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Parathënie nga redaktori
Lufta kundër krimit të organizuar ka qenë, të paktën në nivel deklarativ, në krye të
agjendave të qeverive të Ballkanit Perëndimor për gati një dekadë tani. Ky zotim shpesh
ishte vetëm deklarativ, i sjellë nga aktorë të jashtëm, ku i tillë është BE përmes procesit
të pranimit që përfshin gjashtëshen e BP dhe vë theksin në nevojën për të trajtuar krimin
e organizuar në mënyrë më efektive. Ndërsa perspektiva e zgjerimit konsiderohej ende
e besueshme dhe e gjallë, qeveritë kishin stimuj për të investuar përpjekje në zhbërjen
e rrjetit të organizuar kriminal që tradicionalisht ka qenë i organizuar më mirë sesa vetë
qeveritë. Me fillimin e të ashtuquajturës lodhje të zgjerimit dhe pa ndonjë të ardhme
të sigurt evropiane për gjashtëshen e BP, këta stimuj u humbën. Kjo, e shoqëruar me
mungesën e nxitjes së mirëfilltë, organike për të trajtuar krimin e organizuar brenda
vendeve, çoi në rënien në dëshpërim të shpresave të qytetarëve për shoqëri pa krim.
Ky raport hulumtimi ka për qellim të hetojë një pjesë të problemit të përshkruar më
sipër, respektivisht të përcaktojë pse qeveritë e BP nuk po i përmbushin zotimet për të
trajtuar krimin e organizuar. Për ta bërë këtë, një pyetje që duhet adresuar së pari është
se si dikush madje mund të vlerësojë efektivitetin e luftës kundër krimit të organizuar
në gjashtëshen e BP. Me sa duket, ndërsa ka kuptim të përgjithshëm që rezultatet lënë
për të dëshiruar, ekziston një boshllëk si në të dhënat statistikore administrative ashtu
edhe në bazë të sondazheve të disponueshme për publikun, gjë që e bën të vështirë
të përcaktohet se sa efektive janë përgjigjet e shtetit kundër krimit të organizuar.
Kjo lë hapësirë për narrativë konkurruese në lidhje me rezultatet e luftës kundër krimit të
organizuar. Kjo është arsyeja pse është e mundur të kemi, në të njëjtën kohë, një qeveri
të BP që pretendon se po udhëheq një luftë shumë të suksesshme ndaj mafisë, dhe në
të njëjtën kohë ka raporte të besueshme dhe ekspertë udhëheqës që pretendojnë se e
njëjta qeveri është kriminalizuar thellësisht dhe lufta e përmendur ndaj mafisë nuk është
veçse një marifet mediatik.
Sfida e parë e identifikuar në këtë raport është mungesa e të dhënave të besueshme mbi
krimin e organizuar, që është pengesa e vetme më e madhe për të pasur debat publik
të informuar me prova mbi këtë çështje. Edhe pse kjo është çështje tashmë e njohur,
vlen të përmendet se shumica e vendeve në rajon nuk kanë sisteme statistikore të afta
për të mbledhur dhe monitoruar të dhënat për krimin e organizuar. Nëse ekzistojnë këto
sisteme, të dhënat ndryshojnë shumë midis llojeve të ndryshme të krimit ose nuk ndahen
për të lejuar analiza domethënëse. Një detyrë veçanërisht e vështirë është të përcjellët
një rast përmes sistemit të drejtësisë penale sepse nuk ka identifikues unikë që do ta
lejonin këtë. Për më tepër, të dhënat zakonisht nuk janë të disponueshme në të gjitha
institucionet dhe, edhe pas marrjes së tyre përmes kërkesave të lirisë së informacionit,
pak konkluzione mund të nxirren për shkak të sistemeve të menaxhimit të rasteve që
përdorin indikatorë të ndryshëm që nuk lejojnë krahasim domethënës.
Gjetja e dytë kryesore është se, megjithëse parakushtet ligjore dhe strategjike kryesisht
ekzistojnë në gjashtëshen e Ballkanit Perëndimor, është zbatimi ai që lë shumë për të
dëshiruar. Agjencitë e zbatimit të ligjit shpesh janë me kapacitete të pamjaftueshme,
atyre u mungon koordinimi dhe burimet e duhura për të qenë në gjendje të përmbushin
me sukses mandatet e tyre. Për më tepër, është kuptim i përgjithshëm i të gjithë
bashkëbiseduesve të intervistuar në procesin e hartimit të këtij raporti se bashkëpunimi
i mjaftueshëm i agjencive të zbatimit të ligjit është faktori më i rëndësishëm për trajtimin
e krimit të organizuar. Megjithëse ekzistojnë marrëveshje bilaterale dhe ekzistojnë mori
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forumesh rajonale dhe ndërkombëtare për bashkëpunimin e agjencive të zbatimit të
ligjit, ekzistojnë pengesa që parandalojnë bashkëpunimin më efektiv dhe përgjigjen më
të koordinuar.
Së fundmi, politika luan rol të madh qoftë përmes ndikimit politik mbi agjencitë e
zbatimit të ligjit, mungesës së vullnetit politik për të luftuar krimin e organizuar ose
vullnetit politik për të mos e luftuar atë, ku duket se politika është pengesa kryesore për
të pasur përgjigje më të mira të shtetit ndaj krimit të organizuar në Ballkanin Perëndimor.
Strategjia e Besueshme e Zgjerimit e BE-së nga viti 2018 theksonte se “vendet tregojnë
elemente të qarta të kapjes së shtetit, përfshirë lidhjet me krimin e organizuar dhe
korrupsionin në të gjitha nivelet e qeverisë dhe administratës.” Prandaj janë liderët
politikë që janë njëkohësisht zgjidhësit kryesorë të problemit dhe problemi kryesor që
duhet të zgjidhet, prandaj u takon atyre që në fund të fundit të marrin përgjegjësinë për
krijimin e mjedisit të përshtatshëm për të luftuar kundër krimit të organizuar dhe për të
rritur qëndrueshmërinë shoqërore ndaj dëmeve të tij.
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Përmbledhje ekzekutive
Qëllimi kryesor i këtij studimi është të analizojë përpjekjet aktuale dhe ndikimin e
organizatave të shoqërisë civile në zbatimin e projekteve kundër krimit të organizuar,
të shqyrtojë sfidat dhe të identifikojë qasjet e suksesshme. Studimi gjithashtu kërkon
të japë rekomandime për të forcuar më tej rolin e organizatave të shoqërisë civile që
zbatojnë projekte kundër krimit të organizuar në Shqipëri.
Përfshirja e organizatave të shoqërisë civile në përpjekjet kundër krimit të organizuar
pengohet nga një numër faktorësh të ndërlidhur. Organizatat e shoqërisë civile nuk janë
të përqendruara në luftën kundër krimit të organizuar pasi ato tradicionalisht kanë parë
rolin e tyre në përmbushjen e objektivave të përcaktuara nga donatorë të huaj, të cilët nuk
i kanë dhënë prioritet çështjes së luftës kundër krimit të organizuar.
Mungesa e ndërveprimit midis organizatave të shoqërisë civile dhe sistemit të drejtësisë
penale e bën akoma më të vështirë që organizatat e shoqërisë civile të përfshihen në
përpjekjet kundër krimit të organizuar. Ka vetëm disa organizata të shoqërisë civile
që zbatojnë projekte kundër krimit të organizuar në Shqipëri (kryesisht mbështetje të
viktimave dhe parandalim të krimit) dhe nuk ka asnjë rrjet të organizatave të shoqërisë
civile kundër krimit të organizuar.
Raporti përfundon me rekomandime specifike se si të përmirësohet roli i organizatave
të shoqërisë civile që zbatojnë projekte kundër krimit të organizuar në Shqipëri. Ekziston
nevoja për të krijuar një rrjet të organizatave të shoqërisë civile kundër krimit të
organizuar në mënyrë që të rritet bashkëpunimi i tyre, t’i jepet hov rolit të tyre në terren
dhe të organizohen aktivitete për ndërtimin e kapaciteteve sepse ato nuk kanë qenë
në gjendje të përballen me natyrën evolucionare të krimit të organizuar në Shqipëri.
Donatorët e huaj duhet t’i japin prioritet çështjes së luftës kundër krimit të organizuar,
pasi që kjo është çështje thelbësore në vend.
Ekziston nevoja për të diversifikuar rolin e organizatave të shoqërisë civile në
hulumtimin e krimit të organizuar në Shqipëri dhe në praktikat institucionale të përdorura
për ta luftuar atë. Sistemi i drejtësisë penale duhet të jetë më i hapur dhe më
bashkëpunues me organizatat e shoqërisë civile. Është thelbësore për autoritetet që
zbatojnë ligjin të ofrojnë siguri për ata që zbatojnë aktivitete kundër krimit të organizuar.
Shoqëria civile duhet të rrisë ndërgjegjësimin në fushën e krimit të organizuar dhe të
ndërtojë një kundërnarrativë, sepse një përqindje e konsiderueshme e të rinjve nuk e
perceptojnë atë si domosdoshmërisht të keq.
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Hyrje
Qëllimi i këtij studimi është të analizojë përpjekjet aktuale dhe ndikimin e organizatave të
shoqërisë civile në zbatimin e projekteve kundër krimit të organizuar, të shqyrtojë sfidat
e tyre dhe të identifikojë qasje të suksesshme. Më tej, ai kërkon të japë rekomandime për
të forcuar, mbështetur dhe promovuar më tej organizatat e shoqërisë civile që zbatojnë
projekte kundër krimit të organizuar në Shqipëri.
Studimi bazohet në metodën e hulumtimit cilësor duke përdorur të dhëna primare dhe
sekondare. Hulumtimi kishte tre faza, i) rishikim tryeze i literaturës së mëparshme
dhe informacionit përkatës në lidhje me temën, ii) 10 intervista të strukturuara me
përfaqësuesit e shoqërisë civile, si dhe një fokus grup me profesionistë të drejtësisë
penale (policia, prokuroria, gjykatat, burgu); intervistat dhe grupi i fokusit u administruan
përmes një pyetësori gjysmë të strukturuar, dhe iii) një analizë e të gjitha të dhënave të
mbledhura.
Ky hulumtim hedh dritë në disa gjetje. Së pari, ka pasur pak përqendrim në agjendën
kundër krimit të organizuar në Shqipëri për dekadën e fundit apo më shumë, dhe shumë
pak organizata të shoqërisë civile zbatojnë në mënyrë primare projekte kundër krimit
të organizuar. Së dyti, qasjet aktuale të përpjekjeve të organizatave të shoqërisë
civile kundër krimit të organizuar në Shqipëri janë mjaft një-dimensionale - respektivisht,
shumica e punës së bërë në sektor ka të bëjë me mbështetjen e viktimave të krimit të
organizuar. Së treti, mungesa e ndërveprimit midis organizatave të shoqërisë civile dhe
sistemit të drejtësisë penale për të marrë informacion e bën akoma më të vështirë për
organizatat e shoqërisë civile që të përfshihen në përpjekjet kundër krimit të organizuar.
Si përfundim, ka disa kufizime në këtë hulumtim dhe tentimet e tij për të analizuar
përpjekjet aktuale dhe ndikimin e shoqërisë civile në zbatimin e projekteve kundër krimit
të organizuar, dhe identifikimin e qasjeve të suksesshme. Ky studim është i pari që
merret me rolin e shoqërisë civile në zbatimin e projekteve kundër krimit të organizuar në
Shqipëri, kështu që fushëveprimi dhe thellësia e analizës së tij mund të mos paraqesin
pamjen e plotë - prandaj, kontributi i tij më i madh është hapja e rrugës në këtë fushë,
dhe më shumë hulumtime janë të nevojshme për të pasuruar kuptimin e kësaj teme.
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Analiza e kuadrove ligjore dhe strategjike
Kuadri ligjor
Aktiviteti i organizatave të shoqërisë civile (OShC-ve) në Shqipëri rregullohet nga Ligji
Nr. 8788/2001 (i ndryshuar në 2007 dhe 2013) “Për Organizatat Jofitimprurëse”1 i cili
përcakton rregullat për krijimin, regjistrimin, funksionimin, organizimin dhe veprimtarinë
e organizatave jofitimprurëse. Kuadri ligjor siguron kufij të qartë për mbikëqyrjen
e qeverisë mbi OShC-të, dhe OShC-të kanë të drejtë të apelojnë ndaj vendimeve
administrative.
Për të mbështetur zhvillimin e OShC-ve dhe krijimin e një bashkëpunimi të qëndrueshëm
institucional midis tyre dhe Qeverisë së Shqipërisë (QSh), janë miratuar dy ligje, i)
Ligji Nr. 10093/2009, “Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë për Mbështetjen
e Shoqërisë Civilëve (AMShC)” dhe ii) Ligji Nr. 119/2015 ”Për Krijimin dhe Funksionimin
e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKShC)”.2 Objektivi kryesor i AMShC është
kanalizimi i fondeve nga qeveria dhe donatorët tek OShC-të, ndërsa KKShC synon të
lehtësojë bashkëpunimin institucional midis QSh dhe OShC-ve.3
Raporti i Qëndrueshmërisë së Shoqërisë Civile 20194 vëren disa probleme në mjedisin
ligjor të OShC-ve në Shqipëri. Së pari, proceset për regjistrimin e OShC-ve, ndryshimin
e statuteve të tyre dhe çregjistrimin janë të centralizuara, burokratike, të gjata dhe të
kushtueshme, veçanërisht për OShC-të jashtë Tiranës. Së dyti, Ligji për Kontabilitetin dhe
Pasqyrat Financiare, paraqet rrezik për ndërhyrjen e shtetit në veprimtaritë e OShC-ve.
Së treti, Ligji për Vullnetarizmin duhet t’u mundësojë OShC-ve që të mbështeten te
vullnetarët për të vepruar kur u mungon fondi. Së katërti, Ligji për Ndërmarrjet Shoqërore
mbetet problematik sepse OShC-të me statusin e ndërmarrjeve shoqërore kanë aftësi
të kufizuar për të krijuar të ardhura nga aktiviteti i tyre ekonomik. Së pesti, trajtimi fiskal
i qeverisë ndaj OShC-ve është i ngjashëm me organet e tjera të tatueshme. Së fundmi,
disa burime ligjore janë në dispozicion për OShC-të, veçanërisht ato me seli jashtë
Tiranës.5
Nuk ka ndonjë rregullim ose raport specifik për nevojën e përfshirjes së OShC-ve në
luftën kundër krimit të organizuar (KO). Pas një serie takimesh konsultative, një raport
i vitit 20196 vëren se, roli i OShC-ve në përpjekjet kundër KO në Ballkanin Perëndimor
(BP) dhe globalisht, duhet të jetë për të hulumtuar temën, për të rritur ndërgjegjësimin,
për të monitoruar përgjigjet e qeverisë dhe për të mbajtur presionin mbi institucionet
shtetërore.
1 Qendra e Botimeve Zyrtare e Republikës së Shqipërisë. Për Organizatat Jofitimprurëse. Marrë
nga: https://qbz.gov.al/eli/fz/2001/28
2 Bino dhe të tjerët, 2020. Pjesëmarrja e Shoqërisë Civile në Vendimmarrje në Shqipëri, Tiranë:
Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim.
3 Qendra e Botimeve Zyrtare e Republikës së Shqipërisë. Për miratimin e udhërrëfyesit për
politikën qeverisëse drejt një mjedisi mundësues për zhvillimin e shoqërisë civile (2019-23).
Marrë nga: https://qbz.gov.al/share/Gz6YWy0kSBOpHiQH8F8cog
4 Azizaj dhe Shehu, 2020. Indeksi i Qëndrueshmërisë së Organizatave të Shoqërisë Civile 2019,
Uashington D.C.: Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID).
5 Po aty, f. 2-3.
6 Amerhauser, 2019. Si mundet shoqëria civile t’i kundërvihet krimit të organizuar në Ballkanin
Perëndimor? Vështrime dhe rekomandime nga angazhimet e tryezës së rrumbullakët me aktorët
e shoqërisë civile në të gjithë rajonin, Gjenevë: Nisma Globale kundër Krimit të Organizuar
Ndërkombëtar.
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Kuadri strategjik
Këshilli i Ministrave të Shqipërisë miratoi Udhërrëfyesin7 për Politikën Qeverisëse drejt
një Mjedisi Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile (2019–2023), të rishikuar në
korrik 2019, përmes një procesi të hapur dhe pjesëmarrës.8 Plani përfshin dyzet e dy
veprime që qeveria duhet të ndërmarrë në mënyrë që të krijojë një mjedis mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile. Sidoqoftë, duke pasur parasysh zbatimin e dobët të
Udhërrëfyesit 2015, që përfundoi me gati 80 përqind të veprimeve të planifikuara të
raportuara si të pazbatuara, OShC-të kanë pritje të ulëta9 për realizimin e Udhërrëfyesit
të rishikuar.
Një Qendër Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile (QKBShC) u nis10 në vitin 2019,
si një platformë për shoqërinë civile në nivel kombëtar për të mbështetur ndërtimin e
kapaciteteve, dialogun e politikave dhe përpjekjet e avokimit për një mjedis mundësues
në sektor.
Në përgjithësi, sektori i shoqërisë civile ka bërë progres të dukshëm në Shqipëri. Sipas
një sondazhi të vitit 2019, OShC-të perceptohen si mekanizmat e dytë më të efektshëm
të llogaridhënies vertikale në vend.11 Sidoqoftë, ekziston një tendencë e tanishme
drejt tkurrjes së hapësirës së shoqërisë civile në Shqipëri, e cila parandalon OShC-të të
shprehin shqetësimet e komuniteteve të ndryshme dhe të kryejnë rolin e tyre vëzhgues
në mënyrë efektive.12 Ndër treguesit për këtë tendencë janë pengesat e OShC-ve në
ushtrimin e plotë të funksioneve të tyre për kanalizimin e shqetësimeve të qytetarëve në
proceset e politikave përmes pjesëmarrjes kuptimplotë dhe mekanizmave të mirëfilltë të
konsultimit dhe fushatave të shpifjeve dhe imazhit negativ të OShC-ve në sferën publike,
duke kërkuar të diskreditojnë dhe delegjitimojnë rolin dhe punën e shoqërisë civile në
vend.13

7 Qendra e Botimeve Zyrtare e Republikës së Shqipërisë. Për miratimin e udhërrëfyesit për
politikën qeverisëse drejt një mjedisi mundësues për zhvillimin e shoqërisë civile (2019-23).
Marrë nga: https://qbz.gov.al/share/Gz6YWy0kSBOpHiQH8F8cog
8 Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri. Udhërrëfyesi drejt një Mjedisi
më Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile (2019-23) Marrë nga: https://resourcecentre.
al/sq/2019/07/26/udherrefyesi-per-hartimin-e-politikes-dhe-masave-per-nje-mjedis-mundesues-per-zhvillimin-e-shoqerise-civile-2019- 2023 /
9 Azizaj dhe Shehu, 2020. Indeksi i Qëndrueshmërisë së Organizatave të Shoqërisë Civile 2019,
Uashington D.C.: Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID).
10 Azizaj dhe Shehu, 2020 Indeksi i Qëndrueshmërisë së Organizatës së Shoqërisë Civile 2019,
Uashington DC: Shtetet e Bashkuara
11 Sondazhi i Opinionit “Besimi në Qeverisje”, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim: 2020.
Në dispozicion në: https://idmalbania.org/public-opinion-poll-trust-in-governance-2019/
12 Bino dhe të tjerët, 2020. Pjesëmarrja e Shoqërisë Civile në Vendimmarrje në Shqipëri, Tiranë:
Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim.
13 Po aty, f. 21-22.
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Profili i OShC-ve kundër Krimit të Organizuar
dhe Korrupsionit
Ekziston një numër i vogël i OShC-ve që zbatojnë projekte kundër KO, dhe shumica
e atyre që janë në shënjestër të këtij studimi argumentuan se ata nuk janë të
përqendruar kryesisht në KO, por zbatojnë aktivitete që merren indirekt me disa nga
çështjet e KO. Pothuajse gjysma e OShC-ve që zbatojnë aktivitete kundër KO janë
përqendruar në mbështetjen e viktimave të trafikimit njerëzor duke synuar kryesisht
gra, të rinj dhe fëmijë. Fushat kryesore të krimit në të cilat janë përqendruar OShC-të
përfshijnë trafikimin e qenieve njerëzore, prostitucionin dhe shfrytëzimin e të miturve.
Ndërsa ka pasur një progres të konsiderueshëm në sigurimin e mbështetjes së
viktimave, këto përpjekje janë përqendruar te gratë - si viktima të shfrytëzimit - por kanë
lënë pas dore burrat - si kryes të shfrytëzimit. Për më tepër, fushat kryesore sfiduese të
krimit në Shqipëri siç janë rrjeti midis politikës, biznesit dhe KO, pastrimi i parave dhe
tregtia e paligjshme, mbeten jashtë fokusit të punës së OShC-ve.
Motivet e OShC-ve për të punuar në aktivitete të tilla sepse KO rrezikon të ardhmen e
vendit sillen rreth adresimit të KO e deri te mbrojta e interesit publik, mbrojtja e të
drejtave të njeriut, edukimi i brezave të ardhshëm dhe arritja e mirëqenies sociale.
Shumica e të anketuarve besojnë se sektori i shoqërisë civile ka një rol të rëndësishëm
në përpjekjet kundër KO; megjithatë, sektori aktualisht është duke mos funksionuar për
shkak të mungesës së burimeve njerëzore, mbështetjes financiare në një agjendë të
jashtme të drejtuar nga donatorët dhe për shkak të mjedisit të pasigurt që paraqet KO.
Të anketuarit besojnë se OShC-të mund të bëjnë shumë më tepër në këtë temë,
veçanërisht duke rritur ndërgjegjësimin14 dhe duke përmbushur rolin e vëzhguesit, siç
argumentoi një i anketuar “shoqëria civile shqiptare nuk po e përmbush rolin e saj si
vëzhguese duke monitoruar, ushtruar presion mbi institucionet dhe informuar qytetarët,
gjëra të cilat janë thelbësore për demokracinë”.15

Burimet
Qëndrueshmëria financiare është një sfidë thelbësore përkundër përvojës, vendndodhjes
ose madhësisë së OShC-ve. Shumica dërrmuese e OShC-ve nuk kanë fond rezervë në
organizatën e tyre,16 dhe ka mungesë të diversitetit në burimet e financimit. Shumë
nga OShC-të më të mëdha në vend vazhdojnë të mbështeten kryesisht në grante nga
donatorë ndërkombëtarë, me pjesën më të madhe të fondeve që vijnë nga Bashkimi
Evropian (BE).17 Financimi shtetëror është në dispozicion për OShC-të por ka mbetur i
ulët për vite me radhë. Për më tepër, financimi i shtetit është i kufizuar dhe shpesh vjen
14 Intervista Nr. (5), me përfaqësuesin e OShC-së në Tiranë (20 gusht 2020).
15 Intervista Nr. (6), me përfaqësuesin e OShC-së në Vlorë (26 gusht 2020).
16 Partnerët Shqipëri, 2019. Hartëzimi dhe Vlerësimi i Rrjeteve të Organizatave të Shoqërisë Civile
në Shqipëri, Tiranë: Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim.
17 Azizaj dhe Shehu, 2020. Indeksi i Qëndrueshmërisë së Organizatave të Shoqërisë Civile 2019,
Uashington D.C.: Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID).
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me kushtëzime,18 qoftë në formën e mbulimit të favorshëm për institucionet shtetërore
ose të praktikave korruptive që ndërtojnë marrëdhënie klienteliste midis shtetit dhe
OShC-ve.
Në një mjedis të tillë, OShC-të nganjëherë preferojnë të jenë vetëm në ndërmarrjen e
iniciativave për të mbajtur veten financiarisht,19 dhe nganjëherë aplikojnë për fonde edhe
në fushat ku ato nuk kanë ekspertizë specifike të nevojshme për zbatimin e projektit.20
Kështu, bashkëpunimi midis OShC-ve bëhet jashtëzakonisht i vështirë në një mjedis ku
burimet financiare janë të pakta dhe secila organizatë përpiqet të mbijetojë.21
Pamundësia për të krijuar organizata të strukturuara mirë dhe për të ndërtuar
ekspertizë ka ndikuar negativisht në angazhimin e OShC-ve në iniciativa që kanë të bëjnë
me veprime kundër KO. Mundësitë e kufizuara të financimit ndikuan në punën e OShC-ve
në të gjitha nivelet dhe kanë çuar në një agjendë të drejtuar nga donatorët në vend të një
agjende që është më e akorduar për t’iu përgjigjur nevojave lokale. Përkundër një roli të
rritur kohët e fundit kundër KO të donatorëve të jashtëm në Shqipëri, disa të anketuar
përshkruan mungesën e interesit të donatorëve si arsyen kryesore pse kontributi i
OShC-ve është kaq i dobët në përpjekjet kundër KO.

Njohuria
Infrastruktura e njohurive që mbështesin sektorin e OShC-ve është përmirësuar pak
gjatë viteve të mëparshme pasi nën-grantet e reja dhe programet e asistencës teknike
kanë ofruar mundësi për OShC-të shqiptare për të zhvilluar burimet dhe kapacitetet e
tyre.22 Megjithëse trajnime të tilla rrallë kanë përfshirë temat kundër KO, pikëpamja e
përgjithshme e të anketuarve është se ata mund të kontribuojnë indirekt në parandalimin
e krimit duke organizuar fushata ndërgjegjësimi për të rinjtë dhe duke mbështetur
komunitetet në parandalimin e atyre që rrezikojnë të kthehen ndaj krimit.
Siç tregohet nga të anketuarit e këtij studimi, përveç mediave dhe OShC-ve për
mbështetjen e viktimave, të cilët përshkruhen gjatë intervistave si të informuar mirë në
lidhje me KO, OShC-të e tjera perceptojnë se kanë pak njohuri në këtë fushë. OShC-të
e angazhuara në mbështetjen e viktimave dhe sigurimin e shërbimeve theksuan se
rregulloret e sferës së tyre të punës evoluojnë vazhdimisht dhe ato duhet të trajnojnë
herë pas here personelin e tyre për rregulloret e ndryshuara dhe të rifreskojnë njohuritë
e tyre.23 Për këtë, OShC-të organizojnë trajnime për personelin e tyre ose marrin pjesë në
trajnime të organizuara nga aktorë të tjerë, gjë që ka kufizimet e veta sepse informacioni
i marrë është bazik, punëtoritë rajonale nuk pasqyrojnë ndryshimet në vend dhe njohuritë
e rritura nuk çojnë domosdo në përparim në karrierë. Vlen të përmendet se OShC-të
që janë pjesë e rrjeteve ndërkombëtare ose rajonale janë në avantazh sepse ndarja e
njohurive dhe ndërtimi i kapaciteteve është pjesë e objektivave të rrjeteve të tyre.
18 Intervista Nr. (7), me një përfaqësues të një grupi jozyrtar në Kamëz (27 Gusht 2020).
19 Intervista Nr. (10), me përfaqësuesin e OShC-së në Tiranë (8 Shtator 2020).
20 Intervista Nr. (5), me përfaqësuesin e OShC-së në Tiranë (20 gusht 2020).
21 Intervista Nr. (5), me përfaqësuesin e OShC-së në Tiranë (20 gusht 2020).
22 Azizaj dhe Shehu, 2020 Indeksi i Qëndrueshmërisë së Organizatës së Shoqërisë Civile 2019,
Uashington DC: Shtetet e Bashkuara
23 Intervista Nr. (5), me përfaqësuesin e OShC-së në Tiranë (20 gusht 2020).
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Praktikat
Ka pak projekte të shoqërisë civile në Shqipëri të përqendruara në fushën kundër KO
pasi projektet që synojnë KO janë të pakta. Shumica e të anketuarve e konsideruan
rolin e OShC-ve në këtë fushë si të rëndësishëm, por ata kishin vështirësi për të dhënë
shembuj të iniciativave të suksesshme kundër KO. OShC-të e përqendruara në
mbështetjen e viktimave theksuan se ato kanë kontribuar në mënyrë të konsiderueshme
në ri-integrimin e viktimave të trafikimit gjatë viteve të 90-ta dhe në fillim të viteve
të 2000-ta. Disa të anketuar përshkruan aktivitetet e ndërgjegjësimit me të rinjtë si
iniciativat e tyre më të suksesshme, ndërsa të tjerët besojnë se OShC-të kanë një rol
më të rëndësishëm që shkon përtej aktiviteteve të ndërgjegjësimit, duke përfshirë rolin
e tyre si roje vëzhguese në monitorimin dhe avokimin e një performance më të mirë
institucionale, si dhe presionin ndaj institucioneve shtetërore në sigurimin e informacionit
për qytetarët. Këto iniciativa do të kërkonin burime njerëzore dhe ekspertizë teknike të
ndërtuara përmes përpjekjeve të vetëdijshme e jo përmes iniciativave ad hoc.
Roli i OShC-ve në këtë fushë ka qenë i dobët, pjesërisht sepse aktivitetet e tyre janë të
bazuara në projekte dhe shpesh janë pa vazhdimësi,24 por gjithashtu si rezultat i paqëndrueshmërisë financiare që i bën OShC-të financiarisht të cenuara dhe lehtësisht të ndikuara nga aktorët e tjerë.25 Kontributi i OShC-ve është veçanërisht i rëndësishëm në
zonat e thella ku - duke pasur parasysh mungesën e mundësive - të rinjtë janë më të
cenuar për t’u bashkuar me grupet e KO. Për këtë, sektori i shoqërisë civile është i pajisur
mirë në arsimin e të rinjve duke u ofruar atyre aftësi dhe mundësi për t’i drejtuar ata drejt
profesioneve të ligjshme dhe për t’u distancuar nga KO, dhe gjithashtu për t’i dhënë fund
tolerancës së shoqërisë ndaj krimit.26
Një kontribut i rëndësishëm drejt angazhimit më të madh të OShC-ve në iniciativat kundër
KO është projekti i financuar nga BE-ja CAUSE (Pasuritë e Konfiskuara të Përdorura për
Eksperimentime Sociale), iniciativë e parë e këtij lloji në Shqipëri ose BP.27 Objektivi i
projektit është të krijojë një model të ripërdorimit të qëndrueshëm të pasurive të konfiskuara nga KO përmes promovimit dhe zhvillimit të kulturës së sipërmarrjes sociale dhe
luftës kundër KO. Projekti siguron mundësi, aftësi dhe mbështetje financiare për OShC-të
që janë të interesuara në zhvillimin e ndërmarrjeve shoqërore dhe i bën ato të afta të
krijojnë të ardhura dhe të kontribuojnë në ekonominë lokale, por më e rëndësishmja, siç
argumentoi një i anketuar,28 ky projekt jep mesazhin se ajo që është vjedhur nga shoqëria
do të kthehet.

24 Intervista Nr. (6), me përfaqësuesin e OShC-së në Vlorë (26 gusht 2020).
25 Intervista Nr. (8), me përfaqësuesin e OShC-së në Shkodër (5 Shtator 2020).
26 Intervista Nr. (9), me përfaqësuesin e OShC-së në Tiranë (7 Shtator 2020).
27 Partnerët Shqipëri, 2020. CAUSE - Pasuritë e Konfiskuara të Përdorura për Eksperimentime
Sociale, Tiranë: Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim.
28 Intervista Nr. (10), me përfaqësuesin e OShC-së në Tiranë (8 Shtator 2020).
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Bashkëpunimi
Përshtypja e përbashkët midis të anketuarve është se bashkëpunimi midis OShC-ve
në përpjekjet kundër KO është i dobët si rezultat i paqëndrueshmërisë financiare,
mungesës së rrjeteve të OShC-ve, mungesës së personelit të OSHC-ve, rrezikut që
paraqet KO, mungesës së vëmendjes së donatorëve dhe sepse KO perceptohet si fushë
pa vend për shoqërinë civile.
Disa pengesa u theksuan në lidhje me bashkëpunimin e OShC-ve. OShC-të e të njëjtave
rrjete dhe koalicione kanë bashkëpunim të mirë me njëra-tjetrën, ndërsa bashkëpunimi
me OShC-të jashtë këtyre koalicioneve ose rrjeteve është i dobët. Ekziston një pabarazi
gjeografike midis OShC-ve - ndërsa OShC-të lokale bashkëpunojnë me njëra-tjetrën,
në nivelin kombëtar OShC-të e bazuara në Tiranë dominojnë sektorin dhe ato rrallë
angazhojnë OShC-të lokale. Një hendek i tillë qendër kundër periferisë është vërejtur
edhe nga hulumtime të tjera mbi këtë temë.29 Mungesa e vazhdimësisë së veprimeve
dhe çështjeve në mesin e OShC-ve kundër KO u theksua si një pengesë tjetër për
bashkëpunimin e tyre.30
Megjithëse 72% e organizatave janë pjesë e një rrjeti ose koalicioni në Shqipëri,31 nuk
ka rrjet të OShC-ve kundër KO. Të anketuarit theksuan nevojën për rrjete dhe aleanca në
këtë fushë.32 Siç e tha një i anketuar:
“Ekziston një nevojë për të përmirësuar ndarjen e informacionit midis organizatave, bashkëpunimin në formën e projekteve dhe iniciativave të përbashkëta, si
dhe koordinimin për të trajnuar organizata jo të specializuara nga organizata të
specializuara.”33
Kapacitetet dhe nevojat e OShC-ve për të bashkëpunuar dhe bashkuar rrjetet kanë një
rëndësi të veçantë në kontekstin e amplifikimit të çështjeve të ndërhyrjes dhe avokimit
dhe rritjen e ndikimit në publikun e gjerë dhe institucionet vendimmarrëse.

Sfidat
Ekzistojnë disa sfida të identifikuara nga të anketuarit. Siç u përmend në pjesët e
mëparshme, paqëndrueshmëria financiare, mungesa e një rrjeti dhe pabarazia gjeografike
e bëjnë të vështirë bashkëpunimin midis OShC-ve kundër KO. Këto të shoqëruara me
një agjendë të drejtuar nga donatorët dhe mungesa e vazhdimësisë së veprimeve
dhe çështjeve midis OShC-ve kundër KO rezultojnë në një prapambetje. Ndërsa një
përfaqësues i organizatës joqeveritare të medias argumentoi:
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29 Bino dhe të tjerët, 2020. Pjesëmarrja e Shoqërisë Civile në Vendimmarrje në Shqipëri, Tiranë:
Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim.
30 Intervista Nr. (1), me përfaqësuesin e OShC-së në Tiranë (21 korrik 2020).
31 Partnerët Shqipëri, 2019. Vlerësimi i kapacitetit dhe nevojave për organizatat e shoqërisë
civile në Shqipëri, Tiranë: Partnerët Shqipëri.
32 Intervista Nr. (9), me përfaqësuesin e OShC-së në Tiranë (7 Shtator 2020).
33 Intervista Nr. (3), me përfaqësuesin e OShC-së në Vlorë (3 gusht 2020).

“Detyra jonë është t’i bëjmë çështjet publike, atëherë OShC-të tjera duhet të
ndjekin çështjen në sistemin e drejtësisë. Ndryshe nga OShC-të mjedisore, kjo
nuk ka ndodhur kurrë më parë me OShC-të kundër KO.”34
Ekziston një perceptim i përbashkët që KO është një çështje që i përket ekskluzivisht
sistemit të drejtësisë penale (SDP) me pak rol për kontributin e OShC-ve. Për më tepër,
SDP zakonisht nuk ofron informacionin e duhur kur pyetet nga OShC-të, veçanërisht kur
ka raste të KO dhe korrupsionit të nivelit të lartë.35 Bashkëpunimi i dobët me SDP është
parë si i dyfishtë, nga njëra anë ata nuk i përfillin kritikat, por nga ana tjetër, shumë pak
OShC-ë kanë aftësinë për të bërë një vlerësim profesional të performancës së SDP.36
Shumica e OShC-ve kundër KO nuk janë kërcënuar drejtpërdrejt, megjithatë, ato
ndjehen të frikësuara, veçanërisht organizatat joqeveritare të mediave kur raportojnë
raste hulumtimi të KO dhe korrupsionit të nivelit të lartë. Ky kërcënim i perceptuar
përmendet nga autorë të tjerë37 të cilët shpjegojnë se në shoqëritë autokratike të tilla si
në BP, vetëm një grusht njerëzish kontrollojnë ekonominë dhe shpërndarjen e pushtetit
politik, dhe në këtë mjedis, hapësira për shoqërinë civile për të ekspozuar rrjetet e KO dhe
korrupsionin bëhet më sfiduese.

Perspektiva e drejtësisë penale
Në përgjithësi, OShC-të dhe institucionet qeveritare (lokale dhe qendrore) duhet të
rrisin transparencën, besimin dhe bashkëpunimin ndërmjet njëri-tjetrit.38 Gjysma
e të anketuarve të këtij raporti pohojnë se rrallë bashkëpunojnë me institucionet e
qeverisë qendrore, ndërsa më shumë se një e katërta e tyre pohojnë se nuk kanë fare
bashkëpunim. Zbatimi i ligjit, miratimi me kohë i akteve nënligjore dhe rregulloreve
dhe implementimi mbeten faktor pengues për pjesëmarrjen e shoqërisë civile dhe
ndërveprimeve me autoritetet publike.39 Ndërsa në çështjen e KO bashkëpunimi midis
OShC-ve dhe institucioneve shtetërore është edhe më i vështirë, duke pasur parasysh
infiltrimin e KO në autoritetet shtetërore dhe rrezikun që paraqet.40
Disa nga OShC-të që punojnë në mbështetjen e viktimave argumentojnë se SDP nuk
arrin të sigurojë informacionin e duhur për viktimat, gjë që çon në ndjenja të pasigurisë,
mosbesimit dhe përkeqësimit të shëndetit të viktimave.41 Për më tepër, disa nga viktimat
34 Intervista Nr. (1), me përfaqësuesin e OShC-së në Tiranë (21 korrik 2020).
35 Po aty.
36 Intervista Nr. (4), me përfaqësuesin e OShC-së në Tiranë (29 korrik 2020).
37 Hoxhaj, 2019. Blogs - London School of Economics. [Online]. Në dispozicion në: https://
blogs.lse.ac.uk/europpblog/2019/10/30/civil-society-needs-support-to-fight-corruption-and-organized-crimes-c-Crule-organized-in-the-western-balkans/ [Shikuar më 5 tetor 2020].
38 Partnerët Shqipëri, 2019. Vlerësimi i kapacitetit dhe nevojave për organizatat e shoqërisë
civile në Shqipëri, Tiranë: Partnerët Shqipëri.
39 Bino dhe të tjerët, 2020. Pjesëmarrja e Shoqërisë Civile në Vendimmarrje në Shqipëri, Tiranë:
Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim.
40 Shih Zhilla dhe Lamallari., 2015. Vlerësimi i Kërcënimit të Krimit të Organizuar në Shqipëri,
Tiranë: Fondacioni i Shoqërisë së Hapur Shqipëri, f. 45-46; shih gjithashtu Hoxhaj, 2019. Blogs
- London School of Economics. [Online]. Në dispozicion në: https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2019/10/30/civil-society-needs-support-to-fight-corruption-and-organized-crimes-c-Cruleorganized-in-the-western-balkans/
41 Intervista Nr. (3), me përfaqësuesin e OShC-së në Vlorë (3 gusht 2020).
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konsiderojnë tërheqjen e akuzave të tyre për shkak të frikës nga shfrytëzuesit e tyre në
industrinë e seksit ose punës,42 kështu, ekziston nevoja për ndryshime në qasjen e SDP
ndaj viktimave. SDP është përqendruar kryesisht në kryesit e veprës penale dhe neglizhon viktimat, me të cilat kryesisht punojnë OShC-të kundër KO.43
Shpesh imazhi i OShC-ve ndikohet nga narrativet negative si kapja, blerja ose kërkimi i
parave, të cilat riprodhohen nga politikanët dhe media44, dhe mund të ketë paragjykime
të cilat e bëjnë më të vështirë bashkëpunimin midis OShC-ve dhe SDP-së.45 Siç kanë
argumentuar më parë autorë të tjerë,46 shkëmbimi sistematik i informacionit mund të
jetë hapi i parë në rritjen e bashkëpunimit midis OShC-ve në rajon dhe marrëdhëniet e
tyre me SDP-në sepse është e rëndësishme që OShC-të të mbajnë një rol monitorues mbi
institucionet shtetërore.
Lidhur me sigurinë e mjedisit ku OSHC-të veprojnë, shumica e të anketuarve nuk e
perceptojnë mjedisin si të sigurt, pavarësisht se nuk janë kërcënuar ose frikësuar
drejtpërdrejt nga KO. Organizatat joqeveritare të mediave ndjehen të frikësuara kur
raportojnë raste hulumtimi të KO dhe korrupsionit të nivelit të lartë.47 Për më tepër,
disa nga OShC-të nuk ishin të gatshme të ofronin informacion të detajuar në lidhje me
kërcënimet e bëra ndaj tyre. Sidoqoftë, gjetjet nga intervistat sugjerojnë që OShC-të
e përfshira në mbështetjen e viktimave marrin kërcënime nga kryesit e krimeve, siç
argumentoi një i anketuar,48 mungesa e mbrojtjes së përshtatshme të shtetit u mundëson
grupeve të KO të kërcënojnë profesionistët e shoqërisë civile.

Konkluzione
Përfshirja e OShC-ve në luftën kundër KO pengohet nga një numër faktorësh të ndërlidhur.
OShC-të nuk janë të përqendruara në luftën kundër KO pasi ato tradicionalisht kanë parë
rolin e tyre në përmbushjen e objektivave të përcaktuara nga donatorë të huaj, të cilët nuk
i kanë dhënë prioritet çështjes së luftës kundër KO. Edhe pse kohët e fundit ekziston një
qasje më aktive nga donatorët e huaj për këto çështje, iniciativat e tyre janë ende të pamjaftueshme në lidhje me nevojat.
Mungesa e ndërveprimit midis OShC-ve dhe SDP-së për të marrë informacion e bën
edhe më të vështirë për OShC-të që të përfshihen në përpjekjet për të luftuar KO.
Ky bashkëveprim bëhet edhe më i vështirë pasi OShC-të nuk kanë kapacitet për të kryer
hulumtime ose projekte të tjera që ndihmojnë në luftën kundër KO.
42 Po aty.
43 Intervista Nr. (2), me përfaqësuesin e OShC-së në Tiranë (30 korrik 2020).
44 Fushatat e shpifjeve ose narrativet negative kundër OShC-ve përdoren nga politikanët në
Shqipëri, të cilat kanë ndikuar në mbylljen e hapësirës dhe mundësive të tyre për të marrë pjesë
në vendimmarrje. Për më shumë shih: Bino dhe të tjerët, 2020. Pjesëmarrja e Shoqërisë Civile në
Vendimmarrje në Shqipëri, Tiranë: Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, f. 21-22
45 Intervista Nr. (10), me përfaqësuesin e OShC-së në Tiranë (8 Shtator 2020).
46 Amerhauser, 2019. Si mundet shoqëria civile t’i kundërvihet krimit të organizuar në Ballkanin
Perëndimor? Vështrime dhe rekomandime nga angazhimet e tryezës së rrumbullakët me aktorët
e shoqërisë civile në të gjithë rajonin, Gjenevë: Nisma Globale Kundër Krimit të Organizuar Transnacional.
47 Intervista Nr. (1), me përfaqësuesin e OShC-së në Tiranë (21 korrik 2020).
48 Intervista Nr. (4), me përfaqësuesin e OShC-së në Tiranë (29 korrik 2020).
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Nuk ka rrjet të OShC-ve kundër KO në Shqipëri dhe vetëm disa OShC-ë zbatojnë në
mënyrë primare projekte kundër KO. Pothuajse e gjithë puna e tyre është e përqendruar
në mbështetjen e viktimave ose parandalimin e krimit, me pak projekte në fushat e
monitorimit dhe avokimit të një performance më të mirë institucionale ose hulumtimit të
rasteve specifike të KO.

Rekomandime
Të krijohet një rrjet i OShC-ve kundër KO në mënyrë që të rritet bashkëpunimi i tyre
në formën e projekteve të përbashkëta, t’i jepet hov rolit të tyre në terren dhe të
përmirësohen njohuritë e tyre dhe shkëmbimi i informacionit.
Rrjeti kundër KO duhet të organizojë aktivitete për ndërtimin e kapaciteteve të cilat
janë të nevojshme për OShC-të të cilat punojnë në projekte kundër KO. Trajnimet dhe
angazhimet e shtuara arsimore janë të nevojshme për të siguruar ngritjen e kapaciteteve
të personelit të OShC-ve në terren.
Donatorët e huaj kanë nevojë t’i japin prioritet çështjes së luftës kundër KO, pasi kjo
është çështje thelbësore në vend.
Ekziston një nevojë për të diversifikuar rolin e OShC-ve në hulumtimin e KO në
Shqipëri dhe në praktikat institucionale të përdorura për ta luftuar atë. Hulumtimi duhet
të përqendrohet në trafikimin e drogës, lidhjet midis politikës, biznesit dhe tregtisë së
paligjshme, pastrimit të parave dhe trafikimit të qenieve njerëzore.
SDP duhet të jetë më i hapur dhe më bashkëpunues me OShC-të. Është thelbësore
për autoritetet që zbatojnë ligjin të ofrojnë siguri për OShC-të kundër KO që zbatojnë
projekte kundër KO. Edhe pse shumica e OShC-ve nuk janë kërcënuar drejtpërdrejt, ato
ndjehen të frikësuara, veçanërisht organizatat joqeveritare të mediave kur raportojnë
raste hulumtimi të KO dhe korrupsionit të nivelit të lartë.
Shoqëria civile duhet të rrisë ndërgjegjësimin në fushën e KO, dhe të ndërtojë një
kundërnarrativë, sepse një përqindje e konsiderueshme e të rinjve nuk e perceptojnë atë
si domosdoshmërisht të keq.
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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
Qëllimi i këtij studimi empirik është të analizojë përpjekjet dhe ndikimin e shoqërisë
civile dhe të përmirësojë kapacitetet e organizatave të shoqërisë civile (OShC-ve) në
trajtimin e çështjes së krimit të organizuar (KO) si dhe forcimin e marrëdhënieve midis
OShC-ve dhe institucioneve shtetërore në Bosnjë dhe Hercegovinë. Qëllimi është të
formulojë rekomandime për të forcuar, mbështetur dhe promovuar më tej OShC-të që
merren me KO dhe për të inkurajuar bashkëpunim më të mirë dhe angazhim më të madh
në luftën kundër KO në Bosnjë dhe Hercegovinë.
Lidhur me hulumtimin në tryezë, është përdorur metoda e analizës kualitative të
përmbajtjes së dokumenteve për të analizuar kornizën ligjore kombëtare dhe dokumente
të tjerë strategjike në lidhje me luftën kundër KO. Intervistat u zhvilluan me 6 përfaqësues
të OShC-ve, si dhe me përfaqësues të sistemit të drejtësisë penale përmes një fokus
grupi.
Në Bosnjë dhe Hercegovinë nuk ka numër të madh të OShC-ve që merren me KO, dhe
bashkëpunimi midis OShC-ve dhe sistemit të drejtësisë penale mund të përshkruhet si
mesatar, dhe se ka disa boshllëqe në koordinimin e ndërsjellë.
Sipas përfaqësuesve, mënyrat në të cilat OShC-të arsimojnë dhe trajnojnë punonjësit e
tyre për t’u marrë me KO dhe korrupsionin janë kryesisht trajnime, arsimime, seminare,
uebinare, konferenca dhe tubime profesionale. Gjithashtu u theksua se është e
nevojshme të përmirësohen kapacitetet njerëzore dhe teknike në drejtim të pajisjeve të
TI dhe të rritet njohuria e hulumtuesve në lidhje me KO. Shumë OShC nuk kanë privilegjin
e financimit të qëndrueshëm për të mundësuar punonjësit e tyre të specializohen nga
afër dhe të merren ekskluzivisht vetëm me KO dhe korrupsionin dhe mjedisi i sigurisë
në të cilin ata kryejnë aktivitetet në lidhje me krimin e organizuar dhe korrupsionin nuk
është mjaft i sigurt.
Fokusi kryesor i aktiviteteve të zbatuara nga OShC-të ose rrjetet është parandalimi i KO
përmes veprimit si vëzhgues dhe vënia në dukje e mangësive për këtë çështje. Siç shihet
nga perspektiva e drejtësisë penale, roli i shoqërisë civile në luftën kundër KO më së
shpeshti karakterizohet si luftë përmes mediave, d.m.th. gazetarisë hulumtuese.
Duke pasur parasysh situatën e përgjithshme në lidhje me pandeminë e koronavirusit,
aktivitetet e OShC-ve janë mjaft të kufizuara. Kapacitetet e OShC-ve të caktuara janë
ridrejtuar në sfidat e sjella nga Covid-19. Qëllimi i kësaj analize është të përmirësojë
kapacitetet e OShC-ve në trajtimin e çështjes së KO dhe të forcojë marrëdhëniet midis
OShC-ve dhe institucioneve shtetërore, si dhe të marrë njohuri më të thella për kapacitetet,
mundësitë, arsimin dhe sfidat e tyre.
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HYRJE
Krimi i organizuar është një nga format e rrezikimit të sigurisë që tërheq më së shumti
vëmendjen e pothuajse çdo vendi. Ndikimi negativ në shoqëri dhe në shtet nuk kufizohet
ekskluzivisht në vepra specifike kriminale, por në shumicën e rasteve mund të reflektohet
edhe në proceset politike dhe ekonomike.
Për sa i përket Bosnjës dhe Hercegovinës, ekziston numër jashtëzakonisht i madh i
aktiviteteve të krimit të organizuar, por ndër ato më dominuese janë trafikimi i drogës,
pastrimi i parave, trafikimi i qenieve njerëzore dhe forma të tjera të krimit të organizuar.
Duke marrë parasysh dokumentet e Bashkimit Evropian në lidhje me situatën në BeH,
mund të konkludohet se korrupsioni është vazhdimisht një nga fenomenet që tërheq
më së shumti vëmendjen në shoqërinë e BeH. Siç thanë ata në dokumentet e tyre lidhur
me BeH për 2018, 2019 dhe 2020, korrupsioni është ende shumë i pranishëm dhe është
shkak për shqetësim serioz, pasi ndikimi i drejtpërdrejtë politik në jetën e përditshme të
qytetarëve është i dukshëm në të gjitha nivelet.
Kjo analizë do të shërbejë për të shqyrtuar marrëdhëniet midis OShC-ve dhe sistemit të
drejtësisë penale dhe për të marrë një pamje reale të gjendjes së marrëdhënieve midis tyre.
Në vazhdim të këtij raporti, fokusi është në analizën e kornizave ligjore dhe strategjive
në luftën kundër KO, kapacitetet e njohurive dhe praktikat e OSHC-ve dhe sistemin
e drejtësisë penale, praktikat dhe sfidat me të cilat përballen, dhe nivelin e tyre të
bashkëpunimit reciprok.

Analiza e kornizës ligjore dhe strategjike
Duke marrë parasysh situatën specifike të shtetit dhe rendin kushtetues në Bosnjë dhe
Hercegovinë, ekzistojnë katër ligje penale: Kodi Penal i Bosnjës dhe Hercegovinës,1 Kodi
Penal i Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës,2 Kodi Penal i Republikës Serbe3 dhe
Kodi Penal i Rrethit Brçko.4
Gjithashtu, përveç legjislacionit të mësipërm, një nga ligjet më të rëndësishëm për punën dhe
aktivitetet e OShC-ve është Ligji për Lirinë e Qasjes në Informata5 në BeH. Ky ligj siguron që
çdo person fizik dhe juridik ka të drejtën për qasje në informata nën kontrollin e autoritetit
publik, dhe çdo autoritet publik ka detyrim të duhur për të publikuar informata të tilla.
Përveç Kodeve Penale dhe legjislacionit tjetër, një qasje aktive ndaj kësaj çështje është
zhvillimi i Vlerësimit të Kërcënimit të Krimit të Organizuar, Strategjive dhe Planeve të
Veprimit për Luftën kundër Krimit të Organizuar në BeH,6 si dhe Strategjive dhe Planeve
të Veprimit për Luftën kundër Korrupsionit.7
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1 Kodi Penal i Bosnjës dhe Hercegovinës.
2 Kodi Penal i Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës.
3 Kodi Penal i Republikës Serbe.
4 Kodi Penal i Rrethit Brçko të Bosnjës dhe Hercegovinës.
5 Ligji për Lirinë e Qasjes në Informata
6 Strategjia për Luftën Kundër Krimit të Organizuar në Bosnjë dhe Hercegovinë për periudhën
2017-2020. f. 3
7 Strategjia për Luftën Kundër Korrupsionit në Bosnjë dhe Hercegovinë (2015-2019)

Këshilli i Ministrave i Bosnjës dhe Hercegovinës ka miratuar katër Strategji për Luftën
kundër Krimit të Organizuar dhe ka gjithashtu Strategjinë për Luftën kundër Korrupsionit
në BeH të nxjerrë nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit dhe Koordinimin e Luftës
kundër Korrupsionit.
Ekzistojnë strategji të tjera, si në nivelin shtetëror ashtu edhe në ato të entiteteve, që
janë të lidhura ngushtë me luftën kundër KO. Disa prej tyre janë: Strategjia për Luftimin e
Trafikimit të Qenieve Njerëzore në BeH, Strategjia Shtetërore për Kontrollin e Narkotikëve,
Parandalimin dhe Luftimin e Abuzimit të Drogës në BeH, Strategjia për Kontrollin e
Armëve të Vogla dhe Armëve të Lehta në BeH, etj.
Në të gjitha këto strategji të përmendura, parimet e tyre tregojnë nevojën për përfshirjen
e shoqërisë civile në luftën kundër fenomenit të KO.
Ndoshta dy parimet më të rëndësishme në Strategjinë për Luftën kundër Krimit të
Organizuar në BeH, janë “parimi i koordinimit dhe bashkëpunimit”, i cili nënkupton që
procedurat për të luftuar krimin e organizuar duhet të bazohen në një koncept të vetëm
të bashkëpunimit midis sektorëve publik dhe privat, organizatave ndërkombëtare në
BeH, shoqërisë civile dhe qytetarëve, si dhe parimit të “sektorit publik dhe privat dhe
pjesëmarrjes së shoqërisë civile” - që nënkupton bashkëpunimin aktiv midis sektorëve
publik dhe privat me shoqërinë civile, institucionet ndërkombëtare dhe qytetarët.8
Si kandidate e mundshme për anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe si vend i përkushtuar ndaj procesit të integrimit Euro-Atlantik, Bosnja dhe Hercegovina është zotuar që të
forcojë sundimin e ligjit dhe të forcojë institucionet në fushën e drejtësisë dhe të punëve
të brendshme.9

Burimet
OShC-të e intervistuara financohen nga donatorë, kështu që mbështetja themelore për
kostot institucionale është gjithmonë jashtëzakonisht e dobishme, gjithashtu si sigurimi
i më shumë fondeve për rritjen e numrit të hulumtuesve në luftën kundër korrupsionit
dhe KO.
Kapaciteti i nevojitur nga OShC-të për të kryer aktivitetet e tyre të përditshme në mënyrë
efektive, përfshirë aktivitetet kundër krimit të organizuar dhe për parandalimin e
korrupsionit, është arsimimi në fushën e luftës kundër KO.
Lidhur me pyetjen për numrin e punonjësve me orar të plotë, një organizatë nuk iu
përgjigj kësaj pyetjeje, ndërsa shumica e atyre që iu përgjigjën kësaj pyetje thanë se kanë
nga 1 deri në 5 punonjës me orar të plotë.

8 Strategjia për Luftën Kundër Krimit të Organizuar në Bosnjë dhe Hercegovinë për periudhën
2017-2020. Parimet për Zhvillimin e Strategjisë, f. 6
9 Studimi i Krimit të Organizuar në Bosnjë dhe Hercegovinë, f. 11, Qendra për Studime të
Sigurisë
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Shumica e organizatave kanë deri në 10 punonjës, bashkëpunëtorë dhe vullnetarë me
orare të pjesshme, ndërsa dy prej tyre kanë deri në 20.
1 deri në 5 punonjës merren ekskluzivisht me tema dhe çështje të KO dhe korrupsionit.
Lidhur me profesionin e atyre që merren me këtë çështje, ata janë kryesisht hulumtues,
ndërsa ka edhe organizata ku përfaqësohen gazetarë, ish zyrtarë policor, praktikues të
parandalimit të krimit dhe praktikues të mbështetjes së viktimave.
Aktivitetet e OShC-ve kanë të bëjnë me organizata ndërkombëtare dhe punë në projekte,
financimi i të cilave bazohet në grante nga donatorë të ndryshëm. Kapacitetet mund të
karakterizohen si simbolike dhe rezultatet me arritje të kufizuar, tha një nga përfaqësuesit
e sistemit të drejtësisë penale duke përshkruar kapacitetet e OShC-ve.

Njohuria
Përmes intervistave me përfaqësuesit e organizatave, u zbulua se pothuajse të gjitha ato
kanë njohuri të shkëlqyera ose të mira në lidhje me krimin e organizuar dhe korrupsionin
e nivelit të lartë. Vetëm një përfaqësues i një organizate deklaroi se organizata e tij ka
njohuri mesatare në këto fusha.
Kur pyetën për të përshkruar njohuritë e OShC-ve të tyre mbi përgjegjësitë dhe
performancën e sistemit të drejtësisë penale në luftën kundër KO, situata është e njëjtë.
Pothuajse të gjithë thanë se njohuritë e tyre ishin të mira ose të shkëlqyera.
Ka edhe raste që personeli është arsimuar në mënyrë të pavarur për këto çështje, dhe
kjo është veçanërisht e dukshme gjatë zbatimit të projekteve specifike në lidhje me KO
ose korrupsionin. Njohuritë rreth këtij fenomeni varen nga fokusi i punës së OShC-ve.
Përmes intervistave, mund të mësohet se punonjësit kryesisht trajnohen për krimin
e organizuar dhe korrupsionin përmes arsimit joformal. Hulumtuesit morën pjesë në
trajnime të shumta, uebinare, konferenca dhe tryeza të rrumbullakëta në lidhje me
çështjet e korrupsionit të nivelit të lartë, të organizuara nga organizata joqeveritare
vendase dhe ndërkombëtare.
Sipas perceptimit të përfaqësuesve të institucioneve të së drejtës penale, në lidhje me
kapacitetin dhe aftësinë e OShC-ve për t’u marrë me çështjen e fenomenit të KO, fokusi
ishte në marrjen e një njohurie të re dhe arsimit shtesë, si dhe njohjen e kornizës ligjore
në të cilën ata mund të veprojnë dhe në çfarë niveli lejohen dhe mund të shkojnë hetimet.
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Praktikat
Roli i shoqërisë civile në luftën kundër KO u karakterizua nga të gjithë përfaqësuesit
si shumë i rëndësishëm. OShC-të duhet të luajnë rol më aktiv në luftimin e këtyre
fenomeneve. Shumica e OShC-ve nuk kanë privilegjin e financimit të qëndrueshëm
që do t’i lejonte ato të specializohen ngushtë dhe të merren ekskluzivisht me KO dhe
korrupsionin.
Iniciativat kundër KO janë më së shpeshti bashkëpunim midis disa OShC-ve, të tilla si
konsorciumi ad hoc i OShC-ve për monitorimin e prokurimit publik në sektorin e sigurisë
i krijuar në kuadër të projektit “ACroSS”.
Siç deklaroi një përfaqësues i BIRN: “Është e vështirë të veçosh vetëm një iniciativë, por
si një organizatë mediatike, ne do të dëshironim të theksonim punën e rëndësishme
të shumë redaksive, si në BeH ashtu edhe në rajon (zyrat e BIRN, Zhurnal, Fokus dhe
Capital në BeH, Qendra për Raportim Hulumtues në BeH dhe Serbi, KRIK në Serbi, etj.)
në hetimin dhe raportimin mbi abuzimin e zbuluar institucional dhe publik të pushtetit,
zbatimin joadekuat të ligjit, korrupsionin në mesin e punëtorëve publik, etj.”.
Kur marrim parasysh aktivitetet që OShC-të kryejnë në luftën kundër KO, ato më shpesh
përshkruhen si vëzhguese ose bartëse të veprimtarive arsimore. Përveç kësaj, ekzistojnë
aktivitete në lidhje me gazetarinë hulumtuese, mbështetjen e viktimave dhe parandalimin
e krimit. Pothuajse të gjitha ato merren shpesh me këto lloje aktivitetesh dhe vetëm një
organizatë deklaroi se ata i zhvillojnë rrallë aktivitetet e përzgjedhura.
Fokusi kryesor i të gjitha aktiviteteve të organizatës është reagimi (parandalimi)
rikuperues. Vetëm një organizatë merret gjithashtu me aktivitete vëzhguese.
Zona e krimit në të cilën OShC-të janë më aktive është korrupsioni në lidhje me krimin
e organizuar, ndërsa është interesante që asnjë organizatë nuk merret me çështjet e
drogës, bixhozit të paligjshëm dhe krimit të pronës, ndërsa sa i përket aktiviteteve të
tjera, ato merren me këto çështje pak a shumë deri në një masë.
Disa nga praktikat e OShC-ve janë gjithashtu shkrimi i materialeve arsimore në fushën e
krimit të organizuar dhe korrupsionit, të tilla si studime dhe publikime, si dhe organizimi
i seminareve, punëtorive, uebinarëve etj.
Disa organizata ndjekin dhe shqyrtojnë gjykimet e lidhura me korrupsionin, si dhe të gjitha
rastet që lidhen me abuzimin e mundshëm dhe të supozuar të pushtetit nga qeveria.
Lidhur me përpjekjet e OShC-ve në luftën kundër KO, të anketuarit kishin pikëpamje të
ndryshme, por në përgjithësi, shumica e tyre mendojnë se përpjekjet janë të dobëta ose
mesatare. Është interesante që askush nga të anketuarit nuk u përgjigj se përpjekjet e
organizatave të shoqërisë civile janë të shkëlqyera. Kjo mund të reflektohet në faktin
se shumica e OShC-ve nuk janë të specializuara ngushtë në luftën kundër krimit të
organizuar.
Në fund, sipas përfaqësuesve të intervistuar të OShC-ve, është e nevojshme të rriten
përpjekjet e shoqërisë civile në fushat e luftës kundër korrupsionit të lidhura me krimin e
organizuar, trafikimin e njerëzve dhe pastrimin e parave.
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Bashkëpunimi
Të gjithë përfaqësuesit e OShC-ve u përgjigjën se organizata e tyre është anëtare e
rrjeteve të caktuara të organizatave joqeveritare dhe se ata bashkëpunuan me
organizata të tjera në projekte që lidhen me KO.
Duke shqyrtuar bashkëpunimin e ndërsjellë të OShC-ve, duket interesante se askush
nga të anketuarit nuk mendon se bashkëpunimi midis OShC-ve është i dobët, ndërsa
gjysma e tyre mendojnë se bashkëpunimi i tillë është në nivel mesatar. Nga ana tjetër,
ka edhe të anketuar që mendojnë se bashkëpunimi i tillë është kryesisht i mirë dhe
madje i shkëlqyeshëm.
Sipas shumicës së përfaqësuesve të intervistuar, marrëdhënia midis policisë dhe
OShC-ve është e mirë. Duke marrë parasysh që organizatat shpesh merren me çështje
të sigurisë, ato deklarojnë se bashkëpunimi me policinë është i shpeshtë. Në këto
raste, policia u tregua e gatshme për çdo lloj bashkëpunimi dhe ndihme në zbatimin e
projekteve të caktuara.
Sa i përket Prokurorisë, gjysma e të anketuarve e vlerësojnë këtë bashkëpunim si të mirë,
ndërsa pjesa tjetër e konsideron marrëdhënien si mesatare dhe madje të dobët. Lidhur
me bashkëpunimin me gjykatat, shumica e të anketuarve i konsideruan si mesatare
marrëdhëniet e tyre me gjyqësorin. Duke shikuar profilin e organizatave, përfaqësuesit
e të cilave u intervistuan, organizata veprimtaritë e së cilës janë brenda fushës së
gazetarisë hulumtuese, në përgjithësi ka marrëdhëniet më të dobëta me policinë,
prokurorinë dhe gjyqësorin.
Një nga boshllëqet kryesore midis OShC-ve dhe sistemit të drejtësisë penale
është mungesa e komunikimit të dyanshëm. Shumë projekte dhe iniciativa nuk po
marrin vëmendjen e duhur nga institucionet shtetërore. Gjithashtu, kur bëhet fjalë
për marrjen e informatave nga institucionet shtetërore (deklarata zyrtare ose
dokumente), veçanërisht nga ato gjyqësore, ekziston një mungesë e dhënies së
përgjigjes dhe vullnetit për të shkëmbyer informata. Kjo mund të nënkuptojë se
megjithëse ekziston Ligji për Lirinë e Qasjes në Informata, mund të jetë e nevojshme
të sigurohet arsim shtesë për dispozitat e këtij ligji si dhe zbatimin e tyre, si nga
OShC-të ashtu edhe nga institucionet shtetërore. Një i anketuar gjithashtu deklaroi se,
në përgjithësi, institucionet shtetërore punojnë me shoqërinë civile vetëm në masën
që mund të tregohet se një bashkëpunim i tillë ekziston (minimumi i nevojshëm).

Sfidat
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Sipas përvojave të përfaqësuesve të intervistuar, boshllëku kryesor në koordinimin
dhe bashkëpunimin e OShC-ve është mungesa e një platforme të përbashkët ku ata
do të koordinonin aktivitetet e tyre. Shpesh shfaqen ide të ngjashme të projekteve dhe
disa aktivitete dhe tema mbivendosen. Një nga përfaqësuesit theksoi se ka simpati
të institucioneve shtetërore ndaj OShC-ve të caktuara dhe se institucionet praktikojnë
shpalosjen selektive të informatave.

Kur u pyetën nëse ambienti në të cilin OShC-të punojnë është mjaft i sigurt për t’u marrë
me çështje të KO dhe korrupsionit, shumica e përfaqësuesve u përgjigjën se mjedisi nuk
është mjaft i sigurt dhe se ndonjëherë ka presione të caktuara dhe ndikime politike dhe
frikësim të gazetarëve.
Dy përfaqësues u përballën me kërcënime dhe forma të caktuara të frikësimit, dhe
theksuan se nevojiten trajnime dhe këshilla shtesë për mbrojtjen, kryesisht në drejtim të
mbrojtjes së TI.
Shumica e të anketuarve besojnë se hapësira në të cilën OShC-të veprojnë është
zvogëluar dhe se nuk ka mjaft projekte ose grante, veçanërisht ato që lidhen me
luftën kundër KO dhe korrupsionit. Është theksuar se një nga arsyet është mungesa e
arsimimit dhe njohurive të punonjësve për këtë temë. Ata gjithashtu deklaruan se
është e rëndësishme që institucionet zyrtare, shtetërore ose lokale, të fillojnë të shohin
OShC-të si partnerë të barabartë në luftën kundër KO dhe korrupsionit, duke respektuar
dhe marrë parasysh idetë dhe iniciativat e tyre.

Perspektiva e drejtësisë penale
Pjesëmarrësit e grupit të fokusit i konsiderojnë OShC-të të përbëra kryesisht nga njerëz
të rinj dhe të arsimuar që avokojnë për të drejtat e njerëzve “të zakonshëm”, si dhe të
pakicave dhe grupeve të cenueshme, dhe se OShC-të ofrojnë mbështetje për zhvillimin
dhe përparimin e shoqërisë si tërësi. Duke qenë se publiku ka krijuar perceptim të
mosbesimit të qytetarëve në punën e institucioneve shtetërore përgjegjëse për luftimin
e krimit të organizuar, në vijë të parë dalin OShC-të të cilat përmes komunikimit me
qytetarë “të zakonshëm” mund të marrin informata që do të lejojnë reagimin me kohë
të institucioneve kompetente dhe sigurisht rikthimin e besimit të qytetarëve në
sundimin e ligjit.
Pjesëmarrësit besojnë se ka nevojë që shoqëria civile, me të gjitha aspektet e saj, të
marrë pjesë në luftën kundër KO në përputhje me aftësitë e saj. Shoqëria civile mund
të veprojë në mënyrë korrigjuese për drejtësinë penale dhe institucionet e tjera.
Ata deklaruan se KO në kohën moderne ka marrë forma më të sofistikuara, kështu që
ekziston nevoja për veprim të përbashkët dhe të ndërlidhur.
Sa i përket rolit të shoqërisë civile në luftën kundër KO, roli i tyre më së shpeshti
karakterizohet si luftë përmes mediave, d.m.th. gazetari hulumtuese, por duhet të merret
parasysh se gazetaria hulumtuese mund të ketë gjithashtu efekt të kundërt në kuptimin
që gazetarët mund të publikojnë informata që nuk janë verifikuar dhe që nuk janë të
besueshme, dhe në disa raste, mund të ketë prapavijë politike pas tyre.
Kur bëhet fjalë për korrupsionin dhe zbulimin e aktiviteteve kriminale në fazën e tyre të hershme
ose fillestare, ai u theksua si një segment i KO në të cilin roli i OShC-ve është i nevojshëm.
Kur u pyet për iniciativat më të suksesshme të OShC-ve, një pjesëmarrës përmendi se:
“Të gjitha iniciativat e iniciuara dhe zbatuara nga shoqëria civile janë domethënëse dhe
që synojnë zhvillimin dhe përparimin e vendit tonë në rrugën e tij drejt anëtarësimit në
Bashkimin Evropian. Një nga parakushtet themelore për t’u bashkuar me BE-në është
lufta kundër të gjitha llojeve të krimit të organizuar, që do të thotë se çdo iniciativë që
kontribuon në një rezultat konkret është ‘më e rëndësishmja dhe më e suksesshmja’”.
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Përpjekjet aktuale të shoqërisë civile për të vepruar kundër KO në Bosnjë dhe Hercegovinë, siç shihet nga policia dhe gjyqësori, kanë qenë përpjekje për të arritur një punë më
efikase dhe më të drejtë. Është e rëndësishme të theksohet se pjesëmarrësit gjithashtu
vunë re konkurrencën midis OShC-ve në luftën për projekte dhe financime, dhe kështu
ato veprojnë në mënyrë të pakoordinuar. Ata deklarojnë se më shumë mund të arrihet
përmes sinergjisë së OShC-ve, përfundoi një nga pjesëmarrësit në grupin e fokusit.
Bashkëpunimi i pjesëmarrësve, si përfaqësues të sistemit të drejtësisë penale dhe
OShC-ve, shpesh reflektohet në trajnime, seminare dhe tubime profesionale të
organizuara nga OShC-të. U theksua se ky segment i bashkëpunimit është i dobishëm
për të dyja palët.
Boshllëku kryesor në bashkëpunimin midis sistemit të drejtësisë penale dhe OShC-ve
është pikërisht bashkëpunimi i pamjaftueshëm dhe mungesa e komunikimit. Siç
deklaroi një nga pjesëmarrësit “deri më tani, në punën time, kam pasur kontakte me
organizata të shoqërisë civile vetëm përmes trajnimeve të caktuara në fushën e
‘korrupsionit’, të cilat janë një shembull pozitiv i bashkëpunimit, por në parim mendoj
se ky segment i bashkëpunimit mund dhe duhet të përmirësohet“.
Kur merret në konsideratë mjedisi i sigurisë në të cilin veprojnë OShC-të, asnjë
nga pjesëmarrësit në grupin e fokusit nuk ishte përfshirë në një rast kur dikush po
ushtronte presion mbi ta, por sipas një interviste me përfaqësuesit e shoqërisë civile,
dy nga përfaqësuesit e OShC-ve u përballën me presion përmes mediave dhe rrjeteve
sociale, si dhe padive gjyqësore.
Besimi i qytetarëve në sistemin e drejtësisë penale, i cili është dëmtuar nga ngjarje të
ndryshme, do të fillojë të rritet, dhe kështu OShC-të do të jenë më të angazhuara në luftën
kundër KO.

Konkluzione
OShC-të shpesh përfshihen në luftën kundër KO dhe korrupsionit përmes aktiviteteve të
projekteve, por nuk ka shumë prej tyre për të cilat lufta kundër KO është aktiviteti i vetëm
i punës. Mund të vërehet se problemi i specializimit të OShC-ve është i pranishëm, gjë që
mund të reflektohet në planin afatgjatë mbi problemin e efikasitetit të OShC-ve në luftën
kundër KO. Arsyeja është që OShC-të financohen nga projekte dhe grante të cilat nuk
janë gjithmonë të përqendruara ekskluzivisht në KO.
Kjo çon në kufizim të kapaciteteve të OShC-ve ku disa organizata kanë mungesë të arsimit dhe burimeve që do duheshin të përdoren për të trajnuar punonjësit dhe hulumtuesit që
të specializohen në temën e luftimit të KO dhe korrupsionit, ndërsa të tjerat kanë njohuri
të shkëlqyera mbi çështjet e krimit të organizuar dhe përgjegjësitë dhe punën e sistemit
të drejtësisë penale në luftën kundër KO. Mungesa e fondeve të qëndrueshme nuk lejon
që punonjësit të specializohen nga afër dhe të merren ekskluzivisht vetëm me KO dhe
korrupsionin. Sipas analizës, organizatat e shoqërisë civile kanë kryesisht 1 deri në 5
punonjës që punojnë si hulumtues që merren me çështje të KO dhe korrupsionit.
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Shumica e të anketuarve besojnë se mjedisi i sigurisë në të cilin ata kryejnë veprimtari
në lidhje me KO dhe korrupsionin nuk është mjaft i sigurt. Disa organizata u përballën me
kërcënime dhe forma të caktuara të frikësimit, dhe theksuan se nevojiten trajnime dhe
këshilla shtesë për mbrojtjen, kryesisht në drejtim të mbrojtjes së TI.

Lidhur me bashkëpunimin e OShC-ve me sistemin e drejtësisë penale, është e dukshme
që bashkëpunimi me policinë dhe prokurorinë është në nivel pak më të lartë sesa
bashkëpunimi me gjyqësorin duke pasur parasysh mungesën e dhënies së përgjigjes
dhe vullnetit për të shpalosur informata. Kjo kërkon me nxitim sigurimin e arsimimit
shtesë mbi dispozitat e Ligjit për Lirinë e Qasjes në Informata, si dhe zbatimin e tij, si për
OShC-të ashtu edhe për institucionet publike.
Mungesa e bashkëpunimit dhe besimi i ndërsjellë kanë ndikim si në OShC-të ashtu edhe
në sistemin e drejtësisë penale për sa i përket kryerjes sa më të mirë të veprimtarive të
tyre.
Siç shihet nga perspektiva e drejtësisë penale, roli i shoqërisë civile në luftën kundër
KO karakterizohet më shpesh si luftë përmes gazetarisë hulumtuese dhe aktiviteteve
arsimore (seminare, punëtori, publikime etj.).
Niveli i bashkëpunimit dhe besimit do të rritej nëse sistemi i drejtësisë penale me të
vërtetë do t’i konsideronte OShC-të si partnerë në luftën kundër krimit të organizuar,
sepse OShC-të janë iniciatorët e diametrave pozitivë dhe tregojnë mangësitë dhe
mungesat si ato shoqërore ashtu edhe ato të sistemit.

Rekomandime
Është e nevojshme të përmirësohen kapacitetet teknike dhe njerëzore (modernizimi i
pajisjeve të TI, hulumtues të specializuar në luftimin e KO).
Të ngritët niveli i arsimit në lidhje me sigurinë e TI (siguria kibernetike).
Të përmirësohet bashkëpunimi dhe të krijohet një qasje më strategjike. Kjo mund të
arrihet përmes organizimit më të shpeshtë të takimeve, forumeve dhe punëtorive në
mënyrë që të fitohet besimi i ndërsjellë.
Të rriten përpjekjet për të luftuar bashkërisht të gjitha format e krimit të organizuar,
veçanërisht korrupsionin, trafikimin e njerëzve dhe pastrimin e parave.
Të sigurohet specializimi i personelit të OShC-ve në luftën kundër krimit të organizuar.
Të ofrohet arsimim shtesë mbi Ligjin për Lirinë e Qasjes në Informata dhe aspekte të
tjera të rëndësishme në lidhje me qasjen në informata.
Trajnimi afatgjatë, informimi dhe edukimi i shoqërisë civile mbi krimin e organizuar dhe
korrupsionin duhet të jetë më i shpeshtë.
Besimi i qytetarëve në sistemin e drejtësisë penale duhet të forcohet, gjë që mund të
arrihet përmes aktiviteteve të OShC-ve.
Ndërtimi i lidhjeve më të forta me rrjetet dhe organizatat ndërkombëtare me qëllim të
shkëmbimit të përvojës dhe mësimit nga praktikat e mira.
Të kontaktohen organizatat dhe ambasadat ndërkombëtare dhe donatorët e tjerë për të
vënë theksin në grante dhe projekte të përqendruara në luftimin e krimit të organizuar
dhe korrupsionit.
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Përmbledhje ekzekutive
Qëllimi i këtij raporti është të analizojë përpjekjet aktuale dhe ndikimin e shoqërisë
civile të Kosovës në trajtimin e çështjes së KO, identifikimin e qasjeve të suksesshme
dhe shqyrtimin e sfidave. Qëllimi është të formulojë rekomandime për të forcuar më tej,
mbështetur dhe promovuar OShC-të që merren me KO dhe të frymëzojë angazhim të ri
kundër KO në Kosovë. Raporti synon të edukojë palët e interesuara kombëtare se si dhe
pse përfshirja në fushën kundër KO krijon ndryshim dhe paraqet përfitimet e një qasjeje
të tillë për të gjithë akterët përkatës.
Studimi është përgatitur bazuar në metodat kërkimore kualitative duke përdorur të
dhëna primare dhe sekondare. Prandaj, një analizë e përmbajtjes është kryer duke u
përqendruar në aktivitetet e mëposhtme kërkimore: i) analizimi i kornizës aktuale
kushtetuese dhe ligjore si dhe dokumenteve strategjike mbi mjedisin e OShC-ve
në Kosovë, ii) interpretimi dhe kuptimi i të dhënave nga intervistat mbi punën e
OShC-ve në luftimin e KO dhe iii) mbledhja e të dhënave nga fokus grupi i organizuar me
profesionistë të së drejtës penale që synojnë të kuptojnë perceptimet e tyre mbi rolin e
OShC-ve në luftimin e KO në Kosovë.
Puna e OShC-ve në Kosovë garantohet nga Kushtetuta dhe ligjet përkatëse për lirinë e
asociimit në OJQ-të dhe qasjen në dokumentet publike. Kontributi i OShC-ve në nivelin e
politikëbërjes dhe proceset e konsultimit publik njihet gjithashtu nga legjislacioni i vendit.
Problemet kryesore në bashkëpunimin midis OShC-ve dhe institucioneve shtetërore
siç dëshmohet nga dokumentet aktuale strategjike janë mungesa e pjesëmarrjes
adekuate të OShC-ve në formulimin e politikave dhe legjislacionit, financimi direkt dhe
indirekt i OShC-ve nuk është ende funksional, praktikat e pazhvilluara dhe jotransparente
për kontraktimin e shërbimeve publike nga OSHC-të, dhe mungesa e vullnetarizmit
në programet e përfitimit publik.
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Analiza e kornizës ligjore dhe strategjike
Korniza kushtetuese dhe ligjore

Puna e organizatave të shoqërisë civile (OShC) në Kosovë sigurohet me dispozita
specifike të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Neni 44 garanton lirinë e asociimit
e cila “ngërthen të drejtën e secilit për të themeluar një organizatë pa pasur nevojë të
sigurojë leje, për të qenë ose për të mos qenë anëtar i një organizate, si dhe për të marrë
pjesë në aktivitete të një organizate”.1
Përveç kësaj dispozite të përgjithshme, korniza ligjore në Kosovë rregullon më tej
mjedisin e OShC-ve brenda vendit. Në përputhje me këtë, Ligji Nr. 06/L-043 për
Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare (OJQ) i cili hyri në fuqi në prill 2019.2
Para hyrjes në fuqi, ligji u kritikua ashpër nga OShC-të në Kosovë për shkak se versionet
fillestare të ligjit parashikuan që institucionet mikrofinanciare (të regjistruara si OJQ)
mund të privatizojnë kapitalin e fituar si OJQ, kështu që fondet e fituara për interesin e
përgjithshëm publik mund të përdorën potencialisht për qëllime private.3 Rekomandimet
e shoqërisë civile të mbështetura nga Presidenti i Kosovës4 janë marrë parasysh në
versionin përfundimtar të ligjit i cili është aktualisht në fuqi.
Ligji përcakton rregullat për themelimin, regjistrimin, operimin, pezullimin, përfundimin,
ndalimin e aktiviteteve dhe çregjistrimin e organizatave joqeveritare në Kosovë.5
Ky ligj është i zbatueshëm në mënyrë specifike për OJQ-të në Kosovë, prandaj nuk është
i vlefshëm për partitë politike, sindikatat dhe organizatat sindikale, komunitetet fetare,
qendrat fetare, ose tempujt, dhe fusha të tjera të rregulluara me ligje specifike.6 Ndërsa,
institucionet publike nuk ndërhyjnë në të drejtat dhe liritë e OJQ-ve, dhe te personat
që ushtrojnë të drejtën e tyre për lirinë e asociimit.7 Ligji njeh tri forma se si mund të
organizohet OJQ-ja siç janë: i) shoqatë, ii) fondacion dhe iii) institut.8
Kontributi i OShC-ve kosovare në nivelin e politikëbërjes dhe proceset e konsultimit
publik është i garantuar ligjërisht nga Rregullorja e Qeverisë Nr. 05/2016 për Standardet Minimale për Procesin e Konsultimit Publik e miratuar në vitin 2016. Ajo synon të
promovojë dhe sigurojë një proces të konsultimit publik midis autoriteteve publike,
palëve të interesuara dhe publikut, përfshirë OShC-të për një proces të pjesëmarrjes
gjithëpërfshirëse të politikëbërjes dhe vendimmarrjes me interes publik, si dhe rritjen
e transparencës dhe llogaridhënies së organeve publike ndaj palëve të interesuara dhe
1 Paragrafi 1 i nenit 44, Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Në dispozicion në: http://www.
kuvendikosoves.org/Uploads/Data/Files/6/KushtetutaeRepublikesseKosoves_nJ4SXNnEAT.pdf.
2 Ligji Nr. 06/L-043 për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare, Nr. 11/24 Prill 2019. Në
dispozicion në: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=19055.
3 Shefkiu, A. (2018). Fati i Ligjit për OJQ-të mbetet në duart e deputetëve. Kallxo.com, 12 dhjetor.
Në dispozicion në: https://kallxo.com/shkurt/fati-i-ligjit-per-ojq-te-mbetet-ne-duart-e-deputeteve/.
4 Koha.Net (2018). Presidenca ia kthen në rishqyrtim Kuvendit ligjin për OJQ-të. Koha.Net, 24 nëntor. Në
dispozicion në: https://www.koha.net/arberi/130623/presidenca-ia-kthen-ne-rishqyrtim-kuvendit-ligjinper-ojq-te/.
5 Neni 1, Ligji Nr. 06/L-043 për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare, Nr. 11/24 prill
2019. Në dispozicion në: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=19055.
6 Po aty, neni 2.
7 Po aty, paragrafi 6 i nenit 13.
8 Po aty, neni 19.
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publike.9 Pas miratimit të kësaj rregulloreje, Qeveria e Kosovës krijoi platformën online
e cila përdoret nga të gjitha autoritetet publike për të identifikuar palët e interesuara për
zhvillimin e konsultimeve publike në mënyrë që të zbatojnë dispozitat e rregullores.10
Qëllimi i platformës është të ndihmojë ministritë dhe agjencitë e Qeverisë për të lehtësuar
procesin e konsultimit publik duke përfshirë autoritetet publike dhe joqeveritare, OShC-të
dhe partnerë të tjerë të rëndësishëm në procesin e politikëbërjes dhe vendimmarrjes.11

Korniza strategjike
Strategjia Shtetërore kundër Krimit të Organizuar dhe Plani i Veprimit 2018 – 2022
aktual ka referenca mjaft sipërfaqësore mbi rolin e OShC-ve të Kosovës kundër krimit
të organizuar. Strategjia rendit shoqërinë civile në mesin e grupeve të tjera të interesit
për bashkëpunim me qeverinë dhe institucionet publike për një parandalim efikas dhe
luftë kundër kërcënimeve të krimit të organizuar, megjithëse kjo nënkupton një rol mjaft
të përgjithësuar për OShC-të.12 Për më tepër, ky dokument njeh pjesëmarrjen e OShC-ve
në procesin e monitorimit dhe vlerësimit të strategjisë për forcimin e gjithëpërfshirjes,
transparencës dhe llogaridhënies.13 Në këtë drejtim, strategjia i referohet gjithashtu
raporteve të OShC-ve që do të merren parasysh brenda proceseve të monitorimit dhe
vlerësimit.14
Nga ana tjetër, Strategjia Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023
ka identifikuar katër probleme kryesore në bashkëpunimin midis shoqërisë civile dhe institucioneve shtetërore: i) mungesa e pjesëmarrjes adekuate të OShC-ve në formulimin
e politikave dhe legjislacionit, ii) financimi direkt dhe indirekt i OShC-ve ende nuk është
operacional, iii) praktikat e pazhvilluara dhe jo transparente për kontraktimin OSHC-ve
për të ofruar shërbime publike, dhe iv) mungesa e vullnetarizmit në programet në interes
të publikut.15 Për shkak të sfidave të sipërpërmendura, strategjia ka vendosur objektiva
prioritare në mënyrë që të adresojë problemet aktuale dhe të ketë ndikim në reformat e
ndërlidhura të politikave që së bashku mund të kontribuojnë për të krijuar një mjedis më
të mirë për shoqërinë civile brenda vendit.16

9 Paragrafi 1 i nenit 1, Rregullorja (QRK) Nr. 05/2016 për Standardet Minimale për Procesin e
Konsultimit Publik. Në dispozicion në: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=15036.
10 Platforma online për konsultim publik është në dispozicion në: https://konsultimet.rks-gov.net/.
11 Platforma e Konsultimit Publik. “Rreth Platformës”, në dispozicion në: https://konsultimet.
rks-gov.net/about.php.
12 Ministria e Punëve të Brendshme të Republikës së Kosovës. (2018). Strategjia Shtetërore
kundër Krimit të Organizuar dhe Plani i Veprimit, f. 7. Në dispozicion në: https://mpb.rks-gov.
net/Uploads/Documents/Pdf/EN/48/STATE%20STRATEGY%20AND%20ACTION%20PLAN%20
AGAINST%20ORGANIZED%20CRIME%202018%20%E2%80%93%202022.pdf.
13 Po aty, f. 16.
14 Po aty.
15 Qeveria e Kosovës - Zyra e Kryeministrit/Zyra për Qeverisje të Mirë. (2019). Strategjia Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023, Prishtinë 2019, f. 12. Në dispozicion në:
http://www.civikos.net/repository/docs/Strategy_eng_291507.pdf.
16 Po aty, f. 13.

36

Burimet
Organizatat e Shoqërisë Civile (OShC-të) të cilat janë të angazhuara në temat e krimit
të organizuar (KO) dhe korrupsionit të analizuara në këtë dokument, funksionojnë me
një numër të personelit që varion prej 10 deri në 40 të punësuar me kohë të plotë. Në
shumicën e tyre, të paktën 30% e personelit merren posaçërisht me KO dhe korrupsionin,
ndërsa pjesa tjetër përbëhet nga personeli administrativ dhe/ose personeli që mbulon
tema të tjera. Nga ana tjetër, organizatat/mediat karakterizohen me një numër më të
madh të personelit, mbi 50, megjithatë, për shkak të vëllimit të lartë të punës dhe rasteve
që ato mbulojnë, ky numër mbetet i ulët. Rritja e numrit të gazetarëve hulumtues mbetet
sfidë për ta pasi fondet aktuale në dispozicion për gazetarinë hulumtuese janë të
kufizuara, ndërsa ndihma e qeverisë në këtë drejtim ka qenë deri më tani e diskutueshme
dhe e përqendruar në organizata/media që nuk mbulojnë çështjet e KO dhe korrupsionit.17
Sa i përket kapaciteteve financiare, përkatësisht kapaciteteve operacionale, megjithëse
ka burime të ndryshme të financimit në dispozicion, OShC-të konsiderojnë se ka
mungesë të burimeve shtesë të financimit në format e ‘granteve institucionale’ që do të
mbulonin shpenzimet operacionale jashtë kornizës së projekteve aktuale.18 Një formë e tillë e
financimit do të shmangte angazhimin ad-hoc të OShC-ve në KO dhe korrupsion bazuar
në projekte afatshkurtra, duke ngritur kapacitetet e OShC-ve dhe duke iu mundësuar
atyre të krijojnë një qasje të qëndrueshme të bazuar në programe për këto çështje.19

Sfidat
Një sfidë kryesore për OShC-të, përkatësisht mediat, është se ekziston një mungesë e
hulumtimeve të thella dhe të hollësishme në Kosovë në temat e KO dhe korrupsionit
për shkak të mungesës së burimeve të nevojshme dhe një praktike pune të përqendruar
në prodhimin e përditshëm të lajmeve.20 Për më tepër, institucionet e drejtësisë penale
kanë tendencë të mos publikojnë informacione mbi çështjet e KO dhe korrupsionit, gjë
që e komplikon më tej punën e gazetarëve hulumtues që mbulojnë tema të tilla.21 Në
përgjithësi, OShC-të në Kosovë konsiderojnë se kanë kapacitete të mjaftueshme dhe
adekuate për të menaxhuar dhe zbatuar projekte.22 Në parim, një perceptim i tillë është i
pranishëm në OShC-të që mbulojnë çështjet e KO si dhe të korrupsionit, megjithatë, sfidat
në këtë drejtim lindin me mungesën e përqendrimit ekskluziv të OShC-ve në Kosovë në
këto tema; shumica e përfaqësuesve të shoqërisë civile të intervistuar për nevojat e
këtij punimi konsiderojnë se OShC-të në Kosovë nuk janë në përgjithësi të profilizuara.
Kjo është për shkak të natyrës së funksionimit të OShC-ve në Kosovë, aktivitetet e
të cilave janë kryesisht të bazuara në projekte, rrjedhimisht duke çuar në një
shumëllojshmëri temash të mbuluara nga një organizatë në varësi të interesave të
komunitetit të donatorëve përmes thirrjeve të tyre të hapura për projekte.
17 Intervista Nr. (2) me Përfaqësuesin e Shoqërisë Civile, 12/08/2020, Prishtinë.
18 Intervista Nr. (6) me Përfaqësuesin e Shoqërisë Civile, 10/07/2020, Prishtinë.
19 Po aty.
20 Ahmeti, A (2018), “PRESIONI I PAFUND: Raportimi i mediave të Kosovës për krimin e organizuar dhe korrupsionin”, BIRN.
21 Po aty.
22 Hoxha, T. (2016), “The Kosovar Civil Society Index 2016”, KCSF, Prishtina, October
2016
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Ndërsa organizatat e intervistuara për këtë punim janë të pozicionuara mirë, të
pavarura financiarisht dhe me kapacitete të kënaqshme, ka raste kur organizata të
ndryshme kanë mbyllur programe të caktuara ose nuk kanë qëndrueshmëri në mbulimin
e temave të caktuara për shkak të pengesave financiare.23 Qasja e bazuar në projekt
është më shumë kërkuese për OSHC-të që merren me mbështetjen e viktimave. Kjo vjen
për faktin se përveç ekspertizës, cilësia dhe qasja e lehtë në mjediset e tyre është shumë
e rëndësishme për shërbimet që ata ofrojnë, prandaj akomodimi afatgjatë dhe adekuat
është një faktor kryesor për efikasitetin e punës së tyre.24

Njohuria
Pavarësisht nga sfidat, OShC-të konsiderojnë se ato kanë nivel të lartë të njohurive për
çështjet e KO dhe korrupsionit, si dhe performancën dhe përgjegjësitë e institucioneve
të drejtësisë penale. Shumica dërrmuese e personelit të tyre që punojnë në këto tema
janë hulumtues dhe/ose gazetarë hulumtues, kryesisht kanë prejardhje juridike. Për
më tepër, si pjesë e ekipeve të disa prej organizatave, ka personel kryesor që kanë
përfunduar me sukses Jurisprudencën, nivelin më të lartë të procesit të certifikimit
për zyrtarët ligjorë në Kosovë.25 Pavarësisht nga niveli i lartë akademik dhe prejardhja
e duhur profesionale e personelit në shumë prej këtyre organizatave, ekipi hulumtues
nuk ka hasur ndonjë ish-zyrtar publik me prejardhje si prokurorë, gjyqtarë, polic, etj. të
angazhuar në to. Ndërsa pothuajse të gjitha këto organizata kryejnë monitorim ditor të
institucioneve, kryesisht në rastet e korrupsionit dhe KO në gjykata, përveç personelit
të plotë dhe me kohë të pjesshme ata angazhojnë një numër të madh të monitoruesve/
vullnetarëve në terren. Sidoqoftë, duke pasur parasysh vëllimin e lartë të rasteve dhe
proceseve që kërkojnë monitorim, OShC-të kanë sfida në rekrutimin e monitoruesve
në terren dhe mbajtjen e tyre të angazhuar për periudha më të gjata, përtej zbatimit të
projekteve të caktuara, gjë që ndikon në efektivitetin e kërkuar nga organizatat.26
Në mungesë të një mekanizmi zyrtar të konsoliduar mirë që do të siguronte njohuri dhe
praktikë për ata që kërkojnë praktikë në sektorin e OJQ-ve, njohuria e përfaqësuesve
të OShC-ve në menaxhimin e sektorit jofitimprurës dhe tema të caktuara varet nga
përvoja në këtë sektor dhe burimet e brendshme të organizatave.27 Ndërsa për pjesën
e personelit të angazhuar si monitorues ose vullnetarë në terren disa nga organizatat
ofrojnë trajnime të rregullta, trajnimi i personelit të rregullt bazohet kryesisht në përvojën
e brendshme dhe zhvillimin gradual të personelit brenda organizatave.28 Për më tepër,
bashkëpunimi i OShC-ve me njëra-tjetrën dhe me organizatat ndërkombëtare dhe
konsolidimi i rrjeteve dhe partneriteteve të ndryshme, rezulton me organizimin e
konferencave, punëtorive dhe aktiviteteve të ndryshme, të cilat, ndër të tjera, shërbejnë
për të rritur kapacitetet e personelit.29 Nga ana tjetër, organizatat që ofrojnë
mbështetje për viktimat e KO, përveç nivelit profesional me prejardhje nga mjekësia,
shërbime sociale, juridiku, etj. i pasurojnë njohuritë e tyre me qasje kolegiale në
rekrutimin dhe trajnimin e personelit, si dhe me qasje ndaj viktimave të KO.30
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Praktikat
OShC-të në Kosovë kanë pavarësi të dukshme në funksionimin e tyre dhe në mënyrë
aktive avokojnë për një performancë më të mirë institucionale në luftimin e KO dhe
korrupsionit. Si një hap shtesë në sigurimin e pavarësisë operacionale, disa OShC
kanë integruar ndalimin e qasjes në fondet publike në statuset e tyre.31 Sipas OShC-ve,
pavarësia e konsiderueshme që ato e ndërtojnë e bën Kosovën një model se si OShC-të
avokojnë dhe bëjnë presion mbi Qeverinë [e Kosovës] për të qenë më pak e korruptuar
dhe për të luftuar korrupsionin, ndërsa modeli i tillë nuk mund të gjendet në rajon për
shkak të mungesës së një aktivizmi të tillë nga OShC-të në rajon.32 Për më tepër, OShC-të
konsiderojnë se ato kanë hapësirë të mjaftueshme dhe mjedis të sigurt për të vepruar,
ndërsa përveç kërcënimeve rastësore jo serioze kryesisht përmes mediave sociale, ato
nuk kanë hasur në ndonjë rrezik të drejtpërdrejtë për shkak të punës së tyre rreth KO
dhe çështjeve të korrupsionit.33 Sidoqoftë, media mbetet më e ndjeshme në këtë drejtim
dhe përballet me kërcënime të shpeshta nga qytetarë të pakënaqur me raportimin e tyre
deri te zyrtarët publikë që ndërmarrin fushata publike për të diskredituar dhe sulmuar
punën e tyre.34 Për më tepër, gazetarët përballen vazhdimisht me thirrje telefonike nga
politikanë dhe njerëz me ndikim që përpiqen të ndalojnë botimin e artikujve të caktuar,
duke rezultuar me kërcënime serioze dhe sulme fizike.35 Përveç ndërhyrjes nga jashtë,
gazetarët gjithashtu përballen me presion të brendshëm në mediat e tyre dhe shpesh
janë të detyruar të vetë-censurojnë.36
Shumica e OShC-ve që merren me KO dhe korrupsion operojnë si institute kërkimore/
think tanke (grupe studimore), duke shërbyer si vëzhgues për institucionet që merren
me këto çështje dhe zbatojnë një qasje nga lart-poshtë ndaj problemit. Shumica e tyre
janë të përqendruar në korrupsion dhe pastrim parash, ndërsa fusha të tjera të KO siç
janë shfrytëzimi në industrinë e seksit, shfrytëzimi i punës, kontrabandimi i mallrave,
kontrabandimi i migrantëve, krimet kibernetike, krimet ndaj pronës, trafikimi i drogës etj.
mbeten pak të mbuluara. Sidoqoftë, organizata të tilla si Instituti Demokratik i Kosovës
(IDK) dhe Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), përveç komponentëve të hulumtimit dhe
avokimit, kanë zbatuar programe që ofrojnë ndihmë juridike falas për qytetarët e prekur
nga krimi i organizuar dhe korrupsioni.37 Nga ana tjetër, organizata të tilla si BIRN Kosova
dhe Internews Kosova përmes platformave të tyre mediatike mbulojnë një gamë më të
gjerë të fushave të KO.38
Krahas vetë-iniciativave të OShC-ve të ndryshme të cilat kanë rezultuar në rritjen e
transparencës së institucioneve të tilla si publikimi i shpenzimeve qeveritare, hapja
e dosjeve të prokurimit, ngritja e aktakuzave si rezultat i drejtpërdrejtë i raportimit të
rasteve të ndryshme të korrupsionit dhe KO nga OShC-të, ka pasur një numër
iniciativash të përbashkëta mjaft të suksesshme në këto fusha.39 Një prej tyre është
“Java Kundër Korrupsionit”, një iniciativë vjetore e 11 OShC-ve kryesore të përqendruara
31 Intervista Nr. (4) me Përfaqësuesin e Shoqërisë Civile, 21/07/2020, Prishtinë.
32 Intervista Nr. (2) me Përfaqësuesit e Shoqërisë Civile, 12/08/2020.
33 Intervista Nr. (5) me Përfaqësuesit e Shoqërisë Civile, 07/07/2020
34 Intervista Nr. (2) me Përfaqësuesit e Shoqërisë Civile, 12/08/2020.
35 Ahmeti, A (2018), “PRESIONI I PAFUND: Raportimi i mediave të Kosovës për krimin e organizuar dhe korrupsionin”, BIRN.
36 Po aty.
37 Intervista Nr. (5) & (7) me Përfaqësuesit e Shoqërisë Civile, 07/07/2020 dhe 25/08/2020,
Prishtinë.
38 Intervista Nr. (2) me Përfaqësuesit e Shoqërisë Civile, 12/08/2020.
39 Po aty.
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në luftën kundër korrupsionit dhe KO.40 Brenda kësaj iniciative të përbashkët, çdo vit janë
në fokus tema të caktuara që kontribuojnë në debatin mbi korrupsionin dhe KO, ndërsa
aktivitetet janë të llojllojshme dhe përfshijnë konferenca, dokumentarë, hulumtime,
debate publike etj.41

Bashkëpunimi
OShC-të në Kosovë kanë bashkëpunim të mirë me njëra-tjetrën gjë që ka rezultuar me
iniciativa të ndryshme të përbashkëta që kanë ofruar rezultate konkrete për çështje
të caktuara, kryesisht të lidhura me korrupsionin. Edhe pse shumica e OShC-ve e
konsiderojnë bashkëpunimin e tyre si të mirëfilltë dhe efektiv, qasja e bazuar në
projekte në funksionimin e tyre ka krijuar një lloj “gare” që e ka gërryer deri diku këtë
bashkëpunim.42 Sidoqoftë, përkundër mangësive të herëpashershme në këtë drejtim, për
çështje që janë në interes të publikut ekziston një mobilizim efektiv dhe bashkëpunim
thelbësor. Për shembull, në vitin 2019, një koalicion i madh i OShC-ve - shumica e të
cilave u intervistuan dhe u analizuan për nevojat e këtij dokumenti - protestuan në forma
të ndryshme kundër miratimit të ligjit të përditësuar për financimin e partive politike.
Përveç reagimeve të përbashkëta me shkrim dhe paraqitjeve në media që kundërshtojnë
ligjin përkatës, ka pasur disa veprime dhe protesta simbolike për këtë çështje, të cilat
vitet e fundit nuk janë aq të zakonshme për OShC-të në Kosovë.43 Ky bashkëpunim
rezultoi të ishte i suksesshëm pasi ligji u tërhoq për shkak të shqetësimeve të ngritura
nga OShC-të.44
Përveç mbulimit lokal mbi korrupsionin dhe çështjet e KO, OShC-të në Kosovë gjithashtu
kontribuojnë në mënyrë rajonale përmes anëtarësimit të tyre në rrjete dhe platforma
rajonale dhe ndërkombëtare. Një nga OShC-të kryesore të gazetarisë hulumtuese, BIRN
Kosova, jep një kontribut më të gjerë në çështje të tilla përmes anëtarësimit të saj në
Projekti i Raportimit të Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit (OCCRP), një rrjet global
që heton korrupsionin dhe KC 45 Përveç platformave mediatike, OShC të tjera si p.sh.
KDI e cila përfaqëson degën e Transparency International në Kosovë, gjithashtu
bashkëpunojnë ose janë anëtare të rrjeteve të ndryshme rajonale dhe ndërkombëtare.
Përveç bashkëpunimit me subjekte joqeveritare, OShC-të konsiderojnë se ato kanë
bashkëpunim të mirë me institucionet që merren me KO dhe korrupsion si prokuroria,
policia dhe gjykatat. Ndërtimi i këtij bashkëpunimi ka qenë një sfidë për OShC-të sepse
raportimi i rregullt dhe reagimet mbi shkeljet e ndryshme në këto institucione dhe mos
reagimi i tyre ndaj rasteve të caktuara, ka krijuar një perceptim se OShC-të janë një
lloj “armiku institucional” dhe raportet e tyre mbi performancën e institucioneve janë
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40 Maliqi V. (2019), “Java Kundër Korrupsionit” me korrupsion deri në fyt”, Zëri, 10 dhjetor. Në dispozicion në: https://zeri.info/aktuale/311428/java-kunder-korrupsionit-me-korrupsion-deri-ne-fyt/.
41 Po aty.
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44 Kqiku A. (2019), “Zmbrapset Qeveria, bie poshtë Ligji për Financimin e Partive Politike”, Zëri,
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45 Intervista Nr. (2) me Përfaqësuesit e Shoqërisë Civile, 12/08/2020, Prishtinë.

tendencioze.46 Problemet kryesore të bashkëpunimit të tyre mbeten vonesat dhe ndërlikimet e ndryshme në përgjigjen ndaj kërkesave të OShC-ve për qasje në informacion
dhe mos-përgjigje të prokurorisë ndaj denoncimeve publike të OShC-ve në disa raste.47
Sidoqoftë, organizata të caktuara kanë krijuar partneritete të drejtpërdrejta me
Policinë e Kosovës, Prokurorinë dhe Gjykatat në fusha të ndryshme si shkëmbimi i
informacionit, fushatat e përbashkëta të ndërgjegjësimit, etj. duke ruajtur rolin e tyre
mbikëqyrës brenda institucioneve.48 Për më tepër, OShC-të janë të angazhuara në shumë
procese dhe hartimin e legjislacionit në këto institucione dhe shfrytëzojnë ekspertizën e
tyre në zhvillimin e vazhdueshëm të parimeve të qeverisjes së mirë.

Perspektiva e drejtësisë penale
Përfaqësuesit e institucioneve kanë perceptime të ndryshme mbi punën e OShC-ve
në luftën kundër KO dhe korrupsionit. Përderisa të gjithë janë unikë në faktin se
shoqëria civile është një partner kyç dhe i pazëvendësueshëm në arritjen e qëllimeve të
përbashkëta, ata shprehin pakënaqësi me kritikat që marrin nga OShC-të për punën e
tyre. Në lidhje me këtë, ata perceptojnë se mungesa e një profilizimi më të ngushtë ka
rezultuar me mungesë të njohurive të thella të OShC-ve mbi performancën institucionale,
duke sjellë si rezultat prodhimin e raporteve të ndryshme kërkimore që nuk pasqyrojnë
realitetin e punës së tyre dhe kanë dëmtuar imazhin e tyre.49 Ata deklarojnë se përveç
mashtrimit të audiencës lokale në disa raste, OShC-të janë partner shumë i besueshëm
dhe kredibil i pranisë ndërkombëtare në Kosovë, gjithashtu kanë ndikuar në reflektimin
negativ të Kosovës në raporte të ndryshme ndërkombëtare siç është Raporti për
Praktikat e të Drejtave të Njeriut i Departamentit të Shtetit i SHBA-ve.50 Për më tepër, ata
konsiderojnë se OShC-të gjithashtu kanë keqinterpretuar raporte të tilla në analizën e
tyre, duke krijuar perceptim të gabuar ndaj institucioneve.
Pavarësisht rezervave të tyre, përfaqësuesit e institucioneve vlerësojnë shumë
bashkëpunimin e OShC-ve në disa fusha. Ata konsiderojnë se përveç korrupsionit,
OShC-të duhet të përqendrohen më shumë në punën në nivelin e komunitetit, me fokus
në viktimat e KO dhe korrupsionit dhe ngritjen e vetëdijes në mesin e komunitetit.
Policia e Kosovës ka projekte të përbashkëta me OShC të ndryshme si për ndërhyrje të
drejtpërdrejtë në ri-integrimin e viktimave të KO ashtu edhe për rritjen e nivelit të
integritetit brenda institucionit. Në mënyrë të ngjashme, Prokuroria percepton që
OShC-të kanë një rol të rëndësishëm në sigurimin e ndihmës në paraqitjen dhe
përmbylljen rasteve të korrupsionit duke siguruar informacion të rëndësishëm rregullisht.51 Sidoqoftë, përfaqësuesit e Prokurorisë kanë hasur në raste kur fenomeni i korrupsionit nuk ishte kuptuar mirë nga OShC-të, duke rezultuar me disa raste që nuk kanë
bazë për hetim dhe mbingarkesë të panevojshme në punën e tyre. Për këtë çështje, ata
mirëpresin bashkëpunimin me OShC-të në kryerjen e fushatave të ndryshme për të sqaruar se çfarë është korrupsioni dhe KO dhe roli i prokurorisë në këtë drejtim.52
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Përfaqësuesit e institucioneve arritën në përfundimin se OShC-të duhet të bëjnë një
vlerësim të kapaciteteve të tyre dhe të bëjnë rritje të profilizimit të ekspertizës së tyre
në temat e korrupsionit dhe KO. Sidoqoftë, në këtë drejtim, ata konsiderojnë se ndërsa
puna e OShC-ve kontribuon në reflektimin e brendshëm të institucioneve dhe rezulton
në përmirësimin e kapacitetit dhe performancës, OShC-të duhet të marrin parasysh
perspektivën e institucioneve për ndërtimin e kapaciteteve.53

Konkluzione
Ky punim hulumtues tregon se OShC-të dhe mediat në Kosovë në përgjithësi kanë
kapacitete të mjaftueshme dhe adekuate për të menaxhuar dhe zbatuar projekte
kundër KO dhe kundër korrupsionit, megjithatë, shumë pak OShC janë profilizuar në
sektor duke pasur parasysh që projektet e zbatuara drejtohen kryesisht nga donatorët.
Nga ana tjetër, ato gëzojnë pavarësi në funksionimin e tyre dhe avokojnë në mënyrë
aktive për një performancë më të mirë institucionale në terren, ndërsa disa nga OShCtë kanë integruar në statuset e tyre ndalimin e qasjes në fonde publike.
Vlen të përmendet se OShC-të nuk kanë hasur në ndonjë rrezik të drejtpërdrejtë për
shkak të punës së tyre në terren, por sektori i medias mbetet më i prekshëm dhe
përballet me kërcënime të shpeshta nga qytetarët dhe zyrtarët publikë duke e sulmuar
punën e tyre.
Bashkëpunimi i frytshëm midis OShC-ve ka çuar në mobilizim efektiv, siç është iniciativa
e vitit 2019 për të kundërshtuar miratimin e ligjit të përditësuar për financimin e partive
politike. Bashkëpunimi midis OShC-ve dhe institucioneve shtetërore vlerësohet i mirë
edhe pse rruga drejt këtij bashkëpunimi është sfiduar rëndë. Për më tepër, disa OSHC
kosovare janë anëtare të rrjeteve rajonale dhe ndërkombëtare kundër KO.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë shprehur kritika për punën e OShC-ve që
punojnë në fushën kundër KO dhe kundër korrupsionit, duke konsideruar kështu që ato
nuk janë të profilizuara dhe kanë mungesë të njohurive të thelluara mbi performancën
institucionale. Për më tepër, zyrtarët shtetërorë perceptojnë se OShC-të në vend kanë
ndikuar në reflektimin negativ të Kosovës në raporte të ndryshme ndërkombëtare.
Sidoqoftë, palët e interesuara në mesin e institucioneve shtetërore kanë sugjeruar
që përveç korrupsionit, OShC-të duhet të angazhohen edhe për të punuar në nivelin e
komunitetit, me fokus në viktimat e krimit të organizuar dhe korrupsionit, dhe rritjen e
ndërgjegjësimit në mesin e komunitetit.
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Rekomandime
OShC-të që punojnë në temat e KO dhe korrupsionit duhet të sigurojnë qëndrueshmëri
në mbulimin e temave të tilla përmes krijimit të programeve të qëndrueshme dhe të
profilizohen më tej dhe të shmangin angazhimin sipërfaqësor dhe afatshkurtër në tema
të ndryshme të projekteve specifike
OShC-të duhet të rrisin iniciativat e përbashkëta dhe të kryejnë aktivitete të përbashkëta
në temat e KO dhe korrupsionit me organizatat, rrjetet dhe/ose platformat kombëtare
dhe rajonale;
OShC-të duhet të kryejnë një vlerësim të plotë të nevojave sektoriale dhe përmes
gjetjeve të vlerësimit të avokojnë te komunitet i donatorëve për adresimin e fondeve
të tyre bazuar në nevojat aktuale të OShC-ve, përderisa komuniteti i donatorëve duhet
të hartojë projektet e tyre bazuar në nevojat aktuale të OSHC-ve që punojnë në fushën
kundër KO dhe kundër korrupsionit;
OShC-të duhet të rrisin kapacitetet e tyre kërkimore në fushën kundër KO dhe kundër
korrupsionit, prandaj trajnimet dhe angazhimet e rritura arsimore janë të nevojshme për
të siguruar profilizimin e personelit të caktuar në këto tema;
Institucionet shtetërore në bashkëpunim me donatorët ndërkombëtarë duhet të
ofrojnë ndihmë të shtuar për OShC-të kundër KO dhe kundër korrupsionit që mbështesin
viktimat në përmirësimin dhe krijimin e stabilitetit të mjediseve dhe ekspertizës së tyre;
Mediat duhet të jenë më të përqendruara në kërkime të hollësishme dhe të hollësishme
në temat e KO dhe korrupsionit, ndërsa institucionet e sundimit të ligjit duhet të
sigurojnë qasje më të lehtë në të dhënat e KO dhe korrupsionit për të lehtësuar
monitorimin dhe hulumtimin e OSHC-ve në çështjet e KO dhe kundër korrupsionit;
Institucionet duhet të sigurojnë masa të rritura të sigurisë për mediat që mbulojnë
çështjet e KO dhe korrupsionit dhe të jenë më të përqendruara në eliminimin e ndikimit
politik në censurimin e publikimeve kërkimore në këto tema.
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Hyrje
Krimi i organizuar dhe korrupsioni janë probleme të zakonshme në të gjitha vendet e
Ballkanit Perëndimor. Duke pasur parasysh se Mali i Zi kishte të njëjtën parti qeverisëse
për gati 30 vjet, dhe se Raporti i Freedom House i vitit 2020 e vlerësoi Malin e Zi si
regjim kalimtar ose hibrid1, nuk është çudi që ka raporte të shumta ndërkombëtare dhe
vendore në të cilat citohet se ky mjedis politik nuk kontribuoi në luftën kundër KO. Edhe
pse është një vend i vogël, Mali i Zi njihet si vendi ku lufta midis klaneve të kokainës u
përshkallëzua2, ku u sulmuan gazetarët që hulumtonin disa raste, dhe si një vend që ka
problem serioz me KO3. Organizatat e Shoqërisë Civile (OShC) në Malin e Zi njihen si
pjesë shumë e rëndësishme e shoqërisë sonë, por ato që kritikojnë ndaj problemeve në
shoqëri shpesh karakterizoheshin si “armiq të shtetit” nga Qeveria.4
Kjo analizë është rezultat i hulumtimit cilësor, që synon të paraqesë përpjekjet e
OShC-ve në luftën kundër KO dhe korrupsionit. Duke pasur parasysh që Mali i Zi është
një vend i vogël, e njëjta gjë vlen për numrin e OShC-ve të përqendruara në luftën kundër
KO dhe korrupsionit. Kjo është arsyeja pse ky hulumtim përfshiu organizata, fusha
e punës së të cilave është më e gjerë në fushën e luftës kundër korrupsionit dhe KO,
dhe aktivitetet e të cilave drejtojnë ose indirekt trajtojnë këtë problem. Ka shumë pak
organizata që merren në mënyrë rigoroze me KO në Mal të Zi. Një nga arsyet për këtë
është kompleksiteti i temës, si dhe ndjeshmëria e saj. Profilet e organizatave të përfshira
në hulumtim mbulojnë ato që luftojnë kundër KO dhe korrupsionit përmes aktiviteteve të
vëzhgimit, gazetarisë hulumtuese dhe parandalimit të krimit, si dhe përmes mbështetjes
dhe arsimimit të viktimave. Ekipi hulumtues i IA zhvilloi intervista të thelluara me
përfaqësues të shtatë organizatave dhe puna e shumicës së këtyre organizatave lidhet
me mbështetjen e viktimave.
Edhe pse puna e disa organizatave ka të bëjë me KO dhe ato trajtojnë KO, OShC-të,
puna e të cilave nuk mbulon në mënyrë rigoroze krimin e organizuar (parandalimin dhe
mbështetjen e viktimave), nuk e njohin veten si të përfshira në luftën kundër KO dhe
korrupsionit.
Situata me KO në Mal të Zi është shumë e komplikuar pasi ka shumë pretendime se
KO është i lidhur si me vendimmarrësit ashtu edhe me strukturat e niveleve të larta
në qeveri. Këto lidhje midis qeverisë dhe krimit janë arsyeja pse nuk kishte përparim
të rëndësishëm në luftën kundër KO. OShC-të në Mal të Zi synojnë të kontribuojnë
për të luftuar kundër KO kryesisht sepse është çështje e interesit publik dhe për të
ndikuar që vendimmarrësit të jenë të vetëdijshëm dhe të frikësohen se këto lidhje mund
të zbulohen.5
1 Freedom House, Nations in transit Report 2020.
2 OCCRP, Bad Blood: A War Between Montenegrin Cocaine Clans Engulf the Balkans, 2020.
3 The Guardian, Organised crime in Montenegro on rise amid claims of gang links to government, 2018.
4 IA,CGO, CRNVO, CEMI, Montenegro – Reform Leader or Reform Simulacrum, 2018.
5 Intervistë e CIN.
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Analiza e kornizës ligjore dhe strategjike
Dokumenti i parë strategjik i miratuar në luftën kundër korrupsionit dhe KO në Mal të Zi
ishte Programi për Luftën Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar nga viti 2005.
Për zbatimin efektiv të tij u miratuan gjithashtu Plani i Veprimit në vitin 2006 dhe Plani i
Inovuar i Veprimit në vitin 2008. Në vitin 2007 u krijua gjithashtu Komisioni Kombëtar për
të monitoruar zbatimin e tyre, dy përfaqësues të OShC-ve ishin gjithashtu anëtarë të tij.
Që nga fillimi, KE deklaroi se ”Administrata vazhdon të tregojë kuptim të pamjaftueshëm
të rolit të mirëfilltë të OJQ-ve në një shoqëri demokratike, e cila gjithashtu përfshin kritika
ndaj qeverisë”.6
Pas kësaj, kjo fushë u mbulua nga Strategjia për Luftën Kundër Krimit të Organizuar dhe
Korrupsionit 2010-2014. Ky dokument njohu rolin e shoqërisë civile në luftimin e KO
por gjithashtu që vetëm disa nga OShC-të merren me KO dhe korrupsionin dhe për këtë
arsye veprimet e tyre kanë efekte të kufizuara.
Në vitin 2015, në mënyrë që të shmanget puna e dyfishtë me një Plan Veprimi për
Kapitullin 23, është vendosur që tani për tani të mos ketë strategji dhe plan të ri veprimi7.
Disa organizata, si MANS, e konsideruan këtë si një vendim politik që synon të zvogëlojë
rëndësinë dhe rolin e tyre në Komisionin Kombëtar. Prandaj, MANS nuk bëri kërkesë për
pjesëmarrje në Grupet e Punës për Kapitujt 23 dhe 24.
Krahas Raportit Vjetor të Progresit të Komisionit Evropian për vendin tonë, Komisioni
Evropian gjithashtu publikon raport punues “non paper” mbi gjendjen e ecurisë në
Kapitujt 23 dhe 24. Këto janë dokumente ku mund të gjurmohet se si OShC-të marrin
pjesë në luftën kundër KO dhe korrupsionit, si dhe sesi përparon vendi ynë në këtë fushë
nga viti në vit. Fatkeqësisht, të njëjtat probleme dhe shenja po përsëriten nga viti në vit
në raporte dhe nuk kishte ndonjë përmirësim të dukshëm.8 Në ndërkohë, pas tetë viteve
të zbatimit, planet e veprimit për këta dy kapituj u vjetruan dhe nuk pasqyrojnë nevojat
për reforma. Sidoqoftë, Komisioni Evropian pret që Mali i Zi të përmbushë detyrimet e tij
në lidhje me standardet e përkohshme përpara se të fillojë të përgatisë planet e reja të
veprimit.
Raporti i fundit i KE 20209 vuri në dukje pak progres në luftën kundër KO por sidoqoftë,
Mali i Zi duhet të adresojë disa mangësi sistematike horizontale në sistemin e tij të
drejtësisë penale, duke përfshirë mënyrën e trajtimit të rasteve të KO në gjykata. Progres
i kufizuar është bërë në luftën kundër korrupsionit dhe ekziston nevoja për vullnet të
fortë politik për të adresuar në mënyrë efektive këtë çështje shqetësuese, si dhe për
përgjigje të fortë të drejtësisë penale ndaj korrupsionit të nivelit të lartë.
Ky raport gjithashtu konfirmoi se në shumë raste, pjesëmarrja e OJQ-ve në grupe
punuese mbetet formalitet; mungesa e informacionit në kohë, përfshirja dhe hapja ndaj
rekomandimeve të tyre i ndalon ato të ndikojnë në procesin e vendimmarrjes.
6 Komisioni Evropian, Montenegro 2006 Progress Report (Raporti i Progresit Mali i Zi 2006)
7 Federata Malazeze e Punëdhënësve, Corruption in Montenegro (Korrupsioni në Malin e Zi) 2016.
8 Instituti Alternativ, First impressions on Non paper on Chapter 23 and 24, (Përshtypjet e para
për raportin non paper për Kapitujt 23 dhe 24), qershor 2020
9 Komisioni Evropian, Montenegro 2020 Progress Report (Raporti i Progresit i Malit të Zi 2020)
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Burimet
Shumica e organizatave që merren me KO në Mal të Zi janë përqendruar në mbështetjen
e viktimave. Nga 7 organizatat e intervistuara, vetëm një organizatë përmendi në mënyrë
specifike parandalimin e krimit si fokus kryesor të punës së saj në këtë fushë. Dy
organizata punojnë përmes hulumtimit të rasteve specifike të KO dhe korrupsionit, dhe i
njëjti numër është për organizatat që punojnë në këtë fushë përmes arsimit. Hulumtimi,
monitorimi dhe mbrojtja e një performance më të mirë institucionale dhe rezultateve
në luftimin e KO - të përcaktuara së bashku si aktivitete vëzhguese, janë aktivitete të tri
organizatave. Duke pasur parasysh që organizatat në Mal të Zi mbulojnë kryesisht disa
tema dhe punojnë në fusha të ndryshme, pothuajse të gjitha organizatat nuk kryejnë
vetëm një nga ato aktivitete, por i kombinojnë ato në punën e tyre. Është i njëjtë numri
i organizatave që i shohin aktivitetet e tyre si parandaluese sikurse numri i atyre që i
konsiderojnë aktivitetet e tyre si kombinim të përgjigjes konvencionale (uljes) dhe
përgjigjes restauruese (parandalimit). Aktivitetet në luftën kundër KO dhe korrupsionit
në të gjitha këto forma kryhen çdo ditë.
Kur bëhet fjalë për fushat specifike të KO në të cilat organizatat në Mal të Zi janë më
aktive, përgjigjet janë të ndryshme nga organizata në organizatë në varësi të aktiviteteve
të tyre. Sipas deklarimeve të tyre, OJQ-të në Mal të Zi nuk janë të specializuara për një
fushë të KO por ato trajtojnë shumicën e temave deri në një masë. Organizatat, puna e të
cilave është e përqendruar në mbështetjen e viktimave, janë kryesisht aktive në fushën
e shfrytëzimit në industrinë e seksit, shfrytëzimit të fuqisë punëtore dhe trafikimit
të qenieve njerëzore, përfshirë lypjen e lëmoshës. Disa nga këto organizata janë gjithashtu
aktive në fushën e drogës, duke siguruar mbështetje për përdoruesit e drogës.
Droga, korrupsioni i lidhur me KO, pastrimi i parave, trafiku i armëve, krimi kibernetik
dhe puna dhe zhvillimi i grupeve të organizuara kriminale janë fusha të mbuluara nga
organizata që punojnë në hulumtimin e rasteve specifike të KO dhe korrupsionit dhe
kryerjen e aktiviteteve të vëzhgimit. Kontrabanda me njerëz, mashtrimi i organizuar,
shfrytëzimi i paligjshëm i burimeve natyrore ishin gjithashtu temë e disa artikujve
hulumtues.
Të gjitha këto organizata në Mal të Zi kryesisht financohen nga donatorë të huaj kryesisht nga organizatat dhe fondacionet ndërkombëtare, BE-ja dhe ambasadat.
Disa nga këto organizata kanë pasur vetëm disa projekte të financuara nga buxheti i
shtetit që kanë të bëjnë me luftën kundër KO dhe korrupsionit.
Një nga problemet e burimeve për OShC-të në Mal të Zi, por jo vetëm për ato që luftojnë
KO dhe korrupsionin, është hapësira e punës. Organizatat kryesisht nuk kanë ambientet
e tyre dhe duhet të marrin me qira zyra dhe lokale të tjera të nevojshme për punë (p.sh.
për strehimore).
Kapacitetet profesionale në luftimin e KO dhe korrupsionit janë padyshim një çështje
në të cilën duhet të punohet, si dhe burimet njerëzore. Një nga përfaqësuesit e OJQ-ve
deklaroi: “Fatkeqësisht, nuk mund të kemi një gazetar/hulumtues që merret vetëm me një
temë. Ne do të dëshironim të kishim ata gazetarë profesionistë me fokus të ngushtë në
këtë fushë, sepse fokusi është shumë i gjerë.”10
10 Intervistë e CIN.
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Organizatat që merren me KO në Mal të Zi janë kryesisht shumë të vogla. Ekziston vetëm
një organizatë që ka më shumë se 20 punonjës, por të gjithë ata nuk janë të përfshirë në
aktivitete në lidhje me KO. Organizata të tjera vëzhguese që punojnë në këtë zonë kanë
të punësuar nga 6-10 persona. Në varësi të organizatës, numri i punonjësve që merren
me temën e KO shkon kryesisht nga një deri në pesë.
Në organizatat që kryejnë aktivitete vëzhguese dhe gazetari hulumtuese kryesisht punojnë hulumtues dhe gazetarë, ndërsa nga ana tjetër organizatat e tjera më së shumti
punësojnë praktikues të mbështetjes së viktimave. Nuk ka asnjë ish zyrtar policie, ish
prokuror ose ish gjykatës që punon në ndonjë prej këtyre organizatave, por nganjëherë
ato punësojnë avokatë për aktivitete të veçanta.

Njohuria
OShC-të e intervistuara nga Mali i Zi kryesisht i vlerësojnë njohuritë ose kapacitetet e tyre
në temën e KO si të mira ose mesatare. Vetëm një organizatë deklaroi se ata kanë njohuri
të shkëlqyera në lidhje me mbështetjen e viktimave, por jo në KO si tërësi. Sidoqoftë, një
organizatë tjetër që siguron mbështetjen e viktimave vlerëson njohuritë e saj si shumë
të dobëta në temën e KO.
OShC-të malazeze kanë njohuri të mira mbi përgjegjësitë aktuale dhe performancën e
sistemit të drejtësisë penale në luftën kundër KO. Kjo njohuri është në nivelin e dobët
vetëm për ato organizata që ofrojnë mbështetje për viktimat.
Organizatat që kryejnë aktivitete vëzhguese dhe gazetari hulumtuese kryesisht fitojnë
njohuri mbi trajnimet dhe punëtoritë e organizuara nga organizata ndërkombëtare si
OCCRP, Transparency International, DCAF dhe UNODC. Këto trajnime janë shumë të
rëndësishme dhe të dobishme, veçanërisht mësimi i teknikave të reja hulumtuese.
Gjithashtu, organizohen trajnime të rregullta për punonjësit e rinj. Punonjësit në
organizata kryesisht azhurnojnë njohuritë e tyre në seminare dhe trajnime të organizuara
nga organizata të tjera.

Praktikat
Roli i OShC-ve në luftën kundër KO dhe korrupsionit është shumë vendimtar në Malin e
Zi. Ato luajnë rolin kryesor kur bëhet fjalë për hulumtimin dhe zbulimin e rasteve penale
që Qeveria dhe institucionet kompetente nuk janë të gatshme t’i ndjekin. Edhe pse
OShC-të përdorin metoda të ndryshme, ato njihen si një nga aktorët në shoqëri falë të
cilave u zbuluan aferat dhe historitë më të mëdha në fushën e KO dhe korrupsionit.
Një nga përfaqësuesit e OJQ-ve deklaroi se: “Duke pasur parasysh që një numër i madh i
rasteve në lidhje me KO dhe korrupsionin ishin iniciuar dhe zbuluar nga OShC-të, mund të
konkludojmë se ekziston personel profesional në këtë sektor”11
11 Intervistë e CAZAS.
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OShC-të malazeze janë shumë aktive si në hulumtimin e dobësive institucionale në
luftën kundër KO dhe korrupsionit, ashtu edhe në punën në raste specifike kriminale.
Ato gjithashtu avokojnë për ndryshimet e nevojshme të ligjit në mënyrë që të rrisin punën
e institucioneve në këtë fushë.
Qasja e lirë në informata është një nga mjetet që është shumë domethënës për punën
e OShC-ve. Sidoqoftë, situata në këtë fushë është duke u bërë shumë më e keqe sesa
më parë dhe kjo është deklaruar si një nga çështjet më të mëdha me të cilat OShC-të
po përballen në periudhën e fundit. Ndryshimet e propozuara futin kufizime të reja dhe
ulin në mënyrë drastike transparencën e institucioneve, në kundërshtim me standardet
ndërkombëtare. Ndryshimet përjashtojnë plotësisht sektorin e inteligjencës dhe të
sigurisë, si dhe çdo informacion që Qeveria vendos se është konfidencial. Nëse ky
ndryshim miratohet, OShC-të që merren me KO do të kenë problem të marrin
dokumentacion ose ndonjë informacion nga ky sektor. Kjo është ende çështje e hapur
në Malin e Zi, pasi Qeveria e ka shtyrë debatin publik mbi këto ndryshime me kërkesën
e OShC-ve12.
Është gjithashtu e rëndësishme të vërehet se kur ekziston një çështje e rëndësishme,
OShC-të malazeze janë të hapura për bashkëpunim dhe bashkim të përpjekjeve, si në
rastin e përmendur më lart kur pothuajse 50 organizata kërkuan nga Qeveria të ndalojë
miratimin e Ligjit problematik13.
Edhe pse lidhshmëria kryesore e punës së OShC-ve është në sigurimin e analizave
kritike të punës së institucioneve, një nga rolet shumë të rëndësishme është gjithashtu
vendosja në agjendë e gjërave që i shqetësojnë shumicën e qytetarëve të këtij vendi dhe
çfarë duhet të diskutohet për të gjetur zgjidhjet e duhura. OJQ-të malazeze janë shumë
të dukshme në media dhe për këtë arsye janë të suksesshme në fillimin e debateve të
rëndësishme.
Është gjithashtu e rëndësishme të përmendet se situata në Mal të Zi tregon se
pritjet e njerëzve nga sektori i OJQ-ve janë të mëdha dhe nganjëherë joreale. OJQ-të
perceptohen si dikush që duhet të jetë gjithmonë aty, për të reaguar dhe vepruar për
gjithçka, ndonjëherë edhe për gjërat që duhet të bëjnë vetëm institucionet, siç janë
mbrojtja dhe mbështetja në ushtrimin e të drejtave të tyre. Edhe pse shteti ka sistemin
dhe institucionet e tij, veçanërisht Prokurorinë dhe Gjyqësorin, përmes të cilave mund
të zbulojë raste të KO dhe të ndjekë kriminelët, OJQ-të ndonjëherë punojnë në vend të
institucioneve për shkak të mungesës së vullnetit politik për të trajtuar rastet më të
rëndësishme.
Kur bëhet fjalë për nismën më të suksesshme të iniciuar nga OShC-të në nivel rajonal ose
kombëtar, përfaqësuesit e OJQ-ve të intervistuara dhanë përgjigje shumë të ndryshme,
por ata kryesisht mendojnë se suksesin më të madh e kishin organizatat që punonin në
fushën e mbështetjes së viktimave.
Në nivelin kombëtar, ruajtja e Lumit Tara, të njohur si ‘Loti i Evropës’, nga shkatërrimi
ishte një nga përgjigjet më të zakonshme të lidhura me iniciativën e suksesshme të
OShC-ve. OShC-të dhe media arritën të ndalonin përmbytjen e Grykës së Lumit Tara dhe
të ndalonin ndërtimin e hidrocentralit.14 Edhe nëse ky veprim tingëllon si iniciativë në
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12 Letër e Hapur e OShC-ve, në http://bit.ly/3pidOGu
13 Almost 50 NGOs and media representatives demanded that Government give up on proposed changes (Pothuajse 50 OJQ dhe përfaqësues të medias kërkuan që Qeveria të heqë dorë
nga ndryshimet e propozuara)
14 Durmitor, Chronology of the public campaign ”I do not want a puddle, I want Tara“ (Kronologji
e fushatës publike ”Unë nuk dua një pellg, unë dua Tarën“)

lidhje me mjedisin, ky projekt u shënua gjithashtu si i lidhur me korrupsionin. Ky projekt
u mbështet nga lobet energjetike dhe ndihmësit e tyre nga qeveria, ku interesi publik i
ishte nënshtruar interesit privat.15
Një aksion tjetër i suksesshëm ishte ruajtja e Kripores së Ulqinit dhe ndërprerja e vendimit për shkatërrimin e saj dhe ndërtimin e një kompleksi turistik. Pas këtij projekti ishte
një nga biznesmenët e njohur si i diskutueshëm dhe me lidhje të forta politike. Aksioni u
iniciua gjithashtu nga OJQ-të, aktivistët e medias dhe ata lokalë.16
Kur bëhet fjalë për iniciativa të lidhura ngushtë me krimin e organizuar ose korrupsionin,
shumica e tyre iniciohen nga OJQ MANS. Nisma të tjera të rëndësishme janë gjithashtu
lansimi i qendrave të thirrjes për viktimat e dhunës, shkelje të të drejtave të fëmijëve dhe
të ngjashme. Si iniciativë e suksesshme nga rajoni, hulumtimi i BIRN për projektin ‘Shkupi 2014’ u përmend nga organizatat e intervistuara. Kostoja e pamjes së re të Shkupit
është rritur shtatë herë nga shuma e planifikuar fillimisht ndërsa numri i monumenteve
dhe ndërtesave është trefishuar dhe ky hetim tregoi parregullsi dhe afera të shumta.17
Përpjekjet aktuale të shoqërisë civile në Mal të Zi për të trajtuar temën e luftimit të
krimit të organizuar vlerësohen kryesisht si të mira. Tri nga shtatë organizatat i matën
(cilësuan) përpjekjet e OSHC-ve si të mira, dhe dy prej tyre si mesatare. Vetëm një
organizatë deklaroi se këto përpjekje janë të shkëlqyera, ndërsa në anën tjetër ekziston
gjithashtu një organizatë që i sheh këto përpjekje si shumë të dobëta.

Bashkëpunimi
Kur bëhet fjalë për bashkëpunimin midis OShC-ve që merren me KO, kemi gjetur se
në nivelin kombëtar të gjitha organizatat ranë dakord se bashkëpunimi është i mirë.
Por, në nivelin rajonal vetëm disa organizata konfirmuan anëtarësimin ose pjesëmarrjen
në ndonjë rrjet rajonal ose projekt kundër KO, të tilla si Koalicioni UNCAC, OCCRP,
Transparency international, dhe Rrjeti Global i Gazetarisë Hulumtuese. Organizatat
gjithashtu përmendën anëtarësimin në iniciativat rajonale të orientuara posaçërisht
në fushën e tyre kryesore të punës të tilla si strehimoret për viktimat, rrjetet e
organizatave të grave,18 etj.
OShC-të nuk kanë të njëjtën përvojë në bashkëpunim me institucionet që merren me KO.
Duke pasur parasysh fushën e punës dhe aktivitetet e ndryshme që kryejnë OSHC-të,
ne e ndamë çështjen e bashkëpunimit me Policinë, Prokurorinë dhe Gjykatat, veçmas,
duke e vlerësuar atë nga ‘shumë e dobët’ deri në ‘shumë e mire’. Përgjigjet ishin të
ndryshme në varësi të llojit të aktiviteteve që OShC-të kryejnë. Organizatat e orientuara
në aktivitete vëzhguese ose gazetari hulumtuese vlerësuan bashkëpunimin me Policinë,
Prokurorinë dhe Gjykatat njësoj - si shumë të dobët dhe të dobët. ‘Mirë’ është nota më
e lartë për bashkëpunim me këto institucione, dhënë nga organizatat, puna e të cilave
është e orientuar kryesisht në parandalimin e krimit, si dhe në arsim. Organizatat,
aktivitetet e të cilave kanë të bëjnë me mbështetjen e viktimave, janë pak më pozitive
për këtë bashkëpunim. Bashkëpunimi me policinë vlerësohet si i mirë dhe mesatar, me
prokurorinë si i dobët, ndërsa bashkëpunimi me gjykatat vlerësohet si i dobët dhe shumë
i dobët.
15
16
17
18

Gjeni më shumë këtu http://bit.ly/3og2MQL dhe në këtë link http://bit.ly/2YepgHr
REL, Prokuroria duhet të hetojë rastin e Kripores
Ngjarja hulumtuese e BIRN në dispozicion në: https://bit.ly/3oe4qCv
The Advocates for Human Rights (Avokatet e te Drejtave te Njeriut), WAVE, ASTRA, etj.
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Sidoqoftë, OJQ-të malazeze kontribuan shumë në forcimin e sistemit të drejtësisë.
Një nga projektet rajonale në atë drejtim u zbatua nga Instituti Alternativ dhe Shoqata
e Prokurorëve të Serbisë. Qëllimi kryesor i projektit ishte të mbështesë administrimin
efikas dhe efektiv të sistemit të drejtësisë penale në Serbi dhe Mal të Zi përmes
shkëmbimit të përvojës rajonale dhe zbatimit të suksesshëm të hetimit prokurorial
të prezantuar me legjislacionet e reja të Procedurës Penale19. Puna e projektit u
përqendrua kryesisht në përmirësimin e bashkëpunimit të aktorëve relevantë në
procedurën penale duke identifikuar mangësitë aktuale dhe fillimin e bashkëpunimit
të mirë midis prokurorëve publik dhe policisë si palë kryesore të interesit në fazën
paragjyqësore.

Sfidat
Rrjetëzimi i pamjaftueshëm është deklaruar si një nga boshllëqet në bashkëpunim midis
dhe ndërmjet OShC-ve në Mal të Zi. Një nga përfaqësuesit e OJQ-ve deklaroi:
“Zakonisht organizatat kanë një partner të përhershëm të cilin ato rrallë e ndërrojnë
ose janë disi të përqendruara te vetja, dhe organizatat e tjera janë pjesë e disa
rrjeteve të vogla rajonale ku askush tjetër nuk mund të anëtarësohet “20
Si dobësi më e madhe për bashkëpunimin midis OShC-ve, organizatat e intervistuara
deklaruan rivalitetin ose orientimin e projekteve të organizatave, pasi që të gjitha
aktivitetet kryesisht kalojnë nëpër projekte. Hapësira për të aplikuar dhe garuar për të
marrë projekte është disi një arenë ku ato organizata luftojnë kundër njëra-tjetrës. Për t’u
bashkuar në projekte të mëdha, specifike dhe ndërkombëtare, organizatat më së shumti
kanë nevojë për përvojën e mëparshme në menaxhimin e fondeve të mëdha në llogaritë
e tyre, të cilat zakonisht organizatat e nivelit të mesëm nuk mund t’i përballojnë.
Një arsye tjetër e mungesës së bashkëpunimit midis OShC-ve është qasja e ashtuquajtur
“pak nga çdo gjë”. Gjegjësisht, shumë organizata me mungesë të kapaciteteve mbulojnë
fusha që nuk kanë lidhje me misionin e tyre. Shkak i mundshëm për këtë qasje është
gara për projekte e përmendur më parë. Siç deklaroi një nga përfaqësuesit e OShC-ve:
“Pavarësisht nga fakti që sektori i OJQ-ve në vendin tonë po rritet, ekziston numër në
rënie i organizatave të profilizuara ngushtë, gjë që është problem për bashkëpunimin
efikas dhe rrjetëzimin e bazuar në parime.”21
Kur bëhet fjalë për bashkëpunimin midis OShC-ve dhe sistemit të drejtësisë penale,
sfida më e madhe është se ky sistem është shumë i mbyllur dhe nuk dëshiron të ndajë
informacion në lidhje me punën e tij.
Institucionet nuk i perceptojnë OShC-të si partnerë dhe dikë që mund t’i ndihmojë ato të
përmirësojnë punën e tyre dhe situatën e përgjithshme në Mal të Zi. Për më tepër, ato
nuk i shohin OShC-të si mjaft profesionale dhe kompetente për t’u marrë me këtë fushë.
Institucionet kryesisht nuk e njohin kontributin e OShC-ve. Mungesa e besimit shprehet
fuqimisht kur bëhet fjalë për këto dy segmente të shoqërisë që kanë të njëjtin mision.
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19 Më shumë në publikimin: Six Years of Prosecutorial Investigation in Montenegro (Gjashtë vjet
hetim prokurorial në Mal të Zi)
20 Intervistë e CIN
21 Intervistë e CAZAS

“Ne kemi një mosbesim të fortë ndaj institucioneve të sistemit në lidhje me shoqërinë civile dhe anasjelltas, dhe për mendimin tim nuk duhet të jetë kështu.”22
Bashkëpunimi ekziston por bazohet në disa aktivitete ad hoc, nga projekti në projekt ose
nga ngjarja në ngjarje. Si problem për bashkëpunim, përfaqësuesit e OJQ-ve gjithashtu
përmendën që OShC-të nuk perceptohen si sektor por si një ose dy grupe njerëzish.
Një mjedis në të cilin vepron shoqëria civile nuk është mjaft i sigurt për të punuar në
luftën kundër KO dhe korrupsionit në Malin e Zi.
“Thjesht, mjedisi nuk është i sigurt në kuptimin që dikush që flet publikisht për
krimin e organizuar dhe korrupsionin mund të jetë i sigurt se ai/ajo nuk do të ketë
një lloj dënimi për këtë. Nga përvojat e hulumtimeve të ndryshme dhe gazetarëve
që punojnë në ngjarje rreth nivelit të lartë në Mal të Zi mund të shohim se nuk është
e sigurt të punosh. Shumë kohë pasi u publikuan këto ngjarje, këto raste nuk janë
zgjidhur ende.”23
Kur bëhet fjalë për shkeljen e të drejtave të tyre, deri më tani, OShC-të malazeze dhe
përfaqësuesit e tyre përballeshin me përgjime të paligjshme, ndërprerje të paligjshme
të komunikimit, shpime të gomave, kërcënime përmes mesazheve, e-mailit, në mënyrë
indirekte dhe në komunikim të drejtpërdrejtë, etj. Punonjësit e OJQ-ve shpesh janë
fyer dhe reputacioni i tyre është dëmtuar. Anëtarët e familjeve të tyre janë keqtrajtuar,
pushuar nga puna, etj.
Për OShC-të është veçanërisht e rëndësishme që të ketë trajnime se si të mbrohen të
dhënat e mbledhura, kompjuterët dhe bazat e të dhënave, por edhe se si të merren me
kërcënimet e lartpërmendura. Kjo është shumë e rëndësishme dhe për organizatat
që ofrojnë mbështetje për viktimat, pasi këto organizata kanë baza të të dhënave të
brendshme me të dhëna private të përdoruesve të tyre, etj. Trajnimet për mbrojtjen e TIsë janë diçka për të cilën duhet të punohet vazhdimisht, por fatkeqësisht kjo është diçka
që nuk është planifikuar brenda buxheteve të tyre në një masë të mjaftueshme. Nga ana
tjetër është gjithashtu e paqartë se nga mund të tërhiqen këto fonde pasi kjo çështje nuk
është gjithmonë prioritet i donatorëve.
Zyrtarisht, shumë organizata janë të përfshira në punën e grupeve dhe organeve
të ndryshme punuese, përfshirë ato grupe punuese për kapitujt e negociatave.
Por përfshirja e tyre është më e vogël dhe e pabarabartë në praktikë dhe ndryshon nga
një grup punues në tjetrin. Nga ana tjetër, OShC-të po bëhen gjithnjë e më të dukshme
dhe më të pranishme në media. Sektori i OJQ-ve në Mal të Zi nuk ka qenë kurrë më aktiv
sesa vitet e fundit, dhe nganjëherë duket se efektet e tyre janë mjaft të vogla duke pasur
parasysh numrin e projekteve dhe përpjekjeve që ato bëjnë.
“Shpesh, OShC-ve nuk u jepen informata ose informata të mjaftueshme për të qenë
në gjendje të japin një kontribut domethënës ose puna jonë thjesht shpërfillet.“24

22 Intervistë e Defendology
23 Intervistë e Juventas
24 Intervistë e “SOS Telefon” për gratë dhe fëmijët viktima të dhunës
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Konkluzion
Një numër i vogël i organizatave në Mal të Zi e konsiderojnë veten të angazhuara në
luftën kundër KO në përgjithësi. Ato organizata puna e të cilave ka ndikim në (parandalim
të) KO ose viktimat e tij (mbështetjen e viktimave) nuk e njohin veten si të angazhuara
në luftimin e KO dhe korrupsionit. Këto organizata kryesisht financohen nga donatorë
ndërkombëtarë. Vetëm disa organizata kanë pasur mbështetjen e shtetit në atë drejtim.
Nga buxheti i shtetit kryesisht financohen vetëm disa nga projektet e atyre që ofrojnë
mbështetjen e viktimave (strehimoret, qëndrimet ditore, etj.). OShC-të në Mal të Zi janë
zakonisht të vogla. Organizata me numrin më të madh të punonjësve ka pak më shumë
se 20 anëtarë, dhe zakonisht këto organizata kanë 1-5 punonjës që punojnë në KO.
Organizatat në Mal të Zi nuk janë të specializuara për një fushë të KO. Hulumtimi dhe
puna në raste konkrete penale, si dhe informimi i publikut mbi këto afera janë mekanizmi
më i përdorur në këtë fushë. Edhe pse ambienti për trajtimin e kësaj teme në Mal të
Zi është i pasigurt, rastet dhe ngjarjet më të rëndësishme në vendin tonë u zbuluan
nga OShC-të. Kur bëhet fjalë për burimet, OShC-të duhet të rrisin numrin e personelit
profesional që merret me KO; duhet të rregullojnë problemin e marrjes me qira të
hapësirës së punës; dhe duhet të trajnohen, veçanërisht se si të mbrojnë të dhënat e
tyre. Për të mësuar dhe për të fituar njohuri të reja, trajnimet më të dobishme janë ato të
organizuara nga organizata ndërkombëtare të specializuara në hulumtimin e KO.
Problemi lind kur rastet duhet të procedohen në institucione, pasi që numri i madh i
rasteve lidhet me përfaqësues të lartë dhe këto procese gjyqësore shpesh presin në sirtar derisa të vjetrohen. Kjo është gjithashtu një arsye pse OShC-të që hulumtojnë raste
specifike e vlerësuan bashkëpunimin me sistemin e drejtësisë penale si shumë të dobët.
Sulmet e pazgjidhura ndaj gazetarëve dhe hulumtuesve të tjerë në fushën e KO, si dhe
mungesa e sundimit të ligjit dhe transparencës në institucione gjithashtu kontribuan në
krijimin e një hendeku më të madh midis këtyre dy aktorëve në shoqëri. Mosbesimi nga
të dy palët është padyshim problemi më i madh për bashkëpunimin mes tyre.
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Rekomandime
Autoritetet shtetërore duhet të krijojnë parakushte për një numër më të madh të OShC-ve
për të hulumtuar KO në përgjithësi, veçanërisht duke përmirësuar zbatimin e ligjit për liri
të informacionit.
Donatorët duhet të ofrojnë më shumë mbështetje dhe të mundësojnë specializimin e
OJQ-ve të gatshme për të punuar në fushën e krimit të organizuar.
OShC-të duhet të rrisin ndërtimin e kapaciteteve të tyre në fushën e ballafaqimit me KO,
dhe posaçërisht të rrisin numrin e personelit profesional që merret me KO.
OShC-të duhet të përmirësojnë bashkëpunimin ndërmjet tyre në mënyrë që të kenë
ndikim më të madh në institucione. Ato gjithashtu duhet të kenë komunikim të vazhdueshëm me mediat dhe të kenë veprime të përbashkëta për të bërë që deklaratat e tyre të
arrijnë një numër më të madh të qytetarëve dhe të publikut.
Institucionet duhet të zgjidhin sulmet ndaj gazetarëve dhe hulumtuesve si dhe t’u
mundësojnë OShC-ve të bëjnë punën e tyre pa pasur frikë se do të kërcënohen. Kjo do
të përmirësojë besimin tek institucionet gjë që do të çojë në bashkëpunim më të mirë
midis tyre.
Institucionet duhet të jenë më proaktive në zgjidhjen e kallëzimeve penale të paraqitura
nga OShC-të në lidhje me KO dhe të kompletojnë rastet deri në fund, në përputhje me
ligjin.
Institucionet duhet të përmirësojnë transparencën e punës së tyre si dhe t’u mundësojë
OShC-ve dhe publikut që të marrin informacion prej tyre dhe të mos ngushtojnë hapësirën për të vepruar dhe përdorur mjete, siç është qasja e lirë në informacion.
Sistemi i drejtësisë penale duhet të njohë OShC-të si partnere në luftën kundër KO dhe
korrupsionit.
Duhet të ketë shkëmbim më të mirë të të dhënave midis OShC-ve në nivel kombëtar,
por edhe në atë rajonal, pasi që KO në Ballkanin Perëndimor po i kalon kufijtë; kjo do të
ndihmojë për të pasur një pikëpamje më të gjerë të përhapjes së KO.
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Përmbledhje ekzekutive
Ky punim shqyrton përpjekjet e Organizatave të Shoqërisë Civile (OShC-ve) për të
adresuar çështjet e krimit të organizuar (KO) në Maqedoninë e Veriut. Punimi synon
të hartëzojë rolet kryesore që OShC-të kanë marrë në luftimin e krimit të organizuar,
burimet e tyre, njohuritë dhe kapacitetet për ta bërë këtë, praktikat e mira ekzistuese dhe
bashkëpunimin ndër-sektorial. Punimi gjithashtu identifikon sfidat kryesore në luftimin e
KO nga pikëpamja qytetare.
Analiza mbështetet në hulumtimin në tryezë dhe në terren, duke përfshirë shqyrtimin
e dokumenteve ligjore dhe strategjike që rregullojnë punën e shoqërisë civile, raportet
e organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare, intervistat elektronike dhe telefonike
dhe shqyrtimin e faqeve të internetit të OShC-ve kombëtare. Gjithashtu u zhvillua një
konsultim me përfaqësuesit e sistemit të drejtësisë penale.
Analiza tregon se OShC-të në Maqedoninë e Veriut kanë qenë veçanërisht të interesuara
për adresimin e korrupsionit, ndërsa lufta kundër KO nuk ka qenë shumë e popullarizuar.
Një pjesë e konsiderueshme e punës së OShC-ve është e strukturuar rreth procesit
të integrimit në BE, veçanërisht në lidhje me Kapitullin 23. OShC-të zakonisht marrin
rolin e vëzhguesit, pasuar nga aktivitetet e ndërtimit të kapaciteteve dhe mbështetja e
viktimave. Sidoqoftë, qëndrueshmëria financiare është sfidë serioze për këtë sektor,
duke ndikuar në kapacitetet dhe specializimin e OShC-ve dhe duke rritur konkurrencën
në kurriz të bashkëpunimit. Për më tepër, bashkëpunimi me institucionet nga sistemi i
drejtësisë penale është sfidues, jo vetëm për shkak të mungesës së traditës dhe besimit,
por edhe të kuptimit të pamjaftueshëm të roleve dhe përgjegjësive të akterëve shtetërorë
dhe jo-shtetërorë.
Në fund, autori ofron një sërë rekomandimesh për OShC-të, institucionet shtetërore dhe
komunitetin e donatorëve, që synojnë rritjen e kapaciteteve të OShC-ve, mundësi më të
mira për rrjetëzim dhe qasje më të strukturuar drejt adresimit të çështjeve të KO.
Si një nga përpjekjet kryesore për të hartëzuar dhe analizuar angazhimin e shoqërisë
civile kundër KO, studimi i tanishëm nuk synon të ofrojë pasqyrë gjithëpërfshirëse të
të gjitha aktiviteteve të OShC-ve në Maqedoninë e Veriut. Qëllimi është thjesht të
hartëzohen praktikat më të mira dhe sfidat më të ngutshme në mënyrë që të propozohen
një sërë rekomandimesh. Ka pasur një përgjigje të kufizuar nga OShC-të, pjesërisht
për shkak të faktit se disa OShC nuk e konsideronin veten si “duke punuar në çështje të
krimit të organizuar”, edhe pse ato ofrojnë shërbime sociale për grupet në nevojë dhe
kryejnë veprimtari edukative. Kjo tregon më tej mungesën e vetëdijes për rolin e OShC-ve
në këtë fushë dhe nocionin e përhapur se KO është “çështje e shtetit”.
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Hyrje
Shoqëria civile në Maqedoninë e Veriut është dinamike dhe e larmishme. Si e tillë,
ajo duhet të luajë rol të rëndësishëm në luftën kundër krimit të organizuar (KO).
Duke vepruar kështu, OShC-të mund të marrin një larmi rolesh: monitorimi i punës së
institucioneve dhe rezultatet e tij në luftën kundër KO, duke kontribuar në krijimin e
politikave, hetimin dhe analizimin e rasteve specifike, si dhe parandalimin e krimit dhe
shërbimet ligjore dhe sociale për viktimat e KO.
Punimi fillon me një analizë të rrjetit ligjor dhe strategjik në mënyrë që të përcaktohet
mjedisi në të cilin veprojnë OShC-të. Për më tepër, janë analizuar burimet që OShC-të
kanë në dispozicion duke bërë ndërlidhje me kapacitetet dhe njohuritë për t’u
angazhuar në çështjet e KO. Për më tepër, punimi ofron shembuj të përpjekjeve aktuale
dhe iniciativave të suksesshme nga sektori civil, duke demonstruar llojin e punës që
është kryer në nivelin kombëtar deri më tani. Gjithashtu është analizuar bashkëpunimi i
OShC-ve me institucionet e sistemit të drejtësisë penale, si dhe bashkëpunimi midis vetë
OShC-ve. Perspektiva e institucioneve përshkruhet në një pjesë të veçantë. Vëmendje e
veçantë i është kushtuar zbulimit të sfidave në mënyrë që të zhvillohen rekomandime
praktike dhe të zbatueshme për përmirësimin e angazhimit civil kundër KO.
Analiza u krye përmes hulumtimeve në tryezë dhe në terren duke shqyrtuar dokumente
ligjore dhe strategjike që rregullojnë punën e shoqërisë civile, raporte nga organizata
kombëtare dhe ndërkombëtare dhe dokumente të tjera. Për më tepër, u zhvilluan pesë
intervista duke përdorur një pyetësor në internet dhe dy intervista gjysmë të strukturuara
fizike. Përveç kësaj, autori shqyrtoi pyetësorët në profilin e organizatave të zgjedhura që
mbulojnë aspekte të ndryshme të KO dhe faqet e internetit të OShC-ve kur biseda me
përfaqësuesit e tyre nuk ishte e mundur. Për më tepër, ka pasur një konsultë fizike me
përfaqësuesit e sistemit të drejtësisë penale.

Analiza e kornizës ligjore dhe strategjike
Liria e asociimit për të ushtruar dhe mbrojtur të drejtat dhe bindjet politike, ekonomike,
sociale, kulturore dhe të tjera të qytetarëve garantohet me Kushtetutën e Republikës së
Maqedonisë së Veriut.1 Qytetarët mund të krijojnë lirisht shoqata qytetare, t’u bashkohen
atyre ose të heqin dorë prej tyre. Kjo fushë është rregulluar më tej me Ligjin për Shoqata
dhe Fondacione nga viti 2010.2
Sipas Regjistrit Qendror, kishte pothuajse 9,000 OShC të regjistruara në vitin 2018 (nga
të cilat 8,780 ishin shoqata dhe 144 fondacione); pothuajse 6,000 prej tyre ishin aktive,
me rreth 2,000 të punësuar.3
1 Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Neni 20
2 Ligji për Shoqatat dhe Fondacionet, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut Nr.
52/2010, 135/2011 dhe 55/2016.
3 Po aty.
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Që nga viti 2004, Njësia për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile në Sekretariatin e
Përgjithshëm të Qeverisë ka qenë aktive. Qeveria gjithashtu ka një Strategji për
Bashkëpunim me Shoqërinë Civile (2018-2020) me një Plan Veprimi,4 si vazhdim
të strategjive të mëparshme të ngjashme (2012-2017, 2007-2011), me tri qëllime
strategjike: 1) korniza normative, institucionale dhe financiare për zhvillimin e shoqërisë
civile; 2) demokratizimi, pjesëmarrja aktive e shoqërisë civile në politikëbërje dhe
monitorim, veçanërisht në lidhje me procesin e integrimit në BE; dhe 3) shoqëria civile
si akter në zhvillimin socio-ekonomik. Për më tepër ekziston Kodi i Praktikave të Mira
për Pjesëmarrjen e Shoqërisë Civile në Politikëbërje5 dhe Kodi i Praktikave të Mira për
Mbështetje Financiare të OShC-ve.6
Në vitin 2018, Qeveria formoi Këshillin për Bashkëpunim dhe Zhvillim të Shoqërisë
Civile si një organ këshillimor i Qeverisë i përbërë nga përfaqësues të OShC-ve dhe
institucioneve shtetërore, duke mbuluar një gamë të gjerë çështjesh. Lufta kundër
KO nuk përmendet qartë në asnjë nga dokumentet e Këshillit; megjithatë, mund të
konsiderohet të jetë një çështje ndërsektoriale, e lidhur ngushtë me fushat e demokracisë
dhe sundimit të ligjit, të drejtat e njeriut, integrimin në BE, si dhe të rinisë dhe mbrojtjes
sociale.
Në përgjithësi, mund të konkludohet se nuk ka pengesa zyrtare për OShC-të që të
adresojnë KO. Raporti i progresit i Komisionit Evropian për vitin 2020 vëren se “shoqëria
civile mbetet aktive dhe luan rol kyç në proceset e politikës dhe vendimmarrjes”.7
Sidoqoftë, KE gjithashtu vuri në dukje se “nevojiten përpjekje për të siguruar një proces
konsultimi më kuptimplotë dhe me kohë”.8
Studime të pavarura kanë vlerësuar mjedisin për zhvillimin e shoqërisë civile për
vitin 2019 si “relativisht mundësues”, ku “liritë themelore të asociimit, mbledhjes dhe
shprehjes ishin të garantuara ligjërisht, dhe përgjithësisht të mbrojtura dhe të gëzuara
në praktikë”.9

Burimet
Në të kaluarën, lufta kundër KO konsiderohej si e drejtë sovrane e shtetit. Megjithatë,
përgjatë viteve, OShC-të kanë treguar specializim, interes dhe rezultate në rritje në këtë fushë.
Shumica e OShC-ve që merren me çështjet e KO dhe korrupsionit në Maqedoninë e
Veriut kanë marrë rolin e vëzhguesit, d.m.th., hulumtimin, monitorimin dhe avokimin për
performancë më të mirë institucionale dhe rezultate në luftimin e KO. Korrupsioni në
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4 Në dispozicion në: https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/dokumenti/Akciski_plan2018-2020usvoen9102018.pdf
5 Gazeta Zyrtare Nr. 99/2011.
6 Gazeta Zyrtare Nr. 130/2007.
7 Komisioni Evropian, “Raporti i Maqedonisë se Veriut 2020”, Bruksel, tetor 2020. Në dispozicion
në: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/north_macedonia_report_2020.pdf
8 Po aty.
9 Ognenovska, Simona. “Matrica e Monitorimit për Mundësimin e Mjedisit për Zhvillimin e
Shoqërisë Civile. Raporti për Maqedoninë e Veriut 2019, ”Qendra Maqedonase për Bashkëpunim
Ndërkombëtar dhe Rrjeti Ballkanik për Zhvillimin e Shoqërisë Civile, Shkup, 2020.

lidhje me KO dhe keqpërdorimi i detyrës zyrtare janë pa diskutim temat e nxehta në
mesin e OShC-ve maqedonase. Sidoqoftë, ka edhe organizata që merren me
kontrabandën e migrantëve dhe trafikimin e qenieve njerëzore, shfrytëzimin e burimeve
natyrore, krimet financiare, etj.
Shumica e OShC-ve kanë 1-5 punonjës që mbulojnë temat e KO pavarësisht nga
madhësia e tyre, qofshin ato një organizatë më e vogël (me 1-5 punonjës) apo me
madhësi të mesme (6-10 punonjës). Prandaj, shumica e organizatave mbulojnë
një gamë më të gjerë të çështjeve, përfshirë luftën kundër KO dhe/ose korrupsionin.
Sa i përket profilit të punonjësve, ata janë kryesisht hulumtues dhe juristë, por ka edhe
gazetarë dhe njerëz që ofrojnë mbështetje sociale.
Duke pasur parasysh që temat e KO janë të lidhura ngushtë me profesionin ligjor, kjo
është një nga fushat ku mund të vërehet një përfshirje më e madhe e akademisë, d.m.th.,
personelit të universitetit (profesorë dhe asistentë të profesorëve) në aktivitetet e
shoqërisë civile. Shpesh, ata janë të përfshirë në ndërtimin e kapaciteteve dhe aktivitete
arsimore për avokatët, prokurorët dhe profesionistë të tjerë.
OShC-të mund të marrin fonde nga burime të huaja dhe kombëtare publike dhe private, dhe
ato gjithashtu mund të kryejnë veprimtari ekonomike për të siguruar qëndrueshmërinë
e tyre. Sidoqoftë, shumica e organizatave varen nga fondet e huaja, d.m.th., nga
donatorët bilateral (ambasadat) dhe organizatat ndërkombëtare. Fondacioni Shoqëria e
Hapur - Maqedonia është përmendur si donatori i vetëm privat. Përveç kësaj, organizata
të caktuara mbledhin pagesa të anëtarësimit; megjithatë, këto janë zakonisht shuma të
vogla, më tepër simbolike.
Mungesa e fondeve në dispozicion për të adresuar KO ka kontribuar në mungesën e
specializimit ose ndërmarrjen e një qasje strategjike në luftimin e KO. Disa bashkëbisedues theksuan rrezikun që menaxhmenti i OShC-ve ka të përshtatet me nevojat,
pikëpamjet dhe qëndrimet e organizatave donatore, duke dëmtuar pavarësinë e vet.
Për më tepër, çështjet financiare raportohen të ndikojnë në qarkullimin e personelit.
Çështja e qëndrueshmërisë financiare është e njohur nga qeveria dhe ka pasur përpjekje
për të reformuar sistemin financiar shtetëror të shoqërisë civile. Disa OShC kanë
kontribuar në adresimin e çështjes me monitorim, analizë dhe rekomandime.10 Sidoqoftë,
ekzistojnë shqetësime të caktuara në lidhje me financimin shtetëror të aktiviteteve të
monitorimit, veçanërisht ato që i referohen monitorimit dhe zbulimit të keqpërdorimeve
të mundshme nga akterët shtetërorë. OShC-të duhet të jenë plotësisht të pavarura në
hetimin dhe analizimin e rasteve të tilla, ku pavarësia financiare është thelbësore.

10 Ju lutemi shikoni: Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar “Shoqëria e qëndrueshme civile - financimi shtetëror i OShC-ve” 2018-2021. https://www.otcetnigo.mk/.
Fondacioni Shoqëria e Hapur - Maqedonia siguroi një analizë dhe rekomandime (miratuar nga
Qeveria më 24 nëntor 2020) brenda bashkëpunimit të saj të vendosur me Njësinë për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile dhe Këshillin për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile. Në dispozicion
në: https://fosm.mk/current-project/prifateni-preporakite-koi-pridonesuvaat-vo-unapreduvanje-na-okolinata-vo-koja-raboti-go/.
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Njohuria
Vetëvlerësimi i OShC-ve në lidhje me njohuritë e tyre mbi çështjet e KO tregoi se
një numër i vogël i OShC-ve kanë marrë ekspertizë të vlefshme në fusha specifike ku
specializohen. Sidoqoftë, OShC-të në përgjithësi janë më pak të informuara për “pamjen
e përgjithshme”, d.m.th. përgjegjësitë aktuale dhe performancën e sistemit të drejtësisë
penale në luftën kundër KO.
Punonjësit e OShC-ve përmirësojnë njohuritë e tyre përmes pjesëmarrjes në konferenca
rajonale dhe ndërkombëtare dhe trajnimeve në fushën e tyre të punës, pas ndryshimeve
legjislative dhe të politikave. Shkëmbimi i njohurive është identifikuar si praktika më e
mirë, përfshirë këtu brenda, d.m.th., transferimin e njohurive brenda organizatës dhe
jashtë saj, respektivisht, përmes ndjekjes së trajnimeve dhe bashkëpunimit me partnerë
ndërkombëtarë. Për shembull, një i intervistuar nga Instituti për Demokraci “Societas
Civilis” theksoi se organizata e tyre kishte përfituar shumë nga anëtarësimi i tyre në
Rrjetin SELDI.11

Praktikat
Roli i shoqërisë civile në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit është i njohur
si vendimtar - si mekanizëm korrigjues dhe vëzhgues i institucioneve shtetërore, dhe si
partner në trajtimin e këtyre fenomeneve. Sidoqoftë, përpjekjet e shoqërisë civile për
t’u marrë me temën e luftimit të KO dhe korrupsionit të nivelit të lartë janë vlerësuar si
“mesatare”, dhe disa nga arsyet e treguara janë kapacitetet e dobëta dhe mungesa e
interesit për të adresuar tema të caktuara. Sidoqoftë, ekziston një trend pozitiv i një
angazhimi të shtuar të shoqërisë civile kundër KO.
Duke ndjekur hulumtimin në tryezë dhe në terren për mekanizmat dhe modalitetet e
disponueshme të punës, mund të vërehet një larmi më e madhe e aktiviteteve që
adresojnë çështje korrupsioni sesa të KO. Praktikat e zakonshme përfshijnë: 1)
Specializimi në aspekte të ngushta të korrupsionit;12 2) Eksplorimi i kapjes së shtetit si
një lloj korrupsioni politik sistemik;13 Monitorimi i punës së institucioneve të drejtësisë
penale ose organeve të mbikëqyrjes; 3) Rekomandime të përbashkëta, avokim dhe ndikim në procesin e politikëbërjes.14
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11 SELDI qëndron për Lidershipi i Evropës Juglindore për Zhvillim dhe Integritet. SELDI është një
koalicion i 39 OShC-ve dhe agjencive kundër korrupsionit në Evropën Juglindore me një qëllim
për të kontribuar në një shoqëri civile dinamike në rajon, të aftë të marrë pjesë në debate publike
dhe të ndikojë në proceset e politikës dhe vendimmarrjes në fushën kundër korrupsionit dhe të
qeverisjes së mirë. Për më shumë, ju lutem shikoni: https://seldi.net/
12 Për shembull, monitorimi i prokurimit publik (Qendra për Komunikime Civile) ose menaxhimi i
ndërmarrjeve publike (Instituti për Demokraci “Societas Civilis”)
13 Për shembull: hulumtimi i lidhjes midis kapjes së shtetit dhe radikalizimit (EUROTHINK), zhvillimi i Indeksit të Ekonomisë së Fshehur (Qendra për Kërkime dhe Politikëbërje), ose shpalosja e
projektit “Shkupi 2014” dhe ilustrimi i korrupsionit sistematik brenda të gjitha degëve të pushtetit
(Transparency International Maqedoni).
14 Shembull: Platforma e OShC-ve kundër Korrupsionit

Në lidhje me KO, pjesa më e dukshme e punës së OShC-ve është mbështetja për viktimat
e KO dhe korrupsionit. OShC-të ofrojnë ndihmë juridike falas dhe mbështetje sociale.
Për shembull, përmes menaxhimit të strehimores për viktimat e trafikimit njerëzor dhe
shfrytëzimit seksual,15 operimit të Linjës së Ndihmës SOS,16 ndihmës juridike falas për
viktimat e KO gjatë procedurave penale,17 mbrojtjes së sinjalizuesve18 etj.
Për më tepër, OShC-të punojnë në analizimin dhe/ose hetimin e rasteve konkrete të
krimit. Kjo zakonisht bëhet përmes gazetarisë hulumtuese,19 ose monitorimit të
gjykimeve në lidhje me rastet e KO.20
Një nga rolet më pak të zhvilluara të OShC-ve në Maqedoninë e Veriut është mbështetja e
komuniteteve në devijimin e atyre që janë në rrezik nga kthimi kah krimi, pra parandalimi
i krimit.

Bashkëpunimi
OShC-të përjetojnë nivele të ndryshme të bashkëpunimit ndërmjet tyre në përpjekjet e
tyre kundër KO - nga e mira tek e shkëlqyera. Sidoqoftë, OShC-të janë të vetëdijshme për
shumë sfida që pengojnë bashkëpunimin në këtë drejtim dhe madje edhe përjashtimin e
OShC-ve nga iniciativa të caktuara, si dhe mungesën e shkëmbimit të informacionit ose
përpjekjeve të konsoliduara për iniciativa të përbashkëta, edhe kur ato kanë kapacitet
dhe ekspertizë për të kontribuar.
Arsyet e mungesës së bashkëpunimit janë të ndryshme. Më të zakonshmet janë
konkurrenca midis OShC-ve21 dhe njohuri dhe kuptim i pamjaftueshëm i punës,
rezultateve dhe potencialit të njëri-tjetrit. Bashkëpunimi shpesh është i kufizuar në
projekte konkrete dhe varet nga mbështetja e donatorëve. Për më tepër, varësia
financiare ka çuar në mungesë të specializimit të OShC-ve, gjë që dobëson më tej
organizatat, dhe ato nuk njihen si partnerë të dëshirueshëm për aktivitete konkrete. Për
më tepër, divergjenca në motivime është identifikuar gjithashtu si një pengesë për bashkëpunim.
Siç shpjegoi një bashkëbisedues,
“bashkëpunimi rritet kur ekziston një kërcënim i përbashkët, siç është presioni ndaj
shoqërisë civile gjatë vitit 2015. Sidoqoftë, pas ndryshimit të qeverisë, OShC-të
që punojnë në politika kanë marrë një qasje individuale dhe nuk e shohin
bashkëpunimin dhe rrjetëzimin si një aspekt thelbësor të punës së tyre”.
15 Open Gate La Strada
16 Po aty.
17 Koalicioni “Të gjithë për gjykime të drejta”
18 Transparency International Maqedoni
19 Ju lutemi shikoni: Laboratori Hulumtues Raportues Maqedoni https://irl.mk/en/ ose Qendra
për gazetari hulumtuese SCOOP Maqedoni
20 Kryer nga koalicioni “Të gjithë për gjykime të drejta”
21 Gjë që mund t’i atribuohet qasjes së kufizuar në financim, por edhe çështjeve të tjera
themelore.
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Për më tepër, ekziston mungesë bashkëpunimi midis llojeve të ndryshme të OShC-ve
siç janë think tank-et (grupet studimore), OJQ-të me bazë në komunitet dhe shoqatat
profesionale.
Në nivelin rajonal, pjesa më e madhe e bashkëpunimit është e bazuar në projekte
dhe zgjat gjatë gjithë kohëzgjatjes së projektit. Sidoqoftë, një shembull pozitiv
është bashkëpunimi i OShC-ve maqedonase brenda Rrjetit SELDI, i cili gjithashtu është
identifikuar si një burim i shkëlqyeshëm i ekspertizës dhe transferimit të njohurive.
Ka shumë më pak bashkëpunim me institucionet e sistemit të drejtësisë penale.
Institucioni më i përgjegjshëm brenda këtij sistemi duket të jetë Ministria e Brendshme,
ku OShC-të kanë vërejtur një nivel më të lartë të dhënies së përgjigjeve dhe hapjes.
Nga këndvështrimi i OShC-ve, institucionet nuk kanë treguar interes dhe vullnet për
të bashkëpunuar me OShC-të dhe nuk e shohin sektorin civil si partner që mund të
kontribuojë në arritjen e qëllimit të institucioneve. Kur ka bashkëpunim, ai bazohet
në kontakte dhe besim të vendosur tashmë vetëm me disa organizata dhe lidhje
(personale). Për më tepër, disa organizata kanë vërejtur një mospërputhje të madhe
midis kapaciteteve njerëzore dhe teknike për këtë temë të veçantë.
Këshilli për Bashkëpunim dhe Zhvillim të Shoqërisë Civile supozohet të lehtësojë
bashkëpunimin midis OShC-ve dhe institucioneve, për shembull, përmes zgjedhjes
së përfaqësuesve në organet punuese të krijuara nga institucionet. Ndërsa kjo
praktikë mund të sigurojë një model të strukturuar për angazhimin e OShC-ve në
politikëbërje, ekziston një kritikë që kompetenca të tilla tejkalojnë mandatin e
Këshillit.22 Këshilli supozohet të jetë një organ këshillimor dhe jo ekzekutiv,23 që tejkalon
kompetencat e institucioneve.

Sfidat
OShC-të në Maqedoninë e Veriut kanë shqetësime të sigurisë kur trajtojnë tema të
KO. Ndërsa ato e kanë vlerësuar mjedisin për të punuar në kundër korrupsion si
përgjithësisht të sigurt, e njëjta gjë nuk mund të thuhet në lidhje me çështjet dhe
rastet e KO.
Përfaqësuesit e OShC-ve besojnë se përfaqësuesit e policisë, institucioneve shtetërore
dhe partive politike janë pjesë e skemave të KO, gjë që është theksuar si shqetësim
i sigurisë. Për më tepër, për shkak të mungesës së qasjes në të dhëna, ata e kanë të
vështirë të zbulojnë dhe mbështesin pretendimet e tyre mbi praktikat korruptive.
Një përfaqësues i një OShC-je që punon në çështjet e KO tha:
“Ne kemi përjetuar kërcënime verbale nga njerëz të fortë lokalë, kështu që ne kemi
paraqitur ankesa në policinë lokale. Sidoqoftë, nuk ishim të kënaqur me trajtimin që
patëm nga policia”. Organizata të tjera raportuan se ato kanë përjetuar kërcënime
për tu paditur për pretendimet e tyre.

64

22 “Analiza e punës së Këshillit për Bashkëpunim dhe Zhvillim të Shoqërisë Civile”, Qendra
Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar, Shkup, 2019. Në dispozicion në: https://rcgo.mk/
wp-content/uploads/2020/07/analiza-na-rabotata-na-sovetot-noemvri-2019.pdf
23 Po aty.

Ndërsa disa OShC ndjehen të sigurta se nuk kanë nevojë për ndonjë ndërtim shtesë të
kapaciteteve për të siguruar sigurinë e tyre, të tjerët kanë theksuar nevojën për të marrë
trajnim mbi çështjet e sigurisë, përfshirë sigurinë e TI. Sidoqoftë, duhet të theksohet se
mungesa e vetëdijes për rreziqet është një shqetësim shtesë i sigurisë, pasi OShC-të
mund të rrezikojnë paditur hulumtuesit e tyre dhe punonjësit e tjerë.
Disa OShC kanë vërejtur se hapësira civile është duke u zvogëluar dhe se OShC-të nuk
janë aq të zëshme sa i përket rasteve të dukshme të nivelit të lartë të korrupsionit dhe
krimit që përfshijnë zyrtarë publikë.

Perspektiva e drejtësisë penale
Konsultimi me përfaqësuesit e sistemit të drejtësisë penale24 tregoi se mënyra kryesore
e bashkëpunimit midis institucioneve dhe OShC-ve është përmes përfshirjes së OShC-ve
në hartimin e legjislacionit. Perceptimet e OShC-ve në këtë drejtim janë pozitive, dhe ato
njihen si një partner i rëndësishëm që i shton vlerë proceseve. OShC-të që specializohen
në fusha të veçanta janë veçanërisht të mirëpritura për të bashkëpunuar, pasi ato mund
të plotësojnë boshllëqe të caktuara në institucione, veçanërisht në lidhje me standardet
specifike ndërkombëtare ose analizën krahasuese.
Një shembull pozitiv është puna e Komisionit Kombëtar për Luftimin e Trafikimit të
Qenieve Njerëzore, ku OShC-të25 marrin pjesë formale si anëtarë të Komisionit, përveç
përfaqësuesve të institucioneve të ndryshme.
Institucionet nga sistemi i drejtësisë penale kryesisht njohin rolin edukativ dhe
parandalues të OShC-ve dhe i shohin ato si lidhje midis institucioneve dhe qytetarëve.
Shembujt e një pune të tillë mund të rrisin vetëdijen për pasojat e KO dhe të ndihmojnë
në uljen e tolerancës shoqërore të kriminalitetit.
Në të njëjtën kohë, ka disa dilema në lidhje me rolin që OShC-të mund të luajnë në luftën
kundër KO, duke marrë parasysh që shteti është i vetmi autoritet legjitim që mund të
zbatojë masa represive dhe të ndërmarrë hetime. OShC-të duhet të jenë veçanërisht të
kujdesshme në prezantimin e gjetjeve dhe punës së tyre në lidhje me KO në mënyrë që të
mbrojnë personelin e tyre nga pasojat e mundshme. Për shembull, gazetarët hulumtues
tashmë janë identifikuar si shënjestra të mundshme të kriminelëve. Për më tepër,
sipas përfaqësuesve të policisë, zbulimi i specifikave të një hetimi në vazhdim mund të
rrezikojë vetë rastin.
Përfaqësuesit e sistemit të drejtësisë penale rekomanduan proaktivitet më të madh të
OShC-ve në bashkëpunim me institucionet. Në mënyrë që të jenë në gjendje të ndikojnë
në procesin e politikëbërjes, OShC-të duhet të ndjekin nga afër zhvillimet në fushën e tyre
të punës dhe të përpiqen të ndikojnë në fazat fillestare të hartimit të legjislacionit.

24 Ministria e Brendshme (përfshirë departamentin për luftimin e krimit të organizuar), Ministria
e Drejtësisë dhe Administrata e Burgjeve.
25 Open Gate La Strada dhe Shoqata e Avokatëve të Rinj Maqedonas.
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Konkluzione
Ekziston një numër shumë i kufizuar i OShC-ve që punojnë në luftimin e KO. Për dallim,
korrupsioni ka qenë temë e nxehtë për OShC-të në disa vitet e fundit. Sidoqoftë, edhe kur
punojnë për të luftuar korrupsionin, përpjekjet e OShC-ve përqendrohen në sfidat ligjore,
institucionale dhe strukturore dhe në monitorimin e punës së institucioneve. OShC-të
rrallë trajtojnë ose ekspozojnë raste specifike të korrupsionit, veçanërisht korrupsionit
në nivel të lartë.
Kapacitetet e OShC-ve për të punuar në KO janë të kufizuara dhe ekziston numër i
kufizuar i aktivistëve dhe analistëve të OShC-ve me kuptimin e nevojshëm të
funksionimit të sistemit të drejtësisë penale gjatë ndërmarrjes së një qasjeje
multidisiplinare. Sidoqoftë, ekziston një numër i OShC-ve që janë shumë të afta dhe
kanë njohuri në aspekte specifike të KO dhe/ose korrupsionit. Mungesa e mbështetjes
financiare për adresimin e KO ka parandaluar që individët e interesuar të specializohen
në këto çështje.
Qëndrueshmëria financiare është një nga çështjet më të rëndësishme pasi OShC-të
kryesisht varen nga financimi i bazuar në projekte nga donatorët ndërkombëtarë dhe
fondet thelbësore rrallë janë në dispozicion. Ka pasur iniciativa për të reformuar fondet
shtetërore për OShC-të në Maqedoninë e Veriut; megjithatë, një financim i tillë mund të
ndikojë negativisht në pavarësinë dhe besueshmërinë e organizatave. OShC-të shpesh i
përshtatin projektet e tyre dhe madje i zhvendosin temat e tyre në përputhje me agjendat
e donatorëve. Kjo ndikon negativisht në aftësinë dhe njohuritë e tyre por edhe në
reputacionin dhe besimin në shoqërinë civile nga institucionet shtetërore dhe qytetarët.
Mjedisi në të cilin veprojnë OShC-të është një sfidë në vete pasi KO, korrupsioni,
politika dhe biznesi janë të ndërthurura ngushtë. Ky nuk është një mjedis plotësisht
i sigurt, gjë që mund të dekurajojë analistët dhe hulumtuesit nga një angazhim më i
madh mbi temën, ose ata mund ta vënë veten në rrezik në mënyrë të pavetëdijshme. Sa i
përket sigurisë, ekziston ndërgjegjësim dhe/ose disponueshmëri e kufizuar e trajnimit
për mbrojtje fizike, të TI dhe lloje të tjera. Edhe kur OShC-të janë të interesuara të
punojnë në këto fusha, ato përballen me sfida në qasje në të dhëna gjithëpërfshirëse dhe
të besueshme ose gjetje të bashkëbiseduesve të cilët janë të gatshëm të flasin hapur.

66

Rekomandime
KO nuk duhet të shihet vetëm përmes pikëpamjes së sigurisë. Të gjithë palët e
interesuara (OShC-të, institucionet dhe donatorët) duhet të zhvillojnë një qasje
gjithëpërfshirëse në hartimin e aktiviteteve të tyre. Kjo do të nënkuptonte theksimin
e komponentëve të zhvillimit, parandalimit të krimit të organizuar, mbrojtjes së të
drejtave dhe lirive të njeriut, cilësisë së jetës dhe ngritjes së vetëdijes për pasojat e KO.
Duke pasur parasysh prioritetet strategjike të vendit dhe interesin e konsiderueshëm të
OShC-ve, mediave dhe publikut të gjerë për integrimin evropian, procesi i integrimit në BE
duhet të përdoret si një platformë për të adresuar çështjet e KO. Ndërsa OShC-të tashmë
janë duke bërë një punë të rëndësishme në lidhje me Kapitullin 23, ekziston nevoja për
mbështetje të shtuar për OShC-të e specializuara në tema që lidhen me Kapitullin 24.
OShC-të duhet të ndërtojnë marrëdhënie me zbatuesit e ligjit duke filluar një dialog
konstruktiv dhe duke rritur ndërgjegjësimin e tyre mbi rolin e shoqërisë civile në luftimin
e KO, duke theksuar rolet dhe mundësitë e ndryshme për angazhim qytetar.
Duke marrë parasysh disbalancën e pushtetit midis OShC-ve, grupeve të KO dhe
institucioneve në çështjet që lidhen me KO, ekziston nevoja për ndërtimin e koalicioneve
të forta dhe rrjeteve midis llojeve të ndryshme të OShC-ve që mund të punojnë në
iniciativa dhe avokim të përbashkët.
Organizatat donatore duhet të koordinojnë ndihmën e tyre në dispozicion, dhe të marrin
në konsideratë prioritetet dhe nevojat e identifikuara nga OShC-të, e jo anasjelltas.
Ato gjithashtu duhet të përqendrohen në qëndrueshmëri duke financuar iniciativa
strategjike dhe duke zhvilluar një kuptim më të mirë se ku përshtatet një projekt i
propozuar brenda strategjisë dhe punës së OShC-ve.
Ekziston një nevojë për ngritjen e vetëdijes në mesin e OShC-ve për çështjet e sigurisë
dhe për ofrimin e trajnimit dhe mbështetjes në zhvillimin e protokolleve të sigurisë
për mbledhjen dhe ruajtjen e të dhënave, kryerjen e intervistave, sigurinë e TI, etj.
Policia duhet të trajtojë çdo ankesë ose raportim mbi kërcënimet kundër aktivistëve,
hulumtuesve dhe gazetarëve hulumtues me profesionalizmin më të madh dhe të
sigurojë mbrojtjen përfundimtare në dispozicion.
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Përmbledhje ekzekutive
Qëllimi kryesor i këtij raporti është të tregojë se si Organizatat e Shoqërisë Civile
(OShC-të) në Serbi luftojnë krimin e organizuar (KO), dhe cilat pengesa dhe sfida
hasin gjatë luftimit të këtij fenomeni të rrezikshëm shoqëror. Raporti gjithashtu do të
propozojë rekomandime, bazuar në analizën e aktiviteteve të shoqërisë civile, për të
përmirësuar kontributin e OShC-ve në luftën kundër KO.
Raporti u përgatit duke përdorur metodologji kualitative të hulumtimit, si vijon: 1)
analizën e akteve aktuale ligjore dhe raporteve të organizatave relevante kombëtare dhe
ndërkombëtare; dhe 2) analizën dhe interpretimin e të dhënave të marra gjatë intervistave
të kryera me përfaqësuesit e shoqërisë civile. Kishte nëntë intervista të strukturuara
me përfaqësuesit e OShC-ve, dhe përgjigjet e tyre u përdorën për të mbështetur gjetjet.
Megjithëse Strategjia Kombëtare për Zhvillimin e Shoqërisë Civile është hartuar, ajo nuk
është miratuar. Liritë e asociimit, shprehjes dhe mbledhjes, të cilat janë të domosdoshme
për punën e OShC-ve, përcaktohen me Kushtetutë, ndërsa praktika e tyre më e detajuar
rregullohet me ligje specifike. Sidoqoftë, ndryshimet në ligje të caktuara tregojnë se ka
një qëllim për të rrezikuar këto liri dhe për të kufizuar më tej hapësirën për funksionimin
e shoqërisë civile.
Natyra e KO kërkon bashkëpunim të shtetit dhe pjesëtarëve të grupeve të organizuara
kriminale, që tregon një aspekt të kapjes së shtetit. Kjo gjithashtu mund të kërcënojë
punonjësit e OShC-ve dhe të ngushtojë hapësirën për bashkëpunim midis OShC-ve dhe
shtetit.
OShC-të janë duke bërë përpjekje për të zvogëluar fushëveprimin e KO në Serbi, por për
shkak të këtyre përpjekjeve, punonjësit e tyre i nënshtrohen gjurmimit dhe përgjimit,
dhe apartamentet e tyre janë thyer. Prandaj, ka indikacione të qarta se elita politike po
përpiqet, në mënyra të ndryshme, të komprometojë aktivitetet dhe punën e shoqërisë
civile dhe kështu të fshehë pjesëmarrjen e vet në KO.
Bashkëpunimi i OShC-ve në nivel kombëtar është i mirë, ndërsa bashkëpunimi me
policinë, si një aktor në sistemin e luftimit të krimit, është shumë i dobët për shkak të
ndikimit politik. Në përgjithësi, presionet politike e ngadalësojnë punën e shoqërisë civile
dhe e bëjnë të vështirë funksionimin e tyre. Sidoqoftë, anëtarësia në rrjetet e OShC-ve
siguron mbrojtje dhe mbështetje.
Elitat politike dhe mediat pro-qeveritare etiketojnë anëtarët e OShC-ve si armiq dhe
mercenarë të huaj, duke komprometuar kështu punën e OShC-ve në sytë e publikut.
Nga ana tjetër, organizatat joqeveritare të organizuara nga qeveria (OJQOQ-të) po bëjnë
të njëjtën gjë me qëllim që të minojnë punën e shoqërisë së vërtetë civile në Serbi.
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Hyrje
Raporti i mëposhtëm analizon kornizat ligjore dhe strategjike që janë të rëndësishme për
OShC-të. Raporti gjithashtu paraqet gjetjet kryesore të hulumtimit mbi burimet, njohuritë,
praktikën dhe sfidat e hasura nga OShC-të në punën e tyre të përditshme, si dhe
bashkëpunimin midis vetë OShC-ve dhe bashkëpunimin e tyre me sistemin
kundër-luftues. Gjithashtu, raporti përmban rekomandime në lidhje me hulumtimin
që duhet të kryhet dhe të vazhdojë luftën kundër KO.

Analiza e Kornizës Ligjore dhe Strategjike
Kushtetuta e Republikës së Serbisë garanton lirinë e asociimit. Detajet e ushtrimit
të kësaj forme të lirisë rregullohen nga ligje të veçanta. “Ligji për Shoqatat dhe Ligji
për Fondacionet dhe Donacionet vazhdojnë të shërbejnë si kornizë themelore ligjore për
OShC-të në Serbi. Procesi i regjistrimit në Agjencinë Serbe për Regjistrimin e Bizneseve
(ASRB) vazhdon të jetë efikas dhe zgjat jo më shumë se pesë ditë. Kërkesat e raportimit
të OShC-ve janë të njëjta me ato për kompanitë, dhe relativisht të lehta për tu
përmbushur”.1
Është e nevojshme të përmendet Rekomandimi nr. 8 i Task Forcës së Veprimit Financiar
(TFVF) dhe zbatimi i saj në Serbi. Në mënyrë më specifike, ky rekomandim i referohet
financimit të organizatave jofitimprurëse dhe, potencialisht, pastrimit të parave dhe
financimit të terrorizmit nga OShC-të. Si praktikë të mirë të zbatimit, ajo përmend që vetë
shteti duhet të vlerësojë se cilat OShC përfaqësojnë kërcënime në kuptimin e mësipërm
dhe se verifikimi duhet të kryhet pa cenuar liritë e lidhura me OShC-të.2 Si pasojë e këtij
lloj verifikimi në Serbi, ne kemi pasur “Aferat e Listave” në korrik 2020. Përveç kësaj,
raporti zbuloi se “Ligji për Ndihmën Juridike Falas, i cili u miratua në vitin 2018, ndalon
rreptësisht avokatët të ofrojnë shërbime juridike pro bono përmes OShC-ve. Kjo është
një goditje e konsiderueshme për shoqërinë civile, pasi OShC-të e grave dhe të drejtave
të njeriut kanë qenë ofrues të rëndësishëm të shërbimeve juridike pro bono në Serbi për
njëzet vitet e fundit”.3
Puna e shoqatave të qytetarëve dhe OShC-ve është e lidhur në mënyrë të pandashme
me lirinë e shprehjes dhe medias. Pa media të lira, shoqatat nuk mund ta arrijnë misionin e tyre. Ato do të rrezikojnë veçanërisht nëse kritikojnë punën e qeverisë, hetojnë
korrupsionin, mbrojnë të drejtat e njeriut, avokojnë për përmirësimin e pozitës së
grupeve të margjinalizuara ose nëse merren me çështje të ndjeshme shoqërore siç
1 “Indeksi i Qëndrueshmërisë së Organizatave të Shoqërisë Civile 2019: Evropa Qendrore dhe
Lindore dhe Euroazia”, f. 197., në dispozicion në: https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/
documents/resource-csosi-2019-report-europe-eurasia.pdf (shikuar më 21 nëntor 2020)
2 Iniciativat Qytetare (2018), “Shoqatat e Qytetarëve: Tkurrja e Hapësirës Qytetare Serbi 20142018”, në dispozicion në: https://www.gradjanske.org/wp-content/uploads/2019/03/SHRINKING-SPACE-5.2.2018-REPORT-BY-CIVIC-INITIATIVES.docx-.pdf (shikuar më 21 nëntor 2020)
3 “Indeksi i Qëndrueshmërisë së Organizatave të Shoqërisë Civile 2019: Evropa Qendrore dhe Lindore
dhe Euroazia”, f. 197., në dispozicion në: https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/resource-csosi-2019-report-europe-eurasia.pdf (shikuar më 21 nëntor 2020)
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është pajtimi.4 Përveç lirisë së asociimit dhe shprehjes, liria e mbledhjes është gjithashtu
e rëndësishme për OShC-të, sepse vetëm duke ushtruar këto liri, puna e OShC-ve
mund të ketë efekt të plotë. Sidoqoftë, “Ligji i Tubimeve Publike (2016) nuk është në
përputhje me Kushtetutën e Serbisë - nuk përputhet as me standardet ndërkombëtare,
as me trashëgiminë civilizuese, sepse imponon kufizime në lirinë e tubimit për sa i
përket vendit dhe kohës të tubimit, dënimit kumulativ dhe gjobave të larta të
parashikuara”.5
Gjatë hartimit të Strategjisë Kombëtare për Zhvillimin e Shoqërisë Civile në Republikën e
Serbisë për periudhën 2015-2019, shteti e humbi mundësinë për të krijuar bashkëpunim
të mirë me shoqërinë civile. Procesi i hartimit të Strategjisë përfshiu konsultime,
statistika zyrtare dhe të dhëna nga studimi fillestar mbi bashkëpunimin midis sektorit
civil dhe administratës publike. Rreth 600 OShC-ë ishin të përfshirë në këtë proces, i cili
zgjati më shumë se një vit.6 Sidoqoftë, për shkak të mungesës së vullnetit politik dhe
keqkuptimit të rolit të OShC-ve, Qeveria e Republikës së Serbisë nuk e miratoi Strategjinë.

Zbatimi praktik i normave ligjore
Në mes të protestave të përhapura që u zhvilluan në Serbi gjatë vitit 2019, Partia
Progresive Serbe ndërmori një sërë hapash për të kufizuar punën e gazetarëve të
pavarur, grupeve të shoqërisë civile dhe të tjerëve që e sfidojnë pushtetin. Ndërsa
kushtet për funksionimin e shoqërisë civile u përkeqësuan gjatë vitit, vlerësimi i
hapësirës civile të Serbisë u ndryshua nga ‘e ngushtuar’ në ‘e penguar’.7 Raporti i
Monitorit CIVICUS përdorë pesë terma për të përshkruar punën e OShC-ve - e hapur, e
ngushtuar, e penguar, e shtypur dhe e mbyllur - dhe u theksua se Malta dhe Serbia kishin
pësuar rënie të ndjeshme në aktivitetet e OShC-ve krahasuar me vitin 2018. Raporti i
Matricës së Monitorimit renditi gjetjet kryesore në vijim: në vitin 2019 në Serbi, kishte
shkelje të lirisë së asociimit, shprehjes dhe tubimit; ekzistonte një trend i krijimit të
OJQOQ-ve dhe organizatave joqeveritare politike (OJQPO-ve; financimi shtetëror i
OShC-ve u drejtua drejt OJQOQ-ve; dhe ka pasur vlerësim joadekuat të angazhimit
vullnetar në OShC-ë.8 Sipas Indeksit të Qëndrueshmërisë së OShC-ve, në vitin 2019
në Serbi “qëndrueshmëria e përgjithshme e OShC-ve u përkeqësua. Katër nga shtatë
dimensionet - mjedisi ligjor, kapaciteti organizativ, avokimi dhe imazhi publik - përjetuan
4 Iniciativat Qytetare (2018), “Shoqatat e Qytetarëve: Tkurrja e Hapësirës Qytetare Serbi 20142018”, në dispozicion në: https://www.gradjanske.org/wp-content/uploads/2019/03/SHRINKINGSPACE-5.2.2018-REPORT-BY-CIVIC-INITIATIVES.docx-.pdf (shikuar më 21 nëntor 2020)
5 Resource Center (2019), “Vlerësimi i nevojave të organizatave të shoqërisë civile në Serbi
2019”, f. 9, në dispozicion në: https://www.gradjanske.org/wp-content/uploads/2020/01/NAR-_
ENG_2019_01.10.pdf (shikuar më 21 nëntor 2020)
6 Ballkani Perëndimor Evropian (2020), “Në kthetrat e burokracisë: Çfarë i ndalon OShC-të të
përfshihen në negociatat e pranimit?”, Në dispozicion në: https://europeanwesternbalkans.
rs/u-kandzama-birokratije-sta-onemogucava-ocd-da-se-ukljuce-u-pristupne-pregovore/ (shikuar
më 21 nëntor 2020)
7 Monitor CIVICUS (2019), “Pushteti i popullit pushtet nën sulm”, f. 34., në dispozicion në: https://
civicus.contentfiles.net/media/assets/file/GlobalReport2019.pdf (shikuar më 21 nëntor 2020)
8 Iniciativat Qytetare & Rrjeti Ballkanik i Zhvillimit të Shoqërisë Civile (2020), “Matrica e
Monitorimit për Mundësimin e Mjedisit për Zhvillimin e Shoqërisë Civile: Raporti i Vendit për
Serbinë 2019” në dispozicion në: https://www.gradjanske.org/wp-content/uploads/2020/08/
CMR-2019-_CIVIC_INITIATIVES.pdf (shikuar më 21 nëntor 2020)
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përkeqësime, të cilat më së shumti i atribuoheshin mjedisit armiqësor në të cilin
vepronin aktivistët e shoqërisë civile”.9
Lista e organizatave joqeveritare, e krijuar nga Administrata për Parandalimin e Pastrimit
të Parave e Ministrisë së Financave, u shfaq në publik në korrik 2020. Lista përfshinte
OShC-të dhe individët e renditur me emër dhe mbiemër që kritikojnë elitën politike,
ndërsa financimi i mundshëm i terrorizmit dhe pastrimi i parave nga OShC-të u deklarua
si arsye për krijimin e saj. Sidoqoftë, ajo u konsiderua nga shumica e atyre që u paraqitën
në të si përpjekje për frikësim.
Mekanizmi kryesor për mbështetjen e zhvillimit të dialogut midis Qeverisë së Serbisë
dhe OShC-ve, respektivisht Zyra për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile, u njoh brenda
administratës shtetërore, si një organ këshillimor për përfshirjen e OShC-ve në procesin
rregullator.10 Pas krijimit të Ministrisë së sapoformuar të të Drejtave të Njeriut dhe të
Pakicave dhe Dialogut Social, zyra u shpërnda. Disa nga juridiksionet e saj u morën
përsipër nga Ministria, dhe për këtë arsye mbetet e panjohur se kush do të jetë
përgjegjës për koordinimin e bashkëpunimit të ardhshëm midis shtetit dhe sektorit civil.
Sidoqoftë, një gjë është e sigurt: zhdukja e kësaj Zyre do ta bëjë bashkëpunimin edhe
më të vështirë.

Burimet
“Është fakt që shumë organizata nuk kanë fonde të mjaftueshme për të përmirësuar
kapacitetin e tyre, sa i përket blerjes së librave ose pjesëmarrjes në forma të ndryshme të
ngjarjeve arsimore. Kjo është sfida më e madhe për organizatat pasi asnjë prej tyre nuk
ka burime shtesë që mund të përdoren për të atë qëllim”.11 Në të vërtetë, është madhësia
e hapësirës për zyre që përcakton se sa njerëz do të angazhohen në një organizatë,
dhe kjo gjithashtu ndikon në pajisjet teknike të kërkuara për punë. Megjithëse ekziston
nevojë e vazhdueshme për më shumë njerëz në ekipin kryesor të organizatave, është
madhësia e hapësirës për zyre që i pengon ato të zgjerohen. Përveç kësaj, ekziston
një pyetje për numrin ideal të pjesëtarëve të ekipit që do t’i lejonte ata të shmangin
burokracinë e panevojshme duke ruajtur akoma efikasitetin e nevojshëm.
Sa i përket numrit të punonjësve, intervistat e kryera tregojnë se shumica e organizatave
që janë aktive në luftën kundër KO kanë midis një dhe pesë punonjës në ekipet e tyre
kryesore. Shumë më pak prej tyre kanë midis pesë dhe 10, gjë që tregon se burimet
njerëzore janë një nga sfidat kryesore. Pozita më e zakonshme në organizatat që merren
me KO është ajo e hulumtuesit, por ka edhe gazetarë që kryejnë punë hulumtuese.
Organizatat e gazetarisë hulumtuese “kanë një problem sepse është e vështirë të
gjenden gazetarë të gatshëm për të kryer punë hulumtuese, dhe për të cilët organizata
mund të jetë e sigurt se ata nuk janë të infiltruar nga dikush tjetër”.12
9 “Indeksi i Qëndrueshmërisë së Organizatave së Shoqërisë Civile 2019: Evropa Qendrore dhe
Lindore dhe Euroazia”, f. 196., në dispozicion në: https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/
documents/resource-csosi-2019-report-europe-eurasia.pdf (shikuar më 21 nëntor 2020)
10 Resource Center (2019), “Vlerësimi i nevojave të organizatave të shoqërisë civile në Serbi
2019”, f. 14., në dispozicion në: https://www.gradjanske.org/wp-content/uploads/2020/01/
NAR-_ENG_2019_01.10.pdf (shikuar më 21 nëntor 2020)
11 Intervistë me një përfaqësues të Grupit 484,12 gusht 2020, Beograd
12 Intervistë me një përfaqësues të KRIK, 11 gusht 2020, Beograd
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Njohuria
Njohuritë e OShC-ve janë në nivel të shkëlqyeshëm për sa i përket aktiviteteve dhe
manifestimeve të KO, ndërsa vlerësimi i njohurive të juridiksioneve dhe efekteve të
punës së sistemit të drejtësisë penale është i ndarë midis shkëlqyeshëm dhe mirë. Disa
OShC-ë kanë organizuar trajnime për punonjësit e tyre bazuar në plane dhe vlerësime
të nevojave, ndërsa të tjerët e bëjnë atë në bazë të formës ad hoc ose në formë të
aktiviteteve të projekteve. Sidoqoftë, “planifikimi strategjik tregon se çfarë u nevojitet
punonjësve dhe përshtatet ndaj nevojave”.13 Gjithashtu, praktika është që të
organizohen trajnime të mbyllura, brenda vetë organizatës, ku “nëse një person shkon
në një konferencë ose trajnim dhe mëson diçka të re ndërsa është atje, pas kthimit të tij/
saj ai/ajo organizon një sesion trajnimi për të transferuar këtë njohuri të re te të tjerët”.14
Këto trajnime të mbyllura përfshijnë gjithashtu ligjërues nga organizata të tjera. Në
gazetarinë hulumtuese, ekziston gjithashtu praktika e mentorimit të kolegëve të rinj; kjo
nënkupton “kur vjen dikush i ri, ka rregulla që ata duhet t’i mësojnë se si funksionojnë
gjërat - nga mënyra se si do të shkruhet një artikull, deri te ndjekja e rregullave të punës
klasike gazetareske. Për këtë arsye, një mentor gjithmonë punon me një person të ri”.15

Praktikat
Bazuar në atë që ata bëjnë, dallimi kryesor midis OShC-ve është se ka nga ato që janë
të angazhuara në aktivitete vëzhguese, gazetari hulumtuese, ofrim të shërbimeve. “Roli
i shoqërisë civile është shumë i rëndësishëm pasi ata kryejnë aktivitete vëzhguese,
kanë ngjarje dhe praktika kërkimore dhe përfshihen në dokumentimin dhe raportimin e
progresit. Është e rëndësishme që gjithashtu të përfshihen gjerësisht qytetarët në
dokumentimin e rasteve të KO. Në thelb, qytetarët janë të pafuqishëm, të margjinalizuar
dhe nuk janë të pajisur me asnjë mekanizëm për pjesëmarrje, dhe është e nevojshme që
e gjithë shoqëria të luftojë këto fenomene”.16
Roli më i rëndësishëm i OShC-ve në luftimin e KO është shtrirja e tyre në mesin e
qytetarëve, veçanërisht në dritën e peizazhit mediatik të kontrolluar nga shteti ku nuk ka
raportime as në lidhje me rastet më të spikatura. Siç vuri re një përfaqësues i portaleve
hulumtuese CINS, “Roli veçanërisht i rëndësishëm i OShC-ve është të informojnë
qytetarët që janë të interesuar për nivelin e krimit në këtë vend, sepse është e vështirë
për ta të njohin problemet dhe t’i lidhin ato me KO, gjë që është shumë e dëmshme për
çdo shoqëri sepse e bën atë më pak konkurruese dhe më pak të aftë ekonomikisht.
Qytetarët i ndiejnë të gjitha këto, por nuk mund t’i lidhin me KO”.17 Prandaj, gazetarët
hulumtues janë jashtëzakonisht të rëndësishëm për të siguruar qasje në informacion të
saktë dhe me kohë. “Ajo që mungon në Serbi, përkundër faktit se ka kaq shumë OShC-ë,
është një organizatë, siç është MANS në Malin e Zi, e cila do të paraqiste padi penale
dhe do të inicionte të paktën disa gjykime”.18 Fatkeqësisht, fakti që ka gjykim në pritje
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Intervistë me një përfaqësues të Atina, 06 gusht 2020, Beograd
Intervistë me një përfaqësues të CINS, 13 gusht 2020, Beograd
Intervistë me një përfaqësues të KRIK, 11 gusht 2020, Beograd
Intervistë me një përfaqësues të DPNSEE, 11 gusht 2020, Beograd
Intervistë me një përfaqësues të CINS, 13 gusht 2020, Beograd
Intervistë me një përfaqësues të KRIK, 11 gusht 2020, Beograd

për vepra penale që përfshijnë KO nuk do të thotë domosdoshmërisht se gjykimi do
të përmbyllet brenda një kohe të arsyeshme. Në vend të kësaj, gjykimi me gjasë do të
pengohet në mënyra të ndryshme.
Shumica e të intervistuarve vlerësuan se puna e shoqërisë civile në nivelin kombëtar
në fushën e luftës kundër KO ishte e mirë. “Sektori civil ka potencial të madh për rolin
e partnerit, por sektori shtetëror i konsideron OShC-të të parëndësishme. Ata nuk e
kuptojnë që ne nuk jemi organizata antiqeveritare por organizata joqeveritare,
respektivisht institucione të pavarura të themeluara nga qytetarët”.19 Iniciativat më të
suksesshme të OShC-ve në nivel kombëtar ishin raportet e gazetarëve hulumtues për
aferën Krushik, “e cila është tepër shumë shtresore - përfshin krim dhe korrupsion,
konflikt interesi, por edhe tregti ndërkombëtare të armëve, që nuk ishte e paligjshme, por
është e pamoralshme”.20

Bashkëpunimi
Përfaqësuesit e OShC-ve janë të mendimit se bashkëpunimi i tyre me organizata të tjera
të ngjashme është i mirë. Bashkëpunimi i mirë konfirmohet nga ekzistenca e koalicionit
prEUnup dhe Konventës Kombëtare për Bashkimin Evropian. Grupi Punues për Kapitullin 24 (Liria, Drejtësia, Siguria) vepron brenda Konventës për të mundësuar OShC-të që
të konsultohen me Qeverinë në lidhje me politikat kundër KO. “Konventa është mënyra
zyrtare në të cilën shteti i Serbisë ka zgjedhur të bashkëpunojë me sektorin civil në
procesin e pranimit në BE; megjithatë, mënyra është shumë e kufizuar në atë që mund
të bëjë dhe sa larg mund të shkojë, ndërsa koalicioni jozyrtar prEUnup është i lirë të
shkojë më tej, dhe raportet e tij shkojnë shumë më lart“.21 OShC-të bashkëpunojnë me
sukses me MARRI (Migracioni, Azili, Iniciativat Rajonale të Refugjatëve) si iniciativë
rajonale për luftën kundër KO. Dëshmi e këtij bashkëpunimi ishte “procesi i nënshkrimit
të Memorandumit të Bashkëpunimit midis Këshillit Ballkanik të Refugjatëve dhe
Migracionit me MARRI”.22
Në nivelin rajonal, OShC-të serbe marrin pjesë kryesisht duke u përfshirë në projekte ad
hoc. Disa organizata janë anëtare të rrjeteve ndërkombëtare, të tilla si Këshilli Ballkanik
për Refugjatë dhe Migracion, Komiteti i OJQ-ve i Vjenës për Droga Narkotike dhe La
Strada International - rrjeti i parë kundër trafikimit në Evropë. Gjithashtu, “BIRN Serbia
është pjesë e rrjetit rajonal BIRN, që mbulon të gjitha vendet e Evropës Juglindore dhe
përfshinë një numër të madh të gazetarëve hulumtues që merren me zbulimin e KO dhe
korrupsionit”. Për më tepër, OShC-të janë anëtare të Aleancës Globale kundër Trafikimit
të Grave (GAATW), Projektit të Raportimit të Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit
(OCCRP) dhe Transparency International (TI). “Anëtarësimi në rrjetet ndërkombëtare
është shumë i rëndësishëm sepse kur fillon presioni, ka më shumë organizata për të
ofruar mbështetje dhe për ta ngritur çështjen në nivelin ndërkombëtar”.23
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Intervistë me një përfaqësues të DPNSEE, 11 gusht 2020, Beograd
Intervistë me një përfaqësues të CINS, 13 gusht 2020, Beograd
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Sfidat
“Financimi i projekteve është sfida më e madhe, dhe gjërat shpesh mbarojnë aty.
Vazhdimësia e aktiviteteve të caktuara është e rrallë, pavarësisht nëse është apo jo me
financim konkret. Gatishmëria e një organizate për t’u përfshirë në mënyrë aktive është
një sfidë tjetër e konsiderueshme”.24 Financimi është pengesa primare për asociimin
shtesë të OShC-ve. Fatkeqësisht, “organizatat që merren me çështje të ngjashme
konkurrojnë për të njëjtat fonde, gjë që nuk është e shëndetshme”.25
OShC-të në Serbi përfshihen në disa aktivitete në të njëjtën kohë: për shembull, ato
kryejnë aktivitete vëzhguese, mbështesin viktimat ose ligjërojnë në trajnime, dhe shumë
rrallë janë të fokusuara në një aktivitet. “Ajo që i mungon shoqërisë civile në Serbi është
profilizimi i organizatave, sepse është krejtësisht ndryshe të operosh si organizatë që
është pjesë e sistemit dhe punon drejtpërdrejt me përdoruesit e shërbimeve, nga të qenit
organizatë vëzhguese, dhe të qenit organizatë eksperte që ofron ekspertizë. Një ndarje
e tillë ekzistonte dikur, por është humbur me kalimin e viteve për shkak të përzierjes së
aktiviteteve të ndryshme. Sidoqoftë, specializimi është shumë i rëndësishëm sepse do
të lehtësonte punën e organizatave nga njëra anë dhe do të sillte rezultate më të mira
shtesë në fusha të caktuara nga ana tjetër”.26
Sfidat kryesore të një ambienti që është i pasigurt për punën e OShC-ve janë: siguria e
komunikimit, mbrojtja e burimeve dhe presionet politike.27 Në të njëjtën kohë, hapësira
për veprim të shoqërisë civile është ngushtuar sepse elitat politike nuk e kuptojnë rolin e
shoqërisë civile. Organizatat vëzhguese nuk kanë bashkëpunim me institucionet shtetërore
për shkak të mbylljes së tyre, gazetarët hulumtues nuk mund të mbrojnë burimet e tyre të
informacionit, ndërsa organizatat që ofrojnë shërbime sulmohen për ndihmën që i ofrojnë
grupeve të cenueshme si migrantët ose viktimat e trafikimit njerëzor. “Armiqtë më të
mëdhenj të OShC-ve janë zyrtarët qeveritarë, sepse ata priren të bëjnë shënjestra kur
OShC-të zbulojnë përfshirjen e tyre në KO. Ata gjithashtu prodhojnë dezinformata dhe
mashtrojnë qytetarët duke i bërë të mendojnë se të gjitha OShC-të janë të përbëra nga
‘mercenarë të huaj’ dhe spiunë”.28 Pasojat e ambientit të pasigurt manifestohen në
gjurmimin e punonjësve të këtyre organizatave, përgjime, kërcënime verbale, kërcënime
të postuara në rrjetet sociale, madje edhe thyerje të apartamenteve të tyre dhe publikim të
informacionit privat të punonjësve në tabloide dhe në rrjetet sociale.
Një arsye tjetër për hapësirën e zvogëluar për punën e shoqërisë civile janë OJQOQ.
“OJQOQ-të janë të rrezikshëm dhe veprojnë në disa nivele: së pari, ato e trazojnë hapësirën në të cilën vepron shoqëria civile, duke u përpjekur të krijojnë iluzionin se ekziston
një zë që është pro-shtetit, gjë që e bën punën e shoqërisë së vërtetë civile të pakuptimtë;
së dyti, ato shumë shpesh sulmojnë OShC-të tradicionale dhe ridrejtojnë burimet për t’iu
përgjigjur atyre sulmeve; së treti, ato përpiqen të hutojnë publikun duke marrë pjesë të
emrave, ose duke e quajtur veten ngjashëm me organizata që tashmë ekzistojnë. Problemi është se ato financohen nga shteti”.29
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Po aty;
Intervistë me një përfaqësues të Transparency Serbia, 12 gusht 2020, Beograd
Intervistë me një përfaqësues të Grupit 484,12 gusht 2020, Beograd
Intervistë me një përfaqësues të BIRN, 06 gusht 2020, Beograd
Intervistë me një përfaqësues të KRIK, 11 gusht 2020, Beograd
Intervistë me një përfaqësues të Atina, 06 gusht 2020, Beograd

Për shkak të natyrës së punës që ato e bëjnë, punonjësit e OShC-ve kanë nevojë për
një formë trajnimi në sigurinë e kompjuterit, veçanërisht në mbrojtjen e të dhënave në
hapësirën online dhe fizike. Gjithashtu, trafikimi i qenieve njerëzore, i cili është gjithashtu
një formë e KO, “po transferohet gjithnjë e më shumë në hapësirën online, ku është më e
vështirë të njihet dhe kërkon kështu një lloj njohurie ndryshe se si të identifikohet gjuha
e rekrutimit në Internet”.30

Perspektiva e drejtësisë penale
Sistemi antikrim i shtetit përbëhet nga tri organe kryesore - policia, prokuroria dhe
gjykatat. Efektet e punës së tyre për të luftuar KO janë të rëndësishme, dhe OShC-të
duhet të jenë partnerët e tyre të barabartë në këtë luftë. Fatkeqësisht, në praktikë, puna
e tri organeve kryesore të sistemit antikrim përgjegjës për luftën kundër KO ekziston në
kuptim relativ. Nga ana tjetër, bashkëpunimi me prokurorinë dhe gjykatat u vlerësua i
mirë. “Potenciali për bashkëpunim me gjykatat dhe prokuroritë nuk është shfrytëzuar sa
duhet, por kur bëhet fjalë për gjykata, është shumë e rëndësishme të mos kalohet kufiri
i pavarësisë së tyre”.31 Elitat politike pengojnë punën e tyre ose, me fjalë të tjera,
“Ka sigurisht shumë prokurorë dhe policë të mirë që janë njerëz të mirë dhe që janë
profesionistë, por duke qëndruar ulur dhe duke mos bërë asgjë bëhen të këqij”.32
Më shumë se gjysma e të intervistuarve që morën pjesë në këtë hulumtim e vlerësuan
bashkëpunimin me policinë si shumë të dobët. Së pari, ka dallim në mes të bashkëpunimit me pjesën politike dhe atë profesionale të policisë, dhe “gjithçka duhet të
kalojë nivelin politik ose nivelin e Drejtorisë së Policisë, vetëm atëherë transferohet në
nivelin operacional. Pra, ekziston një bashkëpunim zyrtar dhe jozyrtar, por padyshim,
asgjë nuk mund të bëhet pa nivelin politik-menaxherial”.33 Arsyeja e dytë “është produkt
i vartësisë shumë më të rreptë që ata kanë futur në polici. Çfarëdo që të bëhet, kërkon
pëlqimin e disa niveleve, përfshirë Ministrin, gjë që e bën bashkëpunimin më të vështirë.
Krijon shumë sfida për policinë sepse, për të filluar bashkëpunimin me OShC-të, ata
duhet të kapërcejnë disa pengesa që nuk ishin më parë”.34
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Intervistë me një përfaqësues të Grupit 484,12 gusht 2020, Beograd
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Konkluzione
Në Serbi, mjedisi i OShC-ve të angazhuara në hulumtimin e KO është i pasigurt dhe i
ngushtuar. Gjithashtu, shoqëria civile po zbulon një lidhje midis shtetit dhe KO. Shteti
nuk e kupton rolin e OShC-ve dhe beson se ato po përpiqen të kontrollojnë punën e
tij, gjë që është plotësisht e gabuar. Është e qartë se KO nuk mund të çrrënjoset nga
shteti, por është e mundur të zvogëlohet fushëveprimi i tij. Megjithatë, kjo kërkon
bashkëpunim midis shtetit dhe OShC-ve. Në mënyrë që OShC-të të jenë partner i
rëndësishëm në këtë luftë, ato kanë nevojë për qëndrueshmëri financiare e cila, nga ana
tjetër, kërkon ndërgjegjësimin e komunitetit të donatorëve. Fondet janë problemi kryesor
kur bëhet fjalë për funksionimin e OShC-ve, pasi ato parandalojnë çdo planifikim
afatgjatë. Ato gjithashtu kufizojnë numrin e njerëzve në organizata dhe zhvillimin e tyre.
Profilizimi shtesë i OShC-ve është gjithashtu i domosdoshëm, sepse e bën efektin e
punës së tyre më të mirë. Si pasojë, kontributi më i mirë i OShC-ve për t’iu kundërvënë KO
në Serbi kërkon mbështetje më të madhe nga komuniteti i donatorëve.

Rekomandime
Elita politike duhet të ndryshojë narrativen dhe sjelljen e saj ndaj shoqërisë civile, gjë që
do të rezultonte në një mjedis më të sigurt për punën e OShC-ve;
Elita politike duhet të kuptojë rolin e shoqërisë civile, ku OShC-të duhet të shihen si
partner i barabartë pasi që ky është parakusht për bashkëpunim më të mirë;
Qeveria e Republikës së Serbisë duhet të miratojë Strategjinë Kombëtare për Zhvillimin
e Shoqërisë Civile, në të cilën do të përcaktonte strategjikisht marrëdhëniet midis
shtetit dhe OShC-ve;
OShC-të duhet të rrisin ndërgjegjësimin e komunitetit të donatorëve për natyrën e
dëmshme të KO dhe kështu të sigurojnë financim të qëndrueshëm të projekteve që
synojnë luftimin e këtij fenomeni;
Autoritetet kompetente duhet të procedojnë rastet e KO të zbuluara nga OShC-të dhe,
ndërsa e bëjnë këtë, t’i shpjegojnë publikut se si funksionon KO në praktikë.
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