
euMOTION
Bashkimi Evropian në Kosovë 

Qershor 2015 

Një sistem i drejtësisë 
që respektohet 

Familjes Morina i kujtohet i 
ftohti, por kjo tashmë i përket 
të kaluarës

Media e përgjegjshme 
për Kosovën 

(fq 12) (fq 18) (fq 24)



PËRMBAJTJA 

Teksti: 
Linda Gashi 

Dizajni dhe faqosja: 
Florim Mehmeti 

Fotografia: 
Astrit Ibrahimi 

E drejta e autorit: 
Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë/PPBE 

Riprodhimi lejohet nëse jepet informacion për burimin. 

Përkthimi dhe shtypi: 
Zyra e BE-së në Kosovë, 2015 

 

Investitorët evropianë bashkojnë forcat për të përmirësuar 
mjedisin e biznesit në Kosovë        
 
Një sistem i drejtësisë që respektohet       

Familjes Morina i kujtohet i ftohti, por kjo tashmë i 
përket të kaluarës   
 
Gratë në kontroll të jetës së tyre mund të udhëheqin 
ndryshimet shoqërore në Kosovë 

Media e përgjegjshme për Kosovën    

 
4

 
12

 
18

 
20

 

24



3

Alokimi financiar për Kosovën ndërmjet viteve 2007 dhe 2013 
ka qenë 637.6 milionë euro ose me fjalë të tjera, 354.2 euro për 
person!  Falë këtyre fondeve kanë ndodhur shumë  gjëra të mira, 
që nga implementimi i masave për efiçiencën e energjisë në 63 
shkolla në të gjithë Kosovën deri tek kompleksi i ri i Pallatit të 
Drejtësisë, nga sistemi i ngrohjes në Prishtinë deri tek investimet 
premtuese në bujqësi për rritjen, përpunimin dhe shitjen e frutave 
dhe perimeve. Ky publikim shpalos për ju me fjalë, shifra dhe 
imazhe, me ndërtesa dhe fate njerëzore shumëllojshmërinë e 
arritjeve që janë bërë të mundura me këto fonde. 

Zhvillimi ekonomik është me rëndësi kyçe për të ardhmen e 
Kosovës. Për momentin, Kosova mbulon vetëm 16 % të importeve 
me eksporte. Një raport i tillë nuk ka qëndrueshmëri afatgjate – 
dhe e bën Kosovën shumë të varur nga importet dhe e vendos në 
pozitë të cënueshme! Ndaj është me shumë rëndësi zhvillimi i një 
baze prodhuese që do të përmirësonte shifrat e eksportit dhe do 
të zëvendësonte importin. 

Pra, çfarë mund të bëjmë? BE-ja mund të përfshihet së paku në 
tre nivele: duke i ndihmuar Kosovës të hartojë politika ekonomike; 
duke investuar fondet e BE-së në fusha me prioritet si bujqësia, 
ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, energjia ose turizmi; si dhe 
duke i organizuar investitorët evropianë në një dialog të strukturuar 
me autoritetet lokale, ashtu si kemi vepruar me anë të Këshillit të 
Investitorëve Evropianë. 

Brenda viteve 2014-2020 në Kosovë do të investohen më shumë 
se 645 milionë euro. Fondet e BE-së kryesisht do të programohen 
për të bashkë-financuar prioritetet e qeverisë në sektorë që kanë 
politika publike të shëndosha afatgjata. Teksa kërkonim shembuj 
për t’ju treguar se çfarë është arritur me fondet e BE-së në Kosovë, 
ne qëllimisht kemi zgjedhur disa sektorë kyçë. 
•  Furnizim i qëndrueshëm me energji, diversifikimi i sektorëve të 
prodhimit të energjisë dhe efiçienca e energjisë janë me rëndësi 
kyçe jo vetëm për jetë më të shëndetshme për qytetarët, por 
edhe për funksionimin më të mirë të ekonomisë dhe tërheqjen e 
investitorëve të huaj. 
•  Bujqësia duhet të luajë një rol me rëndësi në ekonominë e Kosovës 
dhe madje mund të konsiderohet si motori i zhvillimit. Reduktimi i 
ndotjes do të ketë gjithashtu një ndikim pozitiv tek bujqësia. 
• Barazia gjinore është element kyç i një ekonomie të zgjuar: 
roli aktiv i grave në fushën publike dhe në biznes i jep shtysë 
konkurrueshmërisë dhe zhvillimit të përgjithshëm ekonomik.
BE-ja është krenare për mbështetjen që i ka dhënë Kosovës për 
axhendën e reformave në këto fusha jetike

Samuel Zhbogar, 
Udhëheqës i Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë dhe 
Përfaqësues Special i BE-së 

Bashkimi Evropian 
është donatori më i 
madh në Kosovë 
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Përgjatë viteve, Kosova është parë gjithnjë e më shpesh si një 
destinacion shumë i mirë për investime, pavarësisht ekonomisë 
së brishtë apo reformave të vazhdueshme politike dhe gjyqësore. 
Ka mjaft arsye të mira që investitorët e huaj të duan t’i investojnë 
në Kosovë paratë dhe teknologjinë e tyre. Vendi ka një pozitë të 
lakmueshme në zemër të rajonit dhe është i pasur me burime natyrore 
dhe tokë bujqësore pjellore. Kosova mund të krenohet me popullsinë e 
saj të re dhe energjike, ku mbizotërojnë tridhjetë-e-diçka vjeçarët dhe 
më të rinjtë të cilët flasin shumë gjuhë evropiane. Valuta zyrtare në 
vend është euro. Falë mbështetjes nga organizatat ndërkombëtare, 
tashmë Kosova ka legjislacion kompatibël, sistem të mirë bankar, 
telekomunikim modern dhe qasje të lirë në tregjet e BE-së dhe tregjet 
anëtare të CEFTA-s. 

Investimet e huaja direkte mund të lujnë një rol shumë të rëndësishëm 
për zhvillim ekonomik për të cilin Kosova ka aq shumë nevojë, si dhe 
mund të krijojnë më shumë vende pune për të gjithë. Prej më shumë se 
një dhjetëvjeçari tashmë, Kosova ka tërhequr vëmendjen dhe paratë 
e investitorëve evropianë, që kanë qenë në kërkim të shfrytëzimit më 
të mirë të potencialit të Kosovës duke ngritur biznese konkurruese 
dhe duke rritur kapacitet e kapitalit njerëzor. 

Ana e pakëndëshme e këtij realiteti ka qenë se shpeshherë, këto 
kompani të huaja janë përballur me vështirësi të sistemit dhe të 
natyrave të tjera në mjedisin e të bërit biznes në Kosovë. Kritikat më 
të shpeshta që dëgjojmë nga investitorët evropianë të cilët vijnë në 
Kosovë kanë të bëjnë me mosefikasitetin e gjykatave në zbatimin e 
ligjeve, kreditë e këqija, infrastrukturën e vjetëruar, mungesën me 
furnizim të qëndrueshëm me rrymë elektrike, mungesën e fuqisë 
punëtore të kualifikuar për punën që kërkohet, korrupsionin në nivele 
të ndryshme dhe praninë mbytëse të ‘ekonomisë informale’ që 
pengon konkurrencën e drejtë në treg. 

Me sa duket, pika e kthesës për investitorët e huaj ka ndodhur në 
vitin 2013. Disa investitorë evropianë u drejtuan tek Zyra e BE-
së në Kosovë për të shprehur shqetësimet e tyre që varionin nga 
licensimi apo efikasiteti i procedurave administrative, politikat e 
punësimit, konformiteti fiskal, e deri tek fuqizimi i ligjit dhe efikasiteti 
i procedurave gjyqësore, që cenonin funksionimin e bizneseve të tyre. 
Këto përpjekje avokimi rezultuan në një nismë të Udhëheqësit të 
Zyrës së BE-së në Kosovë/Përfaqësuesi Special i Bashkimit Evropian 
në Kosovë Z. Samuel Zhbogar për themelimin e një organi formal 
që do të dëgjonte shqetësimet e investitorëve dhe do t’i adresonte 
ato tek institucionet e duhura kosovare për t’u marrë mëpastaj me 
çështjet e identifikuara. Kështu lindi Këshilli i Investitorëve Evropianë. 

Investitorët evropianë 
bashkojnë forcat për të 
përmirësuar mjedisin e 
biznesit në Kosovë

Zyra e BE-së në Kosovë/
Përfaqësuesi Special i Bashkimit 
Evropian është anëtar nderi i 
Këshillit të Investitorëve Evropianë 
dhe vepron si ndërlidhës me 
Qeverinë e Kosovës për të lehtësuar 
dialogun dhe për të arritur rezultatet 
që i dëshirojnë të gjithë.

ZHVILLIMI EKONOMIK
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Si funksionon Këshilli i Investitorëve Evropianë 
 
Anëtarët Themelues kanë zgjedhur bordin prej 9 anëtarësh, Kryetarin, Nënkryetarin, Drejtorin e Thesarit, Sekretarin e 
Përgjithshëm dhe Drejtorin Ekzekutiv.

KIE ka dy grupe punuese: një për çështje legjislative dhe një tjetër për sundimin e ligjit. Grupet punuese bëjnë analiza të 
hollësishme mbi tema që parashtrohen nga investitorët evropianë në Kosovë dhe hartojnë dokumenta me propozime për t’u 
shqyrtuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë që më pas të shohë se si të vijohet më tej me çështjet e identifikuara.

“Besoj se misioni më i mirë për Këshillin e Investitorëve Evropianë është 
partneriteti konstruktiv me Qeverinë e Kosovës dhe institucionet e 
Kosovës, për të kontribuar në përmirësimin e mjedisit të të bërit biznes dhe 
në nxitjen e investimeve të huaja në Kosovë” ka thënë Z. Samuel Zhbogar 
në ceremoninë e themelimit të Këshillit të Investitorëve Evropianë. 

Ky organ është themeluar zyrtarisht më 23 maj 2014 si një organizatë 
jo-qeveritare dhe jo-fitimprurëse. Objektivi kryesor i Këshillit të 
Investitorëve Evropianë është të punojë ngushtë me Qeverinë e Kosovës 
dhe institucione të tjera vendore për të zhvilluar një mjedis efikas të 
biznesit që mbështet ekonominë e qëndrueshme dhe përmirëson kushtet 
sociale. Anëtarët e Këshillit të Investitorëve Evropianë (KIE) përfaqësojnë 
sektorë të ndryshëm si minierat, bankat, sigurimet, ofruesit e shërbimeve, 
auditim, telekomunikacionin. Këta janë të gjithë entitete të huaja apo 
degë të entiteteve të huaja që veprojnë në Kosovë.

Këshilli i Investitorëve Evropinë shihet si me ndikim pozitiv në krijimin e 
një tregu më të qëndrueshëm në Kosovë. KIE flet me një zë për të gjithë 
investitorët evropianë në vend. KIE është organizatë e orientuar nga 
rezultatet që mund të shërbejë si një model i mirë për odat ekonomike 
vendore. Përmes qasjes së vet proaktive dhe strategjike, KIE kontribuon 
në përmirësimin e sektorit të biznesit në vend duke zhvilluar dialog të 
hapur dhe të pandërprerë me autoritetet në të gjitha nivelet lidhur me 
çështje të rëndësishme që ndikojnë direkt tek zhvillimi i sektorit privat, që 
është dhe gjeneratori i zhvillimit ekonomik të Kosovës.
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Milazim Berisha është pronari i kompanisë 
Euro-Lona. Në vitin 2000 ai hapi fermën 
dhe kompaninë e qumështarisë. Që atëherë, 
ai ka menduar vazhdimisht për zgjerimin 
e linjës së produkteve dhe të tregut. Tani, 
Euro-Lona, që gjendet pak kilometra larg 
kryeqytetit Prishtinë, në fshatin Miradi e 
Epërme, është bërë një nga kompanitë lidere 
të qumështarisë dhe prodhimit e përpunimit 
bujqësor në Kosovë, me fermën e vet dhe 
rritjen e gjedhëve. Berisha ka ecur nëpër 
një rrugë të gjatë për të arritur suksesin që 
gëzon sot kompania e tij. Ai ka shpresa të 
mëdha për të ardhmen.

Berisha e kuptoi shumë herët se mënyra 
tradicionale e drejtimit të fermës nuk vlente 
më për të prodhuar dhe përpunuar sasitë 
e kërkuara të produkteve të qumështit me 
cilësinë e duhur. Grumbullimi i qumështit nga 
fermerët e tjerë të rajonit nuk ishte gjithnjë 
i njëjtë dhe vetë kompanisë i mungonin 
kapacitetet për të grumbulluar dhe ruajtur 
qumështin në sasi të mjaftueshme, gjë 
që ndikonte në çmimin e qumështit dhe 
produkteve të tjera të Euro-Lonës. Blerësit 
kërkonin gjithnjë e më shumë lloje të 
ndryshme të produkteve, ndërkohë që 
dhe konkurrenca nga importi ishte e fortë. 

Euro-Lona: 
Modernizimi i 
industrisë së 
qumështarisë 

Milazim Berisha
Drejtor, Euro-Lona



7

Atëherë, Berisha vendosi të aplikojë për 
një nga grantet që po jepeshin në atë kohë 
nga Zyra e BE-së në Kosovë me qëllimin 
për të përkrahur prodhuesit vendorë dhe 
kompanitë e përpunimit të ushqimit. 

“Ishte një mundësi e madhe për ne. Falë 
grantit të BE-së, ne kemi zgjeruar edhe 
hapësirën, edhe kapacitetet e grumbullimit 
dhe prodhimit. Tani kemi një makineri të 
re për paketimin e produkteve në sasi 
të ndryshme, kemi shtuar artikuj të rinj 
në listën e produkteve tona, magazina 
dhe infrastruktura e brendshme janë 

përmirësuar për të përmbushur standardet 
ndërkombëtare të sigurisë për ushqimin” 
thotë Berisha. “Nga ana tjetër, ne 
ridizajnuam brendin e kompanisë për të 
nxitur besnikërinë e blerësve dhe zhvilluam 
një fushatë reklamimi dhe promovimi të 
menduar mirë. Blerësit në të gjithë Kosovën 
e dinë se kush jemi”.

Përveç infrastrukturës dhe pajisjeve, granti 
ka mbështetur edhe trajnimin e punëtorëve 
të Euro-Lonës. Punëtorët janë trajnuar nga 
ekspertë nga rajoni për standardet dhe 
teknologjitë për përmirësimin e cilësisë 

dhe sigurisë së produkteve, kështu që tani 
Euro-Lona mund të konkurrojë lehtësisht 
me produkte qumështi të importit. Fermerët 
që furnizojnë kompaninë me qumësht u 
trajnuan po ashtu për teknikat e mira të 
grumbullimit dhe të ruajtjes së qumështit. 

Milazim Berisha ka shumë ide se si të 
vazhdojë të rrisë biznesin e tij. Ai mbështetet 
tek vazhdimi i përkrahjes nga Zyra e BE-së 
në Kosovë për të gjithë sektorin privat në 
vend. 

“Nuk do ta kishim arritur gjithë këtë pa grantin e BE-së” thotë Berisha i cili konsideron se 
qasja në financa është një nga pengesat më të mëdha për rritjen e bizneseve në Kosovë, 
për shkak edhe të normave të larta të interesit. “Kompania ime nuk është e vetmja që ka 
përfituar. Unë e kam zgjeruar rrjetin e fermerëve që më sjellin qumështin edhe në fshatra 
të tjera, si dhe kam rritur numrin e punëtorëve të rregullt dhe atyre sezonalë”.
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I nxitur nga filozofia se bujqësia është mënyra ideale për të zhvilluar 
një vend, Rade Utviq dhe kooperativa bujqësore që ai udhëheq 
kanë ndërmarrë një qasje inovative për të nxjerrë më të mirën nga 
ajo çka ofrojnë natyra dhe fermerët në zonën e Zubin Potokut, në 
veri të Kosovës. Sido që të jetë, kjo qasje siguron cilësi të lartë të 
produkteve ushqimore dhe vende pune për një komunitet ku ka 
mjaft të papunësuar. 

Edhe pse fuqia punëtore në Kosovë është mjaft e lirë, artikujt 
ushqimorë që prodhohen janë të shtrenjtë, cilësia dhe sasia e tyre 
jo gjithnjë është e qëndrueshme, kryesisht për shkak të proceseve 
të joefikase të prodhimit. Kjo gjë rezulton në humbje të tregut. 
Kooperativa Bujqësore Zubin Potok (KBZP) ka provuar që nga viti 
2007 të ndërmarrë hapa për të përmirësuar gjendjen, por është 
përballur me mjaft sfida për shkak të mungesës së fondeve dhe 
gjendjes së përgjithshme ekonomike në vend. 

Me mbështetjen e një granti nga Zyra e BE-së në Kosovë, kompania 
nisi një program të bazuar në stimuj që ofron hapësirë për ngrirje, 
tharje dhe ruajtje, si dhe përpunim të ushqimit, paketim  dhe 
shërbime të transportit për të gjithë fermerët në zonën e Zubin 
Potokut. 

“Qëllimi ynë është që përmes këtij programi të përfshijmë sa 
më shumë fermerë që është e mundur nga fshatrat rrethues në 
mënyrë që i gjithë komuniteti, por edhe komuna dhe rajoni të kenë 
përfitime” thotë Rade Utviq, Drejtor. Ai beson fuqimisht se mënyra 
e duhur është transformimi i modelit ekonomik drejt një ekonomie 
të bazuar në prodhim dhe përpunim të qëndrueshëm të frutave 
dhe perimeve. 

Përmes programit të mbështetur nga Zyra e BE-së në Kosovë, KBZP 
synon të rrisë prodhimin dhe grumbullimin e frutave, perimeve 
dhe frutave të pyllit, të rrisë sipërfaqen e tokës bujqësore në 
Zubin Potok dhe të fuqizojë kapacitetet e fermerëve për të ngritur 
komunitete të qëndrueshme. Si e arrin KBZP këtë? Së pari, të gjithë 
kontraktorët dhe fermerët nxjerrin fitime duke ia shitur produktet 
e tyre bujqësore dhe frutat e pyllit KBZP që, falë grantit të BE-
së, tani ka hapësira të mjaftueshme për ngrirje dhe ruajtje të 
ushqimeve që vijnë nga rrjeti i gjerë i fermerëve. Më tutje, më 
shumë njerëz punësohen për të përpunuar dhe paketuar ushqimet 
e grumbulluara, që pastaj KBZP i shet. 

“Gjëja më me rëndësi për mua është se me asistencën e BE-së 
ne arritëm të implementojmë brenda një kohe shumë të shkurtër 
një program i cili solli përfitime për të gjithë. Granti na ndihmoi 

Agro Sistem 
Zubin Potok 
– Komuniteti 
përfiton nga 
programi për 
ushqim 
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Gjatë sezonit, KBZP punon pa ndërprerë me 
ndërrime 

1 ngarkesë kamioni me mallra  = 12 punëtorë me orar të 
plotë për një vit   

Në vitin 2014
19 kamionë me mallra u shitën  = 228 persona u 

punësuan me orar të plotë 

2000-3000 
është përafërsisht numri i familjeve që kanë pëfituar direkt 

nga programi i mbështetur nga BE-ja. 

1280 
familje kanë punuar vetëm në mbledhjen e boronicave. 

Edhe 

1540
familje të tjera kanë punuar në mbledhjen e kaçave, 
manaferrave, kërpudhave, dredhëzave, mjedrave dhe 

kumbullave  
9 lidhje biznesi të suksesshme janë krijuar deri më tani 

ndërmjet prodhuesve dhe përpunuesve 

që të krijojmë kontakte të reja, u takuam me njerëz të rinj dhe 
kemi komunikuar me të gjitha grupet në rajon” thotë Utviq. KBZP 
bashkëpunon me prodhues nga Mali i Zi, IRJM, Shqipëria dhe 
Serbia. Produktet e papërpunuara iu shiten kompanive përpunuese 
në Gjermani, Serbi, Bullgari, IRJM dhe Francë, për të përmendur 
disa vende. 

Vizioni i Utviqit është që të ndryshojë sjelljen e prodhuesve vendorë 
drejt një prodhimi më fitimprurës duke nodifikuar apo përmirësuar 
kapitalin ekzistues dhe për të ngritur një mjedis të biznesit që 
stimulon investimet kapitale individuale në prodhim të ushqimit. 
“Plani ynë është që të mos ndalemi këtu, por të vazhdojmë me 
investime derisa të përmbyllim ciklin e prodhimit dhe përpunimit 
në mënyrë që të gjithë të gjejnë tek ne të gjithë artikujt ushqimorë 
që iu nevojiten. Planifikojmë që të gjithë ngrirësit të jenë 
funksionalë në vitin 2015 në mënyrë që të zgjerojmë shkallën e 
produkteve bujqësore që tregtojmë, duke rritur kështu numrin e 
nënkontraktorëve. Gjithashtu planifikojmë të hapim një linjë të re 
të produkteve që përmbushin kërkesat e tregut”.
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Në vitin 2012, vëllezërit Bashkim dhe Arsim Haziri dorëzuan një 
aplikacion për grant në Zyrën e BE-së në Kosovë me shpresën për ta 
shndërruar në realitet ëndrrën e tyre të kahmotshme. Në vitin 2015, 
ëndrra e tyre është realizuar. Një therrtore e madhe, krejtësisht e 
re e ndërtuar në tokën e tyre në fshatin Krajkovë, rreth 35 km nga 
kryeqyteti Prishtinë, është premtimi për një aktivitet të ri biznesi për 
vëllezërit Haziri, si dhe për mundësi punësimi për banorët e asaj zone. 

“Ne kemi gjedhët tanë, kullosat tona dhe tokën tonë bujqësore. Kjo 
është jeta jonë – jetesën e nxjerrim në fshat. Ndaj menduam se 
kishte ardhur koha e duhur për të shikuar dhe mundësi të tjera, duke 
shfrytëzuar më së miri atë që kemi dhe atë që dimë të bëjmë” thotë 
Bashkim Haziri, më i madhi i tre vëllezërve që udhëheqin biznesin 
familjar. Therrtorja e re do të mbushë një zbrazëtirë të dukshme të 
kërkesës vendore për mish viçi dhe nënprodukte të tjera të mishit, që 
janë nga përbërësit kryesorë të kuzhinës në vend. 
“Mjellma” e kishte krijuar dhe më parë brendin e saj në Kosovë, 
kompani e njohur si prodhuese dhe distributore e letrave të kuzhinës 
dhe produkteve të tjera higjienike. Higjiena është një koncept i 
rrënjosur thellë edhe në ndërmarrjen e tyre të re, therrtoren. Falë 
mbështetjes së BE-së me grant, therrtorja e re plotëson të gjitha 
standardet që kërkohen për sigurinë dhe higjienën e ushqimit dhe ka 
pajisje për metodat e duhura të therrjes së kafshëve. Edhe stafi është 

trajnuar që të ndjekin procedurat e duhura të sigurisë dhe protokollet 
e higjienës. Kompania respekton tërësisht legjislacionin vendor. 

“Gjedhët janë therrur më parë në mjedis të hapur, në treg apo oborre, 
duke ndotur mjedisin dhe duke shkaktuar shqetësime për blerësit” 
thotë Haziri. Në gjashtë komunat që e rrethojnë fshatin, me popullsi 
të përbashkët prej rreth 258,000 banorësh, nuk ka therrtore tjetër 
moderne të miratuar. “Mjellma” ka kapacitet për të përmbushur 
nevojat e tyre për mish dhe nënprodukte të tjera të mishit, duke 
respektuar vazhdimisht higjienën, praktikat e mira të therrjes dhe duke 
ofruar mundësi për kontrolle zyrtare nga autoritetet. “Ne planifikojmë 
të punësojmë kasapët me përvojë në këtë zonë që askush të mos 
mbetet pa punë” thotë Haziri. 

Pronarët e kompanisë “Mjellma” ndjehen të gatshëm të konkurrojnë 
me produktet e tyre dhe t’u tregojnë blerësve se kanë një brend të 
cilit mund t’i besohet. Planet për të ardhmen janë të mëdha dhe 
përfshijnë edhe produkte të tjera të ndryshme gjysëm të gatshme 
si dhe eksportimin e produkteve të mishit nga Kosova në Zvicër dhe 
vende të tjera. Familja Haziri është mirënjohëse për ndihmën nga BE-
ja pa të cilën nuk do të ishin aty ku janë sot. Ata shpresojnë se përmes 
ndihmës së vazhdueshme ata do të rriten dhe do të japin ndihmesën 
e tyre në rritjen e ekonomisë së vendit. 

Mjellma – 
Mjedis i shëndetshëm do të thotë 
dhe biznes i shëndetshëm 

Klientët e parë: 
zinxhirët e 

supermarketeve 
në Kosovë, 
restorantet, 

kasapët

Therrtorja 
“Mjellma” ka 
kapacitetin të 

ruajë deri në 60 
lopë të prera.
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Një therrtore luksoze 

Infrastrukturë që ruan temperaturën e kërkuar për të siguruar higjienë të mishit 
Pajisje ftohëse, dyer termo-rezistuese, panele që dezinfektohen me lehtësi, të gjitha të lidhura 
me një sistem qendror 
Sistem i duhur i largimit të mbeturinave të therrjes 
Është instaluar separatori special i yndyrës për të parandaluar ndotjen e sistemeve të komunës 
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Një sistem i 
drejtësisë që 
respektohet

SUNDIMI I LIGJIT 
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Pallati i Drejtësisë është deri tani investimi më i madh infrastrukturor i BE-
së në Kosovë. I kombinuar dhe me asistencën teknike të BE-së në sektorin 

e drejtësisë, si trajnimi i gjyqtarëve, prokurorëve dhe stafit të gjykatave, 
mbështetjen për Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillin Prokurorial 

të Kosovës, promovimin e procedurave disiplinore dhe menaxhimin 
e duhur dhe avancimin e sistemit, përfundimi i projektit të Pallatit 

të Drejtësisë mbështet në mënyrë të fuqishme përpjekjet e 
autoriteteve kosovare drejt përmbushjes së standardeve për një 

të ardhme evropiane.
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Në mars të vitit 2015, Komisioneri Evropian Johannes Hahn 
bashkë me Presidenten e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga 
dhe Kryeministrin Isa Mustafa përuruan Pallatin e Drejtësisë, që 
tani është shtëpia e disa gjykatave dhe prokurorive që i shërbejnë 
rajonit të Prishtinës dhe të gjithë Kosovës. 

Përurimi i Pallatit të Drejtësisë shkon përtej ndërtimit të një 
ndërtese të re për gjykatat dhe prokuroritë. Në të vërtetë, Pallati i 
Drejtësisë pasqyron ndryshimet pozitive të reformës nëpër të cilën 
ka kaluar sistemi i drejtësisë në Kosovë në gjashtëmbëdhjetë vitet 
e fundit dhe qëndron si një simbol i ndarjes së drejtë të drejtësisë 
për të gjithë. 

Kompleksi i Pallatit të Drejtësisë është një ndërtim impresionues me 
një total prej 51,780 m² – dizajn më të fundit dhe pamje moderne 
– ai gjendet rreth 4 km nga qendra e Prishtinës. Ky lokacion është 
caktuar si zona e ardhshme ku do të rilokohen dhe shumë ndërtesa 
të tjera qeveritare.
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Punë efikase 
Kur gjykatat dhe prokuroritë gjenden në të njëjtin 
kompleks kjo i kontribuon mjaft efikasitetit të 
procedimit të dokumentave dhe zgjidhjes me kohë të 
rasteve, duke ofruar kështu shërbime më të mira për 
qytetarët. 

Besim i shtuar i publikut 
Mjediset e Pallatit të Drejtësisë janë ndërtuar 
në përputhje me standardet e BE-së dhe ato 
ndërkombëtare që mbështesin qasje më të lehtë 
të publikut dhe transparencë të shërbimeve, duke 
i kontribuar kështu rritjes së besimit të publikut dhe 
perceptimit pozitiv për sektorin e drejtësisë. 

Ndërtim me efiçiencë të energjisë  
Të gjitha nivelet nëntokësore të Pallatit të Drejtësisë 
kanë hidroizolim. Sistemi i drenazhit është dizajnuar 
specifikisht për këtë ndërtesë dhe siguron që ujërat 
nënsipërfaqësore të mos depërtojnë në strukturë 
dhe të dëmtojnë punimet. Ndërtesa është testuar për 
tërmete. Çatitë kanë izolim termik mbi hidroizolim 
për mbrojtje shtesë. Impianti gjeotermik qendror ka 
ndikim madhor.

Informacioni për punën e gjykatave dhe prokurorive kryesisht vjen nga 
raportimet në media dhe përvojat e përcjella fjalë pas fjale; njerëzit 
rrallëherë kanë qenë brenda një salle gjykimi apo të kenë patur ndonjë 
kontakt me stafin e sistemit të drejtësisë. Kur e kombinojmë këtë me 
percpetimet e përgjithshme të publikut në bazë të zhgënjimeve të 
mëhershme dhe historive që ata kanë dëgjuar, si rezultat kemi patur një 
mungesë të të kuptuarit të publikut për sistemin.

Nga ana tjetër, në këto gjashtëmbëdhjetë vite sektori i drejtësisë ka kaluar 
vazhdimisht nëpër reforma dhe ndryshime. Këto reforma arritën kulmin 
e tyre në vitin 2013 me strukturën e re të gjykatave dhe prokurorive 
që synon ta bëjë drejtësinë më të prekshme për të gjithë qytetarët, t’i 
bëjë procedurat më efikase dhe punën e institucioneve më profesionale 
dhe transparente. Pallati i Drejtësisë qëndron si simbol i përmbylljes së 
reformave dhe si simbol i ndarjes së drejtë të drejtësisë për të gjithë. 
Pallati i Drejtësisë përfaqëson ndarjen e drejtësisë në mënyrë 
efikase dhe transparente dhe shihet si simbol i rritjes së 
respektit dhe besimit të publikut në institucionet 
që garantojnë sundimin e ligjit në 
Kosovë.
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Gjykata Kushtetuese 
Prokurori i Shtetit 

Në Pallatin e Drejtësisë gjenden këto institucione:

Prokuroria Themelore 
Prokuroria Speciale 

Gjykata Supreme 

Prokuroria e Apelit 
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“Pallati i Drejtësisë është një investim madhor që i jep drejtësisë 
së Kosovës një fytyrë të re, moderne. Nuk kemi më gjykata dhe 
prokurori të vendosura në ndërtesa të vjetra që kanë kaluar nëpër 
shumë renovime dhe ndryshime. Tani, ndërtesa e re e Pallatit të 
Drejtësisë ka mjediset e duhura për stafin e gjykatave, për gjyqtarët 
dhe çka është më me rëndësi, për palët. Kjo infrastrukturë moderne 
është shtysë për punë më efikase dhe profesionale. Investimi ka 
ndikim afatgjatë dhe do të rezultojë direkt në cilësi më të mirë të 
punës tonë. Më në fund ka salla të mjaftueshme gjykimi për të 
plotësuar nevojat e gjykatave, sidomos të Gjykatës Themelore të 
Prishtinës. Ky pallat i kthen dinjitetin gjyqësorit të Kosovës.”

Sipas Jasharit, asistenca e BE-së në ngritjen e kapaciteteve 
të gjyqësorit ka rezultuar në gjykata më efikase dhe staf më 
profesional. “Ne kemi përfituar shumë nga mekanizmat e BE-së në 
Kosovë” thotë Jashari. “Unë kam ndjekur disa programe trajnimi 
nga Zyra për Informim e EULEX-it dhe jam ndarë mjaft i kënaqur. 
Përvoja që kanë ndarë gjyqtarët dhe ekspertët e EULEX-it na ka 
ndihmuar mjaft për punën tonë”. 

Ligji për Gjykatat ka sjellë një transformim rrënjësor të gjyqësorit të 
Kosovës. Një nga aspektet më të rëndësishme të këtij transformimi 
është themelimi i Gjykatës së Apelit, që merret me rishikimin e 
pothuajse të gjitha rasteve me ankesë nga Gjykatat Themelore dhe 
degët e tyre në të gjithë Kosovën. Duke qenë e para gjykatë e kësaj 
natyre në Kosovë, informimi dhe edukimi i audiencës së gjerë rreth 
rolit dhe kompetencës së Gjykatës së Apelit në zgjidhjen e rasteve 
të shkallës së dytë ka bartur disa sfida. 

Këto sfida janë tejkaluar me sukses falë punës me përkushtim 
të Arbër Jasharit, Zyrtar për Informim Publik pranë Gjykatës së 
Apelit, i cili ka bërë bashkë formimin e tij si jurist dhe përvojën si 
gazetar për çështje të sektorit të drejtësisë me talentin e tij për të 
komunikuar mesazhe të qarta dhe për të siguruar përcjelljë të mirë 
të informacionit. “Pjesa më e mirë e ditës timë është kur e kaloj 
çdo moment duke bërë diçka të dobishme për gjykatën time dhe 
vendim tim” shton Jashari.

“Mbështetja nga Zyra e BE-së në Kosovë ka qenë thelbësore dhe e 
rëndësishme për përmirësimin e performancës së Institutit Gjyqësor 
të Kosovës (IGJK). Projektet e BE-së kanë promovuar rolin e IGJK-së 
dhe falë tyre, sot respektimi i standardeve të pranuara në fushën e 
trajnimit gjyqësor është funksional” thotë Lavdim Krasniqi, Drejtor. 
Ai shton se përmes projekteve të ndryshme të BE-së, IGJK ka fituar 
përvojë në zhvillimin e programeve të trajnimit, në implementimin 
e projekteve për të fuqizuar metodologjitë e trajnimit, përfshirë dhe 
mësimin nga distanca, si dhe për të krijuar kontrakte të dobishme 
me institute të tjera të trajnimit në Evropë. 

Një nga nismat më fundit të Zyrës së BE-së në Kosovë në 
bashkëpunim me IGJK është programi i parë për trajnimin e 
administratorëve të gjykatave që tashmë ka filluar. Ky program 
trajnimi është bërë për nevoja specifike për ngritjen e kapaciteteve 
të administratorëve të gjykatave për të menaxhuar rastet, për të 
avancuar shkathtësitë e tyre të komunikimit, etikën dhe për të 
zbatuar kornizën ligjore relevante për funksionimin e administrimit 
të gjykatave. 

“E vërtetë, ky është një program i ri dhe ideja na lindi kur vërejtëm 
nevojën e administratorëve të gjykatave dhe të prokurorive për 
trajnim të vazhdueshëm dhe mungesën e një programi të tillë në 
IGJK” thotë Krasniqi. “Ne po shfrytëzojmë përvojën dhe shembujt 
nga Gjermania, Franca dhe Holanda, por edhe nga vende të tjera. 
IGJK pret që ky program i trajnimit të rrisë njohuritë dhe shkathtësitë 
e stafit administrativ dhe menaxhues të gjykatave dhe prokurorive 
për të dhënë shërbime më efikase”.

Për Krasniqin, Zye BE-së në Kosovë duhet që në të ardhmen e afërt 
të fokusohet më shumë në harmonizimin e ligjeve për gjyqësorin 
dhe prokurorinë, në fuqizimin e kritereve për rekrutimin e gjyqtarëve 
dhe prokurorëve dhe në fuqizimin e llogaridhënies, si prioritete për 
avancimin e mëtejshëm të sundimit të ligjit. 

Lavdim Krasniqi udhëheq Institutin Gjyqësor të Kosovës që nga 
viti 2007. Nën menaxhimin e tij, IGJK ka kaluar me sukses nëpër 
periudhën e tranzicionit nga lidershipi ndërkombëtar tek ai vendor, 
duke themeluar të gjitha aktet ligjore dhe planet strategjike që 
sigurojnë funksionimin e tij efektiv.

Pallati i Drejtësisë 
e sjell gjyqësorin në 
shekullin 21!

Me mbështetje nga BE-
ja, trajnimi i gjyqtarëve 
dhe prokurorëve arrin 
standarde më të lartaArbër Jashari, 

Zyrtar për Informim Publik, Gjykata e Apelit 

Lavdim Krasniqi, 
Drejtor, Instituti Gjyqësor i Kosovës
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Sfidat me të cilat jemi përballur 
“Reforma ka qenë sfiduese, si nga aspekti 
profesional, ashtu dhe ai personal, duke 
patur parasysh pengesat dhe vështirësitë e 
pranishme, por na ka inkurajuar frymëzimi 
për të krijuar një sistem që i përmbush 
kriteret kushtetuese për një sundim të 
vërtetë të ligjit dhe për të përmbushur 
pritshmëritë e popullit të Kosovës për një 
gjyqësor profesional”. 

Çfarë kemi arritur 
“Që nga viti 2010, fokusi ynë kryesor ka 
qenë konsolidimi i mëtejshëm i Gjykatës 
Supreme të Kosovës, rritja e cilësisë së 
punës në ndarjen e drejtësisë. Indikatorët e 
suksesit në Gjykatën Supreme të Kosovës 
janë rritja e cilësisë së punës tonë dhe 
kënaqshmëria çdo vit në rritje e palëve. 
Jemi të përkushtuar të vazhdojmë kështu. 
Një ndryshim pozitiv është se palëve në 
Gjykatën Supreme nuk u duhet më të presin 
për kohë të gjatë që të marrin përgjigje për 
rastet që janë paraqitur pranë gjykatësë 
tonë. Tani ne po punojmë me raste të vitit 
2015 dhe parashtresat e palëve rreth punës 
tonë kanë rënë dukshëm”.

Përkushtimi ynë prej drejtësinë  
“Reforma e gjyqësorit paraqitet në forma 
të ndryshme, me gjerësi e madhësi të 
larmishme. Sidoqoftë, qëllimi kryesor i 
çdo reforme është të instalojë efikasitetin, 
efektivitetin dhe llogaridhënien për të 
përmirësuar qasjen në dhe ndarjen e 
drejtësisë. Në Kosovë ka patur progres, 
pavarësisht ngecjeve. Në fakt, duke 
identifikuar këto ngecje apo sfida gjatë 
implementimit, sidomos me strukturën e re 
të gjykatave, ne mund t’i adresojmë ato në 
mënyrë dekuate dhe të avancojmë punën 
e gjyqësorit të Kosovës. Kemi privilegjin e 
ndarjes së drejtësisë dhe kemi përgjegjësi 
për mbarëvajtjen e gjyqësorit”. 

Kthimi i dinjitetit të gjyqësorit 
“Roli i komunitetit ndërkombëtar në Kosovë, 
me theks edhe i Bashkimit Evropian, ka 
qenë thelbësor në krijimin dhe ngritjen e 
kapaciteteve funksionale të gjyqësorit, 
si arsimimi ligjor, trajnimet, procesi i 
rimemërimit dhe më së fundmi, modernizimi 
i kushteve tona të punës falë ndërtimit të 
Pallatit të Drejtësisë. Kosovës, përkatësisht 
gjyqësorit, i ka munguar një përfaqësim 
si ky tani. Pallati i Drejtësisë – jo vetëm 
vizualisht – ndikon në përfaqësimin tonë më 
të dinjitetshëm dhe ofron ambient dinjitoz 
për të gjithë punonjësit e drejtësisë dhe 
qytetarëve të cilëve u shërbejmë. Një Pallat 
i Drejtësisë do të thotë se gjendemi në të 
njëjtën hapësirë dhe kjo e ka lehtësuar edhe 
më shumë komunikimin dhe bashkëpunimin 
mes institucioneve të drejtësisë. Vendosja e 
kupolës së drejtësisë nën një strehë është 
simbol fizik i pavarësisë së gjyqësorit nga dy 
pushtetet e tjera. Na mbetet që këtë edhe ta 
dëshmojmë dhe përmbushim në praktikë në 
mënyrë sa më profesionale”.

Progresi është një rrugëtim i pandërprerë  
“Asistenca e Zyrës së BE-së në Kosovë për 
avancimin e drejtësisë në Kosovë është 
e nevojshme dhe ne e kemi mirëpritur. 
Tani është koha të krijojmë një partneritet 
dhe të përcaktojmë bashkërisht nevojat 
për asistencën e mëtejshme. Na duket 
të reflektojmë së bashku për atë që ka 
ndodhur dhe çfarë duam të arrijmë. 
Bashkëpunimi dhe koordinimi janë kyçe 
për suksesin e sektorit të drejtësisë në 
Kosovë. Struktura e re e gjykatave ka krijuar 
profesione të reja që kanë nevojë për njohuri 
të avancuara, për shembull, si të luftohen 
krimet ekonomike dhe financiare, terrorizmi, 
kemi nevojë për shkathtësi të avancuara në 
shkrim dhe interpretim ligjor, në hulumtime 
ligjore, nevojitet zhvillimi i kapaciteteve 
administrative, burimeve njerëzore, 
prokurimit, logjistikës dhe në lëminë e 
bashkëpunimit ndërkombëtar”.

I përkushtuar për fuqizimin e drejtësisë së 
barabartë dhe të paanshme për të gjithë

Fejzullah Hasani, 
Kryetar i Gjykatës Supreme të Kosovës 
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EFIÇIENCA E ENERGJISË

Familja Morina janë një familje e re, urbane që jeton në kryeqytet, 
Prishtinë. Lulzimi dhe Lulja dhe tri vajzat e tyre: Fiona (12), Klea (5) 
dhe Ana (3) e blenë banesën e tyre të re në vitin 2009 në një prej 
ndërtesave të ndërtuari rishtazi në lagjen pranë spitalit të qytetit. 
Lulja tregon “Atë vit, kaluam një dimër të këndshëm në banesën 
tonë të re. Ngrohja punonte shumë mirë. Por nga viti vijues dhe 
shumë të tjerë më pas, unë mbaj mend të ftohtin”. 

Lulzimi vazhdon të tregojë se si ngrohja e dobët punonte vetëm 
2-3 orë në mëngjes dhe në mbrëmje. Çifti vendosi të blejë dhe 
ngrohëse elektrike për të mbajtur të ngrohtë dhomën e ndenjjes, 
ndërkohë që pjesa tjetër e banesës ishte e ftohtë. “Paguanim 
dyfish” thotë Lulzimi. “Paguanim faturën e rregullt për ngrohjen e 
qytetit dhe dy herë më shumë për rrymë. Ndërkohë që vazhdonim 
të ndjenim të ftohtin.” 

Ata ishin në prag të shkëputjes nga sistemi i ngrohtores së 
qytetit. Kur dëgjuan se BE-ja kishte investuar për përmirësimin e 
kapaciteteve të Termokosit, ata vendosën të prisnin dhe të shihnin 
se ç’do të ndodhte në dimrin e vitit 2014. 

Ishte pothuajse e pabesueshme, të thonë tek familja Morina. 
“Ngrohja funksiononte 24 pa ndërprerë. Temperatura konstante 
dhe ne ndjeheshim shumë komodë pasi mund ta gradonim 
temperaturën sipas dëshirës” thotë Lulzimi. 

“Këtë vit, faturat e rrymës kanë qenë pothuajse të papërfillshme. 
Ngrohëset elektrike i kam vendosur në dollap, sepse nuk kemi më 
nevojë për to” shton Lulja.

Familja 
Morina e 
kujton të 
ftohtin, por 
kjo tashmë 
i përket të 
kaluarës
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Që nga viti 2008, Bashkimi Evropian po i kushton gjithnjë e 
më shumë vëmendje efiçiencës së energjisë dhe përdorimit 
të energjisë së ripërtëritshme në Kosovë. Duke përdorur një 
qasje nga drejtime të shumta, qëllimi është të arrihet zhvillim i 
qëndrueshëm i sektorit të efiçiencës së energjisë, në pajtim me 
standardet e Komitetit për Energji të Evropës Juglindore, ku 
Kosova është anëtarësuar që në vitin 2006. BE ka ndërmarrë 
hapa të tjerë pozitivë duke e përfshirë efiçiencën e energjisë si 
çështje ndër-sektoriale në të gjithë sektorët që marrin mbështetje 
nga BE-ja. 
Zyra e BE-së në Kosovë i ka ofruar Qeverisë së Kosovës mbështetje 
të plotë për zhvillimin e politikave qendrore dhe strategjive në 
fusha të efiçiencës së energjisë për ta ndihmuar Kosovën të 
arrijë standardet evropiane deri në krijimin e një tregu të vetëm 
të energjisë për rajonin. Në vitin 2011, Ministria e Zhvillimit 
Ekonomik miratoi Planin e Veprimit Kombëtar për Efiçiencën e 
Energjisë 2010 – 2018. Sipas planit, pritet që deri në vitin 2018 
Kosova të arrijë kursim të përgjithshëm të energjisë deri në 9%, 
që pritet të rritet edhe më shumë deri në vitin 2020. 
Zyra e BE-së në Kosovë ka punuar nga afër me autoritetet komunale 
për të hartuar planet komunale për efiçiencën e energjisë. Këto 
plane do të ndryshojnë të ardhmen e konsumit të energjisë në nivel 
komunal. Për fazën fillestare, BE-ja ka përzgjedhur 14 komuna 
që të përgatisin planet e tyre. Qëllimi është që të përfshihen të 
gjitha komunat, pasi ato janë dhe pronare të shumë ndërtesave 
publike – shkolla, spitale – pra janë dhe konsumatore të mëdha 
të energjisë. Energjia konsumohet edhe nga ndriçimi i hapësirave 
publike, si rrugët apo sheshet. Mirëpo, fokusi është kryesisht tek 
ndërtesat, që të bëhen me efiçiencë të energjisë. 
Zyra e BE-së në Kosovë ka dhënë kontributin e vet për rritjen e 
vetëdijësimit të institucioneve publike dhe publikut të gjerë për 
promovimin e përdorimit efiçient të energjisë dhe të përfitimet 
mjedisore të ndërlidhura, si dhe përdorimin e burimeve të 
energjisë së ripërtëritshme. Me anë të asistencës së vet teknike, 
Zyra e BE-së në Kosovë ka organizuar shumë punëtori për zyrtarë 
të qeverisë lokale dhe qendrore.

Efiçienca e energjisë ka dimension social: efiçienca e 
energjisë dhe shkollat 

Ndërtesat e shkollave anëembanë Kosovës me karburant ose dru. 
Klasat, korridoret dhe hapësirat e tjera asnjëherë nuk ngroheshin 
tërësisht. Niveli i lagështirës brenda mjediseve të shkollës ishte 
problematik. BE-ja ka implementuar me sukses masat për 
efiçiencë të energjisë në më shumë se 50 shkolla. Tani, këto 
shkolla kanë temperatura konstante dhe të shëndetshme për 
fëmijët. 

Efiçienca e energjisë ka dimension ekonomik: efiçienca e 
energjisë dhe ngrohja e qytetit 

Projekti për sistemin e ngrohtores së Prishtinës është një nga 
projektet e mbështetura nga BE-ja me ndikimin më të madh në 
ekonomi, mjedis dhe jetën e njerëzve. Për shumë vite, qytetarët 
e Prishtinës janë përballur me dimra të vështirë për shkak të 

mungesës së energjisë elektrike apo furnizimit me ngrohje. Duke 
patur parasysh se shumë banesa dhe shtëpi nuk janë të izoluara 
si duhet dhe se rrjeti i vjetër i ngrohtores së qytetit pësonte 
shumë humbje dhe çlironte gazra në ajër, efektet e mungesës së 
një sistemi më të avancuar të ngrohjes janë ndjerë në shumë anë. 
Në vitin 2011, BE-ja nënshkroi një marrëveshje me Kryetarin e 
Prishtinës për të nisur një projekt për rivitalizimin dhe përmirësimin 
e cilësisë së shërbimit të ngrohtores së qytetit. Në vitin 2015, 
projekti i ka arritur të gjitha caqet e veta. 
Efiçienca e ngrohjes së qytetit është përmirësuar, gjë që ka 
rezultuar në reduktim të konsumit të energjisë elektrike për qëllime 
të ngrohjes. Më pak kërkesë për energji elektrike nënkupton më 
pak ndërprerje të energjisë për qytetarët në pjesë të tjera të 
Kosovës. Sasia e gazrave që çlirohen në ajër është reduktuar, gjë 
që ka rezultuar në ajër më të pastër dhe prodhim të ngrohjes më 
të përshtatshëm me mjedisin. Shkathtësitë menaxhuese brenda 
kompanisë së ngrohjes së qytetit Termokos janë fuqizuar, gjë që 
ka rezultuar në planifikim më të mirë të biznesit dhe shërbim më 
të mirë ndaj klientëve.
Por çka është më e rëndësishmja, projekti ka përmirësuar cilësinë 
e jetës së banorëve të Prishtinës.

Përmirësimi i konsumimit të 
energjisë në të ardhmen 

Deri më pak se 50% e konsumit të 
energjisë 

Efiçienca e energjisë ka dimension ekologjik: 
efiçienca e energjisë dhe bota jonë 

Niveli i konsumit të energjisë elektrike nëpër shkollat e renovuara 
nga projektet e financuara nga Zyra e BE-së në Kosovë ka rënë 
në mënyrë drastike, deri në 50%, ndërsa emisioni i dioksidit të 
karbonit ka rënë me 40%. 
Vetëm kjo kontribuon për ajër më të pastër, ul rreziqet ndaj 
shëndetit dhe sjell cilësi më të mirë të jetës. Lidhja e efiçiencës 
së energjisë me ekologjinë është një lëvizje kyçe për të siguruar 
qëndrueshmëri më të mirë të investimeve në efiçiencë të energjisë 
dhe për të rritur numrin e personave të vetëdijësuar për ndikimin 
që kanë tek mjedisi ynë zgjedhjet që bëjmë për energjinë.



20

Gratë në kontroll të jetës së  
tyre mund të udhëheqin 
ndryshimet shoqërore në 
Kosovë 

GRATË NË FOKUS 

Shembujt nga jeta e vërtetë e grave po bëhen gjithnjë e më të 
dukshëm dhe më të fuqishëm në sferat politike, ekonomike dhe 
sociale. Atifete Jahjaga, Presidentja e Kosovës, është gruaja e parë 
që mban këtë pozitë në Ballkanin modern, madje dhe më e reja 
në moshë! Presidentja Jahjaga flet me një zë të fuqishëm në emër 
të të gjitha grave në Kosovë dhe nën lidershipin e saj kanë marrë 
jetë një sërë nismash për më shumë barazi gjinore dhe fuqizim të 
gruas.

Shembujt nga jeta e vërtetë e grave po bëhen gjithnjë e më të 
dukshëm dhe më të fuqishëm në sferat politike, ekonomike dhe 
sociale. Atifete Jahjaga, Presidentja e Kosovës, është gruaja e parë 
që mban këtë pozitë në Ballkanin modern, madje dhe më e reja 
në moshë! Presidentja Jahjaga flet me një zë të fuqishëm në emër 
të të gjitha grave në Kosovë dhe nën lidershipin e saj kanë marrë 
jetë një sërë nismash për më shumë barazi gjinore dhe fuqizim të 
gruas.
Në vitin 2015, gratë e Kosovës kanë bërë mjaft rrugë përpara. 
Ekzistojnë mjaft ligje që sigurojnë barazi gjinore dhe më shumë 
mundësi për gratë. Janë hartuar disa strategji për t’iu ndihmuar 
mekanizmave institucionalë që të implementojnë veprime 

afirmative për të përmirësuar kushtet për të gjitha gratë. 
Edhe pse trendi i grave në pozita më të larta po shkon në drejtimin 
e duhur, shumë gra – sidomos në zonat rurale apo që janë pjesë 
e grupeve të margjinalizuara dhe të pafavorizuara të popoullsisë, 
cenohen nga shkalla e lartë e papunësisë dhe mundësitë e 
kufizuara për të gjetur vende pune, nga diskriminimi në trashëgimi, 
në regjistrim të pronës apo bizneseve në emër të tyre dhe nga 
dhuna e abuzimi në familje. 
Trajtimi i barabartë i grave dhe burrave dhe fuqizimi i pozitës 
së gruas në shoqëri udheheq çdo aktivitet të Zyrës së BE-së në 
Kosovë. Pavarësisht pabarazive që ekzistojnë, falë përpjekjeve të 
BE-së është arritur progres i dukshëm përmes parimit themelor 
të BE-së se barazia mes burrave dhe grave duhet të arrihet në të 
gjitha fushat, edhe punësim, punë dhe pagesë.
Mbështetja e BE-së në Kosovë për barazi gjinore shprehet me 
anë të projekteve konkrete dhe diverse që targetojnë avancimin 
nivelin e politikave për avancimin e grave, që nga legjislacioni për 
barazi dhe integrimi i perspektivave gjinore e deri tek masat më 
specifike dhe hapat më konkretë si grante për biznese apo zhvillim 
të shkathtësive.
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Presidentja Jahjaga i uron mirëseardhjen PL/ZP Mogherini – Biblioteka Kombëtare, Prishtinë

Gratë dhe siguria  
Në vitet 2012-2014, Zyra e BE-së në Kosovë bashkëpunoi me UN Women dhe UNDP për 
të implementuar një program dy-vjeçar për rritjen e pjesëmarrjes së grave në sferën 
publike dhe proceset e ndërtimit të paqes. Projekti u përqendrua tek implementimi i 
Rezolutës së Këshillit të Sigurisë së OKB-së 1325 për Gratë, Paqen dhe Sigurinë, që 
është e para rezolutë që pranon rolin e grave në kohëra lufte dhe situata pas konfliktit 
për ndërtim të paqes dhe tranzicion demokratik dhe pranon se paqja dhe siguria nuk 
mund të jenë të drejta dhe gjithëpërfshirëse pa pjesëmarrjen e plotë dhe të barabartë 
të grave në çështje të paqes dhe të sigurisë. 

Ky program hyri në partneritet edhe me organizata të shoqërisë civile, Grupin e Grave 
të Kuvendit të Kosovës, Agjencinë për Barazinë Gjinore, institucione qeveritare në nivel 
qendror dhe lokal, median, organizatat e të rinjve dhe burrat për të arritur ndërtim të 
njohurive dhe dialogut për të mbështetur kohezionin shoqëror dhe ndërtimin e paqes. 
Kjo nismë ishte në përputhje me Politikat e BE-së për Gratë, Paqen dhe Sigurinë.

Fuqizimi i organizatave të shoqërisë civile të udhëhequra nga gratë 
Në janar 2015, Zyra e BE-së në Kosovë nisi një projekt dy-vjeçar për të fuqizuar kapacitetet e organizatave të shoqërisë civile në 
procese politike dhe të vendimmarrjes, sidomos në nivel lokal. Ky projekt u implementua nga Rrjeti i Grupeve të Grave të Kosovës, 
që ka 83 anëtarë, kryesisht gra të margjinalizuara rurale, nëna vetëushqyese, me nevoja të veçanta dhe nga pakicat, që janë pjesë 
e grupeve më të pafavorizuara sa i përket pjesëmarrjes në vendimmarrje.
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ReViVe – Rrjet për t’iu 
asistuar viktimave të 
dhunës në familje 
në rrugëtimin drejt 
realizimit të 
potencialit të 
tyre 
Projekti ReViVe i financuar nga 
Bashkimi Evropian ka punuar 
me qendrat e grave në të gjithë 
Kosovën për të përmirësuar 
shërbimet që ofrohen për gratë 
të cilat janë viktima të dhunës në 
familje, shërbime këto që kryesisht 
përfshijnë këshillim, strehim, 
programe të riintegrimit dhe trajnime 
profesionale që synojnë fuqizimin e 
përfitueseve. Përmes kësaj pune, ReViVe 
ka sjelljë një qasje të re të fokusuar tek 
rindërtimi i vetëvlerësimit të viktimave dhe 
shndërrimi i tyre në protagoniste të procesit të 
fuqizimit dhe zgjedhjeve që bëjnë për të ardhmen. 
Në bashkëpounim me Koalicionin e Strehimoreve 
të Kosovës, projekti ka bërë një vlerësim të nevojave 
ku janë identifikuar llojet e trajnimit për agjencitë, 
sidomos për Qendrën e Mirëqenies Sociale dhe Qendrat 
Shëndetësore. Këto trajnime janë mbajtur nga ekspertët nga 
Koalicionit të Strehimoreve të Kosovës që kanë ofruar dhe një 
kornizë konceptuale rreth dhunës gjinore duke u fokusuar se si të 
identifikohen këto raste dhe si të trajtohen. Për më tepër, trajnimi ka 
ofruar dhe bazën për vijimin e koordinimit të veprimeve për trajtimin 
e rasteve të dhunës gjinore. Si rezultat i kësaj pune, strehimoret kanë 
nënshkruar një marrëveshje me qendrat sociale dhe shëndetësore për 
përdorimin e një protokolli të përbashkët për takimin e parë me gratë 
viktima të dhunës në familje.
Si rezultat i shkëmbimit të praktikave të mira dhe qasjeve të secilës 
palë të interesit, u miratua doracaku “Nga dhuna në fuqizim” që më 
pas është shpërndrë në gjuhët shqipe, serbe dhe angleze tek të gjithë 
institucionet, organizatat dhe agjencitë relevante. Doracaku do t’u ndihmojë 
të gjithë këtyre entiteteve që të përmirësojnë më tej shërbimet për gratë. 
Një tjetër risi e projektit është themelimi i një rrjeti të entiteteve që merren me 
raste të dhunës gjinore. Në kuadër të aktiviteteve të projektit, secila strehimore 
ka përkrahur krijimin e organit koordinues të përbërë nga komunat, Qendrat për 
Mirëqenie Sociale, Qendrat për Punësim, gjykatat, policia, qendrat shëndetësore dhe 
spitalet për të nxitur implementimin e procedurave standarde të operacioneve për mbrojtje 
nga dhuna në familje në Kosovë.
Roli kryesor i organieve koordinuese është trajtimi i menjëhershëm dhe efektiv i rasteve të 
dhunës gjinore dhe ofrimi i kujdesit të suksesshëm për gratë.

ReViVe – ose Riintegrimi i Viktimave të Dhunës 
në Familje ka arritur dy rezultate kryesore: 
• Përmirësimi i shërbimeve të ofruara nga   
Qendrat e Grave të Koalicionit të Strehimoreve të 
Kosovës 
• Krijimi dhe fuqizimi i organeve koordinuese me 
palët e interesit në nivel komunal.
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Qëllimi i veprimeve të BE-së në fushën e barazisë gjinore është shndërrimi në realitet i barazisë gjinore në Kosovë dhe përshtatja e kësaj 
barazie me nevojat e vërteta të njerëzve. Ky qëllim pasqyrohet në projektet e larmishme të financuara nga BE-ja në Kosovë, që kanë prekur 
jetët e shumë grave në nevojë: nënat vetë-ushqyese, viktimat e abuzimit në familje, gratë e paarsimuara dhe që jetojnë në varfëri, gratë me 
nevoja të veçanta, gratë nga komunitetet rurale ose pakicë – por që të gjitha kanë një tipar të përbashkët: të drejtën për të jetuar jetë të denjë 
dhe të jenë anëtare me dinjitet në shoqëri. 

Të vejat dhe gratë e divorcuara të prekura nga traumat dhe dhuna e luftës janë në mesin e 
grupeve më në nevojë në Kosovë dhe zërat e tyre rrallëherë dëgjohen, ndërkohë që mundi i 
tyre për të fituar jetesën për familjet shpeshherë iu shkakton më shumë vështirësi, përjashtim 
si pasojë e stigmave shoqërore dhe mungesës së një rrjeti mbështetës. 
Për t’iu ardhur në ndihmë nënave vetë-ushqyese në komunat e Gjakovës dhe Deçanit dhe 
njëmbëdhjetë fshatrave që të përmirësojnë kushtet e jetesës, Bashkimi Evropian (BE) në 
Kosovë angazhoi organizatën Medica Kosova. Që nga viti 2006 Medica Kosova iu ka ndihmuar 
nënave vetë-ushqyese, kryesisht në zonat rurale, që të fitojnë jetesën për familjet e tyre. Një 
nga projektet më të fundit të organizatës, që u bë i mundur falë financimit nga Zyra e BE-së 
në Kosovë, është projekti “Fuqizimi i rolit të nënave vetë-ushqyese për të ndikuar në jetën 
shoqërore dhe politike”. 
Si rezultat i aktiviteteve të projektit, mbështetja për këtë grup të popullsisë erdhi në formën 
e një rrjeti formal mbështetës. Ky entitet tashmë e ka dhe një emër: Shoqata e Nënave Vetë-
Ushqyese. Qëllimi kryesor i shoqatës është t’i ndihmojë nënat vetë-ushqyese të promovojnë 
statusin e tyre për gjithëpërfshirje sociale dhe pjesëmarrje në politikë, si dhe për të marrë 
pjesë në avokim. 
Meribone Deda nga Medica Kosova thotë se organizata ka identifikuar nënat vetë-ushqyese 
më me ndikim nga të gjitha fshtarat e përfshira në projekt. Këto gra janë trajnuar se si të 
themelojnë shoqatën, si funksionon shoqata dhe si të hartojnë planin strategjik. Pas këtyre 
seancave, janë përzgjedhur gjashtëmbëdhjetë gra që do të përbëjnë lidershipin e shoqatës që 
do të shtyjë përpara axhendën e nënave vetë-ushqyese. 
Shoqata është një entitet që u jep anëtareve të saj “fuqinë dhe vendosmërinë për të ndjekur 
suksesin që të tejkalojnë të gjitha pengesat, të rrisin shpresat për një të ardhme më të mirë 
dhe të rifitojnë dinjitetin e humbur” shkruan Veprore Shehu, Drejtoresha Ekzekutive e Medica 
Kosova. “Këto aktivitete nuk do të kishin qenë të mundura pa mbështetjen e Zyrës së BE-së 
në Kosovë”. 
Shoqata e Nënave Vetë-Ushqyese do t’u ndihmojë nënave vetë-ushqyese me anë të 
programeve për mbështetje psikosociale që të përballojnë traumat dhe të kapërcejnë barrierat 
kulturore.

Krijimi i hapësirës për ndikimin e nënave vetë-ushqyese 

Në vitin 2014, Medica Kosova ka 
ofruar mbështetje psikosociale 
dhe ligjore dhe këshillime, ka rritur 
vetëdijësimin dhe ka mbajtur sesione 
edukative në grup për 130 gra dhe 30 
vajza nga 11 fshatra të Gjakovës dhe 
Deçanit. 

Gjyle Hyseni jeton në fshatin Molliq, komuna e Gjakovës. Ajo e humbi 
bashkëshortin gjatë luftës dhe mbeti vetëm, pa shtëpi dhe me dy 
djem të vegjël që kishin nevojë për kujdesin e saj. Me ndihmën 
e Medica Kosovës, Gjylja zbuloi një zotësi të re që së shpejti u 
shndërrua në dashurinë e jetës së saj. Tani ajo është një bletërritëse 
e apasionuar dhe është shpirti i komunitetit në rritje të nënave vetë-
ushqyese që merren me rritjen e bletëve në atë rajon. 
“Fillova me trti koshere,” nis Gjylja të rrëfejë historinë e saj. “Tani 
kam më shumë se njëqind”. Gjylja është dhe gruaja e parë në fshatin 
e saj që ka marrë lejen për të drejtuar traktorin. 
Gjylja beson se njohuritë dhe e mira duhen shpërndarë. Kështu, ajo 

tani mëson nënat e tjera vetë-ushqyese në fshatrat e Deçanit se 
si të rrisin bletë dhe të sigurojnë jetesë të mirë për familjet e tyre. 
Melihate Beqaj nga fshati Rracaj është një nga “nxënëset” e reja të 
Gjyles dhe po pret me padurim që të mësojë shkathtësitë e reja që 
do ta ndihmojnë të hapë biznesin e saj. 

“Për mua, rritja e bletëve nuk është thjesht një punë, por më ka 
dhënë krahë dhe fuqinë për të ecur përpara,” thotë Gjylja.

E fortë, ashtu 
si gratë dinë të jenë 
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FUQIZIMI I MEDIAS 

Media, në të gjitha format e saj: elektronike, 
online dhe e shtypur, ofron gjithnjë e më 
shumë qasje. Ajo është një nga burimet më 
të rëndësishme të informacionit për të gjithë. 
Ndaj, me zhvillimin e industrisë së medias 
dhe standardeve të gazetarisë së mirë, është 
e rëndësishme që gazetarët ekzistues dhe 
ata të së ardhmes të pajisen me shkathtësitë 
dhe mjetet e duhura për të kryer misionin e 
tyre. 
Nga ana tjetër, korniza ligjore në Kosovë 
ofron mbrojtje për lirinë e medias dhe lirinë 
e shprehjes. Roli i gjyqësorit është kyç për 
mbrojtjen e këtyre lirive. Ndërmjet balancimit 
të së drejtës së publikut për të ditur dhe të 
medias për informuar, qëndrojnë autoritetet 
që rregullojnë mjedisin e informacionit. Së 
bashku, këto grupe të shoqërisë luajnë role 
jetike për qëndrueshmërinë e shoqërisë 
demokratike në Kosovë. Kjo është pikërisht 
ajo çka ka patur në mendje Zyra e BE-së 
në Kosovë gjatë dizajnimit të qasjes për 
zhvillimin e mjedisit të medias në Kosovë duke 
vendosur në krah të njëra-tjetrës fuqizimin e 
rregullimit të medias dhe cilësinë dhe etikën 
e gazetarëve. Kjo nismë, e para e këtij lloji, 
implementohet nga Thomson Foundation 
(www.thomsonfoundation.org) dhe Rrjeti 
Ballkanik për Gazetari Investigative – Kosovë 
(http://birn.eu.com/en/network/birn-kosovo-
home). 
Fokusi specifik i aktiviteteve rregullative për 
median është që të rritet cilësia e medias së 
shkruar dhe elektronike duke përmirësuar 
kapacitetet, pozicionin dhe të kuptuarit nga 
ana e publikut të Komisionit të Pavarur për 
Media (KPM) dhe Këshillit të Mediave të 
Shkruara të Kosovës (KMSHK). 
Së pari, Zyra e BE-së në Kosovë kërkoi që të 
bëhej një studim konsultativ ku të vlerësohej 
profili publik i KPM-së dhe KMSHK-së – roli 
i të cilave ende nuk kuptohet sa duhet nga 
publiku në përgjithësi. Ky studim rekomandon 
që të dy organizatat të inkurajojnë një debat 

më të gjerë publik rreth standardeve të 
raportimit në të gjitha mediat, me theks të 
posaçëm tek përmbajtja në internet. Është 
transmetuar një reklamë në TV në gjuhën 
shqipe dhe serbe dhe është organizuar dhe 
një debat publik. KPM dhe KMSHK në mënyrë 
proaktive janë në kërkim të mundësive për të 
edukuar publikun rreth rolit të tyre. 
Studimi merret edhe me një tjetër komponent 
me rëndësi të fuqizimit të medias në Kosovë: 
me paraqitjen dhe procesimin e ankesave. 
Dëshmitë bëjnë të qartë se shumica 
e ankesave që dorëzohen në KPM ose 
KMSHK janë kryesisht të natyrës personale, 
ndërkohë që më shumë ankesa për çështje 
të interesit të përgjithshëm do të kishin 
shërbyer për përmirësimin e mjedisit të 
medias dhe informacionit në vend. Procesimi 
efikas i ankesave që rezulton në vendime më 
të gjata dhe më të hollësishme konsiderohet 
të jetë një mënyrë e mirë për të edukuar 
publikun rreth rolit të KPM-së dhe KMSHK 
si mbrojtës të lirisë së medias dhe për të 
krijuar praktikë të mirë ligjore për referencë 
në të ardhmen. Projekti ka qenë mjaft i 
zënë me organizimin e një sërë tryezash të 
rrumbullakëta për audienca të ndryshme, 
nga stafi i KPM-së dhe KMSHK-së, gazetarët, 
redaktorët, gjyqtarët, prokurorët dhe të tjerë 
në komunitetin ligjor. Temat e tryezave të 
rrumbullakëta ligjore janë përzgjedhur në 
konsultim me Institutin Gjyqësor të Kosovës. 
Temat kryesore që janë shtjelluar gjatë 
trajnimeve me profesionistë të rregullatorëve 
të medias përfshinin ngritjen e vetëdijësimit 
të publikut rreth punës së Komisionit të 
Pavarur të Mediave dhe Këshillit të Mediave 
të Shkruara të Kosovës, rregullimin e 
portaleve të lajmeve në internet, luftën 
ndaj piraterisë dhe vjedhjes së të drejtës së 
autorit, përgatitjen për një kapërcim të lehtë 
drejt televizionit digjital në Kosovë dhe si 
të shkruhen dhe redaktohen vendimet mbi 
ankesat në mënyrë që të jenë të kuptueshme 

për publikun, komunitetin ligjor dhe shtypin. 
Projekti ka organizuar bashkë me 
Asociacionin e Gazetarëve të Pavarur të 
Kosovës tryezën e parë të rrumbullakët për 
media të titulluar “Raportimi në media për 
terrorizmin dhe ekstremizmin”, ku morën 
pjesë më shumë se gjashtëdhjetë redaktorë, 
reporterë dhe përfaqësues nga OJQ-të, 
prokurorë dhe gjyqtarë. Qëllimi i kësaj tryeze 
të rrumbullakët ishte që pjesëmarrësit të 
angazhoheshin në vëzhgime kritike rreth 
marrëdhënies media kundër terrorizmit dhe 
ekstremizmit duke përdorur shembuj nga 
media ndërkombëtare. Përgjatë kohëzgjatjes 
së programit do të zhvillohen edhe më shumë 
aktivitete për profesionistët e rregullatorëve 
të medias. Projekti ka planifikuar dy vizita 
studimore. E para do të jetë në Londër, MB, 
për t’u fokusuar në tema si shpifja, fuqizimi i 
KMSHK-së, si të bëhet vetë-rregullimi në një 
mjedis medial të konvergjuar, marrëdhëniet 
ndërmjet këshillit të mediave të shkurara dhe 
rregullatorit të mediave elektronike. E dyta 
do të jetë pranë Gjykatës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut (GJEDNJ) në Strasburg, ku 
grupi nga Kosova do të ketë mundësinë të 
mësojë më shumë për rolin e GJEDNJ-së 
si arbitruesi më i lartë i ligjit për media në 
Evropë.

http://www.thomsonfoundation.org/assets/News_
Features/2015/Kosovo%20report/Kosovo_Report_new1602_
setting_media_standards.pdf

Media e përgjegjshme 
për Kosovën 
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Trajnimet e organizuara nga Thomson Foundation bashkë me 
Institutin Gjyqësor të Kosovës për të drejtat e medias sipas frymës 
së Kartës Evropiane për të Drejtat e Njeriut kanë vlerë të posaçme 
për avancimin e shkathtësive të gjyqtarëve dhe prokurorëve.  Këto 
trajnime kanë trajtuar legjislacionin vendor dhe ndërkombëtar, 
përfshirë dhe standardet dhe praktikat më të mira në këtë fushë.  
Kombinimi i trajnerëve lokalë me trtajnerët ndërkombëtarë ka 
rezultuar në një program efektiv që u ka ndihmuar pjesëmarrësve 
të përfitojnë nga një trajnim gjithëpërfshirës.

 

Projekti Media for All / Fuqizimi i Vetë-Rregullimit të Medias, 
Ligji për Media Laë dhe Liria e Medias në Kosovë është një nga 
projektet më të suksesshme dhe më të rëndësishme ku është 
përfshirë Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës (KMSHK) që nga 
krijimi i tij. Duke patur parasysh rolin, fushëveprimin dhe pozitën 
e Komisionit të Pavarur për Media (KPM) në fushën e rregullimit 
të medias, ndërsa në rastin e KMSHK-së të vetë-rregullimit, ky 
projekt synon të fuqizojë pozitën tonë, duke i sjellë më pranë këto 
dy institucione, duke rritur vizibilitetin dhe duke informuar publikun 
rreth këtyre dy institucioneve. Raporti për nevojat dhe pozitën e 
këtyre dy institucioneve në Kosovë, që padyshim është një raport 
i plotë me rëndësi të madhe për KMSHK-në, ka identifikuar fushat 
dhe çështjet kyçe ku duhet të punojmë. Ky projekt e ka fuqizuar 
pozitën e KMSHK-së duke e shndërruar atë në një platformë serioze 
për vetë-rregullimin e medias në Kosovë.

Komisioni i Pavarur për Media ka implementuar disa akivitete me 
projektin Media for All / Fuqizimi i Vetë-Rregullimit të Medias, Ligji 
për Media dhe Liria e Medias në Kosovë.  Studimi “Vetëdijësimi 
dhe efektiviteti i Komisionit të Pavarur të Mediave dhe Këshillimit 
të Medias së Shkruar të Kosovës” ka analizuar pozitën e këtyre 
dy organizatave si dhe perceptimin e publikut dhe industrisë së 
medias.  Stafi ynë ka ndjekur një program trajnimi për vetëdijësimin 
e publikut rreth rregullatorëve të medias gjatë procesit të 
digjitalizimit.  Për herë të parë kemi organizuar për rreth 60 
përfaqësues të medias një tryezë të rrumbullakët për “Raportimin 
në media për terrorizmin dhe ekstremizmin” ku u diskutua rreth 
sfidave të medias dhe rregullatorëve sa i përket raportimit në 
media për terrorizmin dhe ekstremizmin.

Për avancimin e 
shkathtësive të gjyqtarëve 
dhe prokurorëve 

Për një platformë 
serioze të vetë-
rregullimit të medias

Për rregullatorët e 
medias gjatë procesit 
të digjitalizimit

Qasja e projektit për të kombinuar ekspertizën lokale dhe 
ndërkombëtare duket se ka prodhuar një program shumë efektiv 
që po iu ndihmon pjesëmarrësve të përftojnë shkathtësi të reja të 
zgjeruara mbi lirinë dhe rregullimin e medias.
Nga ana tjetër, njëzetë gazetarë do të jenë pjesë e një trajnimi 
intensiv për gazetarinë e dobishme për publikun. Programi i 
trajnimit shkon krah më krah me një program mentorimi një-
vjeçar dhe trajnim në vendin e punës, që do të thotë se do të 
angazhohen në raportim investigativ për median lokale dhe 
vendore. Qëllimi afatgjatë i projektit është themelimi i një qendre 
për ekselencë të gazetarisë që do të vijojë fasilitimin e zhvillimit 
të medias, do të ofrojë mentorim për median lokale dhe do të 
shërbejë si klub për gazetarë. 
Përfituesit direktë të këtij projekti janë gazetarët e medias së 
shkruar, elektronike dhe online, përfshirë mediat publike dhe 
ato të pakicave, me fokus të veçantë tek RTK dhe TV Mreža që 
transmeton në gjuhën serbe si dhe tek media të tjera lokale në 
Kosovë.

Valon Jupa, 
Udhëheqës i Programit të Trajnimit të Vazhdueshëm, 
Instituti Gjyqësor i Kosovës 

Qerim Ondozi, 
Zyrtar për Marrëdhënie Publike, Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës

Mirand Tafarshiku, 
Udhëheqës i Divizionit të Monitorimit, Komisioni i Pavarur për Media   

Çfarë do të arrihet:
Më shumë raportime investigative me 
cilësi më të lartë si rezultat i ngritjes së 
shkathtësive të gazetarëve

Më shumë raportime investigative me 
cilësi më të lartë si rezultat i ngritjes së 
shkathtësive të gazetarëve

përvojë tek studentët e gazetarisë  
Bartje e shkathtësive nga profesionistët me
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Kushtetuta e Kosovës 

Neni 42 Liria e Medieve 
1. Garantohet liria dhe pluralizmi i medieve. 
2. Censura është e ndaluar. Askush nuk mund të pengojë shpërndarjen e 
informacionit ose të ideve nëpërmjet medieve, me përjashtim të rasteve 
kur një gjë e tillë është e domosdoshme për parandalimin e nxitjes 
dhe provokimit të dhunës dhe armiqësive në baza të urrejtjes racore, 
kombëtare, etnike ose fetare.
3. Çdokush ka të drejtë të korrigjojë informacionin e pavërtetë, jo të plotë 
ose të pasaktë të publikuar, nëse cenon të drejtat ose interesat e saj/tij, 
në pajtim me ligjin.

Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut 

Neni 10 Liria e Shprehjes 
1. Të gjithë kanë të drejtën e lirisë së shprehjes. Kjo e drejtë përfshin 
edhe lirinë për të patur opinione dhe për të ndarë informacion dhe ide 
pa ndërhyrje nga autoriteti publik dhe pavarësisht kufijve. Ky Nen nuk i 
pengon Shtetet që të kërkojnë licensimin e transmetimeve, televizionit 
apo kinemave. 
2. Ushtrimi i këtyre të drejtave, meqë bartin detyra dhe përgjegjësi, mund 
t’i nënshtrohet formaliteteve, kushteve, kufizimeve apo dënimeve të 
parapara me ligj dhe që janë të nevojshme në një shoqëri demokratike, në 
interes të sigurisë kombëtare, integritetit territorial apo sigurisaë publike 
për të parandaluar çrregullime nga krimi, për mbrojtjen e shëndetit apo 
moralit, për mbrojtjen e reputacionit apo të të drejtave të të tjerëve, pësr 
parandalimin e zbulimit të informacionit të siguruar në konfidencë, apo 
për të ruajtur autoritetin dhe paanshmërinë e gjyqësorit.
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