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Dështimi i anëtarësimit në UNESCO është ndër goditjet më të fuqishme ndaj shtetësisë dhe integrimit
ndërkombëtar të Kosovës. Ne, organizatat e shoqërisë civile dhe individët nënshkrues të kësaj deklarate
besojmë që ky moment nuk guxon të kalohet pa përgjegjësi politike dhe rishikim të pozicionit dialogues
të Kosovës. Ne mendojmë që ky është ndër dështimet më të mëdha diplomatike të shtetit të Kosovës
nga shpallja e pavarësisë dhe si i tillë duhet të na shërbejë si moment reflektimi për ndryshime të
rëndësishme politike dhe institucionale. Përmes kësaj deklarate ne kërkojmë: 1. Vendosjen e kushteve
të domosdoshme ndaj Serbisë për të vazhduar dialogun, 2. Sigurimin e mundësive për dialog të
barabartë nga ana e Bashkimit Evropian, 3. Dhëninen e përgjegjësisë institucionale për këtë dështim,
dhe 4. Përmbushjen e obligimeve ndërkombëtare ndaj trashëgimisë kulturore edhe pa qenë anëtare e
UNESCO-s.
1.
Aplikimi për anëtarësim në UNESCO dëshmoi edhe një herë se Serbia nuk është e interesuar për fqinjësi
të mirë. Për më keq, shteti serb ka udhëhequr një fushatë të egër, shpesh me tone raciste, kundër
anëtarësimit të Kosovës në UNESCO. Kjo sjellje e Serbisë është totalisht në kundërshtim me parimet e
marrëveshjeve të dialogut të Brukselit dhe paraqet shkelje të njanshme të këtyre marrëveshjeve. Derisa
Kosova po i zbaton obligimet e veta nga procesi dialogues, Serbia po i shkel të gjitha obigimet e
dakorduara, duke e penguar aktivisht Kosovën në proceset e anëtarësimeve ndërkombëtare. Për këtë
arsye, nga qeveria e Kosovës kërkojmë që të vendosë kushtet e domosdoshme që duhen plotësuar nga
Serbia në mënyrë që të ketë vazhdim të dialogut. Vazhdimi i dialogut me Serbinë në kushtet aktuale do
të jetë i papranueshëm për ne.
2.
Si ndërmjetëse të dialogut politik mes Kosovës dhe Serbisë, institucioneve të Bashkimit Evropian dhe
shteteve anëtare të BE-së, të cilat kanë qenë lobuese kryesore për anëtarësimin e Kosovës në UNESCO u
bëjmë thirrje që të reflektojnë mbi votën refuzuese në UNESCO dhe angazhimin obstruksionist të
Serbisë. Ne si shoqëri civile e Kosovës gjithmonë jemi angazhuar dhe kemi bërë thirrje për paqe dhe
dialog mes dy vendeve. Por, veprimet e Serbisë në raport me bllokimin e anëtarësimit të Kosovës në
UNESCO janë në kundërshtim me këto vlera dhe parime. Për këtë arsye, nga institucionet e BE-së dhe
shtetet anëtare kërkojmë që si ndërmjetëse të procesit të sigurohen për mundësi të barabarta dialogimi
dhe zbatimi të marrëveshjeve. Në të kundërt, insistimi që i bëjnë shtetit të Kosovës që me çdo kusht të
jetë në tavolinën e dialogut, edhe atëherë kur Serbia është totalisht jobashkëpunuese, është veprim i
padrejtë dhe si i tillë do të jetë i papranueshëm edhe për shoqërinë civile të Kosovës.

3.
Të bindur se marrja e meritave në rastet e suksesit shkon krah për krah me dhënien e përgjegjësisë në
rast të dështimit, kërkojmë përgjegjësi politike nga bartësit institucional të procesit të aplikimit për
anëtarësim për dështimin e këtij procesi. Në të njëjtën kohë, kërkojmë nga qeveria që të analizojë gjithë
rrjedhën e procesit të aplikimit për anëtarësim, dhe në kohën më të afërt të mundshme të publikojë një
raport të detajuar mbi veprimet diplomatike dhe lobuese, përfshi personat e angazhuar, shpenzimet,
mësimet e nxjerra nga ky dështim dhe rekomandimet për përgjegjësi institucionale nga përfaqësuesit
diplomatik të shtetit e deri tek zyrtarët e tjerë që kanë qenë pjesë e këtij angazhimi.
4.
Njëra ndër segmentet e qeverisjes me sfida të theksuara në Kosovë është edhe trashëgimia kulturore.
Lista e argumenteve të Kosovës nga sfera e trashëgimisë kulturore për anëtarësim në UNESCO duhet të
pasurohet edhe më tutje. Pasi që mundësia e rradhës për anëtarësim është në vitin 2017, kërkojmë nga
institucionet e shtetit që trashëgiminë kulturore të shpallin politikë të interesit nacional. Edhe pa qenë
anëtare e UNESCO-s, asgjë nuk e ndal Kosovën që të avancojë sistemin e vet për mbrojtjen dhe
promovimin e trashëgimisë kulturore. Asnjë ditë nuk duhet humbur për t’i ndërmarrë disa nga veprimet
qenësore që do ta rrisin potencialin e Kosovës për anëtarësim pas dy vitesh, përfshi: miratimin e
njanshëm të konventave të UNESCO-s, shpalljen e pronave të trashëgimisë kulturore në mbrojtjte të
përhershme, hartimin e planeve të menaxhimit për pronat e trashëgimisë kulturore, dialogun e
brendshëm në Kosovë për monumentet e trashëgimisë ortodokse, trajtimin e ndërtimeve pa leje brenda
zonave të mbrojtura të trashëgimisë dhe miratimin e ligjit të ri dhe strategjisë nacionale për
trashëgiminë kulturore.
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