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Jeta Xharra, drejtore e BIRN
Kosova dhe mysafire në
Konferencën “Speak UP 3” për
Lirinë e Shprehjes dhe Medieve
në Ballkanin Perëndimor dhe
Turqinë, e organizuar nga
Komisioni Evropian më 4 nëntor,
rikujton progresin dhe sfidat
e vazhdueshme me të cilat
përballen gazetarët që nga
konferenca e fundit në 2013-ën.

Pse gazetarët e
vërtetë frikësojnë
elitat ballkanike?
Të dashur miq, gazetarë, unë refuzoj të
vij në Speak UP dhe të ankohem çdo dy
vjet nga i njëjti podium për gjendjen
e gazetarisë në Ballkanin Perëndimor
dhe Turqi. Në fakt, nga ku po qëndroj
dhe po ju shoh juve, nuk ndihem keq
për gjendjen e punës sonë, sepse jam
befasuar këndshëm që ju ende po luftoni
dhe po shtyni përpara për të bërë punën
tuaj kundër një vale përkeqësimi të
situatës politike në shumicën e vendeve
të Ballkanit.
Prandaj, si fillim, duke ardhur këtu, duke
parë fytyrat tuaja në aeroport dhe në
korridoret e kësaj ndërtese, ju ftoj të
shihni atë që po shoh unë: Dua që ju të
pranoni dhe vlerësoni faktin që ka një
fuqi shumë të madhe prapa juve/neve.
Zërat tuaj, kamerat tuaja dhe lapsat tuaj
duken me vlerë të madhe dhe padyshim
të fuqishme për mua sot. Prandaj, nëse
kjo seancë është për njohjen e progresit,
atëherë do të them si një koment
të përgjithshëm që ju dukeni më të
“frikshëm” se në Speak UP 2013! Shënim:
Unë nuk thashë që dukemi më të bukur,
ne dukemi si një forcë për t’u llogaritur!
Prandaj, në një disponim pas-halloween-i,
sot ne festojmë faktin që ju, shumë nga
ju që po gërmoni informacione çdo
ditë, duke ekspozuar të keqen dhe duke
refuzuar të shiteni, jeni bërë një grup i
frikshëm për elitat politike të korruptuara
dhe shpesh kriminale që po qeverisin
Ballkanin Perëndimor.
Si e di unë që ju po i frikësoni këto elita?
Është e thjeshtë!

Nga rritja e fushatave që politikanët
dhe mercenarët e tyre gazetarë kanë
bërë kundër gazetarëve të vërtetë
dhe investimi që kanë bërë ata për të
njollosur ndikimin e artikujve tonë. Sa më
shumë që lëshohen këta qen sulmues, aq
më shumë besoj që po bëhet punë e mirë
gjithandej.
Do ta argumentoj këtë duke përdorur tri
tregime nga kolegët e mi të BIRN-it dhe
nuk po i përdor sepse mendoj që vetëm
BIRN-i bën punë të mirë, por sepse i njoh
këto raste më mirë dhe i kam analizuar
mjaftueshëm sa për të nxjerrë një model
dhe përfundime se si ti mund të jesh
efektiv me gazetarinë tënde.
Tri ekipe gazetarësh nga Serbia,
Shqipëria dhe Kosova që kanë hetuar
marrëveshje privatizimi, tenderë publikë
dhe shpenzime publike, u sulmuan më
shumë vitin e kaluar kur vendosën të
hulumtojnë në lidhje me paratë e elitave
të korruptuara. Do ta quaja këtë një
udhëzues të përafërt se si të frikësohen
të tjerët nga ty, por gjithashtu edhe
sulmim nga elita politike të korruptuara
dhe kriminale.
Kolegët e mi në BIRN Serbia fillimisht
ishin nën “breshërinë e plumbave” kur
hulumtimi i tyre zbuloi që për 51për
qind të aksioneve në një kompani të
sapothemeluar, “Air Serbia”, Serbia i kishte
paguar shumë herë më shumë se partneri
i saj nga Emiratet e Bashkuara Arabe.
Disa muaj më vonë, BIRN-i publikoi një
hulumtim që zbulonte se kompania e
energjisë publike të Serbisë EPS i kishte
dhënë një tender për të hequr ujin nga
miniera e Tamnavës pas përmbytjeve,
një konsorciumi prej dy kompanive pa
përvojë relevante, ndërkohë që puna
pastaj u bë nga kompani të tjera, një
nga to e lidhur me njërin nga shokët e
Aleksandar Vuçiqit.

Çfarë ndodhi më pas ishte një fushatë
një vit e gjatë nga Vuçiqi dhe mediet e
tij mercenare që e quajtën BIRN-in një
organizatë “spiune”. Fushata arriti kulmin
më 10 janar kur Vuçiqi tha: “Është e
rëndësishme për njerëzit të dinë [kush e
publikoi hulumtimin],” për të shtuar: “Ata
morën para nga [Michael] Davenport
[shef i delegacionit së BE-së në Beograd]
dhe nga BE-ja për të folur kundër qeverisë
serbe.”
Që nga ajo kohë, fushata ka vazhduar dhe
ky është titulli kryesor nga “Informer”-i i
djeshëm, tabloidi i Vuçiqit: “Kako Strane
Vlade Placaju Rusenje Nase Vlade” apo
“Si qeveritë e huaja po paguajnë për të
shkatërruar qeverinë tonë”. Një nga ta,
gazetari më i FRIKSHËM në këtë faqe,
është Slobodani nga BIRN Serbia që ishte
pjesë e ekipit që shkroi hulumtimin e
minierës së Tamnavës.
Shakatë anash, ne duhet të analizojmë
seriozisht modelin e reagimeve te
elitave kriminale të korruptuara kur
janë të frikësuara nga hulumtimet tona:
ata punësojnë gazetarë mercenarë të
“Informer”-it dhe “E-novine” këtu dhe
këtë javë ata thanë që do të publikojnë
“hulumtime” për “si BIRN, CINS dhe KRIK
po financohen”, pra ata po simulojnë
teknika të rreme “ndiq-paranë” për ne
dhe po zbulojnë që në financohemi nga
i madhi, i frikshmi...Bashkimi Evropian,
mes donatorëve të tjerë. Natyrisht, ky
hulumtim do të dalë të hënën por BIRN-i
nuk është kontaktuar për t’u pyetur për
ndonjë gjë; ata dukshëm nuk kanë nevojë
për anën tonë të tregimit.
Ky nuk është zhgënjimi më i madh këtu.
Është përtej zhgënjimit, është ironike,
që në rastin e BIRN Serbisë, ndërkohë
që kishte fonde të BE-së para publikimit
të hulumtimeve për “Air Serbia” dhe
minierën Tamnava, sot nuk ka fonde të
BE-së për hulumtime të tilla.
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Ndoshta jam duke analizuar shumë,
por kam vërejtur që në rastin e BIRN
Serbisë, “qeveri bullying” kanë arritur të
frikësojnë disa donatorë në mbështetjen
e gazetarisë hulumtuese. Ndërkohë që ky
nuk është rasti për shtetet tjera për të cilat
do të flas. Dua të theksoj një rekomandim
që duhet të dalë nga ky panel-Brukseli/
BE-ja nuk duhet të frikësohet nga një
gazetar hulumtues. E vërtetë, Slobodani
duket i “frikshëm” në listën e të kërkuarve,
por ai i nevojitet vendit të tij. Vendi i tij
nuk ka nevojë për gazetarë të këndshëm,
vendi i tij nuk ka nevojë për gazetarë
mercenarë, por ka nevojë për gazetarë të
“frikshëm”, rojtarë dhe gazetarë të vërtetë
hulumtues.

Të vazhdojmë me Kosovën. Tani vonë,
me 25 gusht, BIRN Kosova publikoi
një artikull që zbulonte se Isa Mustafa,
Kryeministër i Kosovës, kishte dhënë
tender publik për rregullimin e makinave
BMW të qeverisë një kompanie që është
e djalit të tij.

Është e vërtetë që financimi i gazetarisë
hulumtuese është po aq i pakëndshëm sa
është ta praktikosh atë kur ke një qeveri
“bully”, por kjo nuk do të thotë që ne
duhet të fshihemi në një vend të sigurt.

 Kjo selfie në Facebook është provë e
asaj që kemi dyshuar gjithmonë...që
Ispahiu punonte për shërbimet sekrete
serbe

Duke vazhduar në Shqipëri, më 17
qershor 2015, BIRN Shqipëria publikoi
një hulumtim për të kaluarën kriminale
të kandidatëve për zgjedhje lokale. Edi
Rama, Kryeministri i Shqipërisë, kërcënoi
që do ta padiste BIRN-in dhe gazetarët
e përfshirë në tregim. Kandidati i Partisë
Socialiste nga Kavaja Roshi, dërgoi një
letër të hapur në të gjitha mediet, duke u
dhënë atyre një ultimatum prej 3 ditësh
për të tërhequr lajmin ose do të paditen
për 100,000 euro. Rama konfirmoi
kërcënimin e Roshit për të paditur BIRNin.
Pra, në tregimin për BIRN Serbinë, para
se të ju prezantoja llojet e gazetarëve, të
frikshmit dhe mercenarët, është edhe një
lloj i tretë i gazetarit në tokat tona këto
ditë dhe këta janë gazetarët e sjellshëm.
Kush janë këta? Këta janë ata që kur
kryeministrat e vendeve tona kërcënojnë
kolegët tanë në medie, janë shumë të
“sjellshëm” të pyesin për anën tonë të
tregimit.
Pra, çka ndodhi pastaj? Kërcënimet
ligjore kundër BIRN Shqipërisë nuk u
materializuan asnjëherë. Por një kërcënim
tjetër lindi kur kryetari i parlamentit, Ilir
Meta, partner i koalicionit me Ramën, tha
në seancën parlamentare të 1 tetorit që
ka një konspiracion “mafioz” kundër tij
dhe akuzoi BIRN-in që ka lidhur atë me
aludimet e korrupsionit të kompanisë
së shpërndarjes së energjisë dhe me
biznesmenin e arrestuar, Kastriot Ismailaj.
Prapë, ju shihni politikanë që frikësohen
nga gazetarët hulumtues që i hetojnë
ata, më shumë se që frikësohen nga
prokurorët, më shumë se që frikësohen
nga policia, më shumë se që frikësohen
nga agjencitë kundër korrupsionit. Disa
nga ju gazetarët e vërtetë po bëheni
djajtë për të cilët ata duan të flasin në
parlament dhe në tabloidet e tyre dhe
janë donatorët tanë/tuaj që do t’ju “lehin”
këta kur ndjejnë që e vërteta e errët për
paratë e tyre do të ekspozohet.

Dy ditë më vonë, më 27 gusht, gazeta
Express, e njëjtë me “Informer”-in e
Vuçiqit dhe “E-novine”-n në Serbi, një
portal në pronë të një ish-deputeti të
PDK-së (partia në koalicion) vendosi që
në po atë javë ta sulmonte Faik Ispahiun,
producentin ekzekutiv të programit tim
“Jeta në Kosovë”, duke publikuar një
artikull si vijon:

 Që ai ka punuar historikisht me
gazetarë serbë...
 Që qendra e BIRN-it është në Beograd,
edhe pse në fakt është në Sarajevë
 Që stafi ynë në Kosovë...është aq i
përzier me Serbinë, saqë paguhemi në
dinarë!
Ndoshta ky rast për kolegët e mi në
Prishtinë nuk është aq ndryshe nga ato
në Tiranë dhe Beograd, por ka lajme të
mira dhe lajme të këqija për mënyrën se
si përfundoi ky tregim:
Lajmi i mirë është që Reuters ka cituar
hulumtimin tonë për djalin e Mustafës
që ka fituar tender të qeverisë për të
rregulluar makinat dhe kur lajmi ynë
doli në shtyp ndërkombëtar kjo çështje
u bë aq e madhe sa Mustafa anuloi
tenderin, sepse tani nuk ishin “personat
e dyshimtë lokalë ‘të frikshëm’” por ishte
një “turpërim ndërkombëtar”. Pra lajmi i
mirë ishte që ne ia dolëm ta frikësonim
kur ai bëri keq.
Lajmi i keq ëshë se kur ne u ankuam te
Këshilli i Medieve në Kosovë për këtë
artikull të tmerrshëm kundër Ispahiut, të
mbushur me gjuhë shpifëse, gënjeshtra
dhe asnjë fakt, shumica në Këshillin e
Medieve vendosën që nuk ka asgjë të keqe
në të. Pesë votuan kundër ankesës tonë
dhe pesë të tjerë që e mendojnë veten
si medie të respektuara abstenuan nga
deklarimi i këtij artikulli si joprofesional.
Vetëm tre votuan për faktin që ky artikull
është joprofesional!
Shumica e anëtarëve të Këshillit të
Medieve që mendojnë se nuk ka asgjë të
keqe në këta artikuj shpifës dhe fushata
pa fakte e diskredituese, janë ulur mes
nesh, duke ndjekur konferenca për lirinë
e shprehjes.
Por ka ende lajme tjera të mira. Në
gjashtë vjetët e fundit unë kam pasur dy
beteja ligjore dhe jam e mahnitur të ju
tregoj që ndërkohë që EULEX-i humbi një
rast kundër pesë gazetarëve mercenarë

dhe një kryetari komune mashtrues, javën
e kaluar ne fituam një betejë ligjore që
besoj që do të krijojë precedencë në rajon.
Tre vjet më parë ne kërkuam nga
Kryeministri Hashim Thaçi të na japë
qasje në shpenzimet e udhëtimeve
të paguara nga fondet publike – për
kryeministrin dhe gjashtë zëvendësit
e tij. Ai na mohoi qasjen duke thënë që
kjo do të rrezikonte të drejtat njerëzore
të Kryeministrit; më specifikisht, këto
dokumente do të zbulonin dietën dhe
fenë e tij.
Ne e dërguam rastin në gjykatë duke
argumentuar që publiku duhet të
ketë qasje në fatura të paguara nga
fonde publike. Rasti zgjati tre vjet, një
kryeministër i ri-Isa Mustafa erdhi dhe ne
kërkuam nga ai të njëjtën gjë, të na japë
qasje. Ai refuzoi.
Muajin e kaluar gjykata lëshoi vendimin e
fundit në favor tonin. Gjykata konsideroi
që argumenti i Zyrës së Kryeministri nuk
ka bazë, sepse “shpenzimet e zyrtarëve
publikë, sidomos të zyrtarëve të lartë
publikë, janë të financuara nga para të
mbledhura nga taksat dhe tarifat që
paguajnë qytetarët e Kosovës”.
Prandaj, gjykata vendosi “që qytetarët
kanë interes të arsyeshëm të jenë të
informuar direkt për çdo cent publik të
shpenzuar”.
Çfarë mund të them, përveç që jam e
mahnitur që në një rast tjetër kundër
BIRN-it më 2009, gjykata e EULEXit liroi ata që kishin kërcënuar ekipin
tim, ndërkohë që një gjyqtar lokal
kishte guximin të lëshonte vendim PËR
transparencë kundër elitave të fuqishme
tani në 2015. Ky lloj progresi është i
papritur për mua. Ende nuk mund ta
besoj. Por kur prekim në tokë, ata nuk
duan të zbatojnë këtë vendim të gjykatës.
Dhe e dini pse e fituam këtë rast për
fatura dhe për dietën e Kryeministrit?
Përveç që rastisëm në një gjykatës
guximtar, ne gjithashtu fituam rastin në
Apel, sepse Zyra e Kryeministrit harroi të
paguante një tarifë prej 30 eurosh kur e
dorëzuan ankesën e tyre.
Prandaj, nuk është shkencë raketash. Çka
na duhet më shumë është solidaritet
mes gazetarëve/neve, kur sulmohemi
nga grupe interesi. Dhe ne vazhdojmë
ta themi këtë çdo vit, që në shumicën
e vendeve tona, BE-ja dhe qeveritë nuk
duhet të lejojnë të drejtat bazike të lirisë
së shprehjes të sakrifikohen në emër të
përfitimeve ose aleancave politike të
shkurtra, si dialogu Kosovë-Serbi dhe
ndikimi rus në rajon.
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VLERËSIM I PËRGJITHSHËM

Misioni i BIRN
Kosova

Si një organizatë e pavarur joqeveritare, BIRN Kosova
ekziston në mënyrë që të ofrojë momentumin
(shtytjen) për tranzicionin demokratik të Kosovës,
duke promovuar llogaridhënien, transparencën,
sundimin e ligjit dhe reformat e politikave.

Vizioni i BIRN
Kosova
Pasi që kemi filluar me më pak se 5 persona në
staf, BIRN Kosova tani ka evoluar në një organizatë
gjithëpërfshirëse mediale që ka të punësuar staf
gazetaresk, redaktorial, teknik dhe administrativ, të
cilët punojnë në prodhimin e raporteve analitike dhe
hulumtuese të kualitetit të lartë.

Si një organizatë e
pavarur joqeveritare,
BIRN Kosova ekziston
në mënyrë që të ofrojë
momentumin (shtytjen)
për tranzicionin
demokratik të Kosovës,
duke promovuar
llogaridhënien,
transparencën,
sundimin e ligjit dhe
reformat e politikave.

BIRN Kosova tani ka një ekip prej 71 profesionistësh
të fushave të ndryshme dhe 19 kontribuues lokalë
dhe ndërkombëtarë, të cilët punojnë në zhvillimin dhe
implementimin e programeve tona në vazhdimësi.
Qasja e BIRN Kosovës është kombinimi i projekteve
të tij me ato të rrjetit rajonal të BIRN-it me një
perspektivë të qëndrueshmërisë afatgjatë të
institucioneve dhe rezultateve.
BIRN Kosova në veçanti synon të jetë një mbikëqyrëse
e institucioneve publike, duke mbështetur reformimin
e tyre dhe rrugën drejt përmbushjes së kritereve dhe
standardeve të Bashkimit Evropian.
Gjithashtu, përmes prodhimit të debateve televizive
të drejta, të balancuara dhe të sakta dhe trajnimit
të rinisë për shkathtësi argumentimi dhe debate,
BIRN Kosova synon të promovojë dhe të inkurajojë
kulturën e debatit në Kosovë.
Vizioni i BIRN-it është të qenët organizata kryesore
e gazetarisë hulumtuese dhe analitike në Kosovë, e
cila adreson nevojat për raportim objektiv, kualitativ
dhe të qëndrueshëm për sfidat e shumta politike,
ekonomike dhe të integrimit në BE, nëpër të cilat po
kalon vendi.
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BIRN KOSOVA

Metodologjia dhe Qasja
Gazetari që vepron si kujdestar
Prodhimet e BIRN-it kanë që të gjitha të përbashkët një
objektiv thelbësor – ato i mbajnë llogaridhënës personat
e fuqishëm. Kjo arrihet përmes intervistave sfiduese
dhe goditëse, debateve televizive shumë të shikuara
dhe mirë të argumentuara, hulumtimeve të detajuara
online ose në print, të bazuara në dokumente publike
që zbulojnë korrupsionin, ose i ballafaqojnë liderët me
premtimet e tyre sistematikisht vit pas viti. Filozofia jonë
është të ndërtojmë një kulturë të ‘kujdestarisë’ mediale
në Kosovë duke përdorur teknika hulumtimi.

Gazetari që vepron dhe punon
në terren
90 anëtarët e stafit dhe kontribuuesit e BIRN Kosova janë
të përzgjedhur si gazetarët hulumtues më me përvojë,
aktivistë të shoqërisë civile, hulumtues dhe monitorues
profesionistë të gjykatave që janë të shpërndarë në
të gjitha komunat e Kosovës. Monitoruesit tanë të
shërbimeve publike dhe gazetarët mbulojnë aktivisht 27
komuna në të gjithë Kosovën. BIRN është i vetmi rrjet
mediesh në Kosovë që organizon debate komunale dhe
elektorale sistematikisht, duke e lënë Prishtinën dhe
duke raportuar nga 35 qytete të Kosovës, duke i ofruar
publikut mundësinë t’u bëjnë pyetje liderëve të tyre.
Emailet, telefonatat dhe vizitat në zyrë nga qytetarët janë
burime të fuqishme të informacionit në të cilat bazohen
shumica e hulumtimeve. Ne besojmë fuqishëm se për ta
treguar një storie që ofron informacion të saktë, të drejtë
dhe të balancuar, duhet të jemi sa më afër njerëzve që
preken nga çështja që trajtohet.

Gazetaria që është e
përkushtuar dhe sjell
ndryshime
Gazetarët e mirë nuk raportojnë thjesht çfarë ka
ndodhur sot, por ata luftojnë për një të ardhme më të
mirë. Ne besojmë që nuk mjafton thjesht të raportohet
korrupsioni ose mashtrimi në zgjedhje, nëse institucionet
nuk ndërmarrin asnjë veprim pas raportimit tonë. Të
frustruar nga indiferenca dhe impotenca e institucioneve
lokale për të vepruar pas raportimit, ne kemi formuar një
ekip që në vete përmban juristë profesionistë, të cilët

dërgojnë raste në prokurori, e të cilat janë të mbushura
me prova që ne i kemi mbledhur gjatë hulumtimit tonë
për këto raste në terren si dhe përmes monitorimit
të seancave gjyqësore. Për ta kryer punën tonë më
së miri, ne kemi krijuar aleancë me profesionistë të
ndryshëm në institucionet e Kosovës, të cilët i ndajnë
me ne të njëjtat vlera dhe vizionin e përbashkët për një
jetë më të mirë në Kosovë. Stafi ynë po ashtu është i
përgatitur për të monitoruar zgjedhjet e organizuara. I
gjithë angazhimi është pjesë e një filozofie të punës që
nënkupton shkuarjen përtej raportimit të thjeshtë, të
cilin ne e quajmë gazetari e përkushtuar dhe angazhuar
për ta formësuar opinionin publik me idenë se si duam
ta shohim Kosovën duke u zhvilluar në të ardhmen.
BIRN-i kontribuon në progresin shoqëror të Kosovës
edhe përmes kredibilitetit që gëzojnë produktet e tij,
duke përfshirë rreth 122,816 shikues për Jeta në Kosovë
dhe Drejtësia në Kosovë, 7,392,118 shfletime të faqeve
për të gjitha produktet e BIRN-it, duke përfshirë portalin
tonë online për hulumtime. Metodologjia e punës së
BIRN-it për një raportim profesional, debate dhe analiza
të thella dhe të mirë-argumentuara, do të shërbejë për
të ndryshuar shoqërinë për të mirë, por pa e dëmtuar
saktësinë, balancimin dhe drejtësinë përmes së cilës
trajtohet çdo storie.

Gazetari që trajnon për
përsosmëri
Që prej themelimit në vitin 2005, BIRN Kosova në
bashkëpunim me Internews Kosovën dhe BIRN HUBin, ka trajnuar më shumë se 1000 gazetarë, monitorues
të gjykatave, hulumtues, aktivistë të shoqërisë civile
dhe zyrtarë të institucioneve publike në Kosovë. Kjo
arrihet përmes trajnimeve praktike dhe punëtorive rreth
temave që kanë të bëjnë me raportimin hulumtues dhe
saktësinë e informacionit, ngritjen e kapaciteteve në
prodhimin televiziv, hulumtimin dhe raportimin e bazuar
në dokumente zyrtare si dhe trajnimeve për monitorimin
dhe raportimin nga gjykatat dhe shërbimet publike.
Ngritja e kapaciteteve të medieve për të ofruar raportim
profesional mbetet një nevojë thelbësore në Kosovë,
si një vend që ka popullsinë më të re në Evropë, por e
cila ka ngecur në fushën e arsimimit dhe politikave të
përkushtuara dhe mundësive që ofrohen për më të rinjtë
ndër ne. BIRN Kosova mbetet një burim i inovacionit,
kreativitetit dhe kualitetit në gazetari, duke e vendosur
kështu pozicionin e tij si një medium që vendos trendët
(prirjet) në Kosovë.

AKTIVITETET

BIRN KOSOVA

AKTIVITETET

6
14

Lokacionet e mbuluara nga monitoruesit e
gjykatave dhe shërbimeve publike

3
11
12
2

1
13

7

26

15

9
16

25

10
8

5

17

24

19
23
18

20

4
21

22

1

2

3

4

5

6

7

Pejë

(Gjykata themelore dhe shërbimet
publike)

10

Prishtinë

11

Vushtrri

12

Prizren

13

Gjilan

14

Mitrovice

15

(Gjykata themelore, Gjykata e Apelit,
Gjykata Supreme dhe shërbimet
publike)
(Gjykata themelore dhe shërbimet
publike)

(Gjykata themelore dhe shërbimet
publike)

(Gjykata themelore dhe shërbimet
publike)

(Gjykata themelore dhe shërbimet
publike)

Klinë

16

(Gjykata themelore dhe shërbimet
publike)

17
8

9

Gjakovë

(Gjykata themelore dhe shërbimet
publike)

Deçan

(Gjykata themelore dhe shërbimet
publike)

18

Junik

(Shërbimet publike)

19

Istog

(Gjykata themelore dhe shërbimet
publike)

20

Skenderaj

(Gjykata themelore dhe shërbimet
publike)

Drenas

(Gjykata themelore dhe shërbimet
publike)

Podujevë

(Gjykata themelore dhe shërbimet
publike)

Fushë Kosovë

(Shërbimet publike)

21

22

23

24

Lipjan

(Gjykata themelore dhe shërbimet
publike)

25

Shtime

(Shërbimet Publike)

Shtërpce

(Gjykata themelore dhe shërbimet
publike)

26

Ferizaj

(Gjykata themelore dhe shërbimet
publike)

Kacanik

(Gjykata themelore dhe shërbimet
publike)

H. Elez

(Shërbimet publike)

Dragash

(Gjykata themelore dhe shërbimet
publike)

Viti

(Gjykata themelore dhe shërbimet
publike)

Rahovec

(Gjykata themelore dhe shërbimet
publike)

Malisheve

(Gjykata themelore dhe shërbimet
publike)

Kamenicë

(Gjykata themelore dhe shërbimet
publike)
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Ditari i impakteve nga publikimet/
transmetimet e BIRN-it

JAN
2015

Në janar 2015 një qytetar raportoi në KALLXO.com për
këshilltarin komunal të AAK-së në Klinë, i cili mbante dy poste,
si këshilltar në Kuvendin Komunal në Klinë dhe si shërbyes civil
në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. KALLXO.com ka
kontaktuar personin në fjalë për ta pyetur për rastin dhe një javë
pasi që është kontaktuar, ai ka deklaruar se ka hequr dorë nga
posti i këshilltarit komunal.

“Drejtësia në Kosovë” publikoi të dhëna për vendimin e KPK-së që
me 5 vota pro dhe 2 kundër, të propozojë te Presidentja kandidatin
e vetëm për kryeprokuror shteti Aleksandër Lumezin për dekretim.
DnK-ja publikoi fakte për prapaskena dhe shantazhe që synonin
ndikimin te disa anëtarë të KPK-së. U zbuluan prova se si Florent
Muçaj, përfaqësues i shoqërisë civile në KPK, pranonte mesazhe
që e nxitnin t’ia përmendtte prokurores Sevdije Morina kunatin e
saj, Rrahman Morinën. KPK-ja mori vendim për themelimin e një
komisioni hetimor për këtë çështje pas emisionit të DnK-së.

Më 5 shkurt 2015 “Jeta në Kosovë” shfaqi hulumtimin 8 mujor
për largimet e punëtorëve nga ProCredit Bank. Më 11 shkurt
2015 KALLXO.com nga të gjeturat e emisionit i dërgoi shkresë
Agjencisë Kundër Korrupsionit për konflikt të mundshëm interesi,
sepse prokurorja Ervehe Gashi që përfaqësonte akuzën e ngritur
ndaj ish-punëtorit të Procredit Bank, ishte vjehrra e zyrtarit ligjor
në Procredit Bank. KALLXO.com i dërgoi shkresë edhe Zyrës së
Prokurorit Disiplinor për konfliktin e mundshëm të interesit. Në
mars 2015 prokurorja Ervehe Gashi u tërhoq nga rasti i Procredit
Bank. Publiku raportoi mbylljen e llogarive të tyre bankare në këtë
bankë, pasi që panë në “Jeta në Kosovë” se si trajtoheshin punëtorët
aty.

pri
2015

shk
2015

MAR
2015

Në vitin 2012, KOSTT-i filloi projektin e instalimit të grupeve matëse.
Nga 2012 deri 2014, ky tender u anulua 4 herë. Më 16 tetor 2014 “Jeta
në Kosovë” debatoi për problemet me këtë tender që do të ndikonin
në mijëra shtëpi, energjia e të cilave po matej nga grupe matëse të
manipuluara. Në tetor 2014 KALLXO.com dërgoi shkresë në Prokurorinë
Speciale për këtë rast dhe Prokuroria Speciale filloi hetimet në prill
2015
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Më 3 prill “Drejtësia në Kosovë” publikoi informacione për një skandal në prokurori - dy prokurorë në
Prokurorinë Themelore në Mitrovicë kishin kërkuar deklaratën e Gani Gecit në hetimin për vrasje të R.Sh.
Ata e kërkuan këtë deklaratë në emër të Sylë Hoxhës, ushtrues detyre i Kryeprokurorit të Shtetit. Prokurorja
e rastit Vahide Badivuku dërgoi deklaratën te Sylë Hoxha, por ai e ridërgoi prapa, duke mohuar që e kishte
kërkuar atë. Zyra e Prokurorit Disiplinor filloi hetimet ndaj dy prokurorëve të Prokurorisë Themelore në
Mitrovicë dhe masa disiplinore u morën ndaj tyre.
Në dhjetor 2014, DnK-ja raportoi për tenderin e dyshimtë të Ministrisë së Shëndetësisë me kompaninë
farmaceutike “Friends Medical”. Kontrata ishte për furnizim me material shpenzues dhe pajisje medicinale
nga lista esenciale. Por “Friends Medical” kishte falsifikuar disa dokumente për tender. Më 12 janar 2015
Inspektorati Farmaceutik ndaloi ushtrimin e veprimtarisë dhe gjithashtu në të njëjtën ditë Agjencia Kosovare
për Produkte dhe Pajisje Medicinale i pezulloi licencën “Friends Medical”-it. Ministria e Shëndetësisë nuk
pezulloi apo anuloi kontratat. Më 24 prill “Drejtësia në Kosovë” publikoi hulumtimin për kontratat që
Ministria e Shëndetësisë i kishte me kompaninë “Friends Medical” pasi kishte marrë disa raportime në
KALLXO.com. Pas publikimit të këtij hulumtimi, Policia e Kosovës kërkoi CD-të e emisionit dhe njoftoi për
fillimin e hetimeve.
Në muajin prill një hulumtim tjetër i “Drejtësia në Kosovë” tregoi se si një avokat i kishte dhënë telefonin
e tij personal klientit të tij që ishte arrestuar. Kjo ndodhi në Gjykatën e Mitrovicës. Pas raportimit, Oda e
Avokatëve mori masa disiplinore ndaj avokatit, ndërkohë që Zyra e Prokurorit Disiplinor në KGjK dhe KPK
është duke hetuar për mosveprimin e zyrtarëve të gjykatës dhe prokurorisë në këtë rast

Pas marrjes së informatës nga KALLXO.com, “Drejtësia në Kosovë” pas
hulumtimeve publikoi të dhëna për vjedhjen e metaleve në “Trepçë”.
Në mesin e të dyshuarve ishin edhe 3 punëtorë të “Trepçës”. Policia i
arrestoi dhe Prokuroria Themelore në Mitrovicë ngriti akuzë ndaj tyre.
Rasti kaloi në Gjykatën Themelore në Mitrovicë dhe procesi gjyqësor për
vjedhjen po vazhdon, ndërkohë që 3 punëtorët janë rikthyer në punë me
rekomandim të Inspektoratit të Punës.

MAj
2015

Më 29 prill KALLXO.com raportoi për dhunën e përdorur nga arsimtari
E.B ndaj një nxënëseje të klasës së 7-të në Suharekë. Drejtoria e Arsimit
në Suharekë 1 muaj pas dhunës i ndërroi vendin e punës arsimtarit. Në
maj 2015 KALLXO.com iu drejtua MAShT-it përmes shkresës, ku pastaj
MAShT-i mori vendim të obligojë Drejtorinë e Arsimit në Suharekë t’ia
ndërpresë marrëdhënien e punës arsimtarit

qer
2015

KALLXO.com pranoi informacione se noterë të caktuar në kundërshtim
me ligjin, po i detyrojnë qytetarët të paguajnë më shtrenjtë për shërbime
të autorizimeve. Ekipi hulumtues i KALLXO.com testuan disa noterë dhe
si rezultat doli se disa nga ata po vepronin në kundërshtim me ligjin kur
refuzonin t’i vërtetonin nënshkrimet në autorizimet e hartuara nga vetë palët.
Gjatë emisionit të DNK-së, Oda e Noterëve të Kosovës doli me qëndrim i cili
saktësonte se ligji lejonte vërtetimin e nënshkrimit dhe veprimi refuzues i
disa noterëve ishte në kundërshtim me ligjin.
Pas informatës në KALLXO.com dhe hulumtimit dyjavor, “Drejtësia në
Kosovë” në emisionin e 26 qershorit siguroi prova që dëshmojnë se Emir
Azemi, këshilltar i kryetarit të Kuvendit Kadri Veseli, ishte i akuzuar për
shitje të marijuanës te ushtarët e KFOR-it në vitin 2006. Gjykata Themelore
e Mitrovicës ka thënë që lënda është ende e hapur por nuk është shqyrtuar,
sepse ka mbetur në objektin e gjykatës në veri të Mitrovicës. Emir Azemi dha
dorëheqje kur DnK-ja po hulumtonte rastin
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Në shtator/tetor 2014, KALLXO.com pranoi raportime për rastet e taksës ujore. Më 14
nëntor 2014 “Drejtësia në Kosovë” publikoi të gjetura se Ministria e Mjedisit dështoi
të mblidhte taksën ujore. Problemi ishte që kompanitë publike të ujësjellësve të
organizuara, nuk iu bindën Udhëzimit Administrativ për Strukturën e Pagesës së Taksës
Ujore. Më 24 nëntor 2014 KALLXO.com raportoi përmes shkresës në Prokurorinë e Shtetit.
Më 27 nëntor 2014 “Jeta në Kosovë” diskutoi rreth borxhit që kanë kompanitë publike e
private nga taksat ujore. Në maj 2015 Policia e Kosovës – Drejtoria Rajonale e Hetimeve
filloi hetimet për taksën ujore. Në gusht 2015 kryeshefi i Kompanisë Ujësjellësi Rajonal
“Prishtina” u shkarkua nga bordi i drejtorëve.

gush
2015

Në maj 2015 një qytetar raportoi në KALLXO.com për vjetërsimin e një lëndeje. Më 8
maj 2015 “Drejtësia në Kosovë” pas hulumtimit publikoi të dhëna për vjetërsimin e një
lëndeje të korrupsionit në Gjilan. Më 11 maj KALLXO.com përmes shkresës njoftoi Zyrën
e Prokurorit Disiplinor (ZPD) e cila filloi hetimin disiplinor preliminar pas informatave të
marra nga “Drejtësia në Kosovë”. Më 22 qershor ZPD-ja njoftoi që pas hetimit preliminar
ka filluar procedura disiplinore. Më 14 gusht ZPD-ja njoftoi se ka gjetur që gjyqtari ka
kryer sjellje të pahijshme dhe tregoi se raporti do t’i paraqitet Komisionit Disiplinor në
KGjK.
Më 17 prill 2015, pas raportimit në KALLXO.com, “Drejtësia në Kosovë” pas hulumtimeve
ka publikuar të dhëna për procesin e dyshimtë të tjetërsimit të pronave shoqërore
në ish-Gjykatën Komunale në Rahovec. Më 23 prill KALLXO.com përmes shkresës
njoftoi Prokurorinë Themelore në Gjakovë. Prokuroria njoftoi që ka autorizuar Njësinë
Rajonale të Hetimeve në Gjakovë për ndërmarrjen e veprimeve hetimore. Në gusht,
pas informatave të kërkuara në prokurori, jemi njoftuar që lënda ka arritur afatin e
parashkrimit të ndjekjes penale.

sht
2015

Më 24 gusht 2015 Gazeta “Jeta në Kosovë” raportoi se ZKM-ja ka aplikuar procedurë të
mbyllur tenderi për të kontraktuar një kompani për servisim të automjeteve. Kompania fituese
“Mak-car” ka pronar Besnik Mustafën, djalin e Kryeministrit. 3 orë pas publikimit BIRN-i është
kontaktuar nga Agjencia Kundër Korrupsionit. Më 25 gusht Zyra Ligjore e BIRN-it i është
drejtuar AKK-së përmes shkresave duke i dhënë të gjitha dokumentet agjencisë për ngritjen
e rastit si konflikt i mundshëm interesi. Më 16 shtator, në mbledhjen e qeverisë, Kryeministri
Mustafa deklaroi se ka kërkuar anulimin e kontratës. Medie ndërkombëtare si Reuters kanë
shkruar për këtë rast dhe kanë cituar BIRN-in.
Më 11 shtator “Drejtësia në Kosovë” publikoi hulumtimin për të kaluarën kriminale të
valltares Kallashi (Donjeta Kasumi) dhe bandës së saj “Kobrat” që u lejuan të drejtojnë një
klub striptizi në Prizren pa marrë parasysh qindra shkelje të ligjit për armë joligjore etj. Më 14
shtator BIRN dhe I/KS iu drejtuan përmes shkresës Inspektoratit Policor duke listuar shkeljet
e ligjit që ekipi ynë gjeti në gjykatat themelore. Në të njëjtën ditë, zëdhënësi i inspektoratit
konfirmoi fillimin e hetimeve duke u bazuar në informata të marra nga “Drejtësia në Kosovë”.
Hetime tjera për këtë rast janë hapur nga Zyra e Prokurorit Disiplinor për të argumentuar se
prokurorët kanë neglizhuar këtë rast.
Më 14 shtator Gazeta JnK publikoi hulumtimin “Tender Sekret për Babanë”. Gazeta zbuloi
që Komuna e Mitrovicës kishte kontraktuar kompaninë “Ariani” në pronësi të babait dhe
xhaxhallarëve të drejtorit të prokurimit, për shërbimin e transportit nëpër shkolla. Hulumtimi
tregoi që firma konkurrente në këtë tender paguhej më lirë. KRPP-ja tha se Komuna e
Mitrovicës nuk ka dërguar njoftim për dhënie të kontratës për publikim, edhe pse janë të
obliguar me ligj të dërgojnë njoftimin. Zyra Ligjore e BIRN-it iu drejtua përmes shkresave
AKK-së dhe Prokurorisë në Mitrovicë. KRPP-ja i dërgoi vërejtje komunës 2 ditë pas publikimit
të artikullit në Gazeta Jeta në Kosovë.
Më 18 shtator një qytetar raportoi për mostrajtim të një pacienteje për 3 javë rresht në
Klinikën Gjinekologjike-Obstetrike në QKUK. Më 21 shtator BIRN dhe I/KS përmes shkresës
njoftuan Inspektoratin Shëndetësor për këto ankesa për mostrajtim. Në të njëjtën ditë ekipi i
KALLXO.com kontaktoi palën ankuese, ku familjarët kanë deklaruar që mjekët po kujdesen për
pacienten sepse ishin alarmuar menjëherë nga ankesa jonë zyrtare. Më 22 shtator Inspektorati
Shëndetësor kontaktoi Zyrën Ligjore të BIRN-it për informata të detajuara të palës.
Qytetarët kanë raportuar në KALLXO.com përmes fotografive për gjendjen e mjerueshme
të laboratorit në Spitalin Rajonal të Pejës. Më 13 maj KALLXO.com kishte shkruar për këtë
çështje. Më 14 maj, BIRN dhe I/KS përmes shkresës iu drejtuan spitalit për të raportuar
ankesat e qytetarëve për gjendjen e laboratorit. Më 8 shtator spitali njoftoi se renovimi për
pjesën e raportuar ka mbaruar dhe është zgjeruar në aspekte tjera. KALLXO.com publikoi një
artikull duke treguar renovimet.

HARTA E AKTIVITETEVE
BIRN-i në vitin 2012 paditi Zyrën e Kryeministrit për moslejim të qasjes në
shpenzimet e bëra nga Kryeministri HashimThaçi dhe zëvendëskryeministrat
e kabinetit të tij. Në seancën dëgjimore të 26 majit 2015 ZKM-ja nuk dërgoi
përfaqësues. Gjykata Themelore në Prishtinë vendosi në favor të BIRN-it dhe
kërkoi nga Zyra e Kryeministrit të lejojnë qasje në këto shpenzime.
Në maj 2014 Gazeta JnK shkroi për problemet me licencim të operatorit të
parë privat për transport hekurudhor. “Railtrans” u licencua më 18 mars 2014
nga Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave dhe pas 12 ditësh iu revokua licenca.
“Trainkos”, ndërmarrja konkurrente, u ankua në ARH që “Railtrans” nuk ka
reputacion të mirë. Vendimi për revokim shqetësoi zyrën e BE-së që e quajti
vendimin të paligjshëm dhe që po pamundësonte konkurrencën në treg. Në
tetor 2015 Prokuroria Speciale ngriti aktakuzë ndaj drejtorit të Departamentit
Ligjor të Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave për keqpërdorim të pozitës dhe
autoritetit zyrtar.

tet
2015

Më 5 tetor 2014 “Drejtësia në Kosovë” publikoi hulumtimin për rrjedhjen e
mesazheve e një afere jashtëmartesore që ishin dëshmi në prokurori. Më 4
nëntor BIRN dhe I/KS i dërguan shkresë Prokurorisë së Shtetit për këtë çështje.
Poseduesi i dosjes së mesazheve pranoi që i kishte marrë nga Prokuroria në
Gjakovë këto dëshmi dhe që kishte paguar 250 euro për ato. Kjo deklaratë e
dhënë për emisionin “Drejtësia në Kosovë” shërbeu si bazë për nisjen e hetimeve
nga Prokuroria e Gjakovës. 9 muaj pas raportimit, Prokuroria e Gjakovës ngriti
aktakuzë ndaj Shpresa Bakisë, kryeprokurores së Prokurorisë Themelore në
Gjakovë. Më 29 tetor ajo u suspendua nga të gjitha funksionet. Në dhjetor në
Gjykatën e Gjilanit ka nisur procesi gjyqësor ndaj prokurores Bakia.
Pas publikimit të hulumtimit më 14 tetor në Gazetën JnK për procesin e
subvencionimit nga Ministri i Administratës Publike Mahir Yagcilar që u dha
mijëra euro anëtarëve të partisë së tij që drejtojnë OJQ, reagoi Asociacioni i
Arkitektëve. Ky asociacion iu drejtua deputetëve dhe Kryeministrisë për shkeljet
ligjore në ministrinë në fjalë. Arkitektët përdorën hulumtimin e gJnK-së duke
thënë që kjo nxjerr në pah skandale dhe keqpërdorime të fondeve publike.
Më 6 prill KALLXO.com kishte raportuar për një shkollë fillore në fshatin Pasomë,
që kishte vetëm 5 klasë me 2 ndërrime, me gjithsej 173 nxënës. Kjo shkollë kishte
mungesë të ujit të pijshëm, tualete në gjendje të keqe, probleme infrastrukturore,
mungesë të laboratorëve të kimisë, fizikës, dhe kabineteve të teknologjisë
informative dhe biologjisë. Në tetor përfunduan renovimet në shkollë si rezultat
i raportimit të KALLXO.com

nËn
2015

Më 22 tetor 2015 Gazeta JnK publikoi hulumtimin se si hotele në Prizren kishin fuqi të
mjaftueshme të injoronin limitet e ndërtesave në Qendrën Historike të Prizrenit. Shumë
ndërtesa të bizneseve në Zonën e parë të Qendrës Historike në Prizren janë ndërtuar pa
leje dhe hotelet në veçanti kanë tejkaluar lejet e ndërtimit. Më 5 nëntor BIRN dhe I/KS i
dërguan shkresë Prokurorisë në Prizren. Më 11 nëntor prokuroria u përgjigj dhe autorizoi
Njësinë Policore për Hetimin e Krimeve Ekonomike që të fillojë hetimin dhe të intervistojë
zyrtarët e Drejtorisë së Urbanizimit dhe Inspektoratit në Prizren. Zyrtarët dyshohet se kanë
kryer veprën penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar.
Më 10 nëntor ishte raportuar në KALLXO.com për një çerdhe në Mitrovicë që kishte filluar
punën pa marrë licencë nga MAShT-i. Një ditë pas raportimit çerdhja “Kindergarden” u
licencua.
Në tetor 2015 KALLXO.com pranoi një raportim ku ndër të tjera thuhej se prokuroria
kishte mbyllur hetimin për vdekjen e dy fëmijëve. Këta dy fëmijë ishin mbytur në pusetat
e ujit të hapura nga kompania “Tulltorja”. “Drejtësia në Kosovë” hulumtoi dhe mësoi që
prokurori i rastit Sefer Morina kishte amnistuar shumë vepra penale të kryera nga pronarët
e firmës “Tulltorja”. Pas transmetimit të hulumtimit të DNK-së, prokuroria rihapi rastin. Zyra
e Prokurorit Disiplinor nisi hetime për prokurorin Sefer Morina për shkelje të mundshme
të kodit të etikës. Gjithashtu, Agjencia Kosovare e Privatizimit dorëzoi në prokurori një
kallëzim penal për eksploatim të kundërligjshëm të pronës shoqërore, sepse “Tulltorja” nuk
ka leje të përdorë atë tokë ose të hapë puseta uji ku dhe vdiqën këta fëmijë.
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BIRN KOSOVA

Harta e aktiviteteve
Produktet Mediale:
Raportimet hulumtuese,
analizat dhe debatet
TV: Jeta në Kosovë dhe Drejtësia në
Kosovë
Programi “Jeta në Kosovë” pati disa
momente të rëndësishme gjatë vitit
2015. Filloi
vitin me një hulumtim 9 mujor për
pushimet nga puna në një nga bankat
më të mëdha në Kosovë, ProCredit
Bank. Programi përfundoi vitin me
transmetimin e një hulumtimi për
keqtrajtimin e pacientëve në klinikat e
pediatrisë dhe gjinekologjisë në spitalin
kryesor në Prishtinë. “Jeta në Kosovë”
gjithashtu hulumtoi migrimin masiv
të migrantëve ekonomikë kosovarë
në vende të BE-së, duke ndjekur
udhëtimin e tyre nga fshatrat e Kosovës
nëpër udhëtimin ilegal në Hungari
dhe pastaj në Gjermani. Ky hulumtim
gjithashtu u publikua në The Guardian.
Gjithashtu pati debate të shumta për
krizën e vazhdueshme politike dhe
seri të vazhdueshme emisionesh për
Universitetin e Prishtinës. Rektori
Ramadan Zejnullahu luftoi të sillte
kredibilitet te një institucion i
kompromentuar duke u përpjekur të
rriste kredencialet e stafit akademik në
UP, një vendim i zakontë po që u takua
me shumë kontroversi.
“Drejtësia në Kosovë” mbuloi garën
për kryeprokuror shteti dhe prapavinë
e kësaj gare dhe të kandidatëve.
“Drejtësia në Kosovë” vazhdoi të zbulojë
korrupsion, nepotizëm dhe skandale
tjera në fushën e drejtësisë.
“Jeta në Kosovë” dhe KALLXO.com fituan
vendin e dytë për gazetari hulumtuese
në konkursin e BE-së për programin
“Skandalet me Stenta”.
Durim Shala, kameraman i “Drejtësisë në
Kosovë”, fitoi Çmimin “Xhirimi më i Mirë”
nga Shoqata e Gazetarëve. Dhe Valdet
Salihu fitoi në emër të “Drejtësisë në
Kosovë” për programin “Kanabis: Made
in Kosova” për kategorinë “Reportazhi
më i Mirë”

WEB: (KALLXO.com, GazetaJnK,
Kontributi i Kosovës në Balkan Insight
dhe Balkan Transitional Justice
(Drejtësia Tranzicionale në Ballkan)
KALLXO.com është produkti me rritje
më të shpejtë i BIRN Kosova dhe
Internews Kosova. Është platformë për
raportimin e korrupsionit, parregullsive
në shërbime publike, mashtrim etj.
Fillimisht, KALLXO.com pranonte dhe
hulumtonte raportime nga qytetarët,
por shumë shpejt u kthye në një burim
informacionesh të besueshme si një
portal lajmesh. Ofron informacion
objektiv, jo të anshëm. KALLXO gjithashtu
specializon në ofrimin e transmetimeve
live të protestave dhe ngjarjeve tjera që
ndodhin në Kosovë.
Gazeta Jeta në Kosovë është produkti i
BIRN Kosova për hulumtime dhe artikuj
të gjatë. Në vitin 2015 Parim Olluri fitoi
çmimin “Vangush Gambeta” nga Shoqata
e Gazetarëve Shqiptarë për hulumtimin
e tij “Djemtë e Isa Mustafës Fitojnë
Tenderë nga Zyra e Kryeministrit”.
Balkan Insight dhe Balkan Transitional
Justice - BIRN Kosova është pjesë e një
skuadre rajonale që prodhon Balkan
Insight dhe Balkan Transitional Justice,
burimi kryesor online i lajmeve dhe
analizave të thella në rajon, ku këto
të fundit kanë një fokus të veçantë në
krimet dhe gjyqet e luftës. Në 2015 të
gjitha vendet pjesëmarrëse publikuan
një analizë se si një dalje e mundshme
e Greqisë nga BE-ja do të ndikonte
në ekonominë e të gjitha shteteve
ballkanike. Një hulumtim tjetër që
përfshinte të gjitha shtetet u fokusua
në kërcënimin e ISIS-it për Ballkanin
Perëndimor.
PRINT: Prishtina Insight
Viti 2015 ishte sfidues për Prishtina
Insight (PI). PI e rriti fokusin mbi formatin
e gjatë, të paharrueshëm të gazetarisë,
duke e ndërtuar çdo edicion mbi një
storie kryesore. Këto storie lindën
nga interesi njerëzor – si protestat në
Prishtinë dhe migrimi masiv drejt BEsë, deri te hulumtimet si shkarkimet
nga puna në ProCredit Bank. Storiet u
gërshetuan me grafika dhe fotografi
mbresëlënëse. Prishtina Insight publikoi
edicionin e fundit në print në nëntor dhe
tani është online.

BIG DEAL: Monitorimi dhe zbatimi i
marrëveshjeve Kosovë-Serbi
Që nga viti 2011 Kosova dhe Serbia kanë
mbajtur negociata mbi lirinë e lëvizjes
dhe njohjen e përbashkët të diplomave,
telekomunikacionit dhe energjisë, krahas
të tjerave. Një marrëveshje e nivelit
të lartë ndërmjet dy kryeministrave,
nënshkruar më 19 prill 2013 në Bruksel,
garanton përfshirjen efikase të shumicës
serbe në veri të Kosovës nën kontrollin
e Prishtinës. BIRN Kosova bashkëpunoi
me një organizatë në Serbi për të
monitoruar nivelin e zbatimit të secilës
marrëveshjeje, për të parë sesi ndikonte
mbi qytetarët e thjeshtë.
Rezultatet u publikuan me një
sërë storiesh përgjatë vitit dhe u
përmblodhën në dy raporte tërësore dhe
përfaqësuese, të publikuara në prill dhe
në nëntor. Negociatorë nga Kosova dhe
Serbia ishin të pranishëm në shpalljet
e raporteve në Prishtinë, duke përfshirë
edhe 120 përfaqësues nga Kosova dhe
Serbia.
Monitorimi dhe avokimi
Në vitin 2015 BIRN-i ka monitoruar
shërbimet publike mbështetur nga puna
e 10 monitoruesve që kanë mbuluar nga
afër gati çdo komunë. Shtesa e shërbimeve publike përfaqëson një zgjerim të
vazhdueshëm të monitorimit të BIRN-it,
i cili gjithashtu përfshin sistemin e drejtësisë dhe prokurimin publik. Gjatë vitit
2015 BIRN-i monitoroi aktivisht 902 seanca të planifikuara.
Trajnimi dhe Zhvillimi Medial
BIRN dhe partnerët e tij, Internews
Kosova dhe BIRN HUB, kanë trajnuar më
shumë se 1000 gazetarë, monitorues
gjykatash, staf teknik dhe kërkues nga
prapavija të ndryshme që jetojnë në
Kosovë. Këto trajnime praktike kanë
ngritur kapacitetet për të mundësuar
gazetari profesionale në një vend
me popullsinë më të re në Evropë
dhe një sistem arsimor në vështirësi.
Trajnimet përfshinë të drejtat dhe
detyrat e gazetarëve, mbrojtjen e
burimeve, përdorimin e medieve sociale,
përgatitjen e kërkesave për informacion
publik (dhe dokumente zyrtare),
monitorim të prokurimit publik dhe
kuptim të kontratave publike, krahas një
programi aktiv mentorimi për stafin e ri.

January 2014
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PRODHIMI MEDIAL

Prodhimi televiziv
“Jeta në Kosovë” (JnK)- emisioni televiziv i aktualiteteve
(2005 deri më sot)

Programi kryesor i BIRN Kosova, “Jeta në Kosovë”, fokusohet në çështjet aktuale të ekonomisë,
arsimit dhe politikës në Kosovë.
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Janar
2015

hh Më 8 janar “Jeta në Kosovë” diskutoi për kulturën e vullnetarizmit në Kosovë. Për të diskutuar këtë në
emision u ftuan vullnetarë ose njerëz që punojnë me vullnetarë, për të debatuar kulturën e vullnetarizmit
në Kosovë.
hh Më 15 janar “Jeta në Kosovë” intervistoi ministrin e Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku. Dhe në pjesën
e dytë të programit transmetoi një reportazh hulumtues për shqiptarët që jetojnë në Ukrainë.
hh Debatet e 22 janarit dhe 29 janarit u dominuan nga protestat masive që u kthyen në të dhunshme dhe
çuan deri në dorëheqjen e ministrit për Komunitete dhe Kthim Aleksandar Jablanoviq për komentet e tij
ofenduese që i tha ndërkohë që po vizitonte Gjakovën, një qytet ku qindra njerëz ende janë të zhdukur
nga lufta.

SHKURT
2015

hh Më 5 shkurt “Jeta në Kosovë” transmetoi hulumtimin e saj 9 mujor që analizoi largimet nga puna të më
shumë se 450 punëtorëve nga banka më e madhe private në vend, ProCredit Bank, në një kohë që banka
po përfitonte në Kosovë. Programi shfaqi edhe punëtorët e pushuar nga puna që flisnin për një trend
të arsyetimeve për pushimin nga puna edhe nëse duhet të bazohej në dukje. Institucione si Avokati
i Popullit, Inspektorati, Banka Qendrore dhe avokatët e ProCredit Bank u shfaqën në këtë hulumtim.
Banka kërcënoi BIRN-in me padi që nuk u materializua asnjëherë.
hh Më 12 shkurt “Jeta në Kosovë” ftoi panelistë shqiptarë dhe serbë për të diskutuar sfidat e zbatimit të
marrëveshjes së nënshkruar mes Prishtinës dhe Beogradit që synonte të punësonte disa gjyqtarë dhe
prokurorë serbë në veriun e Kosovës.
hh Më 19 shkurt BIRN-i transmetoi një hulumtim për migrimin masiv të kosovarëve në shtete të BE-së
me shpresë për një jetë më të mirë aty. Ekipi ynë hulumtues ndoqi disa familje nga fshatrat e tyre në
Kosovë. Ata folën me një punëtor që mbylli një fabrikë ku disa punëtorë ishin të punësuar dhe ndoqi
këta imigrantë në udhëtimin e tyre përmes Serbisë, Hungarisë te shtete tjera të BE-së. Një version i
këtij hulumtimi u shkrua nga drejtorja e BIRN Kosova Jeta Xharra dhe u publikua në gazetën ditore të
Britanisë The Guardian.
hh Më 26 shkurt BIRN-i zbuloi që kryetari i Gjykatës Kushtetuese është i dyshuar për falsifikim të nënshkrimit
të Robert Carolan-it, një gjyqtari amerikan që është anëtar i Gjykatës Kushtetuese. Panelistët përfshinë
Avokatin e Popullit, një ish-punëtor të EULEX-it dhe ekspertë ligjorë që diskutuan implimet ligjore të
këtyre aludimeve. [Kjo përfundoi me akuzë formale në fund të 2015-ës].

1 http://www.theguardian.com/world/2015/feb/17/kosovans-risk-perils-of-roads-forests-and-criminals-in-chase-for-better-life-in-eu

HARTA E AKTIVITETEVE

MARS
2015

hh Më 5 mars “Jeta në Kosovë” diskutoi vonesat prej disa muajsh për zgjedhjen e një kryeprokurori të
shtetit të ri. Kjo pozitë është shumë e rëndësishme sepse prokurori i ri supozohet të mbikëqyr hetimet
për korrupsion, një fushë në të cilën Kosova po ngec.
hh Më 12 mars, BIRN-i transmetoi një program special nga seria e emisioneve “Tema”, një debat që përdor
lidhje live televizive mes Prishtinës dhe Beogradit. Panelistët të ulur në dy kryeqytetet diskutuan
integrimin e të ashtuquajturave “struktura paralele” të Serbisë në institucione të Kosovës.
hh Më 26 mars “Jeta në Kosovë” diskutoi për mungesën e financimeve për festivalet kryesore në Kosovë
pasi që ministri i Kulturës Kujtim Shala shkurtoi buxhetet e shumë festivaleve në vend.

PRILL
2015

hh Më 2 prill “Jeta në Kosovë” ftoi të gjitha palët relevante të përfshira në lëvizjen kundër ndërrimit
tëdestinimit të kinemasë “Lumbardhi” në Prizren. Kjo është skena kryesore ku mbahet “Dokufesti”,
festivali më i mirë rajonal për dokumentarë dhe është një qendër kulturore gjatë gjithë vitit. Programi
prezantoi një luftë të suksesshme të grupeve të shoqërisë civile në Prizren për të ruajtur kinemanë
përmes një fushate të mahnitshme të organizatave.
hh Më 9 prill programi transmetoi një përmbledhje të konferencës që theksonte të gjeturat e raportit të
monitorimit të gjykatave për vitin 2014 të sapopublikuar. Përfaqësues të institucioneve juridike si dhe
Samuel Zhbogar, përfaqësuesi special i BE-së në Kosovë morën pjesë në konferencë.
hh Më 16 prill “Jeta në Kosovë” sfidoi dy liderët e opozitës-Fatmir Limajn nga Nisma dhe Albin Kurtin
nga “Vetëvendosje” për protestën e ardhshme të opozitës kundër rritjes së çmimit të rrymës. Ata
gjithashtu folën për “Trepçën”, Ministrin e Drejtësisë Hajredin Kuçi, Kryetarin e Gjykatës Kushtetuese
Enver Hasani, presionin politik mbi televizionin publik dhe Asociacionin e Komunave me Shumicë
Serbe të planifikuar. Intervistat u diskutuan shumë, sepse Limaj kritikoi televizionin publik që sipas tij
është bërë mjet i qeverisë, ndërkohë që moderatori i BIRN-it ia kujtoi Limaj që edhe ai kishte punësuar
familjarë në televizionin publik ndërkohë që ishte ministër i transportit.
hh Më 23 prill “Jeta në Kosovë” diskutoi për zgjedhjen e kryeprokurorit të ri të shtetit, Aleksander Lumezi
dhe pritjet e shoqërisë civile prej tij. Kontroversia e Heikki Wendorf-it, prokurorit të EULEX-it që i
dërgoi letër Presidentes Jahjaga duke e nxitur atë të mos e zgjedhte Lumezin, u diskutua gjithashtu
në program.
hh Më 30 prill “Jeta në Kosovë” diskutoi për librin universitar “Kriminalistika” nga Vesel Latifi që
përshkruan viktimat e përdhunimeve si “femrat që gënjehen lehtë, te pakujdesshme, mendjelehta,
dhe të përdalura…”. “Jeta në Kosovë” gjithashtu intervistoi Gabriele Meucci-n, shefin e EULEX-it për të
gjeturat e raportit Jacque për aferën e aluduar të korrupsionit në EULEX.
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MAJ
2015

hh Më 7 maj “Jeta në Kosovë” zbuloi aferën që solli arrestimin e tre zyrtarëve kosovarë të Agjencisë së
Metrologjisë që është e lidhur me orët e markës “Kohler” që KEDS-i përdor për matjen e energjisë
elektrike nëpër shtëpi, si dhe përndjekjen e prokurorisë për dy ish-punëtorë të KEDS-it, shtetas turq të
lidhur me këtë skandal.
hh Më 14 maj dhe 21 maj programi bëri raportime speciale nga Kumanova, një qytet shqiptar në Maqedoni
ku luftimet mes rebelëve dhe policisë sollën vdekjen e 18 personave, 8 nga të cilët ishin policë. Në
programin e 21 majit “Jeta në Kosovë” u zhvendos në Maqedoni për një ditë duke intervistuar liderin
e opozitës maqedonase Zoran Zaev. Ne gjithashtu intervistuam anëtarët e familjes së njerëzve që
u përfshinë në luftimet e Kumanovës. Anonimisht ne intervistuam një anëtar të Ushtrisë Çlirimtare
Kombëtare që mori pjesë në këtë luftim.
hh Më 28 maj “Jeta në Kosovë” diskutoi për zgjedhjet e brendshme të LDK-së, një nga partitë më të mëdha
në Kosovë. Partia ishte duke zgjedhur një lider. Temat kryesore ishin transparenca dhe drejtësia e votës.
Më vonë u theksua që votimi ishte i mbyllur për mediet dhe monitoruesit e zgjedhjeve.

QERSHOR
2015

hh Më 4 qershor BIRN-i transmetoi një debat të moderuar në Universitetin Amerikan në Kosovë ku u
diskutua në lidhje me trashëgiminë kulturore të Prishtinës. Fokusi ishte në zbulimin se çka kishte
ndodhur me projekte restaurimi të dështuara si ajo e Hamamit të Prishtinës.
hh Më 11 qershor “Jeta në Kosovë” diskutoi për Testin e Maturës, pasi që ekipi i KALLXO.com monitoroi
pjesën e parë të këtij testi më 6 qershor.
hh Më 18 qershor “Jeta në Kosovë” diskutoi për pjesëmarrjen e Kosovës për herë të parë në Lojërat Evropiane
“Baku 2015”. “Jeta në Kosovë” gjithashtu intervistoi ambasadorin holandez Robert Bosch.
hh Më 25 qershor “Jeta në Kosovë” diskutoi për marrëveshjen e nënshkruar me qëllim të lirimit të udhëtarëve
nga Kosova që përdorin makinat e tyre personale nga pagesa e një tarife sigurimi shumë të lartë dhe
kontroverse të makinave.

Shtator
2015

hh Më 10 shtator “Jeta në Kosovë” diskutoi për politikat fiskale të reja të qeverisë si dhe ligjin kontrovers për investime
strategjike që po përpilohet nga qeveria dhe që po vihet në pikëpyetje nga përfaqësues të shoqërisë civile.
hh Më 17 shtator “Jeta në Kosovë” diskutoi për problemet në Universitetin e Prishtinës me dy prorektorë dhe dy dekanë
që folën për kualifikimet akademike.
hh Më 24 shtator “Jeta në Kosovë” zhvilloi një debat special në kinemanë e Prizrenit pasi që u shfaq filmi “Babai” që
është nominuar për të përfaqësuar Kosovën në kategorinë e Çmimeve Oskar për “Filmin më të Mirë të Huaj”

HARTA E AKTIVITETEVE
Tetor
2015

hh Më 1 tetor “Jeta në Kosovë” uli bashkë pozitën dhe opozitën për të diskutuar rreth zgjidhjes së bllokadës
në parlament.
hh Më 15 tetor “Jeta në Kosovë” diskutoi sukseset dhë dështimet e rektorit të Universitetit të Prishtinës
në njëvjetorin e zgjedhjes së tij në këtë pozitë. Ai u mundua të sjellë kredibilitet në kredencialet e
komprometuara të universitetit.
hh Ai debat u shoqërua nga shkarkimi i rektorit nga bordi më 22 tetor, sepse ai nuk lejoi avancimet akademike
të bazuara në kritere të çuditshme.
hh Më 29 tetor “Jeta në Kosovë” diskutoi fitoren e BIRN-it në një rast gjyqësor strategjik, pas një beteje
trevjeçare për qasje në dokumentet e shpenzimeve të udhëtimeve të zyrtarëve qeveritarë. 2

Nëntor
2015

hh Më 5 nëntor “Jeta në Kosovë” tregoi një seri reportazhesh për kandidimin e Kosovës për UNESCO, si dhe faktin
që Majlinda Kelmendi, një kampione në rang bote në xhudo duhet të vishet trash për t’u trajnuar gjatë dimrit
për shkak të kushteve të tmerrshme që i ofrohen asaj për trajnim.
hh Më 12 nëntor “Jeta në Kosovë” diskutoi për Raportin e Progresit të BE-së.
hh Pas një serie protestash të dhunshme, më 19 nëntor ne debatuam se si të protestojmë në mënyrë jo të dhunshme
dhe kreative me një muzikant jazz-i, muzikant rock-u, një kolumnist opinionesh dhe një veterane lufte.
hh Më 26 nëntor “Jeta në Kosovë” transmetoi dokumentarin rajonal të BIRN-it “Të Paidentifkuarit” që fliste për
temën e mosndëshkimit të komandantëve përgjegjës për sulmet më brutale gjatë luftës në Kosovë. Pas
transmetimit, në një debat me 6 panelistë u diskutua çka po ndodh me gjykimet e krimeve të luftës në Kosovë.

Dhjetor
2015

hh Më 3 dhjetor “Jeta në Kosovë” ftoi përfaqësues nga policia, prokuroria, gjykata dhe Institucioni i Avokatit
të Popullit për të diskutuar nëse ka drejtësi selektive në ngjarjet e fundit ku disa deputetë të opozitës
u arrestuan pas protestës së 28 nëntorit.
hh Më 10 dhjetor “Jeta në Kosovë” intervistoi Maria Bamieh-un, ish-prokuroren e EULEX-it që kishte ardhur
në Kosovë për të pranuar një çmim dhe për të diskutuar rastet e privatizimit që ajo po hetonte para se
t’i shkëputej kontrata.
hh Më 18 dhjetor përfaqësues të shoqërisë civile dhe anëtarë të Kuvendit të Kosovës u përplasen mbi
kritikat që të dyja palët i drejtuan njëra-tjetrës për krizën e parlamentit.
hh Më 24 dhjetor “Jeta në Kosovë” përfundoi vitin duke transmetuar një hulumtim 6 mujor nga
korrespondentja e shëndetësisë së BIRN-it Paulina Nushi për keqtrajtimin e pacientëve sidomos në
klinikat gjinekologjike dhe pediatrike në spitalin kryesor të Prishtinës, QKUK. Gjithashtu në emision
u fol edhe për menaxherë të mirë në klinikat e QKUK-së që u lavdëruan për trajtimin e pacientëve.
2 http://www.balkaninsight.com/en/article/birn-wins-legal-case-against-kosovo-pm-s-office-10-29-2015
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Fakte të
shpejta
2015

Transmetimi:
Javor - të enjteve në orën
20:00
Debate aktualitetesh: 34
Intervista: 10
Hulumtime: 2

��

Jeta në Komunë
Janë bërë dy vjet qëkur kryetarët e komunave në
Kosovë kanë marrë mandatin. Gjatë zgjedhjeve
lokale BIRN Kosova dhe Internews Kosova kanë
mbajtur debate me kandidatët për kryetarë, ku ata
kanë prezantuar platformat e tyre dhe kanë zbuluar
planet dhe premtimet e tyre.
Në gjysmë të mandatit të tyre, ne jemi kthyer në
këto komuna në debate paszgjedhore në gjithë
Kosovën ku kemi transmetuar çdo premtim që
kryetari ka bërë dy vjet më parë për të parë nëse
ata kanë mbajtur këto premtime.

Shikime në Youtube:
412,263
Minuta të shikuara:
2,999,960
Fansa në Facebook:
30,134 fans

Ndryshe nga debatet e mëparshme, ku publiku
i bënte pyetje kryetarit, këtë herë vendosëm të
mbajmë debatet tona në formatin e një seance
të Kuvendit Komunal, në mënyrë që të përfshijmë
jo vetëm kryetarin, por edhe anëtarët e kuvendit
komunal.
Debatet u mbajtën në sallat normale të komunës.
Moderatorja Jeta Xharra mori rolin e kryetarit të
Kuvendit dhe anëtarët e kuvendit u ulën në ulëset
e tyre.
Këto debate janë të vetmet debate në rajon që
sistematikisht vizitojnë çdo komunë që nga 2007ta në mënyrë që kryetarët të japin llogari.
Seria e debateve, e quajtur “Jeta në Komunë”,
transmetohet çdo të diel nga ora 11:00 në
transmetuesin publik të Kosovës, RTK.
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Drejtësia në Kosovë (DnK)
BIRN-i filloi programe aktualitetesh në vitin 2005 përmes
“Jeta në Kosovë” dhe pesë vjet më vonë lindi një nevojë për të
ndjekur tema që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit në vend të
lajmeve të fundit dhe temave të aktualitetit. Prandaj u krijua
“Drejtësia në Kosovë” (DnK) për të realizuar hulumtime të
thella në rastet e padrejtësisë, në mënyrë që institucionet të
jenë nën presion për të zgjidhur problemet.
“Drejtësia në Kosovë” merr informacione nga monitoruesit e
gjykatave që mbulojnë 27 komuna në Kosovë dhe përfiton nga
marrëveshja me Policinë e Kosovës që lejon ekipet e DnK-së të
filmojnë policinë në aksion.

JanAR
2015

Dusan Radakovic
Drejtor i ACDC

Shkurtimisht, duke u bazuar
në përvojën e mëparshme
me BIRN-in është përvojë
me një organizatë shumë
profesionale dhe njerëz që
e kanë vendin në krye të
profesionalizmit. Gjithmonë
të përgjegjshëm dhe të
besueshëm në punën me
ne, BIRN-i ka fituar besimin
tonë të plotë. Prandaj nuk
ka asnjë pengesë që ne
nuk mund ta kalojmë, ose
ndonjë problem që ne nuk
mund ta zgjidhim

hh Më 9 janar “Drejtësia në Kosovë” përmblodhi sfidat e sistemit gjyqësor të vitit 2014.
hh Më 19 janar “Drejtësia në Kosovë” intervistoi tre nga gjashtë kandidatët për
kryeprokuror shteti: Agron Galanin, Aleksander Lumezin dhe Laura Pulën për t’i
ofruar publikut një ide se çka ofrojnë këta kandidatë.
hh Më 23 janar “Drejtësia në Kosovë” intervistoi tre kandidatët tjerë: Imer Bekën,
Metush Birajn dhe Shyqeri Sylën.
hh Më 30 janar “Drejtësia në Kosovë” diskutoi në lidhje me protestën për dorëheqjen
e ish-ministrit për Komunitete dhe Kthim Aleksandar Jabllanoviq dhe reagimin e
policisë gjatë protestës.
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SHKURT
2015

hh Më 6 shkurt “Drejtësia në Kosovë” raportoi që Vehbi Braha, shef i financave në Kompaninë
Rajonale të Ujësjellësit në Mitrovicë është nën hetime për korrupsion.
hh Më 13 shkurt “Drejtësia në Kosovë” raportoi për një skandal të korrupsionit në udhëtime të
shkollave të organizuara nga Komuna e Mitrovicës. Për një udhëtim maturantësh në Shqipëri
komuna kishte kontraktuar kompaninë “Ariani”, pronarët e së cilës janë anëtarët e familjes së
Drejtorit të Prokurimit. Gjatë këtij udhëtimi, disa zyrtarë të komunës kishin vizituar nxënësit
dhe nuk kishin paguar vetë për shpenzimet e tyre.
hh Më 20 shkurt “Drejtësia në Kosovë” raportoi për prapaskenat e garës për kryeprokuror. Këshilli
Prokurorial vendosi që me 5 vota pro dhe dy kundër të propozojë Aleksander Lumezin te
Presidentja për dekretim, meqenëse kandidatët e tjerë u tërhoqën nga gara. Gjatë kësaj
mbledhjeje Sevdije Morina, prokurore speciale u përball me tentim-shantazh. Sylë Hoxha u
akuzua që po mundohej të lironte nga burgu vëllanë e tij të dënuar për korrupsion.
hh Më 27 shkurt “Drejtësia në Kosovë” intervistoi Aleksander Lumezin pasi Këshilli Prokurorial
rekomandoi Lumezin si kandidat për kryeprokuror shteti te Presidentja. Por një javë më vonë
Lumezi ende nuk ishte dekretuar për shkak të vonesave të Gjykatës Kushtetuese.

MARS
2015

hh Më 7 mars “Drejtësia në Kosovë” raportoi për javën e ngjeshur të sistemit gjyqësor. Këshilli Gjyqësor
ngriti pyetje për vendimin e kuvendit për të emëruar tre anëtarë të rinj në këshill. Një nga ta
është nën procedura disiplinore. Këshilli Prokurorial kishte konflikte për mandatet e dy anëtarve
të tij, Sevdije Morina dhe Jetish Maloku. Prokuroria Speciale hetoi aludimet e Avokatit të Popullit
që Gjykata Kushtetuese ka falsifikuar dokumente. Katër punëtorë të Prokurorisë Themelore në
prishtinë u lënduan nga rafte që ranë në hapësirën e arkivit të saj. Gjykatësit hynë në grevë kundër
qeverisë për shkak të pagave. Mbi të gjitha, ndërtesa e re e drejtësisë ishte vërshuar.
hh Më 14 mars “Drejtësia në Kosovë” vazhdoi raportimin për probleme në gjyqësor. Gjykata Supreme
dërgoi mandatet e dy anëtarëve të KGjK-së në Gjykatën Kushtetuese, por këto mund të anuloheshin,
sepse gjykatësit e EULEX-it nuk ishin në mbledhje. Valdete Daka, një gjykatëse e Gjykatës Supreme
dhe anëtare e KGjK-së tha që gjykatësit ndërkombëtarë nuk u ftuan në mbledhje sepse ata ishin
pro-vazhdimit të mandateve të anëtarëve të KGjK-së. Enver Peci, kryetari i KGjK-së, i quajti veprimet
e Gjykatës Supreme shantazh.
hh Më 20 mars “Drejtësia në Kosovë” raportoi për “armëpushimin” që ishte arritur në Këshillin
Prokurorial pas akuzave të ndërsjella.
hh Më 27 mars “Drejtësia në Kosovë” raportoi për protestën e prokurorëve që ndodhi në ditën e
inagurimit të Pallatit të Drejtësisë që u ndërtua nga një donacion i taksapaguesve evropianë
me një kontribut të qeverisë së Kosovës. Prokurorët nuk donin të zhvendoseshin në Pallatin e
Drejtësisë duke thënë që nuk plotëson nevojat e tyre.
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PRILL
2015

hh Më 3 prill “Drejtësia në Kosovë” publikoi informacione për një skandal në prokurori – dy prokurorë në
Prokurorinë Themelore në Mitrovicë kishin kërkuar deklaratën e Gani Gecit në hetimin e tij për vrasjen
e R.Sh. Ata kërkuan këtë deklaratë në emër të Sylë Hoxhës, ushtrues detyre i Kryeprokurorit të Shtetit.
Vahide Badivuku, prokurorja në këtë rast, dërgoi deklaratën te Sylë Hoxha, por ai e riktheu, duke mohuar
që e ka kërkuar atë.
hh Më 10 prill “Drejtësia në Kosovë” raportoi se si i gjithë zinxhiri gjyqësor kishte dështuar në një rast që
mund të duket i parëndësishëm. Në Mitrovicë, një të dyshuari iu lejua përdorimi i telefonit celular gjatë
seancës gjyqësore. Sistemi gjyqësor ishte në dijeni për shkeljen e ligjit, por nuk kishte ndërmarrë masa
për këtë.
hh Më 17 prill “Drejtësia në Kosovë” raportoi për një rast privatizimi që u trajtua nga Gjykata Themelore në
Rahovec, edhe pse duhej të trajtohej nga Dhoma e Posaçme në Gjykatën Supreme.
hh Më 24 prill “Drejtësia në Kosovë” publikoi një hulumtim për kontratat që Ministria e Shëndetësisë kishte
me “Friends Medical”, një kompani që ka falsifikuar shumicën e dokumenteve në procedurën e tenderit.

MAJ
2015

hh Më 1 maj “Drejtësia në Kosovë” publikoi një hulumtim për vjedhjen e metaleve në “Trepçë”.
hh Më 8 maj “Drejtësia në Kosovë” pas një hulumtimi publikoi informacione për parashkrimin
e një lëndeje korrupsioni në Gjilan. Kjo u pa si një taktikë e qëllimshme për shmangjen e
trajtimit të rasteve të korrupsionit.
hh Më 15 maj “Drejtësia në Kosovë” solli detaje për parregullsitë gjatë përpilimeve të Ligjit për
Këshillin Gjyqësor dhe Këshillin Prokurorial. Hulumtimi tregoi që rekomandimet e BE-së dhe
Këshillit Gjyqësor që ishin përfshirë në draftin e parë të ligjit janë fshirë nga draftet e tjera
gjatë rrugëtimit nga Ministria e Drejtësisë te qeveria. “Drejtësia në Kosovë” mori vesh që pa
dijeninë e anëtarëve të komisionit për përpilimin e ligjit, normat që ndalojnë gjykatësit të
kenë më shumë se një pozicion pune, janë fshirë në një përpjekje të qëllimshme që të lejojë
gjyqtarët të marrin disa rroga – në një kohë kur i gjithë profesioni kritikohet për mungesë
efiçience.
hh Më 22 maj “Drejtësia në Kosovë” raportoi që pagat e gjykatësve dhe prokurorëve janë zvogëluar.
hh Më 29 maj “Drejtësia në Kosovë” intervistoi prokurorët e EULEX-it për detaje në hetimin
dhe seancat gjyqësore të “Grupit të Drenicës”. Disa ditë më vonë gjykata vendosi të dënojë
“Grupin e Drenicës” për krime lufte. 2 vjet më parë EULEX-i kishte arrestuar Sylejman Selimin
– komandantin e përgjithshëm të UÇK-së, Sami Lushtakun– ish- komandantin e Drenicës dhe
13 anëtarë të UÇK-së, nën dyshime për krime lufte. 11 nga 15 të akuzuarit u shpallën fajtorë.
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QERSHOR
2015

hh Më 5 qershor “Drejtësia në Kosovë” transmetoi një intervistë eksluzive me një zyrtar të policisë, Fidan
Maliqin, që po hetonte rastin e faljes së miliona borxheve nga Administrata Tatimore. Maliqi shpjegoi
që kjo filloi në shkurt kur një qytetar i Prizrenit raportoi që ATK-ja e kishte ngarkuar me taksa për një
biznes që ai nuk e dinte që ekzistonte dhe që në dokumente ai ishte pronar. Kur Policia e Kosovës e
pyeti ATK-në, ata thanë që nuk kishin falur borxhe, por një dokument vërtetonte që ata kishin falur
borxhet e 46 bizneseve.
hh Më 19 qershor “Drejtësia në Kosovë” transmetoi një program për noterët që po shkelnin ligjin duke
i detyruar qytetarët të paguanin çmime më të larta për autorizime. Ekipi hulumtues i KALLXO.com
testoi disa noterë dhe vërtetoi se disa nga ta po punonin kundër ligjit kur refuzonin të vërtetonin
nënshkrime në autorizime të përpiluara nga qytetarët. Gjatë programit të “Drejtësisë në Kosovë” Oda
e Noterëve tha se ligji lejon vërtetimin e nënshkrimeve dhe refuzimi i kësaj është kundër ligjit.
hh Më 26 qershor pas informacioneve të pranuara në KALLXO.com dhe një hulumtimi dyjavor, “Drejtësia
në Kosovë” vërtetoi që Emir Azemi, këshilltari i kryeparlamentarit, Kadri Veseli, ishte akuzuar për
shitje marijuane ushtarëve të KFOR-it në vitin 2006. Gjykata Themelore në Mitrovicë tha që rasti
është ende i hapur, por shkresat e tij gjenden në objektin e gjykatës në Mitrovicën Veriore ku ata nuk
kanë qasje. Emir Azemi dha dorëheqje ndërkohë që “Drejtësia në Kosovë” po hulumtonte.

SHTATOR
2015

hhMë 11 shtator “Drejtësia në Kosovë” filloi sezonin e ri me një hulumtim që tregonte se si valltarja e
striptizit, Donjeta Kasumi, e njohur si “Kallashi” që është pronare e një bari problematik në Prizren,
ka mbi 100 akuza kriminale në gjykatat lokale dhe në polici. Përkundër kësaj, ajo dhe biznesi i saj
vazhdonin lirshëm.
hhMë 18 shtator në pjesën e parë “Drejtësia në Kosovë” transmetoi të gjeturat e një hulumtimi që
tregoi se ATK-ja në vitin 2007 i kishte shitur një pronë të konfiskuar Behxhet Halilit nga Godanci
i Shtimes. Edhe pse ATK-ja në ankandin për pronën e konfiskuar nga “Kombinati Bujqësor” kishte
deklaruar Behxhet Halilin fitues me shumën prej 85 mijë eurosh, tetë vjet më vonë Halili ende nuk
është pronari ligjor i pronës. Në pjesën e dytë të programit, “Drejtësia në Kosovë” tregoi hulumtimin
për Kastriot Gashin nga Kijeva e Malishevës që nuk ka rrugicë për të hyrë në pronat e tij pas një
vendimi të Kuvendit Komunal në vitin 2011. Vendimi ishte marrë në interes të Shkollës së Mesme
të Kijevës dhe familjes së Valdet Kryeziut.
hhMë 25 shtator “Drejtësia në Kosovë” solli reportazhin eksluziv për kultivimin e kanabisit në Kosovë.
Në videot e filmuara në Pejë ekipi i “Drejtësisë në Kosovë” ka shoqëruar njësitë e antidrogës në
zbulimin e plantacioneve të kanabisit.
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TETOR
2015

hh Më 2 tetor “Drejtësia në Kosovë” transmetoi pjesën e dytë të shoqërimit të njësiteve të antidrogës.
Këtë herë “Drejtësia në Kosovë” transmetoi filmime në Gjakovë, Vushtrri dhe Podujevë.
hh Më 16 tetor “Drejtësia në Kosovë” transmetoi disa kuriozitete që po ndodhin në sistemin e “pavarur”
të drejtësisë në Kosovë. “Drejtësia në Kosovë” solli zbulime ekskluzive që tregojnë se një anëtar i
Kuvendit Komunal në Ferizaj është në të njëjtën kohë shef i Zyrës Ligjore në Gjykatën Themelore
në Ferizaj.
hh Më 23 tetor “Drejtësia në Kosovë” zbuloi që hetimet janë “harruar” për vdekjen e dy fëmijëve në
fshatin Serbicë e Ulët në Prizren. Leotrim dhe Leonard Bytyqi, 9 dhe 11 vjeç, u mbytën më 16
qershor 2015 në puseta të mbushura me ujë në periferi të fshatit ku ata jetonin.
hh Më 30 tetor “Drejtësia në Kosovë” diskutoi për fitoren e BIRN-it kundër Zyrës së Kryeministrit dhe
Këshillit Prokurorial për qasje në dokumente publike. .

Nëntor
2015

hh Më 6 nëntor “Drejtësia në Kosovë” transmetoi fakte se si institucionet shtetërore po dështojnë në
trajtimin e rasteve të dhunës në familje. “Drejtësia në Kosovë” transmetoi rrëfimin tragjik të Hajrie
Aliut, viktimë e dhunës në familje, që ishte rrahur dhe maltretuar nga burri i saj, Enver Zeka, për
vite të tëra.
hh Më 13 nëntor “Drejtësia në Kosovë” transmetoi hulumtimin për tri nga katër makinat që nuk ishin
konfiskuar edhe pse po transmetonin drogë. Katër makinat ishin konfiskuar gjatë një aksioni
antidrogë në Mitrovicë, ndërkohë që hulumtimi i “Drejtësisë në Kosovë” zbuloi se tri nga ato ishin
liruar për shkak të neglizhencës së prokurorisë.
hh Më 20 nëntor “Drejtësia në Kosovë” tregoi se si prokurorët që u dekretuan nga Presidentja edhe
pse kishin raste disiplinore të hapura kishin dështuar në testin e prokurorëve.
hh Më 27 nëntor “Drejtësia në Kosovë” raportoi se si hajdutë kishin vjedhur makina të mërgimtarëve
kur ata ishin kthyer në qytetet e tyre të lindjes për të kaluar pushimet. “Drejtësia në Kosovë”
transmetoi rrëfimet e dy mërgimtarëve që verën e kaluar ishin viktima të vjedhjeve të makinave.
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dHJETOR
2015

hh Më 11 dhjetor “Drejtësia në Kosovë” transmetoi një hulumtim që tregoi se si gjykatës dhe
prokurorë kishin shkelur normat ligjore dhe etike dhe tani ata po faleshin nga ligjet e reja të
gjyqësorit.
hh Më 18 dhjetor “Drejtësia në Kosovë” tregoi se si prokurorët në Pejë – qyteti me numrin më
të madh të krimeve vjet, shpesh nuk kanë energji elektrike në objektin e ri dhe ata duhen të
shkojnë te “kojshitë” për të shtypur kërkesa urgjente për paraburgim.
hh Më 25 dhjetor “Drejtësia në Kosovë” përmblodhi sfidat e gjyqësorit gjatë 2015-ës.

2015
FAKTE

Transmetimi:

të premteve në orën 21:00.

Analiza/Raportime
hulumtuese:

38

Raporte ekskluzive nga
policia:

35

Fansa në
Facebook:

43,853 fans
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PRODHIMI MEDIAL

Prodhimi për web
Gazeta Jeta në Kosovë
( nga 2011 deri tani )

Gjatë 2015-ës Gazeta Jeta në Kosovë
vazhdoi të ishte portali kryesor për
gazetari hulumtuese duke publikuar
hulumtime dhe analiza të detajuara
çdo javë që nga fillimet e saj në
shtator 2011.
Gazeta vazhdon të ketë fokus të
veçantë përdorimin e teknikës së
gazetarisë hulumtuese “ndiq paranë
publike” dhe ka publikuar hulumtime
që hedhin dritë mbi lidhjet e
institucioneve kosovare me bizneset.

Edita Tahiri

Ministre për Dialog

E vlerësoj punën e BIRN-it dhe misionin
e tij për të hulumtuar dhe për të bërë
publike probleme të rëndësishme për
zhvillimin e demokracisë dhe funksionimin
e një qeverie llogaridhënëse në Kosovë. Në
veçanti jam mirënjohëse për analizat dhe
monitorimin e dialogut të Brukselit për të
cilin ne kemi pasur dhe do të vazhdojmë
të kemi një bashkëpunim të ngushtë.
Puna juaj ka kontribuuar për rritjen e
njohurive për procesin dhe rëndësinë e
dialogut që ka për qëllim normalizimin e
marrëdhënieve mes Kosovës dhe Sebrisë
dhe kontribuon për paqe dhe stabilitet në
rajon dhe në Evropë.
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Janar 2015
Më 22 janar Gazeta JnK zbuloi që
“Trainkos”, ndërmarrja publike që
menaxhon trenat, do të drejtohet
nga Gelor Shala që është mik
i familjes së Nazmi Grabovcit,
nipit të deputetit të PDK-së
Adem Grabovci. Anëtarët e Bordit
të “Trainkos”-it thonë që Shala i
përmbush të gjitha kriteret për
këtë pozitë. Shala ishte drejtor
financiar i kompanisë private
të Nazmi Grabovcit që përfitoi
tenderë milionësh nga Qeveria e
Kosovës.

Shkurt 2015
Më 6 shkurt Gazeta JnK zbuloi
se Universiteti i Prishtinës ka
kontraktuar në qershor 2012
një kompani private që ofroi
çmime shumë më të larta se sa
ato në treg. Gazeta JnK zbuloi
që UP-ja ka shpenzuar 34,283
euro për blerjen e letrave A4,
ndërkohë që mund të gjesh të
njëjta për 23,257 euro. UP-ja
gjithashtu shpenzoi 10 mijë euro
për blerjen e 6,674 markerëve
që mund t’i gjesh në treg për
2,669 euro. Pronari i kompanisë
KGT, Tomë Gashi, pranoi që ai ka
ofruar çmime manipuluese në
tender.
Më 7 shkurt Gazeta JnK publikoi
një hulumtim për largimet
masive nga puna në ProCredit
Bank. Mbi 50 anëtarë të stafit
të Procredit Bank u intervistuan
nga Gazeta JnK dhe një nga ata
u ankua që atij i ishte dashur të
pushonte nga puna njerëzit në
bazë të dukjes së tyre. Prokuroria
filloi hetimin e menaxhmentit të
lartë të ProCredit-it.
Më 16 shkurt Gazeta JnK zbuloi
që kontrata për furnizim me libra
me vlerë 3,3 milionë eurove, e
nënshkruar mes Universitetit të
Prishtinës, Ministrisë së Arsimit
dhe kompanisë maqedonase
“Tabernakul”, u nënshkrua në

mënyrë të dyshimtë. Rektori i
atëhershëm Mujë Rugova tha
që e kishte nënshkruar dy ditë
para se të përfundonte mandati
i tij, më 28 shtator, por data në
kontratë është 2 tetor.
Më 22 shkurt Gazeta JnK publikoi
një hulumtim për biznesmenin
Ramiz Kelmendi dhe kompaninë
për përpunimin e metaleve
“Famipa”. Kelmendi e bleu
kompaninë për 3.5 milionë
euro në vitin 2011. Dyshohet që
Kelmendi angazhonte punëtorët
e tij vetëm gjatë kohës kur
kompania
inspektohej
nga
Agjencia e Privatizimint. Gazeta
JnK zbuloi që kontrata mes këtyre
palëve nuk specifikon sasinë e
prodhimit që pronari duhet të
përmbushë dhe që kjo është në
favor të Kelmendit.

Mars 2015
Më 11 mars Gazeta JnK
publikoi një artikull se si Zyra
e Auditorit Gjeneral anuloi
konkursin për zëvendësauditor
të performancës, një pozitë për
të cilën mbi 200 persona kishin
aplikuar. Ata e arsyetuan këtë
veprim duke thënë se kriteret
nuk ishin të qarta. Por, shumë
aplikantë besuan që kjo është e
dyshimtë.
Më 23 mars Gazeta JnK publikoi
një hulumtim për një bibliotekë
në Gjilan. Zyra e BE-së në Kosovë
kishte dhuruar 2 milionë euro
për ndërtimin e një biblioteke
të re në Gjilan, por kjo zyrë hasi
në problem me kompaninë e
kontraktuar e cila kërkoi edhe 3
milionë euro për të përfunduar
punimet. Autoritet komunale e
quajnë këtë projekt të dështuar.
Ndërkohë, biblioteka e vjetër
është në gjendje të tmerrshme
dhe nuk i përmbush kërkesat e
studentëve dhe qytetarëve.
Më 27 mars Gazeta JnK zbuloi
që Ministria e Mjedisit nuk ka
të dhëna për taksën ujore edhe

pse Naser Bajraktari, drejtor i
Departamentit të Ujërave në këtë
ministri kishte premtuar që kjo
do të finalizohej në janar 2015.
Më 31 mars Gazeta JnK zbuloi
që një zyrtar prokurimi i akuzuar
ishte rikthyer për të udhëhequr
Zyrën e Prokurimit Publik për
Ministrinë e Mjedisit. Besnik
Dermaku ishte akuzuar për
keqpërdorim të detyrës zyrtare,
ndërkohë që ishte shef i Zyrës
së Prokurimit për Ministrinë e
Drejtësisë.

Prill 2015
Më 21 prill Gazeta JnK publikoi
një hulumtim për tre profesorë
në Universitetin e Prishtinës që
kanë titullin “Profesor Emeritus”.
Zejnel Kelmendi, Faik Brestovci
dhe Mujë Rugova janë ata që e
mbajnë këtë titull. Dy nga ta ishin
edhe rektorë në këtë universitet.
Ata marrin paga të njëjtë si profesorë të rregullt – mbi 1429 euro.
Por këta të tre nuk i përmbushnin
kriteret bazike për të marrë këtë
titull.
Më 29 prill, pas raportimit në
Gazeta JnK, rektori i Universitetit
të Prishtinës, Ramadan Zejnullahu, vendosi të ndërpresë pagat
për këta tre profesorë. Ata do të
mbajnë titullin “Profesor Emeritus”, por nuk do të marrin para
më. Tre profesorët thanë që ata
do t’i drejtohen gjykatës për këtë
çështje.

Maj 2015
Më 8 maj Gazeta JnK publikoi
një artikull për suspendimin e
drejtorit të Departamentit të
Ujërave në Ministrinë e Mjedisit
Naser Bajraktari. Ai do të paraqitet
para gjykatës nën akuzën që
nuk deklaroi 10 mijë euro në
Agjencinë kundër Korrupsionit.
Ai i përfitoi këto para përmes një
projekti nga GIZ-i.
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Më 29 maj Gazeta JnK publikoi
një artikull që tregonte se qeveria
ende nuk ka emëruar anëtarët e
bordeve në shumë institucione.
Mbi 1800 njerëz kanë aplikuar
për këto borde. Shumica e shohin
këtë si mundësi për qeverinë të
emërojë njerëzit e tyre të afërt
nëpër borde.

Qershor 2015
Më 25 qershor Gazeta JnK zbuloi që Jeton Sadiku, pronari i
“Llamkos”-it, është në paraburgim për gati 6 muaj nën akuzat
për mashtrim dhe dëmtim të
kreditorëve. Para katër vjetësh,
ai e kishte blerë “Llamkos”-in.
Në 2012 Gazeta JnK shkroi që
Sadiku ishte i përfshirë në një
biznes të parregullt të lidhur
me oligarkun rus Andrev Dobrov.
Në 2013-ën, menaxhmenti i
“Llamkos”-it njoftoi që ka ndërprerë prodhimin, duke mos dhënë një arsye pse.

Korrik 2015
Më 6 korrik Gazeta JnK zbuloi që
për 13 vjetët e fundit kompanitë
e sigurimit kanë fituar 130 milionë euro përmes tarifave kufitare.
Ato kanë paguar dhjetëfish më
pak për kompensim dëmtimesh.
Kompensimi i dëmeve është përdorur si arsye për të mos zbritur
çmimet e larta të tarifave kufitare.
Më 13 korrik BIRN-i ka zbuluar
fakte që biznesmeni famëkeq
dhe nacionalist serb, Zvonko
Veselinoviq, ka transportuar material për një kompani të njohur
që është në pronësi të shqiptarëve të Kosovës dhe e lidhur
me PDK-në. Mallrat ishin shitur
te gjiganti amerikan i ndërtimit
“Bechtel” dhe partneri i tij turk
“Enka”, punëkryerësi kryesor i
projektit më të madh infrastrukturor në Kosovë- autostradës
Prishtinë-Tiranë. Veselinoviq ka
qenë anëtar i grupit serb tashmë

të shpërbërë të njohur si “Rojat
e Urës” që fajësohet për sulme
ndaj shqiptarëve në qytetin e
ndarë të Mitrovicës. Ai pranon që
ka luajtur një rol të madh në trazirat e korrikut 2011. Veselinoviq
po ashtu ka transportuar gurë
nga gurthyesi i “Arena Invest”
në veri të Kosovës, gjersa rrugët
ishin bllokuar nga barrikadat
që ai ndihmoi t’i krijonte. “Arena
Invest” është në pronësi të tre
shqiptarëve të njohur nga Kosova-ish ambasadorit të Kosovës
në Uashington, qiradhënësit të
Kryeministrit Hashim Thaçi, një
ish-komandanti të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës – si dhe një
politikani serb të Kosovës.
Më 15 korrik Gazeta JnK publikoi
një hulumtim për mungesën e
monitorimit dhe menaxhimit të
pajisjeve mjekësore në institucionet publike të shëndetit. Këto
pajisje, sidomos CT-të, janë shumicën e kohës jashtë përdorimit
duke detyruar pacientët të drejtohen te klinikat private që janë
shumë të shtrenjta për qytetarin
mesatar.

Gusht 2015
Më 24 gusht Gazeta JnK raportoi
që Zyra e Kryeministrit kishte
aplikuar procedurë të mbyllur
tenderuese për të kontraktuar
një kompani për servisimin
e makinave të Kryeministrit.
Kompania fituese “Mak-car”
është në pronësi të djalit të
Kryeministrit, Besnik Mustafa.

Shtator 2015
Më 14 shtator Gazeta JnK
publikoi një hulumtim “Tender
Sekret për Babanë”. Në një tender
për transportim të studentëve
kishte problem, sepse komuna
kishte kontraktuar kompanië
“Ariani” që ka pronar babain
dhe xhaxhallarët e Drejtorit
të
Prokurimit.
Kompania
rivale kishte kosto më të ulët

gjithashtu. Komisioni Regullativ
për Prokurim Publik (KRPP) tha
që Komuna e Mitrovicës nuk i ka
njoftuar ata për këtë kontratë.

Tetor 2015
Më 6 tetor Gazeta JnK zbuloi që
Rafet Rama, deputet i PDK-së,
është edhe këshilltar i kompanisë “Capital”. Dy ligje ndalojnë
një deputet të ketë një pozitë
të tillë. Kompania ku ai është
këshilltar, është rivale me kompaninë publike PTK, ku gruaja
e tij është zyrtare e lartë. Deri
javën e kaluar këto dy kompani
ishin rivale në zonën e frekuentuar nga studentët, te Mensa
e Studentëve. PTK-ja e mbylli
zyrën e tyre në atë lokacion që e
bëri “Capital”-in të ketë monopol
aty.
Më 13 tetor Gazeta JnK zbuloi
që kampionia botërore, Majlinda
Kelmendi, nuk ka kushtet bazike
për trajnim për lojëra olimpike.
Ajo u ankua që detyrohet të
trajnohet në temperatura -10
gradë, duke veshur pesë shtresa
rrobash.
Më 22 tetor Gazeta JnK zbuloi
që shumë objekte biznesore që
ndodhen në Zonën e Parë të
Qendrës Historike në Prizren
kanë probleme me ligjin. Ka biznese që kanë tejkaluar lejen
e tyre, por ka edhe hotele që
janë ndërtuar pa leje ndërtimi.
Biznesmenë të fuqishëm kanë
fituar kundër autoriteteve që
nuk duan të vendosin një rend
urban në Zonën Historike.
Më 27 tetor Gazeta JnK zbuloi
se kompania private që furnizon Komunën e Skenderajt me
naftë është në pronësi të Musaj
dhe Hajdar Hajdarit. I pari është
deputet i PDK-së në Kuvendin
Komunal në Skenderaj, ndërsa i
dyti kishte të njëjtën pozitë para
vitit 2007.
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Nëntor 2015
Më 8 nëntor Gazeta JnK analizoi profilet e anëtarëve
të rinj të bordeve të ndërmarrjeve publike që u
emëruan nga Qeveria Mustafa. LDK-ja arriti të
ketë më shumë njerëz në KOSTT në krahasim me
partitë tjera. Kryetare e Bordit të KOSTT-it do të
jetë Drita Konxheli-Radoniqi që në 2015 u zgjodh
anëtare e Këshillit të Përgjithshëm të LDK-së. Ligji
për Ndërmarrje Publike kërkon që njerëzit që janë
përzgjedhur në organe drejtuese të partive në 36
muajt e fundit nuk mund të emërohen në bordet
e ndërmarrjeve.
Më 11 nëntor Gazeta JnK zbuloi se shumica e
anëtarëve në Bordin e Drejtorëve të “Infrakos”-it
të emëruar nga Qeveria Mustafa janë të lidhur
me politikë. Bordi do të drejtohet nga Enver
Aruqaj, ish-këshilltar i Hashim Thaçit dhe Bajram
Rexhepit, kur këta të dy ishin kryeministra. Një
tjetër anëtare është Fëllënza Xhelili-Fiqi që është
vajza e një ish-deputeti të PDK-së. një tjetër,
Nexhat Dedia, është një deputet i PDK-së në
Kuvendin Komunal në Mitrovicë.
Më 20 nëntor Gazeta JnK publikoi një artikull që
zbuloi se autoritetet kanë blerë gaz lotsjellës për
të shpërndarë protestat nga një kompani, pronar
i së cilës është Kryetari i Obiliqit Xhafer Gashi
që vjen nga radhët e AAK-së, njërës nga partitë
opozitare që po proteston.

2015

Fakte të shpejta
Vizitorë:

689,136
Vizitorë unikë:

450,030

Vizita e faqes:

1,017,627
Vizita ditore:

2,778

Faqja e fansave në Facebook:

249,786 fans
Twitter:

8,206 ndjekës

Më 23 nëntor Gazeta JnK zbuloi që Aeroporti i
Gjakovës që është jofunksional, do të drejtohet
nga Naser Canolli, një anëtar i Këshillit Drejtues
të PDK-së që nga 2013-ta. Ndërkohë tre anëtarë
të tjerë të bordit janë anëtarë të LDK-së.

Dhjetor 2015
Më 1 dhjetor Gazeta JnK zbuloi që tre anëtarë të bordit
në PTK janë të lidhur me PDK-në, ndërsa dy të tjerë
janë të lidhur me LDK-në. Isa Mustafa,Kkryeministër,
ka premtuar gjatë fushatës elektorale që nuk do të
emërojë njerëz të lidhur me politikë në bordet e
ndërmarrjeve. Por, gjërat nuk ndryshuan kur ai erdhi
në pushtet. Halit Isufi që ishte kryetar bordi gjatë
mandatit të Hashim Thaçit do të vazhdojë pozitën
e tij gjatë mandatit të Mustafës. Rushan Ceka dhe
Hysen Fazliu janë gjithashtu anëtarë të PDK-së.
Më 1 dhjetor Gazeta JnK zbuloi se kontrata me
vlerë qindra mijëra euro e nënshkruar mes Byrosë
Kosovare për Sigurim (BKS) dhe kompanisë private
“Alt3c” ka shkaktuar shumë pakënaqësi në industrinë
multi-milionëshe të sigurimeve. Dy kompani kanë
akuzuar që kjo kontratë “krijon monopol tipik”.
Përmes kësaj kontrate BKS-ja detyron të gjitha
kompanitë të përdorin të njëjtin sistem të krijuar
nga kjo kompani private. Banka Qendrore, autoriteti
mbikëqyrës i BKS-së, ka thënë që kjo kontratë ka
kosto të madhe dhe që tregu nuk është studiuar për
këtë lloj shërbimi.
Më 8 dhjetor Gazeta JnK ka publikoi një artikull
që zbulon se Hyrije Koraqi, kandidate për asistentprofesore në Fakultetin e Bujqësisë është refuzuar
nga Arben Haziri, kryetar i Komisionit për Vlerësim,
sepse ajo është shumë “kokëfortë”. Koraqi është
kandidate për doktoraturë dhe ka tetë vjet përvojë.
Më 17 dhjetor Gazeta JnK zbuloi që tre anëtarë të
bordit në Zyrën e Rregullatorit për Energji kanë të
kaluar politike në dy partitë në pushtet.
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Balkan Insight dhe Drejtësia
Tranzicionale e Ballkanit
(BI nga 2006 deri tani dhe BTJ nga
2011 deri tani)

BIRN Kosova është pjesë e një ekipi regjional
që prodhon “Balkan Insight” dhe “Balkan
Transitional Justice”, burimin kryesor online
të informacionit dhe analizave të thella me
kontekst rajonal dhe lokal, ku e fundit është e
fokusuar në gjykimet e krimeve të luftës.
Në 2015-ën gazetarët e BIRN-it prodhuan
3820 artikuj, 492 artikuj premium (154 analiza,
81 komente, 161 storie reportazh, 63 intervista,
47 hulumtime, 17 profile).
Audienca regjionale dhe ndërkombëtare ka
treguar një interesim të jashtëzakonshëm për
artikujt e prodhuar, gjë që dëshmohet edhe
përmes të dhënave nga “Google Analytics”,
që tregojnë se vetëm gjatë vitit 2015, Balkan
Insight ka pasur 5,108,564 vizita në faqe,
prej të cilave 1,329,548 kanë qenë vizitorë
unikë. 45.9 për qind të vizitorëve rikthehen
(1,109,077) dhe 54.1 për qind janë vizitorë të
rinj (1,305,724).
Shtetet nga të cilat Balkan Insight pati më
shumë vizitorë janë: Shtetet e Bashkuara,
Serbia, Britania, Maqedonia, Kosova, Gjermania,
Australia, Kanadaja, Bosnja e Hercegovina dhe
Kroacia.
Gjatë vitit të kaluar ekipi i zhvillimit të webit dhe koordinatorët e projekteve u kanë
kushtuar rëndësi të veçantë promovimit në
media sociale të produkteve të BIRN-it. Kështu,
faqja në Facebook e “Balkan Insight”-it nga viti
i kaluar kur pati 26,505 fansa tani ka 36,865,
ndërsa ajo në Twitter nga 13,495 ndjekës tani
ka 18 mijë.

Në 2015-ën Programi Balkan Transitional
Justice publikoi 822 artikuj, nga të cilat 130
ishin analiza.
Në këtë periudhë ekipi i BTJ-së ka publikuar 12
episode radioje, ndërsa 110 stacione radiosh
në Serbi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kroaci,
Kosovë, Maqedoni dhe Mal të Zi transmetojnë
programin e radios “Rrugët drejt Drejtësisë”
çdo muaj.
BTJ gjithashtu ka prodhuar një dokumentar.
“Të paidentifikuarit” është një dokumentar që
zbulon se komandantët përgjegjës për disa
nga sulmet më brutale në luftën e Kosovës nuk
janë akuzuar kurrë për krimet e tyre.
Si rezultati i hulumtimit dyvjeçar, dokumentari
emëron oficerët që urdhëruan sulmet në
fshatrat e zonës rreth Pejës gjatë 1999-ës
dhe ata që ishin të përfshirë në zhvendosjen
e trupave të viktimave në varreza masive në
qendrën e policisë Batajnica afër Beogradit në
Serbi.
Gjashtëmbëdhjetë vjet pasi që kanë kryer
këto krime, ata jetojnë të qetë dhe në paqe
në kryeqytetin serb dhe përkundër provave që
ekzistojnë, ata nuk janë hetuar asnjëherë. Për
herë të parë, rrëfimi tregohet nga viktimat dhe
kryerësit e krimit, njerëzit që kanë mbijetuar
një nga masakrat më të tmerrshme në luftën
e Kosovës, ku më shumë se 120 qytetarë
shqiptarë të Kosovës u vranë brenda disa
ditëve.
Ky dokumentar u shfaq në Prishtinë nga BIRN
Kosova dhe u shoqërua nga një diskutim në
panel i përbërë nga prokurorë, gazetarë dhe
avokues të të drejtave të njeriut që diskutuan
për gjykimet e krimeve të luftës në Ballkan,
specifikisht në Kosovë
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Prishtina Insight
(nga 2008 deri më tani)

Viti 2015 ishte ambicioz dhe sfidues për
“Pristina Insight”. PI-ja vazhdoi të fokusohej
në formatin e gjatë, të paharrueshëm të
gazetarisë, duke e ndërtuar çdo edicion mbi
një storie kryesore. Këto storie lindën nga
interesi njerëzor siç ishte përvoja e azilantëve
nga Kosova në Evropën Perëndimore dhe
njerëzit që kërkojnë azil në Kosovë, deri
te edicioni i fundit i shtypur që u fokusua
në rritjen e shpejtë të Prishtinës. Storiet
u gërshetuan me grafika dhe fotografi
mbresëlënëse.
- Në një edicion të janarit, PI-ja publikoi
një hulumtim për qytetarët e Kosovës që
ndjekin paratë në zona të luftës. Shumica
nga këta njerëz fillimisht kanë punuar në një
bazë të Ushtrisë Amerikane në Kosovë dhe
tani punojnë në ndërtimtari për Ushtrinë
Amerikane në zona aktive të luftës si
Afganistani dhe Iraku.
- Në një edicion tjetër të janarit PI-ja
publikoi një artikull ku diskutoi arsyet prapa
protestës masive në Prishtinë në fund të
janarit dhe çka ka ndodhur atë ditë.
- Në shkurt PI-ja publikoi një hulumtim
ndërkufitar për migrimin masiv të qytetarëve
nga Kosova drejt shteteve të BE-së.
- Në mars PI-ja publikoi një hulumtim për
pushimet nga puna në bankën më të madhe
në Kosovë, ProCredit Bank.

- Në mars PI-ja publikoi një reportazh për një
serb etnik në Forcat e Sigurisë së Kosovës.
- Në prill PI-ja publikoi një reportazh për
tregun e makinave në Prishtinë. Sipas
statistikave, mosha mesatare e makinave
në Kosovë është 18 vjet, ndërkohë që në
Gjermani është 8 vjet.
- Në prill PI-ja publikoi një reportazh për
mungesën e njohjes së diplomave mes
Kosovës dhe Serbisë që po i dëmton
minoritetet e këtyre dy vendeve.
- Në maj PI-ja publikoi një reportazh për
mungesën e marijuanës në Kosovë që është
rezultat direkt i bastisjeve dhe marrjes
nën kontroll nga policia të lokacioneve ku
prodhohej kjo drogë në Shqipëri.
- Në qershor PI-ja u fokusua në Maqedoni
dhe në luftimet e dhunshme që ndodhën në
Kumanovë.
- Në korrik PI-ja publikoi disa artikuj për
krizën e refugjatëve në Evropë dhe Ballkan.
- Në korrik PI-ja publikoi një hulumtim për
histerinë që ndodhi pasi pesë persona u
arrestuan afër Liqenit të Badovcit, burimi
kryesor i ujit të pijshëm në Prishtinë, nën
dyshime për vepra terroriste dhe fjalë se
kanë tentuar të helmojnë liqenin.
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- Në muajt në vijim, PI-ja publikoi një seri të katër
edicioneve të fokusuara në katër pjesë të Kosovës:
Veri, Jug, Lindje dhe Perëndim, me tregime të
njerëzve nga këto pjesë dhe ushqimin e tyre.
- Në dhjetor PI-ja publikoi projektin më ambicioz
të saj– një revistë si libër që u fokusua në rritjen
dhe evolucionin e Prishtinës që nga luta. Ky edicion
gjithashtu përfshiu një udhërrëfyes për verërat e
Kosovës.
- Pasi që u publikua ky edicion, stafi redaktorial
i PI-së tuboi forcat për të kthyer këtë produkt të
printuar në një uebsite online që u lansua në vitin
2016 si PrishtinaInsight.com.

PI fakte:
Prishtina Insight me një shikim
Publikimi: Çdo dy javë
Edicione: 15
Faqe: 16-24
Artikuj: 77
Artikuj të gjatë: 20
Qarkullimi: 2,000 kopje print

Marko Duric
BIRN Kosova e ka përforcuar
veten si mbikëqyrëse të
proceseve shoqërore në
Kosovë, dhe kjo është e
dobishme për procesin
e normalizimit të
marrëdhënieve mes Beogradit
dhe Prishtinës. Me rëndësi
është monitorimi i dialogut
mes Beogradit dhe Prishtinës,
i performuar nga BIRN-i
dhe organizata tjera brenda
iniciativës “Big Deal”. Si një
organizatë joqeveritare,
BIRN-i ka promovuar lirinë e
shprehjes, të drejtat e njeriut,
transparencën e proceseve
dhe vlerat demokratike në
Kosovë.
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BIG DEAL: Monitorimi
i implementimit të
marrëveshjeve
Kosovë-Serbi
Në vitin 2013 BIRN Kosova dhe Internews Kosova kanë bashkëpunuar me Qendrën për Kërkime,
Transparencë dhe Llogaridhënie (CRTA) për të monitoruar çdo marrëveshje të bërë mes Kosovës
dhe Serbisë që nga 2011-ta: 16 tema gjithsej.
Që nga viti 2011 Kosova dhe Serbia kanë mbajtur negociata mbi lirinë e lëvizjes dhe njohjen
e përbashkët të diplomave dhe telekomunikacionit e energjisë, krahas të tjerave. BIRN Kosova
bashkëpunoi me një organizatë në Serbi për të monitoruar nivelin e zbatimit të secilës marrëveshje,
për të parë sesi ndikonte mbi qytetarët e thjeshtë. Rezultatet e u publikuan me një sërë storiesh
përgjatë vitit dhe u përmblodhën në raporte tërësore dhe përfaqësuese të publikuara në prill dhe
në nëntor.
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“BIG DEAL – Të Humbur në Stagnim”
u publikua në prill 2015.3
Është rezultat i më shumë se 80 intervistave me
persona kyç siç janë negociatorët, politikanët,
zyrtarët e komunave, profesorët, si dhe qytetarët
e zakonshëm. Implementimi i marrëveshjes së
normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë ka qenë
copa-copa, ku vetëm katër nga 17 marrëveshjet
janë zbatuar që nga 2011.
Në konferencën ku u publikua ky raport më 24
prill, zëvendëskryeministrja e Kosovës Edita
Tahiri foli për sukseset dhe sfidat e zbatimit të
marrëveshjeve. Për to folën edhe përfaqësuesi i
BE-së Samuel Zhbogar dhe ambasadori britanik
Ruairi O’Connell.

“Rockefeller
Brothers”,
Tanja
Maksiqin,
menaxheren e programit të BIRN Serbisë dhe
Bodo Weber-in nga Këshilli i Demokratizimit
të Politikave. Projekti gjithashtu mbajti debate
me bashkëbisedues në Kosovë dhe Serbi, si dhe
prodhoi artikuj për të gjitha produktet e BIRN
Kosovës dhe medieve tjera rajonale.
Një marrëveshje e nivelit të lartë mes dy
kryeministrave, e nënshkruar më 25 gusht 2015,
u fokusua në energji, telekom, Asociacionin e
Komunave Serbe dhe projektin për urën e lumit
Ibër. Sidomos Asociacioni i Komunave Serbe
shkaktoi një pakënaqësi te qytetarët e Kosovës
dhe opozita që çoi në bllokimin e parlamentit
për shumë muaj dhe protestat nëpër Kosovë.

Raporti u mirëprit dhe mediet në Kosovë dhe
Serbi raportuan për të gjeturat e BIG DEAL.
Ngjarja mblodhi më shumë se 120 persona që
ishin direkt ose indirekt të përfshirë në procesin
e zbatimit të marrëveshjeve dhe të kaluarës së
dy vendeve dhe prodhoi më shumë se 50 artikuj
në Kosovë dhe Serbi.

Dajana Berisha

“BIG DEAL – “Të Përçarë” u publikua
në dhjetor 20154
Është rezultat i më shumë se 100 intervistave
me negociatorë në negociatat e Brukselit,
politikanë lokalë, gjyqtarë dhe qytetarë. Është
kryer për një periudhë prej 6 muajsh në Kosovë
dhe Serbi.
Publikimi i këtij raporti ndodhi më 1 dhjetor
2015 dhe përfaqësues nga qeveritë kosovare
dhe serbe, Edita Tahiri dhe Dejan Paviçeviq, folën
për hulumtimin dhe për krizën që po vazhdon e
përshpejtuar nga marrëveshjet e nënshkruara
në prill si pjesë e dialogut.
Panelistët tjerë përfshinë Samuel Zhbogarin, përfaqësuesin special të BE-së në Kosovë,
Ruairi O’Connell-in, ambasadorin e Britanisë në
Kosovë, Dusan Radakoviqin nga OJQ-ja “ACDC”
në Mitrovicë, Haki Abazin nga Fondacioni

Drejtore e Forumit për
Iniciativë Qytetare (FIQ)

Provokimi i kontroversive në
Kosovë është “Big Deal”! Prodhimi
i raportimeve hulumtuese analitike
me kualitet të lartë është “Big
Deal”! Edukimi dhe fuqizimi
i qytetarëve për të vëzhguar
kandidatët politikë gjatë debateve
live në “Jeta në Kosovë”, është “Big
Deal”! Kontribuimi në themelimin e
një kulture që sfidon institucionet
lokale dhe ndërkombëtare
duke kërkuar transparencë dhe
llogaridhënie është “Big Deal”!
Bashkëpunimi me BIRN-in ka qenë
një mësim dhe inspirim për FIQ!

3 http://jetanekosove.com/repository/docs/SHQIP-Publikim-BIGDEALWEB_807216.pdf
4 http://www.internewskosova.org/repository/docs/SHQIP-publikim-BIGDEAL3web_97290.pdf
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Monitorimi i shërbimeve
publike
BIRN-i ka vazhduar të monitorojë shërbimet publike, i mbështetur nga puna e 14 monitoruesve
që mbulojnë gati të gjitha komunat. Këtë vit gjithashtu, monitorimi i shërbimeve publike është
kategorizuar në gjyqësor, edukim, shëndetësi, shërbime publike dhe prokurim publik.
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Prokurimi publik:
Nën rrethanat e favorshme
të projektit për monitorim të
shërbimeve dhe shpenzimeve
publike, BIRN-i ka monitoruar
shpalljet e kontratave publike në
të gjitha institucionet e Kosovës.
Monitorimi u ndoq nga hulumtime
më të thella dhe raportim i të
gjeturave kryesore menjëherë pasi
që rastet ishin të hapura për medie.
Monitorimi i shpenzimit të parasë
publike përmes prokurimit publik
është me rëndësi të madhe. Një
proces i tillë mund të identifikojë
parregullsi në përmbajtje si dhe
në anën teknike, procedurale
dhe administrative, kështu që
përmirësime mund të bëhen.
Si rezultat i këtij hulumtimi,
BIRN-i publikoi “Raportin Vjetor
të Monitorimit të Prokurimit
Publik “Arka e Favoreve”5 në
shkurt 2015. Raporti i BIRN-it
përfshin rastet më të rëndësishme
të keqmenaxhimit të parasë
publike përmes prokurimit publik.
Ky raport adreson këto raste,
duke ofruar përfundime dhe
rekomandime për përmirësimin e
problemeve që identifikon.
Gjatë 2015-ës, prokurimi u
karakterizua me dhënien e
kontratave publike te njerëzit e
afërt të kryetarëve të komunave
dhe të zyrtarëve të prokurimit.
Raporti gjithashtu zbuloi tenderët
e negociuar me shuma të mëdha
që shmangin procedurat e hapura
dhe dëmtojnë konkurrencën e lirë.
Raporti i BIRN-it përmban të
gjetura nga monitorimi i 180
autoriteteve kontraktuese që
janë grupuar në këto kategori:
komuna, institucione të pavarura,
ndërmarrje publike, Qeveria e
Kosovës me të gjitha ministritë,

Zyra e Kryeministrit, Parlamenti i
Kosovës dhe Zyra e Presidencës.
Të gjeturat e këtij raporti u
prezantuan në një konferencë të
organizuar më 9 shkurt 2015 ku
zyrtarë dhe njohës të prokurimit
publik në Kosovë morën pjesë në
një tryezë të rrumbullakët:
Të pranishëm në konferencë ishin:
1. Safet Hoxha, kryetar i Komisionit
Rregullativ të Prokurimit Publik
(KRrPP)
2. Besnik Bislimi (Vetëvendosje),
kryetar i Komisionit Parlamentar
për Mbikëqyrje të Financave
Publike
3. Ali Sadriu (LDK), zëvendëskryetar
i Komisionit Parlamentar për
Mbikëqyrje të Financave Publike
4. Hajdar Beqa (PDK), anëtar
i Komisionit Parlamentar për
Mbikëqyrje të Financave Publike
5. Mursel Raca, drejtor ekzekutiv i
Agjencisë Qendrore të Prokurimit
6. Artan Venhari, zëvendësauditor i
përgjithshëm
7. Haki Abazi, drejtor i Programit
për Ballkanin Perëndimor, RBF
8. Tomas Gnocchi, drejtor i
Departamentit
për
Politikë,
Ekonomi dhe Integrime Evropiane
në Zyrën e BE-së në Kosovë
9. Agron Demi, drejtor i Institutit
GAP
10. Alban Haliti, drejtor i INPO-s
11. Parim Olluri, redaktor i Gazeta
Jeta në Kosovë
Prokurimi publik në Kosovë
ballafaqohet me sfida të shumta
duke filluar me planifikim
buxhetor joadekuat deri te
ndërhyrja politike dhe akuzat për
korrupsion. Pra, sipas këtij raporti,

5 http://jetanekosove.com/repository/docs/BIRN-shqip_350845.pdf
6 http://drejtesianekosove.com/repository/docs/BIRN_report_2014_ALB_web_344069.pdf

ka mungesë të planifikimit të
buxhetit, përgatitjes së dosjeve
të tenderëve dhe finalizimit të
ndarjes së kontratës.
Raporti i radhës për monitorimin e
prokurimit publik do të publikohet
në çerekun e parë të 2016-ës.

Gjyqësori:
Për vitin e tetë me radhë, BIRN-i
ka vazhduar monitorimin e
seancave gjyqësore në gjykatat
themelore, Gjykatën e Apelit,
Gjykatën Supreme dhe Gjykatën
Kushtetuese.
Monitorimi ka
mbuluar gjykatat themelore në
26 komuna të Kosovës, si dhe
Gjykatën e Apelit dhe Gjykatën
Supreme. 902 seanca gjyqësore
janë monitoruar gjatë 2015-ës.
Si rezultat i monitorimit të
gjykatave më 2 prill 2015 BIRN-i
organizoi një tryezë të rrumbullakët
për të publikuar Draftin e Raportit
Vjetor të Monitorimit të Gjykatave
2014.6 Monitoruesit prezantuan
një analizë krahasuese me raporte
tjera dhe paraqitën të gjeturat
teknike dhe substanciale gjatë
procesit njëvjeçar. Në diskutim
morën pjesë shumë persona
publikë, si përfaqësues të Këshillit
Gjyqësor të Kosovës, Gjykatës
Supreme të Kosovës, Zyrës së
Prokurorit të Shtetit, gjykatave
themelore, Odës së Avokatëve.
Zyrtarët që morën pjesë në këtë
tryezë dhanë reagimet e tyre dhe
u betuan të punojnë në zvogëlimin
e parregullsive të vërejtura gjatë
2014-ës.
Në mesin të problemeve të shumta
të evidentura nga BIRN-i në këtë
draft-raport, është edhe problemi
me Pallatin e Drejtësisë, ndërtimi i
të cilit filloi më 3 qershor 2011 dhe
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planifikohej të përfundonte brenda 24 muajsh,
pra në 2013-ën dhe u bë funksional vetëm në
2015-ën. Por kishte shumë probleme me Pallatin
e Drejtësisë, ashensorët bllokoheshin e pallati
vërshohej sa herë që ka pasur shi. Projekti ishte
planifikuar bazuar në ligjin e vjetër të gjyqësorit.
Atëherë, renditja e brendshme e gjykatave ishte
ndryshe nga e reja që hyri në fuqi në 2013-ën.
Prandaj, disa institucione të drejtësisë mbetën
jashtë pallatit.
Mes shkeljeve procedurale të shumta gjatë këtij
viti, BIRN-i identifikoi të tilla shkelje si:
- Probleme me përkthim adekuat

BIRN-i monitoroi gjatë dy vjetëve tryezat e
rrumbullakëta të organizuara që 3 vjet nga
Asociacioni i Tryezave të Kosovës. Këto tryeza
të rrumbullakëta mbledhin avokatë, gjykatës,
prokurorë dhe zyrtarë të policisë që diskutojnë
për problemet me të cilat ballafaqohen gjatë
punës së tyre. Këto tryeza të rrumbullakëta
ofrojnë një shembull të mirë të realizimit të
qëllimit për çfarë mbahen, meqenëse shumica
e problemeve të diskutuara në to janë probleme
që janë observuar gjatë monitorimit të seancave
gjyqësore, duke filluar nga përfaqësimi ex officio
nga avokatët, rastet që po presin në Mitrovicën
Veriore, marrëdhëniet e gjykatës me mediet,
barazinë e palëve, etj.

- Moslexim të të drejtave të dëshmitarit dhe
menaxhim jokorrekt të rasteve
- Mosrespektim të afateve ligjore sipas Kodit
Procedural Penal
- Mospërfshirje të deklaratave
- Mosrespektim të afateve ligjore për
shpalljen e vendimeve
- Moslexim të aktakuzës në seancën fillestare.

Ambasadori Jean Claude
Schlumberger

Azem Guri

Si një diplomat në Kosovë për disa vite
me radhë, unë lexoj dhe ndjek disa
medie që janë në anglisht, prandaj
mund të them që raportimet e lajmeve
të BIRN-it definitivisht kanë ndihmuar
në të pasurit një kënd të plotë dhe
të qartë të lajmit. BIRN-i mbetet
partneri ynë në përmirësimin e lirisë
së shprehjes dhe lirisë së medieve në
Kosovë. Me angazhimin e tij për të
përçuar zërin e njerëzve, BIRN Kosova
shërben si një shembull i mirë për t’u
ndjekur

KALLXO gjatë Testit të Maturës
raportoi dhe monitoroi për
të gjithë procesin e testit me
një besueshmëri të lartë dhe
raportim të paanshëm dhe
professional. Bashkëpunimi i
tillë do të vazhdojë edhe në
të ardhmen. MAShT-i është
mirënjohës për të gjitha
aktivitetet lidhur me Testin e
Maturës.

Udhëheqës i Misionit të OSBE-së

Ministria e Arsimit,
Shkencës dhe Teknologjisë

TRAJNIME DHE ZHVILLIM I MEDIAVE

Trajnim dhe zhvillim
i medieve
Internews Kosova në bashkëpunim me BIRN Kosova, organizoi pesë punëtori në komuna të
caktuara për të prezantuar dhe promovuar mediet sociale si mjet për luftimin e korrupsionit.
Redaktori për medie sociale në KALLXO.com, Valon Canhasi, u angazhua në organizimin e
këtyre punëtorive në këto komuna.
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I/Ks organizoi punëtori në prill,
maj dhe shtator me të rinj
nga moshat 16-21 vjeçe në
komunat e Prizrenit, Gjilanit,
Mitrovicës, Pejës dhe Ferizajt
me temën “Qytetari Aktive
Përmes Përdorimit të Medieve
Sociale”. Këto punëtori u ndoqën
nga 90 njerëz. Pjesëmarrësit
ishin anëtarë të Këshillave
Lokalë Rinorë, organizatave
studentore
dhe
qendrave
rinore. Punëtoritë u mbajtën në
zyrat e qendrave dhe këshillave
rinorë. Të gjitha këto punëtori
janë mbajtur nga redaktori
për medie sociale në KALLXO.
com që i dha udhëzime grupit
se si të përdoret platforma e
KALLXO.com për të raportuar
parregullsi në komunitetin
e tyre. Përmes rasteve të
ndryshme,
pjesëmarrësit
mësuan rëndësinë e medieve
sociale në aktivitete shoqërore
dhe humanitare, organizimin e
protestave dhe krijimin e një
zëri të përbashkët.
BIRN-i organizoi dy trajnime
intensive njëjavore për të rritur
kapacitetet e gazetarëve lokalë
të medieve shqiptare dhe serbe
si pjesë e projektit “Media for
All”. Trajnimi i parë u organizua
në Prevallë në Malet e Sharrit
më 22-27 maj dhe i dyti u mbajt
në Dragash më 10-14 nëntor.
Trajnerët ishin ekspertë lokalë,
rajonalë dhe ndërkombëtarë
që ofruan ekspertizën e tyre
për
gazetari
hulumtuese
dhe tema tjera si korniza
ligjore për gazetari, qasja në
dokumente publike, përpilimi i
hulumtimeve televizive, etj.

Trajnime
BIRN-i mban trajnime në
vazhdimësi
me
qëllimin
e rritjes së kapacitetit të
monitoruesve në identifikimin
e problemeve specifike të
lidhura me shërbimet publike
dhe monitorimin e gjykatave.
Trajnimet gjithashtu iu ofruan
monitoruesve të rinj që iu
bashkuan BIRN-it në vitin
2015.
Më 15 dhe 16 nëntor, Meirion
Jones, ish-gazetar i BBC-së që
ka punuar me programin e BBCsë “Newsnight”, mbajti trajnim
për gazetari hulumtuese në
zyrën e BIRN-it.
Më 4 dhjetor, Ervin Qafmolla,
redaktor i BIRN-it, mbajti
trajnim për standardet e
raportimit të BIRN-it.

Mary Aguirre

Grupi për Drejtësi dhe Politika
Ndërkombëtare Publike (PILPG)

Puna e BIRN-it është esenciale
në avancimin e të drejtave
të qytetarëve të Kosovës.
Guximi dhe profesionalizmi
i BIRN-it e ka shtyrë atë të
merret me çështje të vështira
për përmirësimin e shtetit.
Projektet e tyre bashkë me
PILPG-në kanë pasur një
ndikim të konsiderueshëm në
të drejtat e qytetarëve

Si pjesë e projektit “Media for
All”, BIRN-i ofroi trajnime për
gazetarë që janë në proces të
hulumtimeve të tyre për këtë
projekt.
Përmirësimi i raportimit të
drejtësisë:
BIRN-i ofroi trajnime të
vazhdueshme për stafin e
tij për të kryer hulumtime
profesionale për performancën
e institucioneve të drejtësisë.
Trajnimi e pajisi stafin tonë
me shkathtësitë e nevojshme
për raportim dhe hulumtim
më të mirë dhe më etik, si
dhe përmirësoi shkrimin dhe
prodhimin
e
raportimeve
televizive.

Bodo Weber

Këshilli për Demokratizim
të Politikave

BIRN Kosova nuk është
vetëm pjesë e shërbimit
medial më të rëndësishëm
në gjuhën angleze në
Ballkanin Perëndimor, Balkan
Insight. Për më shumë, me
punën gazetareske brenda
shtetit ka kontribuuar në
faktin mbresëlënës që
Kosova, përveç mangësive
në demokraci dhe sundim
të ligjit, ka një nga sfondet
mediale më pluraliste dhe të
lira në rajon.
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Shkolla verore
për gazetari
hulumtuese:
Nga 23 deri më 29 gusht,
Furtuna Sheremeti, Fitore
Metbala dhe Paulina Nushi
nga BIRN Kosova morën
pjesë në Shkollën Verore
për
Gazetari
Hulumtuese
në Durrës të Shqipërisë që
u organizua nga BIRN-i. Aty
ata u trajnuan nga Blake
Morrison, redaktor i projekteve
hulumtuese në Reuters, New
York, Miranda Patrucic –
raportuese e hulumtimeve
në Qendrën për Raportim
Hulumtues
në
Sarajevë
dhe Projekti i Raportimit të
Krimit të Organizuar dhe
Korrupsionit (OCCRP) dhe Mar
Cabra – drejtor i Njësitit për
të Dhëna dhe Hulumtim në
Konsorciumin Ndërkombëtar
për Gazetarë Hulumtues.

Zhvillim i medieve
Qasja në dokumente publike:
Gjatë 2015-ës BIRN Kosova
ka vazhduar të punojë në
monitorimin dhe testimin e
implementimit të Ligjit për
Qasje në Dokumente Publike.
Shumica e kërkesave zyrtare
që janë dërguar në gati të
gjitha institucionet publike
kanë të bëjnë me shpenzimet
publike, rezymetë e zyrtarëve
para dhe pasi që janë caktuar
në detyrë, detajet e mbledhjeve
të bordit, listat e përfituesve të
tenderëve të privatizimit dhe
kontratave publike.
Gjatë 2015-ës rreth 100
kërkesa zyrtare janë dorëzuar

tek institucionet publike. Çka
e karakterizoi këtë vit ishte
fitorja ligjore e BIRN-it për
qasje në dokumente publike
kundër Zyrës së Kryeministrit
dhe Këshillit Prokurorial.

Ligjërime në
universitet
Më 3 qershor BIRN-i mbajti
ligjëratë në Fakultetin e
Gazetarisë në Universitetin
e Prishtinës ku Jeta Xharra
foli me studentët për metoda
të
hulumtimeve.
Xharra
gjithashtu foli për mundësitë
e studentëve të gazetarisë
për praktikë në medie përmes
projektit “Media for All”.
Më 24 dhe 25 nëntor Jeta
Xharra foli me studentët e dy
universiteteve private- AAB
dhe Universum, në një seri
ligjëratash të organizuara nga
shoqëria civile gjatë Javës së
Barazisë Gjinore. Xharra foli
për mundësitë e studentëve
të gazetarisë për praktikë në
medie përmes projektit “Media
for All”.

Sazan Ibrahimi
Asociacioni i Komunave
të Kosovës

Asociacioni i Komunave
të Kosovës ka pasur një
bashkëpunim të mirë gjatë
vitit 2015. Shpresojmë
që ky bashkëpunim do të
fuqizohet në vitet në vijim,
e në veçanti në fushat
që kanë të bëjnë me
funksionimin e pushtetit
lokal në Republikën e
Kosovës si dhe me sfidat
me të cilat pushteti lokal
ballafaqohet në zbatimin
e kompetencave që kanë
të bëjnë me përmirësimin
e jetës së qytetarëve.

Departamenti Ligjor
dhe për Avokim
Raste strategjike gjyqësore
BIRN-i bashkë me fushatën
“Drejtësia
dhe
Qytetarët”
organizuan një tryezë të
rrumbullakët më 29 tetor për të
deklaruar fitoren ligjore kundër
Zyrës së Kryeministrit për
qasje në dokumente publike.7
BIRN-i kishte kërkuar qasje në
shpenzimet e dokumentuara
të
udhëtimeve
jashtë
vendit të ish-Kryeministrit
Hashim Thaçi që tani është

7 http://www.balkaninsight.com/en/article/birn-wins-legal-case-against-kosovo-pm-s-office-10-29-2015
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zëvendëskryeministër dhe ministër i Punëve
të Jashtme, si dhe kishte kërkuar të njëjtat
informacione për qeverinë e tanishme të
Isa Mustafës.

Raportimet që dërgohen në KALLXO.com
merren nga ekipet hulumtuese që përbëhen
nga monitoruesit në terren, gazetarët dhe
pastaj nga zyra ligjore.

BIRN-i gjithashtu kishte kërkuar të
njëjtat
informacione
nga
gjashtë
zëvendëskryeministrat e qeverisë së Thaçit
dhe katër zëvendëskryeministrat e qeverisë
së tanishme Mustafa. Zyra e Kryeministrit
kishte refuzuar qasjen në këto informacione,
duke argumentuar që do të shkelte të
drejtat e privatësisë të zyrtarëve publikë,
sepse faturat e ushqimit dhe pijes mund të
zbulonin informacione të dietës dhe fesë të
këtyre personave.

Kur raportimet verifikohen nga monitoruesit
e gjykatave dhe gazetarët, Zyra Ligjore e
BIRN Kosovës përpilon një ankesë zyrtare
ligjore që u referohet ligjeve që janë
shkelur në rastin e raportuar dhe ofron
edhe dokumentet e nevojshme dhe provat.

Por Gjykata e Prishtinës vendosi që ky
argument nuk ka bazë sepse shpenzimet
e zyrtarëve publikë janë të financuara nga
paratë e taksapaguesve.
Fushata “Drejtësia dhe Qytetarët” është
e zbatuar nga Qendra e Trajnimeve dhe
Burimeve për Avokim (ATRC), Qendra për
Ndihmë Ligjore dhe Zhvillim Rajonal
(CLARD) dhe firma ligjore Sejdiu & Qerkini,
me mbështetje nga Grupi Ndërkombëtar
për të Drejtën dhe Politikat Ndërkombëtare
(PILPG)
Shkresat ligjore për rastet e raportimeve të
qytetarëve në KALLXO
KALLXO.com është një platformë e medieve
sociale kundër korrupsionit, e themeluar
në prill 2012 nga Internews Kosova në
partneritet me BIRN Kosovën. Që nga
lansimi, KALLXO.com ka pranuar 4776
raportime nga qytetarët që raportojnë në
bazë, ndërsa raportimet e tyre do të ndiqen
nga dy ekipe, a) ekipi i gazetarëve hulumtues
që e prodhojnë një artikull medial dhe b)
ekipi i jurisëve që e prezantojnë argumentin
ligjor të rastit tek autoritetet relevante.
Këto raportime të qytetarëve janë ndarë
në pesë kategori kryesore që përfshijnë:
korrupsionin, konfliktin
e
interesit,
zgjedhjet, mashtrimet, shërbimet komunale
dhe të tjera. Internews Kosova vazhdimisht
i shqyrton rastet e raportuara në KALLXO.
com dhe i verifikon në bazë ditore.

Kështu kjo ankesë shkon direkt dhe
zyrtarisht tek institucioni që duhet të
ndërmarrë masa për këtë shkelje ligjore.
BIRN-i tashmë e di që kjo metodologji
ndikon që institucionet të marrin masa,
sepse një ankesë zyrtare, e protokolluar dhe
e mbështetur me prova është më vështirë
të injorohet se një raport mediesh.

Nga 242 ankesa, BIRN-i pranoi vetëm 97
përgjigje. Në vazhdim janë përgjigjet me
më shumë ndikim:
- Më 11 shkurt KALLXO.com i shkroi një
ankesë Agjencisë Kundër Korrupsionit
për konflikt të mundshëm të interesit,
meqenëse prokurorja Ervehe Gashi që
përfaqësonte akuzën kundër ish-punëtorit
të ProCredit Bank, është vjehrra e Zyrtarit
Ligjor në ProCredit Bank. KALLXO.com i
shkroi dhe Prokurorit Disiplinor për konflikt
të mundshëm të interesit. Në mars 2015,
prokurorja Ervehe Gashi u tërhoq nga rasti
i ProCredit Bank.
- Pasi që KALLXO.com i shkroi Prokurorit
Disiplinor për mungesën e hetimeve ndaj
vdekjeve të dy fëmijëve në Prizren, Prokurori
Disiplinor filloi hetimet ndaj prokurorit
Sefer Morina për shkelje të mundshme të
kodit të etikës.
- Pasi që Gazeta JnK publikoi një hulumtim
për Drejtorin e Prokurimit në Prizren që i
kishte dhënë babait të tij një tender sekret,
Prokuroria Themelore në Mitrovicë filloi
hetimet.
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Në total, gjatë 2015-ës, BIRN-i në bashkëpunim me partnerin e saj Internews Kosova i çoi deri
në fund 242 ankesa të mbështetura nga provat. Gjithashtu, për shkak të mungesës së përgjigjeve
nga institucionet relevante, KALLXO.com e ngriti presionin duke dërguar 72 shkresa konfirmimi
me më shumë informacione, pasi që shkresat e para nuk u adresuan. Shkresat e plotësuara u
dërguan te këto institucione:
Katër ankesa tek Agjencia Kundër
Korrupsionit

Një ankesë te Komuna e Suharekës

Nëntë ankesa te drejtoritë specifike
të komunave

Tri ankesa te Komuna e Prishtinës

Dy ankesa te Inspektorati Policor

Një ankesë te Ministria e Arsimit

Pesë ankesa te Këshilli Gjyqësor i
Kosovës

Dy ankesa te Ministria e Punëve të
Brendshme

Tri ankesa te Komisioni i Qeverisë për
Verifikimin e Statusit të Dëshmorit

Një ankesë te Ministria e Drejtësisë

Një ankesë te Komuna e Pejës
Dy ankesa te Komuna e Gjakovës
Tri ankesa te Komuna e Mitrovicës
Tetë ankesa te Komuna e Vushtrrisë

Dy ankesa te Ministria e Financave
Dy ankesa te Ministria e
Infrastrukturës
Dy ankesa te Ministria e Kulturës
Tri ankesa te Ministria e Punëve të
Jashtme
Pesë ankesa te Policia e Kosovës

Një ankesë te Komuna e Malishevës
Katër ankesa te Prokuroria e Shtetit
Një ankesë te Komuna e Deçanit
Tri ankesa te Prokuroritë Themelore
Një ankesë te Komuna e Ferizajt
Dy ankesa te Spitali Rajonal i Pejës
Një ankesë te Komuna e Klinës
Tri ankesa te Auditori i Përgjithshëm
Një ankesë te Komuna e Mamushës
Një ankesë te Prokurori Disiplinor
Një ankesë te Komuna e Obliqit
Një ankesë te Komuna e Prizrenit
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Çmimet:
Parim Olluri, redaktor i Gazetës Jeta në
Kosovë, fitoi çmimin “Vangush Gambeta”
nga Shoqata e Gazetarëve Shqiptarë për
hulumtimin e tij “Djemtë e Isa Mustafës
Fitojnë Tenderë në Zyrën e Kryeministrit”.
Behar Mustafa, gazetar i “Drejtësia në
Kosovë”, fitoi çmimin “Gazetari më i Mirë
i 2015-ës” nga Shoqata e Gazetarëve në
Mitrovicë.
Naser Fejza, kameraman për BIRN-in fitoi
çmimin “Kameramani më i Mirë i 2015-ës”
nga e njëjta shoqatë
“Jeta në Kosovë” dhe KALLXO.com fituan
vendin e dytë për gazetari hulumtuese nga
BE-ja për programin e tyre “Skandalet e
Mjekëve me stenta.”

Gazetarët e BIRN-it dhe I/Ks-së fituan dhe
tre çmime nga Shoqata e Gazetarëve të
Kosovës për 2015-ën:
Petrit Kryeziu, cmonitorues gjykatash në
Prizren fitoi çmimin “Artikulli më i Mirë
për Kulturë” për shkrimin e tij “Prizreni i
Pushtuar nga Pronarët e Hotelëve.”
Durim Shala, kameraman i “Drejtësisë në
Kosovë”, fitoi çmim për “Xhirimi më i Mirë.
Valdet Salihu, producent i “Drejtësisë në
Kosovë” për “Kanabis: Made in Kosovo” fitoi
në kategorinë “Reportazhi më i Mirë”.

PARTNERË DHE DONATORË

BIRN KOSOVA

Partnerët dhe Donatorët
BIRN Kosova punon me një rrjet të madh të
organizatave të shoqërisë civile në Kosovë,
rajon dhe botë:
1. Balkan Green Fund
2. Community Building Mitrovica, CBM
3. Crossing Bridges Productions
4. Dokufest
5. Forumi për Iniciativë Qytetare - FIQ
6. Grupi Ndërkombëtar për Drejtën dhe
Politikat Ndërkombëtare

Partnerët rajonalë
22. BIRN Bosnja dhe Hercegovina
23. BIRN Maqedonia
24. BIRN Rajonal
25. BIRN Serbia
26. OCCRP
27. TV Aldi, Preshevë
Bashkëpunëtorët dhe partnerët
ndërkombëtarë
28. European Climate Foundation

7. Grupi për Studime Juridike dhe
Politike – GLPS

29. Frontline Club

8. Iniciativa për Progres, OJQ në Ferizaj

31. SCOOP

9. Instituti për Politika Zhvillimore –
INDEP
10. Instituti për Studime të Avancuara –
GAP
11. Internews Kosova
12. Mreza TV
13. OJQ Aktiv
14. OJQ Ndryshim – Gjilan
15. Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve
për Avokim – ATRC
16. Qendra për Avokim për Kulturë
Demokratike - ACDC
17. Radio Televizioni 21
18. Radio Televizioni i Kosovës
19. Rrjeti KOSMA i stacioneve televizive
lokale serbe
20. Syri i Vizionit, Peja
21. TOKA

30. Saferworld
32. Sierra Club
33. Thomson Reuters Foundation
BIRN Kosova sponsorizohet nga këta
donatorë:
 Agjencia Austriake për Zhvillim
 Ambasada Mbretërore e Holandës
 Ambasada Mbretërore e Norvegjisë
 ATRC/USAID
 BIRN Hub
 Charles Stewart Mott Foundation (MOTT)
 European Climate Foundation
 Foundation Open Society Institute (FOSI)
 Friedrich Ebert Stiftung
 Journalism Development Network
 Kosovar Civil Society Foundation
 National Endowment for Democracy
 Rockefeller Brothers Fund
 UNDP
 Zyra e Komisionit Evropian
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Financimi në vitin 2015
Gjatë 2015-ës BIRN-i ka
vazhduar të ndihmohet nga
një numër i madh i qeverive
perëndimore,
partnerë
të
pavarur dhe publikë për të
ruajtur kapacitetin e brendshëm
dhe ndikimin në publik. Ekipi
i BIRN-it u është thellësisht
mirënjohës të gjithëve për
përkrahjen e tyre, besnikërinë
dhe bujarinë që i mundësuan
këtij rrjeti të gazetarisë që të
vazhdojë të shërbejë si një
mbikëqyrës i institucioneve
publike, të monitorojë punën
e institucioneve publike dhe
të mbështesë reformën dhe
rrugën e tyre drejt përmbushjes
së kritereve dhe standardeve të
Bashkimit Evropian.
Në rrugën e tij për të përmbushur
objektivat
afatshkurta
dhe
afatgjata, BIRN-i shpreson që t’i
mbajë dhe forcojë në vazhdimësi
partneritetet ekzistuese me
donatorët aktualë, por në të
njëjtën kohë duke e zgjedhur
numrin e donatorëve që e
mbështesin. Një bazë e fuqishme
dhe gjithnjë në rritje e përkrahjes
për punën tonë, është esenciale

për të vazhduar realizimin e
aktiviteteve tona, duke përfshirë:
 Prodhimin e debateve javore
të “Jetës në Kosovë” rreth
çështjeve aktuale
 Monitorimin sistematik të
performancës së shërbimeve
publike dhe prodhimin e
emisionit javor “Drejtësia në
Kosovë”.
 Prodhimin
zgjedhore

e

debateve

 Publikimin e Balkan Insightit, Prishtina Insight-it, gazetës
“Jeta në Kosovë” dhe Bursës
për Përsosmëri në Gazetari
Qeveritë perëndimore/Agjencitë
qeveritare për ndihmë/
Fondacionet e pavarura dhe
publike
Siç ka ndodhur edhe në të
kaluarën, përkrahja kryesore
financiare e BIRN-it ka ardhur
nga partnerët dhe qeveritë
e Perëndimit. Përkrahja prej
qeverive
perëndimore
ka
vazhduar të jetë e gatshme, si në
aspektin absolut, po ashtu edhe
në atë relativ, duke përfaqësuar

63 për qind të totalit të
përgjithshëm të financimit dhe
duke ardhur kryesisht në formën
e mbështetjes bazë për projektet
tona. Shumica e donatorëve që
vijnë nga qeveritë perëndimore
tani kanë ofruar grante edhe
për vitet në vijim, kështu kanë
demonstruar përkushtimin e
tyre afatgjatë për përkrahje
të punës sonë. Këta partnerë
janë të vendosur të mbesin
burimi kyç i përkrahjes sonë
financiare, derisa ne po tentojmë
të zgjerojmë bashkëpunimin
me disa prej përkrahësve tanë
ekzistues, derisa po nxisim edhe
krijimin e bashkëpunimit më të
tjerë dhurues.
BIRN-i pati fat të llogarisë
në përkrahjen financiare të
fondacioneve të pavarura dhe
të institucioneve publike që
përfaqësojnë gjegjësisht 27 për
qind dhe 7 për qind të totalit
të përkrahjes organizative gjatë
vitit fiskal 2015. Krahas qeverive
perëndimore, fondacionet e
pavarura
dhe
institucionet
publike vazhdojnë të mbesin
burime vitale të mbështetjes.

FINANCIMI

��
Donatorët janë të listuar alfabetikisht:
Institucionet publike
1. Radio-Televizioni i Kosovës (RTK): ka vazhduar mbështetjen e “Jetës në Kosovë” gjatë 2015-ës.
BIRN-i ka nënshkruar një marrëveshje për një kontratë që e obligon RTK-në të paguajë gjysmën
e prodhimit të programeve, por deri sot RTK-ja është më shumë se dy vjet prapa me pagesat për
BIRN-in për prodhimet e programeve.

Qeveritë perëndimore/Agjencitë qeveritare:
1. Austrian Development Agency - Në mes të
donatorëve që mbështesin publikimin e Prishtina
Insight është edhe Austrian Development
Agency, ADA.

6. USAID – përmes një granti, USAID-i mbështeti
BIRN-in në implementimin e një projekti njëvjeçar
që synonte të përmirësonte transparencën dhe
etikën në sistemin gjyqësor në Kosovë.

2. National Endowment for Democracy (NED) National Endowment for Democracy (NED) ka
vazhduar mbështetjen ndaj BIRN-it gjatë 2015ës për nxitjen e debatit publik përmes programit
televiziv “Jeta në Kosovë”.

7. Zyra e Komisionit Evropian – Fuqizimi i
Mbikëqyrjes së Shoqërisë Civile në Sistemin
Ligjor të Kosovës i ndau BIRN-it një grant për
të implementuar një projekt që është kombinim
i monitorimit të shërbimeve publike dhe
prodhimit të debateve televizive dhe raporteve
për programet “Jeta në Kosovë” dhe “Drejtësia
në Kosovë”, të quajtur “Monitorimi i Shërbimeve
Publike dhe Debatet Televizive”.

3. Swiss Development Cooperation/ HELVETAS/
LOGOS project – mbështeti projektin e debateve
elektorale të BIRN-it.
4. Ambasada Mbretërore e Holandës–Ministria
e Punëve të Jashtme të Holandës, përmes
Ambasadës Mbretërore të Holandës në Prishtinë,
ia ndau BIRN-it një grant trevjeçar për të
mbështetur projektin “Monitorimi i Gjykatave
dhe Raportimi i Problemeve me Politika dhe
Gjyqësor”.
5. Ambasada Mbretërore Norvegjeze–Ambasada
Mbretërore Norvegjeze ishte donatori i parë
që mbështeti Prishtina Insight duke vazhduar
përkrahjen me një grant edhe në vitin 2015.
Ambasada gjithashtu mbështet themelimin e një
njësie hulumtimi që do t’u shërbente të gjitha
produkteve mediale të BIRN-it.

8. Zyra e Komisionit Evropian – Projekti “Media
for All” –Zhvillim i gazetarisë hulumtuese, të
pavarur, paanshme, dhe në interes të publikut në
Kosovë. Promovim i vlerave demokratike përmes
fuqizimit të lirisë së shprehjes dhe medieve të
pavarura në Kosovë.
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Fondacionet e pavarura
1. C1. Charles Stewart Mott Foundation

(MOTT) - Charles Steëart Mott Foundation
mbështeti BIRN-in me një grant gjeneral
që financoi projektin e shërbimeve publike
si dhe emisionet “Jeta në Kosovë”, “Drejtësia
në Kosovë” dhe Prishtina Insight.

2. Rockefeller Brothers Fund - Rockefeller
Brothers Fund ishte donatori i parë
që mbështeti dhe dizajnoi projektin e
suksesshëm të monitorimit të shërbimeve
publike që filloi në 2008. Në fillim u
financua nga RBF-ja pastaj u bashkëfinancua nga donatorë të tjerë si BE-ja
dhe qeveria holandeze që lejoi projektin të
prodhojë Emisionin “Drejtësia në Kosovë”.
Kjo u mbështet nga RBF-ja edhe gjatë
2014-ës ndërkohë që përtëritja e grantit
solli edhe zgjerimin e monitorimit edhe te
prokurimi publik. Granti i RBF-së specifikisht
financon monitorimin e gjykatave, sistemit
të edukimit, shëndetësisë dhe prokurimit
publik si dhe financon produktet mediale
të BIRN-it që merren me këto çështje.
3. Internews Kosova – BIRN Kosova gjithashtu
pranoi fonde nga Internews Kosova në
kuadër të partneritetit në implementim të
projektit SAEK të mbështetur nga UNDP-ja
në Kosovë dhe për prodhimin e debateve
televizive “TEMA” të mbështetura nga
Ambasada Britanike në Prishtinë.

4. Kosovar Civil Society Foundation –
Mbështeti 10 debatet live të zgjedhjeve
parlamentare.
5.	Advocacy Training and Resource Center
– ATRC-ja mbështeti projektin e BIRN-it
për fuqizimin e grave për të drejtat e tyre
trashëgimore.
6. Swedish
International
Development
Cooperation Agency – “SIDA” mbështeti
BIRN-in përgjatë 2015-ës.
7. Gjatë 2014-ës BIRN Kosova pranoi fonde
nga BIRN HUB që gjithashtu mbështet
Balkan Insight dhe Fellowship for
Journalistic Excellence.

Reklamimet
BIRN Kosova pranon një shumë simbolike nga
reklamimet, të cilat nuk janë për përfitime, por
për të paguar shpenzimet e aktiviteteve të
gazetajnk.com dhe Prishtina Insight.
1. Prishtina Insight (PI) dhe Gazeta JNK –
Nga abonimet e Prishtina Insight dhe nga
reklamat në PI dhe Gazeta JnK u fituan
rreth 3 për qind e fondeve deri më 31
dhjetor 2015.

SFIDAT QË NA PRESIN

BIRN KOSOVA

SFIDAT QË NA PRESIN
Ne jemi të angazhuar për të përmirësuar efektshmërinë e programeve tona dhe përgjegjësinë
tonë ndaj përfitueseve dhe donatorëve. Megjithatë, veprimtaria
si një organizatë e guximshme
dhe si një organizatë e pavarur
mediale, është jashtëzakonisht e
vështirë, sidomos kur mundohemi
t’u rezistojmë presioneve politike,
institucioneve jotransparente qeveritare, barrës së lartë financiare
dhe zvogëlimit të mundësive të
financimit.
Transmetuesi publik RTK, i cili
transmeton “Jetën në Kosovë” dhe
“Drejtësinë në Kosovë”, ka vazhduar të mos paguajë për prodhimin e programeve të BIRN-it,
edhe pse kemi kontratë që përcakton këto obligime financiare.
Programet televizive supozohen
të jenë të financuara gjysma nga
donatorët dhe gjysma nga RTK-ja.
Mungesa e pagesave nga RTK-ja
ka vështirësuar prodhimin e programeve televizive të BIRN-it,
duke lënë programe pa investime,
duke zvogëluar ekipet hulumtuese,
duke mos renovuar pajisjet e skenës etj. Mungesa e financimit nga
RTK-ja gjithashtu e ka lënë BIRNin të pafuqishëm ndaj padive me
të cilat mund të ballafaqohet nga
palët që ne hulumtojmë, duke
mos pasur fonde të mjaftueshme
për të paguar mbrojtjen ligjore
të gazetarëve. Duhet theksuar
që ndërkohë që RTK-ja thotë që
nuk mund të paguajë programet
e BIRN-it për shkak të “mungesës
së fondeve”, ka vazhduar të blejë
programe argëtimi dhe ka tre kanale tjera 24 orëshe. Ne e shohim
mungesën e financimit për të vetmin program hulumtues në RTK si
një formë të presionit administrativ dhe financiar për të limituar ka-

pacitetet tona për të raportuar në
mënyrë të pavarur, duke ndikuar
negativisht në lirinë e shprehjes.
Gjithsesi, organizata beson fuqimisht se është në interes të publikut t’i shikojnë këto programe
edhe pse janë vonuar pagesat
dhe organizata do të vazhdojë t’i
shërbejë interesit publik me anë
të prodhimit dhe transmetimit të
këtyre dy programeve. Kjo ka çuar
natyrshëm në përpjekjet strategjike të kërkimit për zgjerim të
bazës së financimit, në mënyrë që
të zbuten këto sfida financiare.
Mungesa e transparencës në institucione gjithashtu është njëra
ndër sfidat më të mëdha të prodhimeve gazetare të BIRN-it. BIRNi ka marrë vetëm në 40 për qind
të rasteve përgjigje pozitive për
kërkesat e dërguara në institucionet qeveritare, ndërsa të tjerat
janë refuzuar me arsyetime të
ndryshme. Dokumentet e kërkuara
shpesh janë jetike për hulumtime,
sidomos kur hulumtohet përdorimi i parave publike. 2015-ta
karakterizohet nga fitorja ligjore
në fushën e transparencës së institucioneve dhe qasjes në dokumente publike. Pas shumë vitesh
këmbënguljeje, BIRN-i fitoi kundër
Zyrës së Kryeministrit për qasje në
shpenzime të ish-kryeministrit dhe
zëvendësit e tij. BIRN-i fitoi këtë
rast në gjykatën themelore dhe në
Gjykatën e Apelit, por edhe pse të
dy gjykatat e kanë urdhëruar Zyrën
e Kryeministrit të lejojë qasje në
këto shpenzime, Zyra e Kryeministrit deri tani ka refuzuar ta bëjë
këtë. Ne besojmë që gradualisht
po kontribuojmë për një kulturë
qeverisjeje më transparente ku qasja në informacione publike është
e garantuar, në vend që të shihet

si një favor për dikë. Por, ndërkohë,
shumë hulumtime do të vazhdojnë të ngadalësohen për shkak të
evazionit të qeverisë.
Trajnimi i stafit për raportim dhe
për raportim etik, mbetet një sfidë
e rëndësishme për organizatën.
Shembujt e kohëve të fundit në
peizazhin e medies kanë treguar se
të fuqishmit kanë mbrehur mjetet
e tyre dhe përdorin paditë kundër
gazetarëve. Ndërsa, padia është
mjet demokratik për të mbrojtur
reputacionin e dikujt, BIRN-i është
shumë i përkushtuar për t’i ofruar
stafit kuptimin e raportimit profesional dhe raportimit ligjërisht të
sigurt.
Së fundi, një sfidë tjetër me të
cilën BIRN-i ballafaqohet, është
mungesa e veprimit nga institucionet publike sikurse janë policia,
prokuroria dhe agjencitë tjera për
trajtimin e mëtutjeshëm të rasteve që raportohen nga media. Të
gjitha institucionet janë ligjërisht
të obliguara të veprojnë sapo të
marrin informacione për ndonjë
vepër të gabuar. Duke e përjetuar
mosveprimin e institucioneve të
Kosovës, BIRN-i ka shkuar një hap
përpara. Organizata u ka dërguar
letra shumë institucioneve për të
kërkuar veprime konkrete lidhur
me rastet e raportuara. Përgjigjet
zakonisht nuk janë të kënaqshme.
Megjithatë, BIRN-i mban takime të
rregullta me zyrtarët dhe u shkruan atyre zyrtarisht, në mënyrë që
të kërkojë më shumë llogari dhe
veprim për rastet e ngritura në
media. Një progres i ngadalshëm
është vërejtur gjatë viteve të fundit, kështu që BIRN-i do të vazhdojë këtë praktikë edhe në vitet në
vijim.
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Falënderime
Falënderime speciale. BIRN Kosova me kënaqësi falënderon
personat në vijim për kontributin e tyre në vitin 2015.

Adrijana Hodzic – Zyra
Administrative në Mitrovicën
Veriore

Ana Petrusheva – BIRN
Maqedonia

Augustin Palokaj – gazetar në
Europe Press Holding

Andrew Russell - UNDP

Azem Guri – Ministria e Arsimit
Azra Hasanovic – Ambasada
franceze

Aferdita Saraçini – RTV 21

Anna Vezyroglou – Kabineti i
Përfaqësueses së Lartë të BE-së,
Mogherini

Aferdita Sylaj- CBM

Arbana Xharra- “Zëri”

Agon Çeta – Project Graphics

Arben Fetahu - Përkthyes

Agon Makolli - Ricoh

Arber Beka- Inspektorati i
Policisë

Advocacy and Training and
Resource Center - ATRC

Agon Maliqi –Sbunker
Agron Galani – Kryeprokuror në
Prokurorinë Themelore në Pejë
Alan Edwards – EULEX

Arbër Jashari- Zyrtar për
Informacion në Gjykatën e Apelit
Ardian Jashari - MDA

Albana Beqiri - Kolumniste

Arlinda Arenliu – Kordinatore e
Ndihmës Teknike në White Young
Green International Consulting
Company

Albana Kasapi – BBC

Armend Malazogu – “Frutomania”

Albana Kelmendi - Juriste

Armend Preiqi- Inspektorati i
Policisë

Alban Haliti –INPO

Albert Avdiu – Këshilli Gjyqësor i
Kosovës
Aleksander Lumezi – Prokuroria
e Shtetit
Alex Anderson - OSBE
Ali Kutllovci – Kryetar i Gjykatës
Themelore në Mitrovicë
Ali Sadriu – Komisioni
Parlamentar për Mbikëqyrje të
Financave Publike
Ali Topalli – Zëdhënës i FusheKosovës

Artan Muharremi - Agjencia e
Privatizimit
Artan Qerkini – avokat në Sejdiu
& Qerkini
Artan Venhari – Zëvendës Auditor
i Përgjithshëm
Arzen Randobrava – Zyra
e Medieve në Ambasadën
Amerikane
Astrit Istrefi - Saferëorld

Baki Kelani – Policia e Kosovës
Bane Krstiq
Bane Nesiviq – OJQ Aktiv
Bashkim Hyseni – Gjykata
Themelore në Ferizaj
Bashkim Nevzati - Avokat
Bedri Kasumi – Prodhues lokal i
patateve
Bekim Blakaj – Fund for
Humanitarian Right
Bekim Lila - Frizer
Besa Luci - Kosovo 2.0
Besa Luzha - FES
Besa Shahini - ESI
Besar Likmeta – BIRN Albania
Besim Kelmendi – Prokuroria
Speciale
Besnik Bislimi (Vetëvendosje) –
Kryetar i Komisionit Parlamentar
për Mbikëqyrje dhe Financa
Publike

FALËNDERIME

Besnik Ramosaj- Këshilli Gjyqësor
i Kosovës

Enver Peci- Këshilli Gjyqësor i
Kosovës

Hajredin Kuçi – Ministër i
Drejtësisë

BIRN Hub

Walter Veirs – Charles Stewart
Mott

Hajrulla Çeku - OJQ “Ec Ma
Ndryshe”

Fabien Techene – EP Loire

Haki Abazi- RBF

Fatmir Aliu - Gazetar

Hamdi Ibrahimi – Kryetar i
Gjykatës Themelore në Prishtinë

Blerta Zeqiri – Regjisore
Bodo Weber - Democratization
Policy Council (DPC)
Bojana Barlovac - gazetare

Fatos Bytyqi – Gazetar në Reuters

Bozidar Vasiq

Fejzullah Hasani – Kryetar i
Gjykatës Supreme

Bridget Millman – BTD
Bruno Neziraj - Përkthyes

Ferid Teliqi - Përkthyes

“Haxhijaha” – Prodhues lokal
Helen Darbishire - Açess Info
Hereze Sefaj – Ambasada
britanike

Budimir Niçiq - Gazetar

Fetah Podvorica – Prorektor në
Universitetin e Prishtinës

Buka – Meridiani

Filloreta Topgjiu - EUSR

“Humollët” – Prodhues lokal

Christian Geosits - ADA

Fisnik Minci – Gazetar në Koha
Ditore

Ian Bancroft - EULEX

Dejan Pavicevic – Zyra e Beogradit
Denis Dizcic – BIRN

Flutura Dedinja - Dizajnere

Hilmi Jashari – Avokati i Popullit

Idro Seferi - Gazetar

Flutura Kusari - Juriste

Igballe Rugova – Rrjeti i Grupeve
të Grave në Kosovë

Forumi për Iniciativë Qytetare –
FIQ

Imer Beka – Prokuroria Themelore
në Prishtinë

Doganat

Fred Abrahams – Human Rights
Ëatch

Imer Mushkolaj - Gazetar

DOKUFEST

“Frutomania” – Prodhues lokal

Dominic-Haydn Braithwaite –
Ambasada britanike

Gaby Hagmuller – Komisioni
Evropian

Dragana Nikolic Solomon – EULEX

Gerrie Willems – Ambasador
holandez në Kosovë

Dinka Zivalj – Zëdhënëse e Zyrës
së BE-së
Djath Rugove – Prodhues lokal

Dragana Obradoviq - BIRN Serbia
Driton Selmanaj - KDI
Dukagjin Pupovci - KEC
Dusan Radakovic- ACDC
Edis Agani – Zyra e BE-së
Edis Jonuzi

Gezim Krasniqi - Hulumtues
Gëzim Kollçaku - Avokat

Iniciativa për Ambient dhe
Zhvillim Lokal (IAZHL)
Instituti Demokratik i Kosovës
Instituti GAP
Instituti për Zhvillim të politikave
– INDEP
Internews Kosova

Goran Paulsson – Ambasada
Suedeze

Istvan Sipos –
Zëvendësambasador i ambasadës
hungareze

Gordana Andriq - Gazetare

Ivan Antiq

Gordana Igriq - Gazetare

Ivana Howard – NED

Edita Tahiri –
Zëvendëskryeministre

Grate e Krushës

Elida Ramadani - Gazetare

Grupi për Studime Ligjore dhe
Politike – GLPS

Jan Braathu – Ambasadori
norvegjez

Elisabeth Gowing - Aktiviste
Elmaze Syka – Kryetare e Gjyatës
Themelore në Pejë

Gjeraqina Tuhina - Gazetare
Hajdar Beqa – Komisioni
Parlamentar për Mbikëqyrje dhe
Financa Publike

Jehona Gjurgjeala – Drejtore
ekzekutive e “TOKA”
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Jelena Markoviq
Jelena Miliq – Gazetar
Jennifer Bachus –
Zëvendësambasadore e
ambasadës amerikane

Marko Duriq – Drejtor i Zyrës për
Kosovë në Serbi
Markus Baechler - SDC

Pestova – Prodhues lokal
Miletiq – ish-deputet

Mary Aguirre - PILPG

Petrit Skenderi – ekspert kundër
korrupsionit në UNDP

Mats Staffansson – Ambasadori
suedez

Philip Drewry – Zyra e Shtypit në
Ambasadën Amerikane

Matthew Brunwasser –
korrespondent i New York Times

Philip Mellish – Zyra e BE-së në
Kosovë

Mentor Shala – Drejtor i RTK

PILPG

Merita Gashi – Ministria e
Mirëqenies

Pjetër Përgjokaj - Avokat

Kelsey Guyette – BTD
“Konsoni” – Prodhues lokal

Michael Dziedzic - Shkrimtar

Korab Sejdiu - Avokat

Michelle Schohn – Zyrtare e
Aferave Publike në Ambasadën
Amerikane

Jonathan Rattel – Zëvendëskryetar
i Prokurorisë Speciale
Jusuf Thaçi – Ekspert i arsimit
Karl Gianciti – Drejtori gjeneral i
BE-së për Zgjerim

Kreshnik Hoxha - Kolumist
Kristina Voko - BIRN Albania
Krystina Marty – Ambasadorja e
Zvicrës në Kosovë
Kujtim Hajredini- Art Motion
Kujtim Shala – Ministër i Kulturës
Kushtrim Hoti – Green Cinema
Labinot Iberdemaj – Mega
Medium
Lawrence Marzouk - Gazetar
Laura Trimajova – Parlamenti
Evropian
Leila Bicakçiq - CIN Bosnja dhe
Hercegovina
Leon Malazogu - hulumtuese
Lindita Tahiri – Prorektore në
Universitetin e Prishtinës
Liridon Cahani - Producent
Majlinda Kelmendi – Kampione e
xhudos
Maria Eleni Boura - European
External Action Service në Bruksel
Marija Ristiq – Regjisore e “Të
Paidentifikuarit”

Policia e Kosovës
Radica Nusdorfer – Zyra e BE-së
në Kosovë
Radio Televizioni i Kosovës (RTK)

Miranda Shala – Ambasada
Britanike

Radka Betcheva - European
Broadcasting Union

Mirna Buljugiq - Gazetare

Rajmonda Shehu – Artiste e grimit

Monika Tortschanoff - Austrian
Development Agency

Ramadan Zejnullahu – Rektor i
Universitetit të Prishtinës

Mufail Limani - RTK Drejtor i TV

Rasa Nedeljkov - CRTA

Murlan Jasiqi - Përkthyes

Rektorati i UP

Mursel Raca – Drejtor Ekzekutiv i
Agjencisë Qendrore për Prokurim

Robert Bosch – Ish-ambasador
holandez në Kosovë

Mustafa Skenderi - MREZA

Rona Nishliu - RTK

Nedrete Ismaili- Rilindja

Ruairi O’Connell – Ambasadori
britanik

Nehat Mustafa – Zëvendësministër
i Arsimit, Shkencës dhe
Teknologjisë
Nenad Radosavljeviq
Nita Luci - Hulumtuese
Nora Visoka – Akademia e
Cambridge për Punë Globale
Norbert Pijls - Helvetas Swiss
Intercooperation
Nuhi Salihu – Gazetar/redaktor në
Prizren TV
Patrick Etienne - SDC

Safet Hoxha – Kryetar i Komisionit
Rregullativ të Prokurimit Publik
Sakibe Jashari – Ambasada e
Zvicrës
Sami Kurteshi – Avokat i Popullit
Samuel Zbogar – Përfaqësues
Special i BE-së në Kosovë
Sanja Sovrliq – Gazetare

FALËNDERIME

Sarah Maliqi – Civil Rights
Defenders

Visare Gorani – Ambasada
Suedeze

Sasa Dragojlo - Gazetar

Vjosa Osmani - Deputete

Saskia Salzmann – Ambasada e
Zvicrës

Vlora Çitaku – Ambasadore në
ShBA

Hafize Elshani

Sevdije Morina –
Zëvendëskryeprokurore e shtetit

Voughan Smith- Frontline Club

Korab Basha

Vukosava Crnjanski - CRTA

Laura Lumezi

Xhemajl Rexha- KOHAVISION

Liridona Hyseni

Florent Spahija
Gazmend Avdiu
Genc Nimoni

Srdjan Simonoviq
Stojan Peljko - Zëdhënës
Xheraldina Vula- RTV 21

Mergime Ujkani-Vrajolli

Sylejman Kllokoqi – Kameraman
i AP-së

Yll Zeka – Oda e Avokatëve

Merite Krasniqi

Sylë Hoxha – kryeprokuror i
Prokurorisë Themelore në Prizren

Ymer Hoxha – Kryetar i Gjykatës
Themelore në Prizren

Naim Haxhosaj

Shoqata e Pulmologëve në Kosovë

Zana Cimili – Gazetare

Tanja Maksiq – Gazetare

Zana Limani – Grupi i Rrjetit të
Telekomunikimit

Nektar Zogjani
Njomza Salihi
Roza Maliqi

Teuta Hoxha
Tinka Kurti –Zëdhënëse
Trofta Istogu – Prodhues lokal

Zef Prendrecaj – Prokurori
Disiplinor
Zyhdi Haziri – Kryetar i Gjykatës
Themelore në Gjilan

TV Puls
Thomas Gnocchi – Drejtor i
Sektorit Politik, Ekonomik dhe
Integrimeve Evropiane në Zyrën e
BE-së në Kosovë

STAFI I MËPARSHËM &
INTERNËT

Valbona Mehmeti – Ambasada
britanike

Falënderojmë përzemërsisht të
gjithë anëtarët e mëhershëm
të stafit dhe praktikantët që
kanë qenë pjesë e BIRN-it në të
kaluarën:

Valdet Sala - Leviz Albania

Adelina Berisha

Valdete Daka – kryetare e KQZ-së

Anton Nrecaj

Valmir Ismaili - KDI

Ardian Lulaj

Vaton Durguti – Kryetar i Gjykatës
Themelore në Gjakovë

Bashkim Zeqiri

Una Hajdari - Gazetare

Edona Musa
Veton Mujaj- Syri i Vizionit
Ekrem Fazliu
Victoria Anderica – Access Info
Eronida Mataj
Viktor Popovic – Zyrtar i
Bashkëpunimit Zviceran

Fatih Sylka

Visar Azemi – KOSID

Fatos Ismajli

Shkelzen Dhomi
Korab Kusari
Lisar Morina
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