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Abstrakt: 
Teksti shqyrton mundësinë e formimit dhe përkujdesjes së komuniteteve alternative, 
duke marrë si shembull Koalicionin e Grave për Paqe të krijuar nga Rrjeti i Grave të 
Kosovës dhe rrjeti i Grave në të Zeza. Pyetja themelore që shërben si pikënisje e këtij 
teksti është nëse janë të mundshme komunitetet që tejkalojnë përkatësinë identitare 
dhe në çfarë marrëdhënie janë ato me “komunitetet” e përcaktuara nga territori, 
kombi (ose shteti kombëtar), si dhe me trupat supranacionalë artificialë e simbolikë, 
këtu të përfshira me nocionin e bashkësisë ndërkombëtare. Qëllim themelor është 
hulumtimi i potencialit politik të komunitetit që dëshiron të mbështetet tek logjika 
e paqes dhe e hedhjes poshtë të logjikës së zotërimit (nën parullën “njerëzit, jo 
territoret”). Komuniteti i aktivisteve, i realizuar në formën e Koalicionit të Grave 
për Paqe, përkufizohet si një komunitet i shpronësuar, ndërsa ky koncept zhvillohet 
mbi bazën e teksteve të Xhudit Batler (Judith Buttler) dhe Atena Atanasiu (Athena 
Athanasiou). Ky koncept frytdhënës filozofik inkuadrohet këtu, për t’iu përqasur në 
një mënyrë tjetër kontekstit të shtetit ambivalent, të ndarë e të copëzuar, si dhe të 
luftës së vazhdueshme dhe të pranishme për një kohë të gjatë.
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I gjithë ky libër i kushtohet figurës së armikut dhe përpjekjes për ta kuptuar, marrë 
në konsideratë dhe për t’u shlyer me të – por jo në kuptimin e shlyerjes së hesapve 
siç ndodh rëndom me armikun, por përmes rikonfigurimit dhe artikulimit ndryshe 
të marrëdhënieve me të – dhe teksti i fundit i përmbledhur këtu ka në qendër të vet 
pikërisht një përpjekje për të themeluar një komunitet të ri. Si të jesh bashkë me 
armikun? Si të shkatërrohet aura e armiqësisë, e krijuar pikërisht mbi presupozimet 
e ekzistencës së një kolektivi, bashkësie të mbyllur, të përhershëm dhe unik dhe të 
krijohet një komunitet që është i ndryshëm? A është një komunitet i këtillë çështje 
gjithmonë dhe vetëm e përfytyrimit (për më tepër, e trillimit), diçka për të cilën 
padyshim mund të jepet llogari, edhe pse gjatë ndërtimit të tij gjithmonë do të dalë se 
dikund llogaria u bë gabim?

Ideja themelore e këtij teksti – të rivlerësojë mundësinë e komuniteteve alternative 
ose madje utopike që nuk bazohen tek territori, gjaku dhe kujtesa e përbashkët, edhe 
pse duhet t’i marrin ato në konsideratë – më ka lindur më herët kur lexova një paragraf 
në njërin prej teksteve të rralla që merren me marrëdhëniet midis aktivisteve feministe 
nga Kosova dhe Serbia. Në tekstin “Gratë në Kosovë: terrenet e kontestuara”, të botuar 
në vitin 1999, Julie Mertus pohon:

Aktivistet serbe dhe aktivistet shqiptare ballafaqohen, ndërkaq, me 
një seri zgjedhjesh deri-diku të ndryshme në procesin e formimit të 
identitetit. Gratë nga Serbia (Serbian women) që luftojnë për të drejtat 
e grave, të refugjatëve dhe minoriteteve nacionale, janë të etiketuara 
si tradhtare në komunitetet e tyre. Për të qenë aktiviste që luftojnë 
për të drejtat e grave, gratë nga Serbia kanë qenë të detyruara ta 
vendosin identitetin e vet gjinor para identitetit të vet serb – emërtim 
që në bashkësinë ndërkombëtare u barazua me shtypësin/agresorin/
kriminelin e luftës. Po ashtu, gratë shqiptare (Albanian women) që 
luftojnë për të drejtat e  grave dhe flasin për të drejtat e njeriut për të 
gjithë, janë në rrezik që populli i tyre t’i shpallë tradhtare. Mirëpo, thirrja 
për solidaritet midis shqiptarëve të Kosovës është aq e fuqishme, ndërsa 
çmimi i daljes nga radhët aq i lartë, saqë shumica e shqiptareve nuk 
mund të zgjedhë dhe ta shquajë identitetin e vet gjinor në vend të atij 
shqiptar. Gjithashtu, për dallim nga serbet, ato as që janë të detyruara ta 
bëjnë një gjë të tillë, meqenëse “shqiptari i Kosovës” nuk është i barazuar 
me agresorin, por me viktimën e përvuajtur. (Mertus, 1999, 172-173)

 
Nocioni “komunitet” në këtë fragment shfaqet dy herë dhe pikërisht në dy kontekste 

plotësisht të ndryshme. Për këtë tekst asnjëri prej tyre nuk është qendror, megjithëse 
do të shihet që të dy ndikojnë fuqishëm në pa/mundësinë e zhvillimit të komunitetit 
që dëshiroj të shqyrtoj këtu. Në këtë paragraf aktivistet janë të ndara: janë të ndara 
midis tyre dhe janë të lidhura me “të vetët”, qoftë me solidaritet, qoftë me faktin që “të 
tyret” i mohojnë/përjashtojnë. Kësaj ndarjeje të ndërsjelltë para së gjithash i referohen 
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atributet kombëtare – (gratë) shqiptare dhe serbe – por edhe alegoria që këto kombësi 
i shndërron në agresorë dhe viktima. Së fundi, si paragrafi konkret edhe teksti në 
tërësi i kushtohen përcaktimit të qëndrueshmërisë së identitetit, gjinor e kombëtar, si 
dhe gërshetimit potencial të tyre. Çështja që më preokupon në tekstin tim është nëse 
është i mundshëm një komunitet mbi dhe jashtë identitetit, një komunitet feminist që 
nuk është ekskluzivisht gjinor dhe as që është në mënyrë vendimtare i përcaktuar nga 
përkatësia këtij apo atij populli.

Pse ky tekst përqendrohet te komuniteti i aktivisteve feministe? Në pjesën e parë do 
t’i përgjigjem kësaj pyetjeje, duke e paraqitur këtë komunitet si të formuar në mënyrë 
paradigmatike nga “shpronësimi” (dispossession).218 Ekzistojnë mënyra të shumta për 
të përkufizuar feminizmin. Nga ana tjetër, edhe pse bëhet fjalë për diçka ekzistenca e së 
cilës në vetvete nënkuptohet, nuk është edhe aq e thjeshtë ta përkufizosh komunitetin 
feminist përveç se me disa cilësime njësoj të paqarta, krahas atyre alternative dhe 
utopike. Si shembull të komunitetit të të pafuqizuarave/shpronësuarave do të shqyrtoj 
Koalicionin e Grave për Paqe, të krijuar nga Rrjeti i Grave në të Zeza dhe Rrjeti i Grupeve 
të Grave të Kosovës. Këtë shembull e konsideroj të çmuar për shqyrtimin e natyrës së 
komuniteteve, të cilat nuk janë as organike dhe simbolike si “populli ynë”, as artificiale 
e simbolike si “bashkësia ndërkombëtare”. Konteksti në të cilin shfaqet ky komunitet 
– konteksti i shtetit ambivalent, të ndarë e të copëzuar, i luftës së vazhdueshme për një 
kohë të gjatë, si dhe gërshetimi me praninë e të dy “komuniteteve” të përmendura – do 
të hapë dimensione të ndryshme të karakterit të tij alternativ, ndërsa pengesat ndaj 
qëndrueshmërisë së tij do të shihen si tregues të karakterit të tij thelbësisht utopik.

Komuniteti feminist si komnitet i të “shpronësuarave” 

Në librin Dispossession, Xhudit Batler dhe Atena Atanasiu këtë nocion shumështresor 
e përcaktojnë me vlerë të dyfishtë. Shpronësimi ka domethënie pozitive, sepse shfaqet 
si kusht i autonomisë: si individë mund të jemi autonomë pikërisht pse ekzistojnë kufij 
të caktuar heteronomë për vetëmjaftueshmërinë tonë, të cilët, përkundër autonomisë, 
bëjnë që të jemi qenie thelbësisht relacionale dhe reciprokisht të ndërvarura. Me fjalë 
të tjera, edhe pse e zotërojmë vetveten, kjo pronësi nuk është asnjëherë absolute, 
asnjëherë pa mbetje, asnjëherë nuk i përjashton të tjerët të ndryshëm jashtë nesh – të 
cilët mund dhe nuk jemi të detyruar që ndërgjegjshëm t’i përfshijmë në përcaktimin e 
kufijve vetjakë. Në anën tjetër, shpronësimi nënkupton edhe një gjendje në të cilën nën 
një formë detyrimi mbetemi të privuar nga prona: privohemi nga shtëpia, privohemi 
nga të drejtat qytetare, mjetet për jetesë, toka, ajo që, deshëm ne apo s’deshëm, na 
lidh me diçka “tonën”, me diçka që na përket. Lufta ose trajtat e ndryshme të dhunës 
juridike shpronësimin e sjellin deri te kufijtë e mundësisë për të mbijetuar ose te 

218 Krahas vetëdijes se fjala është për një neologjizëm që as në gjuhën angleze, nga e cila përkthehet këtu, 
nuk është një term në përdorim të përgjithshëm, nocionin dispossession e përkthej si shpronësim, duke 
iu referuar kështu domethënieve të tij të shumëfishta: të privosh nga prona, të përjashtosh nga ndarja 
e pronës, por edhe të syrgjynosësh, dëbosh dikë. Më pas në tekst do e zhvilloj më tej domethënien e tij, 
duke iu referuar librit Dispossession (Butler & Athanasiou, 2013).
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gjendja në të cilën mundësia e vetë jetës vihet në pikëpyetje (Butler & Athanasiou, 
2013, 2-3.)

Duke i zhvilluar këto dy këndvështrime të shpronësimit, Batler dhe Atanasiu 
këmbëngulin te dy pika qenësore shtesë. Ajo që i lidh të dy trajtat e shpronësimit është 
varësia strukturore nga normat shoqërore, të cilat janë rregullatore dhe mundësojnë 
komunikimin kulturor (Ibid., 92). Normat janë aty “para” individit dhe vendosjes së 
tij në botën e relacioneve dhe reciprocitetit: ato e kushtëzojnë mënyrën me të cilën 
“e zgjedhim” autonominë në marrëdhëniet e ndërvarësisë, mënyrën me të cilën e 
ndërtojmë sociabilitetin në të cilin investojmë vetveten. Po ashtu, normat rregullatore 
(gjithsesi, rregullatore në një mënyrë tjetër, megjithëse shpesh të lidhura simbolikisht 
me të parat) nuk i kushtëzojnë vetëm trajtat e reciprocitetit, por edhe mundësitë 
radikale të mbijetesës sonë. Për arsye se, bie fjala, në një vend të caktuar në planet 
emrat janë të normativizuara në një mënyrë të caktuar, për arsye se janë në një lidhje të 
vendosur shoqërisht me kujtime, përfytyrime dhe pritje të caktuara, njerëzit mund t’u 
ekspozohen formave të ndryshme të represionit, torturave dhe mund të privohen nga 
dinjiteti dhe jeta. Nga ana tjetër, ndërkaq, këto dy domethënie të shpronësimit duhet 
edhe të ndahen, meqënëse midis gjendjes së shpronësimit, apo ndryshe relacionalitetit 
tonë bazik (më së shpeshti plotësisht të pavullnetshëm) që na bën të shpronësuar, 
të privuar nga ajo që është dashur të jetë jona, nuk ekziston një “lidhje ontologjike, 
kauzale ose kronologjike”. (Ibid., 5). Mungesa e kësaj lidhjeje mund të lërë hapësirë për 
veprim, respektivisht hapësirë për përpjekje për krijimin e komuniteteve të tjera që i 
ripërkufizojnë normat shoqërore ekzistuese.

Është tepër e rëndësishme të kuptohet se në ç‘mënyrë historitë e materializimit 
të trupave të caktuar dhe ndërtimit të autonomive të caktuara dhe sferave të 
sociabilitetit të tyre formojnë pozitën e pronës sot. Të kesh autonomi, shtet dhe të 
drejta, siç dëshmojnë Butler dhe Atanasiu, gjithsesi do të thotë të hasësh në histori 
robërie, kolonizim, apartejd, tëhuajësim kapitalist, imigracion dhe politika azili, 
mutikulturalizëm postkolonial liberal, normativitet gjinor dhe seksual,  politika mbi 
sigurinë dhe politika humanitare (Ibid., 10). Të kesh autonomi, shtet dhe të drejta po 
ashtu nuk është as gjendje permanente as e pandryshueshme dhe këtë na e kujtojnë si 
historitë e krijimit të shteteve, ashtu edhe lidhja inherente e historisë së fenomeneve 
të përmendura me historinë e vet shteteve, të drejtave të njeriut dhe autonomisë.

Në ç’mënyrë mund të pohohet se komuniteti feminist është komunitet i të 
shpronësuarave? Në feminizëm ekziston një traditë e gjatë, megjithëse e vënë 
në dyshim, e cila e thekson fuqishëm virtytin e relacionalitetit (Gilligan, 1982), 
virtyt që, siç pohohet, gratë e artikulojnë dhe e pranojnë me më shumë gatishmëri. 
Relacionaliteti i kuptuar kështu jo rrallë vihet në lidhje me etikën e përkujdesjes, 
ku përkujdesja është një “praktikë shoqërore dhe morale, të cilën e karakterizon 
përkushtimi i sjelljes së drejtë ndaj vetvetes, të tjerëve dhe botës materiale”, vetëdije 
e ndërtuar se mund të jetojmë vetëm në saje të pranisë së të tjerëve që i kontribuojnë 
mirëqenies sonë (Sevenhuijsen, 2005, 12). Duke mos e anashkaluar tërësisht këtë 
traditë mendimi – meqenëse ajo mund të jetë jashtëzakonisht e çmuar në rastet kur 
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shpronësimi barazohet me privimin në luftë dhe abrogimin e të drejtave – do të pohoja 
se këtu është më e rëndësishme të theksohet këmbëngulja te kufijtë e autonomisë dhe 
komuniteti që mund të zhvillohet pikërisht mbi vetëdijen për ata kufij. Një komunitet i 
tillë është alternativ në masën në të cilën përpiqet t’i kontestojë normat shoqërore që e 
rregullojnë edhe autonominë edhe ndërvarësinë e individëve gjoja të vetëmjaftueshëm.

Procesi i ndërtimit të komunitetit, tek i cili relacionaliteti vendoset krah për krah 
me autonominë, presupozon mendimin jashtë logjikës së pronës (Butler & Athanasiou, 
2013, 7). Logjika e pronës nuk ka të bëjë vetëm me pronësinë, por edhe me të drejtën e 
parafytyruar, e cila buron prej saj, për ta përcaktuar dhe shpallur njerëzoren në pajtim 
me vlerësimin e pushtetit të secilit që ta zotërojë vetveten, pushtet që historikisht 
është mohuar ose kufizuar në bazë të gjinisë, racës dhe klasës (Zaharijević, 2014). Ajo, 
për këtë arsye, është e përcaktuar në masë të njëjtë edhe nga e drejta e përfytyruar 
për të zotëruar tjetrin dhe për shpërndarjen e treguesve të njerëzores (Bourke, 2013). 
Të mendosh shpronësueshëm, prandaj, kërkon të menduarit e një autonomie të 
formuar në një mënyrë tjetër, e cila nuk do të mbështetet te hierarkizimi i aftësisë për 
njerëzoren dhe prodhimi i jetëve të pavlera – trupa që janë më pak se ata njerëzorë, që 
mund të hedhen poshtë më me lehtësi, të asgjësueshëm me më tepër justifikim.

Të menduarit e një autonomie të formuar në një mënyrë tjetër kërkon përfytyrimin 
dhe krijimin e një politike tjetër që e përfshin vetëdijen për lëndueshmërinë personale 
dhe institucionale, politikë që e shthur logjikën e pronës dhe logjikën e paqes: “Paqja 
është njëfarë rezistence ndaj kënaqësisë së tmerrshme të të bërit luftë. Ajo është 
përkushtim ndaj jetës me një lloj brishtësie në relacion me të tjerët dhe mundësinë për 
t’iu nënshtruar lëndimeve, e cila, në të vërtetë, u jep kuptim jetëve tona individuale. 
Mendoj se kjo mënyrë e vështrimit të gjërave është një drejtim shumë më i vështirë 
dhe individi nuk mund ta bëjë i vetëm” (Butler, 2007, 76). Logjika e paqes është në 
themel të komunitetit të të shpronësuar(a)ve, meqenëse ajo bazohet në refuzimin që 
autonomia të fortifikohet në llogoren e hakmarrjes, në zhvendosjen e lëndueshmërisë 
vetjake te të tjerët dhe në perpetuimin/përsëritjen e vazhdueshme të dhunës. Për 
këtë arsye, komuniteti i të shpronësuarave nuk do të jetë një bashkësi e atyre që 
janë solidare në një gjendje syrgjynosjeje, privimi dhe abrogimi, në një gjendje të jo-
njerëzores së shpallur. Përkundrazi, bëhet fjalë për komunitetin e atyre që janë solidare 
në angazhimin kundër mundësisë që shteti, të drejtat dhe autonomia të definohen në 
bazë të “alokimit diferencial të njerëzores” (Butler & Athanasiou, 2013, 31). 

Këtë komunitet nuk e bën feminist identiteti gjinor i personave që e përbëjnë.219 
Ajo që e bën feminist është rezistenca ndaj idealit të logjikës së autonomisë gjoja 
universale: meqenëse një ideali të tillë nuk i përvidhet vetëm maskulinizmi (Butler, 

219 Mirëpo, duhet theksuar se praktika dhe politika institucionale të caktuara, si Rezoluta 1325 e Kombeve 
të Bashkuara, e cila për këtë kontekst është veçanërisht e rëndësishme, e përcaktojnë seksin/gjininë e 
aktorëve, duke theksuar rolin e tij/saj vendimtar në suazat e brendshme shtetërore dhe ndërkombëtare. 
Koalicioni i Grave për Paqe një pjesë të aktiviteteve të veta i ka organizuar pikërisht rreth zbatimit të 
kësaj rezolute. Po ashtu, duhet theksuar se në teorinë dhe praktikën feministe nuk ekziston një qëndrim 
unik dhe konsensus universal rreth temës – natyrës, shkaqeve dhe pasojave – së dhunës, si dhe rreth 
politikës së joviolencës (shih. Frazer & Hutchings, 2014). 
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2007, 7), por edhe kushtëzimi me prejardhjen specifike klasore, racore dhe nacionale 
të personave që e kanë fuqinë ta mendojnë veten si autonomë dhe që, a fortiori, të 
tjerët t’i shpallin si më pak të vlefshëm, më pak njerëzorë dhe që mund të ndahen nga 
ajo që u takon me logjikën e universalitetit. Ajo që e bën feminist është të kuptuarit 
e kontinuumit të dhunës, të domosdoshme që logjika e pronës të mbetet e vetmja 
valide: logjikë me të cilën mbrohet ruajtja e paprekshmërisë vetjake dhe justifikohet 
asgjësimi i të tjerëve në luftë ose në dhunën juridike të ushtruar.

Njerëzit, jo territoret

Zgjedhja që komuniteti feminist të përcaktohet në këtë mënyre duhet të mundësojë 
të kuptuarit e motivit të përpjekjeve për krijimin e rrjeteve paqësore midis njerëzish, 
të cilët janë të ndarë edhe me kufij fizikë edhe me sinoret simbolike të nderit, gjakut 
dhe kujtesës, sinore që ndonjëherë i përvijojnë ndalesat në mënyrë më efikase se 
çfarëdo lloj kufijsh administrativë. Njerëz të tillë jetojnë në meridiane të ndryshme, 
prandaj koalicioni i grave të Kosovës dhe të Serbisë nuk mund të konsiderohet një 
rast i izoluar dhe tërësisht unik. E drejta për vetëpërcaktimin e prejardhjes, historinë 
që konsiderohet një seri faktesh të pranuara, e jo një kujtesë e konstruktuar, e drejta 
për emancipim nga mosbesimi kronik dhe armqësia, më në fund, për realizimin 
e sovranitetit dhe kërkesës për autonomi, përbëjnë kornizat historike të krijimit 
të “komuniteteve të përfytyruara” të panumërta, si dhe kontekstet në të cilat ato 
krijohen edhe sot. Ndërtimi i identitetit, e këtë nocion problematik po e përdor në 
gjurmët e paragrafit të cituar nga teksti i Julie Mertus, gjithashtu shkon shpesh krah 
për krah me parimet e çuditshme të ndërtimit të “tonave” – të çuditshëm sepse para 
detyrimit për t’i themeluar “tonët” shpesh nuk ka as “komunitet” ose “identitet”. 
Lufta për vendosjen e kufijve, për përkufizimin e territorit (të larë me gjakun “tonë” 
dhe të shenjuar me shenjat “tona” të kujtesës) dhe përcaktimin e identitetit shpesh, 
historikisht dhe sot, janë shndërruar në konflikt të armatosur. Në këtë mënyrë, fitorja 
në luftë mundëson që edhe prejardhja edhe historia edhe identiteti edhe territori të 
bëhen prona legjitime, të pakontestueshme, të pushtuara. 

E vetëdijshme se shqyrtimi që pason domosdo do të jetë tepër i thjeshtëzuar, 
dëshiroj që shkurtimisht të ndërlidhem me citatin e fillimit (Mertus, 1999, 172-173) 
dhe t’i fus dy komunitetet që e njohin veten në të si mbështetëse të përkufizmit të 
identiteteve aktiviste. Kur kryeminstri i atëhershëm i Serbisë, Vojisllav Koshtunica, në 
protestën masive në Beograd me rastin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, shqiptoi 
një varg pyetjesh retorike, retorike nga perspektiva e atëhershme, por veçanërisht nga 
e somja, asnjëra në të vërtetë nuk kishte të bënte me komunitetin:220 as dy komunitetet 
(shumicë) që historikisht e kanë banuar Kosovën, shqipare e serbe, as “komuniteti” 

220 “Qytetarë të nderuar të Serbisë, Serbi! Ç’është Kosova? Ku është Kosova? E kujt është Kosova? Ka njeri 
midis nesh që nuk është nga Kosova? Ka njeri midis nesh të mendojë që Kosova nuk është e tij? Kosova, 
ky është emri i parë i Serbisë! Kosova i përket Serbisë! Kosova i përket popullit serb! Ashtu ka qenë 
gjithmonë dhe ashtu do të jetë përherë!” (shih. https://www.youtube.com./watch?v=XuQ8vByU2n4) 
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e shtetit të Serbisë kundruall “komunitetit” të shtetit të Kosovës. 221 Në vend të 
komuniteteve të njerëzve, ai flet për territorin dhe raportin (e prishur) të dominimit 
në të.

Marrëdhëniet e grupeve të kundërvëna etnike në Kosovë edhe para shpërbërjes së 
RSFJ-së përshkruhen si marrëdhënie dominimi të përcaktuara historikisht (Popović, 
Janča, Petovar, 1990).222 Të mbështetura nga stereotipa etnikë të fuqishëm dhe 
stabilë, si dhe me angazhimin gjithnjë e më këmbëngulës për “të drejtat historike” 
gjatë viteve 80-të të shekullit XX, ato ashpërsohen veçanërisht në fillim të dekadës që 
pason, kur marrëdhëniet e deriatëhershme relativisht të ekuilibruara dëshirohet të 
ndryshohen me zgjidhje të reja kushtetuese dhe institucionale, çfarë bëri që më të mos 
vlejë Kushetuta e RSFJ-së e vitit 1974 (Ibid., 27; Malići, 2014). Relacioni i dominimit 
të hapur institucional fillon me shpërndarjen e organeve të pushtetit kosovar dhe 
me përjashtimin e mëvonshëm masiv të shqiptarëve nga puna në administratën 
shtetërore. Pala shqiptare do përgjigjet me një varg grevash të përgjithshme masive, e 
pastaj edhe me bojkotin solidar të institucioneve shtetërore dhe krijimin e toleruar të 
organeve paralele të pushtetit, mediave të pavarura, sindikatave, sistemit shëndetësor 
dhe shkollor (Rajnek, 2002, 458-459; rreth sistemit shkollor shih Mala-Imami, në 
këtë libër). Me instalimin e sistemit shumëpartiak dhe abrogimin e “kuazishtetësisë” 
së gjeratëhershme (Krasnići, 2012, 123) dhe autonomisë relative të Kosovës brenda 
republikës unitare të Serbisë, të krijuar me forcë, popullsia e Kosovës në mënyrë 
efikase u nda në dy “komunitete” sipas përkatësisë etnike dhe lojaltetit ndaj 
Beogradit/Prishtinës. Organizimin e mbylljes së këtyre komuniteteve e udhëhiqnin 
forcat policore, si mishërim i republikës së re unitare serbe, të cilat me themel zbatonin 
disintegrimin brenda vetë Kosovës dhe integrimin e Kosovës në republikën e Serbisë. 
“Gjer më 1992, në Kosovë u zhvilluan dy blloqe politike të papajtueshme” (Janjić, 
Lalaj, Pula, 2009, 286), siç do të mbesë edhe pas përfundimit të luftërave në/me ish 
republikat tjera, edhe pas vitit 1999, edhe pas rënies së Millosheviqit, edhe gjatë viteve 
që do t’i paraprijnë shpalljes së pavarësisë së Kosovës, edhe në vitet që do të pasojnë.

Lufta për pavarësinë e Kosovës me të cilën do të abrogoheshin marrëdhëniet 
e dominimit të shtetit mbi popullatën kishte faza të ndryshme. Politika shqiptare 
dominuese në gjysmën e parë të viteve 90-ë – pavarësia dhe joviolenca – dhe mungesa 
e qartë e gatishmërisë së komunitetit ndërkombëtar që t’i shqyrtojë kërkesat për 
pavarësi, sollën shtimin progresiv të dhunës dhe mungesën parimore të besimit te 
zgjidhja me mjete juridike dhe paqësore – që do të kulmojë me trajtat multilaterale të 
konfliktit të armatosur në vitet 1998-1999. Me praninë e mëvonshme të komunitetit 

221 Ndoshta do të mund të thuhej, ç’është e vërteta, se një pjesë e këtij fjalimi, si dhe i fjalimeve të tjera të 
ngjashme, i drejtohet “komunitetit” të tretë, atij ndërkombëtar. (shih. Nakarada, 2007). 

222 “Të gjitha pushtetet, vendase dhe të huaja, në masë më të madhe a më të vogël, turke, austriake, serbe 
dhe kosovare (pas marrjes së autonomisë), në mënyrë të alternuar kanë favorizuar, apo diskriminuar, 
për arsye të ndryshme politike, njërin nga dy grupet etnike. Kosova tradicionalisht ka qenë fushëbetejë 
e kryengritjeve, dëbimeve, shpërnguljeve të detyruara dhe të “nxitura”, kolonizimesh, ekspeditash 
ndëshkuese dhe, natyrisht, dhunës. Dhe gjithmonë dominimi i mëparshëm i njërës palë ka qenë shkas 
dhe justifikim për dominimin e palës tjetër” (Popović et al., 1990, 8). Të shihet po ashtu grupi i parë i 
teksteve në këtë libër, të cilat trajtojnë në hollësi rrethanat historike të marrëdhënieve shqiptaro-serbe. 
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ndërkombëtar në Kosovë, me të cilën është dashur të garantohet edhe autonomia 
edhe sovraniteti i pandashëm në suazat e pandryshuara territoriale, është promovuar 
integrimi multietnik i pasluftës në vetë Kosovën brenda shtetit të Jugosllavisë/
Serbisë. Procesi i një integrimi të tillë të mbikqyrur rezultoi kryesisht i pasuksesshëm, 
meqenëse funksiononte si substitut për pavarësinë dhe masë për shtyrjen e saj. 
Pavarësia e Kosovës në vitin 2008, e cila erdhi tepër vonë dhe me çmim tepër të madh 
për të dyja palët e përfshira (dhe të tjerat) mu në Kosovë, nuk i abrogoi marrëdhëniet 
e dominimit (Vladisavljević, 2012), as e ka abroguar karakterin fantom të të dyja 
shteteve të krijuara pas vitit 2008. Rëndësia e “komunitetit” ndërkombëtar për 
ripërcaktimin e sovranitetit dhe prania e tij e shumëfishtë në Kosovë, mospranimi i 
Serbisë që ta njohë sovranitetin e Kosovës, ndarja rigoroze e “komuniteteve” etnike 
dhe mbivendosja e kompetencave shtetërore, ripërkufizimi thelbësor i domethënies së 
integrimit në territorin ende të kontestuar (Krasnići, 2012) – të gjitha këto elemente 
e mirëmbajnë karakterin fantom të të dyja shteteve dhe sakralizimin e territorit si 
pronë, në dëm të jetës si të shpronësuar.223 

A mund të mendohet ndonjëherë për njerëzit jashtë territoreve në të cilat banojnë? 
A ekziston në përgjithësi jeta njerëzore jashtë territorialitetit në të cilin është e 
ngërthyer, veçanërisht jashtë shtetësisë që i është atribuuar? Relacionet e dominimit 
midis Kosovës e Serbisë flasin se sa komplekse është lidhja e brendshme midis këtyre 
nocioneve. Shteti (në rastin konkret RF e Jugosllavisë, e pastaj edhe Serbia) është amzë 
që do të duhej të siguronte kushte minimale të përkatësisë juridikisht të formuar, të 
garantuar me mjete juridike dhe të armatosura (ushtria, policia). Mirëpo, po këto 
mjete mund të shërbejnë për suspendimin e mbrojtjes juridike dhe obligimit të shtetit 
ndaj popullatës në territorin e vet dhe në Kosovë kanë shërbyer pikërisht për këtë. 
Sepse, “nëse shteti obligohet (lidhet/bind) në emër të kombit, duke iu referuar forcës 
për një version të caktuar të kombit, atëherë shteti edhe realizon zgjidhjen (unbind), 
ai shkarkon, përjashton, dëbon” (Butler & Spivak, 2007, 4-5), duke i shndërruar ato 
jetë të zgjidhura në jetë paradigmatike të shpronësuara. Nëse i kthehemi dualitetit të 
nocionit shpronësim, kjo çështje mund të shtrohet edhe ndryshe: a mund të mendohet 
rreth njerëzores jashtë logjikës së pronës (territorit [“E kujt është Kosova?”]), si të 
joterritorializuar dhe si jashtë shtrirjes së shtetit që e abrogon statusin legjitim dhe që 
pikërisht me atë akt të delegjitimimit mohon pjesë të caktuara të njerëzores?

Njerëzorja radikale: të mbash zi për njerëzit, jo për pronat

Në procesin e shpërbërjes së shtetit të përbashkët, Beogradi për shumëkë është 
bërë një toponim i llahtarshëm, qendër e prodhimit të shkatërrimit dhe pikë nga e 
cila është gjeneruar shpronësimi. Beogradi është bërë sinonim për manipulim me 

223 Madje, mund të pohohet se me sakralizimin e territorit (të humbur pa e pranuar këtë) pajtohet me 
mungesën e mundësisë së dominimit sovran të shtetit (Serbisë) mbi popullatën (e Kosovës), që 
kompensohet me mjetet fantome të kontrollit mbi popullatën e vet Serbisë. Bëhet fjalë, sipas Filip 
Ejdusit dhe Jelena Subotiqit (Subotić), për ruajtjen e “sigurisë ontologjike” me monopolizimin e 
masternarracionit specifik me ngjyrë kombëtare e fetare (Ejdus & Subotić, 2014, 160). 
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përfytyrime/imazhe për jetët që kërcënojnë, prandaj është legjitime t’i nënshtrohen 
vrasjes, sepse e kërcënojnë autonominë dhe/ose sovranitetin e shtetit.224 Ekzistenca 
e një ligjërimi tejet tjetër nga Beogradi – ligjërim që nuk i sakralizon territoret, nuk 
justifikon asgjësimin dhe dëbimin e njerëzve, nuk i fsheh me heshtje përdhunimet dhe 
torturat – i cili, përkundrazi, për të dëshmon publikisht dhe për të publikisht ndjen 
keqardhje, pikërisht për këtë arsye ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Ky pozicion 
ligjërimor rezervë dhe politikisht radikal – në Beograd shpesh i dënuar me cilësimin si 
“ustash”, “ballist”, “shiptar”, “i huaj”, “i shitur”, por edhe “bushtëror”, “pederast”, pra, i 
huaj dhe i pafytyrë në mënyra të tjera – nuk është, ndërkaq, radikal vetëm në Beograd 
(i cili është këtu një simbol për shtetin dhe opinionin serb) dhe as është radikal vetëm 
për ata që dëshmojnë nga jashtë me mesazhe të kundërta nga ato të Beogradit zyrtar. 
Përmes zënies së hapësirave qëndrore publike, shesheve, prej të cilave u nisën mesazhe 
të panumërta politike, trupa të veshura me të zeza, pa zë, me ndihmën e fjalëve të 
thjeshta, shqetësuese dhe të shkruara – si “Shqiptaret janë motrat tona”, “Ljubenić 
– Lubeniq”, “Mbajmë mend” – e shndërrojnë dukshëm keqardhjen e palejueshme në 
një alternativë ndaj pozicionit ligjërimor sovran, i cili ka fuqinë të përcaktojë atë çka 
është politike dhe, nëpërmjet luftës ose dhunës institucionale, ta zbatojë në vepër. 
Prej këtej mund të thuhet se kemi të bëjmë, me të vërtetë, me një politikë radikalisht 
njerëzore, politikë që të shtyn të shtrosh pyetjen se cilave “forma të jetës mund t’u 
atribuohet statusi i ‘njerëzoreve’, cilat kushte i përcaktojnë horizontet e fragmentuara 
‘të njerëzores sonë të ndarë’, cilët trupa vlerësohen, për cilët trupa përkujdesemi dhe 
cilët i vajtojmë, e cilët mbeten të mbyllur në vete, të pavajtuar dhe të shpronësuar, 
jashtë dhe matanë kanonit të humanitetit të lartë” (Athanasiou, 2005, 44).

Politika e Rrjetit të Grave në të Zeza shpërfaqet nëpërmjet aktit ritual publik të 
vajit për jetën që nuk guxon të vajtohet.225 Paradoksalisht, një akt i tillë është bërë 
akt kulminant tradhtie, kritike dhe mospajtimi. Kryengritja e parë me trupa kundër 
shpalljes zyrtare të së drejtës për të dëshmuar dhe vajtuar, kundër shpalljes zyrtare 
të së drejtës së shtetit në pronë dhe të drejtës për shpronësim të jetëve “të huaja”, në 
themel është një kërkesë dyvlerëse: si e asaj që është evidente – se shteti nuk ka të 

224 Pohimi i Shkëlzen Maliqit për Beogradin dhe beogradasit në kohën e bombardimeve më 1999 është 
domethënës dhe kurrsesi nuk është i vetmuar: “Mua më vjen turp nga Beogradi dhe ndiej që këmba 
ime nuk do të shkelë më atje, përderisa të mos dekontaminohet një herë e mirë. Është e qartë, pra, se 
nuk ka qenë e mundur që aq lehtë të ndodhin edhe Vukovari, edhe Sarajeva, edhe Srebrenica, e tani 
edhe Kosova, nëse Beogradi liridashës dhe liberal i rrethit të dyshit (linjë qarkore tramvaji – vër. e përkth) 
mund të flejë me ndërgjegje të pastër. Nëse për asgjë tjetër, do të duhej vërtet të turpërohen, e jo t’i 
aktrojnë viktimat e pafajshme të agresionit të NATO-s” (Malići, 2014, 255). 

225 Athena Athanasiou atë jetë që mund të shpallet si diçka më-pak-se-njerëzore, pas shembullit të 
Agambenit, e përcakton si “jetë lakuriq” (Athanasiou, 2005, 43), jetë që nuk është e kualifikuar për 
njohje politike. Në gjurmë të Judith Butler, konsideroj që në këtë kontekst do të ishte shumë më e 
përdorshme shprehja “jettisoned life”, jetë e hedhur (folja jettison burimisht shënon aktin e hedhjes së 
mallit, gjërave jo të gjalla, nga anija, për ta zvogëluar barrën e anijes në situata të jashtëzakonshme), jeta 
e atyre që nuk janë politikisht të pa-njohur, por që në kushte të caktuara, para së gjithash në kushtet e 
vendosjes së rendit midis kombit dhe shtetit (nation – state), janë tepricë që është e ngopur me pushtet/
fuqi, por e privuar nga të drejtat dhe obligimet (Butler, 2007, 32). Bëhet fjalë, pra, për jetët që legalisht 
mund të rrëzohen nga kuverta që anija të mos fundoset. 
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drejtë ta shpallë dhe ta abrogojë njerëzoren – ashtu edhe e asaj tjetrës, sipas së cilës 
pranohet ndërvarësia themelore dhe domosdoshmëria e politikës së paqes. Në kushtet 
e përshkruara, kur ekzistojnë “komunitete” qartësisht të ndara, t’i vajtosh/të ndjesh 
keqardhje për humbjet e komunitetit “tjetër”, humbje që zhvlerësohen (si një pronë 
e pavlerë) dhe bëhen të pavajtueshme (si jetë të pavlera), përfaqëson një akt politik 
transgresioni.226 Të qëndrosh në sheshin qendror të Beogradit me mesazhin në shikim 
të parë të zbrazët dhe të nemitur “Ljubenić- Lubeniq”, vendos moduse krejt të tjera prej 
asaj që mund të shihet e dëgjohet në opinionin publik (Butler, 2004, 147), një mendim 
ndryshe nga ai që fillon me pyetjen “Ku është dhe e kujt është Kosova?”, një logjikë 
tejet tjetër e pronës dhe e shpronësimit.

Takimi i parë i rrjeteve të grave nga Serbia dhe grave nga Kosova është zhvilluar 
në mars të vitit 2006.227 Në proklamatën e përbashkët zyrtare (Prishtina + Beograd) 
theksohet se Koalicioni i Grave për Paqe po krijohej si një nismë qytetare e pavarur e 
bazuar mbi solidaritetin femëror, i cili i tejkalon ndarjet nacionale e fetare, si dhe kufijtë 
shtetërorë (The principles, 2006). Në prapavijë të kësaj proklamate të guximshme 
jehojnë fjalitë me të cilat gratë iu prezentuan njëra-tjetrës gjatë takimit të parë: “Edhe 
pse vëllai im e ka humbur jetën në luftë, unë këtu mund të bisedoj me ju”; “Vajza ime 
do të lindet në një botë më të mirë”; “Kurrë nuk kam besuar se do të qaj para serbëve”; 
“Tek tani nuk turpërohem të them që jam feministe”; “Kurrë nuk do të ndalemi së qari” 
(Tešanović, 2007, 157-158). Të qarit si zgjidhje katarzike e politikës së transgresionit, 
të qarit e përbashkët të “tonave” dhe të “tyreve”, e ndërpret ndalesën e vajtimit publik 
dhe e zhvendos ligjërimin nga pozitat e solidaritetit me identitetin e vet nacional në 
ligjërimin e paturp feminist. Ky vajtim është një gjest politik i refuzimit të derealizimit 
të humbjes, pandjeshmërisë ndaj vuajtjes njerëzore dhe vdekjes, hedhje poshtë e 
mekanizmave me të cilët arrihet dehumanizimi i të pa-vajtuarve (Butler, 2004, 148). 
Ajo e qarë është pika në të cilën solidariteti shndërrohet në ndalim të vazhdimit të 
dhunës, në të cilën bëhesh në themel i ndërgjegjshëm për shpronësimin, për jetën 
që është e pasigurt/në gjendje kritike (precarious life), e revokueshme dhe e varur nga 
vullneti i tjetrit

226 “Nuk bëhet fjalë për qëndrimin se vajtimi/keqardhja është qëllim i politikës, por për faktin se pa 
kapacitetet që të ndjejmë keqardhje, e humbasim atë ndjenjën e gjallë që na nevojitet për t’iu kundërvënë 
dhunës” (Butler, 2004, XVIII).

227 Kjo, gjithsesi, nuk do të thotë se miqësi individuale, që kanë ndikuar në formimin e këtij koalicioni 
politik, nuk ka pasur edhe më heret. Një dëshmi të çmuar për këtë na e ofrojnë dy “letra” të aktivisteve 
Lepa Mllagjenoviq (Mlađenović) dhe Igballe Rogova (Mlađenović, 2014; Rogova, 2014). Kurioziteti për 
të cilin në letrën e saj drejtuar Lepës flet Igballja, e cila është themeluese e organizatës së parë të grave 
në Kosovë, Motrat Qiriazi dhe drejtoreshë ekzekutive e Rrjetit të Grave të Kosovës, ka të bëjë me faktin 
se pikërisht Julie Mertus e kishte nxitur që për herë të parë ta vizitonte Beogradin, mu në vitin 1995, 
duke i rrëfyer se si “aktivistet nga Beogradi për çdo javë qëndrojnë në rrugë për të protestuar kundër 
politikës së regjimit të Millosheviqit. Nuk i besoja. Mendoja se e gjithë Serbia është kundër nesh. Por 
Julie ishte këmbëngulëse. Ma zgjoi interesimin dhe m’u desh që të bindesha personalisht për një gjë të 
tillë” (Rogova, 2014, 142). 
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Tepër heret: si të ruhet komuniteti alternativ?

Takimi i Beogradit dhe Prishtinës në Koalicionin e Grave për Paqe është një shembull 
i ndritshëm në historinë e gjatë të armiqësive, me të cilin drejtpërdrejt dhe hapur iu 
kundërvunë logjikës së kontinuumit të dhunës: me pranimin e lëndueshmërisë së vet 
dhe me refuzimin e vendosur të të drejtës së shtetit, institucioneve ose individëve 
për ta shkatërruar jetën. Dy takimet e Rrjetit të Grave në të Zeza dhe Rrjetit të Grave 
të Kosovës më 2006 dhe 2007 janë zhvilluar në Maqedoni, në tokën e “askujt”. Gjatë 
takimit të parë, aktivistet e Grave në të Zeza shprehën kërkimfaljen e parë publike për 
krimet mbi popullatën shqiptare, të cilën do ta transmetonte më pas televizioni kosovar 
RTV21 dhe që ka pasur një jehonë të madhe në opinionin kosovar (Farnsworth, 2007, 
4). Në takimin e parë ishin të pranishëm 66, ndërsa në takimin e dytë 69 persona (nga 
Kosova, Serbia, Bosnja e Hercegovina, bashkë me përfaqësuset e organizatave që i kishin 
mbështetur takimet). Takimi i dytë, konferenca Through Women’s Solidarity to a Just 
Peace (Me solidaritetin e grave deri te paqja e drejtë), në bazë të të cilit është përpiluar 
broshura – raport me të njëjtin titull, është organizuar për shkak të vështirësive në 
realizimin e planit strategjik të Koalicionit të Grave për Paqe, i cili presupozonte shtimin 
e numrit të aktiviteteve të përbashkëta dhe shtimin e bashkëpunimit për nxitjen e 
dialogut midis grave nga grupe të ndryshme etnike në Kosovë. Konferenca qe një mjet 
për t’i tejkaluar problemet financiare të komunikimit dhe kalimet e vështirësuara 
të vijës kufitare midis Kosovës dhe Serbisë për aktivistet kosovare. Konferenca po 
ashtu qe një hapësirë për përcaktimin e katër qëllimeve strategjike të Koalicionit: 
përmirësimi i cilësisë dhe shtimi i ndikimit të proceseve të së drejtës së transicionit; 
informimi i instancave të bashkësisë ndërkombëtare mbi praktikat më të mira për 
mbështetjen e formave ekzistuese dhe të ardhshme të integrimeve postkonfliktuale 
dhe bashkëpunimit interetnik; përmirësimi i marrëdhënieve të ndërsjella midis 
komuniteteve serbe dhe shqiptare në Kosovë; dhe shtimi i kapaciteteve të Koalicionit 
për të reaguar në situata emergjente dhe për të promovuar strategjikisht paqen (Ibid, 
8).228 Nga çka u përmend shihet se ky komunitet i të shpronësuarave, i krijuar me 
vajtimin transgresiv, kishte vendosmërisht një karakter politik. Dhe që të mund të 
mbijetojë, të mbijetojë si komunitet politik, ishte e domosdoshme të prodhohen 
forma të mëtejshme të rrjetëzimit horizontal. Për përmbajtjen dhe drejtimet e tyre 

228 Secili nga qëllimet e përmendura përcillej me një varg aktivitetesh, me të cilat janë bërë përpjekje për 
implementimin e politikave alternative. Për shembull, qëllimi i parë duhej të realizohej me organizimin e 
forumeve qytetare në të cilat do të merrnin pjesë shqiptaret dhe serbet në Kosovë dhe në Serbi, ku do të 
flitej për krimet që janë kryer mbi to dhe në emër të tyre; me organizimin e performancave nëpër rrugët 
e qyteteve me të cilat do të tërhiqej vëmendja te bashkëpunimi i Koalicionit; me ndjekjen e proceseve 
gjyqësore për krimet e luftës në Kosovë dhe shkrimin e raporteve rreth tyre; me ofrimin e mbështetjes 
morale për familjet e shqiptarëve të Kosovës gjatë gjykimeve, si dhe familjeve të serbëve kosovarë që 
janë viktima të krimeve të luftës; me përpilimin e ligjeve kundër gjuhës së urrejtjes dhe angazhimin 
për miratimin e tyre në Serbi, për t’i krijuar kështu mekanizmat juridikë për realizimin e të drejtave të 
viktimave dhe familjeve të tyre; me angazhimin për mekanizma me të cilët do të ndëshkoheshin krimet 
e dhunës seksuale të kryera gjatë luftës, si dhe zhvillimi i vetëdijes në opinionin publik që do ta njohë 
këtë tip të dhunës si krim dhe do t’i nxisë viktimat që të flasin publikisht për to (Ibid., 9) 
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dëshmojnë marrëveshjet e arritura në takimet e punës të mbajtura në shtator të vitit 
2007. Zgjerimi i komunitetit do të mundësonte zmadhimin e koalicionit, veçanërisht 
nëpërmjet punës së grave serbe nga Kosova dhe grave nga Serbia; realizimi i aksionit 
“Më njih për të më kuptuar”, ku gratë nga Kosova do të flisnin në qytetet e Serbisë në 
tubime dhe forume dhe anasjelltas; krijimi i mailing listave me të cilat dy rrjetet do të 
informoheshin në vazhdimësi rreth ngjarjeve në mjediset e tyre, që do të mundësonte 
një reagim të menjëhershëm dhe mbështetjen në situata emergjente; shkrimi i 
deklaratave dhe njoftimeve të përbashkëta; qëndrime të përbashkëta në vende publike 
ku pllakati “Shqiptaret janë motrat tona” do të plotësohej me pllakatin “Serbet janë 
motrat tona”, që do të ishte një gjest simbolik dhe ftesë drejtuar komunitetit serb për 
integrim në jetën e Kosovës (Ibid., 55-60).

Mirëpo, edhe pse marrëveshjet e para të ardhshme është dashur të realizohen 
që në nëntor të atij viti në bazë të pasionit të fuqishëm për veprim të përbashkët,229 
Koalicioni i Grave për Paqe i ndërpru aktivitetet. Krahas arsyes evidente që hyrja në një 
shtet jo të njohur, si dhe dalja nga ai në shtetin që nuk e njeh, është një akt që kërkon 
më tepër se kurajë (ekspozim ndaj dhunës administative që nuk është pakësuar fare), 
këtu do të mund të shtrohej gjithsesi edhe çështja e kohës për aktivizëm, veçanërisht 
të atij që nuk varet nga ca “komunitete të treta” dhe mbështetjes së tyre financiare 
(të UNIFEM-it, ose të organizatave si Kvina till Kvina që i kanë ndihmuar takimet 
e mëparshme). Pra, krahas çështjes së i/mobilitetit, që në këtë rast është thellësisht 
e lidhur me çështjen e shtetësisë dhe fondeve që duhet ta mbështesin entuziazmin 
aktivist (psh. udhëtimin e grave që domosdo nuk janë të kamura nga, të themi, 
Leskovci ose Bujanoci në Rahovec ose Gjilan për ta realizuar aksionin “Më njih që të 
më kuptosh”), me siguri do të kenë ekzistuar edhe arsye të tjera që kanë sjellë heshtjen, 
ndonëse jo shpërbërjen formale të këtij komuniteti.

Një fjalë, kuptimplote dhe e pakëndshme njëkohësisht, mund të shërbejë si 
tregues: tepër heret. Komuniteti i të shpronësuarave ndoshta është krijuar “në kohën 
e duhur”, të thuash, as tepër heret, as tepër vonë, meqenëse vetë themelimi i tij qe 
një rezistencë ndaj kohës historike të shkatërrimit dhe kohës së kujtesave politikisht 
të konstruktuara nga të dyja anët. Fillimi i tij do të mund të shënonte fillimin e një 
kujtese tejet të ndryshme, kujtese e cila do që ta ndërpresë qarkun e dhunës. Mirëpo, 
ky komunitet simbolikisht dhe materialisht domosdo kryqëzohej me komunitetet e 
tjera, me “tanët” dhe të “tyret” dhe me “komunitete” të shumta të treta, që nga ato që 
i mundësojnë negociatat për statusin dhe normalizimin e marrëdhënieve, deri tek ato 
që e mundësojnë udhëtimin nga Leskovci deri në Gjilan. Prandaj, njëra nga kërkesat 

229 Për këtë, për shembull, dëshmon letërkëmbimi pas këtij takimi, ku në letrën nga Beogradi thuhet: “Pas 
gati 20 vjetësh të politikës serbe të përjashtimit dhe asgjësimit të gjithçkaje që është shqiptare, kemi 
bërë një hap historik! Nuk ishin këto takime të veçuara të ca individeve gra, pra, nuk është fjala për 
përjashtime ose për diçka që ndodh vetëm një herë – ky është një koalicion!” Si përgjigje, në fund të 
letrës nga Prishtina thuhet: “Rruga jonë nuk do të jetë e lehtë. Do të ballafaqohemi me pengesa të 
shumta. Jemi të rrethuara nga urrejtja dha padija. Por, kjo nuk do të na ndalë në rrugën tonë, sepse ne 
jemi aktiviste. Ne besojmë në aktivizmin tonë. Ne besojmë në paqe dhe drejtësi. Dhe, më e rëndësishmja, 
ne i besojmë njëra-tjetrës dhe në ardhmërinë që do ta ndërtojmë bashkë” (Ibid., 69-70). 
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që konsiderohej e një rëndësie të veçantë, ka mundësi edhe për arsye se politikisht 
ishte më e fuqishmja, e vetvetiu edhe më delikatja, kërkesa për të organizuar vizita të 
përbashkëta në vendet ku janë kryer krime, posaçërisht në Suharekë (Musliu, 2010), 
përkohësisht është pezulluar dhe shtyrë. Për një kërkesë të tillë, me të cilën edhe 
komuniteti i të shpronësuarave do të derdhej në komunitetet tjera pa lejen e tyre dhe 
me rreziqe, ishte tepër heret.

Tepër heret dhe tepër vonë: elementet utopike të komuntetit të të 
shpronësuarave

Shpallja e pavarësisë së Kosovës në shkurt të vitit 2008 është moment kyç për 
të kuptuar kohën në të cilën komunitetet që nga tani (mund të) ekzistojnë. Para së 
gjithash, bëhet fjalë për themelimin e të resë, për fillimin themeltar, “opsionin zero” 
(Krasnići, 2013, 121). Në vend të një komuniteti të “tonëve” të shtypur, si territor i 
ndashëm, si hapësirë e kuazishtetësisë në shtetin e huaj, Kosova më në fund po bëhet 
një komunitet legjitim, e jo një komunitet i pezulluar dhe përhershëm i mbikëqyrur i 
kuaziqytetarëve (përkundër mungesës së njohjes universale). Krahas kësaj, meqenëse 
shteti themelohet sipas modelit të “shtetit të ri” (Brubaker, 1992; Krasnići, 2013), 
Kosova bëhet një komunitet i ri qytetar dhe multietnik i të gjithë qytetarëve të saj. Një 
fillim i tillë i ri ka mundur që në mënyrë efikase ta abrogojë nevojën për komunitete 
alternative, meqenëse vetë shteti mund të përfytyrohet si i ndërtueshëm si komunitet 
alternativ – si një komunitet më i mirë, më i barabartë, më integrues për të gjitha 
qyetaret dhe qytetarët e vet. Me fjalë të tjera, është e mundshme dhe, për më tepër, 
e dëshirueshme të besohet se aktivizmi mund të përhapet në administratë, e cila 
me efikasitet merret me zhvillimin dhe implementimin e politikave që i fuqizojnë 
qytetaret dhe qytetarët, e fuqizojnë pjesëmarrjen e tyre në komunitet, hapin hapësirën 
për ballafaqim me të kaluarën dhe nxisin marrjen e vendimeve më të dobishme për të 
ardhmen e vendit. Nga ana tjetër, edhe pse me pavarësinë e Kosovës edhe Serbia është 
bërë një shtet tjetër, në të rrethanat e këtilla të fillimit, madje as në nivel simbolik, nuk 
janë parë si të mundshme. 

Pra, vetëm një gjysmë viti pas takimit të fundit të Koalicionit të Grave për Paqe 
ndodhi akti që e vuri në sprovë mundësinë e mbijetesës së komunitetit alternativ 
(tani matanë kufirit). Mbijetesa e tij, ndër të tjera, varej në masë të madhe nga 
gadishmëria që format alternative të veprimit aktivist të barten në mekanizmin 
e punës së vetë shtetit. Nëse, vërtet, besohet që shteti ka potenciale ta nxisë anën 
pozitive dhe pamundësojë anën negative të shpronësimit, atëherë vetë shteti bëhet i 
përfytyrueshëm si një komunitet alternativ. Me këtë, komunitetet e tjera alternative 
nuk janë më të rëndësishme ose rëndësia e tyre bie esencialisht. Është e mundshme që 
pikërisht këtu të kërkohen arsyet e tulatjes së këtij koalicioni: fillesat e komuniteteve 
të reja nuk kanë koinçiduar, besimi te shteti dhe mundësitë e tij qe pika e ndarjes, e jo 
një lëvizës për një veprim të përbashkët tjetër.
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Entuziazmi i një rrjeti të fuqishm dhe të përdegëzuar të organizatave të grave, siç 
ishte Rrjeti i Grave të Kosovës, të cilat përvojën e tyre e kishin ndërtuar në rrethana 
të jashtëzakonshme dhe vazhdimisht të pezulluara, vështirë që mund të krahasohet 
me parimet, por edhe me pozicionin e Grave në të Zeza në Serbi, si para ashtu edhe 
pas vitit 2008. (Zajović, 2007). Për këtë arsye është e domosdoshme të shtrohet pyetja 
në cilën masë entuziazmi në raport me mundësitë e shtetit e ka ndalur zhvillimin e 
këtij komuniteti të të shpronësuarash, nëse gratë nga Serbia kanë mbetur “tradhtare” 
të shtetit të tyre, një opsion politik që është e pamundshme ta integrosh, përderisa 
gratë nga Kosova qëllimet e rikuperimit, integrimit dhe fuqizimit janë përpjekur t’i 
realizojnë brenda kornizave të shtetit të tyre të ri. Me krijimin e dy shteteve, konteksti 
i “tonëve” dhe i të “tyreve” nuk është zhdukur: aktivistet e dy rrjeteve me të edhe 
më tutje kanë mbetur të ndara – si në paragrafin e cituar në fillim të këtij teksti – 
megjithëse jo me kombin, por me shtetin kombëtar. 

Në tekstin, në të cilin trajton etikën e Grave në të Zeza, të parashtruar gjatë 
takimit të parë të Koalicionit të Grave për Paqe, por edhe në raste të tjera të shumta, 
Stasha Zajoviq (Staša Zajović), koordinatore e Rrjetit të Grave në të Zeza, pohon: “Si 
feministe, ne e kemi detyrim që t’i shkelim konsenzuset e imponuara nacionale, sepse 
vetëm ashtu veprojmë në të mirë të paqes. Si feministe, jemi të detyruara që të jemi 
tradhtare të të ashtuquajturve interesa nacionalë, sepse feminizmi është jo vetëm 
respektim i të tjerëve dhe i të ndryshmëve, por edhe e drejtë që vetë ne t’i përkufizojmë 
interesat dhe nevojat tona” (Ibid., 80). Si feministe që interesat dhe nevojat e veta i 
përkufizojnë në mënyrën e shpronësimit, që shfaqet si vetë kushti i autonomisë, ne 
mund të heqim dorë edhe nga vendi ynë, edhe nga territori ynë, e madje, me aktet e 
padëgjueshmërisë, edhe t’i vetëkufizojmë të drejtat tona dhe hapësirën për veprim. 
Por, këtu duhet nënvizur se ta vësh në pikëpyetje “tëndin” është e mundshme vetëm 
nëse ai zotërohet të paktën simbolikisht: autonomia që bazohet mbi ndërvarësinë 
e kërkon autonominë e trupit dhe një hapësirë autonome publike, në të cilën nuk i 
nënshtrohemi arbitrarisht vrasjes dhe përjashtimit.

Për këtë arsye, në frymën e logjikës së shpronësimit, ky tekst domosdo duhet 
përfunduar me pyetje, e jo me përgjigje të prera. Është e domosdoshme të shtrojmë 
pyetjen nëse ekzistojnë gradacione të pozitës së tradhtares dhe shkallëzim në 
joluajalitet. A është e mundshme që njësoj të angazhohemi për joviolencë nëse mbi ne 
është bërë dhunë dhe nëse refuzojmë të pajtohemi me dhunën e kryer në emrin tonë? 
Si është e mundshme të krahasohen lëndueshmëria potenciale, si kusht për një botë 
më të barabartë dhe ngjarja e të qenit e lënduar dhe traumat si gjendje shpronësimi të 
përhershëm? A është e mundshme në të njëjtën mënyrë të interpretohet shpronësia 
nëse nisemi nga perspektiva e atij që i është marrë pronësia mbi shtëpinë ose kufijtë 
e trupit të vet dhe atij që dëshiron ta mbrojë të drejtën që vrasja dhe dhunimi të mos 
ndodhin kurrë më? A mund të përjetohet paqja njësoj si kur e përjeton personi që 
paqen e mendon si garanci të shtetit, i cili do ta vendosë me pavarësinë e vet, ose ai 
person që heq dorë nga shteti, me joluajalitet dhe rezistencë të vazhdueshme, meqë 
shteti e shkel çdo premtim të paqes?
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A mund të thuhet, më në fund, se kusht i mundësisë së komunitetit të shpronësuar, 
të krijuar në formën e Koalicionit të Grave për Paqe, ishte pikërisht pozita prej tradhtari 
e njërës pjesë të tij dhe mungesa e shtetit si kornizë legjitime për pjesën e tij të dytë? 
Nëse kësaj i përgjigjemi me pohim, mbetet edhe një pyetje trazuese. A është fare e 
mundshme mbijetesa e komunitetit të të shpronësuarave si një gjendje e përhershme, 
e jo vetëm si një masë e përkohshme: apo ndryshe, a është alternativa e mundshme në 
çfarëdo mënyre tjetër përveçse si utopi?
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Abstract: 
The paper delves into the possibility of constituting and preserving the alternative 
forms of communities, here exemplified by the Women’s Peace Coalition formed by 
Kosova Women’s Network and Women in Black network (Serbia). The principal question 
which paper puts forward is whether communities that surpass identitarian belonging 
can exist, and what is their relation to ‘communities’ defined by territoriality, nation 
(or nation-state), as well as to artificial and symbolic supra-national communities. The 
main aim of the paper is to examine the political potential of a community which seeks 
to ground itself within the logic of peace and refusal of the logic of possession (under 
the slogan: People, not territories). The community of feminist activists is defined as 
the community of the dispossessed, and the concept of dispossession is taken from 
Judith Butler’s and Athena Athanasiou’s work and contextualised. The introduction 
of this concept enables a different approach to a context of ambivalent, divided, 
inoperative state, where the wounds of war are still festering.
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