit serbo-jugosllav dhe 
duke dëshmuar për përkrahjen logjistike, politike dhe diplomatike në 
mbështetje të UÇK-së. 

 
Kush është Nufri R. Lekaj? 
Kam lindur në vitin 1962 dhe rrjedh nga një familje rugovase, nga 

fshati Koshutan i Rugovës, përkatësisht nga vëllazëria e Lekajve të 
Koshutanit të Rugovës. Thënë ndryshe, nga Koshutani i Gjekë Prenit. 
Malësori i Mbishkodrës, Gjekë Preni, i biri i Pren Martinit të Martin 
Kolës së Kolë Gjonit, llogaritet të jetë ndër të parët që u vendos, 
përafërsisht para 400 vjetëve, në fshatin Koshutan të Rugovës, ndërsa 
vëllai i tij, Marash Preni, vendoset po të njëjtën kohë në fshatin Haxhaj 
të Rugovës.  

Gjekë Preni kishte atëkohë mbi 1 000 dele, e Koshutani i përshtatej 
shumë me hapësirën që kishte që nga Dromodoli, i cili dikur quhej 
Dromodoli i Malësorëve. Do të thotë, edhe më parë malësorët e 
Mbishkodrës i shfrytëzonin kullotat e Rugovës për blegtori.  

Gjekë Preni, përveç Dromodolit, për kullota shfrytëzonte edhe 
Hajlen e Koshutanit dhe një pjesë të asaj e cila tani quhet Hajla e 
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Vranocit dhe me punën e tij që bënte me blegtori, u bë shumë i kamur 
dhe kishte shumë punëtorë.  

Pushteti otoman i shtrëngonte fshatarët me tatime të mëdha, 
sidomos ata të kamurit, saqë edhe tokën që e shfrytëzonin këta të 
fundit i detyronte të mos e konsiderojnë si pronë të tyre, por si pronë 
të mbretit. Kështu që, në atëkohë kur Kadia otoman kishte shkuar 
bashkë me tagrambledhësit dhe me një numër të madh nizamësh në 
Koshutan për t’i kërkuar taksat, bien në konflikt me Gjekë Prenin 
ngase, përveç taksave, kishin kërkuar nga Gjekë Preni që, kur të pyetej 
se e kujt është kjo tokë, të përgjigjej se kjo tokë është e Zotit dhe 
mbretit. Gjekë Preni refuzoi të përgjigjet sipas dëshirës së Kadisë, me 
gjasë edhe për shkak të dhunës dhe dyndjeve që bënte Perandoria 
Osmane ndaj shqiptarëve në përgjithësi dhe ndaj kelmendasve në 
veçanti, në vend të përgjigjes së pritur nga Kadia, Gjekë Preni i thotë 
Kadisë se kjo tokë është e Zotit dhe e Gjekë Prenit. E pas kësaj 
përgjigjeje fillon përleshja, pasi nizamët me urdhër të Kadisë kishin 
tentuar ta arrestojnë Gjekë Prenin, e Gjeka e fillon luftën me ta, ku, 
përveç të bijve, i urdhëron edhe punëtorët t’i rrokin armët, ato armë që 
i kishin atëherë në disponim, e arrijnë t’ia asgjësojnë gati tërë ushtrinë 
që kishte me vete Kadia, edhe Kadin vetë.  

Vendi ku u pre Kadia nga Gjekë Preni që nga atëherë e deri me sot 
quhet Guri i Kadisë dhe shtrihet në krye të fshatit ku veronte Gjeka, 
përkatësisht në Kodër të Lekajve. Që nga ajo kohë Gjekë Preni e merr 
epitetin Gjekë Stanishi, pasi kjo ngjarje kishte ndodhur pikërisht në 
Dbane (Stane) dhe rrjedhimisht ishte bërë edhe më i kërkuari nga 
pushteti otoman, të cilin pushtet Gjekë Stanishi-Rugovalia nuk e 
njihte fare. Pasi pushteti otoman nëpërmes tradhtisë e arreston Gjekë 
Stanishin-Rugovalin, e ekzekuton menjëherë me urdhër të Pashait 
otoman në Pejë.  

Gjek Stanishi-Rugovalia la pas vetës katër djem: Dedën, Lekën, 
Lucen dhe Palin. Rrjedhimisht vëllazëria e Muriqit në Koshutan 
përbëhet kryesisht nga katër lagje/vëllazëri: Kurt Dedajt, Lekajt, 
Lucajt dhe Palajt. Vija e trungut familjar nga unë deri te Gjeka është: 
Nufriu-Rexhepi-Ujkani-Haziri-Selmani-Uka-Osmani-Leka-Gjeka.  

Koshutanasit dhanë disa ndër figurat më të njohura rugovase në 
lëvizjen e rezistencës kombëtare që nga Lidhja e Prizrenit (1878): Sali 
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Jahën, Zhujë Selmanin, Kadri e Hysen Bajrin, Zekën e Sykut, Kajë 
Shabanen, Sak Faslin, Rizë Zymerin dhe shumë të tjerë. 

 
Kur jeni kyçur në lëvizjen ilegale, kur jeni burgosur dhe kur jeni 

arratisur nga Kosova? 
Pas mbarimit të shkollës tetëvjeçare në Pejë tentova të regjistrohem 

në Shkollën e Mesme Ushtarake ngaqë kisha dëshirë të bëhem 
ushtarak, por më thanë haptas se nuk më pranojnë për shkak të së 
kaluarës së babait tim si i ish-burgosur dhe i diferencuar si armik i 
Jugosllavisë; se babai im, Rexhep Ujkan Lekaj, ishte pjesë e njësive 
vullnetare të bajraktarit të Rugovës, Sak Faslis dhe pjesëmarrës i 
shumë luftërave dhe betejave që nga Moknat, Qakorri, Smilovica, Peja, 
Plava, Gucia e vende të tjera. Në betejën e Smilovicës më 13 qershor 
1942, kur heroikisht ra Bajram Shari, Rexhep Ujkan Lekaj qe plagosur. 
Pas Luftës së Dytë Botërore, për t’i shpëtuar arrestimit nga pushteti 
serbo-jugosllav që u bëhej në kohën e pas Luftës së Dytë Botërore 
anëtarëve të Lëvizjes Kaçake të Rugovës dhe me gjerë, babai im 
shpërngulet në Mal të Zi, ku kishte nipat në shtëpinë e madhe të 
Nimon Ukës në Hakaj dhe dajallarët në shtëpinë e madhe të Alush 
Smajl Hotit (bajraktarit të Hotit) në Hot. Por, në vitin 1950 OZNA 
malazeze e kishte diktuar dhe burgosur.  

Në fillimvitet 1960-ta, pasi martohet me nënën time, Hasnije 
Feratin (e bija e Ramë Feratit nga Gucia, luftëtar dhe i plagosur në një 
nga betejat kundër pushtuesve malazezë), vendoset me familje pranë 
kushërinjve të vet në Rugovë, përkatësisht pranë familjes së madhe 
dhe bujare të Ibralijajve në fshatin Haxhaj të Rugovës, e pas një kohe 
shpërngulet në Pejë, me qëllim që të mund t’i shkollojë fëmijët.  

Në lëvizjen ilegale të kohës kam filluar angazhimin si simpatizant i 
grupeve ilegale duke lexuar dhe shpërndarë literaturë ilegale. Këtë 
angazhim e kam filluar si nxënës i shkollës së mesme në Pejë në vitin 
1978, e si frymëzues kisha Isa Demajn dhe bashkëveprimtarët e tij. Në 
vazhdën e këtij angazhimi në lëvizjen ilegale të kohës më arrestojnë 
për pjesëmarrje në demonstrata të pranverës së vitit 1982 dhe më 
përjashtojnë nga Universiteti i Prishtinës po të njëjtin vit. Pas disa 
muajsh autoritetet ushtarake më dërgojnë thirrjen për shërbim 
ushtarak dhe nën kërcënim të përndjekjes penale detyrohem, pa 
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dëshirën time, të shkoj në shërbim ushtarak nga fundi i vitit 1982. Në 
fillim të vitit 1983 më arrestojnë së bashku me gjashtë ushtarë 
shqiptarë me të cilët shërbeja në Slloveni. Pas një hetuesie gati 
njëvjeçare, nën akuzën për organizim të grupit ilegal, me qëllim të 
ngritjes së popullit në kryengritje kundër regjimit jugosllav, dënohem 
nga regjimi serbo-jugosllav me 5.5 vjet burgim ushtarak nga Gjykata 
Ushtarake e Lubjanës. Nga fundi i vuajtjes së dënimit, përkatësisht 
nga fundi i vitit 1986, si pasojë e një provokimi të rëndë nga një serb i 
Nishit, i cili ishte një huligan dhe i burgosur për kriminalitet, bie në 
konflikt me serbin dhe, duke vepruar, në vetëmbrojtje serbi mbetet i 
plagosur. Për këtë plagosje, së bashku me mua e akuzojnë edhe Xhavit 
Morinën nga Drenoci, i cili kishte provuar ta ndalë konfliktin. Na 
dërgojnë në izolim për një muaj dhe nis hetuesia ndaj nesh nga 
Gjykata Ushtarake e Lubjanës, me akuzën se plagosja është bërë mbi 
baza nacionale. Kjo akuzë e vjeshtës së vitit 1986 më përcjell pasi kisha 
dalë nga burgu.  

Në bisedat e rregullta dhe të detyruara nga ana e UDB-së në Pejë, 
në mars të vitit 1987 më thonë se aktpadia ishte bërë gati dhe se së 
shpejti duhet të llogaris të dalë para gjyqit. Me këtë akuzë mbi supe 
dhe angazhimin në strukturat ilegale si dhe rrezikut për jetë 
detyrohem të arratisem për Zvicër. E kisha informacionin - lidhjen për 
të kontaktuar me Lëvizjen Popullore për Republikën e Kosovës - 
LPRK-në (LPK-në) që kishte selinë në Zvicër. Kufirin në Austri e 
kalova ilegalisht me lehtësi, sepse nga koha e shërbimit ushtarak në 
afërsi të Mariborit, në Slloveni, i dija mirë pikat kufitare në mes të 
Sllovenisë dhe Austrisë. Më tutje, gjatë rrugës, si rezultat i një bisede 
me një shok, e ndërrova destinacionin për në Norvegji, ku kishte 
nevojë për ta organizuar mërgatën shqiptare ngase Norvegjia shquhej 
si një vend mik i Jugosllavisë dhe në këto vite rritej numri i të 
mërguarve shqiptarë në këtë vend. 

 
Na tregoni për disa nga momentet e veprimtarisë suaj patriotike 

në kuadër të mërgatës shqiptare prej viteve ’80-ta deri në 
kryengritjen e armatosur në Kosovë në fund të viteve ’90-ta, që mund 
të vërtetohen në bazë të dokumenteve apo dëshmitarëve. 

Deklaratën e parë në shtypin norvegjez për situatën në Kosovë e 
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kam bërë në vitin 1987, duke e informuar opinionin norvegjez për 
përdorimin e torturës ndaj të burgosurve politikë shqiptarë, për 
përndjekjet politike ndaj shqiptarëve në Jugosllavi, për kërkesën 
Kosova Republikë dhe për një rezyme historike të popullit shqiptar si 
popull me prejardhje ilire.1  

Ambasada Jugosllave në Norvegji, si reagim ndaj deklaratës sime, 
duke e përdor si mjet miqësinë jugosllavo-norvegjeze të formuar gjatë 
Luftës së Dytë Botërore, ndikoi që organet shtetërore norvegjeze ta 
nënvlerësojnë në shtypin norvegjez vërtetësinë e deklaratës sime. Në 
veçanti këtë nënvlerësim e bëri zëvëndësministrja e Jashtme në atë 
kohë, znj. Helga Hernes, e cila, në emër të Ministrisë së Jashtme 
norvegjeze që udhëhiqej nga z. Thorvald Stoltenberg (i cili prej vitit 
1961 deri në vitin 1964 ka qenë sekretar i parë i Ambasadës Norvegjeze 
në Beograd), deklaroi se nuk ndodh përdorimi i torturës dhe shkelja e 
të drejtave nga pushteti jugosllav në Kosovë.  

Njëkohësisht, Ambasada Jugosllave në Norvegji, duke qenë e 
informuar se unë isha personalisht viktimë e torturës dhe e 
përndjekjes politike nga pushteti serbo-jugosllav, ndikoi që shteti 
norvegjez të hezitojë të më japë azil politik që kisha kërkuar në këtë 
shtet, në mënyrë që të mos prishet imazhi i Jugosllavisë në Norvegji, 
duke i dhënë azil politik një armiku dhe propaganduesi kundër 
Jugosllavisë.  

Pas deklaratës sime në mediet norvegjeze më kontaktoi avokati 
Arild Farstadvoll dhe më tha se e kishte kontaktuar Ministria e 
Drejtësisë nëpërmes një bisede telefonike duke e njoftuar se, si pasojë 
e deklaratës sime në mediet norvegjeze për situatën në Kosovë, 
kërkesën time për azil e kishte marrë për shqyrtim Ministria e 
Jashtme, me pretekst se duhet të vlerësojë se, nëse dhënia e azilit për 
mua mund t’i prishë marrëdhëniet me një palë tjetër dhe, 
eventualisht: ose të negociojë një vend tjetër për strehim dhe se në 
rastin tim do të ishte Zvicra, sepse në përputhje me konventën për 
statusin e azilit, Zvicra ishte vendi i cili “pranonte” personat të cilët 
ishin “problem” për vendet e tjera, ose të më jepet leja e qëndrimit në 

                                                 
1 (Shih në lidhje me këtë tek referencat, referencën nr. 1, përkatësisht deklaratën time në gazetën 
norvegjeze “Dagbladet” në vitin 1987) 
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baza humanitare e jo në bazë të statusit të azilantit politik. Unë i thash 
avokatit se në këtë çështje ka ndikim vetëm propaganda e diplomacisë 
serbo-jugosllave, përkatësisht Ambasada Jugosllave në Norvegji, sepse 
më konsideron si kërcënim për prishjen e imazhit të Jugosllavisë në 
Norvegji, duke përfshirë edhe shtetet e tjera nordike; dëshiron të ma 
mbyllë gojën në këtë mënyrë, duke provuar të ndikojë që Norvegjia të 
më largojë jashtë shtetit. Po ashtu, i thashë avokatit Farstadvoll se në 
Norvegji kam ardhur pikërisht për ta thënë të vërtetën për 
Jugosllavinë, sepse shqiptarët në Jugosllavi janë populli më i shtypur 
në Evropë nga regjimi serbo-jugosllav, prandaj do t’i përdor të gjitha 
të drejtat juridike të bazuara edhe në konventat ndërkombëtare që ta 
marr lejen e qëndrimit në bazë të statusit të azilantit politik në 
Norvegji. Nuk pranoj të shkoj në një shtet tjetër (Zvicër) dhe as nuk 
pranoj leje qëndrimi në Norvegji në bazë humanitare sepse Norvegjia, 
për shkak të miqësisë me Jugosllavinë, nuk duhet të manipulohet nga 
propaganda serbo-jugosllave kur janë në pyetje shkeljet e të drejtave të 
shqiptarëve nga regjimi serbo-jugosllav, e unë jam i vendosur të 
vazhdoj ta them të vërtetën për regjimin serbo-jugosllav.  

Duke vazhduar edhe më shumë të insistoj nëpërmes medieve 
norvegjeze, për ndërkombëtarizimin e dhunës nga regjimi serbo-
jugosllav ndaj shqiptarëve në Jugosllavi, sidomos duke e marrë 
përkrahjen publike nga Amnesty në shtypin norvegjez dhe nga avokati 
Arild Farstadvoll, arritëm nga njëra anë të fillojmë ta dobësojmë 
ndikimin e propagandës të Ambasadës Jugosllave në Norvegji, nga 
ana tjetër aktiviteti ynë në medie i bëri presion edhe Ministrisë së 
Jashtme norvegjeze ta rivlerësojë vërtetësinë e deklaratave të mia në 
mediet norvegjeze në lidhje me shkeljet e të drejtave të shqiptarëve 
nga regjimi serbo-jugosllav në Kosovë. Rrjedhimisht, ministri i 
Jashtëm i Norvegjisë, në atë kohë z. Thorvald Stoltenberg, e korrigjoi 
zëvendësministren e tij, znj. Helga Hernes, duke deklaruar publikisht 
në shtypin norvegjez, përveç të tjerash, se nuk mund të përjashtohet 
mundësia se ndodh përdorimi i torturës dhe persekutimet politike nga 
pushteti jugosllav ndaj shqiptarëve në Kosovë. Por, megjithëkëtë, z. 
Stoltenberg precizoi hapur se Norvegjia ka lidhje shumë të veçanta me 
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Jugosllavinë.2 
Ky ishte një fillim fitore kundër diplomacisë jugosllave (Ambasadës 

Jugosllave në Norvegji), e cila u zemërua shumë sepse filloi t’i prishet 
imazhi Jugosllavisë në shtetet nordike. Njëkohësisht që nga viti 1987, 
në kuadër të LPK-së, përkatësisht Këshillit të LPK-së për Norvegji, që 
në fillet e aktivitetit të vet përfshinte dhjetëra anëtarë dhe qindra 
simpatizantë, u bë një mobilizim i madh dhe veprimtari e 
konsiderueshme informative për mërgimtarët, si dhe një organizim i 
jetës kulturore. Formuam Shoqatën Kosova, Klubin Futbollistik 
Kosova dhe Radion Kosova, të cilat më vonë i riemërtuam: Shoqata 
Rilindja, Klubi Futbollistik Rilindja dhe Radio Rilindja, në mënyrë që 
t’i përfshijë të gjithë bashkatdhetarët nga të gjitha viset shqiptare me 
banim në Norvegji. Gjithashtu, nga viti 1987, në kuadër të LPK-së, 
filluam edhe organizimin e demonstratave në Oslo dhe në qendrat e 
tjera në Skandinavi, duke demonstruar kundër shkeljeve të të drejtave 
të shqiptarëve nën serbo-jugosllavi dhe për kërkesën Kosova 
Republikë, duke brohoritur gjatë demonstratave edhe emrat e 
themeluesve të LPK-së, Jusuf Gërvallës, Kadri Zekës dhe Bardhosh 
Gërvallës.  

Në anën tjetër, diplomacia jugosllave e intensifikoi ofensivën e vet 
edhe më shumë kundër nesh dhe rezultoi edhe me replikën/debatin në 
mes meje dhe Ambasadës Jugosllave në radion shtetërore norvegjeze, 
ku diplomatit jugosllav i thashë se po gënjen në mënyrën më të 
paskrupullt, ngase diplomati jugosllav thoshte se shqiptarët në 
Jugosllavi i kanë të gjitha të drejtat dhe nuk janë të diskriminuar. Pas 
këtij reagimi aty, filluan të më kërcënojnë në mënyra të ndryshme që 
të mos propagandoj kundër Jugosllavisë, pos të tjerash, edhe duke më 
thënë “mos luaj me zjarr”, në kuptimin se mund të më kushtojë 
shtrenjtë propagandimi kundër Jugosllavisë. Këtë kërcënim në njëfarë 
mënyre e bënë edhe nëpërmes gazetës serbe “NIN”, duke shkruar edhe 
për polemikën në mes meje dhe diplomatit jugosllav në radion 
shtetërore norvegjeze.  

Këshilli i LPK-së në Norvegji u themelua me iniciativën e z. Ali Aliut 

                                                 
2 (Shih referencën nr. 2: në lidhje me përkrahjen publike nga avokati Farstadvoll dhe Amnesty në 
shtypin norvegjez, dhe referencën nr. 3: në lidhje me korrigjimin publik në shtypin norvegjez të ministrit 
të Jashtëm norvegjez z. Thorvald Stoltenberg) 
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(nga Shkupi) dhe me mbështetjen e drejtpërdrejtë (në vazhdimësi) nga 
Kryesia e LPK-së, konkretisht me praninë dhe ndihmën e z. Xhavit 
Halitit. Pas formimit të këshillit të LPK-së në Norvegji ndihmën për 
veprimtarinë logjistike të LPK-së e dha aktivisti i hershëm i LPK-së, z. 
Qani Dehari nga Sllupqani i Kumanovës.3 

Nga fundi i vitit 1987 dhe fillimi i vitit 1988, në bashkëpunim me 
znj. Berit Backer, morëm iniciativë dhe shkruam raportin enkas për 
Qeverinë e Norvegjisë dhe të Suedisë, duke mbledhur informacion për 
dhunën serbe në viset shqiptare nën Jugosllavi. Raporti u botua me 
emrin “Straff og Politikk i Kosova” (Politika dhe dënimet në Kosovë) 
dhe mund të thuhet se ky raport u bë një bazë për kuptimin e situatës 
në Kosovë dhe se me vite ishte pikë referimi e shumë ministrive të 
jashtme në Evropë, në veçanti në shtetet nordike. Lidhur me punën në 
këtë raport dhe për organizimin e një demonstrate në Oslo na u 
bashkua nga Suedia edhe z. Milaim Zeka. 

Në vitin 1988, pas korrespondencës me letër dhe komunikimit me 
Qendrën e Amnesty International në Londër, përkatësisht me znj. 
Melanie Anderson, mora ftesën nga znj. Anderson për t’u angazhuar 
drejtpërdrejt në Amnesty, ku gjatë fundit të verës së vitit 1988 si punë 
vullnetare bëra regjistrimin e disa qindra të burgosurve politikë 
shqiptarë në regjistrin qendror në Amnesty International në Londër. 
Shpesh kishte vështirësi të regjistroheshin të burgosurit politikë 
shqiptarë si të “burgosur të ndërgjegjes” për shkak se aktakuzat serbo-
jugosllave ishin të bazuara në “veprimtari armiqësore subverzive” dhe 
Amnesty International i regjistronte këta të burgosur, por nuk i 
klasifikonte si “të burgosur të ndërgjegjes”. Me punën disamuajshe 
arrita ta tregoj praktikën e “akuzave” serbe dhe të “dënimeve”, ku doli 
në pah se dënimet ishin “politike” e jo “subverzivo-armiqësore”. Kjo 
ndikoi që mbi 300 të burgosur të kohës nga numri i madh i të 
burgosurve në listat e Amnesty International të adaptohen si të 
“burgosur të ndërgjegjes”.  

Gjithashtu, gjatë angazhimit vullnetar në Amnesty International në 
Londër pata rastin të takoj njerëz me influencë shoqëroro-politike në 

                                                 
3  (Shih në lidhje me këtë, referencën nr. 4: fragmentin e përkthyer në shqip nga gazeta serbe ‘Politika’ 
dhe referencën nr. 5: fragmentin e përkthyer në shqip nga revista serbe ‘NIN’ që, pos të tjerash, shkruan 
edhe për polemikën në mes meje dhe diplomatit jugosllav) 
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Angli dhe t’i informoj më detajisht për situatën në Kosovë. Në Londër 
më ka pritur në shtëpinë e tij z. Ihsan Toptani, personalitet historik, 
organizator i mbledhjes së Mukjes, me qëllim të Bashkimit në Frontin 
Nacionalçlirimtar Shqiptar gjatë Luftës së Dytë Botërore. Zotëri 
Toptani kishte referenca për mua nga znj. Melani Anderson dhe znj. 
Berit Backer, si dhe autori i librit “Artfull albanian”, Jon Halliday 
(“Shqiptari dinak”: biografi e parë e paautorizuar për Enver Hoxhën, 
botuar në vitin 1988). Me z. Halliday kisha biseda rreth situatës në ish-
Jugosllavi dhe padyshim se ai kishte kontakte të forta në Ministrinë e 
Jashtme britanike. Me z. Toptanin biseduam për situatën politike në 
ish-Jugosllavi, sidomos për situatën e shqiptarëve. Ai më tha se ishte i 
lumtur të takonte një kosovar i cili drejtpërsëdrejti e njoftoi për 
situatën dhe i cili vlerësohet nga të huajt. Vërejtja e tij ishte se “duhen 
distancuar kosovarët nga E. Hoxha”. Në Angli kisha një bisedë edhe 
me një zyrtar të Ministrisë së Jashtme britanike, i cili u interesua për 
të burgosurit politikë në ish-Jugosllavi. Ndihmën për Amnesty 
International e vazhdova me informata relevante edhe pasi u ktheva 
nga Londra në vjeshtën e vitit 1988.  

Znj. Berit Backer, në kuadër të kontakteve me personalitete të 
rëndësishme të jetës shoqëroro-politike angleze, kishte edhe një lidhje 
të traditës familjare, ngase gjyshi i saj (babai i nënës së saj), z. Edvard 
Christian Danielsen, ishte (gjatë LDB-së) agjenti i parë norvegjez i 
shërbimit informativ britanik (Secret Intelligence Service - SIS, 
gjithashtu i njohur me emrin M16), i cili në mënyrë të suksesshme e 
udhëhoqi operacionin e rëndësishëm “oldell” të lidhëmbajtjes - 
informacionit në mes të Norvegjisë dhe Britanisë së Madhe. Më pastaj 
u emërua admiral i Marinës Norvegjeze dhe është një personalitet i 
mirënjohur për udhëheqjen e luftës kundër okupimit të vendit nga 
gjermanët. Gjithashtu, babai i saj, z. Ole Friele Backer (me profesion 
fotograf), u detyrua gjatë LDB-së të shpërngulet në Londër, pasi 
fotografitë e tij për gjendjen e luftës në Norvegji (si pasojë e sulmit 
gjerman) u publikuan jashtë Norvegjisë. Ai u punësua si fotograf në 
Zyrën e Informacionit të Qeverisë norvegjeze në ekzil në Londër. 
Kontributi i tij si fotograf (për familjen mbretërore norvegjeze, për 
aktivitetet e Qeverisë në ekzil, për personelin ushtarak norvegjez, 
kampet e luftës etj.) bëri që të fitojë publicitet të gjerë, duke iu 
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publikuar fotot jo vetëm në Britaninë e Madhe, por edhe në SHBA.4  
Po në të njëjtin vit, më 1988, në bashkëpunim me znj. Berit Backer, 

e organizuam udhëtimin për në Kosovë, të ish-nxënëses së znj. Berit 
Backer, politologes dhe gazetares norvegjeze znj. Gro Holm, për të 
bërë intervista me aktivistë të ilegales dhe të tjerë në lidhje me grevat e 
minatorëve dhe në lidhje me situatën e përgjithshme politike në 
Kosovë. Në Kosovë zonjës Gro Holm iu organizua pritja/qëndrimi në 
mënyrë ilegale nga babai im, Rexhep Ujkan Lekaj, i cili u ndihmua nga 
djali i tij më i vogël dhe stërnipi i tij.  

Znj. Holm që nga viti 1982 ka qenë e angazhuar në sektorin e 
lajmeve të jashtme, tani është redaktore në NRK (Televizionin 
Shtetëror Norvegjez). Është bashkëshortja e z. Kai Eides, diplomatit 
norvegjez i cili u angazhua për zgjidhjen e statusit politik të Kosovës. 

Në vitin 1989, në bashkëpunim me znj. Berit Backer, morëm një 
iniciativë tjetër për në Kosovë. Përkatësisht gjatë kohës kur fillova 
punën si konsulent në Drejtorinë për Emigracion në Norvegji, e 
konsoliduam edhe Grupin për Ballkanin që e kishim iniciuar/formuar 
gjatë kohës kur u ktheva nga Anglia dhe fillova studimet e shkallës së 
parë në shkencat politike pranë Universitetit të Oslos, në vjeshtën e 
vitit 1988.  

Grupi për Ballkanin u bë në vitin 1990 edhe zyrtarisht pjesë e 
Komitetit Norvegjez të Helsinkit, i udhëhequr nga unë dhe avokati 
norvegjez z. Pål Haugland. Gjithashtu, znj. Berit Backer në vitin 1990 
u bë udhëheqëse e projektit Action Norway-Albania (Aksioni Norvegji 
- Shqipëri) dhe unë koordinator i këtij projekti, në kuadër të Komitetit 
Norvegjez të Helsinkit. Ky projekt sponsorohej plotësisht nga 
Ministria e Jashtme e Norvegjisë.  

Në fillimvitin 1989, pasi e konsoliduam Grupin për Ballkanin, 
iniciuam, sidomos me ndihmën e znj. Berit Backer, i sugjeruam dhe i 
argumentuam Federatës Ndërkombëtare të Helsinkit për të dërguar 
një delegacion të specialistëve në Kosovë. Përveç të tjerash, insistonim 
se tek shtetet perëndimore ishte një përshtypje e gabuar për 
Jugosllavinë që e dallonin “si më e mira ndër më të këqijat” krahasuar 

                                                 
4 (Shih referencat nr. 6, 7 dhe 8, përkatësisht disa pjesë nga korrespondenca me shkrim me znj. Melanie 
Anderson) 
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me shtetet e tjera autoritare dhe totalitare në Evropën lindore, kur 
ishin në pyetje të drejtat e njeriut, në veçanti kur ishin në pyetje të 
drejtat e njeriut në Kosovë. Pas këtij sugjerimi znj. Berit Backer u ftua 
dhe u bë pjesë e delegacionit të parë për në Kosovë, në shtator 1989, i 
përbërë nga specialistët e Federatës Ndërkombëtare të Helsinkit dhe 
Helsinki Watch - Amerikan (Human Rights Watch) si koordinatore e 
rëndësishme e këtij delegacioni, ndërsa unë e ndihmova këtë 
delegacion duke e orientuar nëpërmes kontakteve të mia në Kosovë, 
në koordinim/këshillim me znj. Berit Backer.  

Në mars të 1990-s botohet raporti i parë për situatën në Kosovë nga 
delegacioni i përbashkët i Federatës Ndërkombëtare të Helsinkit dhe 
Helsinki Watch - Amerikan (Human Rights Watch), përkatësisht nga 
autori z. Kenneth Andersson, me titull “Crisis in Kosovo”. Në vazhdën 
e këtij koordinimi në mes meje dhe znj. Berit Backer, në bashkëpunim 
me z. Gazmend Pula, u ndihmua edhe themelimi i Komitetit të 
Helsinkit në Prishtinë. Pastaj ndihmuam Këshillin për të Drejtat dhe 
Liritë e Njeriut në Prishtinë, që udhëhiqej nga z. Adem Demaçi. 
Bashkëpunimi me z. Demaçi bëri të organizohej edhe ndihma 
konkrete për të burgosurit politikë në Kosovë, të cilët ishin në një 
gjendje tepër të vështirë. Zotëri Demaçi u ftua disa herë nga Ministria 
e Jashtme e Norvegjisë, nga organizatat për të drejtat e njeriut dhe nga 
institucionet e tjera, i cili, me stoicizmin e tij për kauzën kombëtare, 
krijonte respekt. Rrjedhimisht u bë një lobim për ndarjen e çmimit për 
të drejtat e njeriut për z. Adem Demaçi, i akorduar nga Universiteti i 
Oslos. Mikes sime të afërt dhe mikes së madhe të shqiptarëve, znj. 
Berit Backer, ia ndaluan hyrjen në Jugosllavi sepse filluan ta 
konsideronin bashkëpunëtore të nacionalistëve shqiptarë.5  

Në vitin 1989, në kuadër të përpjekjeve të diplomacisë joformale të 
Kosovës, e takova personalisht, së bashku me profesorin Trond 
Nordby dhe znj. Berit Baker, diplomatin e shquar dhe pasardhësin e z. 
Thorvald Stoltenberg, z. Johan Jørgen Hølst, i cili është i mirënjohur 
edhe ndërkombëtarisht për arsye se, në cilësinë e ministrit të Jashtëm 
të Norvegjisë, ka pasur rol vendimtar në Marrëveshjen e Oslos të vitit 

                                                 
5 (Shih referencën nr. 9: CV-në e Nufri R. Lekës nga Komiteti Norvegjez i Helsinkit dhe referencën nr. 10 
në lidhje me këtë: pjesën nga hyrja në librin e znj. Berit Backer, shkruar nga znj. Ann Kristin Ekk, duke 
iu referuar z. Kenneth Andersson, z. Harry Hodgkinson dhe të tjerëve). 
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1993, e cila përfaqëson një përparim të rëndësishëm në negociatat mes 
Palestinës dhe Izraelit.  

Zotëri Hølstinin e njoftova detajisht për situatën në Kosovë, duke 
argumentuar edhe kërkesën Kosova Republikë, përkatësisht duke i 
sqaruar se është kërkesë minimaliste e parashtruar nga elita politike 
shqiptare si zgjidhje kompromisi nëpërmes mjeteve politike në të mirë 
të paqes në Ballkan. Po ashtu, i bëra me dije se kërkesa maksimaliste e 
shqiptarëve jashtë shtetit amë, Shqipërisë, është bashkimi me 
Shqipërinë. Në vazhdën e këtij takimi me z. Hølst, në vitin 1990 e 
bëmë edhe organizimin dhe pritjen e z. Ibrahim Rugovës dhe z. 
Shkëlzen Maliqit si delegacioni i parë i përfaqësuesve politikë nga 
Kosova në botën perëndimore pas pluralizmit politik në ish-Jugosllavi. 
Edhe vetë isha pjesë e këtij delegacioni, ku takuam disa ministra dhe 
personalitete të rëndësishme në Norvegji.  

Zotëri Ibrahim Rugovën e shoqërova edhe në takimin me disa 
profesorë të Universitetit të Oslos, ndër të tjerë, edhe me ekspertin e 
Ballkanit, profesor Svein Mønnesland, të cilëve iu la shumë përshtypje 
me qetësinë dhe kulturën akademike. Unë u ndihmova gjatë bisedës 
që zhvilluan duke u përkthyer. Gjatë bisedave me z. Rugovën, mësova 
se ai ishte nip i fshatit tonë: koshutanasve të Rugovës, e kjo prejardhje 
ndikoi të jemi më të lirë me njëri-tjetrin në bisedë. Zotëri Rugova më 
përgëzoi për kontaktet dhe për miqësinë që kisha krijuar në këtë shtet 
në të mirë të Kosovës dhe për përshtypjen e mirë që kisha krijuar tek 
miqtë norvegjezë. Aludonte në profesorin Kristofer Gjøterud, i cili 
ishte personalitet i njohur në shkencën e fizikës, por edhe aktivist i 
madh për të drejtat e njeriut, si dhe të tjerë që kishte takuar. Dhe 
kërkoj mendimin tim për mënyrën se si duhet organizuar diasporën 
shqiptare në kuptimin e formimit të një baze të LDK-së në diasporë, 
ku kisha mundur ta jap kontributin tim. Në këtë kohë LDK-ja ende 
s’kishte degë në diasporë.  

Unë në përgjigjen time i bëra një rezyme për diasporën shqiptare 
duke marr pikënisje në Jusuf Gërvallën etj., i cili luajti rol kyç për ta 
bashkuar diasporën shqiptare në kuadër të LPK-së dhe e njoftova se 
prej vitit 1982, sidomos prej vitit 1987, LPK-ja kishte bërë një 
organizim solid të diasporës shqiptare pa dallim të bindjeve politike, 
krahasuar me kohën e mëparshme të diasporës shqiptare. 
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Rrjedhimisht, meqë isha pjesë e strukturave udhëheqëse të LPK-së në 
atë kohë, përkatësisht anëtar i Këshillit të Përgjithshëm të LPK-së, i 
thashë z. Ibrahim Rugovës se LPK-ja me këtë pikënisje të Jusuf 
Gërvallës është e kurdisur të veprohet në diasporë vetëm në mënyrë të 
bashkuar ngase angazhimi ynë në diasporë vetëm kështu ka efekt. 
Mora si shembull formimin e bashkësive shqiptare në diasporë, që do 
të kishte mundësi të koordinohen nga një komision i përbashkët për 
diasporën, i përbërë nga të deleguarit e LPK-së dhe nga të deleguarit e 
LDK-së. Gjithashtu, i thashë se për marrëveshje/vendime eventuale 
duhet të bisedohet direkt me kryesinë e LPK-së. Zotëri Rugova m’u 
falënderua për këtë rezyme të shkurtër për diasporën dhe për 
mendimin tim se si mund të riorganizohet diaspora, duke u pajtuar se 
diaspora shqiptare duhet të jetë unike që të mund ta ndihmojë më 
shumë Kosovën sepse të gjithë e kemi një qëllim. Ndër të tjera, më tha 
se LDK-ja sapo është formuar dhe për të gjithat duhet të konsultohet 
edhe me bashkëformuesit e LDK-së. 

Në kuadër të Grupit për Ballkanin të Komitetit Norvegjez të 
Helsinkit,  znj. Berit Backer e ka dhënë kontributin e veçantë, për këtë 
vizitë të parë zyrtare dhe historike të delegacionit të Kosovës në shtetet 
perëndimore, përkatësisht në Norvegji dhe me nisje nga Norvegjia në 
shtetet e tjera perëndimore. Ngaqë znj. Backer, përveç të tjerash, duke 
pasur kontakte të drejtpërdrejta me strukturat e KSBE-s në shtetet 
perëndimore, është kujdesur që nëpërmjet realizimit të vizitës zyrtare 
të delegacionit të Kosovës në Norvegji, t’i hapen dyert delegacionit të 
Kosovës edhe nga qeveritë e tjera perëndimore, me qëllim të 
faktorizimit të Kosovës në bashkëveprimin ndërkombëtar.   

Duke e marrë parasysh evoluimin e pluralizmit politik në Kosovë, 
sidomos ardhjen e madhe të refugjatëve shqiptarë në Norvegji dhe në 
Skandinavi, më shtohej brengosja se po vonohemi me organizimin e 
mirëfilltë dhe efektiv të diasporës. Prandaj, iniciova formimin e 
Bashkësisë Shqiptare në Norvegji, me qëllim që ta inkurajojmë 
formimin e Bashkësive Shqiptare në Skandinavi dhe në shtetet 
perëndimore që, si diasporë shqiptare, të veprojmë në mënyrë unike 
në të mirë të Kosovës. Fatkeqësisht, Bashkësinë Shqiptare në Norvegji 
erdhi dhe e zhbëri z. Jusuf Buxhovi, duke e keqpërdorur autoritetin e 
LDK-së. Z. Buxhovi, duke mos pasur përkrahjen e shumicës së të 
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pranishmëve, e zhbëri Bashkësinë Shqiptare në Norvegji. Në vend të 
saj e formoi Degën e LDK-së në Norvegji dhe, rrjedhimisht, duke mos 
e pasur legjitimitetin demokratik ta bëjë këtë, z. Buxhovi tha se 
“legjitimitet kam autoritetin tim”.  

Shumica e të pranishmëve ishin kundër zhbërjes së Bashkësisë 
Shqiptare në Norvegji sepse mund të gjendej konsensus që Dega e 
LDK-së në Norvegji të bëhet pjesë e Bashkësisë Shqiptare në Norvegji 
dhe nuk kishte nevojë të zhbëhej Bashkësia Shqiptare në Norvegji. 
Shumica e të pranishmëve u irrituan nga z. Buxhovi dhe deshën ta 
zgjedhin problemin me të në mënyrë primitive (me grushta). I ndalova 
ngase isha rreptësisht kundër të krijojmë traditë konflikti në diasporën 
shqiptare në Norvegji, sepse ia kishim nisur mirë e me konfliktet në 
mes vete vetëm e dobësonim diasporën shqiptare në përgjithësi dhe, 
edhe më shumë i vështirësonim bashkëpunimet në mes vete në të 
ardhmen.  

Mendoj se “përjashtimi” i z. Buxhovi nga LDK-ja ka qenë veprim i 
mirë, sepse z. Buxhovi figurën e Jusuf Gërvallës dhe LPK-në e Jusuf 
Gërvallës i kishte halë në sy. Megjithëkëtë, veprimtaria e z. Buxhovit 
në LDK la pasoja.  

Në fund të vitit 1997 iniciova riaktivizimin e Bashkësisë Shqiptare 
në Norvegji në përkrahje të luftës për çlirimin e Kosovës. 

Para se të themelohet fondi i 3 % për Norvegji (i Qeverisë së 
Kosovës në ekzil) e kishim në funksion një aktivitet solidariteti për 
familjet skamnore në Kosovë, që realizohej nëpërmes Këshillit për 
Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut në Prishtinë, përkatësisht 
nëpërmes z. Adem Demaçit. Kjo formë e ndihmave ishte konkrete dhe 
u tregua efektive ngase ishin me qindra familje të cilat u ndihmuan 
dhe raportonin për ndihmat që u arrinin nga mërgata shqiptare në 
Norvegji, por ky aktivitet u zhbë si rezultat i formimit të fondit të 3 % 
për Norvegji (i Qeverisë së Kosovës në ekzil).  

Në vazhdën e grevave të minatorëve në Kosovë, kur regjimi fashist i 
Millosheviqit i largoi mijëra punëtorë shqiptarë nga vendet e tyre të 
punës, u konsolidua një formë e re e rezistencës, e cila ta krijonte 
mundësinë për një “Solidarnost të Kosovës” , që udhëhiqej nga 
Sindikatat e Pavarura të Kosovës, të cilave atëkohë u printe z. 
Hajrullah Gorani. LPK-ja me të gjithë potencialin e vet, si brenda 
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vendit dhe në diasporë, u vu në mbështetje të lëvizjes së rezistencës së 
punëtorëve në Kosovë. Në këtë drejtim u porositën këshillat popullore 
të LPK-së në diasporë të organizojnë tubime solidariteti për 
punëtorinë në Kosovë dhe të grumbullojnë mjete materiale për ta.  

Më kujtohet se z. Dukagjin Gorani, i cili në emër të sindikatave ishte 
në një turne nëpër Evropë, vjen në Oslo dhe qëndron tek unë disa ditë, 
ku patëm disa takime me bashkatdhetarë, të cilët grumbulluan 
ndihma materiale që u transferuan nga Norvegjia në xhirollogarinë e 
sindikatave të pavarura të Kosovës në Slloveni. Edhe vazhdimësia e 
ndihmave për punëtorinë në Kosovë u zhbë nga fondi i 3 % për 
Norvegjinë (i Qeverisë së Kosovës në ekzil). 

Në vitin 1990 u botua raporti hulumtues i titulluar “Har alle 
forstått?” (A e kanë kuptuar të gjithë?) në lidhje me situatën e 
azilkërkuesve në Norvegji. Këtë raport e shkruam një grup autorësh në 
kuadër të punës në Drejtorinë e Emigracionit në Norvegji, me kërkesë 
të Ministrisë së Pushtetit Lokal. Gjatë kësaj kohe, në vazhdën e 
aktivitetit mediatik për Kosovën, përkraha azilkërkuesit shqiptarë në 
Norvegji sepse politika norvegjeze, duke mos qenë e mirinformuar për 
gjendjen e rëndë të të drejtave të njeriut në Kosovë, ua refuzonte 
dhënien e qëndrimit shumicës së azilkërkuesve shqiptarë. Kishte raste 
kur organet shtetërore norvegjeze i kthenin në Kosovë azilkërkuesit 
shqiptarë pa ua shqyrtuar përfundimisht ankesën e çështjes së azilit, 
siç ishte shembulli në strehimoren e refugjatëve në Solvang të 
Norvegjisë, të cilëve u dola konkretisht në ndihmë.  

Për gazetat norvegjeze deklaroja se ikja e shqiptarëve nga Kosova në 
Norvegji dhe në vende të tjera nuk është ikje e vullnetshme, por e 
detyruar dhe se, rrjedhimisht, azilkërkuesit shqiptarë në Norvegji dhe 
në shtetet e tjera evropiane i përmbushin kriteret për qëndrim së paku 
në bazë të parimit non refoulment të konventës mbi statusin e 
refugjatit, përkatësisht parimit që nënkupton moskthimin e 
azilkërkuesit në një vend ku jeta dhe liria e saj/tij është në rrezik për 
shkak të bindjeve politike etj. Njëkohësisht, sugjeroja që politika 
norvegjeze të jetë më aktive në kuadër të bashkëveprimit 
ndërkombëtar, që t’i dënojë më seriozisht shkeljet e të drejtave të 
njeriut në Kosovë nga regjimi i Millosheviqit, i cili regjim, me qëllim të 
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spastrimit etnik, po i detyron shqiptarët të ikin nga vendi i tyre.6 
Prej datës 18 deri më 21 tetor 1990, në cilësinë e delegatit nga 

Komiteti Norvegjez i Helsinkit, u ftova të marr pjesë në mbledhjen 
themeluese të Asamblesë Qytetare të Helsinkit në Pragë, e cila 
mbledhje ishte e sponsoruar nga një ndër iniciuesit e saj, z. Vaclav 
Havel. Zotëri Havel, gjithashtu edhe disidenti tjetër çek z. Jarosllav 
Shabata, në mënyrë implicite ishin për krijimin e strukturave të reja 
panevropiane, që nënkuptonte një riorganizim panevropian, duke 
filluar nëpërmes Asamblesë Qytetare të Helsinkit. Isha edhe vetë 
përkrahës i kësaj ideje, ngase shpresoja se Kosova do të mund të 
faktorizohej politikisht nëpërmes konceptit të drejtave të njeriut, duke 
u anëtarësuar në një ristrukturim të ri organizativ panevropian në 
përpjekjet për t’u dekolonizuar nga Serbia, në bazë të parimit për 
vetëvendosje. Por, ideja e sllovenit Tomazh Mastnak përkrahej më 
shumë, që Asambleja Qytetare e Helsinkit të mbetet një organizatë e 
asociacioneve të ndryshme joqeveritare të qytetarëve.  

Në kuadër të kësaj mbledhje, më 20 tetor u mbajt një tribunë e 
veçantë për Kosovën, Irlandën veriore dhe Transilvaninë, ku i bëra një 
kritikë qasjes që dominonte diskursin e politikës perëndimore që, 
duke u thirrur në emër të një Evrope të bashkuar dhe të integruar, 
njëkohësisht ndërkomunikohej e drejta për vetëvendosje për 
shqiptarët në Jugosllavi. Rrjedhimisht, shpresën për një Evropë të 
bashkuar dhe të integruar, që parashihte ta përfshinte edhe Ballkanin 
dhe që nuk merrte parasysh zgjidhjen e çështjes shqiptare në 
Jugosllavi, në fjalimin tim në këtë tribunë e cilësova si: një eufori 
utopike që vetëm zëvendëson euforinë utopike të socializmit nga e cila 
mezi kishim dalë dhe se nuk guxojmë të mashtrohemi prapë, sidomos 
ne shqiptarët, sepse pa u zgjidhur çështjet e pazgjidhura nacionale në 
Evropë, në veçanti çështja shqiptare në Jugosllavi, nuk mund të 
shpresojmë për një Evropë të bashkuar dhe të integruar. I pranishëm 
ishte edhe delegacioni nga Kosova i kryesuar nga z. Shkëlzen Maliqi.  

                                                 
6 (Shih referencën nr. 11: deklaratën time në gazetën norvegjeze në mbështetje të azilkërkuesve 
shqiptarë, dhe referencën nr. 12: fragmentin informativ në bazën e bibliotekës së Oslos, ku mund të 
porositet raporti hulumtues për refugjatët në Norvegji në formë libri, që e shkruam një grup 
hulumtuesish-autorësh, me porosinë e Ministrisë së Pushtetit Lokal).  
 



75 
 

Politika nordike 

Në kuadër të organizimit të vizitave lobiste në Evropë me nisje nga 
Oslo, organizuam vizitën e delegacionit të Kuvendit të Kosovës pas 
shpalljes së Deklaratës për Kosovën Republikë (z. Bujar Gjyrgjeala, z. 
Skënder Skënderi, z. Muharem Shabani). Delegacionet që vinin nga 
Kosova i kishin dyert e hapura nga shteti norvegjez. Në kuadër të 
Komitetit Norvegjez të Helsinkit ndihmuam në promovimin e lidhjes 
shqiptaro-amerikane në Evropë, organizuam konferencën në Oslo për 
z. Josef Diogardin, z. Osman Osmanin, z. Mehdi Hajdarin etj. 
Konferenca përfshinte edhe Këshillin për të Drejtat dhe Liritë e Njeriut 
në Prishtinë, që vazhdimisht ndihmohej nga ne në kuadër të Komitetit 
Norvegjez të Helsinkit.  

Më 30 janar të vitit 1991 mora pjesë në emër të shqiptarëve në 
varrimin e mbretit Olav të Norvegjisë, e për këtë mora një falënderim 
me shkrim nga lartmadhëritë e tyre, mbreti Harald dhe mbretëresha 
Sonja. Pas iniciativës dhe angazhimit tim lobist në Komitetin 
Norvegjez të Helsinkit, por edhe sqarimit të perspektivës politike për 
çështjen e shqiptarëve në ish-Jugosllavi, në mbledhjen vjetore të 
Komitetit Norvegjez të Helsinkit, mbajtur në godinën e parlamentit 
norvegjez më 19.3.1991, sekretari gjeneral i Komitetit Norvegjez të 
Helsinkit, z. Bjørn Catto Funnemark, propozon dhe unanimisht 
aprovohet si një nga pikat e “këshillimit” të politikës së jashtme 
norvegjeze: “Kosova Republikë është zgjidhja më e mirë e problemeve 
serioze e të drejtave të njeriut në Jugosllavi”. Ky amendamentim nga 
ana e një organizate gjysmështetërore mund të thuhet se është rasti i 
parë kur bëhen propozime për zgjidhje politike dhe një forcim i 
ndikimit lobist dhe i diplomacisë joformale të Kosovës në Norvegji dhe 
në përgjithësi në Skandinavi.  

Në shtator të vitit 1991, me propozim të Komitetit Norvegjez të 
Helsinkit, u ftuam unë dhe z. Ole Drolsum në darkën solemne (në 
Kështjellën e Oslos) të organizuar nga kryeministrja znj. Gro Harlem 
Brundtland, ku ishin të ftuar edhe një numër i konsiderueshëm i 
ekspertëve ndërkombëtarë, si shenjë mirënjohje për të pranishmit për 
kontributin e tyre për të drejtat e njeriut në plan global. Në këtë 
solemnitet takova disa personalitete të rëndësishme si, për shembull, 
z. Bogdan Karunden, personalitet i rëndësishëm i Solidarnostit, kontin 
Shvarcenberg të Çekisë e shumë të tjerë.  
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Gazeta zyrtare APPELL e Komitetit Norvegjez të Helsinkit, duke 
pasur ndikim në diskursin mediatik, në veçanti duke e marrë parasysh 
se në atë kohë iniciuam që përmbajtja e gazetës APPELL të përkthehet 
dhe të shpërndahet në kuadrin e informacionit për Federatën 
Ndërkombëtare të Helsinkit, duke e përfshirë edhe Human Rights 
Watch, shkruaja kolumne të rregullta për këtë gazetë, në veçanti në 
lidhje me situatën në Kosovë.  

Në vazhdën e shkrimeve për gazetën APPELL, në vitin 1991 bëra një 
shkrim kritik ndaj qasjes së shteteve të fuqishme evropiane për 
zgjidhjen e konfliktit në Jugosllavi, sepse shtetet e fuqishme 
evropiane, duke e cilësuar konfliktin në ish-Jugosllavi si kërcënim për 
paqen në rajon dhe Evropë, duke u fokusuar vetëm në Kroaci dhe 
Slloveni, njëkohësisht e ndërkomunikonin çështjen e Kosovës. Përveç 
të tjerash, nëpërmes këtij shkrimi rikujtova se shtetet e fuqishme 
evropiane nuk mund t’i neglizhojnë kërkesat e shqiptarëve sikurse në 
konferencën e Londrës dhe në Versajë, ngase në një Evropë të sotme 
(të vitit 1991), ku fjalët më të dashura janë demokracia dhe liria, 
kërkesat e shqiptarëve dhe të popujve të shtypur në Evropë nuk mund 
të neglizhohen. Duke shtuar se, për dallim të republikave të tjera në 
ish-Jugosllavi, çështja e pazgjidhur e Kosovës kërcënon më shumë 
paqen në rajon sesa Kroacia dhe Sllovenia, sepse Shqipëria nuk mund 
të rrijë indiferente ndaj dhunës së vazhdueshme në Kosovë, prandaj 
apelova në këtë shkrim se është shumë me rëndësi që shtetet e 
fuqishme evropiane t’i marrin më seriozisht kërkesat e politikës 
paqësore në Kosovë.  

Në vazhdën e angazhimit dhe lobimit për Kosovën në kuadër të 
Komitetit Norvegjez të Helsinkit si pjesë e Federatës së Helsinkit, në 
vitin 1992, prej 17 deri më 20 shtator, në Veronë (Itali) mora pjesë në 
konferencën “Forumi për Paqe dhe Pajtim në ish-Jugosllavi” ku, 
përveç të tjerëve, morën pjesë përfaqësues nga Federata e Helsinkit, 
Asambleja Qytetare e Helsinkit, Jugofax (Londër) dhe nga Instituti për 
të Drejtat e Njeriut në Oslo. Konferenca u udhëhoq nga një komitet 
prej 13 personash, në krye me z. Alexander Langer (anëtar i 
Parlamentit Evropian dhe president i Grupit Greens/EFFA në 
Parlamentin Evropian) dhe nga znj. Marijana Grandits nga Austria. 
Konkretisht, konferenca kishte të bënte me propozimet për gjetjen e 
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zgjidhjes së krizës politike në Jugosllavi. Në këtë konferencë ishim dy 
persona në delegacionin nga Norvegjia, profesori i filozofisë, z. Tore 
Lindholm, tani profesor pranë Institutit Norvegjez për të Drejtat e 
Njeriut dhe unë.  

Gjatë kësaj konference, në kuadër të delegacionit skandinav, pata 
rastin të marr pjesë në një darkë joformale me z. Alexander Langer 
dhe gjatë një bisede me të, duke menduar se jam norvegjez dhe, pasi e 
kuptoj se jam shqiptar, u bë kurioz të dijë më shumë për Kosovën. Pos 
të tjerash, z. Langer i thashë se kërkesa e shqiptarëve për një republikë 
të Kosovës, që si rezultat i zhbërjes së Jugosllavisë do të mund të 
pavarësohet, është një kërkesë kompromisi nga ana e elitës politike të 
shqiptarëve, me shpresën që nëpërmes mjeteve politike dhe parimit 
për vetëvendosje të çlirohet Kosova nga regjimi i Millosheviqit dhe 
kështu t’i shërbehet paqes në Ballkan dhe një Evrope të re dhe të 
integruar. Përndryshe, siç e dini, shqiptarët janë i vetmi komb në 
Evropë, ku gjysma e kombit dhe e territoreve shqiptare shtrihen jashtë 
vendit amë, Shqipërisë, e kërkesa maksimaliste e shqiptarëve është 
bashkimi me Shqipërinë. Zotëri Langer u përgjigj duke thënë: “Kam 
menduar se kërkesa e shqiptarëve të Kosovës për një Republikë në 
kuadër të Jugosllavisë është kërkesë maksimaliste, megjithëkëtë është 
mirë që elita politike e shqiptarëve ka sens për kompromis në të mirë 
të paqes në Ballkan, ngase elita politike serbe nuk po tregon pothuajse 
aspak sens për kompromis në të mirë të paqes në Ballkan”.  

Gjatë kësaj konference e takova edhe z. Arbër Xhaferin, i cili ishte 
pjesëmarrës në cilësinë e përfaqësuesit të Këshillit për të Drejtat e 
Njeriut në Kosovë.  

Gjatë pjesëmarrjes në konferencat këshilluese, në vitin 1993 u ftova 
në cilësinë e përfaqësuesit të Komitetit të Helsinkit Norvegjez të marr 
pjesë në konferencën këshilluese në lidhje me situatën politike në 
Kosovë dhe çështjen e azilkërkuesve shqiptarë në Norvegji. Në këtë 
konferencë ishin të pranishëm përfaqësuesja e Ministrisë së Drejtësisë 
së Norvegjisë, znj. Berit Fossheim dhe përfaqësuesit e partive politike 
norvegjeze që, njëkohësisht, ishin edhe deputetë në Parlamentin e 
Norvegjisë.  

Ministria e Drejtësisë, përkatësisht përfaqësuesja e Ministrisë së 
Drejtësisë, znj. Fossheim, deklaronte se në Kosovë nuk është gjendje 
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lufte dhe nuk ka rrezik për luftë dhe se, në bazë të informatave të 
Ministrisë së Drejtësisë për situatën në Kosovë, ishte legjitim vendimi 
për t’i kthyer azilkërkuesit shqiptarë nga Norvegjia në Kosovë. Në 
mediet norvegjeze dhe në këtë konferencë deklaroja se është i 
gabueshëm konstatimi i Qeverisë norvegjeze dhe i qeverive të vendeve 
të tjera se nuk ka rrezik për luftë në Kosovë, duke u bazuar se populli 
në Kosovë është i paarmatosur dhe i përcaktuar për politikën 
paqësore, sepse kufijtë e durimit janë duke u strukur dhe se, po qe se 
Kosova nuk përfshihet së bashku me Bosnjën në një marrëveshje për 
paqe të garantuar nga bashkësia ndërkombëtare, Millosheviqi do ta 
vazhdojë politikën e aparteidit në Kosovë, e si pasojë e kësaj do të 
rezultojë lufta. Pra, sugjeroja që Qeveria norvegjeze ta ndryshojë 
vendimin dhe t’u japë qëndrim të përkohshëm azilkërkuesve 
shqiptarë, ta dërgojë një delegacion në Kosovë për ta observuar 
situatën për së afërmi dhe nëpërmes bashkëveprimit ndërkombëtar të 
ndikojë në shtimin e presionit më të madh ndaj Millosheviqit, që ta 
ndalë dhunën ndaj shqiptarëve në Kosovë.  

Gjithashtu, në vitin 1993, në vazhdën e ftesave për të ligjëruar në 
lidhje me situatën politike në Kosovë, morëm ftesë, profesori dhe 
eksperti për çështjen e Ballkanit, z. Svein Mønnesland dhe unë, për një 
ligjëratë gjithëpërfshirëse për Ballkanin - Kosovën.7 

Në cilësinë e koordinatorit të projektit Action Norway Albania në 
kuadër të Komitetit Norvegjez të Helsinkit, i cili projekt sponsorohej 
plotësisht nga Ministria e Jashtme e Norvegjisë dhe udhëhiqej nga znj. 
Berit Backer, fillimisht realizuam ndihmat emergjente nga Ministria e 

                                                 
7 (Shih referencën nr. 13: shkrimin e z. Shkëlzen Maliqit në lidhje me Asamblenë Qytetare të 

Helsinkit në Pragë në gazetën “Koha” në vitin 1990. Referencën nr. 14: letrën falënderuese me porosi 
nga mbreti Harald dhe mbretëresha Sonja për pjesëmarrjen në emër të shqiptarëve në varrimin e 
mbretit Olav. Referencën nr. 15: shkrimin tim informativ për gazetën “Shkëndija” në Kosovë në lidhje 
me aprovimin e propozimit për Kosovën Republikë nga Komiteti Norvegjez i Helsinkit. Referencën nr. 
16: shkrimin kritik në lidhje me qasjen e shteteve perëndimore ndaj çështjes së Kosovës në gazetën 
APPELL të Komitetit Norvegjez të Helsinkit. Referencën nr. 17: informimi dhe konkluzat në gazetën 
APPELL nga konferenca për krizën në Jugosllavi e mbajtur në Veronë/Itali. Referencën nr. 18: një ndër 
deklaratat për situatën në Kosovë dhe çështjen e azilkërkuesve shqiptarë dhënë agjencisë telegrafike 
norvegjeze. Referencën nr. 19: në lidhje me konferencën këshilluese për çështjen e azilkërkuesve 
shqiptarë dhe për situatën politike në Kosovë. Referencën nr. 20: një nga deklaratat e mia në gazetat 
norvegjeze për situatën politike në Kosovë dhe për çështjen e azilkërkuesve shqiptarë, dhe referencën nr. 
21: në lidhje me ftesën për të mbajtur një ligjëratë gjithëpërfshirëse për Ballkanin - Kosovën). 
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Jashtme e Norvegjisë për në Shqipëri. Etabluam NGO-n e parë në 
Shqipëri në vitin 1991, përkatësisht Qendrën për të Drejtat e Njeriut 
dhe për Rehabilitimin e të Përndjekurve Politikë nga Regjimi Totalitar. 
Në fakt, kjo është NGO e parë e regjistruar në Shqipëri, e cila vazhdon 
të funksionojë edhe sot, duke u udhëhequr nga znj. Kozara Kati. 
Rehabilitimi i të përndjekurve politikë nga sistemi totalitar përfshinte 
studimin për çështjet e tyre dhe regjistrimin e kushteve të tyre 
jetësore. Si ish i burgosur politik, isha shumë i motivuar për t’i 
ndihmuar ish të burgosurit politikë në Shqipëri. Mora pjesë edhe në 
grevën e tyre në Tiranë në vitin 1991. Ndihmuam që Shqipëria të 
marrë pjesë në takimin e ekspertëve të KSBE-së, edhe pse nuk ishte 
anëtare e Këshillit Evropian. Ndihmuam themelimin dhe e ndihmuam 
Komitetin e Helsinkit në Shqipëri, në bashkëpunim me profesor Arben 
Puton dhe z. Kujtim Çashkun. Gjithashtu, ndihmuam edhe në 
implementimin e mësimit për të drejtat e njeriut në shkollat shqiptare 
nëpërmes Qendrës për të Drejtat e Njeriut në Tiranë. Thënë 
shkurtimisht, ishim bërthama e parë (nga jashtë) në Shqipëri për të 
drejtat e njeriut dhe demokratizim.  

Në vitin 1993 vdiq tragjikisht mikja ime e afërt dhe mikja e madhe e 
shqiptarëve, znj. Berit Backer. Në varrimin e saj morën pjesë shumë 
personalitete vendore dhe ndërkombëtare. Në varrimin e saj erdhën 
përfaqësues nga Kosova dhe Shqipëria, z. Adem Demaçi, z. Gazmend 
Pula, z. Ibrahim Kelmendi në cilësinë e përfaqësuesit të LPK-së, 
ambasadori i Shqipërisë, z. B. Kokalari, z. Sali Berisha dërgoi telegram 
ngushëllimi, ndërsa nga z. Ibrahim Rugova mora një telefonatë pas 
vdekjes tragjike të znj. Backer, i cili shprehi dëshirën që në emrin e tij, 
në mediet norvegjeze t’i shprehë ngushëllime popullit norvegjez, gjë të 
cilën e bëra në gazetën “Dagbladet”.  

Vdekja e znj. Backer i tronditi gjithë miqtë e saj anekënd botës, që 
ishin të shumtë dhe me influencë politiko-shoqërore. Po ashtu, vdekja 
e saj i tronditi shqiptarët që bëri aq shumë për ta dhe që i donte aq 
shumë. Vdekja e saj, në veçanti i tronditi ata shqiptarë që e njihnin 
edhe personalisht dhe që ishin të vetëdijshëm për kontributin e saj për 
shqiptarët në kuadër të Këshillit të LPK-së për Norvegji, në rolin e saj 
si këshilltare prej vitit 1987.  

Znj. Berit Backer deri në vitin 1987 ishte një studiuese e pasionuar e 
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kulturës shqiptare e nga viti 1987, në kuadër të Këshillit të LPK-së në 
Norvegji, u bë aktiviste e pakompromis për të drejtat e shqiptarëve në 
ish-Jugosllavi, duke e vënë tërë potencialin e saj në këtë drejtim. Znj. 
Berit Backer ishte aq e preokupuar t’i ndihmonte shqiptarët në të 
gjitha drejtimet saqë ndihmojë të vinte edhe grupi i parë i studentëve 
shqiptarë nga Shqipëria në Universitetin e Oslos dhe i rregulloi bursat 
e studimeve për ta. Për shembull, znj. Anila Nauni, e cila si studente e 
suksesshme u bë doktore e shkencës së sociologjisë pranë Universitetit 
të Oslos.  

Si miku dhe bashkëpunëtori më i afërt i znj. Berit Backer, vdekja e 
saj më ka prekur thellë në shpirt dhe ndjej mungesën e saj edhe sot në 
çdo aspekt.  

Ish-ambasadori i Suedisë në Jugosllavi dhe Shqipëri gjatë 
periudhës 1987-1992, z. Jan Af Silen, në shkrimin e tij në gazetën 
“Aftenpoften” në mars të 1993-s, në lidhje me vdekjen tragjike të znj. 
Backer, shkruan: “Me vdekjen e znj. Berit Backer shtetet nordike kanë 
humbur një studiuese dhe observatore të situatës së shqiptarëve, që 
nuk mund ta zëvendësojë ndonjë tjetër. Ajo vdiq në një kohë kur 
njohuritë e saj ishin më se të nevojshme se ndonjëherë tjetër. 
Mendimet tona shkojnë tek të gjithë ata të cilët ishin të afërt me znj. 
Berit Backer dhe tek shumë shqiptarë në Shqipëri dhe Kosovë të cilët i 
ka prekur vdekja e saj tragjike dhe i ka kapluar zija për humbjen e një 
mike dhe përkrahëse të pashoqe”.  

Në vitin 1993 Ministria e Jashtme e Norvegjisë, e udhëhequr nga 
ministri z. Johan Jørgen Hølst, më ngarkoi me detyrë që, përveç 
koordinatorit të projektit Action Norway Albania, të vazhdoj edhe si 
udhëheqës i këtij projekti. Në vitin 1993 si përfaqësues i Norvegjisë 
dhe si pjesë e koordinimit të Qendrës për Rehabilitimin e të 
Burgosurve Politikë në Tiranë me Qendrat Ballkanike, mora 
iniciativën në takimin në Greqi për etablimin e Qendrës në Kosovë për 
rehabilitimin e ish të burgosurve politikë shqiptarë, e cila qendër u 
jetësua në vitin 2000 nga znj. Feride Rushiti. Në vazhdën e shkrimeve 
për gazetën APPELL të Komitetit Norvegjez të Helsinkit, në vitin 1993 
e shkrova një shkrim në lidhje me ndërkomunikimin e situatës politike 
të shqiptarëve në Maqedoni.  
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Gjatë vizitave në Shqipëri prej vitit 1990, në cilësinë e koordinatorit 
të projektit Action Norway Albania, prej vitit 1993 edhe në cilësinë e 
udhëheqësit të projektit Action Norway Albania, takohesha rregullisht 
me z. Xhavit Halitin, përgjegjës i sektorit të veçantë në LPK, po ashtu 
duke vazhduar ta mbaj kontaktin me të.8  

Në kuadër të LPK-së si anëtar i Këshillit të Përgjithshëm të LPK-së 
dhe si nismëtar/përgjegjës për aktivitetin e këshillit të LPK-së për 
Norvegji prej vitit 1987, po ashtu duke qenë i angazhuar në 
koordinimin e aktivitetit politik të LPK-së për Skandinavi prej vitit 
1987, në vazhdimësi duke qenë në kontakt me njerëzit e LPK-së - 
UÇK-së. Njëkohësisht, isha i motivuar të angazhohem në Komitetin 
Norvegjez të Helsinkit deri në vitin 1995, deri kur filloi të sinjalizohet 
qartë se çështja e Kosovës nuk do të jetë pjesë e agjendës së bashkësisë 
ndërkombëtare për zgjidhjen e krizës në ish-Jugosllavi, që rezultoi me 
Konferencën e Dejtonit. Përkatësisht isha i motivuar të angazhohem 
për Kosovën edhe nëpërmes Komitetit Norvegjez të Helsinkit prej vitit 
1988, edhe zyrtarisht prej vitit 1990 deri në vitin 1995, sepse 
propaganda e Serbisë për Kosovën ishte në avantazh të madh në 
shtetet perëndimore: si në aspektin e diplomacisë formale nëpërmes 
ambasadave serbo-jugosllave, ashtu edhe nëpërmes traditës së gjatë të 
propagandimit të historisë serbe për Kosovën.  

Aktiviteti nëpërmes të drejtave të njeriut ishte e vetmja formë për ta 
dekonstruktuar këtë propagandë serbe dhe, në fakt, kjo ishte në 
atëkohë pika më e dobët e serbo-Jugosllavisë për prishjen e imazhit të 
saj në Perëndim ngase, përveç të tjerash, edhe Jugosllavia ishte 
nënshkruese e Deklaratës së Helsinkit.  

Nëpërmes Komitetit Norvegjez të Helsinkit, si pjesë e Federatës 
Ndërkombëtare së Helsinkit, motiv parësor kisha që nëpërmes 
inicimeve, sugjerimeve dhe ndihmës të kontribuoj sa më shumë si në 
aspektin e informimit ashtu edhe në aspektin e mbledhjes së fakteve 
                                                 

8 (Shih referencën nr. 22: shkrimin e ambasadorit të Suedisë në lidhje me vdekjen tragjike të znj. 
Backer. Referencën nr. 23: shkrimin nga Milaim Zeka për znj. Berit Backer. Referencën nr. 24: 
deklaratën time në gazetën “Dagbladet” pas telefonatës të z. I. Rugovës në lidhje me vdekjen tragjike të 
znj. B. Backer. Referencat nr. 25, 26, 27 në lidhje me rrjetin Ballkanik të Qendrave për Rehabilitimin e 
Viktimave të Torturës dhe referencën nr. 28: shkrimin në gazetën APPELL të Komitetit Norvegjez të 
Helsinkit në lidhje me ndërkomunikimin e situatës politike të shqiptarëve në Maqedoni). 
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dhe këshillimit: që fokusi i Federatës Ndërkombëtare të Helsinkit të 
jetë sa më shumë i orientuar kah shkeljet e të drejtave të njeriut në 
Kosovë. Gjithashtu, si delegat nga Komiteti Norvegjez i Helsinkit më 
jepej mundësia nëpër konferenca ndërkombëtare për të drejtat e 
njeriut të takoj personalitete me influencë politike, ku e shfrytëzoja 
rastin në maksimum edhe gjatë bisedave joformale, duke i informuar 
më detajisht për shkeljet e të drejtave të shqiptarëve në Jugosllavi dhe 
duke argumentuar për kërkesën Kosova Republikë si zgjidhje 
kompromisi dhe si zgjidhje që stabilizon politikisht Ballkanin.  

Në fakt, raportet dhe informatat në lidhje me situatën në Kosovë, 
kur ua dërgonin shtetarëve në shtetet perëndimore nga Federata 
Ndërkombëtare e Helsinkit, duke e përfshirë Helsinki Watch 
Amerikan (Human Rights Watch), e kishin peshën e vet të 
padiskutueshme si në aspektin e besueshmërisë, si në aspektin e të 
kuptuarit më objektiv të situatës politike në Kosovë dhe si në aspektin 
e prishjes së imazhit të serbo-Jugosllavisë. 

Veprimtaria politike, lobiste dhe e diplomacisë joformale e 
shqiptarëve në vitet 1980-’90 (LPK, përfshirë edhe Grupin për 
Ballkanin pranë Komitetit Norvegjez të Helsinkit në kuadër të 
Federatës Ndërkombëtare të Helsinkit; Komiteti i Kosovës për 
Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut në Belgjikë; Komiteti i 
Kosovës për Informimin e Opinionit Botëror në Zvicër; Shoqata 
Migjeni në Slloveni; Liga Qytetare Shqiptaro-Amerikane në Amerikë; 
Komiteti i Helsinkit në Kosovë; Këshilli për të Drejtat dhe Liritë e 
Njeriut në Kosovë; LDK etj.) kontribuoi që para Konferencës së 
Dejtonit të njoftohen objektivisht shtetet perëndimore për shkeljet e të 
drejtave/dhunën ndaj shqiptarëve në ish-Jugosllavi. Gjithashtu, kjo 
veprimtari kontribuoi që shtetet perëndimore të njoftohen më 
objektivisht, se me zhbërjen e Jugosllavisë kërkesa Kosova Republikë 
si shtet i pavarur është zgjidhje realiste që e qetëson Ballkanin. Por, 
fatkeqësisht, shtetarët perëndimorë, duke e kalkuluar realpolitikisht 
forcën e faktorit politik shqiptar në ish-Jugosllavi karshi forcës së 
regjimit të Millosheviqit në kuadër të paradigmës së stabilitetit në 
Ballkan, nuk i morën seriozisht kërkesat e shqiptarëve në Dejton. 

Shtetarët perëndimorë, duke pasur më shumë ose më pak vetëm 
keqardhje për situatën politike të shqiptarëve në Kosovë, njëkohësisht 
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duke i mbyllur sytë ndaj dhunës së regjimit fashist të Millosheviqit në 
Kosovë, i dhanë prioritet politikës serbe për Kosovën në Dejton. 
Ndërkohë, u forcua bindja se Kosova nuk mund të çlirohet vetëm me 
mjetet politike, lobiste dhe me diplomacinë joformale, por duhej 
shtuar edhe kryengritja e armatosur. Megjithëkëtë, veprimtaria e 
shqiptarëve (politike, lobiste dhe e diplomacisë joformale) në vitet 
1980-’90-ta nuk shkoi huq, por e pati rëndësinë e vet për t’i dhënë 
legjitimitet edhe më të madh luftës së lavdishme të UÇK-së, si mjet i 
fundit për çlirimin e shqiptarëve në ish-Jugosllavi. 

Për dallim nga subjektet e tjera politike shqiptare në ish-Jugosllavi 
dhe në diasporë, LPK-ja ishte e vetmja organizatë e fuqishme politike e 
shqiptarëve në ish-Jugosllavi dhe në diasporë që nuk e përjashtonte 
kryengritjen e armatosur si traditë çlirimtare në historinë e 
shqiptarëve dhe si mjet të fundit për çlirimin e shqiptarëve në ish-
Jugosllavi. Fatkeqësisht, ka ekzistuar një propagandë dhe shumë 
paragjykime tendencioze ndaj LPK-së nga njerëz të caktuar që nga 
formimi i LPK-së në vitin 1982, që shkonte në interes të Serbisë, duke i 
identifikuar dhe margjinalizuar veprimtarët e LPK-së (tek masat e 
gjëra popullore shqiptare) si enveristë, që s’dinë gjë tjetër vetëm të 
përshëndesin me grusht.  

Në fakt, LPK-ja, si trashëguese e lëvizjes së rezistencës dhe ilegales 
shqiptare në viset shqiptare në ish-Jugosllavi dhe trashëguese e 
demonstratave 1968 dhe 1981, ishte e inspiruar nga lëvizja e 
rezistencës kombëtare, përkatësisht nga Lidhja e Lezhës (Gjergj 
Kastrioti-Skënderbeu etj.), Lidhja e Prizrenit (Abdyl Frashëri etj.), 
Komiteti i Kosovës (Hasan Prishtina etj.) Adem Demaçi, Metush 
Krasniqi etj., në veçanti nga themeluesit e saj, vëllezërit Gërvalla dhe 
Kadri Zeka. Simbolin e grushtit gjithnjë e kemi konsideruar dhe e 
konsideroj në radhë të parë simbol bashkimi - fuqie, duke u bazuar në 
postulatin e Skënderbeut se bashkimi bën fuqinë.  

Ishim mirënjohës për ndihmën që na dha shteti shqiptar sepse, kur 
gjenerata e Adem Demaçit, nëpërmes rezistencës, mobilizimit të 
lëvizjes ilegale dhe demonstratave të vitit 1968 u bë faktori kryesor i 
brendshëm në Kosovë që ndikoi t’i fitojmë disa të drejta, përveç të 
tjerash, edhe të drejtën e hapjes së Universitetit të pavarur të 
Prishtinës, ishte shteti shqiptar ai që dërgoi kuadrin, përkatësisht 
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profesorët për ta ndriçuar me dije këtë universitet dhe rininë e 
Kosovës. Ishte i vetmi shteti shqiptar që na përkrahu haptas në 
demonstratat e vitit 1981, bile së paku moralisht për neve kjo 
nënkuptonte se po na përkrah Shqipëria në kërkesat tona për 
Republikë, e kjo kishte rëndësi për inkurajimin tonë.  

Klika komuniste jugosllave e Kosovës, në krye me z. Fadil Hoxhën, 
z. Mahmut Bakallin, z. Azem Vllasin dhe bashkëveprimtarët-
bashkëmendimtarët e tyre, nuk e patën guximin politik ta përkrahin 
hapur kërkesën për Kosovën Republikë. Nuk patën as guxim 
diplomatik të deklarohen se janë kundër demonstratave si “formë e 
gabuar” që të kërkohet Republika e Kosovës nëpërmes demonstratave, 
njëkohësisht të deklarohen se përkrahin kërkesën për Republikën e 
Kosovës, si kërkesë realiste në kuadër të barazisë së popujve në 
Jugosllavi. Nuk e kishin as guximin juridik ngase nuk e ngritën kurrë 
zërin kundër torturave ndaj të burgosurve politikë shqiptarë në 
Jugosllavi, së paku duke u bazuar në konventa ndërkombëtare që 
ndalonin përdorimin e torturës dhe dhunës. Disa prej këtyre 
konventave nuk ishin vetëm të nënshkruara nga Jugosllavia (duke 
qenë kushtëzim moral), por edhe të ratifikuara (duke qenë kushtëzim 
juridik). Gjithashtu, shumica e akademikëve të Kosovës, të cilët si 
anëtarë të lidhjes komuniste-jugosllave të Kosovës, duke qenë të 
preokupuar nga interesat individuale dhe afatshkurtra, nuk e patën 
guximin akademik ta përkrahin hapur kërkesën për Republikën e 
Kosovës në vitin 1981, përveç z. Ukshin Hotit dhe bashkëveprimtarëve 
të tij dhe ndonjë shembulli tjetër të izoluar.  

LPK-ja punonte në dy drejtime, përpos aktivitetit politik-lobist dhe 
diplomacisë joformale, e kishte menduar me kohë si alternativë 
përgatitjen e kryengritjes së armatosur si mjet të fundit për çlirimin e 
shqiptarëve në ish-Jugosllavi. Në fakt, pas demonstratave të vitit 1981 
LPK-ja kishte filluar, krahas veprimtarisë politike, lobiste dhe të 
diplomacisë joformale, edhe fillet e rezistencës së saj të armatosur në 
mënyrë të organizuar: Rexhep Mala, Nuhi Berisha, Bajram Bahtiri, 
Afrim Zhitia, Fahri Fazliu etj.  

Pas mbledhjes së parë të përgjithshme të LPK-së, që u mbajt në 
vitin 1987 jashtë vendit (në Zvicër) me delegatë edhe nga brenda 
vendit (nga trojet shqiptare në ish-Jugosllavi), u përpilua edhe 
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programi i LPK-së që, pos të tjerash, nënkuptonte se nuk përjashtohet 
kryengritja e armatosur si mjet i fundit për çlirimin e shqiptarëve në 
ish-Jugosllavi, pasi të gjitha mjetet e tjera politike, lobiste dhe të 
diplomacisë joformale shpenzohen.  

Pas mbledhjes së dytë të përgjithshme të LPK-së, e cila u mbajt në 
vitin 1989 jashtë vendit (në Zvicër) me delegatë edhe nga brenda 
vendit (nga trojet shqiptare në ish-Jugosllavi), u formua edhe sektori i 
rëndësisë së veçantë për ta bërë përgatitjen për koordinimin-
organizimin e kryengritjes së armatosur të shqiptarëve në ish-
Jugosllavi. Gjatë mbledhjes së parë të përgjithshme kam bërë një natë 
në banesë te z. Xhavit Haliti së bashku me z. Ahmet Haxhiun, 
përfaqësues i LPK-së brenda vendit, i cili ishte me vite nyje lidhëse në 
mes të strukturave të organizuara brenda vendit me ato jashtë vendit, 
me të cilin u njoftova dhe patëm një bisedë personale. Më kujtohet se 
ia bëra dhuratë një brisk “zviceran”, e që shumë vite më vonë do të 
dëgjoj se i nderuari, baca Ahmet, kishte thënë se e kishte kujtim nga 
një shok i degës nga jashtë. Në atë kohë, në komunikim mes vete 
përdorej konspiracioni dhe ne e njihnim njëri-tjetrin me pseudonime. 
Po gjatë mbledhjes së dytë të përgjithshme kam takuar në banesën e z. 
Xhavit Halitit, z. Azem Sylën, i cili në këtë kohë vepronte brenda 
vendit. Për të mos u hyrë në hak të gjithë shokëve të tjerë të cilët nuk 
po i përmend, potencova këta të dy, sepse në kohën kur i takova ishin 
duke vepruar brenda vendit. Pas mbledhjes së tretë dhe të katërt të 
përgjithshme të LPK-së, që u mbajtën në vitin 1991 dhe 1993 brenda 
vendit (në trojet shqiptare në ish-Jugosllavi), me insistimin e grupeve 
të armatosura brenda vendit, kryesia e LPK-së merr vendim për 
fillimin e lëshimit të komunikatave, përkatësisht më 17.11.1994 u 
lëshua komunikata e parë ushtarake dhe kryesia e LPK-së mori 
vendim që organizimi i ri ushtarak të quhet Ushtria Çlirimtare e 
Kosovës - UÇK. Në Llaushë të Drenicës, gjatë varrimit të mësuesit 
Halit Gecaj, i vrarë nga forcat e policisë serbe më 28 nëntor 1997, në 
praninë e qindra njerëzve, tre pjesëtarë të UÇK-së dolën haptas para të 
pranishmëve dhe u thanë se UÇK-ja ekziston. 

 
Ju e keni bërë deklaratën e parë publike në diasporën shqiptare në 

përkrahje të UÇK-së në vitin 1997. Pse? Cili ka qenë roli juaj në 
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kuadër të UÇK-së? 
Edhe pas Konferencës së Dejtonit, nga njëra anë deri në fillim të 

vitit 1998, vihej në dyshim ekzistenca e UÇK-së ngase shumica e 
bashkatdhetarëve në diasporë karakterizoheshin nga një pikëpamje 
apatike politike, që nënvlerësonte trashëgiminë, kontiniutetin dhe 
potencialin e lëvizjes së rezistencës dhe ilegales shqiptare në ish-
Jugosllavi dhe të aktivistëve dhe përkrahësve të kësaj lëvizje, sidomos 
të njerëzve të sakrificës së kësaj lëvizje, që si pjesë e organizuar në 
LPK, në Kosovë dhe diasporë, njëherësh si pjesë e ndërlidhur me LPK-
në, në Kosovë dhe diasporë, do të mund ta organizojë kryengritjen e 
armatosur - UÇK-në - kundër regjimit fashist të Millosheviqit, pasi të 
shpenzohen të gjitha format e tjera politike, lobiste dhe të diplomacisë 
joformale, si përpjekje për t’u çliruar nga Serbia.  

Nga ana tjetër, shtetarët perëndimorë karakterizoheshin nga një 
pikëpamje paragjykuese, përkatësisht nga kalkulimi realpolitik, që 
nënkuptonte se shqiptarët në asnjë mënyrë nuk do të mund ta 
organizojnë kryengritjen e armatosur kundër regjimit të Millosheviqit, 
duke e konsideruar regjimin e Millosheviqit si regjim total kontrollues 
ndaj shqiptarëve në Kosovë. Prandaj, në bazë të paragjykimit të tillë, 
shtetarët perëndimorë mendonin se vetëm Millosheviqi në mënyrë të 
izoluar e kishte potencialin të vendoste për krizën politike të Kosovës. 
Rrjedhimisht shtetarët perëndimorë, edhe pse kishin keqardhje më 
shumë ose më pak për situatën e rëndë të shqiptarëve në Kosovë, nuk 
kishin vizion konkret për zgjidhjen e krizës politike të Kosovës, 
njëkohësisht ishin të ç’koordinuar të ndërmerrnin hapa konkretë për 
ta ndaluar/ndëshkuar dhunën e regjimit fashist të Millosheviqit dhe ta 
shpërblejnë politikën paqësore në Kosovë, që sakrifikonte me vite në 
kurriz të shqiptarëve për zgjidhje politike paqësore dhe për ruajtjen e 
stabilitetit në Ballkan.  

Në vitin 1996, në pritjen/takimin tonë si delegacion i përbërë nga z. 
Adem Demaçi, z. Arbër Xhaferi dhe unë, nga përfaqësuesit e lartë 
politikë të Ministrisë së Jashtme norvegjeze, ku pas një analize të 
situatës në Kosovë nga ana ime, duke u thënë se ekziston një qasje 
alternative tek shqiptarët për realizmin e të drejtave të tyre, që 
nënkupton kryengritjen e armatosur dhe se ka struktura të cilat mund 
ta vënë në jetë këtë alternativë. Në mënyrë eksplicite në këtë takim na 
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u tha se kjo është e pamundur sepse Millosheviqi ka kontroll të fortë 
dhe se kjo do të sjellë deri tek një kasaphane ndaj jush dhe se 
alternativa e vetme e shqiptarëve është ajo paqësore.  

Zotëri Demaçi u zemërua shumë dhe tha se këta zotërinj nuk 
paskan dije për potencialet tona dhe se po frikësohen nga kasaphana 
më shumë se ne vetë. Krijohej përshtypja edhe më shumë se qarqet 
politike perëndimore nuk kishin vizion të qartë për ta zgjidhur krizën 
politike në Kosovë. As nuk ishin në gjendje ta shpërblejnë politikën 
paqësore të shqiptarëve, duke e detyruar Millosheviqin të bëjë ndonjë 
kompromis, as nuk ishin në gjendje të kenë kuptueshmëri t’i shohin 
zgjidhjet alternative si zgjidhje të paevitushme për zgjidhjen e krizës 
politike në Kosovë, ngase shqiptarët me vite kishin tentuar ta zgjidhin 
krizën politike në Kosovë nëpërmes mjeteve politike dhe politikës 
paqësore e kjo nuk kishte dhënë rezultate.  

I indinjuar nga këto dy pikëpamje (nga apatia politike e një pjese të 
konsiderueshme të shqiptarëve dhe nga mungesa e vizionit dhe 
ç’koordinimi i bashkësisë ndërkombëtare për ta zgjidhur krizën 
politike në Kosovë) dhe duke qenë në dijeni për organizimin dhe 
potencialin e kryengritjes së armatosur - UÇK-së, sidomos duke e 
pasur parasysh rëndësinë e madhe që UÇK-ja të përkrahet në kohë të 
duhur, në mënyrë të duhur dhe masivisht nga diaspora shqiptare, bëra 
deklaratën publike në vitin 1997, dhënë radiotelevizionit norvegjez “Në 
përkrahje të UÇK”-së, duke thënë se UÇK-ja ekziston dhe se shqiptarët 
në Norvegji dhe më gjerë në diasporë janë duke u mobilizuar për ta 
ndihmuar UÇK-në financiarisht dhe ushtarakisht. Kjo deklaratë u 
emitua në mediet skandinave dhe më gjerë në Evropë, po ashtu edhe 
në mediet serbe. Fillimisht kjo deklaratë u konsiderua nga apatikët 
politikë si e çuditshme, por gradualisht u ndërrua mendimi, duke e 
quajtur të qëlluar dhe inkurajuese, sidomos bashkatdhetarët në 
Skandinavi, në veçanti bashkatdhetarët në Norvegji që u mobilizuan 
më herët dhe në mënyrë të duhur dhe të dinjitetshme në mbështetje të 
UÇK-së.  

Deklarata pati konsekuenca edhe për punën time profesionale si 
gazetar, meqenëse punoja në radiotelevizionin norvegjez (NRK) si 
bashkëpunëtor i jashtëm. Disa ditë pas deklaratës sime në përkrahje të 
UÇK-së, m’u komunikua se redaksia e aktualiteteve ku punoja nuk e 
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sheh me sy të mirë deklaratën time sepse në këtë mënyrë politizohej 
televizioni. Kam dyshimet e mia se Ambasada Serbe kishte bërë 
ankesat e veta, pse të lejohet që një njeri i UÇK-së të punojë për 
televizionin norvegjez, por kjo nuk m’u tha asnjëherë nga ana e 
televizionit, por mendoj se ky ishte shkaku sepse më vonë u “shua” 
nevoja për kontributin tim në televizion, me arsyetimin se nuk kishin 
nevojë. Arsyeja, mendoj unë, është për shkak se bëra deklaratën 
publike në përkrahje të UÇK-së dhe se vazhdimisht vazhdova 
përkrahjen për UÇK-në në mediet norvegjeze dhe më gjerë.  

Në vazhdën e deklaratës publike në përkrahje të UÇK-së, iniciova 
riaktivizimin e Bashkësisë Shqiptare në Norvegji (BSHN), e cila 
përfshiu brenda vetes të gjitha subjektet politike dhe kulturore 
shqiptare në Norvegji, pa dallim bindjesh politike dhe fetare, me një 
qëllim: në përkrahje logjistike, politike dhe diplomatike të UÇK-së.  

Pjesë e BSHN-së u bë edhe Dega e LDK-së për Norvegjinë në krye 
me z. Fatmir Zymberajn. BSHN-ja u bë shembull uniteti në diasporën 
shqiptare por, fatkeqësisht, mbeti shembull unik gjatë tërë luftës, 
ngase në shtetet e tjera shqiptarët nuk arritën të jenë unikë në 
përkrahje të UÇK-së.  

I bashkuam edhe fondet, përkatësisht fondin Vendlindja Thërret në 
Norvegji, për të cilin fond isha përgjegjës dhe fondin e 3 % për 
Norvegji (të Qeverisë së Kosovës në ekzil), për të cilin fond ishte 
përgjegjës z. Fatmir Zymberaj. Fondi Vendlindja Thërret në Norvegji 
është formuar me praninë dhe ndihmën e z. Jashar Salihut dhe z. 
Ibrahim Kelmendit, i cili që nga themelimi i Këshillit të LPK-së në 
Norvegji i dha mbështetje veprimtarisë së LPK-së në Norvegji. BSHN-
ja zgjodhi këshillin e përgjithshëm të përbërë nga 70 anëtarë, kryesinë 
nga 7 anëtarë, kryetarin z. Qatip Halitin nga Tetova dhe dy 
nënkryetarë, z. Fatmir Zymberajn - nënkryetar, mua nënkryetar dhe 
zëdhënës të BSHN-së.  

Radioja shqiptare (Radio Rilindja në Oslo) intensifikoi angazhimin 
e vet në mbështetje të aktiviteteve të BSHN-së, përkatësisht në 
mbështetje të UÇK-së. Qendrat fetare shqiptare në Norvegji dhanë 
kontributin e tyre në grumbullimin e ndihmave humanitare dhe 
transportit. Filluam menjëherë ndihmën financiare për UÇK-në dhe 
intensifikuam aktivitetin lobist, mediatik dhe diplomatik në përkrahje 
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të UÇK-së. Po ashtu, organizuam demonstratën e parë në diasporën 
shqiptare në përkrahje të drejtpërdrejtë të UÇK-së. Këtë e bëmë edhe 
simbolikisht, ngase 10 djem veshën uniformën ushtarake me 
emblemën e UÇK-së dhe parakalonin në fillim të rreshtit të 
demonstratës që kishte disa mijëra demonstrues, duke bartur 
banderolat “Rroftë UÇK-ja” dhe flamujt kombëtarë shqiptarë. Mund të 
thuhet se ishte demonstrata më e madhe në qytetin e Oslos organizuar 
nga ndonjë organizatë jonorvegjeze. Kjo e kishte rëndësinë e vet ngase 
z. Gilbart e kishte pasur në vizitë në Ambasadën Amerikane në 
Beograd z. Adem Demaçin dhe i kishte thënë se UÇK-ja është 
terroriste, ku nga ai takim kemi atë thënien stoike të z. Adem Demaçit: 
“Çlirimtare, çlirimtare, çlirimtare…”.  

Për shqiptarët kishte rëndësi të tregojnë unitet rreth përkrahjes 
ndaj UÇK-së, sidomos para opinionit ndërkombëtar dhe se, pa marrë 
parasysh si do ta quajnë të tjerët UÇK-në, UÇK-ja ishte për shqiptarët 
çlirimtare dhe se të “gjithë” ishim UÇK.  

Duhet t’i rikujtojmë rrethanat e asaj kohe. UÇK-ja kishte dalë 
haptas para popullit në nëntor 1997. Gjatë gjithë kësaj kohe veprohej 
në mënyrë të organizuar që UÇK-ja të bëhet e njohur për partnerët 
perëndimorë, posaçërisht për SHBA-të dhe Britaninë e Madhe, sepse 
duhej të viheshin kontakte të drejtpërdrejta me udhëheqjen e UÇK-së. 
Edhe unë këtu në Oslo kisha kontakte me sekretarin e parë të 
Ambasadës Britanike, z. A Cordery. Kontakti filloi menjëherë pas 
deklaratës sime publike në përkrahje të UÇK-së në radiotelevizionin 
norvegjez, kur një telefonatë pak e pazakontë m’u drejtua me këto 
fjalë: “Z. Lekaj, unë jam z. A. Cordery. Do të doja të takohesha me ty të 
bisedonim në lidhje me Kosovën”. Iu përgjigja pozitivisht për takim 
dhe nënkuptova se zotëria duhet t’i takonte sektorit për informacion. 
Nuk hezitova dhe i thashë se do të jem i hapur me ju zotëri sepse 
interesi ynë është t’ua bëjmë të njohur qasjen që ka UÇK-ja në lidhje 
me çështjen e Kosovës. Kështu filloi kontakti ynë dhe vazhdoi për 
muaj të tërë deri në verën e vitit 1999.  

Takimi i z. Demaçi me z. Gilbart dhe deklarata z. Gilbard në 
Beograd, se UÇK-ja është terroriste, tregonte se përgatitej diçka. 
Shërbimet sekrete serbe, civile dhe ushtarake kishin vënë në qarkullim 
informacionet për ambasadat e Perëndimit, me theks të veçantë ishin 
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duke përgatitur planin për “shkatërrimin” e UÇK-së, në veçanti për 
“shkatërrimin” e komandës së UÇK-së. Kjo më bën ta kujtoj ditën pas 
masakrës së Prekazit dhe takimin me z. Cordery. Nuk ishin bërë të 
njohura krejtësisht detajet dhe z. Cordery i Ambasadës Britanike më 
thërret urgjentisht për të pirë kafe në një lokal ku zakonisht 
takoheshim, “Hansken”, afër Kështjellës së Oslos. Isha bërë vrer, se 
lajmet që kisha marr thoshin se forcat serbe kishin vrarë komandantin 
e UÇK-së, Adem Jasharin dhe shumë të tjerë. Në takimin me z. 
Cordery kuptova më shumë mes fjalëve të tij se Millosheviqi paska 
“marrë” dritën e gjelbër për ta shkatërruar komandën e UÇK-së, e 
pritej konfirmimi i kësaj “të vërtete serbe”. Në fakt, dihet botërisht se 
z. Gilbard dhe shtetet perëndimore u “mashtruan” nga Millosheviqi, i 
cili bëri masakrën e njohur mbi familjen Jashari. Gjithashtu, për shkak 
të oportunizmit, ç’koordinimit dhe jovendosmërisë së bashkësisë 
ndërkombëtare për t’i bërë presion edhe më të madh Millosheviqit, 
krijohej klima politike që UÇK-ja të margjinalizohej ndërkombëtarisht 
dhe, po ashtu, të fragmantohet edhe më shumë faktori politik 
brendashqiptar. Prandaj, mobilizimi dhe përkrahja morale e popullit 
pro UÇK-së ishte jetike.  

Më kujtohet se duke shkuar në takim atë mëngjes mora një 
konfirmim se familja Jashari ishte masakruar dhe nxitova ta njoftoj z. 
A. Cordery. Sapo u ula, m’u drejtua: Z. Lekaj, çka tani? Komandanti 
Jashari dhe komanda e UÇK-së janë shkatërruar. Si do t’ia bëni? Ia 
ktheva se nuk është shkatërruar UÇK-ja dhe se, në fakt, është 
masakruar familja e komandantit Adem Jashari, por është turp për 
qeverinë tuaj, e cila u beson gënjeshtrave të Millosheviqit. Zotëri 
Cordery u ndje pak i habitur në këtë përgjigje, krejtësisht 
jodiplomatike nga unë, por kishim një marrëveshje të jemi të hapur 
dhe të flasim ashtu siç mendojmë. Ditët në vijim do të tregonin se 
kisha të drejtë dhe rrjedhimisht z. Cordery kërkonte shpesh të 
takoheshim, sidomos gjatë kohës së bisedimeve në Rambuje, para 
fillimit të bombardimeve të NATO-s, gjatë bombardimeve të NATO-s, 
sidomos në përgatitjen e planeve për veprime ushtarake tokësore të 
NATO-s, në kuptimin se si do të mund të koordinoheshin. 

Për bisedimet dhe kontaktet me z. Cordery ishte i njoftuar sektori 



91 
 

Politika nordike 

përkatës i UÇK-së.9  
Përkrahjen logjistike, politike dhe diplomatike në mbështetje të 

UÇK-së e vazhdova me intensitet edhe më të madh edhe pas marsit 
1998, edhe në cilësinë e përfaqësuesit politik të UÇK-së për 
Skandinavi, i emëruar nga z. Adem Demaçi, duke e bërë një aktivitet 
mediatik dhe lobist të konsiderueshëm krahas punës si koordinator i 
logjistikës, respektivisht unifikimit të fondeve për UÇK-në. Në mars të 
vitit 1998 kemi edhe nisjen e ushtarit të parë të UÇK-së nga Norvegjia 
në Kosovë, z. Esat Kadriaj, e pastaj i janë bashkuar edhe dhjetëra të 
tjerë, ndër ta edhe dy norvegjezë.  

Gazetarin e njohur norvegjez z. Pål Refsdal e ndihmuam ta kalojë 
kufirin dhe të futet në Kosovë për të dokumentuar për luftën heroike 
dhe për qëllimet demokratike të luftës së UÇK-së. Ai plagoset së 
bashku me dy ushtarë të UÇK-së nga minat e serbëve të vendosura në 
brezin kufitar dhe qëndron një muaj në spital të UÇK-së. 
Dokumentimi i luftës nga ana e z. Refsdal kishte rëndësi, sepse ishte i 
pari gazetar i huaj i cili jetonte me UÇK-në, por edhe ndante fatin me 
të. Raportimet e tij nga Kosova në televizionin shtetëror norvegjez 
(NRK), por të huazuara edhe nga agjencitë e tjera informative botërore 
BBC, CNN etj., krijonin një imazh pozitiv për luftën tonë dhe qëllimet 
e saj çlirimtare dhe demokratike, ngase propaganda serbe e paraqiste 
luftën tonë si dhe qëllimet e luftës sonë si të motivuara e të ndihmuara 
nga fanatizmi fetar islamik. Gjatë kësaj periudhe e kundërshtova në 
mediet norvegjeze propozimin e deputetes norvegjeze znj. Grete 
Fossum për ndalesën e grumbullimit të mjeteve financiare në 
përkrahje të UÇK-së. 

Në korrik-gusht 1998, së bashku me z. Isa Thaçin, në emër të 
Këshillit të Përgjithshëm të Bashkësisë Shqiptare në Norvegji ishim 
për të asistuar dhe përgatitur terrenin për vendosjen e Spitalit Fushor 
nga Norvegjia në zonën e kufirit Shqipëri - Kosovë. Ky spital është 
sponsoruar nga Ministria e Jashtme e Norvegjisë dhe stafi mjekësor i 
organizatës humanitare norvegjeze NORWAC. Kirurgu i njohur 
norvegjez z. Erik Fosse ishte udhëheqës i spitalit. Koordinatore e 
                                                 
9 (Shih referencat nr. 29, 30, përkatësisht deklaratën time në përkrahje të UÇK-së dhënë radios 
shtetërore norvegjeze në vitin 1997, e botuar në vitin 1997 edhe në mediet shqiptare; gazetën “Bujku”, 
gazetën “Rilindja” dhe në Qendrën për Informim të Kosovës (QIK). 
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përgjithshme ishte Bashkësia Shqiptare në Norvegji. Gjatë gjithë kohës 
kishim të pranishëm në spital përfaqësuesit e Bashkësisë Shqiptare 
nga Norvegjia. Në këtë spital u shpëtua jeta e shumë ushtarëve të 
plagosur të UÇK-së. Në fund të luftës ky spital iu fal TMK-së.  

Gjatë qëndrimit me z. Isa Thaçin në korrik-gusht 1998, pranë 
Shtabit të UÇK-së për zonën e brezit kufitar dhe logjistikës, u vumë në 
dispozicion të shtabit. Aty takova Bekim Berishën-Abenë si dhe shumë 
shokë të tjerë. Në kujtesë kam koordinimin e pranimit të plagosurve 
gjatë ofensivës së korrikut në spitalin e Bajram Currit. Në emër të 
shtabit kam takuar edhe delegacionin e OSBE-së, anëtarët e të cilit 
kishin ardhur t’i takojnë të plagosurit, të cilëve kishte rëndësi t’u 
shpjegohej se artileria serbe kishte bombarduar caqet civile në 
territorin e Republikës së Shqipërisë dhe se kanë pësuar civilët. 
Delegacionit i printe deputeti shqiptar z. Namik Dokle. Atyre u jam 
prezantuar me prapavijën time, si aktivist i të drejtave të njeriut, duke 
përfshirë mbrojtjen e të drejtave të refugjatëve.  

Kur puna e Bashkësisë Shqiptare në Norvegji gjatë vitit 1998 mori 
formën e vet mobilizuese më të vrullshme në ndihmë për UÇK-në, 
fatkeqësisht sikurse në vitin 1991, kur z. Buxhovi e sulmoi Bashkësinë 
Shqiptare në Norvegji duke e zhbërë, tash këtë sulm ndaj Bashkësisë 
Shqiptare në Norvegji e bëri z. Isa Mustafa me padronin e tij, z. Bujar 
Bukoshin, por këtë herë dështuan.  

Zotëri Isa Mustafa, duke bërë presione, iu kundërvu hapur kryesisë 
së fondit të 3 % në Norvegji, duke e kërcënuar me ndjekje penale z. 
Fatmir Zymberajn dhe anëtarët e tjerë të kryesisë së fondit të 3 % në 
Norvegji. Kur e pa se e kishte të kotë, sepse bashkimi ynë brenda 
Bashkësisë Shqiptare në Norvegji në përkrahje të UÇK-së ishte i 
palëkundshëm, atëherë z. Mustafa reagoi në media, duke thënë se do 
ta formojë fondin e ri të 3 % në Norvegji, të cilën e bëri por, 
fatmirësisht, bashkatdhetarët në Norvegji nuk dhanë ndihma të 
ndonjë shumë domethënëse në këtë fond të “ri” të z. Isa Mustafës, i cili 
administronte fondet e z. Bukoshit. Ne iu përgjigjem në media. E 
shkrova komunikatën në emër të Bashkësisë Shqiptare në Norvegji, 
duke ua bërë z. Mustafës dhe z. Bukoshit të njohur premtimin të cilin e 
kishin dhënë nëpërmes televizionit: se kanë marrë vendim për të 
dhënë gjithçka për luftën. Rrjedhimisht, e vazhduam punën tonë të 
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bashkuar nëpërmes Bashkësisë Shqiptare në Norvegji në përkrahje të 
UÇK-së. Fatmirësisht, UÇK-ja vetëm forcohej dita-ditës, duke u 
përkrahur nga atdhetarët, pa marrë parasysh subjektet politike që u 
takonin, gjithashtu nga atdhetarët me profesionalizëm ushtarakë. 
Çuditërisht, LDK-ja, duke pasur në radhët e veta veprimtarë kredibilë 
për postin e kryetarit të LDK-së, z. Isa Mustafa arriti të bëhet edhe 
kryetar i LDK-së në vitin 2010. 10 

Të vërteta na dolën fjalët që i tha z. Demaçi më vonë, se Perëndimit 
iu dashtë t’i mësonte emrat e fshatrave të Kosovës për të ndryshuar 
mendje. Përkatësisht u nevojit që me shumë sakrifica të shqiptarëve të 
dëgjohet në mediet e shteteve perëndimore për masakrat si ajo e 
Prekazit, e Reçakut dhe dhjetëra masakra të tjera së bashku me luftën 
e vendosur të UÇK-së para se shtetet perëndimore të koordinohen dhe 
ta vendosnin seriozisht në agjendën e tyre Kosovën. Njëkohësisht, 
shtetet perëndimore ballafaqoheshin me një dilemë të madhe, që 
nënkuptonte se ose duhej të vazhdonin të rrinin indiferente dhe të 
papërgjegjshme ndaj dhunës së Millosheviqit në Kosovë, duke lejuar 
zhvillimin e një lufte më të madhe ku implikohej Shqipëria dhe shtetet 
e tjera, rrjedhimisht i tërë Ballkani të përfshihej në luftë, ose duhej 
ndihmuar me armatim të sofistikuar luftën legjitime të UÇK-së kundër 
regjimit fashist të Millosheviqit.  

Shtetet perëndimore, në krye me SHBA-të dhe Britaninë e Madhe, 
nuk e panë të arsyeshme ta ndihmojnë me armatim të sofistikuar 
luftën legjitime të UÇK-së, por vendosën të mos rrinë edhe më tutje 
indiferente dhe të papërgjegjshme ndaj realitetit të ri politik në 
Ballkan që u shkaktua nga UÇK-ja, por jo me fajin e UÇK-së sepse, pas 
krimeve dhe dhunës sistematike të regjimeve serbe ndaj shqiptarëve 
dhe pas përpjekjeve të ndryshme të shqiptarëve, që nëpërmes 
zgjidhjeve politike dhe politikës paqësore t’i realizojnë të drejtat e tyre, 
UÇK-ja e kishte legjitimitetin e vet të padiskutueshëm. Ky realitet i ri, 
jo me faj të shqiptarëve, e rrezikonte Ballkanin, njëkohësisht e 

                                                 
10 (Shih referencën nr. 31: në lidhje me reagimin tim kundër propozimit të anëtares së parlamentit 

norvegjez, znj. Grete Fossum, për ndalesën e mjeteve financiare në ndihmë për UÇK-në dhe referencën 
nr. 32: komunikatën e Bashkësisë Shqiptare në Norvegji të botuar në gazetën “Koha Ditore” në vitin 
1998 si reagim ndaj z. Isa Mustafës dhe z. Bujar Bukoshit). 
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determinonte domosdoshmërinë e demokratizimit të njëmendët të 
Ballkanit dhe barazinë nacionale të shqiptarëve me fqinjët e tyre, duke 
e përfshirë edhe respektimin e ndërsjellë dhe simetrik të të drejtave të 
njeriut në mes fqinjëve ballkanikë, pa dallim të kufijve shtetërorë.  

Gjithashtu, kriza humanitare në Kosovë, si pjesë e Evropës, prekte 
thellë ndërgjegjen e shteteve perëndimore, sidomos duke e marrë 
parasysh keqmenaxhimin e krizës humanitare në Bosnjë nga shtetet 
perëndimore. E tëra rezultoi me organizimin e konferencës së 
Rambujesë. Me vendosmërinë dhe marrjen e përgjegjësisë për paqen 
dhe demokratizimin e njëmendtë të Ballkanit nga SHBA-të dhe 
Britania e Madhe erdhi intervenimi kundër regjimit fashist të 
Millosheviqit, duke u përkrahur ky intervenim edhe nga shtetet e tjera 
demokratike, duke e përfshirë edhe Norvegjinë.  

Norvegjia (si shtet shumë aktiv dhe me besueshmëri të veçantë në 
marrëdhëniet ndërkombëtare), përveç angazhimeve për zgjidhje 
politike të krizës në ish-Jugosllavi, u bë edhe pjesë e intervenimeve të 
NATO-s kundër regjimit fashist të Millosheviqit dhe dha kontribut të 
madh për demokratizimin (e vendeve të postkonfliktit) në Ballkan. 
Gjithashtu, shërbimi inteligjent norvegjez, përkatësisht njësiti E14 
(seksioni për mbledhjen e informacionit të veçantë, i themeluar në 
vitin 1995) ka qenë aktiv në Kosovë edhe para ardhjes së trupave 
ushtarake norvegjeze në Kosovë. Njësiti E14 është themeluar me 
qëllim të marrjes së informacionit në Ballkan. Gjithashtu, ky njësit ka 
operuar më vonë edhe në vende të tjera të botës: Sudan, Libanon, Siri, 
Irak, Afganistan etj. deri në vitin 2006. Ekzistenca e njësitit E14 është 
bërë publike në vitin 2011. Burime të ndryshme, përfshirë edhe ish-
ministrat, kanë konfirmuar për shtypin norvegjez se shërbimi 
inteligjent norvegjez (nga mesi i viteve 1990-ta) ka arritur rezultate 
mahnitëse dhe se informacioni që në një masë të madhe është 
mbledhur nga njësiti top-sekret E14 ka ndikuar që shërbimi inteligjent 
norvegjez të marrë mirënjohje ndërkombëtare.  

Z. Jørgen Kosmo, i cili ka qenë ministër i Mbrojtjes, kur njësiti E14 
është themeluar, e ka lavdëruar angazhimin e këtij njësiti (në gazetën 
norvegjeze VG të datës 04.02.2011) ngase, sipas tij, njësiti E14 e ka 
bërë një punë shumë të suksesshme. Në këtë mënyrë shërbimi 
inteligjent norvegjez e ka forcuar pozicionin e vet në lidhje me 
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shkëmbimin (dhënien/marrjen) e informacionit, në raport me 
shërbimet inteligjente të shteteve aleate (SHBA-ve, Britanisë së Madhe 
etj).  

Të interesuarit mund të informohen më shumë në lidhje me këtë në 
librin (e botuar në vitin 2012) e titulluar: “Heroi i luftës, historia e 
marinsit dhe zëvendësshefit të seksionit E14 të shërbimit Informativ 
Norvegjez, Trond Bolles”, ku shkruan më gjerësisht për kontaktet e 
Trond Bolles me UÇK-në dhe Ibrahim Rugovën, përveç të tjerash (në 
fq. 114-115, 141): “Gjatë kontakteve/bisedave me kryengritësit e UÇK-
së, Trond Bolle së bashku me kolegët e tij arritën të marrin 
informacion në lidhje me pozicionet serbe. Ky informacion iu dërgua 
më tutje aleatëve të Norvegjisë, në radhë të parë amerikanëve”. 

“Bolle gradualisht arriti të sigurojë informacion shumë të saktë 
për pozicionet serbe që do të bombardoheshin në Kosovë. Ai bleu GPS 
të thjeshtë dhe i shpërndau tek ushtarët e UÇK-së. Guerilët i morën 
GPS-të dhe mblodhën koordinatat e pozicioneve serbe dhe caqeve të 
tjera që mund të bombardoheshin. Koordinatat iu dërguan 
udhëheqësve të UÇK-së nëpërmes telefonit satelitor. Udhëheqësit e 
UÇK-së ia dhanë këto koordinata Bolles dhe agjentëve të tij, e më 
tutje koordinatat u dërguan në sistem. Me ndihmën e koordinatave të 
sakta, aeroplanët luftarakë amerikanë i bombarduan caqet që i 
kishte përzgjedhur UÇK-ja. Kjo e ka rritur mundësinë që aeroplanët 
luftarakë amerikanë t’i godasin caqet e duhura, duke i bërë goditjet 
nga ajri shumë efektive”. 

“Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së kishte simpati për Trond 
Bollen dhe kolegët e tij. Agjentët norvegjezë e arritën shpejt 
besueshmërinë tek udhëheqja e lartë e UÇK-së dhe asnjë nga 
shërbimet informative që operonin në këtë zonë nuk e kishin besimin 
nga UÇK-ja në nivel kaq të madh. Në një rast shefi i Shtabit të 
Përgjithshëm, menjëherë pas takimit me sekretaren amerikane të 
Shtetit, Madeleine Albright, shkoi drejt në takim të ri me agjentin 
efektiv norvegjez”. 

“Një nga arritjet e mëdha të Bolles dhe agjentëve të tij në këtë 
periudhë ishte krijimi i lidhjeve të ngushta me njeriun i cili më vonë u 
bë presidenti i parë i zgjedhur i Kosovës, Ibrahim Rugovën. Ishte 
‘Bamse’ (Ariu) ai që vuri në kontakt Bollen dhe Rugovën. Udhëheqja 
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në Sh. I. e kuptoi më herët se shkrimtari dhe profesori i letërsisë, 
Ibrahim Rugova, do të jetë forca bashkuese sapo të arrihet paqja. 
Nëpërmjet tyre Rugovës iu mundësua dërgimi i sinjaleve tek 
pushtetarët norvegjezë në Norvegji. Burimet e informacionit dhënë 
agjentëve norvegjezë, u dhanë liderëve norvegjezë një pozicion unik 
në raport me kolegët ndërkombëtarë. Për këtë arsye Trond Bolle dhe 
kolegët e tij u kujdesën për mirëmbajtjen e kontaktit me Rugovën disa 
herë në javë gjatë një periudhe të gjatë. Shërbimi Informativ 
Amerikan dhe Anglez kishin ardhur në përfundimin se Ushtria 
Çlirimtare e Kosovës do të bëhet faktori kryesor politik në Kosovën e 
lirë. Por, siç edhe ndodhi, analiza parashikuese e shërbimit 
informativ norvegjez, e bazuar në informatat nga agjentet e vet, 
rezultoi e saktë”.  

Në vazhdën e pjesëmarrjes në mediet e shkruara, radion shtetërore 
dhe televizionet norvegjeze, në përkrahje të UÇK-së, u ftova të marr 
pjesë në debatin televiziv në lidhje me legjitimitetin e intervenimit të 
NATO-s në Kosovë. Ndër pjesëmarrësit në këtë debat ishte edhe 
kryeministri i tanishëm i Norvegjisë, i cilësuar edhe baba i kombit 
norvegjez, z. Jens Stoltenberg. Gjithashtu, për gazetën “Stavanger 
Afenblad” e trajtova çështjen e rekrutimit/mobilizimit për UÇK-në. 

Duke e marrë parasysh se NATO-ja në vitin 1999 kishte nevojë për 
intensifikim të veprimeve të veta në terren në formë të operacioneve 
në shkallë të gjerë, UÇK-ja në anën tjetër kishte nevojë të ndihmohet 
me teknikë të sofistikuar ushtarake. Në prill të vitit 1999, në një bisedë 
në mes të delegacionit të Bashkësisë Shqiptare në Norvegji dhe 
përfaqësuesve të Ministrisë së Jashtme norvegjeze, në emër të 
delegacionit të Bashkësisë Shqiptare në Norvegji dhe si përfaqësues 
politik i UÇK-së për Skandinavinë kërkuam të na mundësohet leja për 
të blerë pajisje ushtarake nga Fabrika e Armatimeve dhe Municioneve 
Raufoss, sepse kjo fabrikë i kishte në listën për asgjësim (u skadonte 
afati) 1 000 copë mortajash dore për një përdorim, shumë efektive për 
luftë kundër mjeteve të blinduara. Këtë kërkesë e bëmë, të shtyrë nga 
dëshira ta shtojmë fuqinë goditëse të UÇK-së mbi forcat okupatore të 
Millosheviqit, për t’i detyruar të kapitullojnë më shpejt. Zyrtarët 
norvegjezë mbetën për një moment të menduar dhe thanë se ata kanë 
një linjë të qartë se nuk do ta armatosin UÇK-në, edhe pse UÇK-ja 
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ishte në linjë me qëllimet e NATO-s për ta detyruar Millosheviqin të 
kapitullojë, por thanë se bëjnë vetëm veprime humanitare, siç është 
ndihma me spitalin fushor ushtarak. 

Në vitin 1999 organizuam vizitën e z. Hashim Thaçi, i cili u prit 
zyrtarisht në kohën e luftës nga kryeministri norvegjez z. Kjell Magne 
Bondevik dhe ministri i Jashtëm z. Knut Volebæk. Gjithashtu, në 
cilësinë e përfaqësuesit diplomatik të Kosovës në Norvegji, i emëruar 
nga Qeveria e Përkohshme e Kosovës në vitin 1999, përpos aktivitetit 
të konsiderueshëm diplomatik dhe mediatik, në periudhën e maj - 
qershorit 1999 e organizuam kalimin dhe e shoqëruam për në Kosovë 
gazetaren dhe regjisoren znj. Maria Fugelvåg Warshinskin për ta 
realizuar filmin dokumentar, por edhe për të mbledhur fakte për 
krimet serbe gjatë luftës në Kosovë. Filmi i znj. Warshinski është i 
llojit të vet dhe i vetmi film i cili është klasifikuar nga Gjykata e Hagës 
si dokument dëshmie në gjykimin kundër Sllobodan Millosheviqit. Në 
shtator 1999 m’u dha mirënjohja për kontribut të veçantë për çlirimin 
e Kosovës, akorduar nga Qeveria e Përkohshme e Kosovës, 
respektivisht Ministria e Mbrojtjes, e firmosur nga ministri z. Azem 
Syla.  

Në vjeshtën e vitit 1999 u bë hapja solemne e përfaqësisë 
diplomatike të Kosovës në Norvegji, ku ishin të pranishëm 
personalitete të rëndësishme politiko-shoqërore të Norvegjisë: 
Ministri Erik Solheim, kryetari i Komitetit për Politikë të Jashtme i 
Parlamentit Norvegjez, z. Håkon Blankenborg, profesor universiteti, 
përfaqësues të organizatave joqeveritare, gazetarë dhe miq të shumtë 
të Kosovës dhe shqiptarëve. Ditën e nesërme Ambasada Ruse e bëri 
një reagim në mediet norvegjeze kundër etablimit të Përfaqësisë së 
Kosovës në Norvegji. Të njëjtën ditë e bëmë një kundërreagim ndaj 
Ambasadës Ruse. Veprimtaria e koordinuar në mes NORWAC dhe 
Përfaqësisë së Kosovës në Norvegji u vazhdua dhe rezultoi me 
angazhimin e parë të Norvegjisë (pas luftës në Kosovë) në ndërtimin 
dhe rehabilitimin e disa spitaleve në Kosovë.  

Duke pasur lidhje të mëhershme me Komitetin Norvegjez të 
Helsinkit, në vazhdën e aktiviteteve të Përfaqësisë së Kosovës në 
Norvegji, gjatë një vizite të udhëheqësisë së Komitetit Norvegjez të 
Helsinkit në Zyrën e Përfaqësisë së Kosovës u shfaq kërkesa për një 
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projekt për Kosovën në kuadër të Komitetit Norvegjez të Helsinkit. 
Përfaqësia e Kosovës sugjeroi që zëdhënësi i saj, z. Sylo Taraku, të 
punësohet në kuadër të Komitetit Norvegjez të Helsinkit për këtë 
projekt për Kosovën, me qëllim që ta vazhdojmë edhe më tutje lidhjen 
me këtë organizatë. Z. Sylo Taraku tani ka një pozitë të anëtarit të 
bordit në këtë organizatë.  

Në vazhdën e ftesave për të mbajtur ligjërata për Kosovën - 
Ballkanin, nga data 29 maj deri më 7 qershor të vitit 2000 u mbajt një 
seminar i nivelit të lartë me ligjërues të ndryshëm në lidhje me artin e 
menaxhimit të konflikteve. Më 5 qershor u ftuam, unë në cilësinë e 
përfaqësuesit të Zyrës së Kosovës në Norvegji dhe një përfaqësues nga 
Ministria e Jashtme Norvegjeze, të ligjërojmë në lidhje me artin e 
menaxhimit të konflikteve. Duke e marrë parasysh se Qeveria e 
Përkohshme e Kosovës u detyrua të inkorporohet në Këshillin e 
Përbashkët Administrativ me OKB-në, UNMIK-un, përfaqësia 
diplomatike e Kosovës në Norvegji ngriu funksionin e vet diplomatik 
në vitin 2000, sepse Këshilli i Përbashkët Administrativ nuk kishte 
departament për punë të jashtme, e kjo nënkuptonte se nuk mund të 
kishte as përfaqësim diplomatik të Kosovës në botë.11 

 
A e vazhduat aktivitetin patriotik deri në njohjen zyrtare të 

pavarësisë së Kosovës nga shteti i Norvegjisë në vitin 2008, apo u 
tërhoqët nga angazhimet e deriatëhershme aq të mëdha e të 
nduarnduarshme në favor të çlirimit të Kosovës? 

Pas çlirimit të Kosovës, përkatësisht prej vitit 2000 deri në vitin 
2008, aktiviteti im politik ndryshon si për nga rëndësia ashtu edhe për 
nga pesha dhe intensiteti, krahasuar me aktivitetin tim politik të viteve 

                                                 
11 (Shih referencën 33: deklaratën time në gazetën “Stavanger Aftenblad” në lidhje me çështjen e 
rekrutimit/mobilizimit për UÇK-në.  
Shih në youtube debatin në lidhje me legjitimitetin e intervenimit të NATO-s në Kosovë në vitin 1999: 
 www.youtube.com/watch?v=VLR_ANnuk1E&feature=share  
Shih në youtube hapjen solemne të përfaqësisë diplomatike të Kosovës në Norvegji në vitin 1999: 
 http://www.youtube.com/watch?v=uRyl1UeeRxU  
Shih në youtube reagimin e Ambasadës Ruse kundër hapjes solemne të përfaqësisë diplomatike të 
Kosovës në Norvegji në vitin 1999: www.youtube.com/watch?v=c21YAcWN6Zk.  
Shih referencën nr. 34: disa nga deklaratat me shkrim të përfaqësisë diplomatike të Kosovës në Norvegji 
në vitin 1999 dhe referencën nr. 35: ftesën për ligjëratën në lidhje me artin e menaxhimit të konflikteve). 

 



99 
 

Politika nordike 

të ’80-’90-ta, por kjo nuk nënkupton se kam qenë krejtësisht pasiv.  
Duke marrë parasysh se pas luftës në Kosovë, përkatësisht pas vitit 

2000, diplomacia serbe ndërmori një ofensivë cinike, duke u 
përkrahur edhe nga disa qarqe mediatike në Perëndim, po ashtu duke 
përfshirë edhe disa qarqe mediatike në Norvegji, që t’i barazojnë 
krimet e regjimit të Millosheviqit me disa raste të izoluara të dhunës 
në Kosovë. Gjithashtu, duke marrë parasysh se një pjesë e këtyre 
mediumeve ishin në pikënisje të kurdisura që ta dëmtojnë imazhin e 
UÇK-së, duke kriminalizuar luftën e UÇK-së dhe duke qenë kundër 
pavarësimit të Kosovës ngase, sipas tyre, pavarësimi i Kosovës do ta 
destabilizojë Ballkanin. Në veçanti, duke marrë parasysh se 
diplomacia serbe nëpërmjet këtyre medieve ishte në avantazh, ngase 
diaspora shqiptare nuk kishte nga Kosova asnjë autorizim për ndonjë 
lloj përfaqësimi të Kosovës që të mund t’i kundërvihet në emër të 
institucioneve të Kosovës këtyre zërave mediatikë tendenciozë dhe 
cinikë që sulmonin vlerat dhe rolin historik të UÇK-së dhe 
kundërshtonin pavarësimin e Kosovës.  

Diaspora shqiptare pas vitit 2000 nuk kishte më legjitimitet të flasë 
në emër të Kosovës sikurse në kohën kur Kosova ishte nën robëri. 
Fjala e diasporës shqiptare për Kosovën pas vitit 2000 nuk e kishte as 
rolin dhe as peshën e vet siç e kishte para vitit 2000. Për shkak të 
arsyeve të sipërpërmendura, në dhjetor të vitit 2000 i dërgova një 
projekt-propozim për përfaqësim të Kosovës në Botë në nivelin e 
zyrave të Kosovës, z. Ibrahim Rugovës, z. Hashim Thaçit dhe z. 
Rexhep Qosjes.  

Projekt-propozimi ka elaboruar një formë të avancuar, por jo në 
kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare për përfaqësim të zyrave 
Liaison (ndërlidhëse), të cilat do ta përfaqësonin Kosovën dhe do të 
ishin vazhdimësi e përpjekjeve dhe arritjeve të shumta të diplomacisë 
joformale dhe formale të diasporës shqiptare në botë. Po të 
etabloheshin këto zyra të Kosovës, Liaison (ndërlidhjes), me 
legjitimitet institucional nga Kosova, do ta kishin përgatitur terrenin 
për njohjen më të shpejtë të pavarësisë së Kosovës nga shumica e 
vendeve të botës, por edhe do të shërbenin si iniciativa të rëndësishme 
për investime në Kosovë.  

Këto zyra, duke e pasur legjitimitetin institucional të Kosovës, do t’u 
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kundërviheshin fuqishëm dhe me kohë zërave që dëmtojnë imazhin e 
vlerave historike dhe çlirimtare të UÇK-së dhe zërave kundër 
pavarësimit të Kosovës. Se sa do të kishin qenë të nevojshme këto zyra 
mund ta shohim edhe tani në vitin 2012, duke qenë ende të vonuar me 
konsolidimin dhe përfaqësimin e mirëfilltë të diplomacisë së Kosovës 
në Botë, po ashtu duke qenë të vonuar me njohjen e pavarësisë së 
Kosovës në botë, njëherësh duke qenë të vonuar për investimet në 
Kosovë. Por, le të jetë detyrë e historisë ta gjykojë këtë.  

Edhe në ditët e sotme, çuditërisht, Ministria e Jashtme e Kosovës 
(MPJ) nuk e shfrytëzon mundësinë e hapjes së zyrave të Kosovës, 
Liaison (ndërlidhjes), në shtetet të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, së 
paku në ato shtete ku ka potencial për ta njohur pavarësinë e Kosovës. 
Hapja e këtyre zyrave mund të bëhet pa ndonjë problem në shtetet 
përkatëse, duke i regjistruar si Zyra Interesi të Kosovës. Në fakt, këto 
zyra, duke pasur legjitimitet nga institucionet e Kosovës, do ta luanin 
rolin “de facto” të përfaqësive të shtetit të Kosovës në shtetin përkatës. 
Së paku duhet t’i kishim këto zyra në Rumani, Spanjë, Greqi, Sllovaki, 
Qipro, por edhe në shumë vende të tjera që s’e kanë njohur ende 
Kosovën.  

Nga kush presim të bëhen ndryshime të politikës në këto shtete 
karshi Kosovës nëse nuk ka iniciativa lobiste nga vetë vendorët?! 
Kosova do të kishte mundësi, për shembull, ta ketë zyrën e Kosovës në 
Rumani, e cila nuk do të kishte fillimisht status diplomatik, por do të 
regjistrohej si Zyrë Interesi e Kosovës me legjitimitet nga institucionet 
e Kosovës. Aty do të koncentroheshin resurset njerëzore dhe materiale 
për të bërë veprime lobiste brenda Rumanisë duke iniciuar debate, 
konferenca, shkrime në gazeta, por edhe lidhje afariste në mes të 
Rumanisë dhe Kosovës.  

Duhet marrë parasysh se për njohjen e Kosovës nga shtetet që ende 
nuk e kanë njohur është rrënjësisht e rëndësishme që iniciativat për 
njohje të Kosovës të vijnë nga brenda në këto shtete. Kjo vlen në radhë 
të parë për Rumaninë, ku nëpërmes lobimit intensiv nga vendësit, në 
shoqërinë civile, mediet etj., mund të ndikohet që gradualisht një 
deputet apo një grup parlamentar ta vë në rend dite çështjen e njohjes 
së Kosovës dhe nisma për njohjen e Kosovës nga shteti rumun të hyjë 
në proces.  
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Gjithashtu, të lobohet që Asociacioni i Biznesit Rumun të kërkojë 
nga Qeveria lehtësim për investime etj. Kemi një diasporë tradicionale 
në Rumani me intelektualë shqiptarë, intelektualë rumunë me lidhje 
të hershme me shqiptarët. Kemi edhe rektorin e tashëm të 
Universitetit të Bukureshtit, z. Kyçyku, po ashtu shqiptar. Nuk është 
vetëm kanali i diplomacisë amerikane që duhet pritur se do t’i 
rregullojë të gjitha punët tona për njohjen e Kosovës. Shtetet sovrane 
janë të mësuara ta kenë pavarësinë e tyre në vendimet e politikës së 
jashtme, sidomos kur janë në pyetje çështjet e rëndësishme siç është 
njohja e shteteve etj. dhe shpesh qortohen nga qarqet akademike dhe 
mediatike për politikat e jashtme të “vazalit” ndaj Amerikës.  

Duhet ta kujtojmë të kaluarën se si i kemi bindur shtetet në 
Perëndim, të cilat fillimisht nuk kishin disponim për t’u bindur se 
kërkesat politike të shqiptarëve (për barazi nacionale me kombet 
fqinje dhe për respektim të ndërsjellë dhe simetrik të drejtave të 
njeriut me kombet fqinje) janë legjitime. Një pikënisje e mirë do të 
ishte të krijohej me iniciativën e Qeverisë së Kosovës Asociacioni i 
Miqve të Kosovës për personalitete - shtetas të huaj të cilët kanë 
kontribuar për Kosovën dhe do t’u jepej mundësia ta japin kontributin 
e tyre të mëtutjeshëm për Kosovën. Sa e sa nga këta miq të vjetër e të 
rinj të Kosovës janë harruar dhe nuk kemi nevojë për ta. Fatkeqësisht, 
kemi harruar se këta miq kanë bërë shumë për Kosovën dhe mund të 
bëjnë edhe më shumë. Çuditërisht, tani kur kemi shtetin tonë, po i 
humbim apo lëmë në harresë këta miq sikur të ishim ne shtet shumë i 
superfuqishëm në bashkëveprimin ndërkombëtar dhe të “mund të 
bënim si të donim vetë”.  

Përfaqësuesit politikë në Kosovë, në vazhdën e mosgjetjes së 
kompromiseve në të mirë të Kosovës në historinë e re të Kosovës, nuk 
gjetën kompromis as në lidhje me projekt-propozimin tim të dërguar 
në vitin 2000 për përfaqësim të Kosovës në botë. Megjithëkëtë, duke 
pasur parasysh se Kosova ende nuk ishte e pavarur, vendosëm në vitin 
2001 që sadopak të vetëriorganizohemi në kuadër të Zyrës së Kosovës 
në Norvegji, duke e regjistruar si Zyrë Interesi e Kosovës me emrin 
“Kosova Office in Norway”, por pa legjitimitet nga institucionet e 
Kosovës: si aktivitet vullnetar në mbrojtje të vlerave çlirimtare të UÇK-
së dhe për njohjen e pavarësisë së Kosovës nga shtetet nordike. 
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“Kosova Office in Norway” nuk e kishte forcën e duhur sepse nuk e 
kishte legjitimitetin institucional të Kosovës por, megjithatë, u 
përshëndet nga kryeministri norvegjez z. Kjel Magne Bondevik 
nëpërmes letrës së tij dërguar kësaj zyre më 29 tetor 2001.12  

Pas propozimit të Shoqatës së Gazetarëve Profesionistë në Norvegji, 
me arsyetimin se kam pasur rol të rëndësishëm në krijimin e 
opinioneve për dhjetëvjeçarin e fundit, në vitin 2001 më ndahet 
mirënjohje nga Organizata Ndërkombëtare Who’s Who për 
Profesionalistët për vitin 2000. Gjatë luftës në Maqedoni kam 
përkrahur publikisht në mediet televizive dhe në shtypin norvegjez 
kryengritjen e armatosur të shqiptarëve - Ushtrinë Çlirimtare 
Kombëtare (UÇK) në Maqedoni ngaqë, pas përpjekjeve të gjata dhe të 
dështuara të shqiptarëve në Maqedoni, që t’i arrijnë të drejtat e tyre 
nëpërmes mjeteve politike, kjo luftë kishte legjitimitet si mjet i fundit 
për t’u arritur të drejtat e shqiptarëve në Maqedoni.  

Duke pasur parasysh se ish-strukturat e LPK-së organizuan luftën 
çlirimtare edhe në viset shqiptare në Maqedoni, kisha njohuri për këtë 
organizim strukturor që nga koha e formimit të sektorit të veçantë të 
LPK-së, ku ishte edhe z. Ali Ahmeti. Prandaj, duke e konsideruar si 
pjesë të pandarë të planit për çlirimin kombëtar dhe në përputhje me 
programin e LPK-së, vura në dispozicion veten për ta organizuar në 
Norvegji logjistikën dhe planin e përkrahjes për Ushtrinë Çlirimtare 
Kombëtare (UÇK-në) në viset shqiptare në Maqedoni, por edhe për 
Ushtrinë Çlirimtare për Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc (UÇPMB). 
Konkretisht, i rivumë në funksion strukturat e Bashkësisë Shqiptare 
në Norvegji, duke grumbulluar mjete financiare dhe mobilizim të 
njerëzve për luftën. Jam i lumtur që arritëm një mobilizim të mirë, për 
të cilën gjë më përgëzuan z. Ali Ahmeti dhe z. Fazli Veliu, me rastin e 
pritjes në selinë e tyre në Tetovë pas çlirimit.  

Më 14 mars 2001 u ftova në debatin në lidhje me UÇPMB-në, ku 
merrnin pjesë ekspertë ushtarakë norvegjezë etj. Debati kishte të 
bënte me UÇPMB-në dhe marrëveshjen në mes të NATO-s dhe 

                                                 
12 (Shih referencën nr. 36: letrën përshëndetëse nga kryeministri i Norvegjisë, z. Kjel Magne 

Bondevik, dërguar Zyrës së Kosovës në Norvegji (Kosova Office in Norway) më 29 tetor 2001). 
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Serbisë, për t’i lejuar serbët të operojnë me armatim të rëndë dhe 
aviacion në zonën e “demilitarizuar” rreth Kosovës. Për Serbinë kjo 
nënkuptonte “dritën e gjelbër” për ta vënë në veprim ofensivën e vet 
kundër UÇPMB-së, e cila kontrollonte këtë zonë, por edhe brendësinë 
në territorin “serb”, dmth. Luginën e Preshevës.  

Serbia e akuzonte NATO-n se po lejon shqiptarët nga Kosova dhe 
Maqedonia ta armatosin UÇPMB-në, por edhe të marrin pjesë në 
aksione kundër forcave serbe. Qëndrimi im në këtë debat ishte të mos 
i lejohet Serbisë ta merrte kontrollin në zonën e “demilitarizuar”, por 
në vend të kësaj të bëhen bisedime me UÇPMB-në për demilitarizim, e 
në vend të UÇPMB-së dhe ushtrisë serbe, këtë territor ta kontrollojë 
NATO-ja, duke argumentuar se: nëse ushtria serbe merr kontrollin do 
të bëjë spastrim etnik në këtë territor të banuar me shqiptarë.  

Duke marrë parasysh se NATO-ja kishte mandat të bënte veprime 
që sigurojnë paqen, sipas mendimit tim, kontrollimi i kësaj zone nga 
NATO-ja nuk ishte në kundërshtim me Rezolutën 1244, për të krijuar 
kështu një ambient të sigurt politik për Luginën e Preshevës. 
Fatkeqësisht, politikanët shqiptarë nuk bënë përpjekjet e duhura për 
të krijuar një “paralele” me gjendjen e Mitrovicës, e cila “de facto” u 
nda dhe kontrollohej nga serbët, por “de jure” ishte nën kontrollin e 
NATO-s.  

Sikur të imponohej ky reciprocitet do të kishim një situatë më të 
favorshme për negociatat e tanishme dhe nuk do të na krijohej situata, 
ku Lugina e Preshevës është bërë poligon i operacioneve të spastrimit 
etnik dhe trysnive nga regjimi i Beogradit. Pjesëmarrësit e tjerë në 
debat e “mbronin” vijën “politike” të NATO-s, duke thënë se Serbia ka 
të “drejtë” ta kontrollojë territorin e vet. Por, në pyetjen time: pse 
atëherë nuk u lejohet institucioneve të Kosovës ta kontrollojnë 
territorin e vet në veri të Kosovës?, u munduan të sqaronin se atë 
territor e kontrollon NATO.13  

Në kuadër të “Kosova Office in Norway” vazhdimisht kam reaguar 
me vetiniciativë, duke i kontaktuar dhe duke u ankuar tek disa redaksi, 

                                                 
13 (Shih referencën nr. 37: informacioni në lidhje me këtë debat dhe informatat për pjesëmarrësit në 

këtë debat). 
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kur disa gazetarë në mënyrë tendencioze spekulonin kundër UÇK-së 
dhe që, njëkohësisht, spekulonin kundër pavarësimit të Kosovës. Në 
vazhdën e angazhimit të argumentimit për rëndësinë e pavarësimit të 
Kosovës, e shkrova një shkrim (në prag të shpalljes së pavarësisë) për 
revistën prestigjioze politiko-shoqërore “Ny-Tid”, që u botua më 15 
shkurt 2008, duke argumentuar se pavarësia e Kosovës është një fillim 
i ri për Kosovën që e stabilizon politikisht Ballkanin.  

Më 18 shkurt 2008 mora pjesë në debatin televiziv në lidhje me 
shpalljen e pavarësisë së Kosovës (debat pro et contra) me z. Steinar 
Bryn, i cili me vite është angazhuar duke ftuar dhe inkurajuar 
intelektualë shqiptarë dhe serbë nga Kosova dhe intelektualë serbë nga 
Serbia, që nëpërmes dialogut të arrihet një pajtim/zgjidhje për 
çështjen e Kosovës në kuadër të Serbisë.  

Më 20 shkurt 2008 Ministria e Jashtme e Norvegjisë në deklaratën 
e vet u deklarua se do ta njohë pavarësinë e Kosovës, e kjo na gëzoi 
shumë. Këtë deklaratë e përjetuam si një dush të ftohtë në dimër, kur 
në të (në ditën kur u shpall pavarësia e Kosovës, duke e marrë 
parasysh se Serbia ende mbahej ndërkombëtarisht përgjegjëse për 
mosarrestimin e të akuzuarve për gjenocid, Ratko Mlladiqin dhe 
Radovan Karaxhiqin) Ministria e Jashtme norvegjeze e nënvizoi edhe 
“lidhjen e afërt” në mes të Norvegjisë dhe Serbisë dhe liderëve serbë. 
Posaçërisht u prononcua në deklaratë se: “I japim rëndësi të madhe 
ruajtjes së lidhjes sonë plot besim me Serbinë dhe bashkëpunimit tonë 
me Serbinë që e kemi kultivuar me vite”.  

Në deklaratën e Ministrisë së Jashtme norvegjeze nuk ishte caktuar 
asnjë afat për formalizimin/zyrtarizimin e njohjes së pavarësisë së 
Kosovës nga shteti norvegjez. Nga kontaktet e mia mora vesh se 
Ministrisë së Jashtme norvegjeze nuk i ngutej ta bëjë sa më shpejt 
formalizimin/zyrtarizimin e njohjes së shtetit të Kosovës. U ftova për 
një intervistë nga revista e njëjtë, ku bëra shkrimin më herët, 
përkatësisht nga revista “Ny-Tid”, për ta dhënë komentin tim lidhur 
me formulimin e deklaratës së Ministrisë së Jashtme norvegjeze. Gjatë 
intervistës bëra një falënderim, njëkohësisht një kritikë ndaj një pjese 
të deklaratës së Ministrisë së Jashtme norvegjeze, e cila kritikë nga 
intervistuesi u interpretua në mënyrë edhe më të ashpër seç ishte duke 
u keqinterpretuar pjesërisht, sepse edhe intervistuesi e konsideronte 
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deklaratën e Ministrisë së Jashtme norvegjeze jo të mirëmenduar në 
formulim. Prandaj, e njoftova Ministrinë e Jashtme norvegjeze 
nëpërmes letrës, se nuk marr përgjegjësi për interpretimin e ashpër 
dhe keqinterpretimin e pjesshëm të intervistës sime nga intervistuesi, 
por marr përgjegjësi vetëm për atë se çka kam deklaruar në intervistë, 
përkatësisht marr përgjegjësi vetëm për komentin tim. E komenti im 
ishte ky: “E falënderojmë shumë Qeverinë e Norvegjisë që në 
deklaratën e Ministrisë së Jashtme shprehu gatishmërinë e vet për ta 
njohur pavarësinë e Kosovës dhe kemi kuptueshmëri se Qeveria e 
Norvegjisë dëshiron ta mbajë bashkëpunimin e mirë me Serbinë. 
Njëkohësisht, një pjesë të deklaratës së Ministrisë së Jashtme e kemi 
përjetuar si një dush të ftohtë në dimër, kur mu në ditën e shpalljes së 
pavarësisë së Kosovës Ministria e Jashtme norvegjeze nënvizon 
rëndësinë e lidhjes së veçantë në mes të Norvegjisë dhe Serbisë dhe 
liderëve serbë, posaçërisht formulimit të Ministrisë së Jashtme 
norvegjeze në deklaratë se i japim rëndësi të madhe ruajtjes së lidhjes 
sonë plot besim me Serbinë dhe bashkëpunimit tonë me Serbinë që e 
kemi kultivuar me vite. Rrjedhimisht, e konsiderojmë deklaratën e 
Ministrisë së Jashtme norvegjeze pjesërisht të zhbalancuar dhe jo të 
mirëmenduar në aspektin diplomatik për shkak të mënyrës së 
formulimit të deklaratës nga Ministria e Jashtme norvegjeze ‘për 
lidhjen e afërt’ në mes të Norvegjisë dhe Serbisë, duke marrë parasysh 
se Serbia mbahet ndërkombëtarisht përgjegjëse për mosarrestimin e të 
akuzuarve për gjenocid, Ratko Mlladiqit dhe Radovan Karaxhiqit. 
Gjithashtu, na vjen keq pse në deklaratë të Ministrisë së Jashtme 
norvegjeze nuk përmendet gatishmëria e shtetit norvegjez për lidhje 
miqësie me shtetin e ri të Kosovës, por shpresojmë që shteti norvegjez 
do ta shprehë këtë gatishmëri në të ardhmen”. E kjo kritikë e imja u 
përkrah në mënyrë implicite edhe nga eksperti për Ballkanin, Jon 
Kværne, në shkrimin e tij pas një jave për të njëjtën revistë, 
përkatësisht revistën “Ny-Tid”.  

Ndërkohë, e bëra një reagim ndaj një shkrimi në gazetën “VG” të 
datës 24 shkurt 2008 në lidhje me shpalljen e pavarësisë së Kosovës, 
duke e kontaktuar redaksinë dhe duke argumentuar se UÇK-ja nuk ka 
pasur asnjë lidhje me trafiqet e narkotikëve, por është financuar në 
mënyrë të organizuar dhe të ndershme nga diaspora shqiptare, sepse 
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në këtë shkrim i jepej njëkohësisht pasqyrim negativ luftës së UÇK-së 
dhe shpalljes së pavarësisë së Kosovës, duke shkruar për z. Hashim 
Thaçin se është i dyshuar për trafikim të narkotikëve. 

Duke e marrë parasysh rëndësinë e njohjes sa më të shpejtë 
formale/zyrtare të pavarësisë së Kosovës nga shteti norvegjez dhe 
duke e marrë parasysh se Ministrisë së Jashtme norvegjeze nuk i 
ngutej ta bëjë këtë sa më shpejt, kontaktova Ministrinë e Jashtme 
norvegjeze, duke insistuar/argumentuar se për Kosovën ka rëndësi të 
madhe njohja sa më e shpejtë formale/zyrtare nga shteti norvegjez. 
Arrita ta organizoj takimin në Ministrinë e Jashtme norvegjeze më 
28.03.2008 në orën 10:00. Gjeta gatishmëri nga z. Xhavit Haliti dhe z. 
Sabri Hamiti, përkatësisht udhëheqës të Komisionit për Politikë të 
Jashtme pranë Parlamentit të Kosovës, të vijnë në Norvegji në takimin 
që e kisha paracaktuar në Ministrinë e Jashtme të Norvegjisë.  

Më 28.03.2008 në orën 10:00 sekretarja e parë e ministrit të 
Jashtëm norvegjez në takim, ku ishin të pranishëm z. Hamiti, z. Haliti, 
z. Daut Haxhaj dhe unë, na njoftoi se mbretëria norvegjeze sot, më 
28.03.2008, në orën 09:30, ka njohur zyrtarisht Republikën e 
Kosovës. Të njëjtën ditë në mbrëmje e bëmë një festë për njohjen 
formale/zyrtare të pavarësisë së Kosovës nga shteti norvegjez dhe Zyra 
e Kosovës (Kosova Office in Norway) deklaroi të njëjtën ditë në 
mbrëmje se e përfundoi misionin e vet. Edhe pas njohjes zyrtare të 
pavarësisë së Kosovës nga Norvegjia nuk i kam ikur përgjegjësisë, 
obligimit dhe përkushtimit për Kosovën. Nëpërmjet një letre e kam 
njoftuar Ministrinë e Jashtme të Kosovës se jam i gatshëm, pa pagesë, 
të zbatoj ndonjë detyrë të re të Ministrisë së Jashtme të Kosovës në 
Norvegji. 

Norvegjia, edhe pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, vazhdoi të 
jetë një aktore e rëndësishme në kuadër të bashkëveprimit 
ndërkombëtar për paqen në Ballkan. Këtë e dëshmon edhe deklarata e 
ministrit të Jashtëm norvegjez, z. Espen Barth Eides, në lidhje me 
marrëveshjen Kosovë - Serbi.  

Gazeta “Aftenposten” më 24 prill 2013 informon: “Ai është 
udhëheqësi i parë nga ndërkombëtarët që viziton Serbinë, pas asaj që 
e quan marrëveshje historike me Kosovën. Të dy vendet ranë dakord 
pas bisedimeve të mundimshme për t’i normalizuar marrëdhëniet”. 
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“Tani dëshirojmë të bashkëpunojmë në lidhje me implementimin, 
thotë Eide, pasi e ka bërë të qartë se Norvegjia gjatë tre vjetëve ka 
punuar në prapaskenë, përderisa UE udhëhoqi bisedimet midis 
Serbisë dhe Kosovës. Kjo është një punë që Eide e quan mbështetje të 
procesit dhe tregon për disa takime sekrete në Oslo. Ai përshkruan 
një marrëdhënie të gjatë dhe të mirë në mes të Serbisë dhe Norvegjisë 
që, gjithashtu, zgjati edhe gjatë luftërave në Ballkan. Kjo ishte një 
arsye e rëndësishme që Norvegjia të mund të veprojë si një arenë 
jozyrtare krahas arenës së negociatave zyrtare në Bruksel. Kemi 
investuar shumë, por ky investim është gjithashtu një kapital për ne, 
thotë Eide në lidhje me mënyrën se si kjo ka rezultuar me 
besueshmërinë ndaj norvegjezëve, duke e marrë parasysh se gjërat e 
vështira është dashur të diskutohen.  

Ministri i Jashtëm vendosi të shkojë në Ballkan menjëherë pasi 
marrëveshja u bë publike. Të mërkurën do të takohet me 
zëvendëskryeministrin serb Aleksandar Vuçiq. Pastaj udhëton për në 
Prishtinë për takime me kryeministrin e Kosovës, Hashim Thaçin dhe 
ministrin e Jashtëm, Enver Hoxhaj. Nuk ka qenë aspak proces i lehtë 
për Serbinë të hyjë në marrëveshje me Kosovën, që u shpall e pavarur 
në vitin 2008. Akoma ka ndjenja shumë të forta ndaj asaj që dikur 
ishte një krahinë serbe. Ende jetojnë rreth 100 000 serbë etnikë në 
Kosovë, dhe Eide nënvizon se tani do të varet që Kosova të dëshmojë 
se mund të përballet me përgjegjësinë e saj dhe t’i respektojë të 
drejtat e minoriteteve”.14 

Prej vitit 1987, duke qenë aktiv në kontiniutet në mediet norvegjeze, 
në lidhje me shkeljet e të drejtave të shqiptarëve në ish-Jugosllavi nga 
regjimi serbo-jugosllav dhe në lidhje me çështjet e azilkërkuesve 

                                                 
14 (Shih referencën nr. 38: shkrimin në prag të shpalljes së pavarësisë më 15 shkurt 2008 në 

gazetën “NyTid”, duke argumentuar se pavarësia e Kosovës është një fillim i ri për Kosovën që e 
stabilizon politikisht Ballkanin.  

Shih referencën nr. 39: shkrimin në gazetën “VG” të datës 24 shkurt 2008, në lidhje me shpalljen e 
pavarësisë së Kosovës dhe z. Hashim Thaçin.  

Shih në youtube debatin televiziv në lidhje me shpalljen e pavarësisë së Kosovës: 
www.youtube.com/watch?v=DqKR20-qiWQ  

Shih në youtube festimin për njohjen zyrtare të pavarësisë së Kosovës nga shteti norvegjez, ku 
morën pjesë edhe z. Xhavit Haliti dhe z. Sabri Hamiti: 

http://www.youtube.com/watch?v=g2e7aJ4Bt4w). 
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shqiptarë, duke vazhduar të përkrah në media luftën çlirimtare të 
UÇK-së, nuk kam hezituar që në mediet norvegjeze të bëj në emër të 
shqiptarëve distancimin tim publik nga dukuritë e këqija (kriminale) 
që bënte ndonjë shqiptar për ta prishur imazhin e shqiptarëve në 
Norvegji dhe të shqiptarëve në përgjithësi. 

Vazhdimisht kam apeluar dhe shfrytëzoj rastin që edhe nëpërmes 
kësaj interviste të apeloj tek shqiptarët në Norvegji, për të qenë 
mirënjohës duke respektuar ligjet, shtetin dhe popullin norvegjez për 
ndihmën e Norvegjisë ndaj shqiptarëve si në planin individual duke na 
strehuar, si në planin kolektiv duke e marrë anën e drejtë; duke u bërë 
pjesë e aleancës perëndimore kundër regjimit fashist të Millosheviqit 
dhe duke njohur pavarësinë e Kosovës.  

Gjithashtu, shfrytëzoj rastin të apeloj tek të gjithë shqiptarët në 
shtetet nordike dhe në përgjithësi tek shqiptarët në shtetet 
perëndimore, për të qenë mirënjohës ndaj popujve dhe shteteve 
perëndimore që nuk na harruan krejtësisht, por na ndihmuan në kohët 
më të vështira si në planin individual duke na strehuar, si në planin 
kolektiv duke e përkrahur luftën legjitime të UÇK-së kundër regjimit 
fashist të Millosheviqit.  

Ju uroj juve, stafit të revistës “Drini” dhe të gjithë shqiptarëve kudo 
që janë, 100-vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Posaçërisht miqve dhe 
bashkëpunëtorëve gjatë të gjitha këtyre viteve të veprimtarisë, prej 
kyçjes në lëvizjen ilegale në vitin 1978 deri në njohjen zyrtare të 
pavarësisë së Kosovës nga shteti i Norvegjisë në mars të vitit 2008. 

P. s.  
Duke marrë parasysh se nëpërmes kësaj interviste në këtë rrëfim të 

dokumentuar kam qenë i kufizuar të shkruaj për të gjitha detajet dhe 
referencat relevante në lidhje me historikun e LPK-së në Norvegji, për 
këtë arsye nuk janë dhënë të gjitha detajet. Po për arsye të ndryshme 
nuk kam shkruar për disa të dhëna të tjera. Shpresoj që lexuesit të 
kenë mirëkuptim për këtë. 

Intervistoi: Gjergj Kabashi 
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Referencat e intervistës në origjinal dhe shqip 

Referenca nr. 1 



110  Nufri R. Lekaj 
 

Gazeta “Dagbladet”, lajmet e jashtme, e martë, 29 shtator 1987  
  
“Torturistët m’i kanë nxjerrë thonjtë e gishtave” 
 
Gjatë shtatë muajve, shpesh nën tortura, kam qëndruar i mbyllur 

në qeli, me një dritë të fortë gjatë gjithë kohës dhe i lidhur me pranga 
këmbë e duar. Vetëm kur kam ngrënë m’i kanë hequr prangat. 

 
Nga JAN-ERIK SMILDEN 
Këtë e thotë azilkërkuesi nga Jugosllavia, Leka (26), i cili është 

shqiptar, pjesëmarrës i demonstratave të vitit 1981 dhe i burgosur 
gjatë shërbimit ushtarak. Ai tregon se ka marr pjesë në demonstrata, 
ka shkruar parulla dhe ka qenë anëtar i një grupi jo të dhunshëm 
majtist. “Aktiviteti ynë kishte të bënte me organizimin e qarqeve 
studentore, duke shpërndarë fletushka, duke shkruar parulla në 
mure dhe duke e pasur si qëllim kryesor që Kosovës t’i njihet statusi i 
Republikës”, thotë azilkërkuesi 26-vjeçar. Leka është një nga mijëra 
të tjerë të cilët u arrestuan pas demonstratave në Kosovë. Qëndrimi 
në burgun ushtarak i ka lënë pasoja për tërë jetën. 

 
I torturuar 
“Torturistët m’i kanë thyer pothuajse të gjithë dhëmbët, m’i kanë 

nxjerrë dy thonjtë e gishtave të mëdhenj të këmbëve, më kanë rrahur 
dhe shqelmuar në të gjithë trupin. Veshkat m’i kanë dëmtuar, kam 
humbur flokët për një kohë të shkurtër”, thotë Leka dhe më tregon një 
simbol kombëtar, shqiponjën shqiptare të tatuar në gjoks.  

Njëri nga torturistët ka dashur t’ia presë simbolin kombëtar në 
gjoks me brisk rroje, por është ndaluar nga një koleg i tij, thotë 26-
vjeçari. Pas shtatë muajsh në burg ushtarak dhe pesë muaj në 
paraburgim civil, para se lënda e tij të dalë në gjyq, aktgjykimi për 
“aktivitet ilegal” i shqipton pesë vjet burgim. Në mars të këtij viti 
Leka është liruar dhe kthyer në vendlindjen e tij. 

“Kam studiuar inxhinierinë elektrike dhe kam dashur t’i vazhdoj 
studimet pas lirimit. Kur pyeta për t’i vazhduar studimet, mora 
përgjigje se studimet mund t’i vazhdoj pasi ta kem fituar republikën 
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time. Gjithashtu, si ish i burgosur politik nuk kisha mundësi të 
punësohesha”, tregon Leka, i cili rrëfen se pas lirimit nga burgu ishte 
i detyruar të lajmërohet në polici çdo ditë, nganjëherë edhe gjatë 
natës e kanë marr në pyetje dhe e ka pasur të ndaluar lëvizjen jashtë 
qytetit të vendlindjes. 

 
Pa ardhmëri  
“Së fundi u stërlodha nga agjentët, nuk kishte të ardhme për mua 

në Kosovë dhe Jugosllavi. Vendosa të vij në Norvegji ngase Norvegjia 
është shumë larg gjeografikisht nga Jugosllavia, me shpresën se në 
Norvegji nuk ka shumë agjentë sekretë jugosllavë”, thotë Leka. 

 
Vendi i trazuar kërkon vetëvendosje të brendshme  
Krahina e Kosovës u ekspozua në qendër të vëmendjes botërore në 

vitin 1981, kur shumica shqiptare bëri revoltë kundër Qeverisë 
jugosllave në Beograd. Shqiptarët etnikë kërkuan që Kosova ta ketë 
statusin e republikës në kuadër të federatës jugosllave. Kosova 
vazhdon ende të jetë vetëm një regjion autonom. Nga përafërsisht 2.5 
milionë shqiptarë etnikë në Jugosllavi, në Kosovë banojnë në mes 1.6 
- 1.7 milion. Përndryshe, popullsinë e Kosovës e përbëjnë edhe 200 
000 serbë dhe malazias. 

 
Ilirët  
Shqiptarët me origjinë rrjedhin nga të ashtuquajturit ilirët, një 

popullatë indo-evropiane që u dynd në jug të Shqipërisë përafërsisht 
1 000 vjet para Krishtit. Ata formuan principatat fisnore dhe u 
shtrinë mbi pjesë të Ballkanit, derisa u okupuan nga turqit në fillim të 
shekullit 14. Kur Shqipëria dhe Jugosllavia u konsoliduan si kombe në 
periudhën para dhe pas Luftës së Parë Botërore, populli shqiptar u 
nda. Sipas jugosllavëve, shqiptarët e Kosovës angazhohen për 
ribashkim me Shqipërinë totalitare. Të gjitha këto angazhime të 
shqiptarëve si opozitë politike ndëshkohen rëndë. Amnesti 
Internacional ka informata që dëshmojnë për arrestime, burgosje 
arbitare dhe tortura. 

 
 



112  Nufri R. Lekaj 
 

Grupe të vogla 
Shqiptarët e Kosovës janë të angazhuar politikisht në grupe të 

vogla dhe argumentojnë se nuk duan ndonjë bashkim me Shqipërinë. 
Ndoshta vetëm një pakicë e vogël e përkrah një bashkim të tillë. 
Azilkërkuesit në Norvegji pohojnë se për momentin 5 000 shqiptarë 
etnikë janë të burgosur për veprimtari politike në Jugosllavi. Edhe 
autoritetet jugosllave kanë deklaruar se rreth 3 000 shqiptarë etnikë 
janë dënuar me burg në Kosovë që nga viti 1981. Konflikti në mes 
grupeve etnike në Kosovë është duke u rritur edhe më shumë. Në 
fillim të këtij viti kanë ndodhur trazira, serbët dhe malazezët 
demonstruan kundër asaj që ata e quajnë abuzim nga shumica 
shqiptare në këtë zonë. Krahina e Kosovës kufizohet edhe me 
Shqipërinë. 
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Referenca nr. 2 
 

Gazeta “VG”, e premte, 5 gusht 1988, LAJM 
  

Viktima e torturës  
TOP LOJE 

 
Nga HARALD BERG SÆVEREID 
A nuk guxon Norvegjia të vazhdojë t’u japë azil politikë 

azilkërkuesve nga Jugosllavia? Pyetja është relevante, thotë avokati 
Arild Farstadvoll, pasi shqiptaro-jugosllavi Nufri Lekaj (26) është 
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bërë një “top loje” në mes të Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së 
Punëve të Jashtme. Lekaj ka pritur më shumë se një vit për një 
vendim mbi kërkesën e tij për azil politik në Norvegji.  

“Nufri Lekaj është torturuar gjatë pesë vjetëve që ka qëndruar në 
burg i dënuar për veprimtari politike në ushtri. Qëndrimi në burg i 
ka shkaktuar Lekajt lëndime fizike dhe psikike si pasojë e torturës. 
Nëse rasti i Nufri Lekajt nuk kualifikohet për t’i dhënë azil politik, 
atëherë pyes veten se çka duhet ta karakterizojë një rast që të mund 
të kualifikohet për azil. Unë mendoj se trajtimi i rastit të Lekajt është i 
dyshimtë dhe ka bazë për të shtruar pyetje se mos ka faktorë të tjerë 
që po merren për bazë përveç vlerësimit të pastër juridik”, thotë 
avokati Farstadvoll. 

 
Marrëdhëniet e mira 
Marrëdhëniet e veçanta dhe të mira të Norvegjisë me Jugosllavinë 

burojnë nga miqësia e ngushtë e ndërlidhur gjatë Luftës së Dytë 
Botërore në mes të burgosurve jugosllavë të luftës dhe norvegjezëve 
që i ndihmuan këta të burgosur gjatë pushtimit nazist. Figurat 
qendrore politike norvegjeze ende ndjejnë simpati të madhe për 
Jugosllavinë.  

“Ne jemi në rrugë të gabuar në qoftë se miqësia jonë me 
Jugosllavinë do të na pengojë t’u japim viktimave të torturës azil 
politik, vetëm e vetëm se kjo mund të bjerë ndesh me autoritetet 
jugosllave”, thotë Arild Farstadvoll. 

“Amnesty Internacional është e informuar se Nufri Lekaj dhe 
shoku i tij Galip Zhilivoda kanë qenë të burgosur dhe të dënuar me 
dënime të ashpra për veprimtari politike në Jugosllavi. Galip 
Zhilivoda arriti të arratisej nga burgu në pranverë. Edhe ai ka 
kërkuar azil politik në Norvegji. Të dy këta azilkërkues vijnë nga 
provinca e Kosovës, e cila shtrihet në jug të Jugosllavisë. Sipas 
burimeve tona, nuk mund të vërejmë se ndodh persekutimi politik 
ndaj shqiptarëve në provincën e Kosovës dhe as nuk kemi ndonjë 
indikacion se ndodh përdorimi i torturës”, thotë Helga Hærnes, 
zëvendësministre e Ministrisë së Punëve të Jashtme. 
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Ku i merr informatat Ministria e Punëve të Jashtme për situatën 
në Kosovë?  

Ne bazohemi në punën e përpiktë që ambasada jonë në Beograd 
bën në lidhje me këtë rast, thotë Helga Hærnes. Ajo nuk dëshiron t’i 
diskutojë më shumë rastet individuale dhe i referohet Ministrisë së 
Drejtësisë, e cila merr vendimin zyrtar nëse Nufri Lekajt do t’i jepet 
azil politik apo qëndrim në bazë humanitare.  

Për një azilkërkues është dallim i madh të marrë leje qëndrimi në 
bazë të azilit politik ose leje qëndrimi në bazë humanitare. Një 
azilkërkues që merr azil politik ka të drejta shumë më të mëdha. Për 
Lekajn kjo do të thotë se ai mund t’i fillojë menjëherë studimet dhe të 
ketë një vend të duhur për banim, thotë avokati Arild Farstadvoll. 

Ministria e Drejtësisë nuk mund të japë ndonjë përgjigje se cili do 
të jetë epilogu i çështjes së Nufri Lekajt në kërkesën e tij për azil 
politik. Lënda e tij është duke u shqyrtuar qe më shumë se një vit dhe 
ka mbetur në “trafikun e shkuarje-ardhjes” në mes të Ministrisë së 
Drejtësisë dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme.  

 
I BEFASUAR: Avokati Arild Farstadvoll dyshon se autoritetet 

norvegjeze janë duke i marrë më shumë për bazë faktorët e tjerë sesa 
faktorin juridik për shqyrtimin e kërkesës për azil të Nufri Lekajt.  
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   Referenca nr. 3 
 

Gazeta “VG”, 13.08.88 
 

STOLTENBERGU KORRIGJON 
 
Nga HARALD BERG SÆVEREID dhe AAGE STORLØKKEN 
Ministri i Jashtëm Thorvald Stoltenberg në gazetën “VG” ka 

korrigjuar deklaratat e zëvëndësministres së Jashtme Helga Hernes 
në lidhje me rrethanat në krahinën e Kosovës në Jugosllavi. 
Rrethanat në Kosovë janë mjaft të vështira dhe ne nuk e përjashtojmë 
mundësinë se ndodhin persekutimet politike, thotë Stoltenberg.  

Thorvald Stoltenberg dëshiron të precizojë se Ministria e Jashtme 
nuk i akuzon shqiptaro-kosovarët Nufri Lekaj dhe Galip Zhilivoda se 
po merren me gënjeshtra. Ata që të dy kanë qenë të burgosur dhe të 
torturuar, tani kanë kërkuar azil politik në Norvegji dhe kanë frikë 
për jetën e tyre nëse dërgohen prapa në Jugosllavi. Por nëse ne nuk e 
përjashtojmë mundësinë se persekutimi politik ndodh në Kosovë, 
Qeveria norvegjeze nuk mund të dalë me një pohim të tillë pa qenë në 
gjendje ta dokumentojë atë. Ne nuk kemi qenë në gjendje ta 
dokumentojmë, por në këtë mënyrë nuk është thënë se persekutimi 
politik nuk ndodh, thotë ministri i Jashtëm.  

 
PRECIZON: Natyrisht nuk mund ta përjashtojmë mundësinë se 

ndodh persekutimi politik në Jugosllavi, por Qeveria norvegjeze nuk 
mund të pohojë për diçka që nuk është në predispozim të 
dokumentohet, thotë ministri i Jashtëm Thorvald Stoltenberg. 



117 
 

Politika nordike 

 
A po angazhohet mjaftueshëm Qeveria norvegjeze për t’u 

informuar se ndaj çfarë rreziku janë të ekspozuar shqiptaro-
kosovarët që kanë kërkuar azil politik në Norvegji? 

 
Vullneti i mirë 
Nuk ka mungesë vullneti. Ne mbështetemi në informata nga 

kanalet zyrtare në Beograd dhe në Kosovë, në informata nga njerëzit 
të cilët e njohin mirë zonën dhe në informatat në të gjitha vendet 
nordike. Pikërisht për arsyen se ne nuk e përjashtojmë mundësinë se 
ndodhin persekutimet politike, e kemi lënë të hapur mundësinë për 
shqyrtimet individuale të kërkesave për leje qëndrimi në Norvegji, 
thotë Stoltenberg.  

 
Flitet se lidhja e afërt dhe e veçantë e Norvegjisë me Jugosllavinë 

ndikon që ne të mos guxojmë t’u japim azil politik jugosllavëve për 
shkak të frikës së përballjes me autoritetet jugosllave? 

 
Komplikuar 
Unë e pranoj me kënaqësi se ne kemi një marrëdhënie shumë të 

veçantë me Jugosllavinë dhe ne e përdorim pikërisht këtë 
marrëdhënie të mirë në bisedat tona me jugosllavët. Kështu që, është 
e mundur për t’u shprehur me saktësi dhe drejtpërdrejt miqve. 
Rrethanat në Kosovë janë shumë të komplikuara. Është varfëri e 
madhe me shumë rrëmujë politike dhe neve na kanë ardhur të dhëna 
për raste të veçanta, për persona të arrestuar me emër dhe mbiemër. 
Por, as Norvegjia e as ndonjë nga shtetet e tjera nordike nuk kanë 
mundur ta vërtetojnë këtë, thotë ministri i Jashtëm. 

 
Amnesti Internacional raporton për burgosje dhe tortura ndaj 

shqiptaro-kosovarëve. A nuk i beson Ministria e Jashtme 
informacionit të Amnestit? 

 
Ne kemi besim të madh në shifrat dhe raportet e Amnestit. Ne i 

bazojmë materialet tona në një shkallë të lartë në punën e Amnestit. 
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Referenca nr. 4 
 

“POLITIKA” e Beogradit më 23.11.1987, fq. 2 
 
Ndër të tjera, shkruan:  
 

VEPRIMTARIA E NACIONALISTËVE SHQIPTARË 
NË SKANDINAVI 

 
PRESION NGA RRUGA NË VENDËSIT 
 
“Për dy javë tri herë janë organizuar demonstrata antijugosllave 

me parullën ‘Kosova Republikë’”. 
 
Nga reporteri specij. i TANJUGUT 
 
STOKHOLM 
 
“Në pesëmbëdhjetë ditët e fundit tri herë kanë demonstruar këtu: 

Së pari në Oslo, pastaj në Malmo, më në fund në kryeqytetin e 
Suedisë. Sikur në çdo aksion të koordinuar, të gjitha këto 
demonstrata kishin të njëjtin karakter antijugosllav”. 

“Pushteti norvegjez, thotë sekretari i Ambasadës së Jugosllavisë në 
Norvegji, Milorad Djurovic, punoi në bazë të njohjes së mirë të 
Jugosllavisë dhe miqësisë së pashkëputshme në mes dy shteteve”.  

“Ndër ata që presin për azil ka edhe nga ata që kanë ardhur të 
organizuar në veri të Evropës. Kjo dëshmohet me organizimin e 
demonstratave në OSLO”. 

                                             Përkthim nga serbokroatishtja  
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Referenca nr. 5 
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Revista “NIN”, Beograd, 23.04.1989, fq. 43 
 

Norvegjia 
Në fundin e rrethit polar 

 
Separatistët shqiptarë gëzojnë një dozë përkrahje nga redaksitë 

norvegjeze, por është dëgjuar edhe pala tjetër 
 
Tradita është prishur me importimin nga jashtë. Oslo nuk ishte 

metropol i zakonshëm ditën e vendimit nga ana e Kuvendit të 
Kosovës për ndryshimet kushtetuese të propozuara në amendamentet 
e Kushtetutës së Republikës së Serbisë. Qetësinë e përditshme e 
prishën demonstratat e separatistëve shqiptarë me klithmat e 
njohura dhe transparente kundër Jugosllavisë, drejtpërsëdrejti 
kundër Serbisë dhe Beogradit, “Jashtë policia e Beogradit nga 
Kosova”. 

Demonstratat e pesta në vendin mik ishin masive. “Shqiptarët nga 
Jugosllavia”, siç prezantohen në një varg prej katërqind vetash, 
parakaluan rrugës kryesore të “Karl Johan gate”, duke vazhduar 
Dramensveien, rrugë me shumë përfaqësi diplomatike deri tek 
Ambasada e RSFJ-së. Goditën me gurë ndërtesën, gjuajtën disa thika 
metalike, të cilat vërtetonin se u kishin ardhur ndihmat nga Suedia. 
(Metalikët ishin suedezë). Në grumbullin e tyre ishin demonstrues 
nga Danimarka, Zvicra, Austria, duke klithur dhe bërë zhurmë. 
Ashtu siç shkruan “Afteposten”. Në fund mbajtën një koncert 
fishkëllimash. 

 
Të mbuluar me maska 
Policët norvegjezë u detyruan të kërkonin përforcime për t’i 

mbajtur demonstruesit. Një gjë e tillë nuk kishte ndodhur përpara. 
Kuptohet se demonstratat ishin organizuar në mënyrë legale me 
mbështetjen formale të pushtetit. Në masën aq të madhe që nuk ishte 
parë ndonjëherë, disa frikoheshin ta shihnin Jugosllavinë dhe kishin 
fshehur fytyrën. Një fotografi e njëjtë groteske është parë edhe në 
fillim të vitit kur, po ashtu, disa ishin me maska. Ky maskeball u bë 
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me rastin e “përvjetorit të vrasjes së tre intelektualëve të njohur 
shqiptarë më 17 janar 1982 në Shtutgard nga ana e policisë 
jugosllave”, duke i bindur kalimtarët sikur Gjermania të ishte bërë 
terren gjahu privat për shtetin e RSFJ-së. 

Demonstratat e janarit (numër 4) nuk kishin aq bujë tek gazetarët 
norvegjezë. Rasti i tanishëm i Pashkëve ka tërhequr vëmendjen me 
forcën dhe masivitetin. Ka vazhduar prezantimi në televizion dhe 
radio. Kush prezanton të vërtetën dhe falsifikimin, kësaj radhe është 
dëgjuar edhe pala tjetër. 

Programi i dytë i radios ka emituar fjalën e arsyeshme të 
sekretarit të parë të ambasadës Milorad Djurovic. Menjëherë me 
replikën e tij paraqitet refugjati politik Nufri Leka, i cili, duke mos 
menduar se po luan me bumerang, i është drejtuar me 
“kundërargument”, duke ofenduar publikisht diplomatin jugosllav 
me: gënjen, gënjen, gënjen. Menjëherë ndaj kësaj kanë reaguar disa 
qytetarë jugosllavë me përkatësi jugosllave. 

 
Azilkërkuesit 
Numri i shqiptarëve nga Jugosllavia, të cilët shpresojnë ta marrin 

statusin e refugjatit, nuk është i vogël. Ata të cilët kërkuan në vitin 
1988 ishin 455, por më pak se në vitin 1987 (1 238), por më shumë se 
në vitin 1986 (177). Numri i gjithëmbarshëm i azilkërkuesve në 
Norvegji për vitin 1989 është 6 602. Disa nga azilkërkusit nëpërmjet 
gazetave dhe redaksive norvegjeze kanë akuzuar rënd autoritetet 
jugosllave duke falsifikuar të vërtetën. 
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Amnesty 
International 
1 Easton Street London WC1X 8DJ  
Mbretëria e Bashkuar  

SEKRETARIATI NDËRKOMBËTAR,  
referenca jonë: MA/LS/88 

linja direkte: 
Z. Nufri Leka 
c/o Znj. Berit Backer 
Leirfallsgata 7  
0550 OSLO 5 
Norvegji  

                                                                      8 shkurt 1988 
 I dashtuni z. Leka, 
 
Na falni për vonesën në përgjigjen e letrës suaj. Shpjegimi juaj në 

lidhje me kushtet në burgun e Sllovenisë dhe përjetimi juaj aty është 
shumë interesant dhe pikërisht një lloj informacioni plotësues i 
informacionit nga Borba që unë isha duke kërkuar ta gjej. Ju 
faleminderit shumë për kohën që keni shpenzuar dhe për mundin që të 
më dërgoni këtë informacion. 

Gjithashtu, ju faleminderit për informacionin tjetër që keni dërguar, 
përfshirë edhe artikujt e prerë nga gazetat. Megjithëse informacioni i 
Amnesty International (AI) nuk është aspak i kompletuar, më duhet të 
shpjegoj se AI punon vetëm për probleme të caktuara - ato të 
burgosurve politikë, të burgosurve të ndërgjegjes dhe të dënimeve me 
vdekje. Prandaj, për shkak të kohës së kufizuar, nuk jemi në gjendje të 
merremi me tërë llojin e informacionit që na keni dërguar, megjithëse 
jemi vetëdijësuar për këto lloj probleme. Prandaj, do t’ju kërkoj të na 
dërgoni llojin e informacionit që lidhet drejtpërdrejt me punën e AI. 

Shpresoj se do të kam rastin t’ju takoj një ditë, ndërkaq ju dëshiroj 
çdo të mirë në jetën tuaj në Norvegji! 

Gjithashtu, përshëndetje nga unë për Beriten! 
 
E juaja sinqerisht,  
Melanie Anderson 
Departamenti i Hulumtimeve 
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Referenca nr. 7 
 
Amnesty 
International                                             
                                                                   3.11.1988 

                                                                 
Ju faleminderit shumë për ndihmën! Po ju dërgoj këtë raport nga 

Oslobogjenje, në rast se pastaj merr vesh diçka më shumë në lidhje 
me këtë çështje. 

Ju dëshiroj çdo të mirë! 
Melanie 
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Referenca nr. 8 
 
Amnesty 
International                                          
                                                                 15.02.1989                                  
 
I dashtuni Nufri,  
Të lutem përpiqu të informohesh se kur do të mbahet gjykimi dhe 

AI do të përpiqet t’i dërgojë observatorët.  
 
Të fala, 
Melanie 
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Komiteti Norvegjez i Helsinkit 
Anëtar i Federatës Ndërkombëtare të Helsinkit për të Drejtat e 

Njeriut 
 
                                                                      Oslo, janar 2000  
  

I DREJTOHET KUJT T’I INTERESOJË NË LIDHJE 
ME KËTË ÇËSHTJE 

 
Z. Nufri Lekaj ka punuar në Komitetin Norvegjez të Helsinkit në 

periudhën 1990-1994 si koordinator i projektit për themelimin e të 
ashtuquajturit Aksioni Norvegji - Shqipëri së bashku me zonjën Berit 
Baker. Në punën e tyre ata patën sukses me themelimin e një qendre 
rehabilitimi për viktimat e torturës në Tiranë, duke bërë një 
hulumtim për kushtet jetësore të ish të burgosurve politikë, duke 
organizuar ndihmë humanitare dhe duke themeluar projektin e 
edukimit për të drejtat e njeriut. Më pastaj, projekti i edukimit për të 
drejtat e njeriut evoluoi në Qendrën Shqiptare për Edukimin e të 
Drejtave të Njeriut.  

Z. Nufri Lekaj gjatë një periudhe ishte përgjegjës për Grupin e 
Ballkanit brenda Komitetit Norvegjez të Helsinkit, i cili krijoi bazën 
për angazhimin e mëpastajmë të Komitetit për të Drejtat e Njeriut në 
zonën e Ballkanit. Gjatë periudhës kur z. Nufri Lekaj punoi për 
Komitetin Norvegjez të Helsinkit, udhëtoi vazhdimisht në zonën e 
Ballkanit, duke përfshirë qëndrimin deri në katër muaj çdo vit në 
Shqipëri. Në vitin 1994 z. Nufri Lekaj u tërhoq nga pozita e tij në 
Komitet për t’i filluar studimet në Shkollën Norvegjeze të Gazetarisë. 

Ne e çmojmë shumë punën e z. Nufri Lekajt në kuadër të Komitetit 
Norvegjez të Helsinkit. Puna e z. Nufri Lekajt u realizua gjithnjë në 
përputhje me standardet më të larta dhe ai tregoi një shquarje të 
kualitetit të lartë të kuptueshmërisë së situatës në Ballkan. 

 
Z. Bjørn Engesland 
Sekretar i përgjithshëm  
Komiteti Norvegjez i Helsinkit 
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Pjesë nga hyrja në librin e znj. Berit Backer, 
shkruar nga znj. Ann Kristin Ekk, duke iu referuar 
z. Kenneth Andersson, z. Harry Hodgkinson dhe të 

tjerëve 
 
Studiuesi britanik i shqiptarëve, Harry Hodgkinson, në letrën e tij 

dërguar Berites në vitin 1987, tregoi respekt të madh ndaj saj: “Ishte 
kënaqësi t’ju takoj tek Doreen dhe Anton Logoreci, dhe një privilegj i 
madh të mund të përfitoj nga dituria juaj e madhe dhe mirëkuptimi 
për kosovarët. Kam drojë se ne, duke e shfrytëzuar zemërgjerësinë 
tënde, të kemi stërlodhur me pyetjet dhe spekulimet tona. U treguat 
shumë e durueshme duke ndërmarrë aty për aty e pa parapërgatitur 
ta realizoni seminarin, me aq dashamirësi dhe përzemërsi. Herën 
tjetër kur i viziton miqtë tuaj në Manor House, ndoshta kishim 
mundur të organizojmë një drekë të përbashkët me Antonin, Doreen 
dhe Ishan Toptanin”. 
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Për shkak të angazhimit të saj për shqiptarët e Kosovës, Berit 
Backer u kontaktua nga Federata Ndërkombëtare e Helsinkit (FNH) 
që të marrë pjesë si konsultante, përkthyese dhe udhëzuese e misionit 
të parë faktmbledhës për në Kosovë në shtator 1989. Raporti i 
publikuar pas këtij udhëtimi ishte në një masë të madhe i bazuar në 
informatat e mbledhura nga Berit Backer dhe shpjegonte në mënyrë 
të detajuar përdorimin e metodave dinake të autoriteteve serbe 
kundër intelektualëve dhe politikanëve shqiptarë gjatë procesit të 
reduktimit të autonomisë së Kosovës duke e bërë Kosovën edhe më 
shumë pjesë të Serbisë në mars të 1989-s. Gjatë këtij udhëtimi Berita e 
ndihmoi edhe formimin e Komitetit të Helsinkit në Prishtinë, si 
organizatën e parë shqiptare për të drejtat e njeriut që u imponua të 
tolerohet nga autoritetet serbe. Për këtë u denoncua pastaj në shtypin 
serb si një “shqiptare-seperatiste” përkrah Adem Demaçit, i cili ishte 
ende në burg. 

Berit Backer, emrin e së cilës shqiptarët e shqiptojnë Berita, 
gradualisht e mori pseudonimin “Merita” si rrjedhojë e reputacionit 
dhe respektit të shqiptarëve ndaj saj për njohuritë e saj të thella për 
popullin shqiptar dhe për punën e saj të pakompromis për t’i 
informuar shtetet perëndimore për situatën e shqiptarëve në Kosovë. 
Ajo u angazhua në mënyrë aktive për t’i prezantuar politikanët 
shqiptarë nga Kosova si Ibrahim Rugovën dhe Shkëlzen Maliqin tek 
politikanët norvegjezë dhe tek politikanët në shtetet perëndimore. Po 
ashtu, i ndihmoi shqiptarët aktivë politikisht për organizimin e tyre 
në diasporë.  

Lëvizja Popullore e Kosovës (LPK) është një nga lëvizjet më të 
vjetra politike të shqiptarëve të Kosovës. Berita ishte një nga të parët 
nga të huajt që vizitoi liderët e këtij grupi në Zvicër në vitin 1987. 
Gjithashtu, me miqtë e saj në Norvegji, Berit Backer formoi një 
qendër informacioni për shqiptarët e Kosovës në ekzil, duke vënë 
vazhdimisht në qarkullim publikime për mediet. 

Berita, në angazhimin e saj në planifikimin dhe administrimin e 
ANA-s (Aksionit Norvegji - Shqipëri), nuk arriti ta kompletojë 
raportin e saj për kushtet jetësore të ish të burgosurve politikë në 
Shqipëri. Megjithëkëtë, ky angazhim u kompletua pas vdekjes së saj 
në vitin 1993 nga Nufri Lekaj, mik i ngushtë Berites, bashkëpunëtor 



130  Nufri R. Lekaj 
 

dhe këshilltar për shumë vite. Projekti ANA përfundoi në vitin 1995, 
pastaj u vazhdua nga një qendër informative shqiptare për të drejtat 
e njeriut, duke i ndihmuar në mënyrë aktive shkollat dhe publikun e 
përgjithshëm në Shqipëri.  

Pas vdekjes së Berit Backerit, Adem Demaçi, gjatë vizitave në 
Norvegji, në shenjë respekti vizitoi disa herë nënën e Berites. Ai 
shprehu mendimin e tij për Beriten tek autorja e këtij teksti në vitin 
1998: “E takova personalisht për herë të parë këtu në Norvegji. Ajo 
kishte njohuri të mëdha për shqiptarët. Ishte tërësisht e preokupuar 
me çështjet e lidhura me ne dhe na ndihmoi së tepërmi. Ajo mblodhi 
19 000 marka gjermane për Këshillin tonë për të Drejtat e Njeriut, 
për t’ua shpërndarë si ndihmë të burgosurve politikë shqiptarë. Ajo 
shkroi shumë dhe na dha këshilla për shumë çështje të vështira. Unë 
kurrë nuk do ta harroj Beriten. Vdekja e saj ishte shumë tragjike”. 

 
Ref: 
14 Letra nga Harry Hodgkinson, 22 prill 1987, Londër. Anton 

Logoreci ishte një shqiptar në ekzil dhe autor i librit: “Shqiptarët: të 
mbijetuarit e harruar të Evropës”, Londër, 1977. Ishan Toptani ishte 
një nga udhëheqësit e shqiptarëve në ekzil në Londër. Cituar me leje 
të Bejtullah Destanit, Londër.  

15 Kenneth Anderson: “Jugosllavia: Kriza në Kosovë”, Federata 
Ndërkombëtare e Helsinkit dhe Human Rights Watch, New York 
1990. 

16 “Politika Ekspres”, 7 shkurt 1990. 
17 LPK-ja gjatë viteve 1990-ta formoi UÇK-në, Ushtrinë Çlirimtare 

të Kosovës.  
19 Adem Demaçi, pasi u lirua nga burgu në vitin 1991, u bë kryetar 

i Këshillit për të Drejtat dhe Liritë e Njeriut në Prishtinë deri në vitin 
1998, e në periudhën 1998-’99 ishte zëdhënës politik i UÇK-së, 
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. 

23 Ann Christine Eek është një fotografe profesioniste nga Suedia, e 
cila punon për Muzeun e Universitetit të Trashëgimisë Kulturore 
(pjesë e të cilit u bë edhe Muzeu Etnografik në vitin 1999) në Oslo të 
Norvegjisë. Ajo krijoi shoqëri me Berit Bakerin gjatë përpjekjes së 
tyre për të realizuar një raport fotografik për vendin dhe popullin në 
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Shqipëri në vitin 1975. Së bashku e vizituan fshatin shqiptar Isniq në 
Kosovë në vitin 1976 dhe e realizuan një film që kishte të bënte me 
gratë e fshatit. Më vonë, punuan me projekte të tjera, duke e përfshirë 
edhe ekspozitën “Traditat shqiptare” në vitin 1991. Eek tani është 
duke u angazhuar me një libër për shqiptarët. 
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Gazeta “Namdal Arbeiderblad”, dhjetor 1990  
 
Dëbohen nga shteti para se t’u shqyrtohet ankesa  
 
NGA Ola Flyum  
Gëzim Haçku (28) nga krahina e Kosovës në Jugosllavi mund të 

dëbohet nga Norvegjia në çdo moment. Ai ka kërkuar azil politik në 
Norvegji dhe jeton në kampin e azilkërkuesve Solvang, në Namsos. 
Haçkut i është refuzuar kërkesa për azil, por e ka përdorur të drejtën 
juridike për t’u ankuar dhe e ka dërguar ankesën në Ministrinë e 
Drejtësisë. Problemi është se nuk i është dhënë ndonjë leje qëndrimi 
për periudhën derisa t’i shqyrtohet ankesa në Ministrinë e Drejtësisë. 
Prandaj do të dëbohet nga Norvegjia pa iu shqyrtuar përfundimisht 
ankesa në Ministrinë e Drejtësisë.  

Teorikisht Haçkut mund t’i aprovohet ankesa në ministri, por ai do 
të gjendet në këtë periudhë në Kosovë me mundësi të vogla për t’u 
kthyer në Norvegji. Policia në Jugosllavi do t’ia konfiskojë 
pasaportën sapo të mbërrijë në Kosovë. Ai duhet t’i nënshtrohet një 
procesi të vështirë hetues për marrje në pyetje. Prandaj Haçku nuk 
dëshiron të tregojë më shumë për arsyen që e kualifikon për azil 
politik në Norvegji. Kjo situatë e pasigurt e detyron të mbajë një 
profil shumë të ulët.  

Haçku dhe shqiptarët e tjerë të Kosovës në Namsos janë shumë të 
pafat në raport me politikën norvegjeze të azilit. Për këtë arsye 
dëshirojnë të informojnë për situatën e tyre dhe për ndihmën që kanë 
marrë nga Nufri R. Lekaj nga Oslo. Lekaj e flet tejet mirë gjuhën 
norvegjeze dhe është i arratisur politik nga Kosova. Ai thotë se gjatë 
20 vjetëve të fundit, 250 000 shqiptaro-kosovarë janë arratisur nga 
Jugosllavia. Ai gjithashtu vë në dukje se 98 për qind e të gjitha 
kërkesave të shqiptarëve të Kosovës për azil refuzohen. Lekaj mendon 
se kjo ndodh për arsye se ekziston një kuptueshmëri shumë e vogël 
për atë që faktikisht ndodh në Jugosllavi. Lekaj dhe azilkërkuesit 
apelojnë tek autoritetet norvegjeze t’i dënojnë shkeljet e të drejtave të 
njeriut në Kosovë. Sipas tyre, deri më tani autoritetet norvegjeze nuk 
kanë bërë shumë në këtë drejtim. Azilkërkuesit shqiptarë e kuptojnë 
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se Norvegjia nuk mund t’i pranojë të gjithë shqiptarët që hyjnë në 
Norvegji, por kërkojnë një kriter më të ulët për t'u pranuar si 
azilkërkues politikë krahasuar me këtë kriter që është sot.  

Azilkërkuesit shqiptarë janë gjithashtu shumë të pakënaqur që nuk 
mund të qëndrojnë në Norvegji gjatë periudhës së pritjes derisa 
ankesat e tyre të shqyrtohen përfundimisht nga Ministria e 
Drejtësisë. Kohëzgjatja e shqyrtimit të ankesave mund të zgjasë deri 
në gjashtë muaj. Në rast dëbimi nga shteti norvegjez nuk e kanë 
mundësinë të përpiqen të kërkojnë azil politik në ndonjë shtet tjetër, 
sepse një shtet tjetër do t’i referohet parimit juridik, që do të thotë se 
azilkërkuesi që e ka ende ankesën për azil në shqyrtim në një shtet 
tjetër duhet të presë derisa t’i shqyrtohet ankesa për azil.  

Avokati Arne Snaprud është shumë i angazhuar me azilkërkuesit. 
Të gjithë shqiptarët që ai i reprezanton janë dëbuar nga shteti dhe 
nuk është avokati i vetëm që ka rezultate negative për të treguar. 
Snaprud e ka përshtypjen se në Drejtorinë e Emigracionit është 
formësuar një lloj rutine që po ndikon tek shqyrtuesit gjatë 
shqyrtimit të kërkesave për azil. Për rastin e Haçkut, Snaprud 
mendon se autoritetet norvegjeze do të duhej të kujdesen që ta sjellin 
prapë në Norvegji po qe se i aprovohet ankesa.  

Snaprud thotë se qëndrimi norvegjez ndaj azilkërkuesve varion 
shumë. Kjo vlen në veçanti në lidhje me efektin pezullues. Kjo 
nënkupton se azilkërkuesve t’u jepet leja e përkohshme e qëndrimit, 
derisa presin që ankesa e tyre në Ministrinë e Drejtësisë të 
shqyrtohet. Para tre-katër muajsh Jugosllavia ka qenë në qendër të 
vëmendjes në media, e gjatë kësaj periudhe shumë azilkërkuesve iu 
lejua të qëndrojnë në Norvegji derisa t’u shqyrtohet ankesa, ndërsa 
tani shumica dëbohen nga shteti pasi u refuzohet kërkesa për azil nga 
Drejtoria e Emigracionit. 

 
Luftë civile në prag të Krishtlindjeve?  

 
Situata në Jugosllavi është shumë e tendosur. Sllovenia do të 

mbajë një referendum në prag të krishtlindjeve. Do të hidhet në votim 
dëshira për një shtet slloven me vetëvendosje të brendshme në kuadër 
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të Jugosllavisë. Qeveria qendrore jugosllave, e kontrolluar nga 
serbët, nuk do të pranojë një status të tillë të pavarësisë për 
Slloveninë dhe e ka kërcënuar me pushtim ushtarak.  

Shqiptari i Kosovës, Nufri R. Lekaj, ka kontakte me ministrin e 
Mbrojtjes së Sllovenisë, Janes Jansa, me të cilin njihet që nga koha e 
qëndrimit në burg. Ushtria në Slloveni është në gatishmëri të lartë. 
Sllovenia, për dallim të Kosovës, do t’u bëjë rezistencë të armatosur 
agresorëve serbë. Nëse kjo ndodh, e tërë Jugosllavia do të zhytet në 
një luftë të përgjakshme civile, thotë Lekaj. Edhe pse Lekajt nuk i 
pëlqen që konflikti po reduktohet vetëm në një konflikt etnik, ai 
pranon se forcat politike kanë arritur t’i ndajnë popujt në Jugosllavi 
në baza etnike. Në veçanti, Partia Komuniste e Serbisë është duke i 
përdorur tensionet etnike në vend. Rreth 90 për qind të njerëzve në 
Qeveri, polici dhe ushtri janë me përkatësi etnike serbe. Komunistët 
serbë synojnë një Serbi të madhe, që përfshin të gjithë serbët në një 
shtet. Në provincën e Kosovës është një minoritet serb. Prandaj 
shqiptarët në Kosovë shtypen nga regjimi serb. Lekaj thotë se 
shumica e provincës është e bllokuar.  

Shqiptarët e Kosovës nuk dëshirojnë të qeverisen nga pushteti 
qendror në Beograd. Ata kërkojnë pavarësinë dhe vetëvendosjen për 
Kosovën, gjithashtu kanë hartuar kushtetutën e vet. Shqiptarët e 
Kosovës gjatë shumë viteve e kanë kërkuar republikën në kuadër të 
Jugosllavisë, e kjo kërkesë është përshpejtuar pasi Josip Broz Tito 
vdiq dhjetë vjet më parë. Pas një greve të përgjithshme në verë, të 
gjithë punëtorët u përjashtuan nga vendet e tyre të punës. U shpall 
gjendja e jashtëzakonshme dhe qeveria qendrore serbe lansoi 
kërkesën e nënshkrimit të një deklarate-lojaliteti nga punëtorët, 
mësuesit, mjekët etj., si kusht që të mund të kthehen prapë në vendet e 
punës. Deri më tani nuk kanë marrë nënshkrime të tilla, thotë Lekaj. 
Rezultati është se gjendja është e mjerueshme. Njerëzit janë të papunë 
dhe, përveç të tjerash, nuk kanë qasje dhe trajtim të duhur mjekësor 
dhe arsimor.  
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Referenca nr. 12 
 

Raporti për Ministrinë e Pushtetit Lokal 
 

Titulli: “A e kanë kuptuar të gjithë?”: në lidhje me 
informimin dhe komunikimin në kampet e 

azilkërkuesve 1990 
  
Autorët: Berit Backer, Berit Berge, Hussain Gulaid, Nufri Lekaj, 

Shahin Rahimzadeh  
Drejtoria e Emigracionit, Botimi (2) 
 
Vendi: Baza e Bibliotekës  
Publikuar në: [Oslo]  
Botues: [Drejtoria e Emigracionit]  
Raport për Ministrinë e Pushtetit Lokal. 
P. s. Informacioni për këtë raport mund të gjendet edhe nëpërmes 

këtij linku: 
https://ask.bibsys.no/ask2//html/?sourcetag=biblio&cql=cql.serv

erChoice%20all%20'nufri%20lekaj 
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Referenca nr. 13 

 
 
 
 

“Koha”, nëntor 1990 
 

ASAMBLEJA QYTETARE E HELSINKIT, PRAGË 1990 
 

INSTITUCION I LIRISË 
 
SHKËLZEN MALIQI 

 
Muajin që shkoi, prej 18 deri më 21, në Pragë u mbajt mbledhja 

themeluese e Asamblesë Qytetare të Helsinkit (Helsinki Citizens 
Assambly) me më shumë se 700 pjesëmarrës nga të gjitha vendet e 
Evropës, pos Shqipërisë. Asambleja u konvokua në mbështetje të 
iniciativës të një grupi ish-disidentësh të Evropës Lindore, të disa 
intelektualëve të angazhuar në lëvizjet shoqërore dhe të organizatave 
që merren me mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të qytetarëve 
dhe të pakicave të të gjitha llojeve (pakicat kombëtare dhe gjinore, 
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emigrantët dhe azilantët, të hendikepuarit, homoseksualët etj.), të 
cilët në pranverë të këtij viti shpallën Apelin e Pragës 1990 të 
Qytetarëve të Helsinkit. Porosia kryesore e këtij Apeli ka qenë se 
procesi i Helsinkit, gjegjësisht i sigurisë dhe i bashkëpunimit në 
Evropë, është tejet i rëndësishëm të lihet vetëm në duart e qeverive 
dhe të politikanëve, të cilët në veprimet dhe vendosjet e tyre janë të 
kufizuar nga obligimet dhe prioritetet nacionale.  

Asambleja është paramenduar si një forum i përhershëm dhe 
publik i grupeve për paqe dhe i shoqërive civile, si dhe i individëve 
dhe institucioneve që reprezantojnë mendimet dhe iniciativat e 
ndryshme qytetare. Në projektin e konvokuesve të asamblesë thuhej 
se kapërcimi i ndasive në Evropë dhe integrimi i saj nuk është vetëm 
obligim i qeverive, por i të gjithëve, sidomos shoqërisë civile (civil 
society), i qytetarëve që bashkëveprojnë në shoqata, lëvizje, 
institucione, iniciativa dhe klube të vetorganizuara që synojnë 
kapërcimin e kufijve nacionalë, formimin e raporteve të reja 
shoqërore dhe të forumeve për dialog dhe negociata me Qeverinë dhe 
të tjerët, duke përdorur edhe presionet ndaj institucioneve politike që 
të zgjidhen çështjet jetike me vetiniciativë dhe pa përzierje direkte të 
pushtetit dhe, më në fund, të angazhohen për zhvillimin e sferës së 
aktiviteteve publike (dmth. joshtetërore dhe joprivate) dhe të 
opinionit publik evropian. 

Vaclav Haveli, një nga iniciatorët e këtij forumi dhe sponsori 
kryesor politik i tij, në hapjen e seancës së parë plenare u deklarua 
për krijimin e strukturave të reja panevropiane, duke u dalë në krah 
ideve të “shtëpisë evropiane”, për të cilën flet Gorbaçovi, apo 
konfederatës së Miteranit, pra të një Evrope të re që do të jetë “oazë e 
paqes”. 

 
Organizatë qeveritare apo qytetare? 
Nisma e Asamblesë nuk ishte aspak e mbarë. Madje para se ajo të 

konstituohej si duhet dhe para se t’i bëjë hapat e parë, vetë anëtarët e 
Këshillit Organizativ kishin mosmarrëveshje konceptuale se ç’farë 
duhet të jetë ky forum i qytetarëve të Evropës.  

Jarosllav Shabata, disidenti i njohur çek, duke i vlerësuar 
ndryshimet në Evropën Lindore, doli me konstatimin se këtu shoqëria 
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civile ka ardhur në pushtet dhe se është arritur demokracia. Ndaj 
këtij pohimi reagoi ashpër Tomazh Mastnak nga Sllovenia, duke 
thënë se shoqëria civile nuk është shaka dhe se ajo nuk mund të 
identifikohet me shoqërinë ekzistuese, aq më pak me pushtetet e reja 
parlamentare të Lindjes. Me rënien e një sistemi totalitar dhe 
zgjedhje të lira nuk janë bërë ndryshime radikale, e tash gjithkund po 
paraqiten shenjat e qarta të vendosjes së totalitarizmit të ri nacional 
(nacionalizmat sundojnë Evropën lindore). Thënë ndryshe, këtu janë 
bërë vetëm hapat e parë drejt demokracisë së njëmendtë. Po edhe 
sikur pushteti i ri të ishte krejtësisht demokratik, duhet dalluar 
pushtetin nga shoqëria civile - konkludoi Mastanaku.  

Shabota për paraqitjen e këtillë tha se është ultraradikale dhe se 
me të mohohet legjitimiteti i zgjedhjeve që thyen sistemin njëpartiak 
dhe inauguruan demokracinë parlamentare.  

Mos, kështu, Mastnaku e mohon edhe vullnetin e shprehur lirisht të 
qytetarëve në Evropën Lindore? 

Prapavija e këtij konflikti kishte të bëjë me dilemat rreth strukturës 
organizative të AQSH-së, se a do të përbëhet kjo asamble vetëm nga 
përfaqësuesit joqeveritarë dhe jopolitikë (në kuptimin e ngushtë të 
fjalës) apo edhe nga përfaqësuesit e partive politike, madje edhe të 
atyre që janë në pushtet. Konkretisht dilema shtrohej rreth 
disidentëve të dikurshëm që tani kanë ardhur në pushtet. A duhet 
përjashtuar ata nga ky forum i qytetarëve? Mos vallë ata tashti po 
reprezantuakan ideale të ndryshme dhe të kundërta nga ato kur kanë 
qenë të ndjekur dhe kur ishin në radhët e para të luftës për të drejtat e 
njeriut dhe shoqërinë civile? 

Analitikët më të thellë në tendencën për futjen e strukturave legale 
të qeverive në këtë asamble qytetare identifikuan tendencën e 
shndërrimit të kësaj iniciative në një institucion të parë të integrimit 
shtetëror gjithevropian, gjegjësisht ambiciet e Havelit dhe Shabotës 
që Praga ta marrë primatin nga Helsinki, sidomos Strasburgun, 
duke e shndërruar gradualisht Asamblenë Qytetare në Parlamentin e 
Konfederatës apo Federatës Evropiane e Pragën në kryeqytet të 
Evropës. Megjithatë, kjo polemikë përfundoi me fitoren e vijës së 
Mastnakut, sepse në këtë tubim kishte pak qeveritarë: AQSH-ja mbeti 
organizatë e asociacioneve të ndryshme joqeveritare të qytetarëve, si 
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forum i përhershëm me seli në Pragë që do të merret me çështjet e 
sigurisë dhe të paqes në Evropë, të çarmatimit dhe demilitarizimit, të 
drejtave të njeriut, përfshirë këtu edhe të drejtat e pakicave 
kombëtare, të zhvillimit ekonomik dhe problemeve të ruajtjes së 
ambientit të jetës, të zgjidhjes së konflikteve të ndryshme shoqërore e 
nacionale (nacionalizmat e të tjera), të shoqërisë civile dhe të 
institucionalizimit të proceseve të integrimit të Evropës, të pozitës së 
femrës, të shtresimit social, të emigrantëve etj. 

 
Ëndrrat dhe andrallat e Evropës 
“Ëndrrat janë pjesë esenciale e realitetit”, - thotë Haveli. Çfarë 

është realiteti i Evropës dhe çfarë është ëndrra mbi të? Nga fjalët e 
shumë diskutuesve si në mbledhjet plenare, ashtu edhe në ato të 
komisioneve dhe nënkomisioneve të shumta, del se ky realitet është 
më i hidhur sesa duket dhe se ëndrrat mbi Evropën ndeshen me 
andralla të shumta. Në Asamblenë e Pragës u qanë pothuajse të 
gjitha hallet dhe problemet që politika zyrtare nuk i sheh apo i 
minimizon dhe i zbukuron me shifra mashtruese të mesatareve 
statistikore e që në jetën e përditshme krijojnë atë tablo të zymtë të 
fatalitetit të shtresave shoqërore të margjinalizuara. Mbase edhe nuk 
ka mundur të gjendet vend më i përshtatshëm për t’u ambientuar në 
atë njëkohësi të madhështisë dhe të zymtësisë së Evropës, siç është 
Praga sot me bukurinë e papërshkrueshme të godinave, të kishave, të 
pallateve dhe të urave të saj të vjetra dhe me zbrazëtinë e varfërinë e 
jetës së njerëzve që jetojnë këtu dhe që sillen si fantazma të pashpirta, 
të ngrysura, me lëvizje robotike që ta lënë përshtypjen e kotësisë dhe 
të anemisë së përgjithshme. Socializmi dhe pushtimi gjakpirës 45-
vjeçar sovjetik Pragën vërtet e shndërroi në atë kështjellë të ankthit 
nga ëndrrat e këqija letrare të Franc Kafkës, qytetar i këtij vendi 
përrallor, ku bukuria e sendeve duket aq e llahtarshme.  

Vetë çekët dhe sllovakët ankoheshin: një vit pas revolucionit këtu 
asgjë esencialisht nuk ka ndryshuar. Po kështu ankoheshin lituanezët, 
ukrainasit, rumunët, hungarezët, por edhe uelsët, baskët, irlandezët 
nga Alsteri.  

Se edhe Evropa perëndimore nuk është parajsë e demokracisë 
fuqishëm dëshmoi pakistanezja Roshan Dhunjiboi, gazetare dhe 
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regjisore e filmit, duke folur për dekolonizmin e papërfunduar dhe 
katastrofën psikologjike të qyteteve industriale në Evropë, të getove 
të zezakëve, të arabëve, të hindusëve e të refugjatëve, emigrantëve 
ekonomikë dhe azilantëve politikë të ndryshëm që assesi nuk mund të 
integrohen në Evropë dhe assesi nuk mund të bëhen evropianë derisa 
dominon mentaliteti racist europocentrik, sipas të cilit, këta 
ardhacakë përgjithmonë mbesin “të huaj”. 

 
Kosova, Irlanda veriore, Transilvania 
Më 20 tetor në mbrëmje u mbajt një tribunë e veçantë kushtuar 

problemeve të Kosovës, Irlandës veriore dhe Transilvanisë, ku morën 
pjesë, ndër të tjerë, shkrimtarja e re Nerimane Kamberi dhe autori i 
këtij shënimi. Nerimanja prezantoi gjendjen aktuale në Kosovë (shih 
tekstin në kornizë), e dëgjuesit kërkuan sqarim dhe plotësim rreth 
rezistencës së padhunshme: si është e mundur një rezistencë e tillë në 
kushtet e represionit aq të ashpër, dhe a është kjo një gjë e rastit apo e 
programuar?  

Qytetarët e Evropës, aktivistët e lëvizjes paqësore, shprehnin një 
admirim të thellë ndaj rezistencës së tillë shqiptare. Kjo tribunë e 
mbrëmjes, sikur edhe e gjithë puna e Asamblesë, bëri vetëm një 
inventurë të problemeve dhe përcaktoi format e para organizative 
dhe kornizat e para të drejtimeve të zhvillimit të punës së këtij forumi 
të parë të lirë gjithevropian, që u quajt edhe institucion i lirisë sepse, 
siç u tha jo një herë, edhe liria kërkon institucionet e veta.  

Takuam në këtë tubim edhe një shqiptar të arratisur nga Kosova, 
Nufri Lekajn, azilant në Norvegji, ish i burgosur politik dhe ish-
anëtar i lëvizjes marksiste-leniniste, intelektual brilant dhe aktivist i 
Federatës së Helsinkit për të drejtat e njeriut, i cili, po ashtu, duke 
shikuar gjithë atë turmë të reprezentëve të margjinalëve të Evropës, 
vërtetoi fjalët e pakistanezes, Roshan Dhunjiboi, dhe na tha një 
mendim të hollë të cilin duhet mbajtur mend: “Gjithë kjo eufori mbi 
Evropën e bashkuar dhe të integruar më duket si një utopi e re që po 
e zë vendin e ëndrrës së socializmit nga e cila mezi dolëm të gjithë! 
Mos të mashtrohemi edhe nga kjo ëndërr, sidomos ne shqiptarët”.  

Po e përfundoj këtë shkrim me një grafit nga një mur i qytetit të 
vjetër Hradçani, që shpreh shqetësime të ngjashme, edhe frymën e 
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përgjithshme të kohës dhe ambientit ku u mbajt Asambleja Qytetare: 
“Porazyt a ne byt porazeny” (Të ngadhënjesh e të mos jesh i 
ngadhënjyer). 

A është e mundur, pra, të ngadhënjejë Evropa e të mos jenë të 
ngadhënjyer qytetarët e saj? 
 

Referenca nr. 14 
 

Sekretariati i Kabinetit 
të N. T. Mbretit 

 
                                                          

Pallati Mbretëror, Oslo 
                                                      

Shkurt 1991 
 
 

Bashkësia Shqiptare në 
Norvegji 
v/Nufri Lekaj 
Enerhauggaten 3 
0651 OSLO 6 

 
 
 
 
 
 
Naltmadhëritë e Tyre, Mbreti dhe Mbretëresha,  
Më kanë dhënë për detyrë t’ju falënderoj për pjesëmarrjen dhe 

vëmendjen miqësore gjatë varrimit të Naltmadhërisë së Tij, Mbretit 
Olav. 

 
Të fala të përzemërta, 
Carl - Erik Grimstad 
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Referenca nr. 15 
 

“Shkëndija”, prill 1991 
ENKAS PËR “SH!ËNDIJEN” 

 
NORVEGJIA FILLON TË REAGOJË 

 
Populli shqiptar në 

Jugosllavi publikisht dhe 
juridikisht bëri deklarimin e 
vet rreth zgjedhjes së fatit të 
vet, zgjedhje që në mënyrë 
paqësore dhe njerëzore u 
kurorëzua me shpalljen e 
Kosovës shtet të pavarur në 
kuadër të federatës apo 
konfederatës jugosllave. 
Këtë vendim historik të 
shpalljes juridike të shtetit 
të dytë shqiptar politika 
serbe shpejt e shpalli jo të 
ligjshëm, sepse qenka bërë 
në ilegalitet, por ato 
vendime historike bota i 
regjistroi me një interesim 
të madh dhe me simpati 
ndaj luftës paqësore të 
popullit shqiptar në 
Jugosllavi. Si rezultat i 
kësaj ishin shumë deklarata 
e rezoluta nga të gjitha anët 
e botës.  

E tillë ishte Rezoluta e 
miratuar më 19 mars 1991 në Oslo të Norvegjisë nga Komiteti 
Kombëtar Norvegjez i Federatës së Helsinkit për të drejtat dhe liritë e 
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njeriut. Kongresi i KKNH u mbajt në sallën e plotë të Parlamentit 
norvegjez (Stortinget). Për të treguar për rëndësinë e këtij vendimi 
duhet shpjeguar se çfarë roli luan KKNH-ja në relacion me politikën e 
jashtme të Norvegjisë në përgjithësi dhe në fushën e të drejtave të 
njeriut në veçanti, të cilat shikohen nëpërmjet prizmit të 
Marrëveshjes së Helsinkit, që në realitet është një akt politik dhe çdo 
shtet që bie nën thumbin e kritikës të KKNH-së vihet për refleksin e 
politikës norvegjeze ndaj atij shteti (Kushtetuta norvegjeze ndërtohet 
në tri themele kryesore e një ndër to është e drejta dhe liria e plotë e 
njeriut). Në anën tjetër, KKNH në radhët e veta ka personalitete të 
rëndësishme politike (P.sh Reulf Steen, nënkryetar i partisë në 
pushtet - Arbeiderpartis) që është zgjedhur kryetar i Këshillit të 
KKNH-s, njerëz nga jeta kulturore dhe humanistë të njohur që deri 
dje kanë qenë në Komitetin për dhënien e Çmimit Nobel për Paqe. 
Prandaj, rezoluta e miratuar është një vendim, dmth. fillim i reagimit 
zyrtar të shtetit norvegjez në lidhje me Republikën e Kosovës. Për ta 
bërë të njohur këtë rezolutë po e shënojmë të përkthyer nga 
norvegjishtja: 

“IV rezolutat 
JUGOSLLAVIA/KOSOVA: Kongresi i KKNH-së kërkon që të gjithë 

të burgosurit politikë të lirohen menjëherë. Tani gjenden më shumë se 
100 të burgosur politikë në Jugosllavi, që të gjithë shqiptarë nga 
Kosova. 

Kongresi i KKNH-s kërkon nga Qeveria (norvegjeze) ta diskutojë 
këtë dhe shkeljet e tjera të rënda të njeriut në mënyrë direkte me 
pushtetin në Beograd. Kongresi posaçërisht veçon sjelljen e gjendjes 
së urisë te shqiptarët në Kosovë dhe mbylljen e shkollave dhe të 
universitetit në gjuhën shqipe. 

Kongresi i KKNH-s mendon se shqiptarëve duhet t’u jepen të drejta 
të barabarta si popujve të tjerë në Jugosllavi. KKNH mendon se ky 
është kusht i domosdoshëm, i cili do të sjellë deri në zbutjen e situatës 
në vend. Kongresi i KKNH-s mendon se kërkesa për Republikën e 
Kosovës në kuadër të federatës apo konfederatës jugosllave është një 
kërkesë e drejtë, e cila do ta zbutë situatën e tendosur në Jugosllavi”. 

Nga kjo Rezolutë shihet se Evropa përkrah ngadalë kërkesat tona 
dhe ngadalë ia paguan borxhet e veta popullit shqiptar. Mirëpo, ne 
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duhet të përgatitemi mirë që të jemi ata të cilët kurorëzojnë fitoret e 
bota duhet t’i përkrahë, sepse ne jemi ata që duhet përkrahur se 
bëjmë luftë paqësore dhe të drejtë. Kushti kryesor për t’ia dalë punës 
në fund është vendosmëria jonë për të shkuar më tutje dhe jetësuar 
vendimet e Kaçanikut. Posaçërisht kjo vendosmëri na duhet tani kur, 
si shumë herë më parë, fatin e Jugosllavisë e vendosin serbët dhe 
kroatët, por tani s’ka vendim që do të jetë koherent pa dëshirën e 
popullit shqiptar. Këtë e ka kuptuar bota. Shpresojmë se do ta 
kuptojnë edhe serbët e kroatët. 

 
                                                                     Nufri R. LEKAJ 

                                                                     Oslo, Norvegji 
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APEL, NR. 2, 1991 
Publikuar nga Komiteti Norvegjez i Helsinkit 

  
Kosova dhe shqiptarët, të harruar nga Evropa 

 
Nga Nufri R. Lekaj 
Kohët e fundit mediet e ndryshme kanë raportuar dhe sjell pamje 

të shumta nga zonat e konfliktit në Jugosllavi, duke fokusuar 
veçanërisht në Kroaci dhe Slloveni dhe duke vënë në dukje se ky 
konflikt është një kërcënim për sigurinë në zonën e Ballkanit dhe për 
sigurinë e Evropës në përgjithësi. Sa i përket situatës në Kosovë, 
vazhdojnë të ndodhin ato që tashmë i kemi lexuar dhe dëgjuar: 
dhuna, terrori dhe vrasjet.  

Profesori nga Beogradi, Vojin Dimitrievic, rishtazi në një mbledhje 
të hapur në Oslo, deklaroi: “Në Kosovë tani kemi një qëndrim të 
ashpër racist nga ana serbe kundër shqiptarëve”. Në media kemi 
shumë pak informacion rreth situatës në Kosovë, sepse Kosova është 
lënë nën hije për shkak të luftës në Kroaci. Perëndimi, sidomos BE-ja, 
janë të angazhuara për një zgjidhje paqësore të konfliktit në 
Jugosllavi, por një zgjidhje e tillë nuk është e mundshme përderisa 
nuk merret seriozisht situata në Kosovë dhe përderisa nënvlerësohet 
dëshira e shqiptarëve për të qenë të pranishëm në negociata.  

Një zgjidhje paqësore e konfliktit në Jugosllavi nuk do të ketë 
sukses në qoftë se nuk merren parasysh kërkesat e shqiptarëve në 
Kosovë. Kërkesat e shqiptarëve të Kosovës janë të moderuara, sepse 
qëllimi i shqiptarëve nuk është shkatërrimi i Jugosllavisë, por 
barazia me popujt e tjerë në një union të lirë - jugosllav, i përbërë nga 
shtetet sovrane që janë të pavarura në politikat e tyre të brendshme 
dhe të jashtme.  

Marrëveshja për unionin do t’i sigurojë kufijtë e unionit dhe do ta 
krijojë bazën për një treg të përbashkët ekonomik. Shqiptarët janë të 
vetëdijshëm se në situatën që gjenden sot, e kanë të pamundur të 
formojnë një shtet që përfshin tërë popullin shqiptar në Jugosllavi. 
Pakicat në Jugosllavi janë të kurdisura të vazhdojnë të jetojnë në 
republikat e Jugosllavisë. Prandaj, një marrëveshje e unionit e 
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ngulitur në të drejtën ndërkombëtare e krijon bazën për sigurinë e të 
drejtave të minoriteteve. Si shembull për këtë mund t’i referohemi 
Kushtetutës së re të Republikës së Kosovës e miratuar nga Parlamenti 
i Kosovës më 15.09.90, e cila nuk njihet nga forcat okupuese serbe: 
“Kosova është republikë demokratike e përbërë nga shqiptarët 
(90 %), serbët dhe pakicat e tjera kombëtare (10 %) si bartës të 
sovranitetit të Republikës”. 

Duhet ripërsëritur se përpjekjet e shqiptarëve të Kosovës nuk kanë 
qenë kurrë të drejtuara për ta shkatërruar Jugosllavinë, por gjithnjë 
kanë qenë përpjekje për pavarësinë dhe barazinë e shqiptarëve në 
raport me republikat e tjera. Këto përpjekje u kanë kushtuar 
shqiptarëve shumë, në veçanti në 10 vjetët e fundit. Disa qindra janë 
vrarë gjatë demonstratave dhe protestave, qindra të tjerë janë 
plagosur dhe mijëra të tjerë janë burgosur dhe internuar për 
veprimtari politike. Përafërsisht 100 000 shqiptarë janë përjashtuar 
nga vendet e tyre të punës (nga sistemi gjyqësor, administrata, 
shëndetësia, policia, posta, universiteti, shkollat etj.) për shkak të 
bindjeve të tyre politike. Tani në këto vende të punës, në vend të 
shqiptarëve, janë kyçur kolonialistët serbë, të cilët marrin paga të 
dyfishuara krahasuar me pagat që kishin shqiptarët në këto vende të 
punës.  

Rrjedhimisht, Kosova është një “zonë autonome” e okupuar nga një 
fuqi koloniale me emrin “shteti i Serbisë”. Republikat e tjera në 
Jugosllavi e kanë ekskluduar Kosovën dhe shqiptarët në përpjekjet 
për një zgjidhje të konfliktit në Kosovë. Shqiptarët e kanë kuptuar 
këtë qëndrim të republikave të tjera jugosllave (të populluara 
kryesisht me banorë me origjinë sllave) që nënkupton se nuk 
dëshirojnë t’i pranojnë shqiptarët të jenë të barabartë me popujt e 
tjerë në një Jugosllavi të re, duke i lënë kështu shqiptarët të mbesin 
një koloni e Serbisë. Mbas një përpjekje nga ana e Perëndimit, 
shqiptarët filluan të shpresojnë për një të ardhme më të mirë.  

Këshilli i Evropës i ka dënuar shkeljet e të drejtave të njeriut nga 
regjimi serb në Kosovë. Të njëjtën gjë e ka bërë Kongresi Amerikan, 
gjithashtu edhe partitë politike dhe organizatat për të drejtat e 
njeriut. Shqiptarët me udhëheqjen e tyre demokratike dhe “Gandin e 
shqiptarëve”, dr. Ibrahim Rugovën, kanë krijuar simpati në vijën e 
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tyre politike kundër regjimit shtypës serb.  
Pavarësisht provokimeve dhe represioneve nga ana serbe, asnjë 

serb në Kosovë nuk është dëmtuar, plagosur ose vrarë nga 
shqiptarët. Kjo tregon se me çfarë lloj konflikti kemi të bëjmë: një 
luftë e pastër çlirimtare me mjete demokratike kundër një pushtuesi 
kolonialist. Shpresat e shqiptarëve për ndihmë nga Perëndimi kanë 
filluar të zbehen. BE-ja i ka ftuar të gjitha republikat jugosllave në 
negociatat në Hagë, por ka harruar ta ftojë edhe republikën e shtatë, 
republikën e Kosovës. Pse? A duhet Kosova të sakrifikohet për 
interesat serbe dhe kroate? A do ta përsëritë Evropa, Londrën dhe 
marrëveshjen e Versajës për Jugosllavinë, e përsëri t’i sakrifikojë 
shqiptarët për Serbinë?  

Ky neglizhim ndaj shqiptarëve në Jugosllavi tregon se BE-ja po e 
përgatit një marrëveshje të re për Jugosllavinë, që nuk merr 
parasysh interesat e shqiptarëve. Në Londër dhe Versajë ka qenë më 
e lehtë për të bërë këtë. Por tani situata është krejtësisht ndryshe në 
Evropë, ku demokracia dhe liria janë fjalët më të dashura të kombeve 
të shtypura dhe do të jetë e vështirë për çdo shtet tjetër dhe për BE-në 
për të luajtur me fatin popujve të shtypur. Në veçanti kur është fjala 
për shqiptarët, kjo është një lojë e rrezikshme. S’duhet të harrohet se 
shqiptarët në Jugosllavi janë populli i tretë për nga madhësia 
demografike (3 milionë) sa e gjithë popullsia në Shqipëri. Nëse 
vazhdohet të shpërfillen shqiptarët, ata do të detyrohen për atë që ne 
të gjithë duhet të përpiqemi ta parandalojmë, për një konflikt të 
armatosur me pushtetin kolonial serb. Një situatë e tillë mund të çojë 
edhe në ndërhyrjen nga Shqipëria për t’i ndaluar krimet e luftës ndaj 
shqiptarëve në Kosovë (çfarë teknologjie ushtarake ka Serbia 
tregohet edhe nëpërmes eksportit të armëve të Serbisë në Irak). Është 
e qartë se nuk dëshirojmë të ndodhë një zhvillim i tillë në Ballkan. 
Prandaj është shumë e rëndësishme për të gjitha palët në tryezën e 
bisedimeve të mos i harrojnë shqiptarët të cilët kanë vullnet për 
bashkëpunim dhe duan të marrin pjesë në negociata. 

 
Të burgosurit politikë, të harruar 
Përderisa Evropa harroi t’i ftojë shqiptarët në tryezën e 

bisedimeve në Hagë, autoritetet jugosllave e kanë harruar premtimin 
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e vet ndaj Perëndimit për lirimin e të gjithë të burgosurve politikë në 
Jugosllavi. Ende rreth 50 të burgosur politikë, të gjithë shqiptarë, 
mbahen në burgjet serbe dhe maqedonase. Ata janë dënuar për shkak 
të pjesëmarrjeve në demonstratat kundër autoriteteve serbe ose për 
shkak se kanë qenë anëtarë të organizatave ilegale shqiptare. Të 
burgosurit shqiptarë të ndërgjegjes janë arrestuar vazhdimisht, 
shumë prej tyre janë dënuar me dënime të ashpra. Një shembull është 
rasti i Rafi Halilit, 40-vjeçar, mësues nga Tetova në Maqedoni, i cili 
në vitin 1971 u dënua fillimisht me 10 vjet burg për “propagandë 
verbale” dhe më vonë, në vitin 1982, u dënua me 15 vjet burg për 
përpjekjen për të organizuar një opozitë politike ilegale.  

Të burgosurit politikë vuajnë dënime të gjata. Dënimi mesatar 
është 6 vjet. Veprimtarët e të drejtave të njeriut në Kosovë dhe 
Maqedoni janë tejet të brengosur për jetën e të burgosurve politikë. 
Kohët e fundit, shumica e të burgosurve politikë në burgjet serbe janë 
kërcënuar me vdekje. Këta të burgosur politikë vuajnë dënime prej 10 
vjet apo më shumë: Riza Xhakli (20), Abdylxhemail Alimani (20), 
Rifat Kafexholli (15), Shaqir Ruhani (15), Nuhi Bunjaku (15), Rafi 
Halili (15), Adil Arifi (15) Sadik Jashari (14), Emin Krasniqi ( 14), 
Muslimi Dobruna (14), Pajazit Aliu (13), Afrim Mehmeti (13), Nahit 
Thaqi (13), Haxhi Sertilli (11), Xhavit Marjai (11), Naser Krasniqi 
(10), Avdi Lajqi (10), Riza Zeqiraj (10). 
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Referenca nr. 17 

APEL 
Publikuar nga Komiteti Norvegjez i Helsinkit 

 
 Konkluzionet e Konferencës së Veronës  

 
Forumi për Paqe dhe Pajtim në ish-Jugosllavi u mbajt në Veronë 

prej 17 deri 20 shtator 1992. Të pranishëm ishin 52 pjesëmarrës nga 
më shumë se 50 OJQ të ndryshme dhe partitë politike nga të gjitha 
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rajonet e ish-Jugosllavisë. Gjithashtu, morën pjesë 50 vëzhgues nga e 
gjithë Evropa, duke përfshirë përfaqësues nga Federata 
Ndërkombëtare e Helsinkit, Asambleja Qytetare e Helsinkit, YugoFax 
(Londër) dhe Instituti për të Drejtat e Njeriut (Oslo). Konferenca u 
drejtua nga një komitet prej 13 personash, në krye me Marijana 
Grandits (Austri) dhe Alexander Langer (anëtar i Parlamentit 
Evropian). 

 
KONFERENCA PËRCAKTOI SYNIMET NË VIJIM: 
Të paraqesë propozime të reja dhe alternative për paqen dhe 

pajtimin, duke e përfshirë një spektër të gjerë të përfaqësuesve të 
shoqërisë civile në ish-Jugosllavi. Të shërbejë si një hyrje për një 
dialog më permanent në mes palëve, duke ndikuar kështu në procesin 
e paqes ndërkombëtare. Kjo synohet të realizohet duke zhvilluar 
bashkëpunim me konferencën alternative për paqen në Ballkan, 
(Londër, gusht) dhe Konferencën për Paqen Qytetare (Ohër, 
Maqedoni, nëntor 1992) dhe duke përfshirë grupe dhe palë të reja në 
bashkëpunim. 

 
PARIMET E PËRGJITHSHME: 
Forumi konstatoi:  

1) Shkelje masive të të drejtave të njeriut 
dhe së drejtës ndërkombëtare humanitare. 

2) Ekspansionin e sigurt të konfliktit.  
3) Mungesën e vullnetit në procesin 

ndërkombëtar të paqes për t’i rivendosur  
paqen dhe rendin. 
4) Mungesën e një zgjidhje politike që e 

përfshin të gjithë rajonin e Ballkanit.  
5) Idetë themelore demokratike dhe të 

drejtat e njeriut kurrë nuk kanë zënë vend si 
duhet në këtë zonë. 

 
PARAKUSHTET PËR NJË REZOLUTË:  
1) Marrja e masave të menjëhershme dhe të përhershme për ta 

ndaluar dhunën, bombardimet, të shtënat, dëbimin, përdorimin e 
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torturës, spastrimin etnik etj. 
2) Të theksohet domosdoshmëria e të respektuarit e të gjitha 

rezolutave ndërkombëtare, marrëveshjeve dhe ligjeve, në veçanti ato 
që kanë të bëjnë me çështjet humanitare. Në lidhje me këtë të 
nënvizohet përgjegjësia penale individuale e abuzuesit sipas ligjit 
ndërkombëtar. 

3) Krijimin e institucioneve demokratike dhe forcimin e shoqërisë 
civile, duke inkurajuar forcat demokratike dhe përdorimin e 
sanksioneve ndërkombëtare paqeruajtëse. 

4) Ruajtjen e status quos territoriale dhe demografike që do ta 
formojë bazën për vendbanimet e ardhshme. 

5) Palët në procesin zyrtar të paqes, si bashkësia ndërkombëtare 
ashtu edhe palët nga ish-Jugosllavia, duhet të përpiqen për t’i vënë 
interesat e tyre mënjanë në mënyrë që të arrihen rezultatet. 
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Referenca nr. 18 
 

Agjencia telegrafike norvegjeze, 
9 shkurt 1993 

 
SERBËT JANË DUKE E 

ZBATUAR APARTEIDIN NË 
KOSOVË 

 
Oslo (agjencia telegrafike norvegjeze 

Nina Haabeth): Shumë organizata për 
të drejtat e njeriut paralajmërojnë të 
mos dëbohen azilkërkuesit shqiptarë në 
Kosovë, ku tashmë serbët janë duke 
zbatuar gjendje të ngjashme me 
aparteidin. Udhëheqësi i frikshëm i 
gueriles serbe, Arkan, është shef i 
policisë në provincën e Kosovës. Arkan 
është një kriminel i kërkuar për t’u 
arrestuar nga shumë vende të botës. 

Veprimtari për të drejtat e njeriut, 
Nufri Lekaj, i cili punon në Komitetin 
Norvegjez të Helsinkit në Oslo, e 
konfirmon për agjencinë telegrafike 
norvegjeze se udhëheqësi i frikshëm i 
gueriles serbe, Arkan, tani është 
përgjegjës për forcën policore në 
Kosovë. Gjatë zgjedhjeve të fundit 
Arkani u votua nga minoriteti serb në 
Kosovë. Ai për këtë arsye u kthye në 
zonën e tij zgjedhore në Prishtinë dhe 
tani është sekretar në Ministrinë e 
Brendshme, ku, përveç të tjerash, është 
përgjegjës për forcat policore, thotë 
Lekaj.  



155 
 

Politika nordike 

Lideri i gueriles serbe, alias Arkan, është një kriminel i kërkuar për 
t’u arrestuar nga shumë vende të botës dhe akuzohet se është 
përgjegjës për masakra të tmerrshme në Kroaci dhe në Bosnjë-
Hercegovinë. Lekaj mendon se kjo është indikative për situatën në 
Kosovë, duke e marrë parasysh se Arkan tani është shef për policinë 
në Kosovë dhe e përshkruan situatën në Kosovë si shumë, shumë të 
vështirë për shqiptarët. 

Nuk dihet se çfarë ka ndodhur me azilkërkuesit shqiptarë të 
Kosovës, të cilët tashmë janë dëbuar nga Norvegjia dhe Suedia në 
Kosovë, por kemi informata se shumë shqiptarë që kthehen nga 
vendet perëndimore hasin në probleme gjatë hyrjes në Kosovë. 
Policia i ndalon në kufi dhe ka raportime edhe për arrestime. 
Gjithashtu, kemi informata se shumë shqiptarë të Kosovës, të cilëve u 
është refuzuar kërkesa për azil në një shtet, shpesh përpiqen të 
udhëtojnë në një shtet tjetër për të kërkuar azil, thotë Lekaj, i cili edhe 
vetë ka marrë azil politik në Norvegji gjashtë vjet më parë. 

 
Spastrimi etnik 
Socialantropologia dhe ekspertja për Shqipërinë, Berit Backer, nuk 

dëshiron ta komentojë vendimin e Ministrisë së Drejtësisë për 
kthimin e azilkërkuesve shqiptarë të Kosovës, të cilët kanë marrë 
refuzim në kërkesën e tyre për azil në Norvegji. Por, ajo e përshkruan 
situatën në Kosovë si shumë të tensionuar. Serbët kanë filluar të 
realizojnë një spastrim etnik gradual të Kosovës. Shqiptarët janë të 
përjashtuar nga vendet e tyre të punës, të privuar nga qasja në arsim 
dhe nga kujdesi shëndetësor. Madje Serbia e ka një program të 
caktuar për rivendosjen e vendbanimeve, duke u përpjekur t’i marrë 
serbët nga Bosnja-Hercegovina dhe t’i vendosë në Kosovë. Edhe pse 
nuk është e lehtë për t’i shpërngulur të gjithë shqiptarët nga Kosova 
(shqiptarët përbëjnë 90 për qind të popullsisë), kam frikë se do të 
formohen më shumë zona të pastra etnike serbe, thotë Backer për 
agjencinë telegrafike norvegjeze. Ajo nënvizon se Kosova, që e kishte 
një autonomi të gjerë, tani është e pushtuar nga serbët, pasi 
presidenti serb Sllobodan Millosheviq mori vendim në vitin 1989, ta 
vendosë sundimin e drejtpërdrejtë në Kosovë.  

Organizata Norvegjeze për Refugjatë (flyktningerråd) dhe 
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Organizata për Azilkërkuesit (NOAS) protestojnë fuqishëm kundër 
dërgimit të azilkërkuesve shqiptarë në Kosovë për shkak të situatës së 
tensionuar dhe shkeljeve në masë të gjerë të të drejtave të njeriut. 

Kryetari i Institutit për të Drejtat e Njeriut në Oslo, Asbjørn Eide, 
për agjencinë telegrafike norvegjeze thotë se situata në Kosovë është 
shumë labile, prandaj Qeveria nuk duhet t’i kthejë azilkërkuesit 
shqiptarë mbrapa në Kosovë. 

 
Aparteid 
Udhëheqësi i Institutit për të Drejtat e Njeriut në Danimarkë, 

Morten Kjerum, mendon se momentumi nuk është i përshtatshëm për 
t’i kthyer azilkërkuesit shqiptarë në Kosovë. Shqiptarët janë duke u 
persekutuar sistematikisht nga serbët. Në realitet serbët kanë 
ndërmarrë të zbatojnë një gjendje aparteidi në Kosovë, ku shqiptarët 
zëvendësohen nga serbët në pozicionet më të rëndësishme shoqërore. 
Edhe OKB-ja konfirmon se situata është jashtëzakonisht e vështirë, 
thotë Kjerum. Sipas Kjerum, është e rëndësishme që organizatat 
ndërkombëtare të kyçen më shumë në Kosovë për ta monitoruar 
situatën dhe të forcohet presioni ndërkombëtar. Kombet e Bashkuara 
dhe Konferenca për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (KSBE) kanë 
përfaqësues në Kosovë. Debati për kthimin e azilkërkuesve shqiptarë 
në Kosovë është i vështirë. Serbët dëshirojnë pikërisht që shqiptarët e 
Kosovës të largohen nga Kosova. Por në situatën e tanishme unë do të 
isha njëkohësisht shumë i kujdesshëm për t’i kthyer azilkërkuesit 
shqiptarë në Kosovë. Situata në Kosovë është duke e marrë një pamje 
të errët, thotë Kjerum. 
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    Referenca nr. 19  
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Gazeta “Hamar Arbeiderblad”, 16 nëntor 1993 
 

NUK PAJTOHEN 
E ndajnë shqetësimin e përbashkët për zhvillimet në Kosovë, por 

nuk pajtohen sa i përket politikës norvegjeze të azilit. Gjatë seancës së 
dëgjimit për Kosovën të hënën në mbrëmje në Hamar (qytet në 
Norvegji) paneli përbëhej nga përfaqësuesja e Ministrisë së 
Drejtësisë, Berit Foossheim, përfaqësuesja e Amnestit, Laila Belle, 
përfaqësuesi i Organizatës Norvegjeze për Refugjatë, Jan Borgen, 
përfaqësuesi i Komitetit Norvegjez të Helsinkit, Nufri Lekaj, 
përfaqësuesi i Partisë Norvegjeze të Punës (Partisë Socialdemokrate 
Norvegjeze), Einar Olav Skogholt, përfaqësuesi i Partisë së Majtë 
Socialiste, Magnar Sortåsløkken, përfaqësuesja e Partisë së Qendrës, 
Ragnhild Q. Haarstad dhe përfaqësuesi i Partisë së Djathtë, Bjørn 
Hernæs.  

 
HAMAR 

Angazhimi është i madh. Këtë e dëshmoi organizimi i seancës 
dëgjimore për situatën në Kosovë të hënën në mbrëmje që u aranzhua 
nga grupi solidar që mbështet shqiptarët nga Kosova dhe nga e 
Majta Socialiste. Më shumë se 200 persona morën pjesë në seancë, ku 
rezultoi qartë se shqetësimi është i madh për azilkërkuesit shqiptarë 
nga Kosova që po dëbohen nga Norvegjia në Kosovë dhe për 21 
azilkërkuesit që kanë kërkuar azil kishtar në qytetin Hamar. 

 
NGA: SVERRE FRILSETH  
Panelit të përbërë nga përfaqësuesit e Parlamentit, Ministrisë së 

Drejtësisë, Amnestit, Organizatës Norvegjeze për Refugjatët dhe 
Komitetit Norvegjez të Helsinkit iu drejtua grupi solidar me pyetjen 
se a është i drejtë vendimi për t’i kthyer azilkërkuesit shqiptarë në 
Kosovë. 

- Jo, tha Amensty.  
- Jo, tha Organizata Norvegjeze për Refugjatë. 
- Jo, tha Komiteti Norvegjez i Helsinkit. 
- Jo, tha Magnar Sortåsløkken (Partia e Majtë Socialiste) dhe 
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Ragnild Q. Haarstad (Partia e Qendrës).  
- Unë kam besim se Ministria e Drejtësisë në çdo kohë e bën atë 

çfarë është e duhur dhe e drejtë, tha përfaqësuesi i Partisë Norvegjeze 
të Punës (Partisë Norvegjeze Socialdemokrate) Einar Olav Skogholt, i 
cili e mori pëlqimin edhe nga përfaqësuesi i Partisë së Djathtë, Bjørn 
Hernæs.  

- Nuk është luftë në Kosovë dhe çdo vendim për kthim ndaj çdo 
azilkërkuesi që merr refuzim në kërkesën e tij për azil, e bazojmë në 
vlerësime të thella, tha përfaqësuesja e Ministrisë së Drejtësisë, Berit 
Fossheim. 

 
PRESION 
Seanca për Kosovën nuk zbuloi asgjë të re revolucionare në të 

menduarit e Ministrisë së Drejtësisë, kur është fjala për pikëpamjen 
ndaj azilkërkuesve shqiptarë. Megjithëkëtë, tani është e qartë se 
Ministria e Drejtësisë është gjithnjë e më shumë nën një presion në 
rritje, për ta rishqyrtuar vendimin për kthim të azilkërkuesve 
shqiptarë nga provinca e ish-Jugosllavisë. Deri më tani 424 
shqiptarë janë dëbuar në Kosovë nëpërmjet Maqedonisë, pasi kanë 
marrë refuzime në kërkesat e tyre për azil në Norvegji.  

Përfaqësuesja e Ministrisë së Drejtësisë, Berit Fossheim, pranoi se 
autoritetet norvegjeze nuk kanë njohuri të dorës së parë për fatin e 
azilkërkuesve pas arritjes së tyre në Kosovë, por theksoi fuqishëm se 
Norvegjia e ka një rrjet të informatorëve në zonën e Kosovës dhe se 
Ministria e Drejtësisë merr raporte javore për situatën në Kosovë. 
Njëherë përnjëherë këto raporte nuk janë të një karakteri të tillë saqë 
të ndikojnë që autoritetet norvegjeze t’i shohin me një sy tjetër 
azilkërkuesit nga Kosova, tha Fossheim. 

 
PËRKEQËSIM 
Gjithnjë e më shumë, shumë organizata argumentojnë se situata 

për shqiptarët në Kosovë është duke u përkeqësuar edhe më shumë. 
Amnestit i është ndaluar hyrja në Kosovë, megjithëkëtë kjo 
organizatë posedon raporte për vrasje, persekutime dhe për 
diskriminim ndaj shqiptarëve në Kosovë. Këtë e konfirmuan në 
seancë edhe Organizata për Refugjatë dhe Komiteti i Helsinkit. 
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Deklarimi i komisionarit për refugjatë pranë OKB-së, se Norvegjia 
duhet të jetë shumë e kujdesshme në lidhje me kthimin e shqiptarëve 
në vendin e tyre, interpretohet gjerësisht si një thirrje e qartë për 
autoritetet norvegjeze për t’u dhënë azil kolektiv shqiptarëve që 
arratisen nga Kosova. 

 
DËSHMITË 
Edhe pse parakushtet për seancën dëgjimore ishin që diskutimet të 

zhvillohen me një temperaturë më të lartë, kundërshtarët e Ministrisë 
së Drejtësisë në lidhje me politikën e azilit i paraqitën argumentet e 
tyre në mënyrë të përmbajtur, duke përkrahur shqiptarët nga 
Kosova. Përshtypje të forta lanë dëshmitë e shqiptarëve të 
pranishëm. Këto ishin tregime për persekutimet në vendlindje dhe 
arratisjet nga vendlindja në një vend të ri me kulturë dhe gjuhë të 
panjohur për ta, duke refuzuar kështu të kthehen përsëri - në një 
regjim pushtues që nuk i pranon - ose që i dërgon drejt në burg. 
Serbët kanë nisur një spastrim të organizuar ndaj shqiptarëve në 
Kosovë. Ata shqiptarë që nuk ikin rrezikohen të vriten. Shumë 
shqiptarë në Kosovë janë vrarë nga forcat e regjimit serb, thanë disa 
prej shqiptarëve të pranishëm në këtë seancë. Përfaqësuesja e 
Ministrisë së Drejtësisë, duke i dëgjuar, mori shënime dhe premtoi 
për t’i ekzaminuar çështjet më tej. 

 
UDHËTIMI 
Nëse seanca dëgjimore për Kosovën nuk arriti që përnjëherë t’ia 

ndryshojë qëndrimin Ministrisë së Drejtësisë në lidhje me politikën 
norvegjeze të azilit, ose t’i hedhë themelet për paqen dhe pajtimin në 
Kosovë, arriti të bëjë diçka konkrete: Një propozim për udhëtimin e 
një delegacioni të gjerë të parlamentit norvegjez për në Kosovë u 
mbështet pothuajse nga i gjithë paneli. Vetëm përfaqësuesi i Partisë 
së Djathtë, Bjørn Hernæs, u rezervua ndaj këtij propozimi. 

 
NUK KA KRIZË PËR “KISHAT E AZILIT” 
Hamar, - Kishat që strehojnë refugjatët shqiptarë në qytetin 

Hamar nuk kanë probleme ekonomike për t’i kryer aktivitetet e 
përditshme kishtare, ndërsa kishat në pjesë të tjera të vendit është 
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dashur të marrin lokale me qira që të mund t’i ushtrojnë aktivitetet 
kishtare.  

Në qytetin Hamar tani janë 21 refugjatë shqiptarë nga Kosova që 
kanë kërkuar azil kishtar, gjashtë nga këta janë fëmijë. Qëndrimi i 
refugjatëve në kishë financohet nëpërmes Grupit Solidar që përkrah 
refugjatët shqiptarë nga Kosova në këtë qytet. Neve na ndihmojnë 
financiarisht personat e caktuar dhe organizatat e ndryshme. Kështu 
që, mund të themi se nuk kemi krizë financiare, por jetojmë nga 
muaji në muaj, thotë Anne Hals, udhëheqëse e Grupit Solidar që 
mbështet azilkërkuesit shqiptarë në qytetin Hamar. 

Në Kishën Ungjillore Luteriane në qytetin Hamar janë të strehuar 
që nga gushti i këtij viti tetë shqiptarë nga Kosova, nga këta janë 
katër fëmijë dhe katër të rritur. Në shoqërinë tonë kishtare nuk kemi 
asnjë problem praktik që këta tetë persona të jetojnë me ne. Ne e 
konsiderojmë këtë angazhim tonin si shumë kuptimplotë dhe për këtë 
arsye nuk kemi kurrfarë probleme që ta përafrojmë detyrën tonë të 
përbashkët për nevojat e tyre. Aktivitetet kishtare të cilat janë 
mbajtur më parë në katin e parë të kishës mund të mbahen në të tjera 
vende, thotë prifti Øyvind Fjellstad. 

Në nivel vendor ka një total prej 562 refugjatësh kosovarë që janë 
të strehuar në 120 kisha, 305 nga 562 janë fëmijë. Grupet e 
solidaritetit që mbështesin refugjatët shqiptarë nga Kosova duhet të 
mbledhin një total prej 345 250 kronash në muaj, për ushqim dhe 
veshmbathje për refugjatët. Këtë e thotë Elin Pedersen nga grupi i 
solidaritetit që mbështet shqiptarët nga Kosova në Tromsø (qytet në 
Norvegji). 
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163 
 

Politika nordike 

Gazeta “Vårt Land”, e enjte, 25 nëntor 1993 
 

“U jep leje të përkohshme qëndrimi dhe ngrit 
presionin mbi Serbinë” 

 
Qeveria norvegjeze duhet sa më parë të aprovojë një rregullore për 

leje qëndrimi të përkohshëm për shqiptarët e Kosovës, të cilët gjenden 
në Norvegji. Njëkohësisht, çështja e Kosovës duhet të kyçet në kuadër 
të negociatave për zgjedhjen e konfliktit për Bosnje. Qëllimi duhet të 
jetë që të gjithë refugjatët një ditë të kthehen në shtëpi, konsideron 
Nufri Lekaj. 

 
Nga Geir Ove Fonn 
Është shqiptaro-kosovari Nufri Lekaj që e thotë këtë për gazetën 

“Vårt Land”. 32-vjeçari ka ardhur në Norvegji në vitin 1987, pas 
qëndrimit pesë vjet në burg për veprimtari politike në Kosovë. Edhe 
pse haptazi meritor për statusin e azilit politik, Lekaj është dashur të 
presë një vit të plotë para se t’i lëshohet vendimi i azilit politik në vitin 
1988. I vendosur së bashku me 150 refugjatë të tjerë në anijen për 
refugjatë “Fridtjof Nansen”, ka përjetuar një pritje të lodhshme dhe 
shpreson se bashkëvendësit e tij do të kursehen nga pritjet e tilla. 
Është e pakuptimtë se Qeveria norvegjeze insiston t’i përmbahet 
parimit për trajtimin individual të kërkesave të refugjatëve nga 
Kosova. Vetëm një numër i vogël janë refugjatë në kuptimin e të 
qenurit refugjatë klasikë politikë, por rrezikohen nga trajtimi 
çnjerëzor nëse kthehen prapa në Kosovë, saktëson Nufri Lekaj, i cili 
punon me çështjet e të drejtave të njeriut pranë Komitetit Norvegjez 
të Helsinkit. 

Komiteti Ndërkombëtar i Helsinkit prezantoi dje raportin që 
dëshmon për reprezaljet në rritje të serbëve ndaj shqiptarëve në 
Kosovë. Ndër të tjera, dëshmohet për vrasjet arbitrare dhe 
përdorimin e torturës, saktëson Komiteti i Helsinkit. Sipas këtij 
raporti, parlamenti serb përpiqet ta përshpejtojë spastrimin etnik, 
duke u ofruar mjete financiare kolonistëve të cilët do të vendosen në 
Kosovë. Janë vënë kufizime në të drejtën e lëvizjes së lirë, në të 
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drejtën e pronës private dhe në përdorimin e gjuhës shqipe.  
Nufri Lekaj është aktiv në një organizatë politike në Kosovë dhe ka 

informacion të drejtpërdrejtë nga vendlindja. Ai mendon se faktet 
dëshmojnë se situata në Kosovë po përkeqësohet gjithnjë e më shumë. 
32-vjeçari është falënderues që edhe kisha norvegjeze ka vënë në rend 
të ditës problemet e Kosovës, por ai thotë se mungon nisma politike 
për ta vënë situatën e vështirë të Kosovës në procesin e zgjidhjes së 
përgjithshme të konfliktit në ish-Jugosllavi.  

 
Jo dhunë 
Norvegjia dhe shtetet e tjera konsiderojnë se rreziku i një lufte në 

Kosovë nuk është i pranishëm, sepse populli është i paarmatosur dhe 
bën një rezistencë jo të dhunshme dhe se Kosova nuk ka asnjë aleat të 
fortë ndërkombëtar, vetëm një Shqipëri e cila është politikisht dhe 
ekonomikisht e dobët. Ky kalkulim mund të dalë krejtësisht i 
gabueshëm sepse durimi ka kufijtë e vet për një popull të vënë në 
sprova të mëdha. Këtu flasim për njerëz dhe ata në një situatë do të 
mund të bëjnë zgjedhje mes robërisë dhe lirisë me çmimin e jetës, 
thotë Lekaj.  

Gjëja që e merakos Lekajn është se, tani kur bashkësia 
ndërkombëtare është duke e filluar një proces për një marrëveshje 
ndërkombëtare të paqes për Bosnjën, Kosova nuk është në rend të 
ditës. Nëse ndarja e Bosnjës pranohet dhe Kombet e Bashkuara heqin 
sanksionet ndaj Serbisë, situata për 90 % të popullatës shqiptare në 
Kosovë do të keqësohet edhe më shumë. Serbët do ta vazhdojnë 
politikën e aparteidit, e Lekaj mendon se kjo ka gjasë të madhe të 
shpjerë tek një luftë e cila mund t’i përfshijë edhe vendet përreth si 
Turqinë, Greqinë, Shqipërinë dhe Rusinë. Kështu që, shumë shpejt 
mund të bëhet realitet skenari botëror i tmerrshëm: Ballkani në flakë. 

Me negociatorin norvegjez të Kombeve të Bashkuara, z. Thorvald 
Stoltenberg, i cili ka rol qendror në këto procese, Norvegjia mund të 
luajë një rol të rëndësishëm për ta vënë problemin e Kosovës në 
tryezën e negociatave. Pse nuk përfshihet edhe situata desperate 
politike në Kosovë kur të gjithë jemi pro arritjes së një paqe të 
përgjithshme për të gjithë rajonin?, - pyet Lekaj, duke iu referuar 
angazhimit norvegjez për ta përfshirë “republikën” serbe të Krahinës 
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në Kroaci në tryezën e negociatave. 
 
Jorealiste 
Aktivisti për të drejtat e njeriut, Nufri Lekaj, nuk e sheh realist një 

pavarësim të shpejtë të Kosovës, mirëpo mendon se zgjedhja 
paqësore duhet të nënkuptojë një plan për një Kosovë të 
demilitarizuar dhe neutrale nën mbikëqyrjen e Kombeve të 
Bashkuara, duke e pasur si qëllim në të ardhmen pavarësimin e 
Kosovës. 

 
Referenca nr. 21 
 

Kafeneja tek St. Croix ju fton për ligjëratë në lidhje 
me KONFLIKTIN NË BALLKAN 

 !  para JUGOSLLAVISË dhe pas saj 
• Profesori Svein Mønesland, profesor i 
gjuhëve sllave, njëkohësisht ekspert i 
njohur për Ballkanin 
 
Situata për shqiptarët në KOSOVË 
• Nufri Lekaj nga Komiteti Norvegjez i 
Helsinkit 
• Lekaj është i kyçur në “Aksionin 
Norvegji - Shqipëri”, projekt në kuadër të 
KNH 
 
** Servojmë kekë shqiptarë dhe, natyrisht, 
kafe dhe çaj. 
** Ndajmë libra dhuratë 

 
NE NË KAFENENË E LIBRIT U DËSHIROJMË MIRËSEARDHJE NË 

EVENIMENTIN E PARË TË VJESHTËS 
 
** KOHA, 5 shtator, ora 18:00 
** VENDI: Kafeneja e librit St. Croix – SHTËPIA 
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Referenca nr. 22 
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Gazeta “Aftenpoften”, mars 1993 
 
Berit Backer 
Me pikëllim të thellë unë dhe zonja ime morëm lajmin për vrasjen e 

Berit Backerit nga një shqiptar i Kosovës. Askush në shtetet nordike 
nuk ka bërë më shumë se Berit Backer për të njohur dhe sqaruar 
situatën e shqiptarëve. Ajo ishte një shkencëtare shumë kompetente 
për popullin shqiptar dhe një vrojtuese e mirinformuar dhe objektive 
e situatës në Ballkan, posaçërisht në Shqipëri dhe Kosovë. Unë e kam 
takuar shumë herë këto vitet e fundit në rrugën e saj për në Shqipëri 
dhe shpesh kam pasur mundësinë të përfitoj nga njohuritë e saj të 
thella për gjendjen politike dhe ekonomike atje. Gjithashtu, 
nganjëherë më ka rastisur t’i lexoj edhe analizat interesante të saj. 

Për mua, zonjën time dhe kolegët e tjerë të cilët ishim në kontakt 
me të, ajo ishte një person i mrekullueshëm, e guximshme, e shkathët, 
e hapur dhe miqësore. Me vdekjen e Berit Backerit shtetet nordike 
kanë humbur një observatore të situatës së shqiptarëve, të cilën nuk 
ka kush ta zëvendësojë. Ajo iku kur më shumë se kurrë nevojiteshin 
njohuritë e saj. 

Mendimet tona shkojnë tek të gjithë ata të cilët ishin të afërt me 
Berit Backerin dhe tek shumë shqiptarë në Shqipëri dhe Kosovë, të 
cilët i ka prekur vdekja e saj tragjike dhe i ka kapluar zija për 
humbjen e një mike dhe përkrahëse të pashoqe. 

 
JAN AF SILLÉN 
Ambasador i Suedisë në Jugosllavi e Shqipëri 1987 - 1992 
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Referenca nr. 23 
 

EKSKLUZIVE, NR. 7/2000 
 

Jetëshkrim i shkurtër i dr. Berit Backerit 
 
Milaim Zeka 
 
Dr. Berit Backer u lind 

në vitin 1947 në qytetin 
Mandal të Norvegjisë. Ajo 
kreu studimet në Degën 
Sociologji Antropologji në 
Universitetin e Bergenit. 
Studimet e larta 
universitare i mbaroi në 
Universitetin e Oslos. 
Temën për diplomim, 
magjistrim, specializim 
dhe doktoraturë e kishte 
nga kultura shqiptare dhe 
titullohej: “Struktura e 
familjes shqiptare”. Për ta 
realizuar këtë temë shkoi 
në Kosovë dhe gjatë viteve 
1974-1976-ta qëndroi në 
familjet shqiptare në 
fshatin Isniq dhe në 
rrethinën e tij të pasur me 
lëndë burimore konkrete 
për interesimin e saj. 
Antropologia Berit ishte 
përqendruar me banim 
dhe studim në familjen e 
madhe të Kuklecëve. Aty 
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gjeti dhe studioi me kujdes të madh strukturën e trashëguar nëpër 
shekuj të jetës së familjes shqiptare. Ajo u mahnit me format e jetës, 
punës, qëndrimit dhe raporteve të familjeve të mëdha shqiptare, 
struktura e të cilave ishte një eveniment i jashtëzakonshëm. Prandaj, 
studimi i saj bëri një jehonë të fuqishme në Universitetin e Oslos. 
Mjerisht ai studim dhe vlerat e tij ende nuk njihen nga opinioni 
lexues, madje as nga opinioni studiues shqiptar, ashtu siç nuk njihet 
as edhe raporti mbi gjendjen e të burgosurve politikë që kjo studiuese 
e bëri në vitin 1987.  

Dr. Berit Backer ishte e vetmja specialiste në shtetet skandinave që 
aq mirë e kishte studiuar dhe e njihte Kosovën. Veçanërisht pas vitit 
1990 ajo u bë ambasadore e vërtetë e Kosovës. Në këtë vit, me 
bashkëpunëtorët shqiptarë, për herë të parë mundi të sjellë një 
delegacion të nivelit të lartë nga Kosova në krye me dr. Ibrahim 
Rugovën, që shoqërohej nga Nufri Leka dhe Shkëlzen Maliqi. Ata u 
pranuan nga tre ministra norvegjezë dhe personalitete të tjera të 
larta parlamentare dhe kulturore të Norvegjisë. Më vonë, 
delegacionet që vinin nga Kosova i kishin dyert e hapura në të gjitha 
rangjet e këtij shteti.  

Dr. Berit Backer ftohej, konsultohej dhe i kërkoheshin raporte dhe 
relacione nga organet qeveritare të Norvegjisë si Ministrisë së 
Jashtme, Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë për Emigracion dhe 
asociacionet e ndryshme humanitare e profesionale si Amensty 
International, Federata e Helsinkit për të Drejtat e Njeriut etj. sepse 
ishte kompetente profesioniste për çështjen e Kosovës. 

Jeta e antropologes së shquar dr. Berit Backer u shua në mënyrë 
mizore më 7 mars 1993. Ajo u vra me armë të ftohtë nga një vrasës 
shqiptar me emrin Malë Lajçi, i cili studionte në Suedi. Atëherë u fol 
shumë për mundësinë e motivimit politik të vrasjes si një atentat 
politik, nxitur nga UDB-a mbi miken e madhe të shqiptarëve, dr. 
Berit Backerin. Gjyqi norvegjez konstatoi se krimineli shqiptar ka 
vrarë Berit Backerin për motive të ulëta. Vallë a është kjo e vërteta? 
Vrasësi gjendet ende në burg, ndërsa shqiptarët e Kosova humbën një 
ndër përkrahëset konkrete më të spikatura në Evropë në luftën për 
liri dhe pavarësi nga Serbia. 
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Referenca nr. 24 
 

Gazeta “Dagbladet”, mars ’93 
 

Presidenti i Kosovës shpreh keqardhje për vrasjen  
 
Nuk mund ta kuptoj se një person me gjak shqiptari në deje të 

vrasë një person si Berit Backer, i tha presidenti i Kosovës, Ibrahim 
Rugova, Nufri Lekajt dje pasdite. Rugova e mori në telefon dhe i tha 
se është i shokuar nga lajmi i vrasjes, thotë Lekaj. 

Berit Backer ishte ambasadorja më e spikatur në Perëndim si për 
Shqipërinë ashtu edhe për dy milionë shqiptarë në Kosovë. Ajo ishte 
mike e afërt si për presidentin e Shqipërisë, Sali Berishën, po ashtu 
edhe për presidentin e Qeverisë Provizore të Kosovës, Ibrahim 
Rugovën. 

Ismail Kadare, shkrimtar shqiptar i cili është me vite një ndër 
kandidatët kryesorë për Çmimin Nobel për Letërsi, ishte një ndër 
miqtë e saj. 

Berit Backer për më shumë se 20 vjet ishte informatorja kryesore 
për gjendjen në Shqipëri dhe ish-Jugosllavi nëpërmes librave, 
radioprogrameve, artikujve në gazeta etj. Ajo ishte një nga shumë 
pak persona që ka pasur kontakte me ata të cilët më herët ishin 
opozitë, prandaj edhe kishte kontakte shumë të mira me liderët 
aktualë. Berit Backer fliste rrjedhshëm shqipen dhe serbokroatishten.  
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   Referenca nr. 25 
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DEKLARATA E RRJETIT BALLKANIK TË 
QENDRAVE PËR REHABILITIMIN E VIKTIMAVE 

TË TORTURËS 
 
QENDRA MJEKËSORE PËR REHABILITIMIN E VIKTIMAVE TË 

TORTURËS 
 
 EMRAT E DELEGATËVE 
 
Margareta Olsson, Suedi, Metin Basoglu, Angli 
Luis Ramos-Ruggiero, Suedi, Lilla Hardi, Hungari 
Hans-Deter Sontergaard, Suedi, Maria Frank, Hungari 
Irene Wakinder, Suedi, Mahboob Mehdi, Pakistan 
Jan Lapins, Suedi, Camelia Doru, Rumani 
Hartmut Apitzsch, Suedi, Suzana Kulovic, Kroaci 
Lono Bergstrom, Suedi, Kozara Kati, Shqipëri 
Zuhal Amato, Turqi, Nufri Lekaj, Norvegji 
Evgeni Guentchev, Bullgari, Peter Vesti, Danimarkë 
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DEKLARATA E BALLKANIT  
E RRJETIT BALLKANIK TË QENDRAVE PËR 

REHABILITIMIN E VIKTIMAVE TË TORTURËS 
 
Evropa është duke kaluar nëpër një periudhë në të cilën të drejtat e 

njeriut janë bërë plagë e hapur në zonën e Ballkanit. Përderisa 
përpjekjet ishin të përqendruara në institucionalizimin e të 
ashtuquajturave “të drejtave të gjeneratës së tretë”, përsëri janë në 
rrezik të drejtat themelore, siç është e drejta e jetës që ka pasuar me 
denoncime lidhur me torturën, përdhunimin, përqendrimin në kampe 
etj. Duke respektuar parimet dhe rregullat e mirënjohura 
gjeneralisht nga bashkësia ndërkombëtare, siç janë të shprehura në: 

 
- Deklaratën Universale të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e 

Njeriut (1948) 
- Paktin Ndërkombëtar të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat 

Civile dhe Politike  
- Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër Torturës dhe 

Keqtrajtimit Çnjerëzor dhe Poshtërues apo Degradues ose Ndëshkues 
(1984) 

- Konventën Evropiane për Parandalimin e Torturës 
- Deklaratën e Asociacionit Botëror Mjekësor, Tokio (1975)  
- Parimet e Kombeve të Bashkuara për Etikën Mjekësore (1982) 
- Apelin Global për Zhdukjen e Torturës të miratuar nga IRCT 

(Këshilli Ndërkombëtar për Rehabilitimin e Viktimave të Torturës) në 
Stamboll (1992) 

Qendrat për Rehabilitimin e Viktimave të Torturës në Zonën e 
Ballkanit vendosën për: Krijimin e rrjetit të bashkëpunimit dhe 
asistencës, në mënyrë që të koordinohen më mirë veprimet e 
përbashkëta në synimin për parandalimin e torturës dhe për kujdesin 
mjekësor për viktimat. 

 
Qëllimet e rrjetit janë: 
- Parandalimi dhe dëshmimi i torturës, si dhe rehabilitimi i 

viktimave të torturës dhe i viktimave të luftës. 
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- Ky rrjet rajonal gjithashtu do të ndihmojë për themelimin e një 
numri të qendrave të rehabilitimit për viktimat e torturës kudo që kjo 
të konsiderohet se është e nevojshme brenda zonës së Ballkanit. 

- Grumbullimin e të dhënave dhe përhapjen e informacionit në 
lidhje me të drejtat e njeriut. 

- Organizimin e seminareve trajnuese dhe takimeve. 
- Hetimin e akuzave ndaj përdorimit të torturës në vendet e 

Ballkanit ku ndodhin abuzimet me të drejtat e njeriut. 
- Ky rrjet, duke qenë një strukturë rajonale, e vendos veten në 

kuadër ndërkombëtar dhe gjithashtu synon ta forcojë lidhjen me 
IRCT (Këshillin Ndërkombëtar për Rehabilitimin e Viktimave të 
Torturës) duke dhënë dhe vlerësuar informacionin në një mënyrë më 
globale, duke paraqitur plane të përbashkëta të veprimit, duke 
përçuar hulumtime të koordinuara dhe gjëra të tjera që shërbejnë për 
këtë. 

- Gjithashtu, do t’i parashtrojë problemet e përbashkëta të zonës 
tek Kombet e Bashkuara, tek Bashkimi Evropian si dhe tek çdo 
autoritet tjetër kombëtar ose ndërkombëtar. 

- Anëtarë të rrjetit janë qendrat ekzistuese ose që do të themelohen 
në zonën e Ballkanit që akceptojnë këtë tekst dhe që u përmbahen 
parimeve të këtij teksti.  

- Qendrat që janë në proces të themelimit mund të bëhen pjesë e 
kësaj deklarate me parakushtin që brenda gjashtë muajve t’i 
depozitojnë dokumentet konstituese. 

- Anëtarë të bashkëlidhur mund të jenë jashtë gjeografisë së 
qendrave e definuar si zona e Ballkanit, por që kanë zona të 
përbashkëta për veprim dhe bashkëpunim. 

- Çdo anëtar emëron një përfaqësues i cili do të marrë pjesë në 
mbledhjet vjetore dhe do të mandatohet për të marrë vendime. 

 
Kjo deklaratë është miratuar në Athinë më 13 nëntor 1993 nga: 
 
Maria Piniou-Kalli (Greqi), Nufri Lekaj (Kosovë) 
Veli Lök (Turki), Suzana Kulovic (Kroaci) 
Lilla Hardi (Hungari), Kozara Kati (Shqipëri) 
Evgeni Guentchev (Bullgari) 
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Në mbledhjen e përgjithshme të përfaqësuesve u mor vendimi për 

të zgjedhur një sekretariat të përbërë nga tre anëtarë me mandat 
trevjeçar. Tre anëtarët e zgjedhur nga mbledhja e përgjithshme janë: 
dr. Veli Lök (Fondacioni i të Drejtave të Njeriut i Turqisë), znj. 
Kozara Kati (Qendra Shqiptare për Rehabilitimin e Viktimave të 
Torturës) dhe dr. Maria Piniou-Kalli (Qendra Mjekësore për 
Rehabilitimin e Viktimave të Torturës, Greqi). U vendos që 
sekretariati ta ketë selinë në Athinë. Sekretare e përgjithshme e 
Rrjetit u zgjodh dr. Maria Piniou-Kalli, e cila u caktua të jetë 
koordinatore dhe përfaqësuese e Rrjetit. 
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QENDRA MJEKËSORE PËR REHABILITIMIN E 
VIKTIMAVE TË TORTURËS 

 
Nufri Lekaj 
Aksioni Norvegji - Shqipëri 
Urtegata 50, N-0187 
Oslo 
 
                                                          Athinë, 8 shkurt 1994 
 
I dashtuni mik, 
 
Tekstin e Deklaratës së Ballkanit për nënshkrimin tuaj, si dhe 

procesverbalin e mbledhjes i ke të bashkangjitura. Ju lutem na 
lajmëroni brenda dy ditëve nëse keni ndonjë vërejtje. Në rast se nuk 
marrim përgjigje nga ju brenda kësaj periudhe, konsiderojmë se e 
kemi pajtueshmërinë tuaj të plotë. Sidoqoftë, ju lutemi ta ktheni, 
brenda dy ditëve, kopjen e tekstit të deklaratës dhe parimet 
organizative të nënshkruara nga ju, si gjë e nevojshme për të 
paraqitur një buxhet operativ tek autoritetet përkatëse në emër të 
Rrjetit. (Rrjeti duhet të shihet si një njësi). 

 
Shumë të fala, 
Maria Piniou-Kalli 
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   Referenca nr. 27 
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FJALA E HAPJES NGA z. ARDIAN KATI NË 
WORKSHOP-IN E PARË RAJONAL  

Organizuar nga: 
 Qendra e Rehabilitimit për të Mbijetuarit e Torturës-QSHRMT  
Në bashkëpunim me:  
Rehabilitation and Research Center for Torture Victims-RCT 
Tiranë, 8-10 dhjetor 2000 
 

NJË PERSPKTIVË RAJONALE: SHQIPËRI, 
KOSOVË DHE MAQEDONI  

 
Të nderuar miq, të ftuar pjesëmarrës në këtë takim pune, mirë se 

keni ardhur!  
Në mënyrë të veçantë përshëndesim miqtë tanë të ardhur nga 

Prishtina dhe Tetova.  
Do të doja t’i hapnim punimet e këtij workshopi duke nderuar 

viktimat e torturës kudo në botë me një minutë heshtje.  
Jemi mbledhur së bashku, këtu në Tiranë, për të shkëmbyer 

mendime dhe përvoja lidhur me punën tonë fisnike për t’i lehtësuar 
dhimbjet e për t’i rehabilituar të mbijetuarit nga tortura. Në 
përputhje me nevojat për një punë të përbashkët midis qendrave të 
Tiranës, Prishtinës dhe departamentit përkatës në Tetovë, kemi 
menduar ta koordinojmë punën në mënyrë që të ndihmojmë këtë 
departament të ngrihet në nivelin e një qendre dhe kësisoj të mund të 
krijojmë një lidhje koordinuese të bashkëpunimit midis tyre. Ne e 
kemi emërtuar atë Network-u Rajonal Mbarëshqiptar i Qendrave për 
Rehabilitimin e të Mbijetuarve nga Tortura. Ndoshta ky emërtim nuk 
është shumë i goditur dhe nuk u përgjigjet si duhet pikësynimeve 
tona, por mendoj se nuk është kjo gjëja më kryesore. Ne dëshirojmë të 
ecim përpara dhe të zhvillohemi nga pikëpamja institucionale, duke 
rritur kapacitetet në funksion të realizimit sa më të mirë të misionit 
tonë fisnik.  

Jemi të mendimit se e gjithë kjo punë që do të bëjmë së bashku në 
këtë workshop është në logjikën e punës sonë, përfshirë këtu edhe atë 
në kuadrin e Network-ut Ballkanik si dhe të veprimtarisë 
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ndërkombëtare për ta realizuar stabilitetin në Gadishullin Ballkanik. 
Shpresojmë që në këtë punë do ta kemi mirëkuptimin dhe ndihmën e 
të gjithë miqve dhe kolegëve tanë, në veçanti të atyre të rrjeteve të 
Qendrave të Rehabilitimit të të Mbijetuarve të Torturës. Gjithashtu, 
duam të përshëndesim z. Nufri Lekaj nga Kosova, një nga ideatorët e 
këtij bashkëpunimi.  

Shprehim mirënjohjen tonë të veçantë për veprën e znj. Berit 
Backer në shërbim të kulturës shqiptare dhe në ndihmë të ish të 
përndjekurve politikë. 

Në emër të Qendrës Shqiptare të Rehabilitimit të të Mbijetuarve të 
Torturës, ju falënderoj edhe një herë për pjesëmarrjen tuaj dhe 
shpallim të hapur këtë workshop dhe i uroj atij punime të mbara! 

 
P. s.: Përpos të tjerash, në këtë workshop u morën këto vendime: 
 
1) T’u drejtohet organizmave ndërkombëtare një thirrje për lirimin 

e pengjeve dhe të burgosurve të mbajtur në burgjet serbe. 
2) Të vazhdojë bashkëpunimi i tri qendrave: 
- Në realizimin e objektivave të tyre dhe zgjidhjen e problemeve 

shqetësuese, në mënyrë të veçantë të lehtësimit të vuajtjeve të të 
mbijetuarve të torturës dhe të dënuarve të ndërgjegjes. 

- Në konstituimin e Qendrës së Rehabilitimit të Tetovës dhe 
Network-ut Tiranë - Prishtinë - Tetovë. 

- Në realizim të projekteve të veçanta dhe të përbashkëta jashtë 
dhe brenda kuadrit të Paktit të Stabilitetit dhe BAN-it. 

3) T’i propozohet presidentit të Republikës dekorimi i znj. Berit 
Backer në shenjë mirënjohjeje për kontributin e saj për shoqërinë 
shqiptare. 

 
(Për më shumë në lidhje me workshop-in e parë rajonal: 

http://www.arct.org/pdf/workshopi1rajonal.pdf) 
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KOMITETI NORVEGJEZ I HELSINKIT 

 
Appel Nr. 1/1993  
 
Maqedonia drejt njohjes, por çka me shqiptarët? 
 
Nga Nufri Lekaj 
 
Kohët e fundit është fokusuar konsiderueshëm mbi Maqedoninë si 

rezultat që Greqia nuk do ta njohë me emrin Maqedoni, por çka është 
duke ndodhur në Maqedoni?  

Maqedonia si territor në Greqinë e vjetër u bë e njohur në kohën e 
Aleksandrit të Madh të Maqedonisë, babai i të cilit ishte grek e nëna 
shqiptare. Ky territor gjatë kësaj periudhe administrohej nga grekët 
dhe ishte i banuar nga grekët, ilirët (shqiptarët) dhe trakasit. Në 
shekullin e shtatë fillon dyndja e sllavëve dhe turqve nga Bullgaria, 
duke u vendosur në pjesën lindore të Maqedonisë. Dominimi grek 
ishte i dobët për të ndaluar këtë imigrim nga Bullgaria. Kjo rezultoi 
që pjesa lindore dhe ajo juglindore e Maqedonisë të banohet nga fiset 
sllave rreth vitit 1000. Pjesa veriore dhe perëndimore e Maqedonisë 
mbajti përmbajtjen e vet etnike të përbërë nga shqiptarët dhe ishte 
pjesë e mbretërisë mesjetare shqiptare. Pjesë të Maqedonisë ishin të 
banuara edhe nga maqedonasit bullgarë që udhëhiqeshin nga 
mbretëria bullgare. Pasi serbët okupuan Kosovën, Shqipërinë e 
veriut, Malin e Zi dhe Hercegovinën, gati arritën ta okupojnë edhe 
Maqedoninë bullgare. Perandoria e fuqishme serbe u thye nga turqit 
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në shekullin e 14 dhe ashtu si vendet e tjera të Ballkanit edhe 
Maqedonia u okupua nga turqit. 

Gjatë okupimit turk, posaçërisht gjatë shekullit 17, filloi të shfaqet 
një nacionalizëm maqedon i cili kishte një qëndrim autonom karshi 
lëvizjes kombëtare bullgare. Rrjedhimisht në këtë periudhë fillon 
popullata e caktuar në territorin që tani quhet Maqedoni ta quajnë 
vetën maqedonas dhe të dallohen nga bullgarët. Ky qëndrim nuk u 
pëlqye nga bullgarët dhe bëri që lëvizja kombëtare maqedone të 
ndahet në dysh: në nacionalistët autonomistë dhe në nacionalistët 
pro-bullgarë. Grupi i parë ishte më i fuqishëm dhe u bashkua me 
shqiptarët të cilët në atë kohë përbënin rreth 45 % të popullatës së 
Maqedonisë për të luftuar kundër turqve. Më 2 gusht 1903 u shpall 
Republika e Krushevës, por pas një kohe të shkurtër republika u 
pushtua nga turqit. Ky intermeco ka pasur një rol të rëndësishëm për 
historinë e Maqedonisë, për maqedonët sllavë ashtu dhe për 
shqiptarët. 

 
RIOKUPIMI SERB 
Në vitin 1912 forcat serbe okupuan Maqedoninë dhe deklaruan se 

maqedonët janë serbë. Kjo shkaktoi luftën në mes të Serbisë dhe 
Bullgarisë. Bullgaria humbi luftën dhe Maqedonia ashtu si Kosova u 
aneksua duke u bërë pjesë e mbretërisë serbe e më pas asaj jugosllave 
(pas Luftës së Parë Botërore). Vitet 1912-1940 mund të konsiderohen 
vitet më të vështira për popullatën e Maqedonisë. Maqedonasit dhe 
shqiptarët ishin pa të drejta themelore të njeriut dhe zyrtarisht 
quheshin serbë. 

 
LUFTA E DYTË BOTËRORE DHE REPUBLIKA MAQEDONE 
Partia komuniste maqedone kishte kontakt me partinë komuniste 

bullgare. Qëndrimi i Kominternit para Luftës së Dytë Botërore ishte 
se shteti jugosllav duhet të shpërbehej dhe disa shtete të pavarura të 
krijohen. Maqedonia të ndahet në mes të Bullgarisë dhe Shqipërisë 
dhe Kosova t’i bashkohet Shqipërisë. Pas Luftës së Dytë Botërore 
komunistët nacionalistë serbë, të udhëhequr nga Aleksandër 
Rankoviq dhe Millovan Gjillasi, iu kundërvunë linjës së Kominternit.  

Linjën politike kundër Kominternit e mbështetën edhe udhëheqësit 
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jokomunistë serbë, ndërsa shqiptarët dhe maqedonët ishin pro linjës 
së Kominternit. Rrjedhimisht u krijua një situatë e re në Maqedoni, 
ku shumica e komunistëve mbështetën linjën pro-bullgare, e cila 
donte ta bashkonte Maqedoninë me Bullgarinë. Komunistët serbë 
dërguan agjentët e tyre në Maqedoni në vitet 1941-’42 për të bërë 
propagandë kundër lëvizjes pro-bullgare, njëkohësisht bënin 
propagandë pro një republike maqedone në kuadër të Federatës 
Jugosllave. Pikëpamja e kësaj propagande u mbështet nga lëvizja 
kombëtare maqedone autonomiste dhe në vitin 1943 u themelua një 
parti e re komuniste e Maqedonisë me pro-jugosllavët në udhëheqje.  

Partia pro bullgare e humbi ndërkohë mbështetjen si pasojë e 
aleancës bullgaro-gjermane dhe si pasojë e simpatisë së shumë 
bullgarëve ndaj Bashkimit Sovjetik. Në vitet 1943, 1944, 1945 
maqedonët dhe shqiptarët morën pjesë në mënyrë aktive në luftën 
kundër gjermanëve. Pas luftës, Maqedonia u bë republikë në kuadër 
të Federatës Jugosllave.  

 
ISH TË SHTYPURIT FILLOJNË TË SHTYPIN 
Pas Luftës së Dytë Botërore Maqedonia u krijua si shembull i 

barazisë kombëtare. Shqiptarët u zgjodhën me përfaqësim në 
aparatin shtetëror me të njëjtat kushte si maqedonët dhe Maqedonia 
u bë republikë e maqedonëve dhe e shqiptarëve. Kjo zgjati vetëm tre 
vjet për shkak të politikës serbe. Politika serbe frikësoi maqedonët me 
paragjykimin se nëse shqiptarët vazhdojnë t’i mbajnë pozitat e veta 
do ta marrin udhëheqjen e Maqedonisë dhe se Maqedonia do të bëhet 
pjesë e Shqipërisë. Maqedonët u urdhëruan të veprojnë kundër 
shqiptarëve ashtu siç vepronin serbët kundër shqiptarëve në Kosovë 
dhe Mal të Zi. Nacionalistët maqedonë, të kyçur në partinë 
komuniste, filluan që nga viti 1948 t’i shtypin fqinjët e tyre shqiptarë 
edhe më ashpër sesa shtypësit serbë në Kosovë. Për shembull, të 
gjithë udhëheqësit politikë shqiptarë, duke përfshirë edhe ata që 
kishin luftuar kundër gjermanëve gjatë luftës, u arrestuan dhe u 
internuan. Librat dhe radioprogramet në gjuhën shqipe u ndaluan, 
shkollat u mbyllën dhe emrat e shqiptarëve u sllavizuan etj.  

Në fillimvitet 1970-ta situata u liberalizua pak si pasojë e 
spastrimit të hesapeve mes Titos dhe nacionalistëve serbë dhe në 



201 
 

Politika nordike 

Kushtetutën e vitit 1974 shqiptarët në Maqedoni u pranuan 
formalisht si popull i barabartë. Në praktikë u bë shumë pak, ngase 
në një vend ku shqiptarët përbënin gati 50 % të popullatës, u lejua 
vetëm mësimi në gjuhën shqipe deri në klasën e katërt, një gazetë 
javore dhe programi në radio dy orë në javë. Forcat nacionaliste 
maqedone vazhduan të qëndrojnë të forta në administratën lokale 
dhe atë qendrore.  

Viti 1981 ishte viti i kthesës së madhe për shqiptarët në Maqedoni 
dhe Kosovë. Në Kosovë shqiptarët kërkonin statusin e republikës. Kjo 
kërkesë u shtyp me dhunë nga ana e aparatit ushtarak dhe policor 
serb. Shqiptarët në Maqedoni treguan solidaritet me shqiptarët në 
Kosovë dhe kjo u përdor nga nacionalistët maqedonë që t’ua ndalojnë 
edhe ato pak të drejta që kishin shqiptarët në Maqedoni. 
Nacionalistët maqedonë i frikësoi propaganda nacionaliste serbe që 
propagandonte se, nëse shqiptarët në Kosovë fitojnë republikën e 
tyre, ata do t’ia bashkëngjesin republikës së tyre edhe territoret e 
Maqedonisë. Kjo propagandë serbe shkaktoi deri në vitin 1991 një 
shtypje sistematike të gjithçkaje që përfaqëson kulturën dhe 
përkatësinë kombëtare shqiptare në Maqedoni. Vrasje politike, 
burgosje, rrënimin e shtëpive shqiptare etj. 

 
MAQEDONIA GJATË SHPËRBËRJES SË JUGOSLLAVISË 
Argumentimi i vjetër serb, se Maqedonia nuk mund të ekzistojë 

nëse nuk është pjesë e Jugosllavisë, është përdorur një kohë të gjatë 
nga maqedonasit pro-jugosllavë. Në zgjedhjet e para të lira në 
Maqedoni fitoi një parti pro-jugosllave që hezitonte t’i respektonte 
rezultatet e zgjedhjeve në qytetet ku shqiptarët përbëjnë shumicën. 
Duke thënë se “nuk mund të pranojnë që një shqiptar të bëhet kryetar 
bashkie në një qytet maqedon” (shqiptarët nuk vlejnë aq). Pas luftës 
në Slloveni dhe Kroaci, qëndrimi pro-jugosllav është reduktuar 
gjithnjë e më shumë duke rezultuar me forcimin e nacionalistëve të 
qendrës dhe atyre pro-bullgarë, të cilët krijuan një shumicë në 
parlament dhe vendosën të ndahen nga pjesa e Jugosllavisë së 
mbetur.  

Njëkohësisht, është në forcim e sipër ideja se Maqedonia do të 
mbijetojë si shtet i pavarur. Serbia nga ana e saj luan kartën se 
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shkëputja e Maqedonisë do të rezultojë me ndarjen e Maqedonisë në 
mes të Bullgarisë dhe Shqipërisë. Të njëjtën kohë aleati tradicional 
serb, Greqia, bllokon që BE-ja ta njohë Maqedoninë me emrin e saj, 
duke e arsyetuar këtë se Maqedonia e vjetër shtrihet edhe në Greqinë 
veriore. 

Shqiptarët nga ana e tyre (25 përfaqësuesit në parlamentin 
maqedon) disa herë janë përpjekur t’i bindin maqedonasit se një 
Maqedoni stabile dhe neutrale nuk mund të ekzistojë pa përfaqësimin 
e duhur të shqiptarëve në të gjitha nivelet. Pushtetmbajtësit e ri në 
Maqedoni deri më tani nuk e kanë pranuar këtë kërkesë. Kjo është 
shenjë e një të ardhmeje të paqartë dhe vetëm se do t’i përforcojë 
pozicionet e forcave e ideve pro-serbe dhe pro-bullgare.  

Në pritje të qartësimit të njërit apo tjetrit pozicion shqiptarët në 
Maqedoninë perëndimore kanë mbajtur një referendum për krijimin 
e një autonomie brenda shtetit maqedon me emrin Ilirida. Shumica 
shqiptare ishte për një zgjedhje të këtillë, por në pritje për një 
qëndrim nga ana e maqedonasve. Shqiptarët janë për një Maqedoni 
të pavarur, ku popujt janë të barabartë. Një marrëdhënie stabile në 
mes të shqiptarëve dhe maqedonëve në Maqedoni do të kishte një 
rëndësi të madhe për stabilitet dhe do t’i shuante apetitet serbe për 
këtë territor. 

Loja greke, duke mos pranuar emrin e Maqedonisë, me pretekst se 
ky është një emër grek dhe se ka frikë se Maqedonia do ta kërkojë 
krahinën greke në Greqi, nuk është e besueshme, sepse edhe në 
Bullgari shtrihet po ashtu një provincë me të njëjtin emër. Shikuar 
nga një pikëpamje ushtarake, Maqedonia do të jetë një faktor i dobët 
ushtarak si për Greqinë ashtu dhe për Bullgarinë. Kjo lojë e emrit 
është nxitur nga Serbia, ku Millosheviqi i ka bërë propozim Greqisë 
për krijimin e një lidhje të shteteve. A mund të realizohet kjo lidhje 
shtetesh pa e ndarë Maqedoninë?  

Kundërshtimi grek i emrit të Maqedonisë është artificial, kur dihet 
se ky emër është akceptuar të përdoret për këtë territor më shumë se 
200 vjet. Greqia dhe të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian dhe në 
përgjithësi bashkësia ndërkombëtare duhet të jenë të preokupuara 
me situatën e të drejtave politike dhe të drejtave të njeriut për 
shqiptarët në Maqedoni. Një Maqedoni e cila nuk respekton 
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shqiptarët dhe të drejtat e tyre nuk do të jetë vetëm një shtet i brishtë, 
por ndoshta edhe një vend konflikti i ngjashëm me atë në Kroaci dhe 
Bosnjë. Bashkimi Evropian dhe Perëndimi në përgjithësi duhet t’u 
bëjnë presion pushtetarëve maqedonas për t’i respektuar shqiptarët 
dhe t’i bëhet presion Greqisë për ta pranuar shtetin me emrin 
Maqedoni. 

 
 

 
Referenca nr. 29 

“BUJKU”, 10.12.97 
 

MJETET SKANDINAVE TË INFORMIMIT RRETH 
EKZISTIMIT DHE AKSIONEVE TË UÇK-së 

 
Edhe durimi ka fund 

 
Siç thekson gazeta norvegjeze “Dagens Nytt”, në këtë shtet 

shqiptarët kanë filluar të grumbullojnë mjete dhe të regjistrohen 
vullnetarisht në radhët e UÇK-së 
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Stokholm, 9 dhjetor 
Ka disa ditë që gati në të gjitha mjetet skandinave të informimit 

është duke u folur e shkruar për aksionet e ndërmarra të UÇK-së në 
disa mjedise të Kosovës, të cilat ishin të drejtuara kundër stacioneve 
dhe policëve serbë si dhe të bashkëpunëtorëve shqiptarë të kësaj 
policie. Edhe sot, duke shikuar lajmet e byrove të ndryshme 
informative, vërehet një interesim i shtuar i këtyre ngjarjeve lidhur 
me ekzistimin apo mosekzistimin e UÇK-së. Po ashtu, sot në kanalin e 
parë të “Radio Suedisë” dhjetë minuta u trajtua kjo çështje, e cila si 
epilog pati faktin se dalja në sipërfaqe e UÇK-së është pasojë e një 
“status quoje” që mbretëroi deri më tash si dhe të një dhune të paparë 
që po ushtron regjimi i Beogradit mbi popullin e pafajshëm shqiptar. 
Me një fjalë, u tha në këtë emision, edhe durimi ka fund.  

Ndërkaq, gazeta e përditshme autoritative norvegjeze “Dagens 
Nytt” shkruan sot se shqiptarët e Kosovës me banim në këtë shtet 
nordik po tubojnë mjete materiale dhe po regjistrohen vullnetarisht 
në radhët e UÇK-së. Në këtë informatë, të cilën e konfirmuan edhe 
mjetet suedeze të informimit, thuhet se Nufri Leka është një ndër ata 
që bën pjesë në udhëheqjen e kësaj organizate, i cili për këtë gazetë 
thekson se UÇK-ja synim kryesor dhe të vetmin ka çlirimin e Kosovës 
nga Serbia. Po kështu, bëhet me dije se edhe në një tubim të mbajtur 
në Malme të Suedisë rreth 200 bashkatdhetarë tubuan rreth 12 mijë 
korona për UÇK-në. 

Po sot në emisionin informativ në gjuhën shqipe “Ditari” të “Radio 
Suedisë” u zhvillua një bisedë me një anëtar të Shtabit Qendror të 
UÇK-së, i cili u përqendrua në aksionet e fundit që i ndërmori kjo 
ushtri, me theks të veçantë në aksionin e 12 nëntorit në Llaushë të 
Skenderajt, në të cilin, siç tha ai, armiku pati humbje në njerëz dhe 
dëme të mëdha materiale por, si gjithherë, ai këto nuk i qiti në 
sipërfaqe për shkak të frikës që pati për popullin e vet. 

 
XH. ÇITAKU 
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Kosovë 
 

NRK: Shqiptarët e Kosovës grumbullojnë të holla 
për luftë në Kosovë 

 
Shien, 10 dhjetor 1997 (QIK) 
 
Televizioni shtetëror norvegjez NRK-1, në një emision të emetuar 

dje, njoftoi se shqiptarët e Kosovës që jetojnë në Norvegji janë duke 
grumbulluar mjete financiare dhe duke regjistruar vullnetarë për 
luftë kundër regjimit serb në Kosovë. Njoftimi u përsërit disa herë në 
edicionet e lajmeve të “Radio Norvegjisë” gjatë gjithë ditës së sotme 
dhe ai bazohej në deklaratën e Nufri Lekës. Në njoftim thuhej se Lekaj 
i takon organizatës së Lëvizjes Popullore të Kosovës, që është një ndër 
lëvizjet më të vjetra të Kosovës, e që ka qëllim çlirimin e Kosovës. Në 
fund të njoftimit NRK theksonte se në javët e fundit gjendja në Kosovë 
ka qenë e mjegulluar si pasojë e përleshjeve në mes të policisë serbe 
dhe shqiptarëve të Kosovës. 
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Çfarë të drejte kanë shtetet që kanë arritur pavarësinë e vet t’u vënë 
pengesa të tjerëve për të njëjtën gjë? Në këtë mënyrë Perëndimi e 
kundërshton të drejtën e një kombi për t’u bërë i zoti i vetvetes, thotë 
Lekaj. Ai i kërkon Grete Fossumit t’i propozojë Parlamentit norvegjez 
ta njohë Pavarësinë e Kosovës në vend se t’i vënë pengesa luftës 
çlirimtare. 

 
Në rregull me ndihma humanitare 

Grete Fossum thotë për NTB (Agjencinë Telegrafike Norvegjeze) se 
ajo nuk ka diçka kundër për grumbullimin e mjeteve financiare për 
ndihmë humanitare, por dëshiron t’i ndalojë mjetet financiare të cilat 
shkojnë për armë. Lekaj thotë për gazetën “Kalassekampen” se 
Bashkësia Shqiptare nuk ndërhyn në atë se si përdoren mjetet 
financiare pasi dërgohen në Kosovë. Ne ndihmojmë me mjete 
financiare kur UÇK-ja bën blerjet, mund të jenë armë, ushqime, apo 
ilaçe, nuk është puna jonë. Ne e mbështesim e UÇK-në, por 
mbështesim edhe veprimtari të tjera në Kosovë, ndër të tjera 
grumbullojmë mjete financiare për një shëndetësi më të mirë, thotë 
Lekaj. Ai tregon se UÇK-ja ka mbështetje të fortë tek shqiptarët në 
Norvegji. E vetmja që do të shkaktonte propozimi i Fossumit do të 
ishte: grumbullimi i mjeteve financiare të bëhet ilegalisht. Asnjë vend 
në botë nuk ka të drejtë të na pengojë të mbledhim mjete financiare, 
as juridikisht, as moralisht. Këto nuk janë mjete financiare të shtetit 
norvegjez, saktëson ai. 

 
Kundër ndalimit 
Lideri Socialistik Ungdom (SU), Heiki Holmås, mendon se është 

gabim të vendoset ndalesa për mbledhjen e mjeteve financiare, pa 
marrë parasysh se çka mendojmë për UÇK-në dhe qëllimin e saj. 
Është gabim të vëmë ndalesë për njerëzit të cilët dëshirojnë të 
grumbullojnë mjete financiare për luftën çlirimtare në vendin e tyre. 
Ata të cilët grumbullojnë mjete financiare duhet të vazhdojnë me 
këtë, thotë Holmås. Ai saktëson për gazetën “Klassekampen” se SU 
nuk ka marrë vendim në lidhje me se çka mendon për UÇK-në, por 
SU mbështet luftën e shqiptarëve të Kosovës kundër shtypjes serbe. 

Sekretari ndërkombëtar i AKP-së, Arnljot Ask, reagon ashpër ndaj 
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propozimit të Fossumit. Ai thotë se është legjitime që shqiptarët e 
Kosovës të mbrohen dhe grumbullimi i mjeteve financiare e 
mundëson një gjë të tillë. Është i padëgjuar kriminalizimi i grupeve 
çlirimtare në këtë mënyrë siç bën Fossum, thotë Ask. 

 

 
Referenca nr. 32 

“Koha Ditore”, 21.09.1998 
 

Norvegji 
Komunikatë e Këshillit të Përgjithshëm të Bashkësisë  

Shqiptare në Norvegji 
 

Kundër zhvlerësimit të “Fondit të  
Republikës së Kosovës” 

 
Bazuar në faktin se Qeveria deri më tani nuk ka kryer obligimet e 

veta në drejtim të përkrahjes së rezistencës së armatosur, BSHN do të 
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vazhdojë ta përkrahë direkt UÇK-në nëpërmjet fondeve: “Fondi i 
Republikës së Kosovës” dhe “Vendlindja Thërret” 

 
Prishtinë, 20 shtator - Bashkësia Shqiptare në Norvegji, “e cila 

brenda vetes përfshin të gjitha subjektet politike e kulturore të 
shqiptarëve në Norvegji pa dallime bindjesh politike, fetare, 
krahinore apo pozitë sociale e shoqërore, në bazë të përcaktimeve të 
veta programore që nga formimi i saj e më tej është vënë në 
përkrahje të plotë të rezistencës së armatosur të popullit tonë nën 
udhëheqjen e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës”, thuhet fillimisht në një 
komunikatë të kësaj bashkësie nga mbledhja e rregullt e Këshillit të 
saj të Përgjithshëm.  

BSHN-ja ka përkrahur dhe do të përkrahë pa rezerva rezistencën e 
armatosur të popullit tonë nën udhëheqjen e Ushtrisë Çlirimtare të 
Kosovës, respektivisht Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së dhe 
kundërshton tendencat fraksioniste që i imponohen UÇK-së, thuhet 
në këtë komunikatë.  

BSHN-ja ka respektuar dhe respekton të gjitha institucionet 
shtetërore të Republikës së Kosovës, njëkohësisht me të drejtë të plotë 
kërkon nga Qeveria e Republikës së Kosovës dhe institucionet 
përkatëse t’i kryejnë obligimet e veta ndaj forcave të armatosura të 
Republikës së Kosovës nën drejtimin e Shtabit të Përgjithshëm të 
UÇK-së, vazhdon komunikata. Kjo bashkësi më tutje vlerëson se 
“obligimet e Qeverisë janë bërë publike për të gjithë popullin shqiptar 
por, për fat të keq, kanë mbetur boshe”.  

Bazuar në faktin se Qeveria deri më tani nuk i ka kryer obligimet e 
veta në drejtim të përkrahjes së rezistencës së armatosur, BSHN-ja, 
ashtu si edhe më përpara, do të vazhdojë ta përkrahë direkt Ushtrinë 
Çlirimtare të Kosovës nëpërmjet fondeve: “Fondi i Republikës së 
Kosovës” dhe “Vendlindja Thërret” derisa institucionet e shtetit të 
Kosovës marrin obligimet e veta kushtetutare për përkrahjen e 
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, shpjegohet në komunikatë.  

BSHN-ja, thuhet në vazhdim, është kundër zhvlerësimit të “Fondit 
të Republikës së Kosovës” dhe shkarkimit të personave përgjegjës të 
Fondit nga ana e Ministrisë për Ekonomi dhe Financa, si dhe hapjes 
së fondit të “dytë” të Qeverisë së Republikës së Kosovës në Norvegji. 
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Sipas BSHN-së, “kjo mënyrë është arbitrare dhe shkon në dëm të 
bashkimit dhe forcimit tonë rreth ‘motos’ së Qeverisë ‘Gjithçka për 
pavarësinë e Kosovës’”.  

Në vazhdim të komunikatës thuhet se BSHN-ja e konsideron të 
nevojshme që ministria përkatëse t’i sqarojë shkeljet e rregullores.  

BSHN-ja, “në bazë të evidencës së hyrje-daljeve, konstaton se 
mjetet e bashkatdhetarëve janë administruar dhe bartur në bazë të 
vendimeve të Këshillit të Përgjithshëm dhe shprehjes vullnetare të 
popullit tonë për përkrahjen e UÇK-së”. 

Në fund të komunikatës së Këshillit të Përgjithshëm të Bashkësisë 
Shqiptare në Norvegji apelohet tek bashkatdhetarët me banim në 
Norvegji, që ndihmat e veta të vazhdojnë t’i derdhin në fondet 
ekzistuese. 

 
Referenca nr. 33 
 
Gazeta “Stavanger Aftenblad”, 15 

prill 1999 
 
Rregullat e pasaportave 

ndalojnë regrutët e UÇK-së 
 
Nga Ingeborg Eliassen 
 
Dhjetëra shqiptarë nga Kosova që 

jetojnë në Norvegji kanë udhëtuar 
për Ballkan që t’i bashkohen gueriles 
së Kosovës, UÇK-së. Nga Stavangeri 
(qytet në Norvegji) dëshirojnë të 
udhëtojnë edhe të tjerë, por nuk i 
kanë dokumentet e nevojshme të 
udhëtimit. Urdhri për mobilizimin e 
përgjithshëm nga ana e UÇK-së është 
shpërndarë para dy javësh. Aty 
thuhet se të gjithë burrat mes 18 - 50 
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vjeç duhet të lajmërohen për shërbim në armatën e gueriles, e cila 
lufton për Kosovën e pavarur. Përjashtim bëjnë ata të cilët janë në 
ekzil dhe që ndihmojnë materialisht luftën çlirimtare. Kjo vlen për 
shumicën e shqiptarëve në Norvegji, sipas Nufri Lekajt, përfaqësues i 
UÇK-së në Skandinavi dhe zëdhënës i Bashkësisë Shqiptare në 
Norvegji. Të gjithë që nisen nga këtu, vendosin vullnetarisht dhe në 
bazë të vlerësimeve të veta. Natyrisht ne kemi një respekt të madh 
për ata të cilët e bëjnë një gjë të tillë, por asnjëri nuk u ekspozohet 
presioneve. Pavarësisht, ne nuk i këshillojmë të udhëtojnë kur në 
vend të kësaj mund të kontribuojnë materialisht për luftën çlirimtare. 
Është më ndryshe situata në vendet si Italia apo Gjermania, ku ka 
shumë të papunë. Njerëzit të cilët nuk mund të kontribuojnë 
materialisht pritet të lajmërohen për mobilizim, thotë Nufri Lekaj për 
gazetën “Aftenbladet”. 

 
Shtetasit norvegjezë 
Nga viti i kaluar deri më tani dhjetëra veta nga Norvegjia kanë 

udhëtuar dhe i janë bashkuar UÇK-së, thotë Lekaj. Disa prej tyre janë 
plagosur nga granatat, por të gjithë janë gjallë, thotë ai. Lajmet se 
UÇK-ja është thyer nga forcat serbe dhe se vuan nga mungesa për 
pajisje nuk ka ndikuar në motivimin e njerëzve, thotë zëdhënësi i 
UÇK-së. UÇK-ja nuk është thyer. Përkundrazi ka rifituar pozicionet e 
veta dhe ka shkuar në kundërsulm në zona të caktuara. Thëniet se 
UÇK-ja qëndron dobët vetëm se e kanë forcuar moralin e luftës, thotë 
Lekaj. 

 
Mungojnë dokumentet 
Nuk është çështja vetëm të nisësh. Është e nevojshme pasaporta 

apo dokumente të tjera të vlefshme për udhëtim për të kaluar shtete 
mes Norvegjisë dhe bazave të UÇK-së në Shqipëri. Shumica e 
shqiptarëve të Kosovës nuk kanë banuar aq gjatë në Norvegji për ta 
pasur të drejtën ta marrin pasaportën norvegjeze apo të 
ashtuquajturën pasaportën për të huajt, dokumentet jugosllave të 
udhëtimit nuk është aktuale të kërkohen. Kështu që, kemi shumë që 
janë duke pritur t’i rregullojnë këto dokumente.  
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Në regjionin e Stavangerit kemi dhjetëra persona të cilët janë në 
këtë situatë, sipas Nufri Lekajt 

Organet e shtetit norvegjez nuk na kanë ofruar zgjidhje për këtë 
çështje thotë përfaqësuesi i UÇK-së. Ne u kemi kërkuar organeve të 
shtetit norvegjez për t’i pajisur me një dokument udhëtimi për një 
drejtim. Por po ndeshemi në paragrafët e ligjit për të huajt dhe në 
mungesën e vullnetit tek burokracia, thotë Lekaj, i cili planifikon të 
bisedojë për këtë çështje me udhëheqjen e Ministrisë së Drejtësisë. 
Sipas ligjit norvegjez, nuk është e lejuar të mobilizohen qytetarët e saj 
për një vend tjetër, prandaj nuk mobilizojmë asnjë. Këtu nuk bëhet 
kampanjë mobilizimi. Ata të cilët udhëtojnë janë individë të cilët janë 
të prekur nga ajo që po kalon atdheu i tyre, thotë Nufri Lekaj, 
përfaqësues i UÇK-së për Skandinavi. 
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Zyra e Përfaqësisë së Kosovës në Norvegji 
  
Youngstorget 
2a, 0181 Oslo 
E-mail 
Publikim për shtyp 
No. 01/1999 
Oslo, nëntor 1, 1999 
 
Në fundmuajin tetor, Qeveria e Përkohshme e Kosovës, e 

udhëhequr nga kryeministri Hashim Thaçi, e hapi zyrën e saj të 
përfaqësimit në Oslo. Përfaqësues i parë diplomatik në Norvegji u 
dekretua Nufri Lekaj, ish-përfaqësuesi i ish-Ushtrisë Çlirimtare të 
Kosovës, UÇK-së. Hapja zyrtare u bë në ditën e Pavarësisë së 
Shqipërisë, më 28 nëntor. Qeveria jonë në Kosovë e vlerësoi shumë të 
nevojshme ta ketë zyrën e saj të përfaqësimit në Norvegji, thotë Nufri 
Lekaj.  

Norvegjia, si anëtare e NATO-s dhe OSBE-së, është e angazhuar 
fuqishëm në Kosovë dhe luan rol të rëndësishëm në rindërtimin e 
Kosovës. Gjithashtu, duke e marrë parasysh interesimin e madh të 
Norvegjisë për Ballkanin në përgjithësi dhe për Kosovën në veçanti 
dhe praninë e një komuniteti të madh të kosovarëve në Norvegji, 
thotë diplomati i sapoemëruar i cili ka qenë i burgosur politik në 
Jugosllavi para se të vijë në Norvegji në vitin 1987. Lekaj është baba i 
dy fëmijëve. Më parë ka punuar në Drejtorinë Norvegjeze të 
Emigracionit (UDI) dhe në Komitetin Norvegjez të Helsinkit. 

Qeveria e Përkohshme e Kosovës është një qeveri koalicioni e 
formuar në bazë të marrëveshjes së delegacionit me përbërje të gjerë 
politike të shqiptarëve të Kosovës në Rambuje në fillim të këtij viti, më 
pastaj iu kanë bashkangjitur edhe partitë e tjera turke dhe 
myslimane.  

LDK-ja (Lidhja Demokratike e Kosovës) dhe serbët nuk janë të 
përfaqësuar ende në Qeverinë e Përkohshme të Kosovës, por kjo nuk 
do të thotë se zyra jonë në Norvegji nuk do t’i përfaqësojë interesat e 
tyre, thotë Lekaj, i cili është fokusuar në detyrat e reja, në shtetin i cili 
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gjatë luftës ka pranuar numrin më të madh të refugjatëve nga 
Kosova në përpjesëtim me numrin e banorëve të vet. 

 
Menaxher i informacionit, Sylo Taraku. Telefon: 971 80 176, Fax: 

3281 2360. e-mail: sylo@online.no 
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Zyra e Përfaqësisë së Kosovës në Norvegji 
 
Youngstorget 
2a, 0181 Oslo 
E-mail 
Publikim për shtyp  
No. 02/1999 
Oslo, nëntor 1, 1999 
 
Anulimi i sanksioneve ndaj Kosovës 
 
Zyra e Përfaqësisë së Kosovës në Norvegji mirëpriti vendimin e 

Ministrisë së Punëve të Jashtme për Rezolutën e 29 tetorit: për 
lehtësimin e masave të vëna ndaj Kosovës dhe Malit të Zi. 

Ne mendojmë se Norvegjia bëri një veprim të duhur duke u bërë 
pjesë e Rezolutës së UE-së për anulimin e sanksioneve ndaj Kosovës 
dhe Malit të Zi. Megjithëkëtë, kërkojmë që sanksionet kundër Serbisë 
të vazhdohen derisa të lirohen të burgosurit politikë shqiptarë të 
Kosovës në Serbi dhe derisa të gjithë të akuzuarit për krime lufte, 
duke përfshirë Sllobodan Millosheviqin, të ekstradohen në Gjykatën 
për Krimet e Luftës në Hagë, thotë Nufri Lekaj, përfaqësues 
diplomatik i Kosovës në Norvegji. 

Shfuqizimi i ndalesës së fluturimeve të drejtpërdrejta të aviacionit 
në mes të Norvegjisë dhe Kosovës është i një rëndësie të madhe, 
sidomos për kosovarët në Norvegji, të cilët dëshirojnë të kthehen në 
Kosovë, ose që dëshirojnë ta vizitojnë vendin e tyre pas gjithë asaj që 
ka ndodhur gjatë vitit të kaluar. Gjithashtu, shpresojmë se anulimi i 
sanksioneve do ta lehtësojë mundësinë për investimet e tregtisë dhe 
industrisë norvegjeze në Kosovë, thotë Lekaj. 

 
Menaxher i informacionit, Sylo Taraku. Telefon: 971 80 176, Fax: 

3281 2360. e-mail: sylo@online.no 
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  Zyra e Kosovës në Norvegji 
 
Youngtorget 2a 
0181 Oslo 
Publikim për shtyp  
No. 04/1999 
Oslo, nëntor 29, 1999 
 
Të kushtëzohet opozita serbe 
Zyra e Përfaqësisë së Kosovës në Norvegji mirëpret përpjekjet në 

rritje e sipër të Norvegjisë për ta demokratizuar Kosovën, Serbinë 
dhe tërë Ballkanin, por dyshon se mbështetja ndaj disave nga liderët 
opozitarë serbë dhe ndaj të ashtuquajturave qytete demokratike në 
Serbi, do të çojë në demokratizimin e rajonit siç supozohet. 

Kohët e fundit disa politikanë norvegjezë kanë apeluar në favor të 
mbështetjes ekonomike për të ashtuquajturat qytetet opozitare dhe 
demokratike në Serbi. Arsyeja për këtë është të fuqizohen forcat 
demokratike në Serbi dhe të dobësohet regjimi i Millosheviqit. Kjo 
është një pikënisje e mirë, por ende jo të gjitha forcat opozitare janë 
domosdoshmërisht forca demokratike, thotë Nufri Lekaj, përfaqësues 
diplomatik i Kosovës në Norvegji. Lekaj është skeptik ndaj 
udhëheqësve opozitarë, të cilët vizituan Norvegjinë javën e kaluar, se 
sa janë politikanë të vullnetshëm për ta demokratizuar Serbinë dhe të 
kontribuojnë për një bashkëjetesë paqësore midis popujve të 
Ballkanit. 

Duhet t’u vihen kushte më të mëdha udhëheqësve opozitarë serbë, 
Zoran Gjingjiqit, mbështetësit të Karaxhiçit gjatë luftës në Bosnje dhe 
Vuk Drashkoviqit, mbështetësit të Millosheviqit gjatë luftës në 
Kosovë, para se të mbështetet përpjekja e tyre politike për pushtet në 
Serbi, thotë Lekaj. Sipas Lekajt, edhe për të ashtuquajturat qytetet 
demokratike në Serbi duhet të vihen kushte më të mëdha. Për 
shembull, qyteti Nish është një nga të ashtuquajturat qytetet 
“demokratike” në Serbi, i propozuar për t’i dhënë mbështetje 
ekonomike. Shumë nga të burgosurit politikë mbahen në burgje në 
këtë qytet, mes të tjerëve dr. Flora Brovina, aktiviste për të drejtat e 
njeriut nga Kosova. Akuza terroriste kundër saj dhe trajtimi i 
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padrejtë ndaj saj nuk e bën këtë qytet më demokratik sesa qytetet e 
tjera, thotë Lekaj.  

Në bazë të raporteve informative që i kanë ardhur Zyrës së 
Përfaqësisë së Kosovës, dhuna në Kosovë është reduktuar kohët e 
fundit, por Zyra e Përfaqësisë së Kosovës edhe më tutje vazhdon të 
mbetet e shqetësuar për një numër të joshqiptarëve, të cilët ndihen të 
kërcënuar. Është për keqardhje kur disa shqiptarë të Kosovës marrin 
ligjin në duart e veta, që të hakmerren për çdo gjë që u ka ndodhur 
atyre dhe familjeve të tyre gjatë fushatës shfarosëse serbe ndaj 
shqiptarëve në Kosovë, thotë Nufri Lekaj. 
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SHKOLLA E LARTË E ARTEVE 
 

Programi i ligjëratave 
Pjesa e parë: Kursi i përgatitjes 
Shkolla e Lartë e Arteve në Oslo, kurs pas mbarimit të shkollimit 
“Arti si arenë e zgjidhjes së konflikteve” 
Nga 29 maji deri më 7 qershor 2000 
Vendi: Shkolla e Lartë e Arteve në Oslo, administrata e përgjithshme 
Koha e ligjëratave: çdo ditë nga 16.00 - 19.00 
 
29 maj:  
Tema: Rëndësia e të drejtave të njeriut për paqen dhe shoqërinë civile 
Fritt Ord (Fjala e lirë), doktorante Inge Eidsvåg, Shkolla Nansen 
Drejtor gjeneral Kim Traavik, Ministria e Jashtme Norvegjeze  
30 maj:  
Tema: Jugosllavia më parë dhe tani 
Profesor Svein Mønnesland, Universiteti i Oslos 
Këshilltar Aage Borchgervik, Komiteti Norvegjez i Helsinkit 
31 maj: 
Tema: Konfliktet dhe zgjidhja e konflikteve 
Jovo Kosanovic, Instituti i Studimeve Zhvillimore, NLH 
Dr. Evelin Linder, Instituti i Psikologjisë, Universiteti i Oslos 
5 qershor: 
Tema: Prapavija e konflikteve 
Petter Wille, drejtor në Ministrinë e Jashtme Norvegjeze  
Nufri Lekaj, Përfaqësia e Kosovës në Norvegji 
6 qershor: 
Tema: Dokumentimi për shkeljet e të drejtave të njeriut 
Regjisore Maria F. Warshinski 
7 qershor: 
Tema: Trajtimi i konflikteve dhe rishikimi i tyre 
Melinda Meyer, Instituti Norvegjez për Art dhe Terapi të Shprehjes, 
Universiteti i Oslos 
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Sipas marrëveshjes në mes të NATO-s dhe Qeverisë në Beograd, 
forcat ushtarake jugosllave do ta marrin përgjegjësinë e sigurisë. 
Qëllimi është të ndërpriten linjat e furnizimit të gueriles kosovare nga 
ana e ish-republikës jugosllave të Maqedonisë. Guerilja shqiptare ka 
shfrytëzuar rastin të okupojë pjesë të mëdha të kësaj zone për shkak 
të moslejimit që ushtria jugosllave të jetë e pranishme aty. Por, si 
rezultat i një marrëveshje të paqes së nënshkruar gjatë kësaj jave, 
forcat jugosllave tani kanë akses në zonën e kufirit dhe do të 
qëndrojnë aty. 

 
Në studio: 
Robert Mood, komandant i përgjithshëm i Forcave të Armatosura 

dhe ish-lider i batalionit të Telemarkut 
 
Nufri Lekaj përfaqëson Zyrën e Kosovës në Norvegji (Kosova 

Office in Norway) 
 
Ulf Andenæs, gazetar Aftenposten 
 
Igor Panevski 
 
Nga Guri Størvold, Redaksia 21 
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Revista “NY TID”, 15 shkurt 2008 
 

ORIENTIM 
 
95 vjet pas okupimit, Kosova është e gatshme për një 

fillim të ri  
 
Përfundimisht Pavarësia 
 
 
NUFRI LEKAJ 
KRYETAR I ZYRËS SË KOSOVËS NË NORVEGJI 
 
Këto ditë shqiptarët janë të mpirë nga gëzimi dhe numërojnë orët 

deri tek momenti kur ëndrra e gjyshërve tanë do të bëhet realitet. 
Mendimet tona shkojnë tek rruga e gjatë dhe e mundimshme deri 
këtu ku kemi arritur të jemi sot. Tek gjyshërit tanë të 1912-s, tek 
prindërit tanë të 1945-s dhe tek neve të cilët përjetuam 1968, 1981, 
1997 dhe qershorin e 1999-s. Jemi të mbushur plot me gëzim që po 
realizohet ëndrra jonë, edhe pse çmimi dhe dhimbja për të ardhur tek 
caku kanë qenë shumë të mëdha. Kosova është një vend i vogël, ku 
çdo familje është prekur gjatë okupimit që filloi para 95 vjetësh dhe 
lufta për liri. Gëzimi i kosovarëve në vitin 1912, pas një lufte 
çlirimtare kundër turqve, ishte i shkurtër. Shqipëria e veriut (Kosova) 
dhe pjesë të tjera shqiptare u okupuan nga Serbia e madhe. 
Përpjekjet tona për liri nuk do të kishin pasur sukses sikur shtetet 
perëndimore të mos bindeshin se okupimi i Kosovës në vitin 1912 
ishte i padrejtë dhe kundër lirisë. Populli shqiptar në Kosovë 
asnjëherë nuk e shijoi lirinë gjatë kësaj periudhe dhe më së keqi kaloi 
nën regjimin e Millosheviqit.  

Regjimi i Sllobodan Millosheviqit shtypi popullin shqiptar me 
dhunë. Si reagim ndaj kësaj, kosovarët u përpoqën ta zgjidhin 
konfliktin nëpërmes rezistencës jo të dhunshme të udhëhequr nga dr. 
Ibrahim Rugova. Bota demokratike u bë dëshmitare e një situate e 
cila tregonte konturat e një gjenocidi në mes të Evropës dhe populli 
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shqiptar e kuptoi se rezistenca e padhunshme kundër Millosheviqit 
nuk jepte rezultat. Kjo situatë çoi në shfaqjen e një lëvizje guerile të 
vogël që u shndërrua në Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës (e themeluar 
në fillimvitet e nëntëdhjeta) dhe fitoi një mbështetje të fuqishme pas 
masakrës ndaj inspiruesit të saj Adem Jasharit dhe 40 anëtarëve të 
familjes së tij. Në këtë ndodhi u masakruan 52 persona nga ana e 
forcave jugosllave/serbe gjatë sulmit të tyre në Prekaz më 5 mars 
1998 në luginën e Drenicës. Kjo masakër dhe masakrat e tjera që u 
bënë gjatë periudhës nga mesi i vitit 1998 dhe pranvera e vitit 1999 
rezultuan me mijëra jetë të humbura. Kjo shkaktoi ngritjen e 
vëmendjes se çfarë po ndodh, u rrit frika e përsëritjes së masakrës së 
Srebrenicës. Masakrat vazhdonin, spastrimi etnik ndaj shqiptarëve 
filloi. Bashkësia ndërkombëtare vendosi sepse kjo nuk mund të 
tolerohej. 

Populli i Kosovës në fund u shpëtua nga NATO, pasi Ushtria 
Çlirimtare e Kosovës kishte bërë luftën e vetme të tipit të Davidit me 
Goliatin. NATO-ja, si shpëtimtare e popullit shqiptar, i bombardoi 
kryesisht caqet ushtarake serbe. Gjatë kësaj periudhe, nga marsi deri 
në qershor, regjimi i Millosheviqit në shenjë hakmarrje intensifikoi 
masakrat dhe shkatërrimin e vendbanimeve shqiptare në Kosovë.  

Më shumë se 10 000 njerëz u vranë, më shumë se 2 000 u morën si 
robër dhe u vendosën si mburoja të gjalla pranë objekteve ushtarake. 
Kaluan më shumë se dy vjet pas lufte, para se të lirohen robërit që 
kishin mbetur gjallë. Akoma kanë mbetur më shumë se 3 000 të 
zhdukur nga Kosova. Bombardimet e NATO-s do të mbesin një 
moment historik vendimtar për NATO-n: diktatorët nuk mund të 
llogarisin se nuk do të dënohen po qe se i ekspozojnë ndaj gjenocidit 
“popujt” e vet.  

Tani kur Kosova ndërton shtetin e vet ka rëndësi ta nënvizojmë 
kontratën e ndërsjellë të kuptueshmërisë në mes të kosovarëve, se 
lufta çlirimtare ishte e drejtuar ndaj një regjimi e jo ndaj një populli. 
Të gjithë kosovarët kanë të drejta të barabarta, por edhe përgjegjësi 
për shtetin e vet dhe së bashku do ta ndërtojnë të ardhmen e tyre të 
përbashkët. Shpresojmë se pavarësia e Kosovës do të përfundojë 
ankthin ballkanik - vatrën e barotit. Populli i Kosovës me gëzim pret 
të marrë pjesë në gjirin e bashkësisë evropiane si shtet i pavarur. 
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Referenca nr. 39 
 

Gazeta “VG”, shkurt 2008 
 

Të gjithë botës demokratike i them: faleminderit që 
keni besim në ne!  

 
Hashim Thaçi, kryeministër i Kosovës 
  
PRISHTINË (VG)  
Ky është momenti më i rëndësishëm në historinë tonë 
 
Hashim Thaçi, i mbështetur mirë, i ulur në karrige në pjesën e 

përparme të Parlamentit të Kosovës. 39-vjeçari shtatlartë, vital, 
trupdrejtë dhe me pamje solemne, e drejton në mënyrë të kujdesshme 
kravatën e kuqe para se të ngrihet për fjalim.  
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Sot presidenti dhe unë ju kemi ftuar këtu ta shpallim pavarësinë e 
Kosovës dhe t’i zgjedhim simbolet tona të ardhshme. Kemi pritur 
gjatë për këtë ditë, është sakrifikuar shumë të arrijmë këtu ku jemi 
sot. Falënderoj të gjithë ata që kanë luftuar dhe të gjithë ata që kanë 
vdekur për këtë moment, thotë Thaçi. Në 109 vendet nga 120 vendet e 
parlamentit, deputetët e gëzuar rrahin shuplaka me një ritëm të 
njëjtë. 11 vendet e deputetëve serbë janë bosh. 

Jam falënderues ndaj bashkësisë ndërkombëtare për ndihmën në 
rrugën tonë dhe për respektin e treguar ndaj popullit tonë dhe 
institucioneve tona. Nga sot Kosova do të jetë e lirë dhe e pavarur. Ne 
kurrë nuk e kemi humbur besimin, ne jemi krenarë që kemi arritur 
deri këtu. Ka qenë rrugë e gjatë, por kur do t’u rrëfejmë gjeneratave 
të ardhshme për këtë ditë, mund t’u themi se ia ka vlejtur të 
rrugëtojmë në rrugën tonë, thekson kryeministri. Ai merr stilolapsin 
dhe nënshkruan Deklaratën e Pavarësisë. 

Jashtë në rrugë në mënyrë euforike ngazëllehen dhjetëra mijëra 
njerëz, duke shikuar fluturimin e fishekzjarrëve në qiell dhe duke 
ngrënë ëmbëlsirë nga torta gjigante e pavarësisë. Oda e gëzimit - 
Symfonia 9 e Betovenit - tingëllon në prapavijë. Rrugët brenda në 
qytet janë të bllokuara, e për ta shmangur kaosin e tërësishëm të 
trafikut, njerëzit transportohen me autobusë në qytet. Një ditë 
fantastike, thotë Petrit Rrukiqi, duke ecur nëpër qytet me një flamur 
të madh në dorë. Nuk gjej fjalë të përshkruaj se sa i lumtur jam. Ka 
disa ditë që janë shitur në dyqane të gjithë flamujt shqiptarë kuq e zi, 
që janë duke i stolisur të gjitha shtëpitë, rrugët dhe ndërtesat publike. 
Gëzimi i pasionuar mbizotëron në Prishtinë. 

 
Hashim Thaçi që nga koha kur ishte student filloi betejën kundër 

regjimit të Sllobodan Millosheviqit. 
 ! Studioi jurisprudencën dhe historinë në Zvicër ! Udhëhoqi kryengritjen e armatosur kundër Millosheviqit ! Ka pasur pseudonimin “Gjarpri” ! I dyshuar për trafikim të armëve dhe narkotikëve ! Udhëhoqi negociatat për Kosovën në moshën 30-vjeçare 
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Sot bëhet pikërisht një javë prej se ëndrra më e madhe e Hashim 

Thaçit u bë realitet: 39-vjeçari do të hyjë në histori si kreu i parë i 
Qeverisë në Kosovën e lirë dhe të pavarur. Kanë kaluar vetëm nëntë 
vjet qëkur e zëvendësoi uniformën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës 
me kostumin e qepur nga rrobaqepësi. Zgjedhjet parlamentare të 
nëntorit të vitit të kaluar treguan se sa është i popullarizuar në mesin 
e kosovarëve. Partia e tij demokratike, PDK-ja, fitoi 34 për qind të 
votave, prandaj u bë forca udhëheqëse politike. Kur parakalon nëpër 
rrugën “Nëna Terezë” në Prishtinë, i rrethuar nga një ekip i 
truprojave të cilët hapin rrugën në turmën që kryeministri të 
parakalojë, e vërejmë shpejt se ai është i përmbajtur. 
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Në klasën e parë të shkollës fillore, Pejë, 1968 
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Nxënës i shkollës së mesme, Pejë, 1978
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Student në Prishtinë, 1981
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 Me një grup shokësh në shërbimin ushtarak  

në ish-Jugosllavi, 1982 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas lirimit nga burgu në 
fillimvitin 1987, me 

Ujkan Nikçin dhe Naser 
Salihajn, Pejë   
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 Fjalim në demonstratën e vitit 1987, në Oslo, me 
kërkesën: Kosova Republikë 

 

 
Me Fazli Veliun, kryetar i LPK-së, djv., Zvicër, 1988 
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 Me Fazli Veliun, kryetar i LPK-së,  djv., Avni Deharin, 

redaktor i "Zërit të Kosovës" dhe aktivistin e hershëm të 
LPK-së, Qani Deharin, Zvicër, 1988 

Me shokët, Isa Thaçi, Blerim Rexhepi, Ali Aliu, 1988
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Me një grup shokësh të LPK-së në Malmø-Suedi, 1988 

 

 
Fjalim në demonstratë, Oslo, 1989
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Apel për mbështetje të grevistëve për të drejtat e tyre 

legjitime, Tiranë, 1991 
 

 
Foto personale e miqve, znj. Berit Backer dhe z. Adem 

Demaçi, në zyrën time, Komiteti Norvegjez i Helsinkit, 1991 
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Fotografja e mirënjohur Ann-Christine Ekk, mike e 

shqiptarëve   
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Në festën e dasmës, me znj. Berit Backer, 1991 

 

 
Dorëzimi i peticionit Ministrisë së Jashtme norvegjeze në emër 

të komunitetit shqiptar dhe kroat në Norvegji, 1993. Pranë 
meje z. Ivan Poljac, ambasador i parë i Kroacisë në Norvegji. 
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Vjenë, shëtitje pas një konference, 1993 
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Përcjellja mortore e znj. Berit Backer. Adem Demaçi, 
Gazmend Pula, Nufri Lekaj, Shkëlzen Kukleci, Musa 

Ramadani, Qani Dehari, 1993 
 

 
Fjalim në takimin e miqësisë norvegjezo-shqiptare, 1994 
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Fjalim në demonstratë, Oslo, 1995 

 

 
Demonstrata e 7 marsit 1998 në përkrahje të UÇK-së, në Oslo 
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Me ushtarin e UÇK-së, Esat Kadriaj, në Tropojë,  

korrik-gusht 1998 
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Me Isa Thaçin dhe Esat Kadriajn në Tropojë, korrik 1998 
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Stafi i Zyrës së Kosovës në Norvegji nga e majta: Fatmir 
Zymberi, Gëzim Haklaj, Nufri Lekaj, Shkëlzen Kukleci, 

Bajram Mjeku dhe Sylo Taraku, 1999 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fjalim gjatë hapjes solemne të 
Përfaqësisë Diplomatike të 
Kosovës në Norvegji, 1999 
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 Një dolli për të ftuarit me rastin e hapjes solemne të 
Përfaqësisë Diplomatike të Kosovës në Norvegji, 1999. Pranë 

meje z. Fatmir Zymberi dhe znj. Maria Warsinska. 
 

 
Bisedë me z. Blankenborg (kryetar i Komisionit për Politikë 

të Jashtme në parlamentin norvegjez) me rastin e hapjes 
solemne të Zyrës së Kosovës në Norvegji, 1999 
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Fjala përshëndetëse me rastin e njohjes zyrtare të pavarësisë 

së Kosovës nga shteti norvegjez, 2008 
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 Fjala përshëndetëse e znj. Maria F. Warsinska 
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 Fjala përshëndetëse e kirurgut të mirënjohur z. Erik Fosse 
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Fjala përshëndetëse e profesorit Svein Mønnesland 
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  Fjala përshëndetëse e z. Sabri Hamitit 
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Fjala përshëndetëse e z. Xhavit Haliti (duke evokuar kujtime 

për znj. Berit Backer) 
   

 
Mirënjohje për gazetarin z. Pål Refsdal 

 
 



261 
 

Politika nordike 

Pasthënie 
 
         Bedri Islami, ish-kryetar i LPK-së 
 

 
 

Një dëshmi konkrete e angazhimit të 
personaliteteve të LPK-së në emigracion 

 
Nufri Leka është një ndër emrat më të njohur të shqiptarëve në 

Skandinavi, sidomos në Norvegji, ku ishte në ekzil dhe ku vazhdon të 
jetojë edhe pas çlirimit të Kosovës. Ai nuk është bërë rastësisht i tillë 
dhe, po ashtu, jo rastësisht ka marrë mbi supet e tij një barrë që për 
shumëkënd është dukur si “e pakohë”, “e panevojshme” dhe “e 
vështirë”, por që ka qenë një barrë e domosdoshme. Është bëri i tillë 
sepse gjithë jetën e tij të ndërgjegjshme, Ai, ashtu si edhe më parë Fisi 
i tij, e lidhi me realizimin e përcaktimit për një Kosovë të pavarur.  

Është dukur “e pakohë” sepse në mendimin e shumë njerëzve, 
jashtë e brenda në Kosovë, çështja e saj do të zgjidhej apriori 
nëpërmjet respektimit të të drejtave të njeriut dhe se çështja e Kosovës 
nuk është shtruar e nuk ka përse të shtrohet për zgjidhje. Kjo gjetje, “e 
pakohë”, dëshmoi se ishte dega e parë nga do të varej pushtimi i 
përhershëm i Kosovës. 

Është quajtur “e panevojshme”, veçanërisht pas vitit 1990, sepse 
tashmë kjo do të ishte një çështje që mund të zgjidhej vetëm nëpërmjet 
pacifizimit të Kosovës, bisedave pa fund dhe konferencave të shtypit, 
ndaj nuk është e nevojshme që gjërat të radikalizohen, të ashpërsohen. 
Kjo gjetje, “e panevojshme”, do të ishte një degë tjetër, ku, mjerisht, do 
të vareshin ëndrrat e thara të njerëzve që kishin aspiruar për shtetin e 
Kosovës dhe do të paraqiste një shqiptar krejt tjetër, nga sa ishte në 
përfytyrimin kodik të botës, pra një shqiptar të nënshtruar. 

Është quajtur “e vështirë” sepse tashmë Kosova ndodhej para 
zgjidhjes finale të së ardhmes së saj; pas kësaj etape historike nuk do 
të mund të kishte një pritje tjetër por, pikërisht sepse do të ishte një 
ndeshje e fundit, ajo do të ishte edhe më e vështira. Nga njëra anë 
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ishte një makineri e stërmadhe serbe, e pajisur me mjetet moderne të 
luftës dhe me një psikologji vandale ndaj shqiptarëve, nga ana tjetër, 
një popull i shtypur, i çarmatosur, edhe ushtarakisht edhe politikisht, i 
cili, ashtu si nuk kishte armë, nuk kishte as udhëheqje të denjë drejt 
zgjidhjes së problemit jetik. 

Pikërisht në këtë kohë, kur ishin bërë bashkë “e pamundura” dhe “e 
vështira”, siç propagandonte me zell “alternativa kosovare”, për 
mendimin tim dhe të disa bashkëveprimtarëve, në kuadër të luftës 
speciale serbe, të inskenuar në Beograd dhe e komanduar nga 
Beogradi, një strukturë e organizuar që më herët, e cila kishte pasur 
një “Lindje të përgjakur”, Lëvizja Popullore e Kosovës, themeluar më 
17 janar 1982, me bashkimin e tri grupimeve politike klandestine të 
kohës, do ta merrte përsipër trasimin e një rruge të re, qëndrestare, si 
rruga e fundit, por e domosdoshme. Nufri Lekaj do të ishte një prej 
përbërësve të këtij grupimi dhe drejtues i saj në viset skandinave, ku 
ende prania e shqiptarëve nuk ishte aq e madhe sa në disa shtete të 
tjera, po ku po rritej vrullshëm. 

Pasi ka bërë një rrugë të gjatë, që nga viti 1987, kur ai do ta fillojë 
jetën dhe angazhimet në ekzil, por edhe më herët se kaq, që kur ai nis 
të bëhet pjesë e lëvizjeve protestuese dhe e të burgosurve politikë, tani, 
kur, si të them, gjërat kanë filluar ta zënë vendin e tyre dhe lëvizja e 
“koreve të tokës është qetësuar pas vullkanizimit të Kosovës”, ai vjen 
me një libër, që lexuesit do ta kenë në duart e tyre, si një dëshmi më 
shumë konkrete e gjërave që duheshin kuptuar shumë më herët, por 
edhe që u pritën si një përmbysje e fuqishme.  

Unë vetë, që pas janarit të vitit 1993, i kam takuar po kësaj 
strukture, Lëvizjes Popullore të Kosovës, pra duke qenë i brendshëm, 
shpeshherë kam menduar se di shumë gjëra, për të mos thënë se 
shumicën e tyre, por libri i Nufriut është një shkollim i mëtejshëm 
edhe për mua, sepse nëpërmjet këtij libri jo vetëm kureshtja, por edhe 
vetëdija rizgjohen për të parë një përmasë të re të Lëvizjes, që nga vitet 
kur ajo ishte e vetmja forcë politike në emigracion, që bënte bashkimin 
e njerëzve, jashtë çdo përcaktimi ideologjik, fetar apo regjional, deri në 
përmbylljen e misionit të saj çlirimtar. Por tashmë e parë nëpërmjet 
jetës së një njeriu, i cili, ashtu si ka qenë pjesë e saj, ka qenë 
njëkohësisht edhe drejtues. 
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Përse është i veçantë ky libër, i cili, aq sa është autobiografik, është 
edhe gjithëpërfshirës? 

Libri i dedikohet mikës së madhe të shqiptarëve, zonjës Berit 
Backer. Ajo, ndoshta si askush tjetër në shtetet skandinave, u bë 
zëdhënësja e një populli të vuajtur, e cila, pasi i besoi kësaj çështjeje, 
me gjithë fuqinë e shpirtit të saj, prandaj si pararendje e masakrës 
serbe, u vra nga një dorë e zgjatur serbe, kur i duhej më së shumti 
Kosovës dhe çështjes së saj. Dedikimi i librit zonjës Backer është 
shenjë fisnikërie, sepse dëshmon se populli ynë nuk i harron ata që u 
sakrifikuan për të, qofshin edhe të largët pasi, duke u bërë pjesë e 
kauzës sonë, ata u bënë një pjesë e jona. Është edhe më tej se kaq: 
është dëshmi se njerëzit e një strukture politike, si Lëvizja Popullore e 
Kosovës, e cila aq shumë është diskredituar e shantazhuar si 
përçmuese e Perëndimit, e ka gjetur më shpejt dhe më fort se gjithë 
forcat e tjera politike rrugën e koordinimit me botën perëndimore. Kjo 
vetvetiu ngjan, siç do të informohem më vonë, në shembullin e 
bashkëveprimtarit të tij, Ibrahim Kelmendi, i cili qysh në vitin 1978 do 
ta kishte këshillën e përkrahjen e profesorit të tij gjerman, Jürgen 
Link, dhe të albanologut kroat Lazër Dodiq, në Universitetin ku ai 
studionte, për formulimin e Programit dhe të Statutit të Organizatës 
që e formuan atë vit, të cilit i bëri korrekturë gjuhësore e  
drejtshkrimore edhe Jusuf Gërvalla, posa u arratis në Gjermani 
(dhjetor 1980).  

Libri i Nufi R. Lekaj dëshmon për këtë të vërtetë, ku edhe në vende 
me një politikë të mbyllur të brendshme dhe të ftohtë, njëkohësisht 
ngjarjet e Kosovës do të fillojnë ta zgjojnë vëmendjen e më pas 
përkushtimin e tyre, duke kaluar nga mosnjohja e çështjes së saj tek 
ndihma e pakursyer. Në faqet e librit do të gjejmë se si fillon shkrirja e 
akujve diplomatikë edhe në një “tokë të ngrirë politike”, se si nga 
moskuptimi do të fillojë sqarimi i gjërave. Do të jenë të pranishëm në 
libër emrat e politikanëve të njohur norvegjezë, danezë e suedezë, me 
luhatjen dhe praninë e tyre, do të jenë organizata dhe struktura 
politike e shtetërore, të cilat, njëra pas tjetrës, do të bëhen pjesë e 
zgjidhjes, por jo zgjidhja vetë; do të jenë diplomatë dhe gazetarë, të 
cilët, nëpërmjet lidhjeve me strukturat dhe njerëzit e LPK-së, do t’i 
vendosin lidhjet dhe kontaktet me UÇK-në, pasi mund të kalojë 
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nëpërmjet së njëjtës derë. Tashmë duhet pohuar, pa asnjë lloj droje, se 
Lëvizja Popullore e Kosovës në Perëndim ishte UÇK-ja në Perëndim 
dhe një ndër përfaqësuesit e saj më të vyer e më të devotshëm do të 
jetë edhe Nufri Leka. 

Në parathënien shumë interesante të librit, nëpërmjet së cilës është 
panorama politike, e deri-diku historike e vendeve skandinave, me 
theks të veçantë e shtetit norvegjez, politika e sotme në Kosovë, por 
edhe në Shqipëri, mund ta gjejë mësimin e vyer, se në të mirën e 
kombit është e domosdoshme ajo që bashkon politikën dhe partitë e 
këtyre vendeve, krijimi i imazhit dhe linjës së përbashkët, duke u nisur 
nga pikat pajtuese, e jo nga kundërshtitë... Ky mësim është tepër 
domethënës për një vend dhe shtet si Kosova, ku çdo gjë po bëhet për 
herë të parë dhe ku mundësia e gabimeve është shumë më e madhe se 
kudo tjetër. Dua të besoj se nëpërmjet kësaj parathënie, e cila duhet të 
ketë qenë qëllimi i fillesës për botimin e këtij libri, janë ngritur edhe 
disa ngrehina të tjera, të domosdoshme. 

Lëvizja Popullore e Kosovës në vendet skandinave e ka zanafillën 
konkrete qysh në vitet 1979-1982, me bërthamat e saj të para në Suedi 
e Danimarkë; në Suedi bashkëshortët Shefkate e Nexhmi Sherolli 
(mitrovicali e porgradecar), bashkëshortët Shehide e Xhemail Duraku 
(prishtinali), Sherif Gjonbalaj (vuthjan), Fitore Malo (çame), Sherif 
Osmani (tetovar), bashkëshortët Shpetime e Musli Fida (struganë), 
Xhelal Ademi e Sadullah Zendeli (gostivarli), Tomë Camaj (malësor i 
Malësisë së Madhe) e të tjerë, e përforcuar më vonë edhe me 
veprimtarë të rryer, si Hajdin Abazi dhe të tjerë; në Danimarkë 
tetovarët Abdyhalim Kasami, Xhemil Zeqiri, Remzi Loku, Xhevahir 
Fetahu, Besnik Lajçi (rugovas), duke u konsoliduar më vonë me 
bashkëshortët Emine e Ibrahim Xhemajli (ferizajli), të cilët Lëvizja i 
caktoi atje për strehim që ta koordinonin organizimin e tyre, e shumë 
të tjerë; në Norvegji Lëvizja është ngritur më fuqishëm në vitin 1987, si 
një lëvizje e organizuar, gjysmëklandestine në organizim dhe 
krejtësisht legale në qëllimin e saj. Ndërkohë, në vendet e tjera, 
sidomos në Gjermani dhe në Zvicër, lëvizja klandestine kishte thuajse 
në dekadë që vepronte dhe që nga janari i vitit 1982 edhe si strukturë e 
mirëfilltë dhe e bashkuar. Shkaku i ngritjes pesë vjet më vonë në 
Norvegji është tepër i thjeshtë: asokohe atje ende nuk ishte një 
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emigrim i ndjeshëm numerik shqiptar e, për më tepër, edhe ata që 
kishin provuar të bënin diçka, pas ndarjes nga trungu i Lëvizjes, si 
Novosella apo Durmishi, nuk kishin qenë shëmbëlltyrë që duheshin 
ndjekur. Lëvizja në shtetet skandinave do të krijohej me miratimin e 
udhëheqjes së saj, si dhe me praninë e përhershme dhe të nevojshme, 
fillimisht të Ibrahim Kelmendit, më vonë edhe të Jashar Salihajt, 
Xhavit Halitit, Ali Ahmetit, Gafurr Elshani, Gjyle Krasniqit, e të tjerë, 
si veprimtarë me njohje të gjerë dhe me ndikim politik e shoqëror; por 
tashmë ajo edhe në Norvegji do ta gjejë terrenin e saj të vyer dhe të 
dobishëm. Prania e Nufri Lekajt si pjesë dhe si drejtues është një 
shkak më tepër për të pasur besueshmëri dhe mbështetje. Kjo ka 
ndodhur kudo në shtrirjen e kësaj Organizate: krahas vizionit të saj 
dhe ideve që bartte, të cilat fillimisht nuk ishin aq të kapshme nga 
njerëzit e thjeshtë e hallexhinj, ajo është mbështetur edhe në imazhin e 
figurave thellësisht atdhetare dhe me përkushtim. 

Ndonëse do të quhej një lëvizje sektare, ajo do të dilte, thuajse 
gjithnjë, mbi interesat e një strukture politike moniste e autokratike 
dhe do të bëhej apotheoza e një shtrirje politike të shqiptarëve kudo, 
nëpërmjet së cilës formë që kanë dashur, edhe kur ka qenë e bindur se 
mund të ishte paskëtaj në një minorancë politike. Për shumëkënd 
mund të jetë e çuditshme sot se si nëpërmjet Lëvizjes janë organizuar 
vizitat e para të Ibrahim Rugovës në vendet skandinave, se si liderët e 
Lidhjes Demokratike, megjithëse politikisht kundër Lëvizjes, 
nëpërmjet saj kanë marrë kontaktet dhe janë pritur në qarqet 
diplomatike, se si ministrat e së ashtuquajturës “Qeveri Bukoshi”, po 
përsëri nëpërmjet Lëvizjes, janë bërë pjesë e pritjeve dhe e takimeve. E 
më pas, po të njëjtët, ku përsëri del në pah figura kontroverse e Jusuf 
Buxhovit, do të jenë zëdhënësit më të zëshme kundër prishjes së 
bashkësive shqiptare, kundër fondeve në ndihmë të Kosovës dhe të 
burgosurve politikë, në Kosovë dhe në Shqipëri, për të ngritur 
struktura ndarëse. 

Norvegjia, ndryshe nga shtetet e tjera në Perëndim, do të ketë një 
tablo tjetër përbashkimi, ndarja nuk do të jetë aq gërryese, përdallimet 
nuk do të jenë aq të thella, dhe kjo ka lidhje me atë që autori nuk e 
përmend, por që është fakt i njohur, me rolin e tij, si drejtues dhe si 
personalitet, në mjedisin e kësaj mërgate dhe që do të ketë një fryt të 
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jashtëzakonshëm gjatë luftës çlirimtare: së fundmi, është i vetmi shtet 
ku pothuajse e gjithë ndihma e shqiptarëve do të ketë një destinacion: 
Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës. 

Nëse do të mësosh se si ka rrjedhur ecuria dhe fuqizimi i 
mbështetjes për Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës dhe rrugëtimi i 
njerëzve drejt saj, ky libër është një vlerë dhe njëkohësisht një dritare e 
pazakontë. Nëpërmjet fakteve dhe dokumenteve historike, shumica të 
cituar dhe të botuar në libër, mund të mësosh se është kaluar 
nëpërmjet shpalljes së fakteve, edhe kur nuk je i besuar; nëpërmjet 
deklaratave, edhe kur ato janë quajtur heretike; nëpërmjet njohjeve 
me publicistë dhe aktivistë të të drejtave të njeriut, edhe pse fillimisht 
kanë qenë të paktë; nëpërmjet botimeve të ndryshëm në shtypin e 
kohës; edhe pse gazetat bënin kujdes; nëpërmjet takimeve me shtetarë 
dhe diplomatë; edhe pse ata ishin të vëmendshëm që të mos trazonin 
Jugosllavinë e mbetur, deri tek kalimi në demonstrata dhe protesta 
masive... Ky përshkallëzim ka çuar pastaj deri tek njohja, përkrahja 
dhe mbështetja e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Nufri Lekaj i jep të 
gjitha këto nëpërmjet rrëfimit të tij, në vetën e parë njëjës, por 
shumëkush mund ta zhvendosë emrin e tij dhe të vendosë një emër 
apo një shtet tjetër; pasi kjo ka qenë një rrugë e përbashkët, e cila, 
diku është ndjekur mrekullisht e diku tjetër ka pasur pengesa. Në 
Norvegji kjo rrugë ka edhe emrin e Nufri Lekajt dhe të Lëvizjes 
Popullore të Kosovës. 

Pas demonstratës dhe metingut masiv të Lëvizjes në mbështetje të 
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, që do të zhvillohej në Gjermani, në 
vitin 1996, nën kujdesin e Lëvizjes Popullore të Kosovës dhe në 
drejtimin e Fehmi Lladrovcit, tashmë hero i Kosovës, dhe të Ibrahim 
Kelmendit, vendi tjetër më i parë ku do të zhvillohej një demonstrim i 
tillë, do të jetë Norvegjia. Kjo do të jetë edhe pika më kulmore e 
parapërgatitjes së mbështetjes fuqishëm të luftës dhe kjo u bë realitet, 
në një masë kohore shumë të shkurtër, që nga dërgimi i ndihmave, 
vullnetarëve, spitalit fushor e deri tek gazetarët e diplomatët 
norvegjezë, e më tej, skandinavë apo anglezë. Ka qenë një mbështetje 
totale, e cila zë vendin e saj të veçantë në historinë e re të Kosovës. 

Do të ishte i mangët ky shkrim për librin e Nufri Lekajt nëse nuk do 
të shtonim diçka edhe për njeriun, për të cilin autori ka “harruar” të 
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flasë, ose thjesht nuk ka dashur të flasë. 
Në librin e tij gjysmëbiografik e gjysmëdokumentar, Nufri Lekaj ka 

treguar se jeta e tij ka qenë e lidhur me Kosovën pazgjidhshmërisht, 
edhe pse kjo ka qenë një rrugë e vështirë, e lodhshme dhe mund të 
kishte edhe rreziqe të tjera përballë vetes, ashtu si ndodhi me zonjën 
Berit Backer. 

Është e nevojshme të themi diçka më shumë: ndoshta mund të 
përmblidhet edhe thjesht në atë, që ky njeri, gjatë gjithë kohës, ka 
pasur besimin më të ndjeshëm të strukturave drejtuese të Organizatës 
dhe mbështetjen e saj. Kjo ka ndodhur sepse, po aq sa ka spikatur roli i 
tij si drejtues, po aq e ndjeshme ka qenë edhe figura e tij si njeri; aq sa 
ka qenë ai i besueshëm në radhët e Organizatës, po aq i besueshëm ka 
qenë ai edhe për diplomacinë ndërkombëtare, se shpeshherë tek figura 
e tij kanë qenë në një: përmasat e militantit të vyer, e njeriut besnik, e 
studiuesit të ditur, e gazetarit të pasionuar, e të gjitha bashkë në 
figurën e një personaliteti që, pasi bëri detyrën e tij ndaj Kosovës, nuk 
kërkoi shpërblim prej saj, por vazhdon edhe tani, qoftë edhe 
nëpërmjet këtij libri, ta bëjë punën e tij. 

Dhe kjo ka qenë e mbetet një punë e vyer, e dobishme dhe 
kurdoherë në të mirë të Kosovës dhe të njerëzve të saj. 

Ndaj, ashtu si ishte jeta e tij, ashtu është edhe ky libër: i vyer për të 
gjithë sepse, edhe kësaj here, i shërben përbashkimit të njerëzve. Dhe 
është i mirëseardhur.  
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