
ajrore të NATO-s dhe
lirimin e Kosovarëve
nga regjimi Milloshevi-
çian. Përfaqësues të
shoqërisë civile, poli-
tikanë dhe qytetarë u
mblodhën para Teatrit
Kombëtar të Prishti-
nës duke mbajtur lule
dhe flamuj të NATO-s.
Manifestimi synonte të
shprehë përkrahjen e
Kosovarëve për
KFOR-in dhe komuni-
tetin ndërkombëtar dhe për
të shprehur brengosjen e
tyre lidhur me dhunën e
fundit.

Grupi punues i OJQ-ve
poashtu hartoi një peticion
bazuar në deklaratën e fun-
dit të shoqërisë civile, që e
dënon dhunën. Peticioni u
vendos në pika të ndry-

Përfaqësuesit e më shu-
më se 50 organizatave
joqeveritare (OJQ-ve) u
mblodhën në Hotel Grand
në Prishtinë më 19 mars
për të hartuar një dekla-
ratë publike kundër dhu-
nës së fundit në Kosovë.
Në takim, OJQ-të formuan
një grup ad-hoc me për-
faqësues nga OJQ-të krye-
sore për të diskutuar hapat
e ardhshëm të shoqërisë
civile për adresimin e situa-
tës në Kosovë.
Në takimin e parë të OJQ-

ve, Aksioni Kosovar për
Iniciativa Qytetare (KACI)
propozoi organizimin e një
demonstrate në përkrahje
të NATO-s dhe komunitetit
ndërkombëtar. Ngjarja ndo-
dhi më 24 mars, datë kjo
që shënon sulmet e para

shme në qytet, ku do ta nën-
shkruanin qytetarët.

Instituti Kosovar për Hulumtim
dhe Dokumentim (KODI) po-
ashtu propozoi që OJQ-të të
shkruajnë një raport që identifi-
kon shkaqet e dhunës e të fillo-
het me një lobim intensiv rreth
çështjeve jetësore për ardhmë-
rinë e Kosovës.

Kosovarët filluan një seri pro-
testash në tërë Kosovën duke
kërkuar që Misioni i Kombeve
të Bashkuara në Kosovë,
UNMIK, ta reformojë sitemin
zgjedhor të protektoratit. 

Reforma 2004 - koalicion i
përfaqësuar nga 300 organi-
zata joqeveritare (OJQ) nga e
tërë Kosova - u ngritën për të
ndikuar në vendimin e Përfa-
qësuesit Special të UNMIK-ut,
Harri Holkeri, lidhur me siste-
min zgjedhor. Përkundër avo-
kimit të tyre, Holkeri rishtazi
nënshkroi një sistem tjetër nga
ai i kërkuar nga Reforma 2004.

Vendimi i Holkerit nuk i ka
çorientuar aktivistët.
"Ne do të vazhdojmë të themi

se ai ka marrë vendimin e
gabuar," tha Igballe Rogova,
një udhëheqëse e  Reforma
2004, Drejtoreshë Ekzekutive
e Rrjetit të Grave Kosovare 
(KWN).

KWN-ja ka
marrë një grant
nga Fondacioni
për Iniciativa
Demokra t ike
(FDI) për rritjen
e publicitetit të
fushatës për re-
forma zgjedho-
re. Fushata  pë-
rfshin letra dre-
jtuar Holkerit,
pesë zyrave
diplomatike në
P r i s h t i n ë ,
B a s h k ë s i s ë
Evropiane dhe
OKB-së në New York; disku-
time mediale ku përfshihen
qytetarët; figura të spikatura
kosovare që japin mesazhe
personale televizive në për-
krahje të reformës; dhe pos-
terë që sqarojnë ndryshimet në
sistemin zgjedhor të kërkuar
nga Reforma 2004; themelimi i
listave të hapura, shtatë njësi
votuese dhe kuota gjinore.

Gjatë fushatës mediale,
qytetarët kanë akuzuar publi-
kisht institucionet qeverisëse

ndërkombëtare se kanë dësh-
tuar në ndërtimin e demo-
kracisë në Kosovë.

"Jemi të ofenduar," tha
Rogova. "Ne kemi menduar se
kjo është demokraci. Kjo
vetëm tregon se kush me të
vërtetë e drejton këtë vend."
Për më shumë informata, shih
"Artikulli i huazuar" dhe arti-
kullin e publikuar në IWPR:
http://www.iwpr.net/index.pl?ar
chive/bcr3/bcr3_200403_483
_3_eng.txt
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Koalicioni Reforma 2004 kërkon demokraci në Kosovë 

"Askush nuk e ka shpjeguar sistemin votues për popullin.
Organizmat qeverisës ndërkombëtarë vetëm kanë dashur
që ne të votojmë symbyllur," tha Rogova. "Nëse asgjë tjetër,
fushata Reforma 2004 e ka edukuar popullin," tha ajo.
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Teatrit Kombëtar në Prishtinë i japin komu-
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Epoka e Re publikoi raportin
i cili analizoi procedurat e
prokurimit në Deçan në
tryezën e rrumbullakët më
11 mars. Në këtë prezantim,
përfaqësuesit e OJQ-ve
kritikuan zyrtarët qeveritarë
për mungesë të trans-
parencës në procesin e
prokurimit dhe kërkoi që
procesi të jetë i hapur për
monitorim nga publiku.
Zyrtarët u përgjigjën se pu-
blikut i mungon ekspertiza e
duhur për të vijuar takimet e
prokurimit.    Në publikimin e
vet, "Politikat e Prokurimit
Komunal", Epoka e Re
identifikoi problemet dhe
zgjidhjet për procesin e
prokurimit në komunën e
Deçanit. Rekomandimet për

të shmangur keqpërdorimin
e fondeve publike përfshijnë
aprovimin e ligjeve; klasi-
fikimin dhe kualifikimin e
ofertave; themelimin e komi-
sioneve vlerësuese; për-
mirësimin e shpërndarjes së
informatave; themelimin e
procedurave transparente;
ndarjen e fondeve; qartë-
simin e çështjeve të
tenderimit; njoftimin e
bizneseve për tenderët; dhe
shqyrtimin e cilësisë së
projekteve pas përfundimit.
SIK-u prezantoi doracakun
për adoptimin e fëmijëve.
Hida Halimi, Drejtuese e
Sindikatës për Punë Sociale
me Standarde Ndërkom-
bëtare (SIK) prezantoi
publikimin e fundit të SIK-ut

"Adoptimi i Fëmijëve sipas
Konventës së Hagës 93" në
një diskutim publik më 15
mars. Doracaku synon të
trajtojë çështjet e rëndë-
sishme lidhur me proce-
durat e birësimit, specifikisht
procedurat që duhen ndje-
kur gjatë procesit të ado-
ptimit. Dokumenti i plotë
përfshin formularë aplikimi
për adoptim bazuar në
"konventën e Hagës 93", një
konventë e aplikuar në tërë
botën. Doracaku është
përkthim i dokumentit të
njëjtë të lëshuar nga
Shërbimi Ndërkombëtar në
Zvicër. Kjo u hartua nga
ekspertë të njohur juridikë,
të punës sociale dhe
psikologjisë. 

Albin Kurti dhe Erion Veliaj,
drejtuesit e lëvizjeve qytetare
më të njohura në Kosovë dhe
Shqipëri prezantuan punën e
tyre për OJQ-të dhe për-
faqësuesit e mediave në
diskutimin publik të mbajtur
në ATRC më 5 mars.
Në diskutim, të dy drejtuesit

debatuan se lëvizjet qytetare
janë më të fuqishme se
partitë politike. "Duke bërë
zhurmë, qytetarët tregojnë
pushtet," tha Kurti. "Partitë
politike në fakt nuk kanë
pushtet," shtoi ai.

Si udhëheqës të lëvizjeve
qytetare ata poashtu kriti-
kuan shoqërinë civile.
Publiku shpesh e konsideron
shoqërinë civile si profesion i
paguar mirë, kur në fakt,
shoqëria civile përbëhet nga
të gjithë dhe kërkon përfshi-
rjen e të gjithë qytetarëve,
tha ai. Të dy udhëheqësit i
nxitën qytetarët që të mos
ngelen veç në ankesa lidhur
me problemet sociale dhe të
veprojnë në mënyrë të

mirëfilltë. 
"Mosintere-

simi në poli-
tikë dhe çë-
shtje sociale
në Kosovë
është poaq
tragjik sa kur
të afrohet një
njeri me thi-
kë dhe ju
thoni 'oh, jo,
kjo nuk ka të
bëjë asgjë
me mua',"
tha Kurti. 

Mjaft!
Mjaft!, ka adresuar deku-

rajimin dhe apatinë qytetare
duke përfshirë kulturën shqi-
ptare popullore dhe të rru-
gës. "Mjaft! është tërheqje e
shpejtë, infektuese e kriju-
ese, që përfshin 'estetikën e
veprimit'," sqaroi Veliaj. Fu-
shatat e Mjaft!-it i edukojnë
qytetarët lidhur me protestën
paqësore dhe adresojnë
çështje siç janë diskriminimi
kundër shqiptarëve në
Greqi, korrupsioni, gjakma-
rrjet dhe menaxhimi i dobët i
sistemit të telekomunika-
cionit. Sot, Mjaft!-i është një
lëvizje e veprimit të shpejtë,
e aftë për të mobilizuar
mijëra njerëz brenda disa

orëve. "Kur paraqitet pa-
drejtësia, ne reagojmë. Ky
është misioni ynë", tha
Veliaj.

KAN
Rrjeti i Kosovës për Aksion

(KAN) e ka zanafillën në
protestat studentore të vitit
1997 dhe u riaktivizua në vi-
tin 2003. KAN-i funksionon
pa një strukturë organizative
apo hierarki. Anëtarët e
KAN-it punojnë drejt
koncensusit duke identi-
fikuar së pari problemet  e
pastaj duke organizuar
reagime nga grupi.  KAN-i ka
organizuar koalicione lidhur
me çështjen e personave të
zhdukur si dhe një ekspozitë
arti në qendrën tregtare të
Prishtinës.  
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Udhëheqësit e Mjaft!-it dhe KAN-it sfidojnë shoqërinë civile 

Përfaqësuesit e Mjaft-it dhe KAN-it prezantojnë proje-
ktet e tyre për iniciativa qytetare për OJQ-të dhe mediat.

OJQ-të lansojnë publikime mbi prokurimin transparent dhe adoptimin

ATRC-ja ishte mikpritëse e
Fondacionit Kosovar për Sho-
qëri të Hapur (KFOS), i përfa-
qësuar nga Seb Rodiqi, në pro-
gramin e Takimit të Donatorëve
këtë muaj. Aktualisht, KFOS-i i
nxit OJQ-të që të aplikojnë në
programin e tyre Lindje-Lindje që
përkrah bashkëpunimin mes
organizatave të Evropës Lindo-
re, duke përfshirë pjesëmarrjen në
konferenca rajonale, rrjete dhe
projekte të përbashkëta. KFOS-
i është duke rihartuar strategjinë e
financimit për zbatimin e pro-
grameve të tij. Kur KFOS-i
kërkon partnerë implementues
zakonisht i zgjedh OJQ-të me të
cilat ka punuar më parë dhe të
cilat kanë nivel të lartë pune. Një
pjesëmarrëse kritikoi qasjen e
KFOS-it, specifikisht kur KFOS-
i e refuzon projektin pa treguar
arsyen. "Bordi ynë nuk ka kohë
të japë udhëzime dhe arsyetime
për secilin propozim që refuzo-
het, pasi ata shqyrtojnë rreth 30
propozime për secilin takim" tha
Rodiqi, Koordinator i Programit
të KFOS-it. Ai sqaroi procedu-
rën e shqyrtimit të granteve në
këtë mënyrë: së pari, projekt
propozimi i dërgohet kordinato-
rit, i cili e thërret komisionin për
shqyrtim të granteve varësisht nga
shuma e grantit. Nëse granti i
kalon 10,000 euro, i drejtohet
bordit të fondacionit. Propozi-
met konsiderohen për financim të
plotë, të pjesshëm apo fare. "Ne
zakonisht u japim përparësi pro-
jekteve të financuara nga dona-
torët e tjerë," tha Rodiqi. I the-
meluar në vitin 1999 si pjesë e
Rrjetit për Shoqëri të Hapur,
KFOS-i mbështet veprimtaritë që
reformojnë arsimin, ndërtojnë
institucionet e qeversjes lokale,
fuqizojnë organizatat e grave dhe
ofrojnë programe për minoritetet.

Dënimin të cilin e vuajnë nje-
rëzit e mirë, për shkak se nuk
janë të interesuar në politikë,
është qeverisja nga njerëz më
të këqinj se vetvetja. -Platoni

Takimi me donatorë:
KFOS

“Duke bërë zhurmë,
qytetarët tregojnë pushtet.

Partitë politike në fakt
nuk kanë pushtet.”

B U L E T I N I



KDC-ja ka filluar një projekt
të financuar nga FDI-ja për të
avokuar për kontrollim më të
madh të cilësisë së qumë-
shtit të importuar dhe lokal në
shtator të vitit 2003.    Ekspe-
rtët pasi bënë anketime në
disa qytete, erdhën në përfu-

ndimin se nuk ka kontroll të
mjaftueshëm të cilësisë së
qumështit dhe të produkteve
të tjera dhe jo të gjitha
analizat bëhen sipas standa-
rdeve ndërkombëtare.   "Kon-
sumimi i qumështit të pa-
shëndoshë paraqet rrezik për
jetën dhe shëndetin e konsu-
matorëve. Prandaj, institu-
cionet tona kanë për detyrë
të kontrollojnë cilësinë e
qumështit të importuar dhe
lokal," tha Bajram Morina,
Menaxher i programit të
KDC-së.   Ky projekt synon të
ngrejë vetëdijen e institu-
cioneve relevante, ashtu që
ato të mund të kontrollojnë ci-
lësinë e qumështit të impo-
rtuar dhe lokal, të mbrojnë
shëndetin e konsumatorëve
të qumështit, të ngrejnë vetë-
dijen e konsumatorëve dhe
të praktikojnë kontrollin e

cilësisë në pikat kufitare ku
importohet qumështi. KDC-ja
poashtu synon të hartojë një
ligj mbi konsumimin e ushqi-
mit dhe të themelohet agje-
ncia kombëtare për inspe-
ktimin e cilësisë së produ-
kteve ushqimore.   KDC-ja ka
mbajtur tryeza të rrumbu-
llakëta për të diskutuar rolin e
një trupi inspektues dhe pro-
blemet aktuale me të cilat
ballafaqohen prodhuesit dhe
përpunuesit e qumështit në
Kosovë, ku morën pjesë eks-
pertë të ushqimit, përfaqë-
sues nga Ministria e Bujqë-
sisë, Institutet Kontrolluese,
Instituti Bioteknik në Pejë,
Instituti Kombëtar dhe Faku-
lteti i Bujqësisë. Rekoma-
ndimet e hartuara gjatë akti-
viteteve të KDC-së do t'i drej-
tohen Ministrisë së Bujqë-
sisë për hapa të mëtejshëm.  

Në komunën e Gjakovës,
disa pakica banojnë në
lagje të paurbanizuara me
kushte minimale jetese.
Çështjet e ndryshme so-
ciale, ekonomike, dhe pro-
nësore kanë rezultuar në
shumë probleme, jo vetëm
për banorët e lagjes, por
edhe për qytetin. Rritja e
numrit të banorëve në
pjesën lindore të Gjakovës,
e quajtur ndryshe Koloni,
rezultoi në mungesë të
hapësirës për banim dhe
infrastrukturë të dobët.
Kolonia kryesisht e banuar
nga komuniteti egjiptas me
disa rezidentë serbë dhe
shqiptarë, nuk ka furnizim
me ujë, kanalizim, rrymë
apo ndriçim publik.    Burimi
i vetëm i të ardhurave janë
mbledhja e mbeturinave e
cila shkakton shumë pro-
bleme shëndetësore për
banorët. Izolimi i kësaj zone
nga pjesët e tjera të qytetit e

bën të vë-
shtirë vijimin e
shkollës nga
fëmijët e kolo-
nisë. Kjo
shpie në nivel
të lartë papu-
nësie dhe de-
linkuencë mi-
nore.   Pran-
daj Projekti
për Paqe dhe
Pajtim (PRO)
vendosi të avokojë tek
strukturat e qeverisjes
lokale për aprovimin dhe
zbatimin e planit urban për
lagjen e kolonisë. Plani do
t'i: integronte familjet e mi-
noriteteve; përmisonte ku-
shtet e jetesës; dhe shma-
ngte pasojat negative të
infrastrukturës së dobët
urbane.  Inspektimi para-
prak i kushteve të jetesës të
Kolonisë nga stafi i PRO-së
dhe grupi i ekspertëve
tregoi se kushtet e vështira
higjieno-sanitare, ekono-
mike dhe sociale në lagje
janë burim i sëmundjeve të
ndryshme infektive të cilat
paraqesin rrezik për rezi-
dentët e enklavës dhe rre-

thinës. "Kushtet e jetesës
në këtë zonë janë ala-
rmuese. Megjithatë qeveria
lokale nuk ka bërë asgjë,"
deklaroi Zana Haxhiavdyli,
drejtoreshë e PRO-së."
PRO pret që pas projektit
zyrtarët komunalë do ta
vizitojnë më shpesh kolo-
ninë për t'i kryer shërbimet
publike. Plani i propozuar
urban përfshin ndërtimin e
rrugëve në mënyrë që
fëmijët e kolonisë ta vijojnë
rregullisht shkollën. Ky plan
do ta zvoglojë delinkuencën
dhe do t'i mundësojë Shë-
rbimit Policor të Kosovës ta
monitorojë më mirë zonën,
u shprehën optimistë për-
faqësuesit e PRO-së. 

PRO avokon për jetesë më të mirë urbane për pakicat 

'Kolonia' e Gjakovës paraqet rrezik për shëndetin e
popullatës. 

KDC-ja kërkon inspektimin e qumështit

Programi i granteve për politika
publike të KNAP/FDI-së është
duke shqyrtuar propozime për
projekte të cilat do të analizojnë
specifikisht ngjarjet të cilat na
shpunë tek dhuna e fundit dhe
të cilat do të ofrojnë reko-
mandime konkrete se si të ecet
përpara. Kjo do të përfshijë:
- Analiza, përparësitë dhe
dobësitë e institucioneve qeve-
risëse kosovare, shoqërisë civile
dhe mediave përsa i përket
menaxhimit të situatës; dhe 
-  Rekomandime konkrete se si
të ecet përpara. Kjo duhet të
përfshijë hapa praktikë dhe realë
për secilën qeveri relevante dhe
organizata joqeveritare.
Janë të inkurajuara aplikimet e

përbashkëta të cilat përfshijnë
OJQ-të që punojnë me orga-
nizata homologe të pakicave.
Rastet e veçanta të përdorimit të
mediave do të kenë përparësi.
Janë të inkurajuar të aplikojnë të
rinjtë, pakicat dhe gratë. Vlera
maksimale e granteve është
40,000 euro.
Afati i dorëzimit të aplikimeve
për grante është 11 prilli.

Fondacioni për Iniciativa Demo-
kratike (FDI) i fton OJQ-të koso-
vare të aplikojnë për grante të
Projektit të OJQ-ve Kosovare në
Avokim (KNAP). Do t'u jepet
përparësi projekteve të para-
shtruara bashkarisht nga OJQ
avokuese dhe grupe ekspertësh.
FDI-ja i inkurajon aplikuesit të
propozojnë qasje inovative në
punën me media për të rritur
ndikimin e aktiviteteve të propo-
zuara. Grantet prej 4,000 deri
40,000 euro janë të disponueshme
për anti-korrupsion, analiza të
politikave publike dhe aktivitete
avokuese. Aplikimet duhet të
dorëzohen deri më 14 prill. Për
informata të mëtejshme dhe
formularë aplikimi, ju lutemi
kontaktoni FDI-në:
fdigjakova@hotmail.com

Konkurs special
për projekte!

FDI hap konkurs
për grante

"Kushtet e jetesës në
këtë zonë janë

alarmuese. Megjithatë
qeveria lokale nuk ka

bërë asgjë."

Broshurat e KDC-së e rrisin
vetëdijen e konsumatorëve
rreth problemeve shëndetë-
sore lidhur me pirjen e
qumështit të pakontrolluar.
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Tani çdo gjë është e qartë:
zgjedhjet e dyta parla-
mentare në Kosovë do të
mbahen më 23 tetor me
sistem proporcional dhe
lista të mbyllura. Mendoj se
do të ishte më e fuqishme
nëse vendimi i UNMIK-ut do
të bëhej publik më herët
pasi që gjasat për zëve-
ndësimin e listave të mby-
llura me të hapura janë të
zbehta.   Përzgjatja e bërjes
publike të vendimit i ngriti
shpresat e shoqërisë civile,
duke marrë parasysh se ata
ishin aktivë gjatë javëve të
fundit në përpjekjet e tyre
për të reformuar sistemin
zgjedhor. Çka ishte shumë
e dukshme këto ditë, ishte
mungesa e balansit mes
interesave të refomuesëve
joqeveritarë dhe mënyra
sipas së cilës është moni-
toruar fushata nga partitë
politike, kjo e fundit duke e
luajtur rolin vëzhguesit neu-
tral.   Megjithatë, ne nuk
mund të humbim kohë duke
diskutuar dështimin e kësaj
përpjekjeje. Partitë politike
dhe individët të interesuar
për të hyrë në Kuvendin
Kosovar i dinë rregullat e
lojës. Risia lidhur me zgje-

dhjet e këtij viti është se
fushata zgjedhore do të jetë
më e shkurtër.   Shpesh
është thënë se këto duhet
të jenë zgjedhjet e fundit të
organizuara në këtë më-
nyrë. Zgjedhjet e ardhshme,
të cilat me shpresë do të
mbahen pasi të zgjidhet
statusi final i Kosovës pritet
të ndodhin në pajtim me
Ligjin Zgjedhor të aprovuar
nga Kuvendi Kosovar dhe
në konsultim me Kushte-
tutën e Re të Kosovës. Sa i
përket kushtetutës dhe Ligjit
për Zgjedhje, do të ishte
humbje kohe nëse foku-
sohemi në reformimin e
kornizës ligjore ekzistuese.
Sidoqoftë, hartimi i Ligjit
Zgjedhor kërkon një periu-
dhë të gjatë konsultimi me

shtytje nga akterët si nga
shoqëria civile ashtu dhe
skena politike të cilët do të
ofrojnë një perspektivë
kritike në favor të ndry-
shimeve në sistemin ele-
ktoral.   Për këtë arsye, do

të ishte gabim i madh nëse
e tëra lihet për më vonë, e
më së paku pas definimit të
statusit final. Së fundi duhet
shfrytëzuar entuziazmi ek-
zistues për ndryshime, i cili
e karakterizoi "Reformën
2004".  

OJQ-të rajonale mblidhen në Konferencën për Lirinë e Informimit 

Reforma 2007

Si pjesë e përpjekjes
rajonale për të promovuar
qasje të lirë në informata
nga ana e autoriteteve,
Projekti i Qasjes në Infor-
mata (AIP) në Bullgari po
organizon një konferencë
dyditore: Avokim për Zba-
timin e Ligjeve për Qasje në
Informata - monitorimi i
pavarur më 14 - 15 maj në
Sofje, Bullgari. AIP-ja është
organizatë e njohur në Ev-
ropën Jug-Lindore në pro-
movimin e kësaj çështjeje
( w w w . a i p - b g . o r g ) .
Përfaqësuesit e ATRC-së
do ta vijojnë konferencën
për të mësuar nga përvojat
e vendeve tjera në zbatimin

e Ligjit për Lirinë e
Informimit (FOI). ATRC-ja
sapo ka filluar zbatimin e
projektit të FOI-së në
Kosovë. Koalicioni i FOI-së
drejtohet nga Article 19 dhe
përkrahet nga Komisioni
Evropian. Article 19 punon
për promovimin e qasjes së
lirë në informata në tërë
botën. Kjo ka mbledhur
organizatat kryesore joqe-
veritare të Evropës Jug-
Lindore nga Shqipëria,
Bosnia, Bullgaria, Kroacia,
Kosova, Maqedonia, Serbia
dhe Mali i Zi për të promo-
vuar të drejtat e qytetarëve
për qasje në informata të
cilat i posedojnë qeveritë e

tyre.   Në Kosovë, Ligji për
Qasje në Dokumentet
Zyrtare është aprovuar
kohët e fundit nga kuvendi.
Administratori i OKB-së e
nënshkroi ligjin në nëntor
2003.    Objektivi i ATRC-së
përmes projektit të FOI-së
është ndërtimi i vetëdijes së
publikut dhe OJQ-ve për t'i
shfrytëzuar të drejtat e tyre
sipas ligjit. Ligji i lejon të
gjithë qytetarët të kërkojnë
dokumente zyrtare nga
autoritetet dhe i detyron ata
[autoritetet] që të paraqesin
informatat e kërkuara
përveç dokumenteve të
cilat janë të përjashtuara
me ligj.  

Rr. Agim Ramadani Nr. 15
(ish Ramiz Sadiku) 
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Duhet shfrytëzuar
entuziazmi ekzistues
për ndryshime, i cili

e karakterizoi
"Reformën 2004".

Anëtarët e koalicionit “Reforma 2004” protestojnë para UNMIK-ut më
26 shkurt. Ata kërkuan një sistem të ri zgjedhor me lista të hapura,
njësi votuese dhe përfaqësim gjinor për zgjedhjet parlamentare që do
të mbahen më 23 tetor. 
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