
Përfaqësues të shoqërisë ci-
vile kanë debatuar çështjen e
pjesëmarrjes së grave në ne-
gociatat për statusin final të
Kosovës gjatë një diskutimi
publik më 10 mars, të organi-
zuar nga ATRC-ja në bashkë-
punim me Qendrën për Traj-
nime dhe Studime Gjinore. 

Aktivistet kosovare u kanë
dërguar letra vendimmar-
rësve vendor dhe ndërkom-
bëtar, duke kërkuar prej tyre
përfshirjen e grave në ekipin

negociator për statusin final të
Kosovës, mirëpo deri tash në
këtë ekip nuk është e përfs-
hirë asnjë grua e vetme. 

Roli i grave në negociata,
avokimi për pjesëmarrjen e
gruas në këtë proces, si dhe
barazia gjinore dhe legjisla-
cioni në Kosovë u sqaruan
nga panelistët: Edita Tahiri  
- Lobi i Grave të Kosovës, Ig-
balle Rogova - Rrjeti i Gru-
peve të Grave të Kosovës
(RrGGK), dhe Besim Kajtazi -

anëtar bordi i RrGGK. 
"Gratë e Kosovës duhet të

përfshihen në negociata për
shkak të kapacitetit të tyre
politik dhe guximit, si dhe
për shkak të kontributit që
kanë dhënë për liri," ka
thënë Tahiri.   

Pjesëmarrësit vazhdi-
misht veçuan se statusi
është çështje e gjithë sho-
qërisë, pavarësisht nga
gjinia, feja ose etniteti.

Në pasditen e 8 Marsit,
dhjetëra gra u mblodhën
para Teatrit Kombëtar në
Prishtinë për të kërkuar
pjesëmarrje të grave në
ekipin negociator, i caktuar
për bisedimet për statusin
final të Kosovës.   

Rrjeti i Grupeve të Grave
të Kosovës (RrGGK) orga-
nizoi këtë manifestim pu-
blik nën moton "Mjaft me
Lule, Duam Pushtet", duke
iu referuar Ditës Ndërkom-
bëtare të Gruas kur fem-
rave zakonisht u dhurohet
lule, mirëpo këtë vit gratë e
Kosovës dëshirojnë rol në
bisedimet për statusin.    

"Rezoluta e OKB-së 1325

përkrah demokra-
cinë ku roli i grave
është komponent
esencial, dhe po
ashtu përkrah pje-
sëmarrjen e bara-
bartë të grave në
proceset paqë-
sore në kohën siç
është zhvillimi i
negociatave," thu-
het në njoftimin
për media të publi-
kuar nga RrGGK.    

RrGGK është një ndër
rrjetet kryesore të grave në
Kosovë me më shumë se
80 organizata anëtare të
grupeve të ndryshme et-
nike, që punon në fusha të

ndryshme drejt arritjes së
barazisë gjinore.                 

Për më shumë informata, ju
lutemkontaktoni:      
info@womensnetwork.org 
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"Pjesëmarrja e Grave në Negociata
është Domosdoshmëri, jo Dëshirë"

"Mjaf me Lule, Duam Pushtet,"
Gratë Kërkojnë Rol në Negociata
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Rrjeti Ballkanik për Zhvillim të
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Konsolidim të Paqes dhe
Stabilitetit në Ballkan

Dita Ndërkombëtare e Gruas 

Dallimet Gjinore Ende të Mëdha në BE  
Statistikat e publikuara nga
BE-ja në Ditën Ndërkom-
bëtare të Gruas tregojnë
se edhe pse femrat evro-
piane janë më të suk-
sesshme ne shkollë sesa
meshkujt, ato paguhen më
pak dhe kanë më pak
poste të rëndësishme. 

Tetëdhjetë për qind e fem-

rave përfundojnë shkollimin
e mesëm krahasuar me
75% të meshkujve, dhe më
shumë se gjysma e studen-
tëve universiteti janë femra. 

Me gjithë këtë, pagat e
femrave janë 15% më të
ulëta sesa ato të mesh-
kujve dhe femrat kryejnë
vetëm një të tretën e pu-

nëve menaxhuese.
Në fillim të muajit mars,

Komisioni Evropian ka mi-
ratuar një strategji të përpi-
luar për të adresuar paba-
razinë gjinore.  

Burimi: BBC News, Edicioni
Botëror 

Gratë në protestën për të kërkuar pjesëmarrje
në negociatat për statusin final të Kosovës 



ATRC-ja ka organizuar më
2 mars diskutim publik
ndërmjet Veton Surroit, li-
der i partisë politike ORA,
dhe OJQ-ve lokale, me te-
mën "Kosova dhe Integrimi
Evropian pas Statusit".  
Lideri i ORA-së dhe përfa-

qësues të shoqërisë civile,
integrimin e Kosovës në
BE e ndërlidhin me qeve-
risje të efektshme, demo-
kraci funksionale dhe res-
pektim të marrëdhënieve

shumicë-pakicë.
Është nën rolin e shoqë-

risë civile t'iu thotë "mjaft"
dukurive negative që po
ndodhin në skenën politike,
deklaroi Surroi, duke ve-
çuar nevojën për OJQ më
aktive në Kosovë.

Ky ishte takimi i parë i de-
bateve, në kuadër të inicia-
tivës së ATRC-së për ta-
kime të anëtarëve të ekipit
negociator me përfaqësues
të shoqërisë civile.      
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Përfaqësues të OJQ-ve
lokale dhe profesori Mu-
hamet Mustafa nga Insti-
tuti Riinvest diskutuan më
10 mars zhvillimet e fundit
politike dhe ekonomike në

Kosovë, gjatë një tryeze
të rrumbullakët të organi-
zuar nga ATRC-ja.

Mustafa veçoi nevojën
për debate konstruktive
në Kosovë. "Shoqëria ci-

vile ka inicuar de-
bate kualitative,
por Kosova ende
nuk ka arritur ni-
velin e duhur të
debateve për
çështje të
ndjeshme për
shoqërinë," ka
thënë ai.

Mustafa, eks-
pert i ekono-

misë, identifikoi fushat
kryesore në të cilat sho-
qëria civile mund të ush-
tronte presion: monito-
rim të implementimit të
ligjeve dhe luftim më ak-
tiv të korrupsionit. 

Ai lavdëroi përpjekjet e
OJQ-ve për të shtyrë për-
para procesin e negocia-
tave dhe për të ndryshuar
sistemin zgjedhor.         

Pjesëmarrësit veçuan se
mungesa e llogaridhënies
nga qeveria, ndikon negati-
visht në  zhvillimet politike
dhe ekonomike në Kosovë.

Lideri i ORA-së i Bën Thirrje Shoqërisë Civile t'i Thotë
"Mjaft" Dukurive Negative Politike 

Participants debating  access to
offical documents 

Shoqëria Civile të Inicioj Debate Kualitative Publike 

BULETINI

OJQ-të Lokale Dis-
kutojnë për Ambient

dhe Menaxhim të
Mbeturinave 

ATRC-ja ka organizuar më
21 shkurt tryezë të rrumbulla-
kët për "Ambientin dhe Me-
naxhimin e Mbeturinave në
Kosovë", të kryesuar nga inx-
hinieri për ambient Jim
McGill, i cili është i angazhuar
në biznesin e ambientit për
25 vjet duke përpiluar
zgjidhje të efektshme për am-
bient.

"Qëllimi i menaxhimit të
mbeturinave është të mbroj
shëndetin e njeriut dhe am-
bientin", ka pohuar McGill.

Tryeza në të cilën morën
pjesë përfaqësues të OJQ-ve
lokale për ambient adresuan
çështje dhe shqetësime të
ndjeshme që kanë të bëjnë
me ambientin në Kosovë.

Diskutimi u përqendrua në
zgjidhjen e problemeve të
ambientit në nivel lokal, për-
gatitjen e bizneseve që t'u
përshtaten rregullave të am-
bientit dhe të pakësojnë në
maksimum sasinë e mbeturi-
nave. 

Pjesëmarrësit komentuan
se investimet e mundshme të
huaja nuk mund të tërhiqen
me keq menaxhim të buri-
meve natyrore. Kosova ka
kapacitet të ricikloj mbeturi-
nat, mirëpo mungon me-
naxhimi i duhur, shtuan ata. Qytetarët Kërkojnë Përshpejtimin e Themelimit të

Komisionit të Pavarur për Media 

Përfaqësues të mediave,
OJQ-ve dhe përgjegjë-
sitë për vonesën e the-
melimit të Komisionit të
Pavarur për Media (IMC)
u mblodhën në ATRC më
6 mars për të qartësuar
arsyet për këtë vonesë.

Bob Gillete, Komisio-
nari i Përkohshëm për
Media në Kosovë, sqaroi
se zhvillimet e fundit në

skenën politike kosovare
kanë penguar procesin e
themelimit të këtij komi-
sioni, siç ishte vdekja e
Presidentit Rugova dhe
zgjedhja e kryeministrit
të ri Agim Çeku.

Anëtarët e Kuvendit të
Kosovës të ad-hoc grupit
për IMC-në: Fehmi Mu-
jota, Mahir Jagxhilar dhe
Gjergj Dedaj theksuan

nevojën për të përshpej-
tuar procesin e themeli-
mit të IMC-së për shkak
të rëndësisë që ka.

Ky komision nuk duhet
të influencohet nga par-
titë politike. Media e pa-
varur është vlerë e ma-
dhe për shoqërinë demo-
kratike në Kosovë,
shtuan anëtarët e ad-hoc
grupit.

OJQ-të për ambient thonë se
mbeturinat nuk janë të menaxhuara

si duhet në Kosovë

Pjesëmarrësit duke debatuar zhvillimet politike
dhe ekonomike ne Kosovë 

Lideri i ORA-së diskuton me përfqë-
sues të shoqërisë civile për inegrim
në BE pas statusit final të Kosovës 



Një ndër faktorët kryesor
për stabilitet demokratik
në Kosovë është qeve-
risja e mirë. Me qëllim të
fuqizimit të procesit leg-
jislativ, zyrtarët e zgje-
dhur kosovar po përbal-
len me presion të shtuar
për të qeverisur me efi-
kasitet. Instituti Demo-
kratik i Kosovës (KDI)
është OJQ e cila monito-
ron punën e organeve ligj-

vënëse dhe këto in-
formata i shfrytëzon
për të avokuar për
çështje specifike.

Më 13 shkurt, KDI
ka publikuar fletë
notime për punën e
gjashtë asambleve
komunale: të Prishti-
nës, Prizrenit, Gja-
kovës, Gjilanit, Feri-
zajit dhe Obiliqit, për
periudhën gjashtë-

mujore qershor - dhjetor
2005. "Rezultati i fletë
notimeve është i bazuar
në monitorimin e drejtpër-
drejt të seancave të
asambleve komunale, në
dokumentet komunale
dhe në takimet me zyrta-
rët e zgjedhur", ka dekla-
ruar Drejtori Ekzekutiv i
KDI-së, Kushtrim Kaloshi.
Fletë notimet vlerësojnë
punën e këtyre institucio-

neve legjislative dhe po-
saçërisht punën e secilit
prej 236 këshilltarëve ko-
munal. 

Rezultatet monitoruese
tregojnë shkelje ose
mosrespektim të korni-
zës lokale ligjore dhe jo
efikasitet të disa asam-
bleve komunale.             

Sipas Kaloshit, instituti
synon që përmes publiki-
mit të fletë notimeve ti
informoj qytetarët në
mënyrë objektive dhe të
paanshme për punën
dhe angazhimin e ligjvë-
nësve në përfshirjen e
interesave të tyre në ag-
jendën institucionale.      

Në muajin shkurt, KDI ka
filluar për herë të parë të
monitoroj punën e Kuvendit
të Kosovës dhe të komisio-
neve parlamentare.  
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Fuqizim i pjesëmarrjes politike të qytetarëve 

Instituti Demokratik i Kosovës Monitoron Punën
e Ligjvënësve 

Përfaqësues të KDI-së gjatë publikimit të
notimeve për punën e ligjvënësve në një

konferencë për media në Prishtinë 

Rrjeti Rinor i Kosovës Premton të
Përmirësojë Kushtet e të Rinjve

Kosovar 

BULETINI

Flash Lajme për OJQ

Gjashtë Organizata
Hyjnë në Parlamen-

tin Studentor 

Gjashtë organizata stu-
dentore do ta udhëheqin
parlamentin studentor, ka
njoftuar më 10 mars Komi-
sioni Qendror Zgjedhor i
Universitetit të Prishtinës.
Ky është rezultati i zgjedh-
jeve studentore të mbaj-
tura më 8 mars. 

Unioni i Pavarur i Stu-
dentëve të Universitetit të
Prishtinës kryeson me
25.6% të votave të përg-
jithshme. Pesë organiza-
tat e tjera janë Unioni i Pa-
varur i Studentëve të Ko-
sovës, Paqja Studentore,
Lista Studentore - Re-
forma, Organizata e Re
Studentore dhe Unioni
Shqiptarë i Studentëve.

OJQ "Hareja"
Implementon Projekt

të Ri

"Hareja" nga Vushtrria ka
filluar të implementoj pro-
jekt të ri më 24 shkurt, i cili
do t'i informoj të rinjtë li-
dhur me trafikimin e qe-
nieve njerëzore. Projekti
synon të parandaloj trafiki-
min e njerëzve në Kosovë. 

Rrjeti i Grave
Afariste të Kosovës

Përkrah Gratë
Afariste të Ballkanit 

Më shumë se njëqind or-
ganizata rinore joqeveri-
tare morën pjesë në
Kongresin e gjashtë të të
Rinjve, organizuar nga
Rrjeti Rinor i Kosovës
më 11 - 12 mars në am-
bientet e Akademisë Po-
licore të Kosovës në
Vushtrri.

Anëtarët e kongresit
zgjodhën bordin e ri me-
naxhues dhe rizgjodhën
udhëheqës të rrjetit, Al-
ban Krasniqin nga Qen-
dra Rinore e Malishevës. 

Krasniqi është zotuar të
punoj më shumë në për-
mirësimin e kushteve të
të rinjve në Kosovë.

Përfaqësues të Minis-
trisë së Kulturës, Orga-
nizatës për Siguri dhe

Bashkëpunim në Evropë
(OSBE) dhe organizata
të tjera vendore dhe
ndërkombëtare, të cilat
operojnë në vend ndo-
qën këtë Kongres.     

Gra të Kosovës, Shqipërisë,
Maqedonisë, dhe Bosnjë e
Hercegovinës morën pjesë në
një konferencë tri ditore më 13
mars në Prishtinë, organizuar
nga Rrjeti i Grave Afariste të
Kosovës.
Kjo konferencë rajonale e titul-

luar "Mbështetja e Grave Afa-
riste të Ballkanit" synonte të për-
krah gratë afariste dhe të forcoj
bashkëpunimin rajonal ndërm-
jet tyre. Gjatë konferencës,
gratë afariste të Ballkanit këm-
byen përvojat e tyre dhe disku-
tuan fushat për bashkëpunim
në të ardhmen. 

Vizioni i rrjetit është të për-
krah, mbroj dhe promovoj in-
teresat e grave afariste të Ko-
sovës nëpërmjet këmbimit të
informacioneve dhe përvo-
jave, rrjetëzim dhe partner-
ship, hulumtim dhe lobim.   

Studentë të Universitetit të
Prishtinës në votimin për të
zgjedhur parlamentin e tyre 

Kongresi i të Rinjve është mbajtur
në Vushtrri
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"Organizata për Demokraci,
Antikorrupsion dhe Dinjitet -
Çohu" ka organizuar debat
publik më 19 shkurt të titul-
luar "Raportimi i Korrupsionit
nga Mediat Kosovare". Ga-

zetarë lokal u mblodhën në
ATRC për të diskutuar këtë
çështje të ndjeshme. 

Strukturat udhëheqëse të
nivelit të lartë nuk duhet ta
shfrytëzojnë procesin e ne-
gociatave për statusin final të
Kosovës si pretekst për të
mos reaguar ndaj raporteve
për korrupsion, theksuan
përfaqësues të mediave
gjatë këtij debati. Sipas tyre,
një ndër sfidat në raportimin
e korrupsionit është fakti se
liderët politik fshihen pas mo-
tos, "pavarësi për Kosovën",
duke tërhequr vëmendjen
nga raportet për korrupsion
brenda qeverisë. 

Pjesëmarrësit veçuan se
gazetarët të cilët raportojnë

për korrupsion nuk përkra-
hen as nga institucionet, e as
nga shoqëria kosovare. 

Përfaqësues të Zyrës së
Kryeministrit për Qeverisje të
Mirë dhe Zyrës së Prokurorit
janë ftuar të marrin pjesë në
debat, por ulëset e tyre ishin
të zbrazëta. Gazetarët e pra-
nishëm pohuan se mungesa
e tyre reflekton qëndrimin e
zyrtarëve ndaj punës së ga-
zetarëve në çështjet që kanë
të bëjnë me korrupsionin.
Ata gjithashtu kritikuan qeve-
rinë për mungesë bashkëpu-
nimi me gazetarët. 

Për më shumë  informata, ju
lutem kontaktoni: organizata-
cohu@yahoo.com

Drejtoreshë Ekzekutive
RREZE DULI

rreze@advocacy-center.org 

Menaxher i Shërbimeve të
Trajnimeve & Konsulencave

ILIR HOXHA 
ilir@advocacy-center.org

Trajnere & Konsultante 
MERITA BARILEVA 

merita@advocacy-center.org

Trajnere & Konsultante 
DONIKA SALIHU

donika@advocacy-center.org

Bashkëpunëtore e
Programit

NATYRA ZHJEQI
natyra@advocacy-center.org 

Menaxher i Financave &
Administratës
GANI ASLLANI

gani@advocacy-center.org 

Menaxher për IT dhe
Databasë 

ARMEND SUSURI 
armend@advocacy-center.org

Menaxhere për Komunikim
& Ndërlidhje 

ARJETA DOROCI
arjeta@advocacy-center.org

Gazetarët Ndihen të Vetmuar në Luftën kundër
Korrupsionit

Rrjeti Ballkanik për Zhvillim të Shoqërisë Civile
për Konsolidim të Paqes dhe Stabilitetit në Ballkan

Rrjeti Ballkanik për Zhvillim
të Shoqërisë Civile
(RrBZhShC) është rrjet i
përbërë nga 12 organizata
të shoqërisë civile nga 7
vende të Evropës Juglin-
dore: Shqipëria, Bullgaria,
Kroacia, Maqedonia, Ru-
mania, Serbia dhe Mali i Zi,
dhe Kosova.

Qëllimi kryesor i rrjetit
është përforcimi i koordini-
mit, bashkëpunimit dhe
përpjekjeve të ngritjes së
kapaciteteve ndërmjet orga-
nizatave të shoqërisë civile
në Evropën Juglindore.

RrBZhShC është e angaz-
huar për paqe dhe stabilitet
të qëndrueshëm, prosperi-
tet dhe harmoni në Ballkan.
Objektivat e saj synojnë
shtimin e komunikimit
ndërmjet faktorëve të sho-
qërisë civile në rajon si bazë
për bashkëpunim multilate-
ral, për të mobilizuar resur-

set dhe mbështetjen, për të
ngritur diturinë dhe aftësitë,
dhe për të promovuar për-
vojat ndërkulturore dhe kul-
turën e këmbimit të resur-
seve si bazë për një rrjet efi-
kas.
Aktivitetet
Nga viti 2003 deri më 2004,
aktivitetet e RrBZhShC-së
ishin të përqendruara në
ngritjen e kapaciteteve indi-
viduale/stafit dhe të kapaci-
teteve organizative dhe af-
tësive të organizatave part-

nere përmes trajnimeve
specifike, këmbimeve dhe
këshillimeve.

Derisa të përqendruara
në profesionalizëm indivi-
dual dhe organizativ, akti-
vitetet e rrjetit në periu-
dhën 2004-2006 fokuso-
hen në bashkëpunimin te-
matik ndërmjet tri temave
të përbashkëta prioritare:
financimi nga BE-ja, lo-
bimi dhe avokimi; trajnimi
dhe konsulenca, standar-
det dhe etika, mobilizimi i
resurseve dhe temat spe-
cifike (p.sh. gratë dhe
anti-trafikimi; përgjegjësia
e përbashkët shoqërore
dhe anti-korrupsioni;
decentralizimi).
Për më shumë informata, ju
lutem vizitoni: www.bal-
kancsd.net

Burimi: Rrjeti Ballkanik për
Zhvillim të Shoqërisë Civile 

Gazetarët kosovar, të cilët
raportojnë korrupsionin, thonë se

nuk përkrahen 

Publikimi i këtij buletini mundësohet nga përkrahja zemërgjerë e popullit
amerikan nëpërmjet Agjencisë për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bash-
kuara (USAID). Përmbajtja është përgjegjësi e ATRC-së dhe nuk reflekton
detyrimisht qëndrimet e USAID-it ose Qeverisë së Shteteve të Bashkuara. 

Rrjet rajonal i shoqërisë civile

Harta e Evropës Juglindore 


