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r. President, Mr. Prime
Minister,
Ambassadors, Heads
of Mission, distinguished
guests, KFOR soldiers,
welcome to Headquarters
KFOR and to the first "KFOR
International Day". This event
is to celebrate our common
values and mark a decade of
NATO commitment in Kosovo
and as such, the occasion in
which all KFOR contributing
nations are presenting their
own traditions and culture,
stressing the importance of
multi-nationality. KFOR will
continue - in line with its
operational mandate - to
cooperate with and assist the
United Nations the European
Union the institution in Kosovo
and the international
community to support the
development of a stable,
democratic, multi-ethnic and
peaceful Kosovo. In
accordance with our schedule,
2009 will mark the successful
accomplishment of additional
tasks for KFOR. As you know,
the Kosovo security force will
reach by September 2009 the

M

initial operational capability. It
is a very ambitious project, for
which we need assistance and
full cooperation from
everybody. Given the mission
assigned to the KSF, such as
to react to crisis, natural
disasters and other
emergencies, all ethnic
communities should feel the
moral obligation to commit
their best youths, so ensuring
their contribution to this very
demanding profession, and
have a say for a better future.
Moreover, we are focusing our
attention to those areas where
more than one ethnicity is
living alongside the other.
There, tolerance has been
achieved but cooperation is still
far away. We want to turn
those areas of potential conflict
into the best opportunities for
mutual understanding and
cooperation. Our commitment
is to encourage and achieve a
more constructive attitude
among those people by
concentrating our common
efforts on projects which may
be helpful to different
communities. The task is
challenging, but we are
confident that through a
different approach it is going to
improve security and
consolidate the basis for
stability and prosperity. I gave
to this idea the name "Kosovo
Development Zones": an idea
which - I'm sure - could be
highly beneficial to the people
as well as to the reputation of
Kosovo. And now, let me give
the proper credit to all the
people that contributed, with
their strenuous organizational
efforts, to achieve this
remarkable result. I am
referring to the Headquarters
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Support Group and dependent
units' personnel that worked
hard to set up all the facilities
required, and to all contingents
that did a great job in preparing
national stands. KFOR has
taken advantage of this cultural
diversity and created an
extremely strong team: much
stronger than if it was just a
single nation or a single
culture. I must also give
special thanks to all "external"
contributors that helped us in
making this event even more
special. I also want to
remember all our colleagues
who at this present time are
serving in other difficult areas:
we belong to the same military
family and we are proud of
what they are doing to bring
stability to other countries. I
would like to conclude by
expressing my sincere
appreciation to all men and
women of KFOR for their
significant contribution to the
mission, confident that they will
continue to show their
professionalism and
enthusiasm, achieving the
"unity of effort" that is my
motto. Again thank you very
much for your presence here,
and I wish you to enjoy this
fascinating international
evening!

COMKFOR
LIEUTENANT GENERAL
GIUSEPPE E. GAY

t. Kryetar, zt. Kryeministër, ambasadorë, shefa të misioneve, të
nderuar mysafirë, ushtarë të KFOR-it, mirë se vini në Shtabin e
Përgjithshëm të KFOR-it dhe në festimin e parë të "Ditës
Ndërkombëtare të KFOR-it".

Z

P

Kjo ngjarje është organizuar për të festuar vlerat tona të përbashkëta dhe
për të shënuar një dekadë të angazhimit të NATO-s në Kosovë dhe po
ashtu për të shënuar edhe ngjarjen kur të gjitha shtetet kontribuese të
KFOR-it shfaqin traditat dhe kulturën e tyre, duke theksuar rëndësinë e
shumëkombësisë.

Povod za ovaj skup je proslavljanje zajedni?kih vrednosti i
obele`avanje desetogodišnjice NATO anga`ovanja na
Kosovu, a s tim u vezi i prilika za sve nacije koje u~estvuju u
misiji da predstave svoju tradiciju i kulturu i da na taj na~in
uka`u na zna~aj multietni~nosti.

KFOR-i do të vazhdojë - në pajtim me mandatin e tij operacional - të
bashkëpunojë dhe të ndihmojë Kombet e Bashkuara, Bashkësinë
Evropiane, Institutet e Kosovës dhe Bashkësinë Ndërkombëtare për të
mbështetur zhvillimin e një Kosove stabile, demokratike,
shumëkombëshe dhe paqësore. Në përputhje me afatin tonë, viti 2009
do të shënojë arritjen e suksesshme të detyrave shtesë për KFOR-in. Siç
e dini, Forca e Sigurisë së Kosovës do të arrijë Kapacitetet Fillestare
Operative deri në shtator 2009. Ky është një projekt shumë ambicioz dhe
për realizimin e tij, ne kemi nevojë për ndihmën dhe bashkëpunimin e të
gjithëve. Duke marrë parasysh misionin të cilin e ka FSK-ja, siç është të
reagojë ndaj krizave, fatkeqësive natyrore dhe emergjencave të tjera, të
gjitha bashkësitë etnike duhet të ndjejnë detyrim moral për të angazhuar
të rinjtë dhe të rejat e tyre më të mirë për të ofruar kontributin e tyre për
këtë profesion shumë të rëndë dhe për të marrë pjesë në ndërtimin e një
të ardhme më të mirë. Përveç kësaj, ne po përqendrohemi në ato rajone
ku jetojnë më shumë kombe krah për krah njëri-tjetrit. Në ato vende
është arritur toleranca, por bashkëpunimi ende jo. Ne dëshirojmë që t'i
kthejmë këto zona të konfliktit të mundshëm në vende që ofrojnë
mundësitë më të mira për mirëkuptim dhe bashkëpunim të dyanshëm.
Ne jemi të përkushtuar që të inkurajojmë dhe të arrijmë një qasje më
konstruktive në mesin e atyre njerëzve duke përqendruar përpjekjet tona
të përbashkëta në projekte që mund të jenë të dobishme për komunitetet
e ndryshme.

KFOR }e nastaviti - u skladu sa svojim operativnim mandatom
- da sara|uje i potpoma`e Ujedinjene nacije, Evropsku uniju,
institucije na Kosovu i me|unarodnu zajednicu u pru`anju
podrške razvoju stabilnog, demokratskog, multietni~kog i
mirnog Kosova. U skladu sa našim planom, 2009. godinu }e
obele`iti uspešno postizanje dodatnih ciljeva od strane KFORa. Kao što znate, Kosovske snage bezbednosti }e do
septembra 2009. posti}i po~etnu operativnu sposobnost. To je
jedan veoma ambiciozan poduhvat, za ~iji uspeh nam je
neophodna podrška i puna saradnja od strane svih. S obzirom
da je zadatak KBS-a da reaguje u slu~aju kriznih situacija,
elementarnih nepogoda i drugih vanrednih stanja, sve etni~ke
zajednice bi trebalo da osete moralnu odgovornost i da
anga`uju svoje najbolje mlade pojedince i na taj na~in
obezbede svoj doprinos ovom veoma zahtevnom pozivu i
iska`u svoje opredeljenje za bolju budu}nost.
Osim toga, usredsredili smo pa`nju na ona podru~ja gde
pripadnici više etni~kih zajednica `ive jedni pored drugih.
Tolerancija je postignuta u ovim sredinama, ali saradnja još
uvek nije na pomolu. Mi `elimo da pretvorimo ta potencijalno
konfliktna podru~ja u najbolje prilike za me|usobno
razumevanje i saradnju. Mi smo posve}eni ohrabrivanju i
stvaranju konstruktivnijeg stava kod tih pripadnika kroz naš
zajedni~ki napor u projektima koji mogu biti od pomo}i
razli~itim etni~kim zajednicama.
Ovaj zadatak predstavlja izazov, ali mi smo uvereni da }e kroz
jedan druga~iji pristup poboljšati bezbednost i u~vrstiti osnovu
za stabilnost i prosperitet. Ovoj ideji sam dao naziv "Kosovske
zone razvoja". Siguran sam da }e ta ideja biti od velike koristi
i za stanovništvo i za ugled Kosova.
A sada bih `eleo da odam dostojno priznanje svim ljudima koji
su kroz svoj neumoran trud ulo`en u organizaciju doprineli
postizanju ovog izuzetnog rezultata. Pri tome mislim na tim za
podršku glavnog štaba KFOR-a i na pripadnike svih
podre|enih jedinica koje su vredno radile na postavljanju svih
neophodnih objekata, a to se odnosi i na sve kontingente koji
su odradili izvrstan posao u pripremanju nacionalnih štandova.
KFOR je iskoristio ovu kulturnu raznolikost da formira izuzetno
sna`an tim: mnogo sna`niji nego što bi bio kada bi bio
sastavljen od pripadnika samo jedne nacionalnosti ili kulture.
Tako|e, moram da iska`em specijalnu zahvalnost
"spoljašnjim" saradnicima koji su nam pomogli da ovaj doga|aj
u~inimo još izuzetnijim.
@elim i da podsetim na sve naše kolege koji trenutno slu`e u
drugim podru~jima sa poteško}ama: svi mi pripadamo jednoj
istoj porodici vojnika i ponosni smo na na to što oni rade u cilju
stvaranja stabilnosti u drugim zemljama.
U zaklju~ku bih `eleo da izrazim svoju iskrenu zahvalnost svim
muškarcima i `enama koji u~estvuju u KFOR-u na njihovom
zna~ajnom doprinosu misiji, u uverenju da }e nastaviti da
demonstriraju svoju profesionalnost i entuzijazam u postizanju
"jedinstva napora", što je moj moto.
Još jednom vam svima zahvaljujem na prisustvu i `elim lep
provod na ovom izuzetnom me|unarodnom doga|aju!

Kjo detyrë ka shumë sfida në vete, por ne kemi besim që përmes një
qasjeje tjetër, ajo do të përmirësojë sigurinë dhe do të përforcojë bazën
për stabilitet dhe prosperitet. Këtë ide e kam quajtur 'Zonat e zhvillimit të
Kosovës' dhe jam i sigurt se nga kjo ide do të mund të përfitojnë shumë
si populli, po ashtu edhe reputacioni i Kosovës.
Tash, më lejoni që të shpreh mirënjohjen e duhur të gjithë atyre njerëzve
që me përpjekjet e tyre të vazhdueshme organizative kanë kontribuar për
të arritur këtë rezultat të jashtëzakonshëm. Me këtë unë mendoj në
grupin mbështetës të shtabit dhe personelin e njësiteve vartëse që kanë
punuar shumë për të ngritur të gjitha objektet që kërkohen dhe të gjitha
kontingjentet që kanë bërë një punë të mrekullueshme në përgatitjen e
stendave kombëtare. KFOR-i ka shfrytëzuar këtë llojllojshmëri kulturore
dhe ka krijuar një ekip jashtëzakonisht të fortë: shumë më të fortë se po
të ishte veç një komb i vetëm ose një kulturë e vetme. Po ashtu, më
duhet t'iu shpreh falënderim të posaçëm të gjithë kontribuesve të
'jashtëm' të cilët na kanë ndihmuar që ta bëjmë këtë ngjarje edhe më të
veçantë. Gjithashtu, dëshiroj t'i kujtoj të gjithë kolegët tanë që në këtë
çast shërbejnë në zona tjera më të ndjeshme: ne i përkasim të njëjtës
familje ushtarake dhe jemi krenarë për atë që ata po bëjnë për të sjell
stabilitet në vendet e tjera.
Dëshiroj të përfundoj duke shprehur mirënjohjen time më të sinqertë për
të gjithë ata burra e gra të KFOR-it për kontributin e çmueshëm për
misionin, i bindur se ata do të vazhdojnë të tregojnë profesionalizmin dhe
entuziazmin e tyre duke arritur 'Bashkimin e përpjekjeve' që është edhe
motoja ime.
Edhe një herë, ju faleminderit shumë për praninë tuaj këtu dhe uroj që të
kënaqeni në këtë mbrëmje magjepsëse ndërkombëtare!
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oštovani gospodine Predsedni~e, gospodine Premijeru,
ambasadori, šefovi misija i uva`eni gosti, vojnici KFORa, dobrodošli u glavni štab KFOR-a i na prvi
"Me|unarodni dan KFOR-a".
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AT O has been leading a peace support operation in Kosovo
since June 1999 in support of wider international efforts to
build peace and stability in the area.

Today, over 14 000 troops from the NATO-led Kosovo
Force (KFOR) are still deployed in Kosovo to help
maintain a safe and secure environment and freedom of
movement for all
citizens, irrespective of their ethnic origin.
Following the declaration of independence on 17
February 2008, the Alliance reaffirmed that KFOR
shall remain in Kosovo on the basis of UN Security
Council Resolution 1244, unless the United Nations
Security Council decides otherwise. In June 2008,
NATO agreed to take on new tasks in Kosovo to
support the development of professional, democratic
and multi-ethnic security structures.
Throughout Kosovo, NATO and KFOR will continue to
work with the authorities and, bearing in mind its
operational mandate, KFOR will cooperate with and
assist the UN, the EU, in
particular EULEX, the EU Rule of
Law mission in Kosovo, and other
international actors, as appropriate,
to support the development of a
stable, democratic, multi-ethnic and
peaceful Kosovo.
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