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“INFORMIMI MBI TË GJETURAT E MONITORIMIT TË GJYKATAVE”
Më 26 qershor 2014, ATRC organizoi punëtorinë e dytë me temën “Informimi mbi të gjeturat e monitorimit
të Gjykatave” në mes të përfaqësuesve të institucioneve të drejtësisë dhe përfaqësuesve të 12 organizatave
lokale përfituese të granteve të rundit të dytë në kuadër të projektit" Rritja e vetëdijes dhe pjesëmarrjes së
qytetarëve në sistemin e drejtësisë," të mbështetur nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për
Zhvillim Ndërkombëtar USAID dhe implementuar nga ATRC.
Qëllimi i organizimit të punëtorisë ishte që 12 organizatat lokale përfituese të këtij projekti të paraqesin të
gjeturat preliminare, rezultatet si edhe vështirësitë gjatë implementimit të projekteve të tyre përballë
përfaqësuesve të institucioneve të drejtësisë.
Fjala hyrëse e kësaj punëtorie u bë nga z. Randall Olson Zëvendës Drejtor i DG në USAID, ku në mes të
tjerash ai tha se ‘Çelësi për qasje efektive dhe transparente në sistemin e drejtësisë në Kosovë është
bashkëpunimi në mes të sektorit të drejtësisë dhe shoqërisë civile’.
Diskutimi u zhvillua në mes të përfaqësuesve të organizatave lokale dhe përfaqësuesve të institucioneve të
drejtësisë: Hydajet Hyseni (Këshilli Gjyqësor i Kosovës), Sadri Krasniqi (Këshilli Prokurorial i Kosovës), Zef
Prendrecaj (Zyra e Prokurorimit Disiplinor). Hydajet Hyseni theksoj se ‘Ky bashkëpunim e ndihmon KGJKnë që ta përmirësojë punën e gjyqësorit në ofrim të drejtësisë për Kosovën’.
Kjo punëtori për ATRC-në ishte një mundësi e mirë për t’u shkëmbyer informata me rëndësi të cilat do të
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The Advocate is the quarterly publication of the ATRC, which aims to inform nongovernmental organizations, donors, medias, representatives of institutions etc, for the activities conducted at ATRC and its partners. We hope and wish that this publication will be in function to inform
and better coordination of activities between ATRC and other nongovernmental organizations in Kosovo.
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PUNËTORI PËR EDUKIMIN E PUBLIKUT

Gjatë muajit Maj, Kampanja “Drejtësia dhe Qytetarët” mbështetur nga ATRC (Qendra për Trajnime dhe Burime për
Avokim) zhvilloi katër punëtori për Edukimin e Publikut. Këto punëtori u organizuan në bashkëpunim me Organizata Rinore nga komuna e Kamenicës, Fushe Kosovës nga komuna e Deçanit dhe Lipjanit.
Qëllimi i këtyre punëtorive ishte tu ofrohet qytetarëve mundësia të mësojnë më shumë për Të Drejtat e Viktimave të

Krimit në Sistemin e Drejtësisë, gjithashtu të diskutojnë brengat e tyre me zyrtarët institucionalë të cilët janë ekspert të
fushës së Drejtësisë dhe ishin panelistë në këto punëtori.
Gjatë punëtorive qytetarët patën mundësinë të parashtrojnë pyetje të përfshihen në diskutime më zyrtarët për

ATRC INICION THEMELIMIN E KOMITETIT KONSULTATIV PËR PJESËMARRJEN E QYTETARËVE NË
PROCESIN E VENDIMMARRJES NË KOMUNËN E KAMENICËS DHE TË VITISË
Në kuadër të projektit "Qytetarë Aktiv - Komuna të përgjegjshme dhe transparente", financuar nga Olof Palme International Center, ATRC ka avokuar për themelimin e Komitetit Konsultativ në komunën e Kamenicës dhe Vitisë si dhe ka
monitoruar procesin e organizimit dhe të funksionimit të këtyre mekanizmave.
Veç aktiviteteve tjera avokuese, ATRC ka parashtruar kërkesë Kuvendit të Komunës së Kamenicës dhe Vitisë për
themelimin e Komitetit Konsultativ për pjesëmarrjen e qytetarëve në procesin e vendimmarrjes. Kërkesat janë bazuar në
Udhëzimin Administrativ për Organizimin dhe Funksionimin e Komiteteve Konsultative në Komuna.
Të dy Komunat kanë shprehur gatishmëri për përfshirjen e qytetarëve në procesin e vendimmarrjes, duke aprovuar
kërkesën e ATRC. Vendimi për themelimin e këtyre Komiteteve është marrë nga kuvendet e komunave, në Viti më 27
maj, ndërsa në Kamenicë më 26 qershor, 2014.

Për më tepër, Komuna e Vitisë ka filluar procesin e organizimit dhe funksionimit të Komitetit Konsultativ. Komuna e
Vitisë ka shpallur konkurs publik për zgjedhjen e anëtarëve të Komitetit Konsultativ për pjesëmarrjen e qytetarëve në
procesin e vendimmarrjes në nivel lokal. 5 Qytetarë të Komunës së Vitisë janë zgjedhur anëtarë të Komitetit Konsultativ.
ATRC do të vazhdoj të avokoj për krijimin e këtij mekanizmi edhe në Komunën e Gjilanit dhe do të monitoroj procesin e
organizimit dhe të funksionimit të Komiteteve Konsultative në komunën e Vitisë, Novobërdës dhe Kamenicës.
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KORRUPSIONI - PENGESË SERIOZE PËR SISTEMIN E QËNDRUESHËM TË ENERGJISË NË
EVROPËN JUGLINDORE
24 qershor, 2014, Bruksel, Belgjikë – Korrupsioni i nivelit të lartë në sektorin e energjisë po ndikon në vendet e Evropës Juglindore,
ku dhjetëra miliona euro kanë humbur gjatë dekadave të fundit në shtatë vende të rajonit. Ky konstatim doli nga raporti: Fituesit
dhe humbësit: Kush përfiton nga korrupsioni i nivelit të lartë në sektorin e energjisë së Evropës Juglindore? ilansuar të martën në Bruksel,
gjatë Konferencës së Politikave të Nivelit të Lartë , në kuadër të Javës së Energjisë së Qëndrueshme në BE 2014.
Konferenca u organizua në kuadër të projektit Politika energjetike të
qëndrueshme në Evropën Juglindore (SEE SEP), i cili financohet nga Komisioni
Evropian, UNDP dhe The Balkan Trust for Democracy, kurse implementohet
nga ATRC në cilësinë e partnerit nacional për Kosovë, në bashkëpunim me
organizatat e gjashtë shteteve të rajonit: Bosnjë, Shqipëri, Kroaci, Maqedoni,
Mali i Zi dhe Serbi. Organizatat në këtë konferencë kanë kërkuar nga
institucioneve e BE-së që të trajtojnë reformën e sektorit të energjisë në Evropën
Juglindore si një prioritet urgjent. "BE-ja duhet t'i kushtoj vëmendje të veçantë
ngjarjeve që janë duke ndodhur në sektorin e energjisë, duke përfshirë
privatizimet dhe tenderimin e projekteve të reja, si dhe t’i mbikëqyr planet e
qeverisë për investime të cilat shpesh nuk reflektojnë nevojat për një të ardhme
të qëndrueshme të energjisë", ka thënë Garret Tankosić - Kelly, drejtori i SEE
Change Net.
Raporti Fituesit dhe humbësit: Kush përfiton nga
korrupsioni i nivelit të lartë në sektorin e energjisë së Evropës Juglindore? përmbledh raste të korrupsionit të nivelit të lartë në sektorët e
energjisë në shtetet e ish-Jugosllavisë dhe Shqipërisë, duke ilustruar se si korrupsioni është një pengesë e madhe për
qëndrueshmërinë e sistemeve energjetike të këtyre vendeve. Raporti përfshin rastin e ish-Kryeministrin kroat Ivo Sanader i cili ishte
dënuar për marrjen e mitos prej 10 milion € nga kompania hungareze MOL për ti favorizuar ata në tregun kroat si dhe korrupsionin
e dyshuar masiv në menaxhimin e kompanisë shtetërore serbe EPS. Raporti gjithashtu përfshin dy raste nga Kosova: Rastin e
shpifjeve lidhur me kontratën e KEK-ut dhe Aferën UNMIK/KEK.
Një nga rekomandimet për Kosovën në këtë raport është se Kosova duhet të vazhdoj urgjentisht dekomisionimin e centralit Kosova
A dhe të zhvilloj një strategji të shumëllojshme të energjisë. "Korrupsioni i nivelit të lartë dhe institucionet e dobëta janë pengesa
serioze në rrugën për të ardhmen e qëndrueshme të energjisë së Evropës Juglindore", theksoi Marko Prelec, Drejtor Ekzekutiv i
Grupit për Hulumtime të Politikave Ballkanike dhe autori kryesor i raportit.
Duke folur për përmbajtjen e raportit, Dejan Milovac, zëvendës drejtor ekzekutiv i OSHC-së kundër korrupsionit MANS nga Mali i
Zi, theksoi: "Ne, si shoqëri, nuk duam të tolerojmë vjedhjen e të ardhmes sonë. Korrupsioni në sektorin e energjisë plotësisht
ndryshon peisazhin e një vendi.” Leila Bičakčić, drejtoreshë ekzekutive e Qendrës për Gazetari Hulumtuese nga Bosnja dhe Hercegovina, deklaroi se nevojiten më shumë raporte hetimore për korrupsionin në sektorin e energjisë. "Ne duhet të kërkojmë më
shumë transparencë nga qeveria. Kjo do të vështirësonte korrupsionin, sepse me rritjen e transparencës së dokumentacionit dhe
procesit të vendimmarrjes do të ishte më e vështirë të korruptohen kur ka aq shumë monitorim. BE-ja duhet t'i kushtëzoj më
fuqishëm qeveritë e rajonit të cilat aspirojnë të jenë pjesë e BE-së në të ardhmen.” “Janë planifikuar të shpenzohen rreth 30 miliard
euro në sektorin e energjisë në Evropën Juglindore deri në vitin 2020. Rajoni ka nevojë për burime të sigurta të energjisë dhe
popullatës i nevojitet ajo energji të jetë e pastër”, ka thënë Prelec. "Shtetet e Evropës Juglindore duhet t'i zbatojnë këto projekte në
mënyrë të pastër, transparente dhe nëse ata e bëjnë këtë, sektori i energjisë mund të jetë çelësi për 'de-Ballkanizimin' e rajonit.”
Dirk Buschle, zëvendës drejtor i Komunitetit të Energjisë, pjesëmarrës në konferencë, theksoi se BE-ja ka një gamë të mirë të ligjeve
për sektorin e energjisë, të cilat mund të kontribuojnë në luftën kundër korrupsionit. "Ne kemi transpozuar këto ligje në një nivel
shumë të lartë të pajtueshmërisë me standardet e BE-së. Hapi i fundit në transpozimin e legjislacionit do të ishte zbatimi i tij në
mënyrë të hapur dhe transparente që mund të parandaloj korrupsionin dhe t'ju japin institucioneve një avantazh për të krijuar
besim dhe t'i heqin dyshimet për korrupsion. Institucionet, gjykatat dhe autoritetet rregullative për energji në rajon janë të dobëta
dhe nën presionin që po rritet gradualisht.” Buschle mendon se zgjidhja mund të jetë krijimi i një organi neutral për zgjidhjen e
kontesteve gjyqësore për rajonin, që mund të përfshij edhe rastet e korrupsionit dhe transparencës, si thelb i përvojës dhe mbështetjes së BE-së mbi sundimin e ligjit.
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“RRITJA E VETËDIJES DHE PJESËMARRJES SË QYTETARËVE NË SISTEMIN E DREJTËSISË”

Gjate mujait qershor 2014, Misioni i OSBE në Kosovë në koordinimin me ATRC organizuan Seminarin mbi publikimin e përkthimit të Manualit e OSCE/ODIHR mbi Monitorimin e Gjykimeve, për organizatat partnere të angazhuara në procese monitoruese në gjykatat në Kosovë
në kuadër të të projektit “Rritja e vetëdijes dhe pjesëmarrjes së qytetarëve në sistemin e drejtësisë” që implementohet nga ATRC, me financim nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID).
Qëllimi kryesor i seminarit ishte që t’i ofrojë shoqërisë civile një mjet udhëzues të monitorimit të vendime gjyqësore që do t’ju shërbejë në
avancimin e procedurave të monitorimit të gjykatave.
Sebiha Mexhuani nga OSBE dhe Kushtrim Kaloshi drejtor i ATRC theksuan rëndësinë dhe ndikimin që do të ketë publikimi në angazhimet
e organizatave partnere në monitorimin e gjykatave, kurse më pas diskutimet e panelit u përqendruan në: Të drejtat e Grave, transparenca
e Gjykatave, rastet e shkatërrimit të pyjeve.

AKTIVITETEVE NE KUADER TE KAMPANJES: TA PASTROJME KOSOVEN

Data 24 maj, tashme është kthyer ne data tradicionale e pastrimit nen organizimin e Kampanjës Ta pastrojmë Kosovën. Rreth 45,000
qytetare te moshave, gjinive, përkatësive etnike, politike dhe fetare, iu bashkuan thirrjes për pastrimin e Kosoves.
Me shume se dy mije ton mbeturina janë grumbulluar dhe deponuar ne Deponite përkatëse vetëm brenda një dite, ndërsa qe janë pastruar
me shume se 305 deponi ilegale ose ne te gjitha komunat e Kosoves.
Me shume se 300 anëtare te Forcës se Sigurisë dhe mjete te renda përcjellëse, kane kontribuar gjate gjithë ditën ne pastrimin e Kosoves nga
mbetjet e ngurta dhe ato familjare.
ATRC ne kuadër te projektit rajonal Env. Net ka ndihmuar kampanjën ne dizajnimin dhe printimin e 1000 bluzave për vullnetare si dhe ne
përgatitjen e një TV reportazhi përmbledhës për aktivitetin e gjithmbarshëm te kësaj nisme ne nivel vendi. .

Fotot nga ky aktivitet ne vijim:
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TRAJNIM PER ORGANIZATAT E SHOQERISE CIVILE NE TEMEN
MJEDISI NE BASHKIMIN EVROPIAN: MUNDESITE FINANCIARE DHE POLITIKAT MJEDISORE

Me date 11 dhe 12 qershor 2014, ATRC ne kuadër te projektit rajonal Env. Net, organizoi trajnimin dy ditor për organizatat e shoqërisë
civile ne temën: mjedisi ne Bashkimin Evropian—mundësitë financiare dhe politikat mjedisore.
Qëllimi kryesor I trajnimit ishte: ofrimi I informatave te përgjithshme përfaqësuesve te shoqërisë civile ne Kosove ne ceshtjet qe kane te
bëjnë me ngritjen e fondeve nga BE, mënyrën e hartimit te projekt propozimeve dhe mënyrën e menagjimit te tyre. Trajnimi kishte për
synim edhe informimin e përfaqësuesve te OJQ-ve ne Kosove me politikat mjedisore evropiane dhe ato lokale dhe mënyrën e ndikimin
ne zbatimin e tyre ne praktike.
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ATRC MONITORON PROCESIN E KTHIMIT TË TË ZHVENDOSURVE NGA
VENDET E TRETA

ATRC në partneritet me UNHCR edhe gjatë këtij viti vazhdon me monitorimin e procesit të të kthyerve nga vendet e
treta. ATRC aktualisht ka të angazhuar 5 monitorues, të cilët në koordinim të ngushtë me Ministrinë e Punëve te
Brendshme, përfaqësinë e UNHCR-it në Kosovë etj, monitorojnë pikat kufitare dhe aeroportin e Prishtinës, me qellim te
grumbullimit te të dhënave te nevojshme për të gjitha rastet e kthimit të Kosovarëve nga vendet e treta, për të gjitha
rastet, qoftë kthim vullnetar ose i detyruar. Të dhënat e grumbulluara ATRC në vazhdimësi i përcjell në zyrën qendrore
të UNHCR-it

www. advocacy-center.org
MISIONI I ATRC-së
ATRC është organizatë kosovare, jo-ftimprurëse e cila synon rritjen e pjesemarrjes së qytetareve në përgjithesi dhe shoqërise civile në veçanti
në proceset vendimmarrëse përmes ofrimit të shërbimeve dhe bashkëpunimit aktiv me palët me interes në vend dhe jashtë tij si një nga
kushtet themelore për një shoqëri të zhvilluar dhe demokratike.
PROGRAMET KRYESORE TË ATRC
1. Programi i ngritjes së kapaciteteve, i cili synon që përmes trajnimeve dhe ofrimit të konsulencave, të rrisë kapacitet e organizatave
joqeveritare në Kosovë në fushën e zhvillimit të përgjithshëm organizativ, menaxhimit të projekteve, zhvillim të fushatave të suksesshme të
avokimit etj.
2. Programi i administrimit të granteve, i cili synon të ndihmojë organizatat joqeveritare lokale përmes granteve të vogla kryesisht në fushata
avokimi në nivel lokal dhe nacional.
3. Programi për Avokim, përmes projekteve të ndryshme ATRC synon të avokojë në institucione nacionale dhe lokale për probleme të
ndryshme të cilat janë preokupim dhe brengë e qytetarëve në përgjithësi.
4. Informimi, përmes të cilit ATRC synon të ofrojë informacione në mënyrë elektronike në ueb faqe, në lidhje me diskutimet publike dhe
tryeza të rrumbullakëta, ndërtimet e koalicioneve, ndërmjetësim partneriteti dhe bashkëpunimi. ATRC, gjithashtu në kuadër të kësaj
komponente ofron librari me 1756 tituj të ndryshëm, si: botime për çështjet sociale, politike dhe ekonomike që lidhen me Kosovën dhe
rajonin, analiza, studime, hulumtime dhe dokumente tjera me rëndësi mbi fushëveprimtarinë e organizatave joqeveritare në pergjithësi, të
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