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3.
Rivendosje e
demokracisë

Qeverisje nga qytetarët,
për qytetarët

“Jam njëri prej shumë intelektualëve dhe qytetarëve të thjeshtë shqiptarë, që
politikën e kryeministrit të sotëm të Shqipërisë e percepton dhe e përjeton si
një politikë dhunuese e shfytyruese, me sharjet, me fyerjet, me shantazhet,
me kërcënimet, me mashtrimet dhe me gënjeshtrat e pandalshme...”Rexhep
Qosja.
Kjo politikë i hapi rrugë korrupsionit, që mban peng zhvillimin e vendit.
Kjo politikë krijoi ambjentin e përshtatshëm për lulëzimin e krimit në vendin
tonë.
Kjo politikë është përgjegjëse për humbjen e dhjetëra jetëve të pafajshme;
protestues, policë në krye të detyrës, qytetarë të thjeshtë.
Kjo politikë rrënoi imazhin e Shqipërisë si vend demokratik e liridashës.
Ne opozitarët e refuzuam këtë rrënim me shpirtin tonë, fjalën tonë, trupat
tanë.
Ne kishim kurajon ta kundërshtojmë, ne kemi forcën ta ndryshojmë.
Lirinë, demokracinë, drejtësinë e barazinë do t’i kërkojmë përditë në rrugën e
Rilindjes që duam.
Me përkushtim. Së bashku.
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Tregomu dhe shqiptarët udhën e punës së mbarë,
Bashkomi, bëmi vëllezër edhe fjeshtë shqiptarë,
Falmi, falmi Shqipërisë ditën e bardh’ e lirisë,
Udhën e vëllazërisë, vahn’ e gjithë mirësisë.
Nxirr të vërtetën në shesht, paskëtaj të mbretëronjë,
Errësira të përndahet, gënjeshtëra të pushonjë.
NAIM FRASHËRI, 1886
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Shtet i së
drejtës dhe
Drejtësi

S

ipas Departamentit të Shtetit, “Korrupsioni i
kudogjendur në të gjitha degët e qeverisjes, e
sidomos në sistemin e drejtësisë, mbetet një
problem serioz. Konsolidimi i vazhdueshëm i pushtetit në duart e partisë
në pushtet ka gërryer më tej besimin publik në pavarësinë e institucioneve
të vendit. … Kushtetuta parashikon një gjyqësor të pavarur. Megjithatë,
presioni politik, kërcënimet, korrupsioni i përhapur dhe burimet e
kufizuara shpeshherë penguan gjyqësorin të funksiononte në mënyrë
të pavarur dhe efikase. … Politizimi i emërimeve në Gjykatën e Lartë
dhe atë Kushtetuese rrezikon të shkatërrojë pavarësinë dhe integritetin
e këtyre institucioneve.” (Raporti Vjetor i Departamentit të Shtetit të SHBA mbi
të Drejtat e Njeriut për vitin 2011, datë 19 Prill 2013). Problem i rëndësishëm
është dhe aksesi në drejtësi, i cili është shënjestruar dhe nga Progres
Raporti 2012 i Komisionit Europian. Aksesi në drejtësi, veçanërisht për
shkak të kostove dhe tarifave të larta, nuk është i mundur për të gjithë
ata shqiptarë, të cilët jetojnë në kufijtë e mbijetesës ashtu si dhe për
kategoritë e grupet në nevojë. (Tarifat për kërkesë padi që paraqiten
në gjykatë: Për vërtetim fakti: 2005-100lekë, 2013-800lekë, Padi për
zgjidhje martese: 2005-1.500lekë, 2013-12.000; Padi për pavlefshmëri
të veprimeve juridike 2005-1.500lekë, 2013-12,000lekë; etj.) Vizioni ynë
është një drejtësi e besueshme, transparente, e barabartë për të gjithë
shtetasit. Prioriteti ynë madhor është ndërtimi i një shoqërie ku sundon
ligji dhe mbizotëron drejtësia sociale. Misioni ynë është konsolidimi i
sistemit kushtetues dhe shtetit të së drejtës, ku të gjithë shtetasit janë
të barabartë para ligjit dhe në zbatimin e tij. Ne besojmë se pa një
sistem drejtësie të pavarur, profesional, efiçient, të përgjegjshëm dhe
transparent, nuk mund të ketë shtet të së drejtës, siguri juridike, dhe si
rrjedhim zhvillim ekonomik të vendit.

“Neutraliteti, efikasiteti dhe pavarësia e Gjykatës së Lartë dhe Gjykatës
Kushtetuese ende nuk janë të garantuara. Procesi i emërimit të gjyqtarëve
të këtyre gjykatave mbetet një çështje shqetësuese për shkak të politizimit
të mundshëm. Ka shqetësime mbi bashkëpunimin ndërinstitucional,
alokimin buxhetor, planifikimin buxhetor dhe nivelin e burimeve njerëzore
në këtë sektor. Duke pasur parasysh rëndësinë e KLD-së, struktura e
saj administrative dhe organizative duhet të rishikohet urgjentisht, në
mënyrë që të rritet efikasiteti i saj, përgjegjshmëria dhe transparenca.
Sistemi i ri i harmonizuar i vlerësimit ende nuk është zbatuar. Ka pasur
pak progres në fushën e përgjegjësisë disiplinore dhe masat mbrojtëse
të integritetit.”(Progres Raporti 2012 për Shqipërinë Komisioni Europian)

Mirëqeverisje në raport me
ligjin dhe sistemin e drejtësisë
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Angazhimi Ynë
Sundim i ligjit, zbatim i tij në mënyrë
të barabartë për të gjithë dhe sistem
drejtësie i pavarur, efikas,
i përgjegjshëm dhe transparent
Zotimet Tona:

►► Funksionim dhe konsolidim i shtetit
të së drejtës duke jetësuar sundimin
e ligjit dhe zbatimin e tij në mënyrë
të barabartë për të gjithë.
►► Mirëqeverisje në raport me ligjin
dhe sistemin e drejtësisë duke
forcuar ligjshmërinë, transparencën,
përgjeshmërinë dhe pavarësinë
institucionale.
►► Fillim i një diskutimi të gjerë dhe
ngritje e një komisioni të posaçëm
për një reformë kushtetuese, që do
t’i shërbejë rivendosjes së balancave

ndërmjet pushteteve.
►► Miratim i një strategjie kombëtare
për reformat në sistemin e
drejtësisë, në funksion të vendosjes
së një marrëdhënieje të re ndërmjet
politikës e drejtësisë.
►► Hartim dhe miratim i ligjit për
organizimin dhe funksionimin
e institucionit të Presidentit të
Republikës.
►► Rishikim i legjislacionit material dhe
procedural, si dhe instrumentëve të

tjerë ligjorë, që mbrojnë të Drejtat e
Njeriut.
►► Nxitje dhe mbështetje e prokurorisë
dhe institucioneve të tjera të zbatimit
të ligjit për rihapjen e hetimeve dhe
për zbardhjen sa më shpejt të një
serë ngjarjesh të rëndësishme, që
kanë cënuar të drejtat dhe lirinë
themelore të qytetarëve, pronën dhe
pasurinë publike të vendit, shtetin e
së drejtës dhe që kanë pasur ndikim
të rëndësishëm në jetën e vendit të
tilla si ngjarja e 21 Janarit, tragjedia e
Gërdecit, korrupsioni në rrugën Durrës

– Kukës, privatizimet e paligjshme të pronës
publike, një sërë vrasjesh me sfond politik
apo me implikime të strukturave shtetërore,
deformimin e proceseve zgjedhore etj.
►► Respektim i lirive dhe të drejtave
themelore të qytetarëve, duke u
fokusuar në çështje si:
•

Aksesit në drejtësi.

•

E drejta e pronës.

•

Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore
dhe titujve të tjerë ekzekutivë.

•

Trajtimi human i personave të
privuar nga liria.

•

Strategjia e Drejtësisë për të
Miturit.

►► Rritje dhe forcim i ligjshmërisë,
transparencës dhe përgjegjshmërisë
në qeverisje.
►► Reformim i procesit ligjbërës
dhe përmbushje detyrimeve
për respektimin e pavarësisë së
institucioneve të drejtësisë.
►► Sistem kontrolli dhe verifikimi
për deklarimin e pasurisë dhe
parandalimin e konfliktit të
interesave, i përmirësuar dhe efikas.
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►► Nxitje pjesëmarrjes së publikut në
qeverisjen e vendit, duke hartuar
dhe miratuar një ligj të posaçëm për
referendumet.
►► Mbështetje për ngritjen pranë
çdo institucioni qëndror, të Zyrës
së Avokatit të Qytetarëve, që jep
shërbime të drejtpërdrejta për
qytetarët.
►► Ngritje e një sistemi të
bashkërenduar dhe të unifikuar për
procesin e hartimit të legjislacionit,
duke përfshirë konsultimin e
detyrueshëm me profesionistë të
së drejtës, grupe të interesit dhe
shoqërinë civile.
►► Paraqitje publike çdo fillim viti,
përmes Ministrisë së Drejtësisë, e
objektivave në procesin ligjbërës,
angazhimit për alokimin e burimeve
financiare dhe materialeve e
rekomandimeve përkatëse në fushën
e zbatimit të ligjit.
►► Krijim i një sistemi efektiv për
edukimin e shtetasve me frymën e

njohjes, respektimit dhe zbatimit
të ligjit.
►► Përmirësim i formimit juridik
profesional, fillestar dhe vazhdues,
të funksionarëve të sistemit të
drejtësisë.
►► Kontroll i vazhdueshëm mbi
fakultetet e drejtësisë, private dhe
publike, në funksion të rritjes së
nivelit të formimit juridik fillestar e
vazhdues.
►► Ndryshim rrënjësor dhe
modernizim i kurrikulave në
institucionet e arsimit juridik,
në përputhje me zhvillimet që
imponon procesi i integrimit
europian.
►► Përmirësim i rregullave dhe
kritereve ligjore mbi pranimin
e kandidatëve në Shkollën
e Magjistraturës, duke rritur
transparencën e këtij procesi dhe
përmirësuar metodologjinë.
►► Trajnim periodik i punonjësve
të administratës të sistemit të
drejtësisë dhe kushtëzim i ngritjes
në karrierë me rezultatet e
kualifikimit.
►► Mbështetje shoqërisë civile
dhe medias publike e private
për realizimin e programeve të
posaçme informative dhe edukative
në fushën ligjore.
►► Mbështetje botimit të librave
të xhepit “Ligji në jetën tuaj”, si
domosdoshmëri për njohjen nga
qytetarët e legjislacionit europian
dhe shqiptar.
►► Përcaktim i kritereve strikte të
rekrutimit të stafit akademik.
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“Gjykatat ishin të prekura nga korrupsioni, inefiçenca, intimidimet
dhe ndikimet politike. Shumë seanca gjyqësore janë zhvilluar në zyrat e
gjyqtarëve, çfarë ka sjellë një mungesë profesionalizmi dhe mundësi për
korrupsion. Këta faktorë kanë minuar autoritetin e gjyqësorit dhe kanë
kontribuar në dhënien e vendimeve gjyqësore kontroverse, duke sjellë një
zbatim jokoherent të së drejtës civile.” (Raporti Vjetor i Departamentit të
Shtetit të SHBA mbi të Drejtat e Njeriut për vitin 2011).

Integritet i pushtetit gjyqësor
Angazhimi Ynë
Reformë rrënjësore, afatgjatë
dhe gjithëpërfshirëse për të
rivendosur integritetin e pushtetit
gjyqësor dhe institucioneve të
sistemit të drejtësisë
Zotimet Tona:

►► Reformë e gjyqësorit për të
krijuar një sistem gjyqësor të
pavarur, të paanshëm, efiçient dhe
profesional.
►► Rishikim i vazhdueshëm i skemave
të qeverisjes së gjyqësorit, me
qëllim forcimin dhe pavarësinë
reale të këtij pushteti nga politika,
dhe bashkëveprimin institucional
efikas brenda sistemit të drejtësisë.

drejtësisë, zbatimit rigoroz, nga
gjykatat, të ligjit për të drejtën e
informimit.
►► Forcim i statusit të gjyqtarit dhe
prokurorit.
►► Funksionim efektiv i sistemit
të vlerësimit për gjyqtarët dhe
prokurorët.

►► Transparencë përmes hapjes së
sistemit gjyqësor.

►► Përmirësim i kritereve objektive për
rekrutimin, avancimin në karrierë
dhe transferimin e gjyqtarëve dhe
prokurorëve.

►► Rritje e transparencës, përmes
zhvillimit të seancave publike,
dixhitalizimit të arkivave gjyqësore
dhe atyre të institucioneve të

►► Vendosje e një sistemi gradash
për karrierën e gjyqtarëve dhe
prokurorëve, pavarësisht nivelit në të
cilin ata ushtrojnë funksionin e tyre.

►► Reformim i procesit të emërimit
të gjyqtarëve, të Gjykatës së
Lartë dhe Gjykatës Kushtetuese,
duke përcaktuar saktë kriteret që
duhet të plotësojnë kandidatët
dhe procedurat që ndiqen nga
Presidenti dhe Kuvendi për këto
emërime.
►► Krijim i një këshilli të pavarur
për përzgjedhjen e kandidatëve
që emërohen në institucione
kushtetuese nga Presidenti
i Republikës, me pëlqimin e
Kuvendit.
►► Trajtim financiar i përshtatshëm,
duke siguruar dinjitetin e
nevojshëm për gjyqtarin dhe
prokurorin.
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►► Kualifikim dhe trajnim profesional
i vazhdueshëm për gjyqtarët dhe
prokurorët.
►► Forcim i raportit të sistemit
gjyqësor me gjykatat europiane.
►► Krijim i një Sistemi Elektronik
Unik për të gjithë sistemin e
drejtësisë, për harmonizimin e
menaxhimit të çështjeve dhe
realizimit të transparencës.
►► Rishikim dhe përmirësim i
legjislacionit procedural, civil dhe
penal, për rritjen e efektivitetit të
proçedimit në gjykata.
►► Rishikim i legjislacionit të
pushtetit gjyqësor, në kuadrin
e veprimtarisë së një Komisioni
për Reformën Ligjore, pranë
Ministrisë së Drejtësisë, me
ekspertët më të mirë vendas e
ndërkombëtarë.
►► Hartim dhe miratim i

ndryshimeve në kodet e të drejtës
materiale e proçedurale civile,
penale dhe administrative, sipas
detyrimeve që imponon ligji “Për
Gjykatën Administrative.”
►► Forcim i autoritetit të Këshillit
të Lartë të Drejtësisë (KLD),
qartësim i kompetencave të tij,
zbatim i tyre në mënyrë efektive,
përmirësim i përbërjes së tij
përmes një procesi transparent,
dhe rritje e profesionalizmit.
►► Konsolidim i strukturave të
Ministrisë së Drejtësisë (MD).
►► Bashkëveprim institucional
midis KLD-së, MD-së,
Konferencës Gjyqësore
Kombëtare (KGJK), Zyrës
së Administrimit të Buxhetit
Gjyqësor (ZABGJ) dhe
Shkollës së Magjistraturës
(SHM), në funksion të
efiçencës të sistemit të
drejtësisë në tërësi.
► ► Reformim rrënjësor i
proçedurave të përzgjedhjes
së anëtarëve të KLD-së dhe
forcim i filtrit seleksionues të
kandidaturave, për të sjellë në
këshill juristë dhe gjyqtarë me
nivel të lartë profesional.
►► Ndryshime në ligjin për MDnë, ligjin e KLD-së e në atë
të pushtetit gjyqësor për të
përcaktuar rregulla më të
qarta mbi harmonizimin e
proçedurës së inspektimit
gjyqësor në të dy institucionet
(MD dhe KLD), duke
mbështetur parimin e roleve
dhe përgjegjësive të ndara, dhe
bashkëpunimin teknik ndërmjet
dy inspektoriateve.

Financim i sistemit
të drejtësisë
Angazhimi Ynë
Financim që garanton një sistem
drejtësie modern, të pajisur me
mjete financiare e burime njerëzore
të mjaftueshme dhe të kualifikuara
dhe paisjet e nevojshme për kryerjen
e detyrave përkatëse
Zotimet Tona:

►► Ulje ose eliminim i taksave dhe
shpenzimeve, që pengojnë aksesin
e grupeve në nevojë.
►► Forcim i sistemit të ndihmës
juridike falas për personat në
nevojë dhe ata me aftësi të
kufizuara.
►► Mbështetje sistemit të drejtësisë
nëpërmjet Buxhetit të Shtetit dhe
burimeve të tjera të përshtatshme,
me anë të programeve afatgjata,
që bazohen në përdorimin efiçient
e racional të buxhetit, investimeve,
shpenzimeve dhe burimeve të
disponueshme njerëzore.
►► Vendosje e një standarti

detyrues në Buxhetin e Shtetit,
sepse konsiderojmë tepër
të rëndësishme pavarësinë
financiare të prokurorisë dhe
gjykatave.
►► Masterplan i zhvillimit
infrastrukturor të sistemit të
drejtësisë, i shoqëruar me një
plan veprimi masash ligjore,
institucionale dhe administrative,
i cili do të parashikojë shtrirjen e
institucioneve dhe shërbimeve të
sistemit në të gjithë territorin.
►► Krijim i mjediseve të nevojshme
për zhvillimin e të gjitha
gjykimeve në seanca publike,
duke i dhënë fund zhvillimit të
gjykimeve në zyrat e mbyllura
të gjyqtarëve larg kontrollit të
publikut, mediave dhe gjithë
subjekteve të interesuara.

Reformë e prokurorisë
Angazhimi Ynë
Ndjekja penale dhe ngritja e akuzës
në Shqipëri si pjesë e një sistemi të
pavarur dhe efikas, në përputhje me
standardet e konsoliduara europiane

Zotimet Tona:
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►► Ristrukturim i prokurorisë me
qëllim përmirësimin e organizimin
hierarkik, lëndor dhe territorial të
prokurorisë, pavarësisë së saj dhe
statusit të prokurorëve.
►► Forcim dhe konsolidim i funksionit
kushtetues të prokurorisë, si
institucion i ndjekjes penale.
►► Forcim i bashkëveprimit midis
prokurorisë dhe policisë
gjyqësore.
►► Rritje e efiçiencës, duke
mbështetur strukturat e
prokurorisë dhe policisë gjyqësore
për kryerjen e hetimeve proaktive
dhe jashtë ndikimeve politike.
►► Reformë legjislative për forcimin
dhe konsolidimin e institucionit të
prokurorisë.
►► Riorganizim territorial i
prokurorisë, sipas riorganizimit të

gjykatave.
►► Përfundim i reformës standarde
të organizimit dhe funksionimit të
prokurorisë.
►► Fillim i një debati të gjerë, lidhur
me domosdoshmërinë e forcimit
të pavarësisë dhe efiçiencës së
institucionit të prokurorisë.
►► Mbështetje me burimet e
nevojshme njerëzore e financiare
për mirëfunksionimin e
prokurorisë.
►► Forcim i bashkëpunimit me
agjensitë e tjera të zbatimit
të ligjit dhe mundësimin e
ekspertizës teknike e asistencës
të specializuar ndërkombëtare.
►► Pavarësi financiare e prokurorisë
dhe gjykatave përmes vendosjes
së një standarti detyrues në
buxhetin e shtetit.

Drejtësi në shërbim të biznesit
Angazhimi Ynë
Krijim i një klime të favorshme
dhe të sigurt për biznesin vendas
dhe për investitorët e huaj

Zotimet tona:
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►► Zgjidhje alternative e
mosmarrëveshjeve si një prioritet i
rëndësishëm, me synim krijimin e
një klime të favorshme dhe sigurt
për investitorët vendas dhe të huaj.
►► Përmirësim cilësor i legjislacionit
tregtar në fushën e regjistrimit,
funksionimit dhe organizimit të
shoqërive tregtare, falimentimit
dhe ligjeve të tjera, që lidhen me
veprimtarinë e komunitetit të
biznesit.
►► Rritje e transparencës për
procedurat e regjistrimit
në Qendrën Kombëtare
të Regjistrimit (QKR) dhe
shndërrimin e saj në një
shërbëtore të vërtetë të biznesit.
►► Krijim i një Sistemi Elektronik
Unik për të gjithë sistemin e
regjistrimit të biznesit në organet
tatimore, organet e qeverisjes
vendore dhe Inspektoriatin

e Punës, për harmonizimin e
menaxhimit të çështjeve dhe
realizimit të transparencës.
►► Ridimensionim i rolit të
arbitrazhit të brendshëm,
inkurajimit për aplikimin
e formave të pajtimit dhe
negocimit, përpara nisjes
së procedurave gjyqësore
dhe rishikimit të ligjit për
ndërmjetësimin dhe zgjidhjen e
mosmarrëveshjeve.
►► Përmirësim cilësor i legjislacionit
tregtar në fushën e regjistrimit,
funksionimit dhe organizimit të
shoqërive tregtare, falimentimit
dhe ligjeve të tjera që lidhen me
veprimtarinë e komunitetit të
biznesit.

Standarte në profesionet e lira
Angazhimi Ynë
Arritja e standardeve europiane
për sa i përket shërbimeve ligjore,
që i ofrohen çdo qytetari
Zotimet Tona:

►► Kujdes i veçantë ndaj shërbimeve
ligjore dhe profesioneve të lira
duke rritur cilësinë, pa cënuar
pavarësinë e tyre, dhe synuar
që shërbimet të jenë sipas
standarteve europiane dhe
plotësisht në shërbim të qytetarit.
►► Ngritja në një nivel më të lartë
profesional të avokatisë, noterisë,
shërbimit përmbarimor dhe
shërbimit të ekspertizës ligjore,
të cilat duhet t’i nënshtrohen
parimeve të integritetit moral dhe
rregullave të etikës për të qenë
efiçiente në funksion të rritjes së
cilësisë.
►► Mbështetje Dhomës Kombëtare
të Avokatisë dhe Dhomës
Kombëtare të Noterëve
për edukimin e trajnimin e
vazhdueshëm të avokatëve e
noterëve.
►► Nxitje, nëpërmjet formave ligjore
dhe institucionale, rritjes së

përgjegjshmërisë të ushtruesve
të profesioneve të lira në
veprimtarinë e tyre.
►► Mbështetje Dhomës Kombëtare
të Noterëve për modernizimin e
shërbimit të Noterisë.
►► Vendosje e kritereve rigorozisht
të qarta, në lidhje me ata që
ushtrojnë profesionin e noterit për
trajnimin dhe testimin periodik të
tyre.
►► Hartim e miratim i ndryshimeve
të nevojshme ligjore për rritjen
e cilësisë, transparencës,
efikasitetit e përgjegjshmërisë
në funksionimin e shërbimit
përmbarimor.
►► Krijim i entiteteve të pavarura të
ekspertizës ligjore shkencore në
të gjitha fushat, në mënyrë që
të garantohet një ekspertim nga
profesionistë, realisht të pavarur dhe
larg ndikimeve klienteliste e partiake.
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“I gjori shqipëtar, është i shtrënguar dit e
natë të rrinjë me armë në dorë që të ruajë gjën
e shpirtin e tija, se më të shumtën e herës
qeveritari bashkohet me hajdutnë për të rrjepur
njerëzinë e ndershëm.”
SAMI FRASHËRI, 1899
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Rend dhe
Siguri

K

ur Partia Demokratike erdhi në qeveri evidentoheshin
8250 krime në vit. Në 2012 u evidentuan 20 688
krime gjatë vitit. Diferenca në shtatë vjet qeverisje
është 12 438 krime më shumë. Do të thotë që vit pas viti progresioni i
rritjes së kriminalitetit është mesatarisht 1500 krime. Vetëm viti 2012 në
raport me vitin 2011 evidentoi 3029 vepra penale më shumë. Shqipëria
e sotme ka koeficientin më të lartë të vrasjes për 100 mijë banorë në
Europë dhe në rajon. Shqipëria e sotme është vendi europian me numrin
më të madh të vdekjeve në rrugë, në një kohë që ka numrin më të vogël të
makinave për banorë. Kemi katër herë më pak makina për banorë sesa në
çdo vend europian dhe kemi katër herë më shumë vrasje në rrugë, vdekje
dhe plagosje bashkë sesa në çdo vend evropian. Krimi ka depërtuar edhe
në familje. Gratë dhe fëmijët janë më shpesh viktima të dhunës në familje.
Sipas vrojtimit kombëtar të INSTAT, 1 në 2 gra dhunohet emocionalisht
dhe 1 në 3 gra dhunohet fizikisht. Krimi ka depërtuar në shkolla duke bërë
shumë shkolla publike vende të pasigurta për fëmijët dhe të rinjtë. Shkeljet
e rregullave të qarkullimit rrugor si vepra penale në vitin 2012 janë 4
herë më shumë se në vitin 2007. Prioriteti ynë madhor është ndërtimi
i një shoqërie ku sundon ligji dhe ku ka drejtësi sociale. Për ne, siguria
individuale dhe kolektive është një e drejtë themelore e çdo personi, dhe
njëherësh e mirë publike e detyrim i shtetit për ta garantuar atë realisht
në praktikë. Në përmbushjen e kësaj detyre, veprimi ynë politik e shoqëror
do të udhëhiqet nga respekti për kushtetutën dhe zbatim i kushtetutës dhe
ligjeve. Qasja jonë do të jetë afatgjatë dhe gjithëpërfshirëse veçanërisht
përsa i përket parandalimit të krimit. Ne do ta ulim në mënyrë drastike nivelin
e pasigurisë, numrin e krimeve dhe kundravajtjeve të çfarëdollojshme në
dëm të qytetarit, të shoqërisë e të territorit. Policia e Shtetit Shqiptar do
jetë garancia e sigurisë së çdo qytetari të vendit tonë.

Angazhimi Ynë
Zmbrapsje e krimit dhe rivënie
e Policisë së Shtetit në krye të
detyrës, në 300 ditët e para të
qeverisjes, duke bërë realitet dhe
moton tonë:
“Një Polici–Një Shtet”.
ZOtimet tona:

►► Normalizim i situatës së rënduar të
rendit publik, që në vitin e parë të
qeverisjes.
140

►► Hartim dhe vënie në zbatim e
strategji për parandalimin e krimit
urban që në 300 ditët e para të
qeverisjes.
►► Garantim i rendit dhe sigurisë në
parametra e standarde europiane,
të vlerësuar nga perceptimi
i publikut, të monitoruar nga
faktorë dhe aktorë jo partiakë apo
shtetërorë dhe të pavarur.
►► Mënyrë e re qeverisjeje, e
përgjegjshme, transparente
në fushën e sigurisë; me vizion
dhe politika të qarta, duke
ndërtuar e menaxhuar një sistem
institucionesh të koordinuar dhe
eficentë.
►► Profesionalizëm e përkushtim për
mbrojtjen e zbatimin e ligjit dhe
arritjen e standardeve më të larta
të sigurisë dhe rendit publik në të
mirë të shtetit, shoqërisë dhe çdo

individi.
►► Vendosje e kulturës së zbatimit
të ligjit nga të gjithë dhe ndaj të
gjithëve.
►► Polici në shërbim të publikut dhe
me publikun në mbrojtje të ligjit.
►► Reformim i policisë së shtetit dhe i
institucioneve të tjera të sigurisë.
►► Riorganizimi rrënjësor i Policisë
së Shtetit dhe i të gjitha forcave të
tjera të sigurisë publike mbi bazën
e një reforme shumëplanëshe.
►► Rikthim i dinjitetit të punonjësit të
policisë, duke filluar nga uniforma,
etika e komunikimit, ushtrimit të
detyrës dhe shpërblimi deri te
promovimi i vlerave më të mira
brenda policisë së shtetit.
►► Në mandatin e parë të qeverisë
sigurojmë që inspektori i policisë të
paguhet 570 mijë lekë;
•

Kryeinspektori të paguhet

632 mijë lekë;
•

Nënkomisari të paguhet 727
mijë lekë;

•

kriminal;
•

Komisari të paguhet 800
mijë lekë;

Antidroga, drejtimi i luftës
kundër trafiqeve të qenieve
njerëzore;

•

•

Kryekomisari të paguhet
880 mijë lekë.

Armëve, eksplozivëve,
antiterrori;

•

•

Drejtuesi të paguhet 1 milion
e 12 mijë lekë;

Drejtimi i luftës kundër
pastrimit të parave dhe
korrupsionit;

•

Njësitë speciale të agjentëve
në mbulim;

•

Policia shkencore, antikrimi
kompjuterik;

•

Trupa operacionale e
drejtimeve dhe ndërhyrjeve;

•

Mbrojtja e dëshmitarëve;

•

Analiza e raportimeve ditore
e policisë së rendit dhe
qarkullimit në terren;

•

Drejtuesi i parë të paguhet 1
milionë e 113 mijë lekë;

•

Zëvendësdrejtori të paguhet
1 milionë e 280 mijë lekë;

•

Drejtori i Përgjithshëm të
paguhet 1 milion e 470 mijë
lekë.

►► Në mandatin e parë qeverisës
garantojmë:
•

Strehim për të gjitha familjet
e policëve të vrarë në krye të
detyrës.

•

Punësim për të gjitha gratë
e policëve të vrarë në krye të
detyrës.

•

Përkujdesjen për arsimimin
e të gjithë jetimëve të luftës
së shtetit me krimin.

•

Pagesën e asiguracionit për
jetën e çdo uniforme blu nga
shteti si kontribut i të gjithë
shoqërisë.

►► Themelim i Byrosë Kombëtare të
Hetimit me pjesë përbërëse
•

Analizën e informacionit

►► Rishikim të gradave dhe rekrutim
shembullor.
►► Mundësi për të konkuruar në
mënyrë transparente për çdo
qytetar të këtij vendi, i cili është
sot punonjës apo është i larguar
dhe provon se ka aftësitë dhe
integritetin moral për t’u bërë
pjesë e trupës së policisë.
►► Përcaktim i një sistemi karriere
dhe gradash që i përgjigjet
formimit profesional, aftësisë
dhe devotshmërisë ndaj ligjit dhe
publikut.
►► Kthim i policisë në komunitet, aty
ku s’ka hyrë prej vitesh, në zona të
thella dhe zona urbane, ku policia

lë jashtë mbulimit, kontrollit dhe
patrullimit lagje të tëra.
►► Rimarrje në dorë e kontrollin mbi
territorin në 300 ditët e para të
qeverisjes.
►► Garantim i rendit dhe sigurisë në
parametra e standarde europiane,
të vlerësuar nga perceptimi
i publikut, të monitoruar nga
faktorë dhe aktorë jo partiakë apo
shtetërorë dhe të pavarur.
►► Rritje e nivelit të raportimit të
krimit dhe regjistrimi i çdo vepre
penale.
►► Masa disiplinore, administrative
dhe politikë penale e ashpër ndaj
nëpunësve të shtetit që shkelin
ligjin dhe të drejtën e barazisë para
tij.
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►► Vendosje e bashkëpunit
efektiv mes institucioneve dhe
komunitetit.
►► Rritje e bashkëpunimit të policisë
me shkollat dhe qytetarët për
parandalimin e situatave që mund
të shkojnë në krim.
►► Investim në parandalimin e krimit
për një siguri të jetës dhe të
pasurisë kudo dhe për të gjithë.
►► Parandalim i krimit me një qasje të
integruar; programe ekonomike,
sociale përfshirje e komunitetit
dhe programe rintegruese në
komunitet.
►► Parandalim i krimit me anë të
programeve të parandalimit të
situatave të krimit.
►► Parandalim i viktimizimit të grave,

vajzave, fëmijëve, moshuarve,
minoriteteve, personave me aftësi
të kufizuara dhe personave me
orientim seksual të ndryshëm.
►► Parandalim i veprave penale për
shkak të pakujdesisë (si vrasjet,
plagosjet, aksidentet rrugore).
►► Parandalim i krimeve të dhunshme
me anë të kufizimit të rrethanave
dhe shkaqeve që prodhojnë dhunë.
►► Parandalim i kriminalitetit të të
miturve dhe ndaj të miturve mes
një politike gjithëpërfshirëse me
synim integrimin e të miturve në
shoqëri .
►► Parandalim dhe luftë krimet në
fushën ekonomike dhe krimin e
organizuar.
►► Përkushtim i veçantë barazisë para
ligjit me synim zbatimin e ligjeve
në praktikë.
►► Forcim i bashkëpunimit
ndërkombëtar, veçanërisht me
vendet e rajonit dhe të Bashkimit
Evropian në luftën me krimin e
organizuar dhe terrorizmin.
►► Fuqizim i instrumenteve operativë
dhe të analizës me synim luftën
kundër krimit të organizuar
në kuadër të bashkëpunimit
ndërkombëtar, veçanërisht me BE.
►► Zhvillim më tej i nivelit e sigurisë
për rendin publik në gjithë
territorin e vendit si dhe për
kontrollin e kufijve tanë shtetërore.
►► Përmirësime ligjore dhe
funksionale të institucioneve të
sigurisë dhe rendit publik.

Në 2005 u regjistruan 8.250
krime, në vitin 2012 kishte 20.688
krime. 12.438 krime më shumë

►► Konsolidim i sistemit dhe
institucioneve të sigurisë publike.
►► Riorganizim i sistemit dhe
institucioneve të sigurisë së
brendshme, në përputhje me
kushtetutën dhe përgjegjësitë
institucionale, mbi parime të tilla
si:
• përgjegjshmëria;
• besueshmëria;
• llogaridhënia,
• mirë-menaxhimi.
►► Vënie në jetë e programeve dhe
strategjive si pjesë e strategjisë së
sigurisë kombëtare dhe programit
qeverisës.
►► Përafrim dhe harmonizim i
mëtejshëm i legjislacionit në
fushën e sigurisë me standardet

europiane në fushë.
►► Rritje efikasitetit të punës për
zbulimin, hetimin dhe dërgimin
para drejtësisë të autorëve të
krimit.
►► Krijim i të gjitha mundësitë ligjore,
njerëzore dhe financiare për një
sistem drejtësie penale efektive.
►► I japim energji të re
institucioneve të drejtësisë duke
i nxjerrë nga lodhja, apatia,
sulmi vazhdueshëm i poleve
të ndryshme të pushtetit dhe
krimit.
►► Interesi i viktimës do të jetë
në qendër të vëmendjes në
parandalimin e krimit dhe në
sistemin e drejtësisë penale.
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“…ky shakaxhi që pretendon
oksidentalizëm e liberalizëm… kur
shkel liritë e popullit dhe shkatërron
arkën e shtetit për të arrirë qëllimet
e tij personale, e ky shakaxhi sot na
vjen për votëbesim… e për të mbaruar
shakanë kolosale e groteske që ka nisur
mbi kurrizin e këtij shtetit të mjerë.”
FAn NOLI

Idevet t’bukura, shpresavet lulzore
Veç emni u ka mbetë.
Veç një qëllim i naltë t’ban me durue,
E zemrën ta forcon;
Ndër kundërshtime s’vyen kurrë me u ligshtue
Mjer’ ai që nuk qindron!
luigj gurakuqi

146

Çmontimi
i sistemit të
korrupsionit dhe
kulturës së pandëshkueshmërisë

N

ën pushtetin e Partisë Demokratike
korrupsioni është kthyer në sistem
që kushtëzon qeverisjen në çdo
nivel të saj. 1.3 Miliarde USD janë nxjerrë ilegalisht jashtë
Shqipërisë nga klasa e korruptuar, për vitet 2005-2010»
Indeksi Financiar Global (GFI). Korrupsioni në rritje bëri
që në vitin 2012 Shqipëria të zbresë 18 vende në renditje,
duke u klasifikuar nga Transparency International si vendi
më i korruptuar në Europë. Pushteti kontrollon për qëllime
korruptive çdo të mirë publike, çdo kontratë publike, çdo
liçencë e leje për të ushtruar aktivitet sipërmarrës në
formë konçesionare apo tërësisht të pavarur dhe çdo
ankand publik, duke privatizuar vit pas viti prona publike në
kundërshtim me interesin publik. Janë alarmante rastet
kur investimet publike orientohen pikërisht në ato zona,
ku klientët e pushtetit kanë interesa ekonomike, apo ku
për të njëjtat arsye prona kthehet nga tokë bujqësore në
tokë urbane, ose kalon nga e drejta e pronarëve legjitimë
në zotërimin e pronarëve të krijuar nga ky sistem. Në 8
vite të qeverisjes së PD-së prona dhe pasuria publike u
administrua në kundërshtim flagrant me interesin publik.
Tregjet më të rëndësishme dhe më fitimprurëse në Shqipëri
janë të kapura nga rrethi i klientëve të pushtetit. Ndërsa,
vendimmarrja klienteliste dhe e korruptuar e qeverisë,
ka krijuar mjedis për zgjerimin e aktivitetit kriminal të
pastrimit të parave të pista. Jemi të gatshëm t’i japim fund
kësaj situate dramatike, duke vendosur konkurrencën e
ndershme dhe interesin publik në themel të qeverisjes
sonë, për ta hapur dhe zhvilluar ekonominë e shoqërinë.
Njëkohësisht për të çmontuar sistemin e korrupsionit do
të shqyrtojmë imtësisht çdo praktikë korruptive dhe do të
kërkojmë me këmbëngulje drejtësi për çdo shkelës të ligjit
në dëm të interesit publik.

Angazhimi Ynë
Shqyrtim i imët i çdo praktike
korruptive dhe këmbëngulje për
drejtësi në çdo rast të shkeljes së
ligjit në dëm të interesit publik

Zotimet tona:
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►► Hartim, brenda 100 ditëve të
para të qeverisjes, i Strategjisë
Antikorrupsion në Sistemin
e Drejtësisë, duke përfshirë
si subjekte të saj gjyqtarët,
prokurorët dhe administratën e
tyre, por edhe policinë, avokatët,
noterët si dhe agjencitë e tjera
të ngarkuara me zbatimin
e vendimeve gjyqësore
(përmbarimin, burgjet, hipotekat
etj).
►► Hartim, brenda 100 ditëve të para
të qeverisjes, të një plani veprimi
për çmontimin e korrupsionit me
masa konkrete e transparente
për publikun.
► ► Vendosje e një standardi të
ri të përgjegjësisë publike
në funksion të çmontimit të
korrupsionit dhe kulturës së
pandëshkueshmërisë.

►► Përmirësim dhe rritje e
efikasitetit të sistemit të
kontrollit dhe verifikimit për
deklarimin e pasurisë dhe
parandalimin e konfliktit
të interesave, në lidhje me
ministrat, deputetët, gjyqtarët,
prokurorët dhe zyrtarët e lartë të
shtetit.
►► Vënie në dispozicion të drejtësisë
të çdo të akuzuari, si dhe
pezullim të çdo zyrtari të lartë
të administratës publike që
përballet me drejtësinë.
►► Vendosje e konkurrencës së
ndershme dhe interesit publik në
themel të qeverisjes sonë.
► ► Garantim i transparencës
institucionale me qëllim rritjen
e shkallës së disponibilitetit të
të dhënave për qytetarët, sipas
modelit qeverisës “Open data

governance.”
►► Përmbushje e detyrimeve që vijnë
nga anëtarësimi në partneritetin
për një qeverisje të hapur.
►► Respektim i të drejtave të
parashikuara për akses në
informacionin me interes publik
dhe për transparencën e procesit
vendimmarrës.
►► Zhvillim dhe zbatim i platformave
të e-governance, e-administration
dhe e-justice, si platforma
të ofrimit të shërbimeve për
qytetarët.
►► Zbatim i projekteve për
promovimin e integritetit dhe
qeverisjes së mirë në partneritet
me shoqërinë civile.
►► Përdorim i strategjive të
komunikimit për tema të antikorrupsionit, duke e vendosur
theksin në përfshirjen aktive
të publikut dhe të mediave në
denoncimin e akteve korruptive.
►► Garantim i integritetit dhe
transparencës të sistemit
gjyqësor përmes promovimit
të masave anti-korrupsion
dhe të standardeve të etikës
profesionale.
► ► Zbatim i strategjisë për
integritet në sistemin gjyqësor,
si dhe reformim i plotë i
mekanizmave disiplinorë në
sistemin gjyqësor.

►► Integritet në radhët e anëtarëve
të parlamentit, duke zbatuar
rekomandimet e GRECO-s për
“Parandalimin e korrupsionit në
rastet e anëtarëve të parlamentit,
në radhët e gjyqtarëve dhe të
prokurorëve.”
►► Adoptim i kodit etik të anëtarëve
të parlamentit.
►► Transparencë mbi financimin e
partive politike dhe fushatave
elektorale.
►► Reformim i sistemit të
prokurimeve publike me qëllim
vendosjen e mekanizmave të
parandalimit të korrupsionit në
këtë sistem.
►► Promovim i një ekonomie
tregu konkuruese, ku të gjithë
operatorëve privatë t’iu ofrohet
konkurrencë e ndershme.
►► Zbatim i standardeve të OECD,
BE dhe OKB për parandalimin e
korrupsionit në sektorin privat.
►► Garantim i integritetit, efikasitetit
dhe transparencës në të gjitha
nivelet e administratës publike.
►► Lehtësim i procedurave
administrative për lëshimin e
lejeve, liçencave, autorizimeve
etj.
►► Sigurim i transparencës në
sistemin e vlerësimit dhe
kontrollit tatimor dhe doganor.
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“Atdhetarë!… ka ardhur koha …të mendojmë më me pjekuri dhe më me guxim,
të këmbejmë udhë duke marrë këtej e tutje si shëmbëll kombet e përparuara të botës.
Dhe kështu një ditë edhe ne, me vullnetin e zotit …të rreshtohemi në sërën e
kombeve të qytetëruara. Duke synuar këtu, le të shkojmë përpara me ballë hapur,
me guxim, me durim dhe me këmbëngulje.”
Naum Veqilharxhi, 1845

152

Rigjallërim
i shoqërisë
civile dhe i lirisë
së shtypit

K

KRT dhe RTSH janë shembuj flagrant të
moszbatimit të ligjit nën qeverisjen e PD-së.
Sipas ligjit, të dyja këto institucione duhet
të jenë të balancuara dhe anëtarët duhet të jenë të zgjedhur nga
shoqëria civile. Por, në realitet, sot kemi një KKRT tërësisht politike
dhe të njëanshme. Kandidaturat e fundit, përfshirë kryetaren, nuk
kanë ardhur nga shoqëria civile. Ato nuk janë propozuar në mënyrë
të balancuar. Ato vijnë vetëm nga PD dhe i shërbejnë asaj. Raportet
në KKRT janë më shumë një balancë interesash brenda PD, se sa
ato të një institucioni të pavarur. Problemi me pavarësinë është tipari
dallues i pushtetit të Partisë Demokratike. Problem, ky, që ndër të
tjera ka goditur rëndë shoqërinë civile, e cila nuk ka pavarësinë
e duhur për të shprehur hapur qëndrimet e veta me interes
social e kombëtar. Sektori OJF i shoqërisë civile ka pësuar rënie.
Arsyet e kësaj gjendjeje janë të shumta. Në krye të tyre qëndron
presioni qeveritar, i cili shoqërohet me klientelizëm dhe mungesë
transparence në ndarjen e fondeve publike, mungesë qartësie
të kuadrit ligjor të OJF dhe mungesë të mjedisit mbështetës. Ne
besojmë se fuqizimi i shoqërisë civile është një mjet i rëndësishëm
në mbylljen e hendekut mes qytetarëve dhe institucioneve. Ne do
të bëhemi promotorët e klimës së shëndetshme për pavarësinë,
efektivitetin dhe qëndrueshmërinë e shoqërisë civile. Me qeverisjen
tonë kthimi i medias publike në një përfaqësuese të denjë të
taksapaguesit shqiptar dhe zëdhënëse të interesit qytetar, do të jetë
shumë i shpejtë dhe i qëndrueshëm. Marrëdhëniet me median do të
rinovohen duke i dhënë fund presioneve e favoritizmit. Respekti për
mendimin ndryshe, dhe kritika si burim përmirësimi e reflektimi, do
të kthehet në normalitet.

Kuadri ligjor ekzistues cënon rëndë pavarësinë e aktivitetit të sektorit
jo-fitimprurës, duke vënë shenjën e barazimit mes tij dhe biznesit, e
rrjedhimisht duke e rënduar atë me taksa. Ky kuadër ligjor është krejtësisht
i paqartë dhe abuziv për sa i përket marrëdhënieve të sektorit me shtetin,
dhe si i tillë krijon pasiguri e i hap shtigje keqpërdorimit pushtetar. Ky kuadër
ligjor është absolutisht i paqartë dhe evaziv përsa i përket detyrimeve të
sektorit, mënyrës së raportimit dhe marrëdhënieve të tij me shtetin. Për
rrjedhojë në sektor mbizotëron ndjenja e pasigurisë, që rritet veçanërisht
para fushatave elektorale, siç edhe në rastin e zgjedhjeve lokale të 2011,
si pasojë e kontrolleve dhe gjobave abuzive të policisë tatimore.

Shoqëria Civile,
bashkëndërtuese e demokracisë
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Angazhimi Ynë
Qeverisje në mbështetje të
fuqizimit të shoqërisë civile në
vend, përmes jetësimit të një
partneriteti konkret, real dhe
shumëplanësh
Zotimet Tona:

►► Përmirësim i legjislacionit dhe
masave financiare, që rregullojnë
veprimtarinë e OJF-ve duke i
konsideruar ato shërbëtorë të
interesit publik, dhe jo atij vetjak.

►► Ofrim i praktikave më të mira në
shërbimet ndaj grave, fëmijëve, të
moshuarve, romëve, dhe grupeve
të tjera në nevojë, në funksion të
fuqizimit të këtij sektori.

►► Lehtësim i aksesit të OJF-ve në
qeverisje dhe përfshirje e tyre
në vendimmarrje, në lidhje me
politikat sociale, ekonomike dhe
legjislative.

►► Realizim i një procesi të gjerë
konsultativ me shoqërinë civile
për nismat e reja ligjore, si dhe për
monitorimin e vlerësimin e tyre.

►► Asistencë ndaj këtij sektori për të
rritur kapacitetet e tij në fushën
e shërbimeve, të cilat ende nuk
përballohen nga shteti.

►► Përmirësim i informacionit
për OJF-të nga institucionet
shtetërore në funksion të
bashkëpunimeve afatshkurtra,
afatmesme dhe afatgjata të

planifikuara, sipas fushës së
veprimit dhe prioriteteve të çdo
ministrie apo institucioni.
►► Rritje e transparencës nga ana
e institucioneve zyrtare, me
anë të publikimit mundësive të
bashkëpunimit dhe rregullave
për aplikimin e organizatave, në
projekte të ndryshme.
►► Rishikim i përbërjes së bordit
të Agjencisë Shtetërore për
Shoqërinë Civile, duke bërë të
mundur pjesëmarrjen e emrave
me integritet të përfaqësuesve të
shoqërisë civile.
►► Mbështetje organizatave
jofitimprurëse, që nxisin
pjesëmarrjen e komunitetit në
problemet e vendit, nismat për
shërbimet sociale, mjedisin dhe

luftën kundër korrupsionit.
►► Krijim i mundësive që organizatat
e shoqërisë civile të mund të
aplikojnë për të mbuluar ato
shpenzime, të cilat në asnjë rast
nuk mbulohen nga burime të tjera.
►► Zhvillim i kuadrit ligjor të OJFve, në mënyrë që të nxitet
mbështetja e këtij sektori nga
biznesi vendas, filantropia dhe
shërbimet vullnetare.
►► Zgjidhje e problemit të TVSH-së
për organizatat, duke aplikuar
zgjidhjet që janë bërë në rajon.
►► Iniciativa që garantojnë
menaxhimin e fondit për shoqërinë
civile nga një institucion i pavarur
nga ekzekutivi dhe i miratuar nga
parlamenti.

Qeveria shqiptare e këtyre 8 viteve ka dështuar në mundësitë që
i ofrohen publikut e veçanërisht medias për aksesin e informacionit.
Përpjekjet e qeverisë kanë qenë maksimale për të penguar gazetarinë
investigative veçanërisht me anë të mungesës dhe vonesës së aksesit
të informacionit, që u ofrohet gazetarëve. Dixhitalizimi, që ka si afat final
mesin e vitit 2015, ishte një mision i pamundur për qeverinë aktuale, e cila u
kujdes vetëm për dixhitalizimin e të ashtuquajturit televizion publik. Arritjet
teknologjike të medias shqiptare janë rezultat i largpamësisë dhe punës e
përpjekjeve të admirueshme të disa sipërmarrësve mediatikë në Shqipëri,
por jo të qeverisë, e cila, në vend t’i mbështesë, është bërë penguesja
e tyre. “Arritja” e vetme e qeverisë shqiptare për sa i përket sektorit të
medias është korrupsioni fantastik që bëhet me reklamat qeveritare. Këto
reklama, në shumicën e rasteve të padobishme dhe absolutisht korruptive,
nuk ndahen në bazë të vlerës së tregut, numrit të audiencës të stacioneve
apo numrit të tirazhit të shitjeve të shtypit të përditshëm, por në bazë të
lidhjeve klienteliste dhe korruptive që ka qeveria me stacione dhe gazeta
afër saj. Incidentet e dhunës kundër gazetarëve dhe presioni bërë medias
nga politika apo biznese afër saj, përbëjnë një tipar dallues të ndërmarrjes
mediatike të qeverisë së PD, në këto 8 vite qeverisjeje. Ndërsa kuadri ligjor,
që garanton pavarësinë e medias është tërësisht i deformuar në praktikë.
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Media e lirë, detyrim ndaj publikut
Angazhimi Ynë
Rithemelim i shërbimit radioteleviziv
publik duke ia kthyer atë shqiptarëve,
bashkë me një kuadër ligjor
transparent, që zbatohet dhe
respekton integritetin e lirinë e medias
Zotimet Tona:

► ► Garantim përmes një “freedom
of information act,” (akti
për lirinë e informacionit)
të standardeve të plota
ndërkombëtare, akses të
menjëhershëm të gazetarëve

në çdo dokument zyrtar të çdo
dikasteri qendror apo agjencie
shtetërore.
► ► Përmirësim i ligjit për të drejtën
e informimit dhe vendosje
e kufijve më të shkurtër

kohorë për afatet e marrjes
së përgjigjes nga administrata
publike për të gjithë, e
veçanërisht gazetarët.
► ► Kthim në funksionalitet i
faqeve zyrtare të institucioneve
publike dhe ministrive, duke u
mundësuar qytetarëve akses
më të madh, kohë të dhënies
së përgjigjes të monitoruar
elektronikisht, dhe proces më
transparent.
► ► Hartim i një liste shteruese të
kritereve, në lidhje me rastet
kur informacioni mund të
refuzohet.
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► ► Përmirësim i standardeve
ligjore të së drejtës së
informimit, sipas legjislacionit
të vendeve të përparuara në
këtë drejtim.
► ► Ndërmarrje e një nisme ligjore
për uljen dhe sanksionimin e
gjobave të vëna gazetarëve
gjatë qeverisjes së djathtë.
► ► Aplikim në raste kur gjykata i
vlerëson si gjoba të arsyeshme,
që shkojnë në progres të
drejtë me nivelin e pagave të
gazetarëve shqiptarë.
► ► Sponsorizim i transmetuesve
dixhitalë për familjet pa të
ardhura, dhe dhënie e kredive të
buta për familjet me të ardhura
të ulëta.
► ► Akses në lehtësitë e
transmetimit, si një kusht i

rëndësishëm liçensimi, ku
rregullatorit të ristrukturuar do
t’i ofrohet një mandat i qartë
për të parandaluar pasojat
negative të monopolizimit.
► ► Kritere liçensimi objektive,
transparente, jodiskriminuese,
dhe një proces liçencimi i drejtë
dhe transparent, i administruar
nga një organ realisht i pavarur
rregullator.
► ► Transformim i TVSH-së, duke
e kthyer atë në një stacion
realisht publik e duke i dhënë
këtij sektori forcë nëpërmjet
garantimit të pavarësisë së
KKRT dhe RTSH.
► ► Drejtim i TVSH-së nga
profesionistë dhe rritje e rolit
të Këshillit Drejtues, që do
përbëhet nga të zgjedhur me
kritere profesionale dhe jo
partiake.
► ► I japim një shtysë të re sektorit
të medias publike me anë të:
•

krijimit të një portali të ri
informacioni, që furnizohet
nga të gjithë operatorët
publikë në rrethe, ku
veprojnë degë të radios dhe
televizionit publik;

•

krijimit të mundësisë së
dallimit të sektorit publik
me atë privat;

•

jetësimit të një politike,
që mbështet vënien e disa
programeve në internet në
dispozicion të publikut.
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► ► Miratim i ligjit për lirinë e
shtypit dhe pluralizmin e
informacionit, që i përgjigjet tre
objektivave kryesore:
•

luftës kundër centralizimit;

•

garancisë për një pavarësi
të reale të redaksive;

•

mbrojtjes efikase të
burimeve të gazetarëve.

•

teleshikues apo dëgjues»
nëpërmjet mjeteve të
ndryshme, si mediatorëve të
informacionit dhe sektorit të
marrëdhënieve me audiencën.
► ► Ndryshim i procedurave
politike të zgjedhjes së
anëtarëve të KKRT-së në
favor të performancës
profesionale, për t’u ofruar të
gjithë transmetuesve vendorë
e kombëtarë trajtim të njëjtë
para ligjit.

Ligj për lirinë e shtypit dhe
pluralizmin e informacionit,
i cili:
• Mbështetje zhvillimit të
• inkuadron pjesëmarrjen
një mjedisi social, politik
e mediave kombëtare në
e juridik, të përshtatshëm
mediat lokale
për forcimin e këtij
• modernizon dispozitivin
pushteti përcaktues për
e kontrollit të
shëndetin e demokracisë.
multimedias për të
integuar aty shtypin
• Marrje e të gjitha masave
(përfshirë shtypin
për ndalim e rreptë të çdo
falas) dhe internetin
lloj piraterie televizive.
• vendos njohjen ligjore
të ekipit redaksional në
• Mbështetje e veçantë
çdo media të shkruar
mediave lokale (radio e
• kërkon përcaktimin
televizion), të cilat, banorët
e kartës së saktë
lokalë, i ndiejnë më afër
editoriale dhe
shumëllojshmërisë së
deontologjike, ku
problematikave të tyre të
paraqiten garancitë e
përditshme.
pavarësisë editoriale
dhe angazhimet
► ► Mbështetje e plotë dhe
e marra kundrejt
pakursim medias, që ajo të
lexuesve, nga të gjithë
kthehet në mbikëqyrëse të
ata që marrin pjesë në
cilësisë së qeverisjes.
botim.
► ► I japim fund presioneve
► ► Propozim për krijimin e një
qeveritare, të çfarëdo natyre,
Këshilli Konsultativ për
mbi çfarëdo ekrani apo tribune
Programet, duke synuar dhe
mediatike me qëllim deformimin
marrjen në konsideratë të
e vijës editoriale.
mendimeve të «qytetarëve

