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KOSOVA MECLİSİ’NİN OLAĞANÜSTÜ TÖRENLİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Kosova bağımsız, özgür, egemen ve
demokratik bir ülke olarak ilan edildi

• Kosova Bağımsızlık Deklarasyonu ve Kosova devlet sembolleri oy
birliği ile kabul edildi
• Anayasamıza göre Kosova, bütün yurttaşlarının devletidir
• Korku, ayrımcılık ve herhangibir kimseye karşı haksız muamele
için yer yoktur
• Kosova Meclisi Kosova’nın yeni yöneticilerini seçti: -Kosova
Başkanı görevine Fatmir Sejdiu, Meclis Başkanı görevine
Jakup Krasniqi, Başbakan görevine Hashim Thaçi seçildi

Kosova Meclisi Medyalarla İlişkiler Kurma ile Yayınlama Dairesi

MECLİS BAŞKANI KRASNİQİ, EULEX
MİSYONU ŞEFİ DE KERMABON’U KABUL ETTİ

EULEX Misyonu’nun Kosova’da yerleşmesiyle ilgili konular ele alındı

Kosova bağımsız, özgür, eğemen ve demokratik bir ülke
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Kosova Enstitüleri olgunluk
alanında yüksek bir kerteye
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Kosova
Cumhuriyeti
Meclisi
Başkanı Jakup Krasniqi bugün,
EULEX Misyonu şefi De Kermabon’u kabul etti ve görüşme
süresinde, demokrasinin ve güvenliğin güçlenmesi, ülke bağımsızlığının ilan edilmesi ve dünyanın
birçok güçlü ülkesi tarafından tanınmasından sonra, Kosova hukuk devletinin işlevliliği için çok önemli
olan EULEX Misyonu’nuın rolünden söz edildi.
Kosova’daki yeni görevi dolayısıyla
en iyi dilekelrini sunarken EULEX
Misyonu yönetiminde başarılar
dileyen Meclis Başkanı Krasniqi,
Kosova’da bu kadar önemli olan
Avrupa
misyonu
başında,
Kosova’daki politik ve güvenlik durumunu iyi tanıyan birinin gelmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.
Krasniqi EULEX Misyonu’nun,
Kosova’nın toprak bütünlüğü içinde
faaliyet göstermesi ve öngörülen
amaçları gerçekleştirmesi dileklerinde bulundu. Dolayısıyla o De
Kermabon’a, Kosova’da EULEX’in
başarılı faaliyetelri konusunda
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gereken bütün düzenlemelerin kabul
edilmesi
konusunda
Kosova
Meclisi’nin etkin olacağına dair söz
verdi.
Kosova’da EULEX Misyon Şefi
Yves De Kermabon, demokratik ve
multietnik Kosova develtinin
işlevliliğine
yardım
sunmak
amacıyla yine Kosova’da önemli bir
görevin başına gelemsinden dolayı
mutluluğunu belirtti. Bu münasebetle o, örgütlü kriminele karşı
savaşım vermek, Kosova’da güvenliğin daha üst düzeye ulaşması ve
bütün Kosova yöresinde işlevliliğin
hüküm sürmesi için koşulların
sağlanılması yönünde yoğun olarak
çalışacağını ileri sürerken, bütün
yurttaşlara, Kosova’da Avrupa
Misyonu’nun
onların
iyiliği
yönünde faaliyet göstereceğine dair
mesajlar gönderdi.
Aynıca EULEX’in, Kosova kurumlarını denetleyeceğini, ancak Kosova
toplumunda barış ve istikrarın
sağlanması ve onun kalkınması
yönünde kurumlarla işbirliğinde bulunacağını bir daha vurguladı.
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KOSOVA MECLİSİ’NİN OLAĞANÜSTÜ TÖRENLİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Kosova bağımsız, özgür, egemen ve
demokratik bir ülke olarak ilan edildi
Kosova Bağımsızlık Deklarasyonu ve Kosova devlet sembolleri oybirliği ile kabul edildi.- Anayasamıza göre Kosova, bütün yurttaşlarının devletidir.-Korku, ayrımcılık ve herhangibir kimseye karşı haksız muamele
için yer yoktur

Kosova Meclisi’nin olağanüstü
törenli
toplantısı,
Meclis
Başkanı Jakup Krasniqi başkanlığında bugün düzenlendi. Bu
oturumun gündeminde, Kosova
Bağımsızlık Deklarasyonu ve
Kosova Devleti’nin sembollerinin kabul edilmesi konuları
yer aldı. Bu oturumun düzenlenmesi, Kosova Başkanı Fatmir
Sejdiu ve Kosova Başbakanı
Hashim Thaçi’nin ortak istemi

tarafından kararlaştırıldı. Oturuma 109 milletvekili, diplomasi
temsilcilikleri sıralarından çok
sayıda konuk ve Adem Jashari
ile eski Başkan İbrahim Rugova’nın aile üyeleri de katıldı.
Kosova bugün tarihinde
yeni bir sayfa açmaktadır
Katılımcıları selamlerken Meclis
Başkanı Jakup Krasniqi şunları
dedi:

Bugün Kosova, tarihin yeni sayfasını açıyor ve Avrupa’nın politik haritasını değiştiriyor.
Kin ve feci çatışmaların acı
hatıralarını geride bırakarak, bizler bağımsızlık, barış ve ülkemizin ilerleme çağına giriyoruz.
Gerçek barış ile özgürlük sadece
eşithaklılık arasında mevcuttur.
Bağımsız Kosova, en iyi geleneksel değerler temelleri ve
çağdaş demokrasi ilkeleri üzere
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kurularak, eşithaklı ve mutlu
yurttaşların vatanı olacaktır.
Kosova’nın bugünkü nesillerinin, onları onurlandıran
büyük tarihi dönüşün yapılması
için özel öncülüğü vardır,
bununla birlikte onu takip edecek
kendi ve nesiller vatanının

demokrasi ile Avrupa şeklinde
kurulması doğrultusunda büyük
sorumluluğu taşımaktadır.
Kosova’nın demokrasi devlet olmasıyla ilgili törenli sözleşmemiz, onun yurttaşlarıyla
yapılan anlaşmayı ve uluslararası
toplulukla ortaklığı teşkil etmek-

Kosova Bağımsızlık Bildirgesi
17 Şubat 2008 tarihinde
Kosova’nın Başkenti Priştine’de
olağanüstü toplantıda toplanarak,
İnsan haysiyetine saygı gösteren
ve yurttaşlarının gurur ile
amaçlarını tanıtan bir toplumun
kurulması amacıyla halkın davetini yanıtlayarak,
Kefaret ve bağışlama ruhunda
yakın geçmişimizin acı mirasıyla
karşı karşıya gelmeyle kararlı
olarak,
Halkımızın çeşitliğinin korunmasına, takdim edilmesine ve
saygılanmasına yönlenerek,
Demokrasinin Avrupa-Atlantik
ailesine tamamıyla entegre olmamız isteğimizi yeniden takdim
ederek,
Yugoslavya’nın izinsiz parçalanmasından çıkan ve herhangi bir
diğer olay için hakim olmayan
Kosova’nın özel durum olduğunu
sanarak,
Tüm uygar halkın bilincini sarsan
Kosova’daki çatışmalar ile saldırı
yıllarını hatırlayarak,
Kosova’daki Belgrad yönetimini
çekerek ve Kosova’yı Birleşmiş
Milletler’in geçici idaresi altına
koyarak, 1999 yılında dünyanın
müdahelede bulunmasını
saygıyla karşılayarak,
Halkımızın iradesini özgürce
ifade eden daha o zamanlar
Kosova’nın demokrasinin
işlevsel ve çok etnikli enstitülerini geliştirdiğiyle gururlanarak,
İlerideki politik statü konusuyla ilgili Belgrad ile Priştine arasında
uluslararası himayesi altında
yapılan müzakereler yıllarını
hatırlayarak,
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Yöneticilerimizin son derece seferber olmasına rağmen, her iki
taraf için kabul edilir sonucun
sağlanmadığı üzüntüsünü belirterek,
Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi
Marti Ahtisari önergelerinin,
Kosova’nın ilerideki gelişmesi
için bütünlüklü çerçevreyi sunduğunu ve bu önergelerin insan
hakları ile iyi yönetime ait en yüksek Avrupa standartlarıyla
uyumlu olduğunu doğrulayarak,
Halkımıza geleceğiyle ilgili olayları aydınlatmak, geçmişteki kavgalardan uzak kalmak ve
toplumumuzda bütünlüklü
demokrasi potansiyeli sağlamak
amacıyla statüsümüzün çözümlendiğini görmeye kararlı olarak,
Kosova için daha iyi bir geleceği
kurmak amacıyla üstün katkıda
bulunan tüm kadın ve erkekleri
saygıyla anarak,
Kosova Bağımsızlık
Bildirgesi’ni
KABUL ETTi
1. Demokratik bir şekilde
seçilmiş olduğumuz halkımızın
yöneticileri olarak biz, bu Bildirge
sayesinde Kosova’yı bağımsız
ve egemen devlet olarak ilan
ediyoruz. Bu ilan halkımızın
iradesini teşkil etmekte ve Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi
Marti Ahtisari önergeleri ile
Kosova statüsünün çözümlenmesiyle ilgili kapsamlı önerisiyle
tamamıyla uyumludur.
2. Biz Kosova’yı, ayrımcılığın
yapılmadığı ve yasa önünde eşit
ölçüde korunma ilkeleriyle
yönetilen demokrasi, laik ve çok

tedir, aynı zamanda bu, bu günkü
insan toplumunun en gelişmiş ve
esas değerlerinin yaşam yönelimi
vaadini oluşturmaktadır.
Kosova’nın bugün olduğu kadar
hiçbir zaman hayatında bu kadar
dostu yoktu ve yarın daha fazla
olacaktır. Kültür ile demokrasi
etnikli cumhuriyet olarak ilan
ediyoruz. Biz Kosova’da
yaşayan tüm toplulukların haklarını koruyup, takdim ettikten
sonra, onların politik süreçlerine
ve karar alma süreçlerine daha
faydalı bir şekilde katılmaları
amacıyla gereken koşulları
sağlamış olacağız.
3. Biz, Ahtisari planıyla kapsanmış olan görevleri tamamıyla
kabul ediyoruz ve ilerideki
dönemde Kosova’nın yönetilmesine yönelik önermiş olduğu
çerçevreyi selamlıyoruz. Biz,
toplulukların ve onların temsilcilerinin haklarını koruyan ve
takdim eden XII. Bölümde yer
alan yasamacılığın öncelikle onaylanmasını ilave ederek, bu
görevleri tamamıyla yerine getirmeye çalışacağız.
4. En kısa bir zamanda biz,
İnsan haklarına ait Avrupa Konvansiyonuyla ayrıntılı olarak belirtilen, tüm vatandaşlarımızın
esas insan hakları ile özgürlüklerini koruyan yeni Anayasayı onaylayacağız. Anayasada, Ahtisari
Planı’nın tüm önemli ilkeleri yer
alacak ve demokrasi ile
düşünülen süreç yoluyla onaylanacaktır.
5. Biz, 1999 yılında onaylanan
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1244 Rezolüsyonu
esasınca Kosova’da bulunan
uluslararası katılım sayesinde
demokrasi gelişmemize katkıda
bulunan uluslararası topluluğun
sürekli desteğini selamlıyoruz.
Biz, Avrupa Birliği tarafından
yürütülen Ahtisari Planı’nın uygulanması ile yasaların hükmü

düzen, hukuki devlet, barış yönelimi, iyi komşuluk ve diyalog,
saygı ile güven ruhu, dostluk,
işbirliği ve ortaklığın geliştirilmesinin temeli olacaktır.
Bu günkü törenli fırsattan yararlanarak, Kosova’nın özgürlüğe
kavuşması için canlarını feda
misyonunu denetleyecek uluslararası sivil katılıma çağrıda bulunuyor ve onları selamlıyoruz.
Biz, uluslararası askeri katılımla
ilgili yönetici rolüne sadık kalması
ve 1999 yılında onaylanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1244 Rezolüsyonu’yla ve
Kosova enstitüleri bu sorumlulukları üstlenebilecek durumunda oluncaya kadar Ahtisari Planı’yla
öngörülen sorumlulukları yerine
getirmesi amacıyla NATO güçlerine çağrıda bulunuyor ve onları
selamlıyoruz. Biz, ileride
Kosova’da barış, ilerlerleme ve
istikrarlığın sağlanması amacıyla,
Kosova’daki bu temsilciliklerle
tamamıyla işbirliği yapmış olacağız.
6. Kültür, coğrafya ve tarihi nedenlerden dolayı biz, geleceğimizin Avrupa ailesine bağlı
olduğuna inanıyoruz. Bundan
ötürü de biz, olasıl olduğu
takdirde Avrupa Birliği’ne
tamamıyla üye olmamızın
sağlanması ve Avrupa ile AvrupaAtlantik entagrasyonuna ait yapılması istenen reformların
uygulanması amacıyla gereken
adımı atacağımızı ilan ediyoruz.
7. Biz, savaştan sonra Kosova’nın yenilenmesi ile yeniden
onarılması ve demokrasi enstitülerin kurulması doğrultusunda
yardımlarını esirgemeyen Birleşmiş Milletler Örgütü’ne sonsuz
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
İlerideki dönemde çalışmalarına
devam edeceği süreye kadar Birleşmiş Milletler Örgütü’yle yapıcı
olarak çalışmalarımızı sürdürmeye hazırız.
8. Bağımsızlıkla birlikte ulus-

edenlere karşı Kosova halkının
sadakat duygusunu dile getirmek
istiyorum.
Tarihi ve kararlı anlarda Kosova’ya üstün katkıda bulunan tüm
dostlarımızı saygıyla selamlıyorum. Arnavut halkı ile Kosova
yurttaşları ömür boyu onlara
lararası topluluğa sorumlu bir
şekilde üye olma görevi geliyor.
Biz bu görevi tamamıyla yerine
getirip, Birleşmiş Milletler Beyannamesi ilkesi, Helsinki’nin final
akidi, Avrupa Güvenliği ile İşbirliği
Örgütü’nün diğer akitleri ve devletler arası ilişkileri teşkil eden iyi
uluslararası ilişkilerinin uluslararası hukuki görevler ile ilkelerine saygı göstereceğiz. Ahtisari
Planı’nın VIII. bölümünde
öngörüldüğüne göre, Kosova’nın
kendi uluslararası sınırları olacaktır ve tüm komşularının egemenlik ile yöresel bütünlüğüne saygı
gösterecektir. Aynı zamanda
Kosova, Birleşmiş Milletler’in
amaçlarıyla uyumlu olmayan
tehditler ya da herhangi bir şekilde güç kullanmaktan uzak kalacaktır.
9. Bu bildirge sayesinde biz,
Kosova’daki Birleşmiş Milletler
Geçici İdari Misyonu (UNMİK)
tarafından bizim adımıza sonuçlandırılan Kosova’nın uluslararası
görevlerini ve bununla birlikte
diplomasi ile konsolosluk ilişkilerine ait Viyana Konvansiyonu’nu
da ilave ederek, eski yapıcı kısmı
olarak görevlendirilmiş olduğumuz eski Sosyalist Federatif
Cumhuriyeti Yugoslavya’nın anlaşma görevlerini ve diğer görevleri üstleniyoruz. Eski
Yugoslavyayla ilgili Uluslararası
Suç Mahkemesi’yle tamamıyla
işbirliği yapacağız. Biz, uluslararası örgütlere üye olma isteminde bulunmayı düşünüyoruz,
ki burada Kosova uluslararası
barış ile istikrarlık amaçlarına
katkıda bulunmuş olacaktır.
10. Kosova kendini Güneydoğu
Avrupa yöresinde barış ile is-

minnettar olacaktır.
Bu önemli günde, büyük Jashari
ailesinin temsilcisi Rifat Jashari’yi selamlamaktan gurur duymaktayım.
Jashari
ailesi
Kosova’nın varolduğu ve varolacağı moral enstitüden çok, Arnavut
halkının
özgürlüğe
tikrarlığın sağlanmasına adamaktadır. Bağımsızlığımız, Yugoslavya’nın zoraki parçalanması
sürecinin sona erdiğini kanıtlamaktadır. Güneydoğu Avrupa’nın
geçmişteki çatışmaları es
geçmesi ve işbirliğin yeni yöresel
ilişkilerini kurması amacıyla biz
aralıksız seferber olmaya hazırız.
Bundan ötürü de biz, ortak
Avrupa geleceğimizi ilerletmemiz
amacıyla komşularımızla birlikte
çalışacağız.
11. Biz özellikle, tarihi, ekonomi
ve toplumsal ilişkimiz olduğu ve
yakın gelecekte bu ilişkiyi
geliştirmeyi düşündüğümüz Sırbistan Cumhuriyetini de ilave ederek, bütün komşularımızla iyi
ilişkiler kurmak istediğimizi belirtmekteyiz. Halkımız arasında
barışmayı takdim ederek, Sırbistan Cumhuriyeti ile komşuluk ile
işbirliği ilişkilerine katkıda bulunmak için çaba sarfetmeyi devam
ettireceğiz.
12. Bunun sayesinde biz, Ahtisari
planındaki görevleri ilave ederek,
Kosovanın bu bildirgede kapsanan hükümleri yerine getirmesi
için hukuki açıdan görevli
olduğunu ayan, spesifik ve
gereken şekilde tanıtmış olacağız. Bu konuların hepsinde biz,
1244 Rezolüsyonu’nu da katarak
(1999), Uluslararası hukuk ilkeleri
ve Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi rezolüsyonlarıyla uyumlu
olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz, tüm devletlerin bu
bildirgeye dayanma hakkı
olduğunu aleni olarak bildirmekteyiz ve bunun sayesinde destek
sunmaları ile kabul etmeleri
çağrısında bulunmaktayız.
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kavuşması için hayatını fedan
edenlerin önemli temsilcisidir.
Dünyanın neresinde olursa olsun
bizleri izleyenleri Kosova
Meclisi ve kendi adıma selamlayarak, bu önemli günde hepinize
törenli toplantıya hoşgeldiniz demekten gurur duymaktayım.
Devamında Kosova Başbakanı
Hashim Thaçi milletvekiller
önünde, bu olağanüstü oturumun
düzenlenmesinin amacını açıklayarak, Başkan Fatmir Sejdiu ile
beraber, Anayasa Çerçevesi’ne

ların kişiliklerini hatıralarımızda
ve kalbimizde koruyacağız.
Bu günü bize yaşatan ülke
dışında ve içindeki dostlarımıza
ve müttefiklerimize teşekkür
borçluyuz. Bugün yanımızda
olan ve bizleri seyredenleri selamlarken, milletimiz adına hepinizi içtenlikle selamlıyorum.
Benim ailem ve Kosova’daki
bütün aileler, tereddüt etmeden
bize olan güvenlerini bir an olsun
kaybetmedi.
Allaha, adalete ve

herkes bize sonuna kadar
güvendi.
Aileleriyle birlikte daha güzel
yarınları üretmek için geri dönen
herkese hitap ederek “dünyanın
özgür ülkeleri arasında bir gün
yer alacağımıza dair rüyanın
gerçekleşeceğine dair güvenimizi hiçbir zaman yitirmedik”
demek istiyoruz.
Ebeveynlerimin ve dedelerimin
bana fedakarlığın ve özgür olmanın ne demek olduğunu öğrettikleri gibi sizden de, bugünün

Deklarasyon’un imzalanmasından bir an

uyumlu olarak bu oturumun
düzenlenmesinin
kararlaştırıldığını söyledi.
Bu günü uzun zamandan beri
bekliyoruz. Sayısız vatandaşımız, Bağımsızlığın ilan
edildiği Günü yaşatmak için kurban düşmüştür. Bu fedakarlıklarından dolayı Biz onlara karşı
özellikle saygı duymaktayız. On-
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kuvvete güveni kaybetmedik
Savaşmak için ailesine arkasını
çeviren kardeşlerimiz, tarlasını
işlenmeden bırakıp cepheye
koşan tarımcı, kapılarını ardına
kadar açan ve çocuklarımızı
eğiten erkek ve kadınlarımızdan
başlayarak, “yeter” demeye ve
karşı gelmeye cesaret eden
üniversite öğrencilerimize kadar

anlamını açıklamak için çocuklarınız ve torunlarınızla sohbet
etmenizi istiyorum.
Bugün bizim yaşadığımız mutluluğu ve gurur dolu duyguları
gelecek nesillere aktarınız ve
bizden önceki nesillerin fedakarlıklarını hatırlatmayı hiçbir
zaman unutmayınız.

Ancak, yekvücutlu bir milletin
yekvücutlu nefesiyle ileriye
doğru yolculuğumuzdan bizi,
hiçbir sıkıntı veya uğraş saptıramaz.
Ekonomi, eğitim ve sağlıktan
başlayarak enfrastrüktür ve
Avrupa entegrasyonları alanında
bizi, büyük meşguliyet ve sıkıntılar bekliyor. Ancak tüm bunlar,
vatandaşlarımızın isteğine ve
kaderimize asla karşı koyamaz.
Kosova, onun halkı ve toprakları,
etnik mensubiyete bakılmadan,
sınırlarımız içerisinde her yurttaşın hayatını rahatlatmak için
bugün tarihi bir anda bir araya
gelmiş bulunuyor.
Ümitlerimiz hiçbir zaman bu
denli büyük değildi.
Hayallerimiz ise sonsuzdur.
Bizi bekleyen görevler ve sıkıntılar büyük ise de, tarihin bize
bahşettiği
tarihi
gerçekler
doğrultusunda ileriye doğru
yürümemizi hiçbir şey engelleyemez.
Anayasamıza göre Kosova,
bütün yurttaşlarının devletidir.
Korku, ayrımcılık ve
herhangibir kimseye karşı
haksız muamele için yer yoktur.
Şimdiye kadar, topluluklar
önünde onları müdafaa edeceğimizi kanıtlamak için yoğun
çaba harcadık.
Bu tarihi günde, toplulukların
saygınlığı ve savunulması için
gereken koşulların sağlanması ve
Kosova’da onların arasındaki ilişiklerin düzene koyulması
yönünde politik seferberlik gösterdiğimizi bir daha kanıtlamak
istiyoruz.
Anayasamız ve yasalarımız, devletin her seviyesinde kurum-

lararası bir stratejiyi uygulamakla birlikte bu isteğimizi
muhakkak yanısıtacaktır.
Bizim bu emeklerimiz üç temel
ilkeye yansıyacaktır: Birincisi:
Kosova’daki bütün topluluklara
mensup olan kişilere eşit hakların, güçlü ve geri alınamaz
yasalarla garanti edilmesi; İkincisi: ülkemizin gelecekteki
kalkınmasında toplulukların tam
ve etkin bir rol oynayacağını
garanti edecek daimi mekanizmaların
saptanması;
ve
Üçüncüsü: Biz, Kosova’da
yaşayan herkesin, özellikle ise
topluluk mensuplarının yararına
çabalarımızın, olumlu sonuç getirmesi adına etkili ve acil önlemleri almakla yükümlüyüz.
Anayasamıza göre Kosova,
bütün yurttaşlarının devletidir.
Korku, ayrımcılık ve herhangibir
kimseye karşı haksız muamele
için yer yoktur. Ayrımcılığı yansıtacak her davranış, devlet kurumlarımız tarafından kökünden
yok edilecektir. Öyle ki, farklılıkların, her vatandaşa olumlu
sonuç ve çıkar sağladığı
konusunda herkes hemfikir.
Bugün, uzun bir sürecin sonunu
müjdelemektedir.
Kosova, Ahtisari’nin Genel Kapsamlı Önergesi’ne uyumlu bir
şekilde bağımsılzığı ilan ediyor.
Kosova bağımsızlığı, eski Yugoslavya’nın dağılmasının sonunu belirtmektedir. Kosova
Anayasası ile kapsanan Ahtisari
hükümleri, bizim için milli önceliklerini
ifade
etmektedir.
İlerideki günlerde Kosova
Meclisi, Ahtisari evrakından
kaynaklanan tüm temel yasaları
kabul edecektir.
Kosova, onun yenilenmesi ve
kurumlarımızın
oluşmasında

Birleşmiş milletlerin rolünü
takdir etmektedir. Barış, güvenlik ve demokratik kalkınma
yönünde ortak çabalarımızın
yoğunlaşması dahilinde BMÖ ile
beraber çalışacağımıza inanıyoruz.
Aynıca, demokratik kalkınmamıza yardımcı olacak ve Ahtisari Planı’nın uygulanmasını
denetleyecek olan Avrupa Birliği
tarafından yönetilecek olan yeni
uluslararası misyonu da hoş
karşılıyoruz.
Bu münasebetle komşularımızı,
tüm komşu ülkelerle iyi ilişkilerde bulunmak ve saygı göstermek için elinden geleni
yapacağına dair Kosova’nın
kararlılığını da belirtmek isterim.
Biz, ortak çıkarımız adına, Belgrad ile de karşılıklı iyi ilişkilerde bulunmak isteriz.
Bugünden itibaren Kosova,
Evro-Atlantik entegrasyonları
yolunda hızlı adımlarla ilerleyen
tüm vatandaşlarının demokratik
ve multietnik devletidir.
Hayati eserleri, yorulmaksızın
verilen emekler ve fedakarlıklarla kazanılan Kosova bağımsızlığına ulaşmıştır.
Oturumda söz alan Fatamir Sejdiu şunları dedi:
Bugün Kosova’yı iki döneme
ayırlıyor: Bağımsızlıktan önce ve
sonraki döneme. Kosova bağımsızlığını, hayati eserleri, yorulmaksızın verilen emekler ve
fedakarlıklarla kazanılan Kosova
bağımsızlığına
ulaşmıştır.
Dünyanın yardımı sayesiyle
kazandığımız Bağımsızlığımızı
dünya önünde, yıllarca yanımızdan ayrılmayan dostlarımız,
özellikle
Balkanların
bu
bölümünde felaketlerin hüküm
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sürdüğü dönemlerde bize arka
çıkan dostlarımızın eşliğinde ilan
ediyoruz. Bu dostlarımız, savaş
sonrası dönemde de yanımızdan
ayrılmayıp, savaş ve işgal
sonucu yıkıma uğrayan ülkemizin yeniden kalkındırılmasına
yardımcı olmuştur.
Bugün, bu olağanüstü günün
yaşanmasına yardımcı olan
büyük fedakarlıkları hatırlıyoruz.
Kız ve oğlan çocuklarının
özgürce yaşamaları için tarifsiz
zorluklardan geçen ana ve babaları hatırlıyoruz. Bugün
aynıca, Kosova’yı kaostan kurtarıp demokrasi süreçlere katan
devletimizin dev yöneticisi ve
kurucusu olan Başkan İbrahim
Rugova’yı da hatırlıyoruz.
Bugün, özgürlük adına Kosova
halkının emellerini ileri safhaya
iten Adem Jashari ve Kosova
Kurtuluş Ordusu’nu hatırlıyoruz.
Aynıca, komşularımızı, acımasız
yıllar ve savaş süresinde yardım
elini sunan tüm etnik, ideolojik
ve dini mensuplarını hatırlıyoruz. Tüm bunları, zorunlu
geçmişe intikam olarak değil,
barış ve af etme havasını estirmek adına tam inancı temin
edecek bir geleceği sağlamak
adına hatırlıyoruz.
Tarihimizin bu önemli olayları–
fedakarlıklarımız, ümitlerimiz ve
başarılarımız-burada
bugün
bağımsızlığı ilan ttiğimiz güne
taşıdı. Bu bağımsızlık ilanı,
aslında halkın emelidir. Tarihimizin vicdani ve anlamlı
ürünüdür ve Özel Temsilci Marti
Ahtisari’nin önergeleriyle tam
uyumu içindedir. Kosova Bağımsızlığı, Yugoslavya parçalanmasının uzun sürecinin sonudur.
Belgrad ile statü konusundaki
gerçek müzakerelere emek
verdiğimizden sonra, Kosova
8

Birlik Ekibi’nin ciddi ve yapıcı
etkinliklerine rağmen, her iki
taraf için kabul edilir çıkar yolunun bulunması olanaksızdı. Bundan dolayı, politik, toplumsal ve
ekonomik kalkınmamızın ileriye
doğru yürümesi amacıyla,
halkımıza ayan bir geleceğin
sağlanamsı üzere müdahaleye
gereksinme vardı.
Kosova hakkındaki görüşlerimiz
ayandır. Kosova’yı en önemli
demokratik presipler üzere
kalkındırmak istiyoruz. Buysa
Kosova’nın, demokratik ve multietnik bir devlet olacağı, yöreye
entegre olmuş, etrafındaki devletlerle iyi komşu ilişkileri olan
ve Evro-Atlantik toplumuna tam
anlamıyla üye olma yolunda hızlı
adımlarla yürüyen bir devlet olmacağını
göstermektedir.
Kosova halkı, kendi yolunu belirlemiştir ve ülkesinin geleceğini
Avrupa’da
görmek
istemektedir.
Kosova statüsünün belirlenmesi
konusundaki genel kapsamlı önerge, geçen yılın Mart ayında,
Kosova Meclisi’nin de desteğini
aldı. Bu paket aslında, Sırplara
ve diğer topluluklara: yani
Türklere, Boşnaklara, Romlara,
Aşkalılara ve Mısırlılara, bazı
maddeleriyle, azınlık haklarına
ait en ilerici ve en yüksek uluslaraarsı standardları bile aşan
kültürel ve politik haklarını
garanti etmektedir.
Kosova Meclisi’nin bu tarihi
toplantısında hazır bulunan
saygıdeğer katılımcılar,
Kosova Cumhuriyeti’nin gelecek
hafta ve aylarda ulusal önceliklerini, Ahtisari Planı’nın tam anlamıyla yerine getirilmesi
oluşturacaktır. En kısa zamanda,
Ahtisari prensiplerini de yansıtacak olan yasaları ve Anayasa’yı

kabul edecğiz. Tüm bunlar,
Başkan Ahtisari Planı’nın
içerdiği hükümlerin pratikte
uygulanmasını, somut adımlar
takip edecektir.
Kosova bugünkü hareketiyle, devlet olarak üzerine düşen sorumluluklarla da üstleniyor. Aynı
zamanda Kosova, en gelişmiş ve
en üst demokrasi prensipleri ile
uyumlu olan bir devlet olarak
kalkındırılması yönünde Uluslararası toplumla sıkı işbirliğinde
bulunacağını belirtmek istiyor.
Bu amaçla Kosova, ülkemizin
ilerideki demokratik kalkınmasını destekleyecek ve Ahtisari
Planı’nın npratikte uygulanışını
gözetleyecek uluslararası sivil
mevcudiyetini de selamlıyor.
Özellikle, AB’nin Kosova’da
daha üst bir role sahip olmaya
hazırlığını hoş karşılıyoruz. Bundan başka, NATO birliklerinin
askeri varlığının devamını selamlıyoruz. Kosova’daki sivil ve
askeri temsilcileri ile sıkı bir
işbirliğinde bulunacağımızı tasdıklamak istiyoruz.
Kosova’daki azınlık toplulukların bağımsızlığa korku ve
kuşkuyla yanaştıklarının bilincindeyiz. Bağımsız Kosova’da
onların hakları, kültürleri ve mallarına, en sadık bir şekilde saygı
gösterileceğine sizleri inandırmak için elimizden geleni yapacağız.
Bu tören vesilesiyle, Kosova’nın
tüm yurttaşlarını, ilk sırada
Kosova’daki Sırp mensuplarını,
her vatandaşın kendini evindeki
gibi hissedeceği bir Avrupa
Kosova’sının ortak emeklerle
kalkındırılmasına katkı sunmaya
davet etmek istiyorum. Kosova
sizin de eşit olarak eviniz ve
vatanınızdır. Bağımsız Kosova’da sizin ve diğer topluluk

mensuplarının hakları,
bizim devlet kurumlarımızın daimi görevi
çerçevesinde yer alacaktır. Sırp kültürel ve dini
mirası olan binalar, tam
anlamıyla savunma altına
alınacaktır. Sizin etnik ve
dil benliğinize tam olarak
saygı
gösterilecektir.
Tüm
bunları
ise,
hergünkü yaşamda çalışmalar sayesiyle gerçekleştireceğiz.
Savaş sonrasında Kosova’nın
yenilenmesi
yönünde BMÖ’nün rolü
ve emeğinden dolayı
minnetarız. ileride de
1244
Rezolüsyonun
geçerli olduğu tarihe
kadar BMÖ Kosova’da
kendine düşen rolünü
uygulamaya devam edecektir. Kosova’nın bu
başarılı örgütüne tam
üyeliği
sağlanıncaya
kadar Kosova’nın barış,
güvenlik ve demokratik
kalkınması
yönünde
ortak
amacımızı
başarılara
ulaştırmak
üzere BMÖ ile çalışmaya
devam edeceğiz.
Biz doğal adımlarla entegre olacağız, çünkü var
olan
değerlerimiz
itibariyle Kosova her
zaman bu kültür açısından bu aileye aitti. Ancak
şimdi Kosova’ya, insani
ve doğal kaynakların,
ülkemizin genel toplumsal ve ekonomik kalkınmasına katkı sunması
amacıyla,
yeni
olanakların yaratılması
için politik açıdan entegre olması gerekmekte-

dir.
Kosova
Cumhuriyeti,
dünyanın onu tanımasını
istiyor. Dünyanın birçok
ülkesi tarafından tanınacağına ümit ederken,
yıllarca, özellikle onun en
ağır
zamanlarında
Kosova halkının yanında
bulunan dünyanın ünlü
kişilerini
özel
bir
duyumla hatırlıyoruz.
Bundan
sonra
millevekiller
önünde
Kosova
Başbakanı
Hashim Thaçi, alkışlarla
karşılanan Bağımsızlık
Deklarasyonunu okudu.
Bu münasebetle Thaçi,
Kosova’nın ABD ile
Avrupa Birliği tarafından
sunulan büyük destek
dolayısıyla teşekkürlerini
illeti.
Hemen sonra milletvekiller,
Kosova
Bağımszlık Deklarasyonu’nu
oybirliğiyle
kabul ettiler.
Uzun
alkışlarla
karşılanan oylamadan
sonra Jakup Krasniqi,
bu hareket ile Kosova’nın, bağımsız, özgür
ve egemen bir devlet
olarak ilan edildiğini
söylediç
Kosova
Başkanı
Sejdiu,
Başbakan Thaçi, Meclis
Başkanı Krasniqi ve
bütün
milletvekiller,
Bağımsızlık Deklarasyonu’nu
imzaladılar.
Kosova Meclis milletvekilleri, Kosova devleti
sembollerini,
doğrusu bayrağı ve armasını oybirliği ile
kabul ettiler.

UNDP’nin Kosova
Meclisi’ne destek sunma
projesi imzalandı
BMÖ Genel Sekreterin asistanı ve Avrupa ile
eski Sovyetler Birliği ülkelerine ait UNDP’nin Yöresel Müdürü Kori Udovicki ve
Krizin önlenmesi ile Yenilenmeye ait UNDP
Bürosu Müdürü Kathleen Cravero’nun
eşliğinde bugün Kosova Meclisi’nde sosyal
kapsamlı bin yıllık süre ve Avrupa gündemine ilişkin BMÖ deklarasyonu objektiflerinin
yerine getirilmesi ile desteklenmesine ait
proje imzalandı.
Sözkonusu projeyi Kosova Meclis Başkanı
Jakup Krasniqi ile Kosova’daki BMÖ Acentaları Koordinatörü ve Kosova’daki UNDP
daimi temsilcisi Frode Mauringe imzaladı.
Bu projenin amacı, bin yıllık süre objektiflerinin yerine getirilmesi doğrultusunda
Kosova Meclisi’ne destek sunmaktır.
Örneğin, fakirlik ile açlığın yok edilmesi,
genel ilk öğretimin sağlanması, cinsiyet
eşitliğinin takdim edilmesi ile kadın rolünün
güçlendirilmesi, ölen çocuklar sayısının
azaltılması, annelerin sağlık durumunun
düzeltilmesi, HİV-AİDS, tüberküloz ile
diğer bulaşıcı hastalıklara karşı savaşım,
yaşam ortamının sürekli korunumunun
sağlanması ve gelişmeye ait global ortaklığın kurulması.
Bu projenin imzalanmasından önce, Meclis
Başkanı Krasniqi UNDP temsilcileri Kori
Udovicki, Kathleen Cravero ile Frode Mauring ile bunların işbirlikçilerini kabul edip,
ülkenin 2015 yılına kadar bin yıllık süre objektiflerine sahip olması amacıyla UNDP’nin Kosova’ya sunmuş olacağı destek ile
işbirliğin güçlendirilmesi hakkında konuştu.
“Kosova Meclisi en kısa bir süre içerisinde
2000 yılında 189 devlet tarafından imzalanan BMÖ Deklarasyonunu Rezolüsyonla
kabul edecektir”, dedi konuşmasının sonunda Meclis Başkanı Krasniqi.
UNDP temsilcileri, temsil ettikleri örgütün
Kosova’da kalacağını ve yörenin diğer
ülkelerinde olduğu gibi bürolar sayısının
artırılmasıyla ülkenin gelişmesine katkıda
bulunacağını dile getirdiler.
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KOSOVA MECLİSİ’NİN YENİ OLUŞUMU KURULDU

Kosova Enstitüleri olgunluk alanında
yüksek bir kerteye varmışlardır
Kosova Meclisi Kosova’nın yeni yöneticilerini seçti: -Kosova Başkanı
görevine Fatmir Sejdiu, Meclis Başkanı görevine Jakup Krasniqi, Başbakan
görevine Hashim Thaçi seçildi.- Kosova enstitüleri Kosova’da yaşayan
azınlık toplulukların haklarına saygı göstermeye devam edecektir
Bu yılın 4 Ocak tarihinde
Priştine’de, Kosova Meclisi’nin
Meclis toplantıları salonunda,
Kosova
Meclisi’nin
yeni
oluşumu kuruldu. Bu toplantıda,
Kosova Başkanı Fatmir Sejdiu,
GSÖT Joakim Rycker, Hükümet
Başbakanı Hashim Thaçi,
Avrupa Birliği özel temsilcisi
Fletcher Burton, Priştine’deki
Amerikan Bürosu Şefi yardımcısı Alex Laskaris ve çok sayıda
yerel ile uluslararası temsilcileri
hazır bulundu.
Meclisin en yaşlı milletvekili
Mark Krasniçi ve en genç milletvekili Njomza Emini tarafından yürütülen bu toplantıda ilk
sırada, 17 Kasım Meclis seçimleriyle ilgili sonuçlarla uyumlu
olarak milletvekillerin yetkilerini tasdikleyen Yetkiler ile
Dokunulmazlıklar Komisyonu
kuruldu.
Meclis toplantısına katılan 112
milletvekili, törenli bir şekilde
milletvekili yeminini sundu.
Üçüncü oluşumun kuruluş
toplantısında Genel Administratör Rycker de konuşmada bulunup, Meclisin yeni oluşumuna
ilerideki çalışmalarında başarılar
diledi. Kosova enstitülerinin
geçen dönemde oldukça büyük
başarı
kaydettiğini
değerlendirirken, konuşmasının devamında Rycker şunları dedi:
“Yeni milletvekilleri, Kosova
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enstitülerindeki bazı oldukça
önemli gelişmeleri ve özellikle
Kosova statüsü süreciyle ilgili
gelişmeleri takip eden oldukça
başarılı olan Meclisin adımlarından gidecektir. Bu münasebetle
aynıca, Meclis Başkanı ile
Başkanlık Kurulu üyelerini de
kapsayarak, önceki Meclise
takdirlerimi sunmak istiyorum”.
En yaşlı milletvekili Mark Krasniçi ve en genç milletvekili
Njomza
Emini
tarafından
yönetilen Kosova Meclisi’nin
bugün devam eden kuruluş
toplantısında,
Kosova
Meclisi’nin yeni oluşumu milletvekilleri Meclis Başkanı
görevine Jakup Krasniqi’yi ve
Xhavit Haliti, Sabri Hamiti,
Eqrem Kryeziu, İbrahim Gashi
ile Nexhat Daci’den oluşan
Meclis
Başkanlık
Kurulu
üyelerini seçtiler. Kosovalı Sırp
yurttaşlarını ve Arnavut ile Sırp
olmayan yurttaşları teşkil eden
politik öznelerden Başkanlık
Kurulu’na seçilmesi öngörülen
iki üyenin, sözkonusu politik
özneleri arasında anlaşmaya
varılıncıya kadar Meclisin
ilerideki toplantısında seçilmesi
beklenilmektedir.
Kosova Meclis Başkanı görevine
seçilen Jakup Krasniqi yerini
aldıktan sonra, Meclisin Başkanlık Kurulu üyesi Eqrem Kryeziu
ile birlikte toplantıyı yönetmeye

başladı. Meclis toplantısında
hazır bulunan milletvekilleri ise
Kosova Başkanı ile Kosova
Hükümeti’nin seçilmesiyle ilgili
gündem sırasını onayladılar.
Toplantının devamında Meclis
Başkanı Krasniqi, Sejdiu’nun
Kosova Başkanı görevine istifasını verdiğini belirterek,
Kosova Demokratik Birliği
Meclis Grubu Başkanı Eqrem
Kryeziu, KDP-KDB koalisyonu
adına Fatmir Sejdiu’yu tekrar
Kosova Başkanı görevine önerdi.
İmzalarla desteklenen 25 milletvekili adına, Kosova İltifak
Birliği milletvekili, Kosova
Başkanı görevine Naim Maloku’yu önerdi.
Milletvekilleri
tarafından
yapılan üçüncü tur oylamadan
sonra, Fatmir Sejdiu beş yıllık
görevlilik süresiyle Kosova
Başkanı görevine seçildi.
Bundan sonra Kosova Hükümeti
Başbakanı
Hashim Thaçi,
toplantıda hazır bulunan milletvekillerine konuşmada bulunarak, oyların çoğunluğuyla
kabul edilen kendi Hükümet
Kabinesini tanıttı.
Toplantının devamında Meclis
Başkanı Krasniqi, Genel Administratör Rycker, Kosova Başkanı
Sejdiu ve Başbakan Thaçi milletvekilleri önünde kısa konuşmada bulundular.

Hükümet üyeleri törenli bir şekilde yemin ederken

Kosova’nın yeni yöneticileri,
milletvekilleri tarafından kendilerine gösterilen güven için
teşekkürlerini sunarak, ülkenin
ilerlemesi ve Kosova’nın bağımsızlığa kavuşması doğrultusunda
beraberce çalışacaklarını vaad
ettiler.
Bağımsızlığa olan hakkımızı
güçlü bir şekilde destekleyen
Kuzay-Atlantik ülkeleri ile
uyum
içinde
bulunarak,
Kosova yurttaşlarının bağımsız ve egemen devlete sahip
olma ihtiyacımız resmileşecektir
Kosova Meclisi Başkanı görevi
gibi önemli ve sorumlu bir
göreve layık görüldüğümden
dolayı şeref duymaktayım,
dolayısıyla bana gösterdiğiniz
güvenden
dolayı
samimi
teşekkürlerimi kabul buyurun.
Kosova yurttaşlarına, 17 Kasım
2007 seçimlerinde bana gösterdikleri güven ve bütün hayatım
boyunca yaptığım çalışmalar

için sizden aldığım destekten
dolayı da teşekür etmeyi borç
biliyorum. Kosova’nın bütün
yurttaşlarının hizmetine, ileride
de etkinliklerimi sürdürüp, yurttaşların ve ülkemizin bugünü ve
yarınlarının çıkarı yönünde
çalışmaya devam edeceğime dair
söz veriyorum.
Benim faaliyetlerim, temsil ettiğimiz kurumların lehine, kurumlaşma,
kalkınma
ve
demokrasinin
ilerletilmesine
hizmet etmeye yönelik olacaktır.
Ulusal değerleri, kültür ve ulusal
gelenek ve görenekleri, toplumsal değerleri ve batı Avrupa
demokrasisini
desteklemeyi
gönül borcu biliyoruz. Yasaların
ve Meclisimizin Yönetmeliğini
savunmak,
parlamenter
davranışımızın simgesi olacaktır.
Çalışmalarım süresince, Kosova
Meclisi’ni yönetirken, hepinizin
teker teker sözüne ve haklarına
saygı göstereceğim, çünkü size
saygı gösterirken ben, yurttaşın
hakkına ve hepinizin kazanmış

olduğu kutsal güvenine saygı
göstermiş olacağım. Meclis’in
çalışmaları süresinde, koalisyon
ve muhalefet milletvekilleri
arasında fark yapmayacağım.
Yurttaşların hak ve özgürlüklerine, onların özgürlük ve
demokrasi çabalarına saygı gösterirken ben, Kosova’da yaşayan
azınlık toplulukların haklarına
saygı göstermeye devam edeceğim ve Kosova Meclisi’nin
çalışmalarında da eşithaklı
saygınlığa sahip olmalarını
garanti edeceğim. Aynıca insani
yardım, ülkenin kalkınması,
demokratik kurumların oluşumu,
Kosova’da oluşan barış ve
güvenliği, etnik ayrımcılık yapılmaksızın Kosova devletine ve
halkına özgür yaşam ve geleceğin sağlanmasında, uluslararası topluluğun katkılarına da
saygı göstereceğim. AB ve ABD,
dolayısıyla AGİT ve NDİ’nin
tüm kurumlarıyla işbirliğini
destekleyecek ve yoğunlaştıracağım.
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İleride Kosova’da bulunan uluslararası kurumlarla ortakça
çözmemiz gereken büyük zorlukların bilincindeyim. Bu
Mecliste olan biz ve daha geniç
çapta, güvene ve gerçek anlayışa
gereksinmemizin olduğuna inanmaktayım.
Bu yıl içinde ve bu oluşum
süresinde, bağımsızlığa olan
hakkımızı güçlü bir şekilde
destekleyen
Kuzay-Atlantik
ülkeleri ile uyum içinde bulunarak, Kosova yurttaşlarının
bağımsız ve egemen devlete
sahip
olma
ihtiyacımız
resmileşecektir.
Hergünkü
çalışma ve etkinliklerle, sorumluca ve özveriyle çalışarak, bu
desteğe layık olduğumuzu
göstereceğiz.
Fatmir Sejdiu sözünü ettiğimiz
Meclis toplantısında söz alırken
diğerleri
arasında
şunları
söyledi: “Bir daha verdiğiniz
güven için teşekkürlerimi belir-

Yüksek Politik kültürü
Kosova yurttaşları ve bu
seçimlerde yarışan tüm
politik partiler, koalisyonlar, yurttaş girişimleri ve
bağımsız adaylar, büyük
sıkıntılarımızı başarılı bir
şekilde aşabilerek ve yüksek politik ve devlet
oluşum kültürüne sahip
olduklarını göstererek,
üstün politik olgunluğu
sergilediler.
Son aylarda karşılaşılan
çok sayıda paralel sıkıntıları, Kosova’nın aştığı
seviyede, şerefle ve
başarıyla atlatabilen
ülkelerin sayısı azdır.
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tirken, sizi de işbirliğine davet
ediyor ve ülkemizin tüm vatandaşları hizmetine ciddi ve
samimi olarak çalışmaya hazır
olduğumu belirtmek istiyorum.
İlk önce, bir görev süresi daha
bulunacağım ülke Başkanı
görevinin başında olabilmek için
bana verdiğiniz güven ve takdir
dolayısıyla teşekkürlerimi sunmama müsade buyurun. Sizin
önünüzde, saygıdeğer milletvekilleri ve Kosova vatandaşları, yasama ve anayasaya
sadık kalmak ve saygınlık
konusunda, var gücümü ve bilgimi kullanacağımı iletnek istiyorum. Ülkenin demokratik
yekvücütluğunun korunmasına
özel önem sarfederek, bizim
değerli Kosova’mızın tüm vatandaşlarının menfaatine emek
vereceğim.
2007 yılının Kasım ayında
düzenlenen parlamenter seçimleri esasınca, Kosova halkının
geçtiği önemli bir demokratik
süreci bugün tamamlıyoruz ve
Kosova halkının politik isteğinin
desteği sayesiyle demokratik kurumlarının oluşumu sürecinin
sonuçlandırılmasıyla özel ve
yeni bir sayfa açıyoruz.
Kosova eylem sürecinde birlikte hareket etmesini başardı
Politik statüsü ile ilgili müzakerelerin
sonuçlandırılması
yönündeki etkinliklerle beraber,
tüm Kosova kurumları ve Birlik
Ekibi için özel bir sıkıntıyı oluşturdu–buysa son derece başarılı
bir şekilde yapılmıştır–ve aynı
zamanda seçim kampanyası
süresinde programları tanıtım
alanındaki rekabet eşliğinde
demokratik seçim sürecini yürütmek zor ancak başarıyla tamamlanan zor bir işti.
Kosova, etkili yekvücutluluğunun korunmasını ve kurum-

larının kalıcı demokratik işlevliliğinin tasdıklanmasını, temel
amaç olan Kosova bağımsızlığı
konusunda politik ve kurumsal
yelpazesinin tam anlamıyla
uyumlu olması sayesiyle başarılı
olarak tamamlamıştır.
Tüm politik güçlerin, ülkenin
çıkarı konusunda Kosova kurumlarının demokratik işleveliliğinin ileride de sağlanması
amacıyla verimli işbirliği ruhunu
Kosova’nın yeni oluşan kurumları doğrusu Başkanlık
Kurulu, Hükümet ve
Meclis’in, Kosova’da
demokrasinin ilerideki
gelişimi ve yapılanması
konusunda güçlü ve ortak
enerji sarfedeceğine eminim.
İlk sırada Kosova’nın yeni
kurumları önünde,
inancıma göre başarılı
tamamlayacağımız birkaç
esas görev sergilenmektedir:
1. Halkın yasal emelinin
gerçekleşmesinde Kosova
süreçlerinin başarıyla
tamamlanamsı ve Kosova
devletinin Anayasası’nın
kabule idlmesi;
2. Başkan Ahtisari Paketi
ve en öenmli uluslararası
standardlarla uyumlu
olarak yasama paketinin
genişletilmesi ve kurumların işlevliliğinin vatandaşların genel olarak refah
içinde yaşamaları için tüm
yasaların genişletilmesi
gerekir.
3. Kosova devletinin temel
yönelimi olarak Kosova’nın
Euro-Atlantik strüktürlerine
entegrasyonunun hızlandırılması için gereken
tüm adımların atılması.

koruyacaklarına inanıyorum.
Aynıca Kosova kurumları,
ülkemizin buluduğu önemli ve
karar verici döneminde uluslararası sivil ve askeri kurumları
ile sıkı işbirliğinde bulunacaktır.
Uluslararası rızasına da sahip
olacak bağımsız Kosova’nın,
Avrupa ve dünyanın bu
bölümünde istikraralık faktörü
olarak, yörenin bütün ülkeleri ile
iyi komşu ilişkilerinin ve işbirliğin ileriletilmesine de özel
önem vereceğini de söylememe
izin veriniz. Kosova kurumları
özellikle, tüm azınlıkta olan
etnik grupların özgürlük ve haklarını savunmak ve garanti etmeye
yöneliktir.
Özellikle
Kosova’daki Sırp topluluğunun
refahı ve tam anlamıyla entegrasyonuna önem vermektedir.
Kosova’nın yeni kurumları,
hakeşitli olanakları sağlayan
ortak yuvası olacak bir Kosova
peşindedir.
Yeni Kosova devletini ileriye
doğru götürmek konusunda
Kosova kurumlarının kararlılığına inanarak, sağlık, mutluluk ve göreviniz süresinde
amaçlarınızın yerine getirilmesi
yönündeki
çalışmalarınızın
başarılı olmasını dilememe izin
veriniz.
İçinde bulunduğumuz yılın ilk
yarısında bizler, Kosova’yı
bağımsız ve egemen yapmaya
hazırlanmaktayız
Kosova Başbakanı Hashım Taçi
sözü geçen Meclis toplantısında
söz alırken diğerleri arasında
şunları dedi: ”Bugün sizler
önünde ve Kosova yurttaşları
önünde, Kosova Hükümeti’ne ilişkin önsözü sunma fırsatında
bulunduğumdan dolayı gurur
duymaktayım.
İzin buyurursanız ben ilk önce

verilen destek için Kosova’nın
tüm yurttaşlarına ve Hükümeti
kurma yetkisini veren Kosova
Başkanı’na teşekkürlerimi sunmak, aynı zamanda bana verilen
görevi memnuniyetle kabul ettiğimi ve bu görevi büyük bir sorumlulukla yerine getireceğimi
belirtmek istiyorum.
Henüz ayak basmış olduğumuz
bu yıl, ülke ile halk olarak bizlere, sadece sayısız dönüşler ile
mücadeleleri değil, ilerlemenin
sağlanacağı olanağıyla birlikte
yeniden canlanan umut ile inancı
getirmektedir.
Bugün gerçekten yeni tarihimizin en önemli dönüm noktasında bulunmaktayız.
İçinde bulunduğumuz yılın ilk
yarısında bizler, Kosova’yı
bağımsız ve egemen yapmaya
hazırlanmaktayız.
Amacımız, ülkemizin tüm yurttaşları için eşit olanakları sağlamaktır.
Azınlıkların hakları, Anayasayla
da garanti edilen afirmatif seferberlikler yoluyla saygılanacak ve
garanti edilecektir.
Bağımsız ve demokrasi Kosova
için halkımız öncekiden çok
oldukça yekvücutludur. Bizler
de aynı tarafta ve Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği
ve NATO gibi dostlarımızla sıkı
işbirliğinde bulunmaktayız.
Kosova, dünyadaki özgür halklar ailesinin bir parçası olacaktır.
Kosova Hükümeti’nin siyaseti
her zaman halkımızın eşit haklarına yönlenmiş olacaktır.
Kosova bağımsız olacaktır!
Fakat, çoktandır beklenen
bağımsızlığın ülkemizin tüm
sorunlarını çözümlemeyeceği
unutulmamalıdır.
Bağımsızlıkla
birlikte
karşılaşmış olacağımız sayısız
sorunlar da ortaya çıkacaktır.
Yurttaşlara karşı görevimiz,

ülkemizin saygın bir devlet olması amacıyla büyük bir sorumlulukla çaba sarfedecek yeni ve
güçlü bir önderliği kurmaktır.
Bugün sizler önünde sunmuş
olduğum gündemin en önemli
amaçlarından biri, reel, acil, kapsamlı ve köklü değişmelerin
yapılmasıdır.
Bu değişmeler genelde yurttaşlarımızın inandığı, istediği ve
beklediği değişmelerdir.
Yurttaşlarımız haklı olarak bu
değişmelerin yapılmasını beklemekte ve dikkatle gözetlemektedir.
Onlar çoktandır değişmelerin
yapılmasını
istemekte
ve
değişmelerin yapılmasına yönlenmektedir.
Onlar somut ve acil süreçleri
beklemektedir.
Bundan ötürü de, bu günden
itibaren görevimiz olan yurttaşlarımızın beklentilerini yerine
getirmeye başlamalıyız.
Reformlar ile yeniden canlanmaya ilişkin Kosova Hükümetinin gündemi oldukça spesifik
ve geniştir.
Gündem öncelikleri açıklamakta, fakat şunu belirtmem
gerekir ki bu, 2008 yılında
çözümlenecek olan tüm sorunların listesini teşkil etmiyor.
Karşılaşmış olduğumuz sorunlar
oldukça
çoktur,
fakat
amaçlarımız bellidir.
Yeni ülkemizin inşa edilmesi
amacıyla hep birlikte heryanlı
çalışmalarımıza başlamalıyız.
İlerideki haftalarda ben, Kosova
Hükümeti adına yurttaşlar
önünde ekonomi reformlarla ilgili bütünlüklü ve her yönlü projeyi takdim edeceğim.
Bu plan, ülkemizi sürekli
gelişme ile olanakların yeni
çağına götürmesi amacıyla,
Kosova iktisadisini canlandırmaya başlayacaktır.
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Bu yeni çağda yatırımcılar,
sadece Kosovaya gelip, yatırım
yapmak değil, onlar hiç sorunsuz
çalışmalarını
sürüdürebilir,
kendi
çalışma
alanlarını
geliştirebilir ve yeni iş yerleri
sağlayabilir.
Bu yıl ve gelecek yıl için
öngörülen sermaye projelerimizin gereken şekilde finanse
edilmesi ve bütçenin bu projelerle uyumlu olması doğrultusunda
gereken
çabayı
sarfetmiş olacağız.
Bundan ötürü de Kosova’nın
yeni Hükümeti, 2008 yılına ait
Kosova’nın Konsolide Bütçesi’ni tamamıyla incelemiş olacaktır.
Bizler ekonomide artışın sağlanması amacıyla yekvücutlu olup,
yörede en yüksek olan çalışmalara ait vergilerin azaltılması
doğrultusunda ortakça seferber
olacağız.
Şimdiki durumda, yatırımcıların
Kosova’ya gelip, yatırım yapma
güdüsü oldukça düşüktür.
Bu vergilerin azaltılması, Kosova’nın çalışmalar için tüm
dünyaya açık olduğu mesajını
vermiş olacaktır.
Ortakça yapmamız gereken ikinci yöntem ise, düşük oranlı ve
uzunvadeli faizlerle kredilerin
sağlanmasıdır.
Bu krediler çalışmalar için elverişli olacak ve Kosova’da yeni iş
yerlerin açılmasının olanaklı
olduğu gerçeğini doğrulamış
olacaktır.
Bir adım daha ileriye gidiyoruzekonomi artışı körükleyecek
endüstri bölgelerin sağlanması
yönünde çaba sarfetmiş olacağız.
Kosova’daki yeni çalışmaların
körüklenmesi amacıyla yapılması öngörülen değişik vergi kolaylıkları sayesinde, var olan
çalışmalarla iş yerleri saysının
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Ulusal eğitim fonu
Bay ve bayanlar, bugün
olanaklar bilginin gücüne
bağlıdır, bundan dolayı şirketler,
bu gücü keşfetmek için
dünyanın her ülkesine yolculuk
yapmak durumundadırlar.
Onlar da bunu, yatırmak ve
bağlanmak amacıyla yapıyorlar.
21. yüzyılın taleplerine
başarıyla cevap verebilmek için
önceliklerimizi, eğitim alanına
odaklayarak başlayacağız.
Matematik, bilim ve enformasyon teknolojisi alanlarında
kariyer sahibi olacak öğrencilerimizi hazırlamak konusunda
Kosova’nın yörede lider olması
amacıyla, amaçlarımızın beraberce gerçekleşmek için sizi
de davet ediyorum.
Bizim projemiz, eğitim alanında
inceliklere sahip reformlar
paketini öngörmektedir. Bu
paket ise, öğrencilerimize yeni
olanaklar yaratacak ve
ebeveynlere çocuklarının, bizim
çocuklarımızın, var olan entelektüel potansiyallerini kullanma olanaklarını garanti
etmekte yardımcı olacaktır.
Bu büyük projemizi, ulusal
eğitim fonu, yaptıkları iş için
ödülendirerek öğretmenlerin

artması
ile
genişletilmesi
olanaklarını sağlamış olacağız.
Kosova’nın her tür çalışmalara
açık olduğunu doğrulamamız
amacıyla, bizler en büyük
ekonomi
alanlarıyla
karşı
karşıya gelmeliyiz:
Enerji ve altyapı yönündeki
çalışmalarımız oldukça somut ve
ciddi olacaktır.
Enerjinin sürekli yetersizliği,
Kosova Hükümeti tarafından
ulusal bunalım anlamına gelecektir.
Bundan ötürü Hükümet, varolan
sorunların giderilmesi, daha
doğrusu enerjinin düzenli ve

gelirlerinin artırılması yöntemiyle başlatacağız.
Yörelerimize, yeni okulları inşa
ederek, şimdiki zor durumu kolaylaştırmamız gerekir.
Bundan başka, okullar
arasında ve diğer çağdaş ülke
okullarıyla işbirliğin ilerletilmesi
amacıya, bilgisayar merkezlerini oluşturmaya başlayacağız.
Öğrencilerin bilgilerini değerlendirme sistemini oluşturacak,
öğretmenlerimizin bilgi sahibi
ve eğitimli olmaları yönünde
yoğun olarak çalışacağız.
Matematik, bilim ve enformatik
teknolojisi alanlarında uzman
kadroları garanti eden 21.
yüzyıla layık üniversite sistemini kuracağız.
Üniversite öğrencilerimize,
geleceğin ekonomisini geliştirecek ve başarıların elde edilmesi
için gereken becerileri yansıtan
sistemi kuracağız.
Eğitimi, gelecek nesiller için
yararlı bir varlık yuvasına
dönüştüreceğiz.
Çocuklarımızın, kariyerlerinde
başarılı olmaları, yeni bulucu
ve yarınların mimarı olmaları
konusunda destekleyeceğiz.

normal tedariğinin garanti
edilmesi amacıyla, her yönlü reformların pakedini hazırlamış
olacaktır.
Varolan sorunların hızlı bir şekilde çözümlenmesi amacıyla sizlerden yardım istiyorum.
Bu yönde hepimiz seferber olup,
yeni buluşlar keşfetmeliyiz:
Gereksinmelerimizin yerine getirilmesi amacıyla, güneş enerjisinden başlayarak, rüzgar
enerjisine kadar enerjinin tüm alternative olanaklarını araştırmış
olacağız.
Kosova’nın, Güneydoğu Avrupa’da en yeşil ülke olması

amacıyla üstün çaba sarfetmiş
olacağız.
Dünya “Doğal çevreye zarar vermeden, 21. yüzyılın global
ekonomisinin tedariği için
gerekli olan enerjiyi nerde bulacağız” gibi sorulara cevap aramakta güçlük çekiyor.
Kosova’nın bu sorulara cevap
verebilecek bir ülke olması için
neden biz de çaba harcamayalım?
Kosova’yı, enerji, üretimin
kalkındırılması ve yeni işyerlerin
açılması alanlarında araştırmaların
yapıldığı
yörenin
merkezi haline getirmeye sizi
davet ediyorum.
Biz, gelecek için saf enerjinin
üretimiyle
uğraşan
bütün
dünyanın şirketleri için cazibeli
olacağımızı garanti etmeliyiz.
Etkili enftastrüktür sınırlararası
ağının
oluşması,
Kosova
Hükümeti’nin en öenmli ödevleri arasında olacaktır.
Yollar ve tren yollarından başlanarak biz, ülkemizi her ülkeyle
bağlamak için yeni enfrastrüktürün çağdaşlaştırılması ve inşaatı
yönünde
pratikte
çalışmalıyız.
Enfrastrüktürümüzü, uluslararası
ulaşım ağına entegre ederek,
Avrupa standardlarının uygulanması yönünde ilerleyeceğiz.
Bizim bu projemiz, sadece
yatırım masraflarının azlamasını
değil, rekabeti, yatırımların
körüklenmesini ve yeni işyerlerin açılmasını gerektirmektedir.
Ekonomi, enerji, enfrastrüktür
ve eğitime odaklanmakla, sınırlı
bütçemizin artırılmasını sağlayacağız.
Bu artış, ülkemizin gereksinme
duyduğu sosyal programlara
doğru adım atmamızı sağlayacaktır.
Ortak yolculuğumuz süresinde

Kosova Hükümeti’nin Yapısı
Başbakan–Hashim Thaqi (PDK)
Başbakan Yardımcısı-Hajredin Kuçi (PDK), Ramë Manaj
(LDK)
Ulaşım ve Telekomunikasyon Bakanlığı–Fatmir Limaj (PDK)
Bakan yardımcısı–Adem Grabovci (PDK)
İktisat ve Mali Bakanlığı-Ahmet Shala (PDK)
Bakan yardımcısı Bedri Hamza (PDK)
Enerji ve Madencilik Bakanlığı–Justina Shiroka-Pula (PDK)
Bakan yardımcısı–Blerim Rexhaj (PDK)
Eğitim, Bilim ve Teknologji Bakanlığı–Enver Hoxhaj (PDK)
Bakan yardımcısı–Agim Hyseni (PDK)
Kamu Hizmetleri Bakanlığı–Arsim Bajrami (PDK)
Bakan yardımcısı-Rifat Blakaj (PDK)
Sağlık Bakanlığı-Alush Gashi (LDK)
Bakan yardımcısı-Mubera Mustafa (LDK)
Adalet Bakanlığı–Nekibe Kelmendi (LDK)
Bakan yardımcısı-Arsim Janova (LDK)
İçişleri Bakanlığı–Zenun Pajaziti (PDK)
Bakan yardımcısı-Fatmir Xhelili (PDK)
Tarım, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı–Idriz Vehapi (PDK)
Bakan yardımcısı–Sylë Sylanaj (PDK)
Ticaret ve Endüstri Bakanlığı–Lutfi Zharku (LDK)
Bakan yardımcısı-Naser Osmani (LDK)
Yerel Yönetim Bakanlığı–Sadri Ferati (LDK)
Bakan yardımcısı-Shpend Tërdeva (LDK)
Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı–Skender Hyseni (LDK)
Bakan yardımcısı–Lirije Kajtazi (LDK)
Çevre ve Alansal Planlaştırma Bakanlığı–Mahir Jagcilar
(KDTP)
Bakan yardımcısı–Emin Krasniqi (PDK)
Geri Dönüş ve Topluluklar Bakanlığı–Boban Stanković
İş ve Sosyal Bayındırlık Bakanlığı–Nenad Rašić
Bakan yardımcısı–Gjergj Dedaj

yurttaşlarımıza, en kaliteli sağlık
sistemini garanti ederek, bütün
Kosova yurttaşlarının ister özel,
ister de kamu sağlık sigortasını
temin eden sistemin oluşmasını
başlatacağız.
Bugün Kosova Hükümeti, yaşlı

yurttaşlarımıza büyük ilgi
gösterecek ve emeklilik fonunun
reformunu başlatacağımıza dair
söz veriyoruz.
Bunu, söz konusu fondan
yatırımların ve yaşlı kişilere
sağlık sigortasının sağlanması
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amacıyla
kolaylıkları
yaratmak
amacıyla yapacağız.
Açık ve net bir Hükümete sahip olamadıkça tüm bu girişimlerin zaten
analamı kalmazdı.
Ben Hükümeti sisli durumundan kurtarmak istiyorum ve onu, yurttaşlar
önünde
sorumlu
bir
özneye
dönüştürmek istiyorum.
Yurttağlarımıza karşı yapılan vefasızlık, kayıplar ve paralarının kötüye
kullanılmasına
son
vereceğim
konusunda kendimi sorumlu hissediyorum.
Yurttaşlara verdiğim söze sadık kalacağım.
Her bakandan aynı şekilde davranmasını isteyeceğim. Rüşvete karşı
savaşım çetin olacaktır ve bu konuda,
hiç kimseye karşı ve hiçbir zaman tolerans tanınmıyacaktır.
Kosova yurttaşları, Sizin birlik olmanızı, güvenli ve anlayışlı olmanızı
istiyorum.
Karşılaşmakta olduğumuz sıkıntıları atlatmamız ne kolay ve de çabucak
çözülemiyecektir.
Takdim ettiğim program, daha bugün
içinde pratikte uygulanmaya başlayacaktır, ancak ilk yıl içinde sona eremiyecektir.
Uzun ve berabere gideceğimiz bir yolculuktayız.
Bundan dolayı, bu yolculuğa daha
bugünden çıkmak, ortak ümitlere doğru
adım atmak, kararlı ve olanaklarımızı
bilerek aramızda kaynaşlmalıyız.
Bu gündeme, bu Hükümete ve yolumuzda yardımcı olacak yurttaşlarımız
için oyunuzu kullanınız. Sizin oyunuz,
temsil ettiğiniz kişilere ayan bir mesaj
ulaştırmaktadır.
Siz halka, onların istediği değişmeleri
yapmaya ve onların hak ettikleri bir devleti oluştumaya hazır olan güçlü birer
lider olacağınızı zaten söylemiştiniz.
Bu günkü toplantının sona ermesinden
sonra, Jakup Krasniqi ile Kolë Berisha,
Kosova Meclisi Başkanı göreviyle ilgili
sembolik bir şekilde devir-teslimi
gerçekleştirdiler.
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KOSOVA MECLİSİ’NİN İKİ TEMSİLCİSİ, LUBLANA’DA
DÜZENLENEN ULUSLARARASI KONFERANSA KATILDI

2008 yılı: Batı Balkan
ülkeleri için karar verici
Kosova Cumhuriyeti Meclisi’nin milletvekilleri olan
Zylfije Hundozi ile Džezair Murati bu Konferansta söz aldı.Konuşmacıların çoğu, Kosova bağımsızlığını destekledi
Lublana’da düzenlenen ”2008
yılı: Batı Balkan ülkeleri için
karar verici” konulu uluslararası
konferans düzenlendi. Bu konferansa Batı Balkan ülkelerinin ve
Birleşmiş Milletler”in üye
ülkelerinin 200 yüksek temsilcileri yanı sıra Kosova Cumhuriyeti
Meclisi temsilcileri olan Avrupa
Entegrasyon Komisyonu Başkanı
Zylfije Hundozi ve komisyon
başkan vekili Džezair Murati de
katıldı.
Konferansta yapılan tartışmalar
süresince, Kosova bağımsızlığının ilanından sonra Batı
Balkan ülkelerinin istikrarlığı
konusuna önemle değinildi. Ünlü
sosyolog, siyasetçi ve siyasi analsitlerin de bulunduğu konuşmacıların çoğunluğu, bu konuda
olumlu düşüncelerini ortaya
atarak, Kosova’nın bağımsızlık
kazanmasının, Avrupa’nın bu
bölümünde güvenlik durumun istikrarlığa kavuşması, ekonomik
ve sosyal refahı için ileriye doğru
bir adımı oluşturduğunu vurguladılar.
Konferans, dört bölümden
oluşarak, “Kosova’nın bağımsızlığından sonra Batı Balkan
ülkeleri” adı altındaki bölümde,
bu konudaki açıklamayı Zylfije
Hundozi sundu. Onun bu açıklaması temsilcilerin çoğu tarafından
kabul edilerek, uzun ve verimli
tartışmaların
yürütülmesine
neden oldu. Bu açıklamada,
Kosova devletinin, yöresel işbirliği ve Avrupa entegrasyonu
konusundaki olmlu yaklaşımı yer
aldı.

Katılımcıların
soruları
ise
genelde, Kosova’da meydana
gelen yeni realite ve yörenin
ilerideki geleceği, özellikle ise
komşu ülkelerle, ilk sırada ise Sırbistan ile Arnavutlukla işbirliği
konusunda Kosova’nın görüşüne
adandı. Yeni Kosova devletinde
insan hakları, genelde azınlıkların, özellikle ise Sırpların haklarına
saygının gösterilmesi
konusunda ortaya atılan çok sorularda bulunan katılımcılar, azınlıkların haklarının önemli yer
aldığı Ahtisari Planı’ndan kaynaklanan yasalarla tanıtıldı.
Kosova Meclisi Başkanlık Kurulu üyesi ve Avrupa Entegrasyonu Komisyonu başkan vekili
Džezair Murati, sunduğu konuşması süresinde, Kosova’daki
azınlıkların, eşit haklara sahip
olduklarını ve hiçbir şekilde
çoğunluk ahalisinden farklı konumda olmadıklarını, aksine onların önceliklere sahip olduklarını
vurguladı. Dolayısıyla Ahtisari
Paketi’nden
kaynaklanan
yasaların hazırlanmasına azınlıkların katılımda bulunduklarını ve
Kosova’daki Sırplar’ın, onları
daha büyük bir izolasyona iten
Belgrad hükümeti tarafından ortaya atılan vaadlerin esiri olduklarını söyledi.
Lublana Uluslararası Konferansı’na katılan Kosovalı milletvekiller, Slovenya’ya yapılan
bu ziyaretin, Avrupa Birliğine
doğru yolculuğunda, Kosova
Cumhuriyeti’nin destek alması
açısından büyük katkıyı sağlayacağına ianandıklarını söylediler.

MECLİS BAŞKANI KRASNİQİ, AMERİKA DEVLET SEKRETER YARDIMCISI DANİEL FRİED’İ KABUL ETTİ

Kosova toprak bütünlüğü
içinde işlev yapacaktır
ABD, uluslararası finansi mekanizmalarına üyeliği konusunda
Kosova’yı destekliyor.-Kosova kurumlarının güçlü ve işlevliliği ne
kadar yüksek ise, azınlıklar o kadar çabuk entegre olacaktır
Kosova Cumhuriyeti Meclisi
Başkanı Jakup Krasniqi, bugün
Amerika Devlet Sekreteri Yardımcısı Daniel Fried’i kabul etti. Bu
kabul süresinde, ülkenin bağımsızlığı ilan ettiğinden sonra Kosova’daki gelişmeler ve yeni Kosova
devletinin işlevliliği yönünde
Kosova Meclisi’nin faaliyetleri
konuları ele alındı.
Meclis Başkanı Krasniqi, Kosova’nın bağımsızlığı konusunda en
büyük katkısı geçen ülke olarak
Amerika Hükümeti ve halkına en
derin saygılarını belirterek, Kosova
halkı ve kurumlarının Amerika’ya
ömür boyu minnetar kalacaklarını
söyledi. Konuşmasının devamında
Krasniqi, ülkenin bağımsızlığı ilan
etmesinden
sonra
Kosova
Meclisi’nin çalışmalarına, aralarında Kosova hakkında Ahtisari
Paketi’nden kaynaklanan dokuz
yasaya değindi.
Krasniqi, acil süreçle bu plandan
kaynaklanan
diğer
yasa
tasarılarının ve kısa zamanda
Kosova Anayasası’nın da kabul
edileceğini söyledi.
Krasniqi, ülkenin daha hızlı adımlarla ekonomik kalkınması ve
BMÖ’ne üyeliği yönünde Kosova’nın, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’na üye olması
yönünde ABD’nden yardım
istedi.
Amerika Devlet Sekreter Yardımcısı Daniel Fried ise Amerika Devlet Sekreteri Kondoliza Rajs’ın

Kosova kurumlarına gönderdiği
selamlarını ileterek “Kosova
Cumhuriyeti’ni ziyaret etmekten
ve sizin gerçeğinizi yansıtan bu
kadar güzel ve belirgin olan
Kosova bayrağını görmekten
memnuniyet duyuyorum” dedi.
Konuşmasının devamında Fried,
Kosova bağımsızlık ilanının, milliyetçilik ve utkuyla kutlanmamasından mutluluk duyduğunu,
oysa bu arada diğer bir ülkede batı
ülkelerin
büyükelçiliklerine
saldırıların yapıldığını hatırlattı.
Fried’e göre tüm bunlar, yeni
Kosova devletine yardım ettiğimiz ve onu tanıdığımızın
doğru bir adım olduğunu göstermektedir. Aynıca o, Ahtisari
Planı’na göre Anayasa ve
yasaların kabulu konusunda
Kosova Meclisi ve Hükümeti’nin

kararlılığını kutlayarak, Parlamento Başkanı Krasniqi’ye,
Kosova’nın kendi toprak bütünlüğü içinde işlev yapacağına dair
söz verdi.
Fried aynıca, Kosova’nın uluslararası finansi mekanizmalarına
üyeliği konusunda ABD’nin
destek sunacağına dair söz vererek, Kosova kurumlarının daha
güçlü ve işlevliliği durumunda,
azınlıkların Kosova toplumuna o
kadar çabuk entegre olacağına
inancını vurguladı.
Amerika Devlet Sekreter Yardımcısı Daniel Fried Kosova’nın,
demokratik yolunu devam etmesi
ve azınlıklar konusunda yoğun
çalışması durumunda, tasdıklanmış dostlukların daha da
güçlendirilmesine
katkı
sunacağını vurguladı.
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ARNAVUTLUK BAŞKANI PROF. DR. BAMİR TOPİ’NİN ZİYARETİ
DOLAYISIYLA KOSOVA MECLİSİ’NİN TÖRENLİ TOPLANTISI YAPILDI

Kosova’da, Avrupa entegrasyonuna doğru yeni bir
demokrasi ve ilerleme rüzgarı esmektedir
Brüksel’e doğru hareket doğrultusunda bağımsız Kosova, barış ve ilerleme kaynağı olacaktır.Kosova’da gelişen demokrasi süreçleri hareket edilmezdir, onun devlet kurmak için gereken kapasitesi vardır, dedi milletvekilleri önünde konuşmada bulunan Arnavutluk Başkanı Bamir Topi

Arnavutluk Başkanı Prof. Dr.
Bamir Topi’nin Kosova ziyareti
dolayısıyla, Meclis Başkanı Jakup
Krasniqi’nin başkanlığında Kosova
Meclisi’nin törenli toplantısı
yapıldı. Bu toplantı sırasında
Meclis Başkanı Krasniqi, ülkenin
bağımsızlığına doğru götüren
Kosova’nın her yanlı süreçlerinde
Arnavutluğun sunmuş olduğu
katkısından dolayı takdir ve
saygılarını sundu.
Arnavutluk Başkanı ve onun işbirlikçilerini selamlarken, Parlamento
Başkanı Krasniqi, Arnavutluk
Başkanı Topi ziyaretinin en yüksek
standartlara göre yüksek demokrasi
kültürü eşliğinde gerçekleşen
Kosova’daki demokrasinin başarılı
bir deneyi olarak 17 Kasım seçimleri sonucu Kosova enstitülerinin
kurulmasıyla ilgili her yanlı
sürecine denk geldiğini belirtti.
Başkan Krasniqi’nin sözlerine
göre, sırasıyla üçüncü oluşum
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Kosova’nın çok uluslu içeriğini de
teşkil etmektedir. Şu anda Kosova,
ABD, Avrupa Birliği ve BMÖ
Güvenlik Konseyi’nin sayısız
ülkeleri tarafından desteklenen
bağımsılığın
ilan
edilmesi
safhasında bulunmaktadır. Kosova’nın bağımsızlığı Kosova’yı,
Avrupa entegrasyonuna doğru barış
ile istikrarlık faktörüne dayanarak,
tüm yurttaşlar için tamamıyla özgür
ve egemen bir toplum haline getirecektir. Kosova’da yeni bir
demokrasi ve ilerleme rüzgarı esmektedir. Kosova devletinin kurulması doğrultusunda gerçekleşen
süreçlerin tümünde Arnavutluk özel
katkıda bulunmuş ve hala bulunmaktadır, dedi konuşmasının devamında Meclis Başkanı Krasniqi.
Törenli bir şekilde gerçekleşen bu
toplantıda, Meclisin milletvekilleri
ve bununla birlikte en yüksek devlet, bilim ile kültür temsilcilerine
konuşmada bulunan Arnavutluk

Başkanı
Prof. Dr. Bamir Topi, Arnavutluğun, Kosova ve 17 Kasım seçimleri sonucu kurulan tüm enstitüler
hakkında desteğini ve en sıcak selamlarını aktardıktan sonra, bu
günlerde önemli bir kararın alınması beklenen dönemde Kosova’da bulunmasından son derece
mutlu olduğunu dile getirdi. Bu
münasebetle Arnavutluk Başkanı
Topi,
seçimlerin
başarıyla
sonuçlanması ve uluslararası topluluk tarafından kabul edilmesi
dolayısıyla Kosova yurttaşlarını da
selamladı. Onun sözlerine göre bu
başarı,
Kosova’da
gelişen
demokrasi süreçlerin hareket
edilmez olduğunu ve Kosova’nın
devlet kurmak için gereken kapasiteye sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Uluslararası topluluğun
işbirliğiyle birlikte Kosova bağımsızlığı ilan etmeye hazırdır, bağımsızlık sürecinin ertelenmesi ise
affedilmezdir. Brüksel doğru
hareket doğrultusunda bağımsız
Kosova, barış ve ilerleme kaynağı
olacaktır.
Meclis Başkanı Jakup Krasniqi’nin
başkanlığında Kosova Meclisi
Başkanlık Kurulu, Arnavutluk
Başkanı Bamir Topi’ye özel bir
kabul töreni örgütledi. Bu münasebetle Başkan Topi, ülkenin
demokrasi enstitülerinin kurulmasıyla ilgili tebriklerini sunduktan
sonra, Arnavutluğun ileride de
Kosovaya destek sunacağını vurguladı.

MECLİS BAŞKANI KRASNİQİ, MECLİSİN GRUP ŞEFLERİYLE
BİRLİKTE AMERİKA KONGRESİ’NİN HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ

Devletinin daimi bir demokrasiye sahip olmakla
yasal develtin oluşması yönünde ileriye doğru
gitmeye özel önem vermektedir
Avrupa Birliği ülkeleri, özellikle ise ABD ile partnörüte, her zaman olduğu gibi
bundan böyle de Kosova’nın gelcekteki gelişmelerinde özel öneme sahip olacaktır

Kosova Cumhuriyeti Meclisi
Başkanı Jakup Krasniqi, Meclisin
grup şefleriyle birlikte şu oluşumdaki Amerika Kongresi Heyeti ile
görüşmede bulundu: Wayne
Gilchrest , David Dreier,Judy
Biggert, Joe Wilson, Rush Holt,
Lois Capps , David Price,Earl
Pomeroy, Adam Schiff. Geçişli
dönemde olan devletlere yardım
sunan
Komsiyon
Heyeti,
Priştine’de ABD Daire Şefi Tina
Kajdanov eşliğinde görüşmeye
katıldı.
Kosova Meclisi Başkanı Krasniqi, dünyada en genç devlet olan
Kosova Cumhuriyeti’nin oluşması ve inşaatı yönünde her

zaman olduğu gibi şimdi de sundukları destekten dolayı bu
Heyeti, Ameirka Kongresi’ni,
Başkan Bushu, Devlet Sekreteri
Kondoliza Rajsı ve bütün
Amerikan halkını selamlarken,
Kosova Meclisi’nin oluşumu ve
son seçimler ve Kosova bağımsızlığının ilanı gibi Kosova’daki en
yeni süreçlere incelikleriyle
değindi. Konuşmasının devamında Meclis Başkanı Krasniqi, Amerika Kongresi Heyetini,
Kosova Meclisi tarafından son bir
ay içerisinde yasaların kabul
sürecini de açıkladı. Bununla ilgili olarak Krasniqi, çok kısa bir
süre içinde Kosova milletvekil-

lerinin Ahtisari Paketi’nden kaynaklanan
19
yasayı
acil
prosedürle kabul ettiklerini ve
diğer 28 yasanın ilk okunuşunu
tamamladıklarını söyledi. Bu
yasalarda azınlıklara, özellikle ise
Sırp azınlığına özel önemin verilmiştir. Ahtisari Paketi’nden kaynaklanan
bu
yasaların,
milletvekillerin üçte ikisinin oyu
ile acil prosedürle
kabul
edildiğini vurgulamak gerekir.
Öyleki Meclis grupların ortak
amaç ve tutumları kanıtlanmıştır.
Meclis Başkanı Krasniqi, genel
etkinliklerimizin amacının, hepimiz için daha güzel bir geleceği
oluşturmak ve gelecek nesillere
19

miras bırakmamız için geçmişi ardımızda
bırakarak, olumlu hava yaratmak olduğunu
söyledi.
Tartışmaları süresinde Džezair Murati,
Ibrahim Makolli, Ramë Buja, Lutfi Haziri,
Lulzim Zeneli ve Ardian Gjini, temsil edilen
bütün Meclis gruplarının amacının, yasal develtin oluşması ve Kosova devletinin
demokrasi ve daimi özelliklerine sahip olması doğrulturunda olduğunu bir daha vurguladı. Son günlerde yasaların kabul
edilmesi ile ilgili olan bütün çalışmalarda,
Kosova Meclisi’nde muhalefetin olduğu fark
edilmemiştir, çünkü milletvekiller, parti
ayrımı yapılmaksızın, ilk sırada Ahtisari
Paketi’nden kaynaklanan yasalardan söz
edilince, yasal enfrastrüktürü tamamlamakta
kararlı olduklarını gösterdiler.
Meclis
başkanı olduğu gibi, bütün Meclis grup şefleri de, Avrupa Birliği ülkeleri, özellikle
ABD ile partnörütenin, Kosova’nın ilerideki
gelişmesi konusunda özel öneme sahip
olduğu düşüncesinde oydaştı. Bu yönde
onlar, ABD ve AB’nin yardımı olmadan
ileriye adımın atılmasının çok zor olduğu
ekonomik alandaki sıkıntılara da işaret
edildi. Onlara göre onların etkinliklerinin
ABD, AB ve diğer demokratik ülkelerin
bütün süreç boyunca Kosova’yı desteklemelerinin ne kadar önemli olduğunu
göstereceklerini ileri sürdü. Kosova’da kurumsal ve toplumsal yaşama Sırplar’ın kapsanmasının gereksiniminden konuşurken
Meclis Başkanı Jakup Krasniqi, Sırplar’ın
bu kurumlara katılımını Belgrad’ın engeleldiğini söyledi.
Amerika Kongre üyeleri, Kosova milletvekillerini ve bütün yurttaşlarını, daha
güzel bir gelecek ilk sırada Kosova devletinin oluşması, geçmişi arkada bırakıp daha
güzel bir geleceği düşünerek, toleranslık,
azınlıklarla omuz omuza çalışmak isteğinden dolayı kutladı. Onlar, sıkıntı ve yoğun
etkinlikler döneminde özellikle Kosova
halkının gösterdikleri erginliklerini çok
önemli bulduklarını vurgulayarak ve bu tutumlarını ileride de korumaları gerektiğine
işaret ettiler. Aynı zamanda, Ahtisari
Paketi’nden kaynaklanan yasaların kabul dinamiğine hayran kaldıklarını da ileri
sürdüler.
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MECLİS BAŞKANI KRASNİQİ, BAŞKANLIK
KURULU İLE BİRLİKTE ESTONYA’NIN
PARLAMENTO HEYETİNİ KABULETTİ

Estonya’da Kosova’nın Bağımsızlığına ait Deklarasyon büyük
ilgi ve sevinçle karşılandı
İki saygın ülke benzeri tarihe ve aynı demokrasi
amaçlarına sahiptir.-Kosova’yı birçok planlarda
destekleyeceğiz ve Kosova bağımsızlığının diğer
ülkeler tarafından da tanınması amacıyla onun
avukatı olmaya devam edeceğiz.-Çok yakında
ülkenin Anayasası da onaylanacaktır.-Yaşamın
birçok alanında ikili işbirliğin sağlanması, özellikle
ekonomi işbirliği alanında ve Estonya’nın Kosova’ya
yatırım yapması yönünde çaba sarfedilecek

Bugün Meclis Başkanı
Jakup Krasniqi ile Başkanlık Kurulu üyeleriyle birlikte düzenlenen ortak
toplantıya, konuk olarak
Hannes Astokun yönetmenliğinde Estonya’nın Parlamento Heyeti de katıldı.
Sözkonusu
toplantıda,
Meclisin Dışişleri Komisyonu üyeleri de hazır bulundu. Toplantıda, ülkenin
bağımsızlığından
sonra
Kosova’daki gelişmeler ve
iki ülke arasındaki ikili
işbirliği
hakkında
bahsedilirken, bu iki saygın
ülkenin benzeri tarihe ve
aynı demokrasi amaçlarına
sahip olduğu dile getirildi.
Estonya’nın Parlamento
Heyetini
selamlayan
Kosova
Cumhuriyeti
Meclis Başkanı Jakup Krasniqi, Estonya’nın Kosova’ya sunmuş olduğu
Parlamento desteği için,
özellikle
Kosova’nın
bağımsızlığını ilk tanıyan
ülke olarak Estonya’ya sonsuz teşkkürlerini sundu.
Konuşmasının devamında
Meclis Başkanı Krasniqi,

çalışma mekanizmaların
kurulması ve yaklaşık 40
kadar Yasanın (bunlardan
9’u Ahtisari Paketine aittir)
çok kısa bir süre içerisinde
getirilmesi yönünde yapıan
büyük çalışmalar hakkında
bahsetti.
Meclis Başkanı Krasniqi’nin sözlerine göre, çok
yakında Kosova yurttaşlarının, özellikle azınlıkların engelsiz gelişmesi
garantisiyle birlikte Kosova’nın demokrasi devlet
temellerini atan ülkenin
Anayasası da onaylanmış
olacaktır.
Estonya’nın Parlamento
Heyeti yöneticisi Hannes
Astok, Kosova parlamentocularına ülkenin bağımsızlığını tebrik ettikten sonra,
Estonya’da
Kosova’nın
Bağımsızlığına
ait
Deklarasyonun büyük ilgi
ve sevinçle karşılandığını
dile getiridi. Astokun sözlerine göre, kendisinin ve
sözkonusu heyetin diğer
üyelerinin üye olduğu
Estonya-Kosova Dostluk
Komitesi,
Kosova’nın

bağımsızlığından sonra daha da
genişlenecektir.
Tranzisyonun
oldukça önemli safhasında bulunmaktayız ve Kosova ile diğer ülkelerle birlikte öncülüklü bir Avrupa
kurmak istiyoruz. Estonya, birçok
planlarda Kosova’yı destekleyecektir ve Kosova’nın diğer ülkeler
tarafından da tanınması amacıyla
onun avukatı olmaya devam edecektir, dedi konuşmasının sonunda
Astok.
Başkanlık Kurulu üyesi Sabri
Hamiti, Estonya devletine karşı
duyduğu saygısını belirtirken,
Kosova’nın daha büyük desteğe
gerek duyduğuna inandığını ortaya
atıp, Kosova’nın Estonya gibi
Avrupa-Atlantik entegrasyonlarına
doğru hızlı adımlarla ilerlediğini
vurguladı.
Başkanlık Kurulunun ikinci üyesi
Xhavit Haliti, bağımsızlığı istediklerini ve hakettiklerini dünyaya
kanıtladıklarını belirtip, Avrupa Birliği ve NATO üyesi olmak isteyen
Estonya’nın başarısını selamladı.
Konuşmasının devamında Haliti,
Estonya Parlamentocuları’na, ülke
bağımsızlığının tüm Kosova yurttaşlarına ve onun komşu ülkelerine
iyi olacağını garanti etti. Diğer yandan, Avrupa Birliği ve ABD’nin
Kosova’da bulunmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Dışişleri Komisyonu üyesi Dragiša
Mirić,
Estonya
Parlamento
Heyeti’nin bu ziyaretini selamlayıp,
kendilerine Kosova’da mutlu anlar
geçirmelerini diledi.
Estonya Parlamento Heyeti’nin
Mart Nutt, Tovi Roivas ve Jaanus
Marrandi gibi diğer üyeleri de
Kosova’nın bağımsızlığa kavuşmasından mutluluk duyduklarını
belirtip, yaşamın birçok alanında
ikili işbirliğin sağlanması, özellikle
ekonomi işbirliği alanında ve
Estonya’nın Kosova’ya yatırım
yapması yönünde çaba sarfedeceklerini vurguladılar.

KOSOVA MECLİSİ’NİN DIŞİŞLERİ KOMİSYON TOPLANTISINDAN NOTLAR

Bu yıl içerisinde Kosova’yı, yüzden
fazla ülkenin tanıması bekleniyor
Başbakan Yardımcısı Kuçi, Kosova Hükümeti dışişleri siyaseti
hakkında konuştu.-Bu arada Kosova, dünyanın farlı yerlerinde yirmi
kadar diplomatik temsilciliğini açmayı düşünüyor.-Dışişleri Bakanlığı’nın personel hazırlıkları yapılıyor

Komisyon Başkanı Sabri Hamiti
yönetiminde
bugun
Kosova
Meclisi’nin Dışişleri Komisyonu
toplantı. Bu toplantıda, Kosova diplomasisinin gelişmesi konusunda
Kosova Hükümeti tarafından atılan
adımler ve kurumsal faaliyetler
görüşüldü. Bu toplantıya Kosova
Hükümeti’nin dışişleri siyaseti
hakkında Komisyona bilgi vermek
amacıyla Başbakan Yardımcısı Hajredin Kuqi de katıldı.
Kuqi, Hükümetin yönelimleri
çerçevesindeki dışişleri siyaseti
konusunda Dışişleri Bakanlığı’nın
oluşması konusuna değinerek, bu
bakanlığa personelin seçimi ile ilgili
çalışmalarla birlikte gereken hazırlıklerın yapılmakta olduğunu söyeldi
(DİB’ne ait Yasa Tasarısı, yarınki oturumda
görüşülecektir).
Kuqi
Hükümet’in, bulunduğumuz yıl
içerisinde Kosova’yı yüzden çok devletin tanımasını beklediğini, birkaç
gün içerisinde ise İslam Konferansı
ülkelerinin çoğunun tanıyacağını vurguladı. Bulunduğumuz yıl içerisinde,
dünyanın farklı yerlerinde yirmi
kadar diplomatik temsilciliğina çılmasının öngörüldüğüne de işaret etti.
Dışişleri siyaseti çerçevesindeki diğer
faaliyetler hakkında konuşan Kuqi,
Kosova’nın Uluslararası Para Fonu,
Dünya Bankası ve diğer uluslararası

mekanizmalara üyeliğinden ve AB,
NATO ve BMÖ’ne üyelik hazırlıklarından söz etti.
Kuqi Hükümet’in, Kosova’daki
Uluslararası Sivil Tmesilciliğine
destek sunan oturum yeri Viyana’da
bulunan Kosova’ya ait Uluslararası
Yönlendirme Grubu ile düzenli
temasların oluşması ve karşılıklı
güvenin pekiştirilmesine özel önem
verdiğini de vurguladı.
Başbakan Yardımcısı Kuqi, Kosova
Başkanı ve Kosova Meclisi’nin
Dışişleri Komisyonu ile dışişleri koordinasyonu hakkında görüşmelerde
bulunduğunu, dışişleri siyaseti
hakkında kurumlararası Komisyonu’nun oluşması gerektiğine işaret
etti.
Komisyon üyelerinin, Başbakan
Yardımcısı Kuqi’ye sordukları soruları incelikli olarak yanıtlarken, uzun
zamandan beri yedekte duran bu çok
önemli alanda tam yetkiye sahipliğin,
uluslararası konusunda Kosova
siyasetinin geliştirilmesi yönünde
akılıca ve profesyonelce kullanılması
gerektiği düşüncesine parmak basıldı.
Komsiyon Başkanı Sabri Hamiti ve
diğer üyeler, Kuqi’nin özetli açıklamalarını değerlendirdi ve Hükümet’in
siyaseti karşısında bu şekildeki parlamento denetiminin değerli olduğunu
söylediler.
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KOSOVA MECLİSİ BAŞKANI JAKUP KRASNİQİ, ARNAVUTLUK PARLAMENTO BAŞKANI
JOZEFİNA TOPALLİ’NİN DAVETİ ÜZERE ARNAVUTLUK RESMİ ZİYARETİNDE BULUNMAKTA

Arnavutluk ile Kosova yörede barış ile
istikrarlık faktörü oluyor
Kosova Meclisi Heyeti, Arnavutluk Meclisi Başkanı
Jozefina Topalli, Arnavutluk
Cumhurbaşkanı Bamir
Topi, Arnavutluk Başbakanı
Sali Berisha, Arnavutluk
Dışişleri Bakanı Lulzim
Basha ve muhalefetin diğer
temsilcileriyle görüştü

Kosova Cumhuriyeti Meclis
Başkanı Jakup Krasniqi, Başkanlık Kurulu üyeleri Xhavit Haliti
ve Sabri Hamiti ile birlikte, Arnavutluk Cumhuriyeti Meclisi
Başkanı Jozefina Topalli’nin daveti üzere Arnavutluk resmi ziyaretinde bulunmaktadır.
Kosova Cumhuriyeti Meclis
Başkanı Jakup Krasniqi, ilk
toplantısını Arnavutluk Meclisi
Başkanı Jozefina Topalli ile
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gerçekleştirdi. Kosova bağımsızlığının ilan edilmesiyle ilgili
tebrikler sunulduktan sonra, bu
toplantının ana konusunu, iki ülke
arasındaki bütünlüklü işbirliği
çerçevresinde sürdürülecek olan
parlamentolararası işbirliği oluşturdu. Bu münasebetle Arnavutluk Meclisi Başkanı Jozefina
Topalli, Arnavutluk ile Kosova’nın yörede barış ile istikrarlık
faktörü olduğunu vurguladı.
Toplantıdan
sonra
Başkan
Topalli, Kosova Heyetine akşam
yemeği örgütledi.
Kosova Meclisi Başkanı Krasniqi’nin başkanlığındaki Kosova
Meclis Heyeti, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Lulzim Basha’yla da
görüştü. Bu görüşme sırasında
Bakan Lulzim Basha, Kosova
Meclis Heyeti’ne, tüm alanlarda
Kosova ile Arnavutluk arasında
yapılması öngörülen ilerideki
işbirliğiyle ilgili bu Bakanlığın
planı hakkında bilgi verdi. Kosova’nın yeni devlet olarak uluslararası topluluk tarafından
tanınması ve ABD ile Avrupa Birliği’nin Kosova’daki güncel
süreçlerin gelişmesine yardım
sunmaya hazır olduğu hakkında
bahsederken Bakan Basha, yakınlarda düzenlenecek olan İslam
Konferansı’nın üye ülkesi Arnavutluğun, bu konferansa üye
olan tüm ülkelerin Kosova
bağımsızlığını tanımaları için
üstün çaba sarfedeceğine söz
verdi.
Kosova Meclisi Heyeti, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bamir Topi
ve Arnavutluk Başbakanı Sali

Berisha’yla da görüşmelerini
gerçekleştirdi.
Tiran’dan döndükten hemen
sonra Kosova Meclisi Başkanı
Jakup Krasniqi, Kosova Meclis
binasında medyalara demeç
verdi. Arnavutluk resmi ziyareti
sırasında Arnavutluk Meclisi
Başkanı Jozefina Topalli, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bamir
Topi, Arnavutluk Başbakanı Sali
Berisha ve Arnavutluk Dışişleri
Bakanı Lulzim Basha ile gerçekleştirmiş olduğu görüşmeler
hakkında konuşurken, Meclis
Başkanı Krasniqi bu toplantının
oldukça verimli olduğunu belirtip, görüşmelerin ana konusunu
meclislerarası işbirliğin somut
şekilleri ve bununla birlikte iktisat, eğitim ile ticaret alanındaki
işbirliği olduğunu vurguladı.
Meclis Başkanı Krasniqi’nin belirttiğine göre, bu görüşmeler
çerçevresinde yasama alanında
işbirliğin derinleştirilmesi ile bu
alandaki görgü değiş tokuşu, idari
görevler, komisyon çalışmaları ve
Meclisin diğer çalışma alanları
hakkında konuşuldu.
Bu ziyaret sırasında Kosova
Meclisi
Başkanı
Krasniqi,
muhalefet temsilcileriyle, daha
doğrusu Sosyalist Parti ile Entegrasyona ait Sosyalist Hareket
yöneticileriyle de görüştü.
Kosova Cumhuriyeti Meclisi
Heyeti, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bamir Topi’nin himayesi
altında Tiran’da düzenlenen
“Kosova ve bağımsızlıktan sonra
onun hedefleri” Konferansına da
katıldı.

BAYAN MİLLETVEKİLLER VE STÖ TEMSİLCİLERİ, KOSOVA
ANAYASASI TASLAĞI’NDA CİNSİYET TEMSİLİNİ TARTIŞIYOR

Kosova Anayasası’yla, Kosova enstitülerinde
kadın temsili orantıyla garanti edilmeli
Ulusal Demokrasi Enstitüsü (NDİ)
ve Kosova Kadınlar Ağı tarafından
bugün Kosova Meclisi’nde, Kosova
Anayasası Taslağı’nda cinsiyet temsiliyle ilgili tartışma
toplantısı
düzenlendi. Toplantıya, kadın haklarının korunmasını savunan bayan
milletvekiller ve STÖ temsilcileri
katıldı.
Kosova’daki gelişmeleri değerlendirdikten sonra, bu toplantıda
hazır bulunan bayanlar, Kosova
Meclisi’ndeki cinsiyet temsili

sözkonusu olduğunda, Kosova
Anayasası Taslağı’nda, Kosova enstitülerinde kadın temsiliyle ilgili
yüzde 30 oranının öngörülmemesinden büyük üzüntü duyduklarını dile
getirdiler. Toplantıda hazır bulunan
bayan milletvekillerin hemen hepsi
ve kadın haklarının korunması
doğrultusunda çalışmalarını sürdüren
STÖ temsilcileri, kadın temsili
oranının Kosova Anayası’nda yer almasının gerekli olduğu görüşüyle
oydaş olup, Meclis ile Belediye

Seçim kuralları esasınca bu oranın
yüzde 30, Cinsiyet Eşitliği Yasasına
göre ise yüzde 40 olduğunu dile getirmeye çalıştılar.
Sözkonusu toplantıda hazır bulunan
Anayasa Komisyonu üyesi Xhuljeta
Mushkolaj, kendi tutumunu savunarak Anayasa’da bu tür oranların
yer almasının gereksiz olduğunu belirtip, cinsiyet eşitliğinin Yasayla
garanti edildiğini vurguladı. Yanı
sıra, Anayasa’nın uzun ömürlü olacağına işaret ederek, Kosova halkının
emansipasyonunun cinsiyet eşitliği
alanında da hızla ilerleyeceğini dile
getirdi.
Bayan milletvekiller ve özellikle
STÖ temsilcileri, cinsiyet eşitliğinin
Anayasayla garanti edilmesinin
gerekli olduğu tutumuna sadık
kalarak, Kosova Anayasası’nda,
yasama, yönetim ve mahkeme alanı
kapsanarak, Kosova enstitülerinde
kadın temsiliyle ilgili orantının da
yer almasının gerekli olduğunu vurguladılar.

MİLLETVEKİLLERİN YANITLANMAYAN SORULARI

Üniversite profesörlerinin yaşlılık süresi ile emekliye ayrılması ve yeni
üniversite öğrencilerinin sayısıyla ilgili kriterilerin uygulanmaması
Milletvekili Riza Smakaj, Eğitim,
Bilim ve Teknoloji Bakanı Enver Hoxha’ya iki soru yöneltti. Birinci
sorusunda Bakan Hoxhaj’dan üniversite profesörlerinin emekliye ayrılması
konusunun görüşülmesini istedi. Onun
düşüncesine göre, belirli koşullar altında diğer işçilere kıyasla profesörlerin bütün olaylarda 65 yaşında
emekliye
ayrılmasını
öngören
Yasadaki nokta uygulanmamalıdır.
Bundan ötürü de milletvekili Riza

Smakaj, konuyla ilgili Avrupa Birliği
ile ABD-nin en iyi pratiklerinden faydalanarak, profesörlerin 70 yaşından
itibaren emekliye ayrılmaları isteminde
bulunmaktadır.
İkinci sorusunda ise milletvekili Riza
Smakaj, yeni üniversite öğrencilerinin
kabul edilmesi sırasında duyuru kriterilerinin uygulanmadığı konusuna
değindi. Onun belirttiğine göre, bazı
fakültelerde birinci sınıfa kabul
edilmesi gereken üniversite öğrenci-

leriyle ilgili duyuruda öngörülen sayı
düşünüldüğünden daha çok aşılmıştır.
Bundan ötürü de milletvekili Riza
Smakaj, resmi verilerin görüşülmesinden sonra, bu gibi hataların yapılmasına
neden müsaade edildiği hakkında
Kosova Meclisi’nde yanıt verilmesini
ve bununla birlikte aleni duyurunun
fakülte tarafından harfi harfine uygulanmasını istedi. Milletvekili Riza
Smakaj’ın bu iki sorusu Meclisin iki
toplantısında yanıtsız kaldı.
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