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FJALA E DREJTORIT EKZEKUTIV

Jeta Xharra Drejtoreshë Ekzekutive
Jeta Xharra është një gazetare e
mirënjohur në Kosovë dhe në Ballkan,
dhe moderatore e emisionit të
aktualiteteve “Jeta në Kosovë”, që ka fituar
shumë çmime.

Gazetari e përkushtuar
që lufton për të mirën e
përgjithshme
Kur Kosova po shënonte vitin e pestë si shtet i pavarur në
vitin 2012, një sundim i njollosur i ligjit dhe institucionet e
dobëta, kanë vazhduar të jenë sfidat kryesore. Kjo pasqyrë
e problemeve të mëdha ka vazhduar të stagnojë progresin
e vendit dhe i është bërë barrë qytetarit të zakonshëm të
vendit. Me gjithë këto sfida, BIRN Kosova ka zhvilluar gazetari
hulumtuese që ka sjellë ndryshime të rëndësishme dhe
domethënëse për jetën e kosovarëve.
Këtë e kemi bërë përmes mbulimit të storieve specifike – të
përshkruara në mënyrë kronologjike në ditarin e impakteve
në fund të këtij raporti – storie që kanë zbuluar korrupsion,
padrejtësi dhe keqpërdorime. Këto raporte të publikuara
në produktet e BIRN Kosovës në TV, online dhe shtyp, i
kanë shtyrë institucionet që të ndërmarrin veprime për t’i
përmirësuar problemet e të metat. Kjo më dëshmon mua që
stafi i talentuar dhe i dedikuar prej 61 anëtarësh në BIRN
si dhe 17 anëtarë të tjerë që punojnë me partnerin tonë të
produksionit televiziv, Internews Kosova, kanë bërë një punë
të mrekullueshme duke i shërbyer kësaj shoqërie përmes
një forme unike të gazetarisë së angazhuar dhe përkushtuar.
Gazetarët tanë nuk raportojnë vetëm atë që ndodh sot; ata
luftojnë për një të ardhme më të mirë – me rezultate të
prekshme. Modeli ynë i gazetarisë së angazhuar ka tërhequr
vëmendjen edhe përtej Ballkanit. Në vitin 2012 ne i kemi
mirëpritur një ekip gazetarësh e aktivistësh të shoqërisë
civile nga Lindja e Mesme që ishin të interesuar të dëgjonin
për sfidat e funksionimit të medias së pavarur në fazën e
post-revolucionit dhe post-konfliktit.
Gazetarët e “Drejtësia në Kosovë” u vunë në veprim
menjëherë pas raportimit të një qytetari se një polic kishte
kërkuar ryshfet për t’i rregulluar një tiketë të trafikut. Kamerat
tona xhiruan momentin e mitmarrjes dhe polici i përfshirë
në këtë rast, ishte arrestuar menjëherë. Raportimi I Gazeta
Jeta në Kosovë dhe Prishtina Insight po ashtu detyruan dy

politikanë të rëndësishëm që të japë dorëheqje nga interesat
biznesore që binin në konflikt me pozitat e tyre publike.
Jeta në Kosovë, programi kryesor i BIRN edhe gjatë vitit të
tij të shtatë në transmetim ka vazhduar të vendos standard
të reja. Në Dhjetor të vitit 2012, raportoi nga Afrika e Jugut
për vlerësimin e ndikimeve problematike shëndetësore dhe
ambientale të një termocentralit me qymyr të mbështetur
nga Banka Botërore, projekt ky i ngjashëm me atë që Banka
Botërore po e shtyn në Kosovë.
Para zgjedhjeve lokale të vitit 2013, BIRN Kosova kishte
bërë presion për më shumë llogaridhënie nga Kryetarët e
Komunave të Kosovës. Përkatësisht, qëllimi ynë ishte që të
shohim nëse secili Kryetar veç e veç i zgjedhur në vitin 2009
kishte realizuar premtimet e fushatës zgjedhore apo jo. Seria
e debateve tona të quajtura “Jeta në Komunë” udhëtoi në çdo
komunë për të ofruar një platformë për qytetarët e zakonshëm
që të shtrojnë pyetje sfiduese për udhëheqësit lokal. Ne po
ashtu i kemi transmetuar premtimet e kandidatëve të bëra
në vitin 2009, për të vendosur një baze të qartë të vlerësimit
nëse kandidatët I kanë përmbushur apo jo.
Në vitin 2012 u privilegjuam nga vlerësimi i South East Europe
Media Organisation (SEEMO) dhe Asociacioni i Gazetarëve
Profesionistë të Kosovës me 4 çmime – kryesisht për storie
që kishin zbuluar korrupsion. Këto mirënjohje reflektojnë mbi
talentin dhe dedikimin e stafit tonë, të cilat dua t’i falënderoj
dhe uroj për sjelljen e ndryshimeve të vërteta në jetën e
Kosovarëve. Ka qenë një rrugëtim i jashtëzakonshëm për
mua, në nivelin personal dhe profesional që të punoj me një
grup të tillë të dedikuar të njerëzve në Kosovë dhe ata nga
rrjeti ynë rajonal i BIRN.

Jeta Xharra

Drejtoreshë Ekzekutive e BRIN-it
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Anëtarët
e Bordit

BIRN REGIONAL

BIRN KOSOVA

Ana Petruševa

Ardian Jashari

Per Byman

Lindita Tahiri

Drejtoreshë, Maqedoni

Sekretar Gjeneral, Radiohjälpen,
Suedi

Steve Crawshaw

Sekretar Gjeneral, Amnesty International

Partner Menaxhues, MDA

Ligjëruese në Universitetin e Prishtinës

Zana Limani

MR në Teknologji Informative dhe
Komunikim, MSc në Inxhinieri Elektronike

Tim Judah

Gazetar, The Economist

Wolfgang Petritsch

Kryesues i Bordit të Fondacionit Evropian për
Kulturë

Birn Kosova STAFF
Jeta Xharra

Drejtoreshë Ekzekutive

Alban Selimi
Gazetar

Albulena Sadiku

Menaxhere e projekteve

Amet Murtezi
Kamerman

Ardian Lulaj

Monitorues i Shërbimeve Publike
në Gjilan, Partesh, Kamenicë dhe
Ranillug

Arian Hyseni
Menaxher i IT

Arlind Loxha

Avdyl Beqiri

Monitorues i Shërbimeve Publike në
Mitrovica and Vushtrri

Bajramcurr Hasani

Monitorues i Shërbimeve Publike në
Skenderaj

Bardh Shkreli
Gazetar

Besianë Gashi

Monitorues i Shërbimeve Publike në
Podujeva and Obiliq

Bujar Aruqaj

Hulumtues junior

Dardan Sinani
Kamerman

Monitorues i Shërbimeve Publike në
Drenas dhe Prishtine

Donjeta Demolli

Armend Zenelaj

Donjetë Hoxha

Monitorues i Shërbimeve Publike në
Decan, Gjakova, Junik

Artan Mustafa

Manging Editor of Gazeta Jeta në
Kosovë

Astrit Perani

Producent i terrenit (Kamerman dhe
montazher)

Asistente e projektit

Junior Gazetar

Edona Musa
Gazetar

Ekrem Fazliu

Asistent producent

Erëlehta Popaj

Monitorues i Shërbimeve Publike në
Rahovec and Malisheva

Erlina Tafa

Monitorues i Shërbimeve Publike në Viti
and Prishtina

Faton Osmani
Gazetar

Florent Spahija

Monitorues senior i Gjykatave

Flutura Kusari

Koordinatore e projekteve

Genc Nimoni

Monitorues senior i Gjykatave

Gresa Musliu

Asistente e Projekteve

Hysen Gara

Menaxher i skenës

Jeton Ispahiu

Producent i Master Control

Kaltrina Hoxha

Koordinatore e projekteve

Khaled Lawrence Marzouk
Redaktor i Prishtina Insight
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Korab Basha

Parim Olluri

Leart Kryeziu

Petrit Çollaku

Producent i terrenit

Gazetar Hulumtues

Monitorues i Shërbimeve Publike në
Deçan dhe Gjakova

Gazetar

Liridona Hyseni

Monitorues senior i Gjykatave

Junior Gazetar

Petrit Kryeziu

Menaxher i Financave

Monitorues i Shërbimeve Publike në
Prizren, Dragash and Suhareka

Mergime Ujkani Vrajolli

Ramize Hyseni

Monitorues i Shërbimeve Publike në
Lipjan dhe Drenas

Asistente e Zyrës

Muhamet Hajrullahu

Project Assitant

Nate Tabak

Monitorues i Shërbimeve Publike në
Peja and Istog and Klina

Vlora Osmani

Monitorues i Shërbimeve Publike në
Ferizaj, Kacanik, Shtime, Hani I Elezit
and Shterpce

Qazim Hasanaj

Lum Ademi

Redaktor Menaxhues

Ukë Selimaj

Shengjyl Osmani
Syzana Firza-Puka
Zyrtare e Financave

Redaktor i Prishtina Insight

STAFI I INTERNEWS KOSOVA
Faik Ispahiu

Avdyl Gashi
Intern

Driton Nimani

Producent Ekzekutiv

Besnik Krivanjeva

Kreshnik Gashi

Gazetar/Moderator

Fatmir Aliu

Montazher

Visar Kryeziu

Valdet Salihu

Asistent-producent

Kaltrina Rexhepi

Kameraman/Montazher

Kastriot Jahaj

Stiven Kolaj

Gazetar/Moderator of Drejtësia në
Kosovë

Kameraman/Montazher

Agon Syla

Intern për IT

Asistent Producent

Florina Hajdini

Asistente e projekteve

Yllka Hoxha

Asistente e administratës dhe financave

Eset Derguti
Njomza Salihu
Gazetare junior

Jeton Musliu
Gazetar

Kameraman/Montazher

Gazetar/Moderator

Intern për gazetari / Hulumtuese
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VLERËSIM I PËRGJITHSHËM

Misioni ynë
Si një organizatë e pavarur jo-qeveritare, BIRN Kosova
ekziston në mënyrë që të ofrojë momentumin për tranzicionin
demokratik të Kosovës, duke promovuar llogaridhënien,
transparencën, sundimin e ligjit dhe reformën e politikave.

Vizioni ynë
“Për mua, Prishtina Insight do
të thotë ‘thënia e së vërtetës’
dhe të folurit drejt, autorë të
profilit të lartë, angazhimin
qytetar dhe assesi gazetari
të pakuptimtë. Të gjitha këto
komponente janë esenciale
për zhvillimin e mëtejshëm
të shoqërisë kosovare.
Kështu që, unë shpresoj që,
së bashku me produktet e
tjera simotra, në ueb dhe
televizion, ky ekip i fortë do
të vazhdojë të japë pasqyrë
të drejtë dhe serioze në këtë
kohë te tabloideve.”
Samuel Zbogar
Udhëheqës i Zyrës së Bashkimit Evropian dhe Përfaqësues
Special i BE-së

Pasi që kemi filluar me më pak se 5 persona në staf, BIRN
Kosova tani ka evoluuar 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.
BIRN Kosova tani ka një ekip prej 61 profesionistësh
të fushave të ndryshme dhe 16 kontribuues lokalë
dhe ndërkombëtarë, të cilët punojnë në zhvillimin dhe
implementimin e programeve tona në vazhdimësi. Si një
organizatë e pavarur jo-qeveritare, BIRN Kosova ekziston
në mënyrë që të ofrojë momentumin për tranzicionin
demokratik të Kosovës duke promovuar llogaridhënien,
transparencën, sundimin e ligjit dhe reformën e politikave.
Qasja e BIRN Kosovës është kombinimi i projekteve të
saj me ato të rrjetit rajonal të BIRN-it me një perspektivë
të qëndrueshmërisë afatgjate të institucioneve dhe
rezultateve.
BIRN Kosova synon të shërbejë si mbikëqyrës i
institucioneve publike, përmes monitorimit të punës
së institucioneve publike dhe qeverisëse, ta mbështes
rrugën e tyre dhe reformën drejt arritjes së kritereve dhe
standardeve të Bashkimit Evropian. Për më shumë, përmes
prodhimit të debateve televizive të drejta, të balancuara e
të sakta dhe trajnimit të të rinjve për aftësi debatimi dhe
argumentimi, BIRN-i synon të promovojë dhe inkurajojë
kulturën e debatit në Kosovë.
Vizioni i BIRN-it është të qenit organizata primare 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 ynë.

VLERËSIM I PËRGJITHSHËM

BIRN KOSOVA

Metoda dhe qasja
Gazetari që vepron
si kujdestar

Gazetari që
vepron në terren

Prodhimet e BIRN-it kanë që të gjitha
të përbashkët një gjë thelbësore –
ato i mbajnë llogaridhënës personat
e fuqishëm. Kjo realizohet përmes
intervistave sfiduese dhe goditëse,
jashtëzakonisht shumë të shikuara,
debate televizive mirë të menduara
dhe argumentuara, storie të detajuara
hulumtuese, që bazohen në dokumente
publike, e të cilat ndihmojnë në krijimin
e një kulture të gazetarisë që shërben si
kujdestar i proceseve në Kosovë.

Ne besojmë fuqishëm që në mënyrë që të
tregojmë një storie që ofron informacion
të saktë, të drejtë dhe të balancuar, kjo
mund të bëhet vetëm duke qenë sa më
afër njerëzve që preken nga çështja që
trajtohet. Stafi i BIRN Kosova prej 61
anëtarëve dhe kontribuuesve veprojnë
në të gjithë Kosovën. Monitoruesit tanë
të shërbimeve publike dhe gazetarët
mbulojnë aktivisht 24 komuna në të
gjithë Kosovën.

Gazetaria që është
e përkushtuar dhe
sjell ndryshime

Gazetaria që trajnon
për përsosmëri

Ne besojmë që nuk mjafton thjesht të
raportohet korrupsioni nëse institucionet
nuk ndërmarrin asnjë veprim pas
raportimit tonë. Për këtë arsye, stafi ynë
përmban një ekip profesionistësh ligjorë
– të cilët dërgojnë në prokurori raste, të
cilat shumicën e kohës vijnë si rezultat
i monitorimit dhe raportimit tonë. Stafi
ynë, po ashtu, monitoron zgjedhjet dhe
asnjëherë nuk heziton që të bëjë ankesa
zyrtare për shkeljet e vërejtura.

Që prej themelimit në vitin 2005,
BIRN Kosova në bashkëpunim me
Internews Kosova dhe BIRN hub, ka
trajnuar më shumë se 300 gazetarë,
monitorues të gjykatave dhe hulumtues
të nacionaliteteve të ndryshme që
jetojnë në Kosove. Ngritja e kapacitetit
të mediave në mënyrë që të prodhojë
gazetari profesionale mbetet nevojë e
domosdoshme për një shtet të ri dhe
me popullatë të re, siç është Kosova.
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BIRN KOSOVA

Aktivitetet

6

E mbuluara nga Monitoruesit e Shërbimeve

14

Publike dhe të Gjykatave

3

11

12

2

1
13

7

9

16

25

10
8

26

15
5

17

24

19
23
18

4

20
21

22

1

2

3

4

5

Peja
Gjykata e Qarkut, Gjykata Komunale dhe Shërbimet Publike

Prishtina
Gjykata e Qarkut, Gjykata Komunale dhe Shërbimet Publike

Vushtrri
Gjykata Komunale dhe Shërbimet publike

Prizren
Gjykata e Qarkut, Gjykata Komunale dhe Shërbimet Publike

Gjilan
Gjykata e Qarkut, Gjykata Komunale dhe Shërbimet Publike

6

Mitrovica

7

Klina

8

Gjakova

9

Decan

Gjykata e Qarkut, Gjykata Komunale dhe Shërbimet Publike

Gjykata Komunale dhe Shërbimet publike

Gjykata Komunale dhe Shërbimet publike

Gjykata Komunale dhe Shërbimet publike

10

11

12

Junik
Shërbimet Publike

Istog
Gjykata Komunale dhe Shërbimet
publike

Skenderaj
Gjykata Komunale dhe Shërbimet
publike

13

Drenas

14

Podujeve

15

Fushe Kosove

16

Lipjan

17

Shtime

18

Shterpce

Gjykata Komunale dhe Shërbimet
publike

Gjykata Komunale dhe Shërbimet
publike

Shërbimet Publike

Gjykata komunale and Shërbimet
Publike

Shërbimet Publike

Gjykata komunale and Shërbimet
Publike

19

20

21

22

23

Ferizaj
Gjykata komunale and Shërbimet
Publike

Kacanik
Gjykata komunale and Shërbimet
Publike

Han i Elezit
Shërbimet Publike

Dragash
Gjykata komunale and Shërbimet
Publike

Viti
Gjykata komunale and Shërbimet
Publike

24

Rahovec

25

Malisheve

26

Kamenice

Gjykata komunale and Shërbimet
Publike

Gjykata komunale and Shërbimet
Publike

Gjykata komunale and Shërbimet
Publike

HARTA E AKTIVITETEVE

Jeta në Kosovë

Prishtina Insight

Gazeta Jeta në Kosovë

BIRN KOSOVA

Harta e aktiviteteve
Prodhimi medial:
raportimi analitik,
hulumtues dhe
debate
TV: “Jeta në Kosovë” dhe
“Drejtësia në Kosovë”
“Jeta në Kosovë” (programi më i
popullarizuar javor i çështjeve aktuale
në Kosovë ka filluar në 2012 një program
në Afrikën Jugore. “Jeta në Kosovë” ka
analizuar se si një termocentral qymyri, i
financuar nga Banka Botërore, ka efekt të
dëmshëm në shëndet dhe në mjedis ku
jetojnë komunitete të ndryshme. Duke e
ditur mbështetjen e Bankës Botërore për
një termocentral të ngjashëm në Kosovë,
“Jeta në Kosove” tenton të tregojë pasojat
e vërteta të kësaj përpjekjeje.
“Drejtësia në Kosovë” në vitin 2012
ka fituar çmimin ‘Raportet më të Mira
Hulumtuese Kundër Korrupsionit 2012’
për ekspozimin e rasteve të korrupsionit
dhe padrejtësisë.

WEB: Gazeta JnK, kontributi
nga Kosova për Balkan Insight
dhe Balkan Transitional Justice
Gazeta Jeta në Kosovë Gazeta Jeta në
Kosovë është portali me i lexuar online/

në internet i BIRN Kosova, në gjuhën
shqipe, i cili është themeluar me qëllimin
që të ofrojë informata objektive dhe
analiza që i plotësojnë standardet e larta
të gazetarisë që i ka BIRN-i. Në 2012
ishte produkti me rritjen më të shpejtë
të audiencës, i cili, në po të njëjtin vit
arriti afërsisht një milion vizitorë. BIRN
Kosova është pjesë e ekipit regjional që
prodhon burimet kryesore në regjion për
lajmet dhe analizat më të thella online/
në internet.

SHTYP: Prishtina Insight
Prishtina Insight, e cila ka goditur një
moment të rëndësishëm në vitin 2012
kur botoi numrin e 100 të gazetës në
nëntor të këtij viti. Artikulli kryesor i
këtij numri ishte “Hetimet detyrojnë dy
politikanë të Kosovës ta lejnë biznesin”, i
cili kishte shumë rëndësi, sepse raportoi
se si njeri nga deputetët e parlamentit
dhe një kryetar komune janë tërhequr
nga interesat e tyre të biznesit pas
dy hetimeve zyrtare të nxitura nga
raportimet e gazetës.

Monitorim &
Avokim
BIRN Kosova ka 15 monitorues nëpër
gjykata dhe në shërbime publike,

sikurse janë komuna, sistemi i arsimit
dhe i shëndetësisë, të cilët janë aktivë
pothuajse në të gjitha komunat e Kosovës.
Gjatë vitit 2012, rrejti i monitoruesve të
BIRN-it, të cilët gjinden në 26 komuna
të Kosovës, kanë monitoruar 1,441
seanca gjyqësore. Ata kanë vazhduar me
prodhimin e raporte me rekomandimin
se cilat institucione lokale duhet të
përcillen/monitorohen.

Trajnime dhe
zhvillim i mediave
Në vitin 2012 BIRN Kosova ka trajnuar
40 të rinj nga komunitetet rom, ashkali
dhe egjiptian, në përdorimin e mjeteve
mediale dhe në aftësimin bazik për
gazetari. Ata janë bërë pjesë e ekipit të
BIRN-it që kanë shkruar artikuj dhe atyre
që kanë filmuar debatet.
Gjithashtu, BIRN-i ka dërguar 300 kërkesa
për qasje në dokumentet publike në
institucione, dhe kështu, ka promovuar
kulturën gazetareske të raportimit duke u
bazuar në dokumente.

07

08

HARTA E AKTIVITETEVE

Jeta Xharra

Muhamet Hajrullahu

Intervistë me Madeleine Albright

Moderatore e shpërblyer me çmime të ndryshme
gazetareske

moderator i Jeta në Kosovë

Life in Kosovo interviews

PRODHIME MEDIALE

Produksion televiziv
“Jeta në Kosovë (JnK)”Program televiziv i aktualiteteve
“Life in Kosovo” ka ngërthyer në vete pyetje të vështira dhe sfiduese për vendimmarrësit,
debate dinamike dhe të hollësishme në studio rreth temave kontroverse, e që janë
transmetuar në Televizionin Publik të Kosovës që nga viti 2005. JnK mbulon çështjet
më të rëndësishme politike dhe sociale në Kosovë. Rreth moderatores Jeta Xharra, që ka
fituar shumë çmime gazetareske, është publikuar një profil në New York Times, ndërsa në
tetor të vitit 2012, ajo ka fituar çmimin për Nxitje të Mirëkuptimit në Evropën Juglindore,
të dhënë nga Organizata e mediave të Evropës Juglindore (SEEMO) me bazë në Vjenë.
Në janar të vitit 2012,“Jeta në Kosovë” transmetoi një emision të xhiruar në Afrikë të Jugut,
gjatë Konferencës së Durbanit për Ndryshime Klimatike. Ky emision analizonte efektet
që kishte në komunitetet lokale, ESCOM, termocentrali i mbështetur nga Banka Botërore,
kishte në ujë, shëndet dhe ambient. Emisioni po ashtu shërbeu si një paralajmërim
për një projekt të ngjashëm që Banka Botërore dëshiron ta financojë në Kosovë. Në
dhjetor të vitit 2012,“Jeta në Kosovë” transmetoi një program të moderuar nga Muhamet
Hajrullaju, për sulmet e grupeve ekstremiste fetare mbi aktivistët e organizatave LGBT,
që po organizonin një ngjarje në Prishtinë. Në këtë program, Avokati i Popullit në Kosovë,
dënoi ashpër këto sulme, pikëvështrime këto që binin në kundërshtim me përfaqësuesit
e grupeve fetare të pranishme në debat bashkë me të.
”Jeta në Kosovë” po ashtu mbulon çështje politike, ekonomike dhe sociale, që kanë
fokus të veçantë në tema të korrupsionit, konfliktit të interesit dhe llogaridhënies së
institucioneve publike. Debatet gëzojnë pjesëmarrjen e udhëheqësve më të lartë të
Qeverise dhe opozitës – që shumë shpesh sfidohen nga aktivistë të shoqërisë civile,
analistë, profesorë universitarë dhe palë të tjera të interesit. Debatet pasurohen me
reportazhe nga terreni duke i sjellë kështu problemet reale nga terreni në të gjithë
Kosovës dhe vendosur në agjendën e politikës ditore të kryeqytetit.

64

Numri i debateve të prodhuara nga BIRN-i në vitin 2012.
Këto debate kanë ndihmuar në rritjen e transparencës dhe
llogaridhënies se akterëve kyç të përfshirë në proceset
vendimmarrëse në Kosovë.

“Jeta Xharra ka
vazhduar gazetarinë
energjike në shërbim
të interesit publik…
Qartazi, ajo nuk i
frikësohet konflikt,
një kualitet ky që
ajo ia atribuon
metamorfozës nga një
studente e dramës në
fikser të BBC-së gjatë
kohës së luftës.”
New York Times,
“E vendosur që të hedh dritë mbi të vërtetën
në Kosovë”, 29 nëntor, 2011

HARTA E AKTIVITETEVE

“Jeta në Komunë”
Në kuadër të 64 debateve të JnK-së të prodhuara dhe transmetuara në vitin 2012, 33
kanë qenë pjesë e një serie debatesh të quajtura “Jeta në Komunë”. Meqenëse zgjedhjet
e radhës për nivelin lokal janë të parapara të mbahen në vitin 2013, ne kemi dashur
të matim arritjet e kryetarëve të komunave të zgjedhur në vitin 2009. Tri vite kishin
kaluar nga zgjedhja e tyre dhe ishte koha që të rishikohet mandati i tyre qeverisës para
mbajtjes së zgjedhje tjera.
BIRN-i udhëtoi në secilën komunë të Kosovës dhe ritransmetoni para kryetarëve të
komunave premtimet e dhëna dhe rishikoi e analizoi arritjet dhe dështimet e tyre.
Qytetarët e komunave dhe publiku kishin mundësinë që të shtrojnë pyetje për kryetarin
e tyre, drejtpërdrejtë.
“Jeta në Kosovë” ka një audiencë javore prej mbi 350.000 shikuesish që shikojnë debatet
tona në transmetimin tokësor, satelitor dhe online të RTK-së dhe në ueb-faqen e “Jeta
në Kosovë”. Një arkiv i plotë i të gjitha emisioneve është po ashtu e qasshme në uebfaqen zyrtare të emisionit, www.jetanekosove.com. Për më shumë, “Jeta në Kosovë” ka
vendosur edhe prezencën e saj në media sociale, përkatësisht në facebook. Debatet
tona ngjallin reagime të fuqishme nga shikuesit që i adresojnë ato përmes telefonatave
apo letrave/e-mail të dërguar në adresën tonë. Ata kanë qenë të suksesshëm në arritjen
e një numri të konsiderueshëm të qytetarëve që raportojnë raste të korrupsionit dhe
padrejtësive në jetën e tyre të përditshme.

“Mendoj që BIRN-i
bën një punë të
mrekullueshme
hulumtuese dhe ka
dëshmuar që gazetaria
profesionale, e pavarur
dhe hulumtuese mund
të ekzistojë. Është i
vetmi medium që i
sfidon zyrtarët e lartë
institucional edhe në
rastet e korrupsionit.”
Alma Lama
Lëvizja Vetëvendosje

350,000
shikues

“Jeta në Kosovë” ka shikueshmëri javore prej
mbi 350,000 shikues

Debati: Jeta në Kamenicë
Komuna e Kamenicës
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HARTA E AKTIVITETEVE

“Drejtësia në Kosovë” (DnK) emision
televiziv hulumtues dhe javor
“Drejtësia në Kosovë”, që transmetohet që nga viti 2010, mbulon çështje të drejtësisë,
policisë dhe sigurisë. Emisioni bazohet në monitorimin e gjykatave dhe në të dhënat e
mbledhura nga monitoruesit e vendosur në 26 komuna të Kosovës. Ky emision fokuset
në çështje të sundimit të ligjit dhe përdoret nga qytetarët si platformë për qytetarët
që të raportojnë raste të pazgjidhura ende nga gjykatat dhe policia. Në momentin që
DnK hedh në dritë një problem të caktuar dhe interviston të gjitha palët, i detyron
institucionet që veprojnë, gjë që Kosovës në përgjithësi i mungon.
Gjatë vitit 2012, BIRN-i ka prodhuar 38 emisione “Drejtësia në Kosovë”. Një arritje
kulmore e radhës është arritur me rastin e kapjes në kamerë të një rasti të korrupsionit
me ndihmën e qytetarit që e raportoi rastin. “Mitoja në polici”, një emision ku gazetarët
hulumtues të DnK-së ekspozuan një polic në detyrë duke kërkuar 200 euro nga një
qytetar, në mënyrë që t’ia hiqte tiketën e trafikut. Si rezultat i emisionit, polici ishte
arrestuar dhe më vonë edhe gjykuar. Kreshnik Gashi dhe Alban Selimi, dy gazetarët
hulumtues, të cilët e xhiruan këtë emision bashkë me kameramanët Valdet Salihu e Visar
Kryeziu, fituan një çmim për storien më të mirë televizive të vitit kundër korrupsionit..

“Unë besoj që BIRN-i
bën një punë të
shkëlqyeshme me
fokus në probleme
të caktuara, ngase
na ka ndihmuar ne,
që përmes raportimit
në mënyrë të
pavarur dhe korrekte
t’i identifikojmë
problemet dhe
mangësitë që i kemi
dhe të marrim masa
për t’i përmirësuar ato”
Fejzullah Hasani
Kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës.

Kreshnik Gashi,
Alban Selimi
& Parim Olluri
Storia më e mirë televizive e vitit kundër
korrupsionit

26

MONITORIMI

në komuna

Emisioni bazohet në të gjeturat e monitorimit
të gjykatave nga monitorues të shpërndarë në
26 komuna të Kosovës.

HARTA E AKTIVITETEVE

WEB PRODUKT

Gazeta Jeta në Kosovë
nga 2011 deri sot

Informata dhe
Analiza Objektive
Gazeta Jeta në Kosovë është produkt
online në gjuhën shqipe, i cili ofron
analiza dhe informacione objektive, duke
u bazuar në standardet e përgjithshme
gazetareske të BIRN-it.
Në dhjetor të vitit 2012, Asociacioni i
Gazetarëve Profesionist të Kosovës, ka
shpërblyer një seri artikujsh hulumtues
të Parim Ollurit për ndërlidhjet e politikës
me biznesin, me çmimin e stories më të
mirë anti-korrupsion në media online.
Ai u shpërblye për një seri artikujsh që
trajtonin pasurimin e familjarëve dhe
miqve të Kryeministrit Hashim Thaçi.
Sipas arsyetimit të jurisë, çmimi është
dhënë duke u bazuar në kualitetin dhe
ndikimin që ka pasur storia hulumtuese
dhe në këmbënguljen për të zbuluar
thellësinë e korrupsionit.

NË SHIKIM TË PARË

Mbi 400 artikuj të gjatë hulumtues dhe
analitikë
Rreth 2,300 lajme ditore rreth çështjeve
aktuale duke përfshirë informacione nga
komunat e Kosovës.
Rreth 100 profile të personave me ndikim,
që zakonisht janë individë kundërthënës
Rreth 230 kolumne dhe opinione që kanë
të bëjnë me aktualitete, çështje politike,
ekonomike, sociale, ambientale etj.
Mbi 52 karikatura
Rreth 250 letra të shkruara nga aktivistë
të shoqërisë civile, palë të ndryshme të
interesit, qytetarë aktivë të Kosovës, artistë,
shkrimtarë, shkrues blogjesh etj.
Mbi 3,000 fotografi origjinale të realizuara
nga stafi i BIRN-it
2.1 milionë shikime faqesh nga rreth 1
milion vizitorë
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HARTA E AKTIVITETEVE

PRODHIMET PËR WEB

Balkan Insight dhe
Balkan Transitional Justice
BI që nga viti 2006 e deri më sot dhe BTJ që nga viti 2011 e deri më sot

Qasja regjionale
BIRN Kosova është pjesë e ekipit
regjional që prodhon Balkan Insight
dhe Balkan Transitional Justice, burimet
kryesore online për lajme dhe analiza të
thella me kontekst lokal e regjional.
Mediume të rëndësishme dhe agjenci
lajmesh nga regjioni kanë publikuar
vazhdimisht përmbajtjen e Balkan
Insight, sikur edhe mediume, si The
Guardian, The New Statesman, The
Atlantic, The Christian Science Monitor,
Der Standard, Neue Zurcher Zeitung,
The Huffington
Post, The Economist si dhe EU Observer.
Për më shumë, BIRN Kosova kontribuon
edhe në prodhimin e produktit
tjetër online të dedikuar drejtësisë
tranzicionale, e Balkan Transitional
Justice, të lansuar që nga shkurti i vitit
2012 dhe që ka të gjithë përmbajtjen
e saj të përkthyer në disa gjuhë të
regjionit

NË SHIKIM TË PARË

5,140

lajme

450

artikuj premium

228

analiza

59

komente

76

editoriale,

41

intervista,

42

hulumtime,

28

profile,

1.5
3.7

milion vizitorë,
milionë shikime të
ueb-faqes

HARTA E AKTIVITETEVE

SHTYP

Prishtina Insight
“Prishtina Insight ka
vendosur një standard
të lartë të raportimit
në Ballkan. Vazhdoftë
kështu edhe për një
kohë të gjatë”
Tim Judah
The Economist

Gazeta dy-javore e BIRN, Prishtina
Insight, ka arritur në një pikë të re në
vitin 2012, me publikimin e edicionit
të 100-të, në muajin nëntor. Artikulli
i faqes së parë të këtij edicioni,
“Hetimet detyrojnë dy udhëheqës
të lartë të Kosovës të largohen nga
bizneset e tyre”, ka pasur një rëndësi
të veçantë, për shkak se Prishtina
Insight kishte raportuar se si një
deputetë i parlamentit të Kosovës dhe
një kryetar komune ishin tërhequr
nga interesat e tyre biznesore pas
dy hetimeve që kishin rezultuar pas
raportimit të parë të gazetës.
Ky artikull është vetëm një shembull
i standardeve të larta të raportimit
hulumtues të Prishtina Insight.
Artikuj të tjerë kanë zbuluar një
marrëveshje ilegale prej 1.8 milion
eurosh në Kaçanik, braktisjen e qetë
të një hetimi për korrupsion në
Korporatën Energjetike të Kosovës
dhe se si vëllai i Kryeministrit ka fituar
pasuri të majme nga një kompleks

apartamentesh pa burime të qarta të
financimit.
Prishtina Insight, gazeta e vetme
në gjuhë angleze në Kosovë, gjatë
vitit 2012 ka publikuar 23 edicione.
Gazeta është burim kryesor për një
fushë të gjerë të cilën e mbulon e që
përfshin artikuj, mes të tjerash, edhe
nga biznesi dhe kultura. Në dhjetor,
Prishtina Insight ka publikuar rrëfime
të vrazhda dhe të thukëta mbi sulmet
homofobike ndaj Kosovo 2.0 dhe
një OJQ-je të komunitetit LGBT në
Prishtinë, dhe Prishtina Insight është
siguruar që ky artikull do të hedhë
dritë mbi luftën që komuniteti LGBT
po zhvillon për të fituar të drejtat e tij.
Prishtina Insight ka shpërndarë rreth
2000 kopje të secilit edicion nëpër
bare, restorant, librari dhe Ambasada
të ndryshme. Gazeta ka shitur një
hapësire modeste të saj për reklamim
si dhe edicione të shitura online,
mirëpo tregu është shumë sfidues.

“Gjithmonë ia vlen të
presësh për edicionin
e radhës së Prishtina
Insight. Ajo ofron
analiza të pavarura
dhe të thella mediale
për çështje kyçe
politike, ekonomike
dhe për ngjarjet
kulturore… Përmban
artikuj freskues,
storie të ndryshme
dhe opinione, që
me të vërtetë janë
inspiruese”
Jean-Claude Schlumberger
Udhëheqës i Misionit të OSBE-së në Kosovë
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MONITORIMI DHE AVOKIMI

BIRN KOSOVA

Monitorimi i gjykatave dhe
shërbimeve publike
BIRN Kosova ka një staf prej 15
monitoruesish të gjykatave dhe të
shërbimeve publike, si komunat,
shëndetësia dhe sistemi arsimor për
gati çdo komunë të Kosovës. Që kur ka
fillar ky projekt në vitin 2008, mbi 7000
seanca janë monitoruar në tërësi, tri
raporte vjetore të monitorimit si dhe dy
raporte rreth arsimit janë publikuar, deri
më tani.

“Të gjeturat e BIRN-i të publikuara në raportin e
monitorimit, na shërbejnë si një kujdestar i punës
së prokurorëve në të gjithë Kosovën. Nëse BIRN-i
vazhdon t’i mbajë këto standarde të larta etike dhe
profesionale të raportimit edhe në të ardhmen,
puna e tyre analitike dhe e raportimit hulumtues
do të rrisë efikasitetin e prokurorëve në Kosovë”
Ismet Kabashi,

Monitorimi i gjykatave, arsimit,
komunave dhe shërbimeve shëndetësore
bëhet përmes pyetësorëve mirë të
përpiluar dhe realizimit të intervistave
me akterë të rëndësishëm.

Kryesues i Këshillit Prokurorial të Kosovës

MONITORIMI DHE AVOKIMI

BIRN KOSOVA

Gjykatat
Gjatë vitit 2012, rrjeti i monitoruesve të
BIRN-it të vendosur në 26 komuna të
Kosovës, ku kanë monitoruar 1,441 seanca
gjyqësore. Një databazë e veçantë është
programuar për t’i ndihmuar monitoruesit
gjatë punës së tyre, ku ata plotësojnë
online pyetësorë të standardizuar, pas
secilës seancë gjyqësore të monitoruar.
Monitoruesit janë fokusuar në punën
e prokurorisë, policisë dhe gjykatave,
mënyrën se si prokurorët kanë
prezantuar shtetin, përkthimin gjatë
seancave gjyqësore, vendin e mbajtjes
së seancave gjyqësore, ngase një numër
i konsiderueshëm seancash mbahen në
zyra të gjykatësve në vend të sallave të
gjykimit, pastaj përdorimi i uniformave
gjyqësore dhe aspekte të tjera.
BIRN-i ka rritur numrin e rasteve të nivelit
të lartë të monitoruara gjatë vitit 2012,
kryesisht raste që kanë përfshirë zyrtarë
publikë. Disa raste të tilla, përfshijnë
ish- ministra, sekretar të përhershëm
nëpër ministri, ish-guvernatorin e Bankës
Qendrore të Kosovës, ish-udhëheqësin
e Task-forcës Anti-korruption, drejtorin
gjeneral të doganave, mjekë dhe zyrtarë
të tjerë publikë.
Seancat e monitoruara janë përdorur
pastaj për prodhimin e emisioneve në
“Drejtësia në Kosovë” dhe artikuj të
publikuar në Gazeta Jeta në Kosovë
dhe Prishtina Insight, përveç që kanë
shërbyer si burimi kryesor për përpilimin
e raporteve vjetore të monitorimit të
gjykatave.
BIRN-i i ka përdorur të dhënat e
monitorimit të seancave gjyqësore
që t’i drejtohet institucioneve lokale
dhe ndërkombëtare me rekomandime
konkrete
që
të
përmirësohet

1

implementimi i ligjeve dhe praktikave
gjyqësore në Kosovë.
Në një rast, BIRN-i ka zbuluar se Ligji
mbi Procedurën jo-kontestimore i lejon
gjykatat që t’i deklarojnë qytetarët të
vdekur në rast se vdekja e personave nuk
është regjistruat në regjistrin e të
vdekurve në komunë.
Ky ligj mund të keqpërdoret, meqenëse
gjykata mund të shpallë një individ të
vdekur vetëm duke u bazuar vetëm në
dëshminë e dy personave. Pas raportimit
të BIRN-i, gjykata ka deklaruar se nuk
është e vetëdijshme për këtë çështje
dhe është zotuar se do ta rishikojë
legjislacionin relevant.
Të gjeturat e monitorimit të vitit 2011 e
që janë publikuar në vitin 2012, mund të
gjinden në
Raporti i Monitorimit të Gjykatave dhe të
gjeturat e tij nga monitorimi i gjykatave
është i ndarë në gjashtë kapituj, që
përfshijnë shkeljet procedural gjatë
gjykimeve, mungesën e transparencës së
gjykatësve dhe prokurorëve dhe hezitimin
e tyre që të deklarohen rreth çështjeve
nën fushën e tyre të përgjegjësisë.
Që nga muaji shtator i vitit 2010, BIRN-i
publikoi buletinin mujor të quajtur
“Drejtësia në Kosovë”, i cili përmban
informacione dhe rezultate kyçe të dala
nga monitorimi mujor i gjykatave. Përmes
këtij buletini, BIRN Kosova raporton për
çështje të rëndësishme, të cilat kanë
një fokus të veçantë në raste, të cilat
përfshijnë zyrtarë, e veçanërisht raste që
ndërlidhen me keqpërdorimin e fondeve
dhe të pozitës.

http://jetanekosove.com/repository/docs/2012-BIRN-Court-Monitoring-Report_816996.pdf

NË vitit
SHIKIM
TË BIRN-i
PARË ka publikuar 28
Gjatë
2012,
buletine dhe i ka shpërndarë te të gjitha
gjykatat dhe prokuroritë e Kosovës si
komunatë
të tjera lokale
dhe nëpër institucione
e ndërkombëtarë mbuluara
që veprojnë në vend,
si në Misionin Evropian për Sundimin
Seanca gjyqësore
e Ligjit – EULEX, Organizatën
për Siguri
të monitoruara
dhe Bashkëpunimgjatë
Evropian
vitit 2012– OSBE
dhe të gjitha ambasadat. Shpërndarja
gjyqësore
e buletineve bëhetseanca
në formë
të shtypur
të monitoruara që
si dhe në mënyrë
elektronike
nga viti 2008 përmes
e-mailit.
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1,441

7,000

28

Buletine të
drejtësisë të
shpërndara nëpër
institucione kyçe
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BIRN KOSOVA

Shëndetësia

Monitoruesit e BIRN-it vazhdimisht vizitojnë spitalet dhe
qendrat mjekësore dhe raportojnë për të gjeturat rreth tyre. Në
shumicën e rasteve, “Jeta në Kosovë” dhe Gazeta Jeta në Kosovë
i përdorin të gjeturat për të prodhuar storie televizive apo për të
publikuar artikuj.
Një ndër të gjeturat kryesore të monitorimit në vitin 2012 ka
qenë zbulimi se mjekët nuk janë prezent gjatë një pjese apo
mungojnë gjatë gjithë kohës në ndërrimet e tyre të natës/
kujdestarisë. Monitoruesit tanë kanë pranuar ankesa të
shumta nga qytetarët që monitoruesit nuk respektojnë oraret
e ndërrimeve të tyre. BIRN-i gjatë hulumtimit të realizuar ka
dërguar një gazetar për të monitoruar punën e mjekëve në mbi
10 komuna të Kosovës.

të gjithë ndërrimit të tyre të punës.
Në vitin 2012, BIRN-i ka prodhuar 10 raporte televizive dhe mbi
50 artikuj që kanë trajtuar tema të ndryshme që ndërlidhen
me kujdesin shëndetësor, duke përfshirë trajtimin e pacientëve,
sëmundjet e ndryshme, administrimin e tenderëve dhe
qarkullimin e medikamenteve të falsifikuara.

Gazetari ynë ka zbuluar që mjekët, në shumiëc e kohës nuk
e kanë respektuar ndërrimin e tyre. Si përgjigje ndaj kësaj,
Inspektorati i Ministrisë së Shëndetësisë ka premtuar që do të
ndërmarrë masa ndaj mjekëve që mungojnë gjatë një pjese apo

2

http://jetanekosove.com/repository/docs/2011-Monitoring-Public-Healthcare-Report_696800.pdf
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Foto: Korab Basha

Foto: Korab Basha
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Edukimi
Monitoruesit e BIRN-it kanë zbuluar që gati gjysma e numrit prej 23,269
mësimdhënësve në Kosovë kanë diplomë vetëm të shkollës së mesme, që është nën
kriteret e lejuara ligjore për të punuar në arsim.
Për më shumë, monitoruesit e BIRN-it kanë vërejtur që në çerdhet e Fushë Kosovës,
komunës fqinje të kryeqytetit të Kosovës, pushtetarët kanë përfituar duke bërë
punësimin e bashkëshortëve/bashkëshorteve të 6 zyrtarëve komunalë.
Të gjitha raportet janë publikuar në gjuhën shqipe, serbe dhe angleze. Kopje të
raportit janë shpërndarë gjerësisht te palët e ndryshme të interesit, si ministri,
shkolla, institucione shëndetësore publike, në gjykata e prokurori nëpër të gjithë
Kosovën, por edhe te akterë të tjerë të interesuar. Për më shumë, raportet mund të
gjenden edhe online në faqet e internetit të BIRN-it. Është po ashtu me rëndësi të
ceket që këto raporte janë vlerësuar nga persona dhe institucione të ndryshme për
kualitetin e lartë dhe qasjen objektive që kanë pasur.

“Nuk kam asnjë
dyshim që “Jeta në
Kosovë” jo vetëm
që ka kontribuar në
rritjen e kualitetit
të gazetarisë, por
gjithashtu ka arritur
t’i bëj institucionet
publike më
transparente dhe
llogaridhënëse”
Vlora Citaku
Ministre e Ministrisë së Integrimeve Evropiane, nënkryetare e Partisë Demokratike të
Kosovës.
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Gjashtë aktivistë dhe gazetarë nga Egjipti
vizitojnë BIRN-in për të mësuar rreth
praktikave të mira të ndërtimit të mediave të pavarura në demokracitë e reja.

Pjesëmarrësit e trajnimeve pajisen me
certifikata për ndjekje të suksesshme të
trajnimit në BIRN.

Pjesëmarrësit e trajnimeve pajisen me
certifikata për ndjekje të suksesshme të
trajnimit në BIRN.

BIRN KOSOVA

Trajnime
Që nga viti 2005, BIRN Kosova, në partneritet të ngushtë me Internews Kosova
dhe me BIRN HUB, janë trajnuar rreth 300 gazetarë, monitorues gjykatash dhe
hulumtues nga rreth 20 media të etniteteve të ndryshme që jetojnë në Kosovë.
Këto trajnime bëhen përmes formave të punëtorive formale apo trajnimeve praktike
gjatë kryerjes së punës në përgatitje të lajmeve dhe raportim hulumtues, aftësi të
produksionit televiziv, raportim të bazuar në dokumente dhe trajnime të ndryshme
për monitorim të gjykatave dhe të shërbimeve publike. Ndërtimi i kapaciteteve të
mediave për të ofruar gazetari profesionale mbetet një nevojë absolute në Kosovë, e
cila ka popullsinë më të re në Evropë.
Për sa i përket ndërtimit të kapaciteteve dhe të të shërbyerit si model i gazetarisë
për media, BIRN Kosova këtë vit ka arritur në një pikë të re duke u marrë si model
edhe nga organizata të shoqërisë civile që janë në zhvillim e sipër në Lindjen e
Mesme.
Kështu, me 16 tetor, BIRN-i ka mbajtur një trajnim njëditor ku ka prezantuar për
aktivistë të shoqërisë civile dhe gazetarë nga Egjipti.
Ndërsa në muajin maj, Jeta Xharra ka realizuar një prezantim të tipit të TED-Talks
të mbajtur në Forumin e Lirisë në Oslo me një audience që ka përfshirë aktivistë të
shoqërisë civile nga Lindja e Mesme dhe ka folur për sfidat e ndërtimit dhe zhvillimit
të mediave pas konfliktit dhe revolucionit3.

Trajnime për komunitetet RAE
NNë vitin 2012, BIRN Kosova ka trajnuar rreth 40 të rinj të komuniteteve rom, ashkali
dhe egjiptian në përdorim të pajisjeve mediale dhe në aftësi bazike në gazetari. Gjatë
trajnimit, të rinjtë kanë hulumtuar, xhiruar dhe prodhuar reportazhe televizive, të cilat
pastaj janë transmetuar në kohën më të shikuar (prime time) në kohën e rregullt të
transmetimit të Jeta në Kosovë. Një nga temat e prodhuara nga të rinjtë ka trajtuar
diskriminimin e të rinjve të komuniteteve RAE, të cilin ata e kanë hasur sa herë që kanë
shkuar në pishinat e Kosovës.
Të rinjtë RAE po ashtu janë trajnuar edhe në shkrimin e artikujve gazetaresk dhe katër

3

Jeta Xharra në Oslo Freedom Forum http://www.youtube.com/watch?v=AxgUicuzDFc

“BIRN-i ka qenë
një zë i fuqishëm
për problemet e të
rinjve dhe një mjet
i fuqishëm përmes
të cilit ne mund të
shprehim opinionet
tona”
Albesa Aliu,
Aktiviste rinore në Gjilan
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nga ta janë publikuar në Prishtina Insight dhe Gazeta Jeta në
Kosovë. Trajnimi praktik ka arritur kulmin me prodhimin dhe
transmetimin e tre dokumentarëve për radio dhe televizion, që
janë transmetuar në RTK në Shqip dhe gjuhë rome, në RTV 21,
Radio Kosovë dhe në Urban FM.

Trajnime rreth çështjeve të ligjit
për shpifje
Në nëntor të vitit 2012, BIRN-i ka organizuar disa sesione
trajnimesh interne për stafin e vet, të fokusuar në çështje të
shpifjes, gjuhës së urrejtjes, raportim të krimit dhe fazat e
procedurës penale dhe raportimin nga gjykatat etj. Sesioni
i parë ka trajtuar legjislacionin e medias, përkatësisht ligjin
kundër shpifjes dhe atij për mbrojtjen e burimeve, në mënyrë
që të gjitha produktet e BIRN-it të jenë në përputhje të plotë
me legjislacionin në fuqi. Përveç ofrimit të informacioneve
teorike ligjore, trajnimi është fokusuar në shembuj konkret
të praktikave lokale dhe ndërkombëtare, që kanë ofruar
informacione për raste të ndryshme kur mediat kanë shkelur
ligjet në fjalë.

tyre kishin ndikuar në hetimet penale, dhe bëri thirrje për kujdesin
e shtuar që monitoruesit duhet ta kenë gjatë punës së tyre

Trajnimi praktik
Përveç trajnimeve specifike në tema të ndryshme, BIRN-i ka
ofruar trajnime të vazhdueshme praktike të formës “trajnim
përmes kryerjes së punës”, në mënyrë që të përgatisë stafin e
vet për të realizuar hulumtimeve dhe raporte hulumtuese
profesionale lidhur me performancën e institucioneve gjyqësore.
Monitoruesit e rinj që i janë bashkuar ekipit të BIRN-it gjatë
këtij viti i janë nënshtruar trajnimeve intensive. producers and
technical staff. The training equipped them with the necessary
skills to conduct better and more successful reporting, research,
draft TV report scripts, as well as prepare TV reports.

Kurrikulumat e trajnimeve dhe
publikimet
Manuali i BIRN-it “Ndiq Gjurmët nëpër Letra” është shpërndarë
gjerësisht te gazetarët e ndryshëm dhe është përdorur gjatë
trajnimeve praktike për gazetarë të rinj.

Sesioni i dytë ka elaboruar terminologjinë juridike, procedurën
penale që nga inicimi i hetimeve e deri te gjykimi i rasteve,
shpjegime këto që janë shoqëruar me raste të njohura publike
që kanë qenë duke ndodhur në momentin e mbajtjes së
trajnimit. BIRN-i kishte ftuar, Besim Kelmendin - Prokuror
Speical, si mysafir të këtij trajnimi për të ofruar pikëpamjen e
tij dhe për të diskutuar me stafin e BIRN-it nga pozita e një
personi që është brenda sistemit të drejtësisë. Kelmendi e kishe
fokusuar diskutimin e tij në raste kur mediat përmes raportimit të
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Të rinj të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, kanë
hulumtuar, xhiruar dhe prodhuar reportazhe televizive, të cilat
janë transmetuar në kuadër të emisionit “Jeta në Kosovë”.

4 Ndiq Gjurmët nëpër Letra– Lawrence Marzouk dhe Gresa Musliu http://jetanekosove.com/repository/docs/manuali_shqip_final_128008.pdf
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BIRN KOSOVA

Zhvillimi i mediave
Qasja në
Dokumente Publike
Një nga projektet e rëndësishme të BIRNit fokusohet në implementimin e ligjit
për qasje në dokumente publike. Gjatë
vitit 2012, stafi i BIRN-it ka dërguar mbi
300 kërkesa për qasje në dokumente
publike në institucione, si, zyra e
Kryeministrit, ministritë e ndryshme,
agjencitë e pavarura, EULEX-i, gjykatat,
prokuroritë, por edhe institucione të
tjera. Institucionet i janë përgjigjur rreth
30% të këtyre kërkesave të dërguara nga
BIRN-i, ndërsa kanë refuzuar të ofrojnë
qasje në dokumentet e tjera pa dhënë
ndonjë arsyetim.
Pas refuzimit të kërkesave nga
institucionet
publike, BIRN-i
ka
kontaktuar me Avokatin e Popullit, i cili
është i obliguar të sigurojë të drejtën për
t’u qasur në dokumente publike.
Ankesa e parë kishte të bënte me Zyrën
e Kryeministrit të Kosovës, i cili kishte
refuzuar kërkesën e BIRN-it që të ketë qasje
në faturat e shpenzimeve të Kryeministrit
dhe gjashtë zëvendëskryeministrave
gjatë udhëtimeve zyrtare jashtë vendit. Si

rezultat i refuzimit të kërkesës, BIRN-i, më
datë 12 nëntor 2012, ka paditur Qeverinë
e Kosovës. Gjykata kompetente ende nuk
ka caktuar ndonjë seancë për këtë rast.
Ankesa e dytë kishte të bënte me
Këshillin Prokurorial të Kosovës (KPK) i
cili e pati refuzuar kërkesën e BIRN për të
pasur qasje në vendimet finale për masat
disiplinore që KPK-ja ka ndërmarrë ndaj
prokurorëve që kanë abuzuar pozitën
e tyre. BIRN-i e ka paditur Këshillin
Prokurorial të Kosovës me 29 nëntor
2012, mirëpo, asnjë seancë ende nuk
është thirru përkitazi me rastin.
Po ashtu, gjatë vitit 2012, BIRN-i ka
monitoruar edhe punën e Agjencisë
Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave
Personale (ASHMDP), meqenëse kjo
agjenci luan një rol të rëndësishëm kur
vije te qasja në dokumente publike.
Në vitin 2012, kjo agjenci qartazi ka
dëshmuar që është në favor të mbrojtjes
së interesave të zyrtare publik dhe
qeverisë sesa të qytetarëve të vendit.
Një shembull i tillë është refuzimi i
ASHMDP-së për të dhënë qasje në faturat
e shpenzimeve të Kryeministrit dhe
zëvendëskryeministrave me arsyetimin
se një gjë të tillë “mund të zbulojë
përkatësinë e tyre fetare apo regjimin e

Faik Ispahiu, Producent Ekzekutiv për Jeta në Kosovë dhe Drejtësia në Kosovë

Institucionet i janë
përgjigjur rreth 30%
të këtyre kërkesave
të dërguara nga
BIRN-i, ndërsa kanë
refuzuar të ofrojnë
qasje në dokumentet
e tjera pa dhënë
ndonjë arsyetim.
dietave”.
ASHMDP-ja, po ashtu, ka tentuar që t’i
largojë nga faqja e internetit e Agjencionit
Anti-korrupsion të gjitha deklaratat e
pasurisë së deputetëve të Parlamentit të
Kosovës, që është një burim esencial për të
gjitha mediat, në mënyrë që të përcjellin
pasurimin e deputetëve. Megjithatë, këto
deklarata ende mbeten online, përderisa
ASHMDP-ja ka ndërmarrë këtë iniciativë
pa i konsultuar fare gazetarët.
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Departamenti Ligjor dhe i Avokimit
Gjatë vitit 2012, përfaqësuesit ligjor të BIRN-it kanë vazhduar ta ndihmojnë Këshillin
e Shtypit të Kosovës5 në baza mujore, në trajtimin e ankesave ndaj medias së shkruar
dhe në internet.
Gjatë vitit 2012, në mënyrë të suksesshme BIRN-i ka themeluar Departamentin
për Avokim dhe Ndihmë Juridike, i cili ofron këshilla ligjore në fusha të ndryshme
për gazetarë të BIRN-it dhe profesionistëve të tjerë të mediave të tjera të Kosovës
në lidhje me ligjin e medias, të drejtat penale, të drejtat civile, të drejtat e njeriut,
diskriminimin, të drejtat administrative dhe fusha të tjera .
Konkretisht, departamenti ligjor siguron që të gjitha produktet e BIRN-it: “Jeta në
Kosovë”, “Drejtësia në Kosovë”, Gazeta Jeta në Kosovë dhe Prishtina Insight janë
në përputhje me ligjin e medias dhe janë të pastra ligjërisht. Ekipi ligjor është i
përqendruar kryesisht në zbatimin e Ligjit ndaj shpifjeve dhe të drejtën e privatësisë.
Mungesa e departamenteve ligjore në media për shkak të arsyeve financiare, shpesh
i vë gazetarët në një pozitë të vështirë. Gazetarët kanë kontaktuar zyrën ligjore të
BIRN-it kohë pas kohe për këshilla juridike që lëvizin nga të ato për të kërkuar qasje
në dokumente publike, e deri në kërkesa që kanë të bëjnë me procedurat gjyqësore në
rastet e padive për shpifje.
Një nga aktivitetet e tjera kryesore që ky departament është fokusuar është ofrimi i
ekspertizës ligjore për organizatën më të madhe të gazetarëve - Shoqata e Gazetarëve
të Pavarur të Kosovës (AGPK) gjatë vitit 2012. AGPK-ja është një organizatë me
një mandat për të mbrojtur të drejtat e gazetarëve dhe ndërtuar kapacitetin e
tyre profesional. Departamenti Ligjor dhe Avokim, gjithashtu fuqishëm promovon
përmbajtjen e portaleve online, duke luftuar gjuhën e urrejtjes dhe të respektimit të të
drejtave të autorëve.
Së fundi, një nga prioritetet kryesore të këtij departamenti mbetet ndërtimi i
kapaciteteve të gazetarëve përbrenda organizatës dhe të tjerëve, veçanërisht në
hartimin e kërkesave për qasje në dokumente publike dhe në zbatimin e Ligjit për
Shpifje kur raportohet. Deri më tani, më shumë se 50 gazetarë kanë mësuar në lidhje
me procedurat ligjore të raportimit dhe të njëjtit janë duke i zbatuar ato në praktikë.

4

“Përveç njohurive
bazike në gazetari, që i
kam përfituar në BIRN,
para së gjithash, jam
inspiruar nga puna që
bëhet dhe harmonia
që mbretëron aty.
Lendrit Qeli,
Radio Prosperiteti

“Që nga themelimi i saj,
Gazeta Jeta në Kosovë
… ka kontribuuar
jashtëzakonisht shumë
gjatë shqyrtimeve
etike të ankesave
të parashtruara në
KMSHK, duke asistuar
kështu në marrjen e
vendimeve të drejta dhe
profesionale.”
Nehat Islami,
Këshillimi i Mediave të Shkruara të Kosovës

Këshilli i Mediave të Shkruara në Kosovë është një trup vetërregulluese i themeluar nga mediat e shtypura Kosovar dhe që rregullon po këtë sektor.
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Partnerët dhe donatorët
Partneritetet lokal
1

Radio Televizioni i Kosovës

2

Radio Televizioni 21

3

Rrjeti i televizioneve lokale serbe,
KOSMA

4

Internews Kosova

5

Instituti për Politika Zhvillimore,
INDEP

6

Grupi për Studime Ligjore dhe Politike,
GLPS

7

Këshilli i Mediave të Shkruara

8

Crossing Bridges Productions

9

Instituti për Studime të Avancuara,
GAP

10 Qendra e Burimeve, Trajnimeve dhe

20 Projekti për raportim mbi
korrupsionin dhe krimin e organizuar

Bashkëpunimet
dhe partneritetet
ndërkombëtare
21 Shkolla e Gazetarisë Hulumtuese l
22 Saferworld
23 Sierra Club
24 European Climate Foundation
25 Frontline Club
26 SCOOP
27 Thomson Reuters Foundation

Avokimit, ATRC
11 Iniciativa për Progres, OJQ në Ferizaj
12 Syri i Vizionit, Peja
13 Community Building Mitrovica, CBM
14 Forumi për Iniciativa Qytetare
15 OJQ Change, Gjilan

Donatorët tanë
zemërgjerë
28 Zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë
29 Fondi i Vëllezërve Rockefeller

Partneritetet Regjional
16 BIRN Serbia
17 BIRN Macedonia
18 BIRN Bosnja and Herzegovina
19 TV Aldi, Preshevë

30 Ministra e Punëve të Jashtme të
Holandës
31 Ambasada e Norvegjisë në Prishtinë
32 Fondacioni Charles Stewart Mott
33 National Endowment for Democracy
34 Fondacioni i Iniciativave për Shoqëri
të Hapur
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Ditari i impakteve të
storieve të BIRN
Materialet hulumtuese të publikuara në produktet mediale
të BIRN-it kanë pasur rezultate konkrete në përmirësimin e
shërbimeve publike, rritjen e transparencës dhe llogaridhënies së
institucioneve publike.
BIRN-i është krenar me faktin që ka raportuar në mbi 20 raste
kur janë ndërmarrë masa ndaj shkelësve të ligjit e më pastaj
edhe janë bërë përmirësime rreth çështjeve të raportuara.
Kjo është arritur, para së gjithash, për shkak të punës së
palodhshme të ekipit ligjor të BIRN-it, të cilët kanë dërguar
kërkesa e ankesa të ndryshme në institucione relevante pas
transmetimit apo publikimit të programeve dhe artikujve të
BIRN-it.
BIRN-i ka dërguar mbi 100 kërkesa dhe ankesa në adresë të
akterëve të ndryshëm shoqërorë.
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Largimi nga puna i stafit
arsimor në Komunën e
Junikut
BIRN-i ka transmetuar një reportazh
televiziv se si drejtori i departamentit të
edukimit në Komunën e Junikut, Musë
Krasniqi, ka pushuar nga puna disa
punëtorë. Gjykata Komunale e Junikut
ka urdhëruar që shkarkimet nga puna
të anulohen. Krasniqi nuk e ka përfillur
urdhrin e gjykatës. Pastaj, punëtorët e
pushuar nga puna e kanë dërguar rastin
në Gjykatën e Qarkut në Pejë. Gjykata
e Qarkut ka marrë vendim në favor të
punëtorëve të pushuar nga puna. Kryetari
i Komunës së Junikut pushoi nga puna
Krasniqin dhe ka punësuar përsëri disa
nga punëtorët që ishin pushuar më herët.

Kodi i Mirësjelljes së
Mediave
Gazeta Jeta në Kosovë ka raportuar se
si tri TV stacione janë paralajmëruar
se kanë thyer kodin e mirësjelljes të
Këshillit i Pavarur për Media (KPM),
duke shfaqur identitetin e tre të
akuzuarve për raste të vrasjes. Raporti
e ka theksuar se ky Kod i Mirësjelljes
nuk është në përputhje me standardet
evropiane të të raportuarit, që përcakton
se identiteti i të akuzuarve nuk duhet
të publikohet, me përjashtim në rastet
kur fëmijët janë të përfshirë. Si rezultat,
KPM-ja në agjendën e vet ka përfshirë
edhe rishikimin e Kodit të Mirësjelljes

JANAR
12 | 2012

SHKURT
2012

SHKURT
2012

SHKURT
2012

Sjellja mashtruese e
përkthyesit të Prokurorit
Komunal të Prizrenit
Sekretariati i Zyrës së Prokurorit të Shtetit
ka suspenduar përkthyesin e Prokurorisë
Komunale të Prizrenit,
Agron Qerreti, pas emisionit të Drejtësia
në Kosovë mbi ryshfetin dhe aktivitetet
mashtruese të kryera nga ky person.
Emisioni i “Drejtësia në Kosovë” shpjegoi
rastin e një qytetari që ishte mashtruar
nga përkthyesi dhe një personi tjetër të
lidhur me të. Përkthyesi ishte paraqitur
vetë si Prokuror dhe pretendonte se ishe
i gatshëm t’i ndihmonte këtij qytetari
në rastin e tij në Gjykatën e Qarkut në
Prizren, duke premtuar që t’i kushtojë
vëmendje të posaçme këtij rasti në
shkëmbim të një pagese prej 1, 500
eurosh.

Kryetari i Gjykatës
Komunale suspendohet për
shkak të lidhjeve të tij me
politikën
Monitorimi i Shërbimeve Publike që bën
BIRN-i ka zbuluar se kryetarja e Gjykatës
së Komunës në Viti, Drane Sinani, ka
marrë pjesë në një tubim/takim të degës
së PDK-së në Viti. BIRN-i ka raportuar për
këtë çështje përmes Gazetës JnK si dhe ka
paraqitur një ankesë në Zyrën e Këshillit
Disiplinor, i cili mori masa kundër kësaj
vepre. Kryetari i Këshillit Gjyqësor të
Kosovës, Enver Peci, e ka suspenduar
gjykatësen.

DITARI I IMPAKTEVE

Parregullsitë me faljen e të
burgosurve nga Presidentja
“Drejtësia në Kosovë” ka transmetuar
një analizë/reportazh në lidhje me
parregullsitë e faljes së të burgosurve
nga Presidentja e Kosovës. Reportazhi
tregon se Kosova falë të dënuar me burg
më shume se çdo shtet tjetër i Bashkimit
Evropian. Reportazhi hulumtues kishte
edhe pamje ekskluzive nga burgu i
Dubravës, në të cilin zyrtarët flasin për
mashtrimet brenda menxhmentit të
burgut. Pas transmetimit të reportazhit,
prokuroria ka iniciuar hetimet për
disa zyrtarë, të cilët kanë qenë pjesë
e komisionit vlerësues për lirimin e të
burgosurve

Sistemi i databazave në
sistemin e drejtësisë
“Drejtësia në Kosovë” ka raportuar për
një proces të ekstradimit të qytetarit
kosovar, Sh. Uruqi nga Zvicra, i cili ishte
dënuar me shtatë vite burgim nga
Gjykata e Qarkut në Prishtinë. I dyshuari
është kërkuar me një urdhër arrest
ndërkombëtar nga Interpoli. Ministri i
Drejtësisë në Kosovë menjëherë ka filluar
procedurën e ekstradimit për të dënuarin.
Kur autoritetet zvicerane u takuan
me të dyshimtin, ai u paraqiti atyre dy
certifikata, të cilat ishin të lëshuara nga
gjykata në Gjilan. Certifikatat vërtetuan
se personi në fjalë nuk është duke u
ndjekur penalisht. Menjëherë pasi që
është transmetuar emisioni, kanë filluar
hetimet e brendshme.

MARS
4 | 2012

MARS
14 | 2012

PRILL
1 | 2012

PRILL
8 | 2012

Uzurpimi i pronës në
komunën e Vushtrrisë
“Drejtësia në Kosovë” ka transmetuar një
analizë të gjatë hulumtuese që kishte
në fokus aktivitetin e disa zyrtarëve
komunalë dhe disa zyrtarëve të Policisë
së Kosovës, që po përfitonin ilegalisht nga
prona publike komunale. Në kontekst të
kësaj çështjeje, “Drejtësia në Kosovë” ka
paraqitur fakte se si komuna e Vushtrrisë
ka favorizuar disa biznese duke u dhënë
atyre prona publike me qira me shuma
shumë simbolike të hollash. Emisioni, po
ashtu, ka zbuluar se kujt i ka dhënë pronat
pa procedura tenderuese dhe ka tentuar
të hedhë dritë mbi faktin se pse komuna
nuk ka hapura procedura tenderimi për
këto prona. Pas transmetimit të emisionit
hulumtues, pesë persona janë arrestuar
për uzurpim të pronës.

Sjellje të pahijshme në
Qendrën e Ndalimit në
Prizren
“Drejtësia në Kosovë” ka hulumtuar
sjelljen e pahijshme në qendrën e
paraburgimit të Prizrenit. Ka shikuar se
si hyri droga në qendrën e paraburgimit
në vitin 2006 dhe masat e marra kundër
zyrtarëve të përfshirë. Gjithashtu është
hulumtuar se si janë kontrabanduar
ushqimi, kartat bankare dhe telefonat
celularë nga persona që kanë shërbyer në
burg në atë kohë. Pas reportazhit, Ministri
i Drejtësisë, Hajredin Kuçi, u zotua se do
të ndërmarrin masa kundër udhëheqjes
së burgut. Ky premtim sjelli rezultate të
mira, sepse ata zyrtarë nuk janë riemëruar
më në pozitat përkatëse të punës.
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Kidnapimi i një qytetari
në Prizren
“Drejtësia në Kosovë” ka transmetuar
një reportazh televiziv mbi kidnapimin e
një qytetari në Prizren. Si pasojë e këtij
raportimi, gjykimi për shtatë persona të
përfshirë në kidnapim ka filluar. Për më
shumë, gjykata ka propozuar emisionin
“Drejtësia në Kosovë” si provë material në
shqyrtimin kryesor në gjykatë

MAJ
26 | 2012

KORRIK
05 | 2012

Keqmenaxhimi i tenderëve
për ekskursione shkollore
Pas transmetimit të një emisioni
hulumtues mbi shkeljet rreth tenderëve
për ekskursionet shkollore në Prizren dhe
Suharekë, BIRN-i ka dërguar një ankesë,
përmes së cilës ka njoftuar për rastin
zyrën e prokurorit në Prizren. Si rrjedhojë,
prokurori ka filluar hetimet ndaj Nexhat
Çoçajt, drejtor i Drejtorisë së Arsimit në
komunën e Prizrenit

SHTATOR
2012

SHTATOR
5 | 2012

Aktakuzë ndaj Kryetarit të
Prizrenit
Gazeta Jeta në Kosovë ka raportuar se
kryetari i komunës së Prizrenit, Ramadan
Muja, së bashku me zyrtarë të tjerë të
komunës së tij, është nën hetime për
shkak që dyshohet se ka kryer disa
vepra penale. Në atë kohë, Muja ishte i
gatshëm që t’i pranojë këto hetime, deri
në fund të shkurtit 2013, kur EULEX-i
deklaroi se kishte hapur një rast për
shpërdorim të autorizimit dhe pozitës
publike kundër Kryetarit të Komunës,
drejtorit të Departamentit Komunale
të Arsimit, drejtorit të Departamentit
Komunal për Urbanizëm, dhe drejtorit të
Departamentit Komunal të Shërbimeve
Publike.

Aktakuzës së ish-ministrit i
shtohet një pikë e re
Gazeta Jeta në Kosovë ka raportuar se
si Ilir Tolaj, Ish- sekretar i Përhershëm në
Ministrinë e Shëndetësisë, tani i dyshuar
në rastin e hapur nga EULEX-i për keq
menaxhim të fondeve në këtë ministri,
në mënyrë të paligjshme ka punuar në
pozita të larta zyrtare si këshilltar politik
dhe Sekretar i Përhershëm. Ish-ministri i
Shëndetësisë, Bujar Bukoshi, i akuzuar në të
njëjtin rast gjyqësor, kishte nënshkruar për
këtë, gjë e cila, përndryshe kërkon aprovimin
e Komisionit për Emërtime të Zyrtarëve të
Lartë si dhe nënshkrimin e Kryeministrit.
Në nëntor 2012, prokurori i EULEX-it

DITARI I IMPAKTEVE

për këtë rast, Maria Bamieh, solli një
shtesë në padi të ish-ministrit Bukoshi.
Shtesa trajtonte kthimin e paligjshëm
të Tolajt nga Bukoshi, në pozitën e
Sekretarit të Përgjithshëm në Ministrinë
e Shëndetësisë, pasi që i pari ishte
suspenduar, siç është raportuar më herët
nga Gazeta Jeta në Kosovë.

Rastet e ryshfetit në
Policinë e Kosovës
BIRN-i ka transmetuar një reportazh mbi
ryshfetet në Policinë e Kosovës. Gjatë
fundit të verës, ekipi i “Drejtësia në Kosovë”
ka marrë një informacion në lidhje me dy
policë, të cilët kanë kërkuar ryshfet nga një
qytetar. Në të njëjtën kohë ekipi i BIRN-it
raportoi rastin në Inspektoratin Policor
të Kosovës. Pasi BIRN-i raportoi rastin në
“Drejtësia në Kosovë,” gazetarët zbuluan
se të njëjtit zyrtarë të policisë kishin qenë
nën hetim disa vjet më parë për veprime
të njëjta dhe ata ishin ende duke shërbyer
në Policinë e Kosovës. Dy persona të cilët
ishin keqtrajtuar dhe dëmtuar fizikisht
pasi që ishin ndaluar nga këta dy polic
kishin raportuar ata tek eprorët e tyre,
por institucionet përgjegjëse nuk kishin
ndërmarrë asnjë masë ndaj tyre. Për këtë
arsye, BIRN-i vendosi që ta transmetojë
vazhdimin e analizës hetimore, dhe si
rezultat dy policët janë pezulluar dhe
tani janë duke u hetuar nga Inspektorati
Policor i Kosovës dhe Zyra e Prokurorisë ne
Prishtinë.

SHTATOR
16 | 2012

TETOR
2012

Kryetarit të Mitrovicës i
kërkohet të heq dorë nga
pozitat e tij në kompani
private
Gazeta Jeta në Kosovë ka raportuar se si
Kryetari i Mitrovicës, Avni Kastrati, nuk
kishte raportuar përfshirjen e tij në tri
kompani private siç e kërkon ligji. Në
nëntor të vitit 2012, Agjencioni Kundër
Korrupsionit i kishe kërkuar Kastratit që
të heq dorë nga pozita menaxhuese në
dy kompani dhe nga të gjitha pozitat në
kompani të tjera. Që nga atëherë, Kastrati
ka shërbyer vetëm në pozitën e Kryetarit
të Komunës.
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Deputetit i kërkohet të
dorëhiqet nga pozita e tij në
një kompani private
Vetëm disa muaj pas raportimit të Gazeta
Jeta në Kosovë se deputeti i Parlamentit
të Kosovës, Daut Haradinaj, po shërbente
si këshilltar i jashtëm në një kompani
private, Haradinaj dha dorëheqje nga
kompania private, siç edhe i kishte
kërkuar Agjencioni Kundër Korrupsionit.

TETOR
2012

NENTOR
8 | 2012

Lejet e punës me ryshfet
Një recepsionist në Ministrinë e Tregtisë
dhe Industrisë është akuzuar për marrje të
ryshfetit prej 20 eurosh në shkëmbim të
dhënies së lejes së punës për një shofer
taksie. Pasi që e kishte kuptuar se nuk
duhet paguar asnjë të hollë për nxjerrjen e
një leje të tillë, qytetari ka raportuar rastin
në Policinë e Kosovës. Gjykata Komunale
në Prishtinë i ka dhënë një paralajmërim
recepsionistit. Megjithëkëtë, Ministria nuk
ka mundur ta largojë nga puna, ngase
dënimi që i është dhënë është më i ulët
se sa ai që ishte parashikuar me Ligjin për
Shërbyesit Publikë. Pas artikullit në Gazeta
JnK përkitazi me këtë rast, recepsionisti
ishte larguar.

DHJETOR
2012

Vrasje në Reshtan të
Suharekës
“Drejtësia në Kosovë” ka transmetuar
një reportazh televiziv mbi tragjedinë e
vrasjes së familjes në fshatin Reshtan,
në komunën e Suharekës. Emisioni ka
ndihmuar Prokurorinë në zgjerimin e
hetimeve edhe për tre persona të tjerë
si të dyshuar, për të cilat Prokuroria nuk
kishe njohuri paraprake.

FINANCIMI

BIRN KOSOVA

Financimi gjatë vitit 2012
BIRN-i është mbështetur nga një numër i madh i qeverive
perëndimore, partnerë të pavarur dhe publikë për të
mbajtur kapacitetin e brendshëm dhe ndikimet e jashtme
të organizatës gjatë vitit fiskal 2012.
Ne u jemi thellësisht mirënjohës të gjithëve për
përkrahjen e tyre, besnikërinë dhe bujarinë, të cilat i
mundësuan BIRN-it që të vazhdojë të shërbejë si një
mbikëqyrës i institucioneve publike, të monitorojë punën
e institucioneve publike dhe të mbështesë reformën e
tyre dhe rrugën e tyre drejt përmbushjes së kritereve dhe
standardeve të Bashkimit Evropian.

Kush na mbështet?
Siç ka ndodhur edhe në të kaluarën, përkrahja kryesore
financiare e BIRN-it ka ardhur prej partnerëve nga 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% të totalit
të përgjithshëm të financimit dhe duke ardhur kryesisht në
formën e mbështetjes bazë. Shumica e donatorëve që vijnë
nga qeveritë perëndimore tani kanë ofruar grante edhe për
vitet në vijim, kështu kanë demonstruar përkushtimin e tyre
afatgjatë në 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 kyç ekzistues, ndërsa po nxisim edhe
krijimin e bashkëpunimit më të tjerë.
BIRN-i pati fat të llogarisë në përkrahjen financiare të
Fondacioneve të Pavarura dhe të Institucioneve Publike,
që përfaqësojnë gjegjësisht 27% dhe 9% të totalit të
përkrahjes organizative gjatë vitit fiskal 2012. Krahas
qeverive perëndimore, fondacionet e pavarura dhe
institucionet publike vazhdojnë të mbesin burime vitale të
mbështetjes.

1%

63%

Të hyrat
2012

14%

27%

37%

Shpenzimet
2012

9%

Institucionet publike

Operacionet

Qeveritë Perëndimore/Agjencitë qeveritare

Aktivitetet e projekteve

Reklamimi Online & Shtyp

Shpenzime administrative

Fondacionet e pavarura

49%
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Përmbledhje e shpenzimeve
DONATORI

2012

2011

Qeveritë perëndimore/agjencitë qeveritare

554,431

445,292

Fondacionet e pavarura

234,461

411,696

80,478

225,899

4,724

8,733

31 DEC 2012

31 DEC 2011

Operacionet

429,402

436,020

Aktivitetet e projekteve

319,632

547,252

Shpenzimet administrative

125,060

108,348

874,094

1,091,620

Institucionet publike
Reklamimi

SHPENZIMET TOTALE SIPAS KATEGORIVE

Total

FINANCIMI

Donatorët janë të listuar sipas renditjes alfabetike:

Institucionet publike
1

Radio Televizioni i Kosovës (“RTK”)
RTK-ja ka vazhduar të transmetojë programet
televizive “Jeta në Kosovë” gjatë vitit 2012,
megjithëse financimi i RTK-së për programet e
BIRN-it ka qenë problematik, për shkak të mungesës
së menaxhimit të duhur financiar nga ana e RTKsë, e që ka rezultuar në transferim të vonshëm të
fondeve nga ana e RTK-së te BIRN-i, vonesa këto që
kanë zgjatur me muaj të tërë, e deri në një vit pas
transmetimit të emisionit në fjalë.

Qeveritë perëndimore/agjencitë qeveritare
1

Agjencia për Zhvillim e Austrisë
ADA ka përkrahur publikimin e Prishtina Insight.

2

Zyrja e Bashkimit Evropian ne Kosove
Instrumenti i Komisionit Evropian për Demokraci
dhe të Drejta të Njeriut ka ndarë një grant për BIRNin që të realizojë një projekt që është kombinim i
monitorimit të shërbimeve publike dhe prodhimit
të debateve dhe reportazheve televizive për “Jeta
në Kosovë” dhe “Drejtësia në Kosovë”, projekt ky i
titulluar “Monitorimi i Shërbimeve Publike dhe
debatet televizive”.

3

Free Press Unlimited
Free Press Unlimited ka vazhduar mbështetjen
për BIRN-in përmes dhënies së një granti tjetër
në mbështetje të publikimit të gazetave Prishtina
Insight dhe Gazeta Jeta në Kosovë.

4

National Endowment for Democracy (NED)
National Endowment for Democracy (NED)
vazhduan të përkrahin projektin e zhvillimit të
programit Jeta në Kosovë edhe gjatë vitit 2012
përmes një granti të radhës të nënshkruar nga
BIRN-i.

5

Konfederata Zvicerane, Departamenti Federal për Punë
të Jashtme
Qeveria e Zvicrës përmes DFPJ (FDFA) ka nënshkruar një
grant të radhës me BIRN-in për të mbështetur punën në
qeverisje lokale.

6

Qeveria Mbretërore e Holandës
BIRN Kosova ka pranuar fonde nga zyra regjionale
e BIRN HUB, për të mbuluar aktivitete të ndryshme
regjionale, siç është raportimi dhe prodhimi i analizave
për Balkan Insight dhe Përkrahjen për Ekselencë në
Gazetari.

7

Ambasada Mbretërore e Norvegjisë
Ambasada Mbretërore e Norvegjisë ka qenë donatori
i parë që ka mbështetur Prishtina Insight dhe që ka
vazhduar këtë përkrahje edhe në vitin 2012.
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Fondacionet e pavarura
1

Fondacioni Charles Stewart Mott (MOTT)
Fondacioni Charles Stewart Mott ka përkrahur
BIRN-in përmes një granti institucional që, mes
të tjerash, përkrahë zhvillimin e projektit të
monitorimit të shërbimeve publike, emisioneve
“Jeta në Kosovë” dhe “Drejtësia në Kosovë” si dhe
“Prishtina Insight”.

2

Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur
Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur përmes
projektit “Përkrahja e BE-së për Implementimin
e Strategjisë së komuniteteve RAE Kosovo (EU
SIMRAE) të mbështetur nga Bashkimi Evropian,
ka angazhuar BIRN-in që të implementojë
komponentën mediale të këtij projekti.
Përmes këtij projekti, BIRN-i ka trajnuar 40 të rinj
të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në
përdorimin e pajisjeve për media, menaxhimin e
mediave dhe një kursi përgatitor tremujorë për
bazat e gazetarisë.

3

Rockefeller Brothers Fund
Fondi i Vëllezërve Rockefeller ka qenë donator
i parë që ka përkrahur projektin e suksesshëm
të monitorimit që nga fillimi i tij në vitin 2008,
që më pastaj është përkrahur pjesërisht edhe
nga donatorë të tjerë, siç janë Bashkimi Evropian
dhe Qeveria Holandeze, që më vonë ka rezultuar
edhe në prodhimin dhe transmetimin e programit
televiziv “Drejtësia në Kosovë” që bazë kryesore i ka
të dhënat nga terreni të marra përmes monitorimit.
Prandaj, përkrahja e RBF ka vazhduar edhe gjatë
vitit 2012, ku RBF ka përkrahur monitorimin
e gjykatave, shëndetësisë dhe arsimit si dhe
prodhimin e produkteve mediale të BIRN-it që
kanë pasur të bëjnë pikërisht me këto tri fusha.

Reklamimi
Një pjesë shumë simbolike e shpenzimeve të BIRNit mbulohet nga të ardhura simbolike të reklamimit,
të ardhura këto që nuk janë për përfitim, por përdoren
vetëm për të mbuluar shpenzimet operacionale të www.
gazetajnk.com dhe “Prishtina Insight”.

4

Fondacioni i Instituteve për Shoqëri të Hapur - FOSI
Fondacioni i Instituteve për Shoqëri të Hapur ka qenë
një donator i ri që ka mbështetur punën e BIRN-it
në vitin 2012. Projekti i mbështetur nga ta ka pasur
për qëllim të ngritë transparencën dhe qasjen në
dokumente publike, përmes presionit mbi institucionet
publike, që të zbatojnë Ligjin për Qasje në Dokumente
Zyrtare, por po ashtu, t’i shtyjë këto institucione që të
kenë një rol më pro-aktiv në mbledhjen dhe publikimin
e të dhënave publike në përgjithësi.

5

Raiffeisen Bank
Përmes programit të Përgjegjësisë Korporative Sociale
të Raiffeisen Bank, BIRN-i është mbështetur që nga
vitit 2008, përkrahje kjo që ka vazhduar edhe gjatë vitit
2012.

6

Rrjeti Rajonal Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese
Balkan Investigative Regional Reporting Network
Përgjatë vitit 2012, BIRN Kosova është mbështetur
financiarisht nga zyra e BIRN-it regjional; BIRN HUB ka
mbështetur BIRN Kosovën për të realizuar aktivitete
të ndryshme në kuadër të projekteve rajonale, siç
është kontributi për produktet online përkatësisht
analizat dhe raportimin për Balkan Insight dhe Bursën
Ballkanike për Shkëlqyeshmëri në Gazetari.

7

Fondacioni Ndërkombëtar për Sisteme Zgjedhore (IFES)
IFES i ka ndarë BIRN-it një grant për implementimin
e një projekti për ngritje të vetëdijes mbi proceset
zgjedhore në Kosovë me një fokus të veçantë në të rinjtë
dhe gra e që kanë të bëjnë posaçërisht me mashtrimet
zgjedhore.

SFIDAT QË NA PRESIN

BIRN KOSOVA

Sfidat e vitit 2012
Përgjatë vitit 2012 BIRN-i ka hasur në plot sfida në përpjekje
për të zhvilluar gazetari hulumtuese profesionale.

Radio Televizioni i Kosovës
Në tetor të vitit 2012, BIRN-i u përball me censurë para
transmetimit të një episodi të “Drejtësia në Kosovë.” Emisioni,
që do të duhej të shfaqej me 15 tetor 2012, përmbante një
intervistë ekskluzive me Enver Sekiraqën - rreth përfshirjes
së tij të supozuar në vrasjen e një polici kosovar, Triumf Rizës,
në vitin 2007; rreth pretendimeve se ai ishte mbledhës i
votave për Lidhjen Demokratike të Kosovës, LDK-në; dhe,
rreth një teme më diskutabile, arrestimi i tij në një burg të
improvizuar të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në Llap në
vitin 1999. Sekiraqa aty gjithashtu përmend ekzekutimin e
disa të burgosurve të tjerë nën urdhrat e oficerëve që tash
janë anëtarë të partisë në pozitë, Partisë Demokratike të
Kosovës, PDK. Ai thotë se për këto raste e ka informuar edhe
misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë, UNMIK-un.
Ishte vendosur që intervista do të transmetohej pasi që ai të
vetë-dorëzohej në EULEX.
Drejtoria dhe menaxhmenti i RTK-së vendosën të mos e
transmetonin intervistën, me arsyetimin se mund të ndikojë
në mbarëvajtjen e proceseve ende të hapura gjyqësore.
BIRN-i ka konsultuar ekspertë të ligjit, prokurorë dhe
gjykatës, të cilët kanë thënë se në këtë rast të zbulimit të
informatave rreth deputetëve, zgjedhjeve, partive politike,
personaliteteve të sistemit gjyqësorë dhe të tjerëve, interesi
publik është më i madh se ndikimi që kjo intervistë mund të
ketë në çfarëdo procesi gjyqësor.
Intervista ka marrë shumë vëmendje nga publiku dhe
zyrtarët – zëvendësshefi i misionit të EULEX-it, Andy
Sparkes, deklaroi se zyrtarët e EULEX-it po prisnin ta shihnin
intervistën, kështu duke e bërë të ditur se ata nuk mendonin
se do të kishte ndonjë ndikim në gjyq.
Pavarësisht këtyre deklaratave, RTK-ja prapë vendosi kundër
transmetimit të intervistës, dhe ne besojmë që ka qenë për
shkaqe të presionit politik. Ky censurim ka tërhequr shumë
vëmendje në mediat kosovare dhe reklama promovuese e
emisionit ka pasur numër rekord të shikimeve. BIRN-i e ka
postuar online një pjesë të intervistës në Gazetajnk.com,

dhe u publikua në gazetën Koha Ditore në dy pjesë.
Përpos komplikimit në rastin e intervistës së Sekiraqës, BIRN-i
është ballafaquar edhe me sfida të tjera me transmetuesin
publik. RTK-ja vazhdon të mos i dërgojë pagesat BIRN-it për
emisionet e realizuara, dhe qysh prej 31 dhjetor 2012, borxhi i
këtij transmetuesi ndaj BIRN-it është 298,757.31 Euro.
Këto pagesa të RTK-së shfrytëzoheshin për gazetarinë
hulumtuese që qytetarët e Kosovës e presin nga “Jeta në
Kosovë” dhe “Drejtësia në Kosovë.”
Përderisa BIRN-i vazhdon me këto emisione me të njëjtin
përkushtim, vonesat e pagesave të RTK-së e vështirësojnë
prodhimin e tyre

Kodi Penal
Në prill, BIRN Kosova iu bashkua një iniciative me 15
media të tjera, për të kërkuar ndalimin e aprovimit të kodit
kriminal në Parlamentin e Kosovës, për shkak të neneve
37 dhe 38, të cilat e limitojnë lirinë e punës së gazetarit
duke e futur atë nën rrezik për burgim. Neni 37 e rregullon
përgjegjësinë penale të editorëve, botuesve, dhe printuesve
për kundërvajtje mediale, dhe Asociacioni i Gazetarëve
Profesionistë të Kosovës ka kërkuar tërheqjen e këtij neni
prej kodit kriminal. Kërkesa e AGPK-së është bazuar në
praktikat e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe
rekomandimet e Këshillit Evropian.
Në anën tjetër, neni 38 rregullon mbrojtjen e burimeve
të gazetarëve dhe për momentin kërkon zbulimin e këtij
informacioni në këto dy raste: a) Kur informata është e
rëndësishme në parandalimin e ndonjë sulmi që e futë jetën
e dikujt në rrezik të menjëhershëm; ose b) Kur informata
do të mbronte integritetin fizik të një personi. Asociacioni
i Gazetarëve ka kërkuar që ky nen të ndryshohet. Këto
përpjekje kanë nxitur një diskutim të rëndësishëm që i ka
qartësuar kërkesat e komunitetit të mediave, dhe si rrjedhojë,
e kanë shtyrë Presidenten ta kthejë ligjin në kuvend.
Këtë herë, nenet 37 dhe 38 u larguan nga kodi.
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Sfida e vazhdimit të përcjelljes
së rasteve që janë raportuar
Përgjatë kësaj periudhe, BIRN-i ka mësuar se është shumë
e rëndësishme që të krijohet një reputacion i pastër
i organizatës, i bazuar në besueshmëri, paanësi, dhe
pavarësi. Suksesi ynë varet nga niveli i besueshmërisë që
qytetari është i gatshëm t’ia ofrojë organizatës sonë, për
të qenë hulumtues, të guximshëm dhe për të ekspozuar
keqbërësit. Ndihmesë e madhe është gjithashtu përkrahja
e institucioneve të sundimit të ligjit, sepse edhe aty
ka shërbyes civilë që duan ta bëjnë punën e tyre me
përgjegjshmëri. Reputacioni i BIRN-it është thelbësor në
përfshirjen e qytetarit dhe shërbyesit publik në hulumtime,
të cilët, në anën tjetër luajnë rol thelbësor në punën e BIRNit.
Gjykatës, prokurorë, policë dhe zyrtarë të tjerë, kurrë nuk kanë
shprehur ngurrim për të marrë pjesë në konferenca, tryeza,
raporte televizive apo artikuj të shkruar, të organizuara dhe
hartuara nga BIRN-i.
Kjo na tregon neve në BIRN se zyrtarët, gjithashtu, janë të
interesuar në përmirësimin e gjendjes së sistemit gjyqësor
dhe policor në Kosovë. Megjithatë, mbesin ende disa sfida
në lidhje me bashkëpunimin me institucione, për shkak se
shumë zyrtarë kanë tendencë të mbyllin veten e tyre ndaj
mediave.
Gjithashtu, publiku është i interesuar për t’i njohur detajet
e rasteve me profil të lartë ku përfshihen zyrtarët publik
– duke përfshirë këtu personat që kanë qenë apo që janë
deputetë dhe ministra – dhe detajet e akuzave të ndryshme
për zhvatje, korrupsion, keqmenaxhim të fondeve, dhe
kërcënim. Si rezultat, BIRN-i ka dalë si një platformë që ka
krijuar urën lidhëse mes seancave gjyqësore dhe publikut.

Edhe pse BIRN-i i kushton kohë të mjaftueshme trajnimit të
stafit të ri në trajtimin e zhvillimeve në Kosovë në mënyrë
kritike dhe objektive, vazhdon të jetë sfidë fakti se është
e vështirë të gjesh njerëz të rinj që kanë një kualifikim të
mirë arsimor dhe një qasje të paanshme në analizimin e
zhvillimeve politike, ekonomike dhe zhvillimeve të tjera në
Kosovë. Krijimi i kapaciteteve të reja që do të shërbejnë si
kujdestar i proceseve të ndryshme vazhdon të jetë sfidë për
BIRN-in si institucion.
Njerëz të fuqishëm në Kosovë shpenzojnë shumë para në
avokatë, për të paditur gazetarë – për t’i intimiduar ata. Plot
padi për shpifje që janë bërë kundër gazetarëve qysh prej
implementimit të Kodit të ri Kriminal, kanë nxitur një sfidë
të re, që është të sigurohemi që gazetarët janë të trajnuar në
çështje të lidhura me ligjin për shpifje.
Për fund, duke qenë dëshmitarë të neglizhencës
institucionale për të reaguar ndaj analizave hulumtuese të
prodhuara nga “Jeta në Kosovë” ose artikujve që shkruhen
në gazetën “Jeta në Kosovë”, BIRN-i vazhdimisht është duke
e sforcuar një njësi që parashtron ankesa kundër zyrtarëve,
të cilët kanë shfaqur ndonjë sjellje të keqe apo janë kapur
duke keqmenaxhuar. Disa institucione nisin hulumtime ose
marrin masa të brendshme kundër stafit të tyre vetëm pasi
që kanë pranuar një letër të shkruar nga BIRN-i kur një rast
na është raportuar.
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Falënderime
Falënderime të veçanta BIRN Kosova me kënaqësi
falënderon personat në vijim për kontributin e tyre në vitin
2011 dhe 2012.
Adem Lushaj, Asociacioni i
Intelektualëve të Pavarur

Adem Meta
Agim Binaku
Agim Smaka, Rilindja
Agim Zatriqi
Agon Makolli Ricoh
Agon Maliqi

Basri Musmurati,

zv. Ministër I Administrimit të Pushtetit
Lokal

Belgzim Kamberi, Preshevë
Besa Ismaili

Goran Milosevic, Partesh
Hajrulla Çeku, OJQ “Ec Ma Ndryshe”
Hamdi Ibrahimi, Udhëheqës I Gjykatës

Themelore

Besa Luci

Hidajet Hyseni, zyra e auditimit të
Këshillit Gjyqësor të Kosovës

Besa Shahini

Ibrahim Dobruna, Oda e Avokatëve të

Besiana Xharra
Besim Kelmendi, prokuror i

Agron Demi, Instituti GAP

Prokurorisë Speciale

Agron Thaqi, Muçivërcë

Besnik Ramosaj, Kosovo Judicial

Kosovës

Ilir Hoxha
Imri Emerllahu, Viti (LDK)
Ismet Kabashi, Këshillimi Prokurorial

Council

të Kosovës

Besnik Boletini

Jeton Ismaili, TV Spektri, Bujanovc

Kosovës

BIRN Hub

Jetullah Aliu, Policia e Kosovës

Ali Topalli

Budimir Nicic

Jeton Neziraj

Albana Beçiri

Blerta Zeqiri

Këshilli Gjyqësor i Kosovës

Andrea Capusella

Central Election Commission

Kim Mehmeti

Arbana Xharra

Dajana Berisha

Krenare Shala, Doganat e Kosovës

Arber Beka, Inspektorati Policor i

Dardan Gashi

Kreshnik Hoxha

Delvina Bajraktari, Agjencioni Kosovar

Kujtim Hajredini, Art Motion

Alban Hashani, RIINVEST
Albert Avdiu, Këshilli Gjyqësor i

Kosovës

Ardian Arifaj

për Regjistrim të Bizneseve

Ariana Krasniqi

Doganat e Kosoves

Armend Malazogu

Driton Selmanaj, Instituti Demokratik

Armend Preiqi, Inspektorati Policor

i Kosovës

i Kosovës

Elisabeth Gowing

Arta Dobroshi

Enver Peci, Këshilli Gjyqësor i Kosovës

Artan Z. Haraqija, daily newspaper

Erolld Belegu

“Koha Ditore”

Artan Venhari
Asdren Osaj

Erzen Vraniqi
Fehmi Bujniku
Fejzullah Hasani, Kryesues i Gjykatës

Asdren Rrahmani

Supreme

Astrit Gashi

Fisnik Minci, E përditshmja “Koha

Baki Rexhepi, Preshevë
Bane Krstic
Bashkim Hyseni, Gjykata
Themelore në Ferizaj

Ditore”

Fitim Fazliu, Bo Bowling
Gent Carrabregu
Gëzim Baxhaku, Ministria e Financave

Labinot Iberdemaj
Lage Olofsson, Auditori i Përgjithshëm

i Kosovës

Leon Malazogu, Demokraci për Zhvillim
Lumir Abdixhiku, RIINVEST
Majlinda Kelmendi
Metë Bytyçi, “Lajm”
Milot Shala
Muhamet Mavraj
Muhamet Pajaziti, zyrtar për Media dhe
Qasje në Dokumente Publike

Muharrem Shahini, Ministria e
Financave

Musa Dragusha, Kosovo Oda e
Avokatëve të Kosovës

Naim Cahani, Instituti Demokratik i
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Kosovës

Nedrete Ismaili, Rilindja
Nehat Mustafa –zv. Ministër i

Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe
Teknologjisë

Nita Luci
Subtitling Unit, Radio dhe
Televizioni i Kosovës (RTK)
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Falënderojmë përzemërsisht të
gjithë anëtarët e mëhershëm të
stafit dhe praktikantët që kanë
qenë pjesë e BIRN-it në të kaluarën:
Ahmet Murtezi
Albana Morina
Ardian Haxha
Arif Muharremi

Osman Havolli, Oda e Avokatëve
të Kosovës
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Shemsie Hakiqi, Doganat e

Art Badivuku
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Betim Musliu
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Elizabeta Murati
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Fatmire Haliti
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Fatmire Tërdevci

Shkëlzen Maliqi, Këshilli

Faton Ademi

Prokurorial i Kosovës

Shpresa Bakija, Kryprokuror,

Faton Osmani

Gjakovë

Fatos Halili

Sylë Hoxha, Prokuror, Prizren

Gresa Statovci

Sylejman Kllokoqi, Kamerman i AP

Isa Gacaferri

Tahire Gashi, OJQ “Zana”

Ilir Gashi

Teuta Hoxha

Ivana Stevanovic

Tinka Kurti

Jeta Abazi

TV Puls

Jusuf Thaçi

Valdete Daka, Komisioni Qendror i

Krenar Gashi

Zgjedhjeve

Valmir Ismaili, Instituti Demokratik

Krenare Maloku

i Kosovës

Kanarina Shehu

Vjosa Osmani

Labinot Lutolli

Vlora Çitaku

Leonora Aliu

Yll Zeka, Oda e Avokatëve të

Nora Hasani

Kosovës

Zef Prendrecaj, Zyra e Këshillit

Norika Sefa

Disciplinor

Shega A’Mula

Zoran Bogdanovic, Kllokot

Ukë Selimaj
Valdrin Beka

Valon Syla
Visar Duriqi
Vjosa Musliu
Vlora Dërvodeli
Vlera Kastrati
Zerina Maxhuni

PËR BIRNI-IN

Për BIRN-in
Rrjeti Ballkanik për Gazetari Hulumtuese
(BIRN) është organizata kyçe e gazetarisë
hulumtuese në Ballkan, dhe është akter
i besueshëm dhe i respektuar i shoqërisë
civile në rajon.
BIRN-i u formua në vitin 2004, përmes një projekti zhvillimor afatgjatë të drejtuar
nga Instituti për Raportim të Luftës dhe Paqes, me seli në Britani të Madhe. Prej vitit
2005 ka funksionuar si organizatë e pavarur dhe jo-fitimprurëse për trajnime mediale
në Ballkan. Është e specializuar në zhvillimin dhe zbatimin e projekteve hulumtuese
dhe analitike, në trajnimin teorik dhe praktik të gazetarëve lokalë dhe në ndërtimin e
kapaciteteve të mediave lokale dhe rajonale.
Rrjeti i BIRN-it përbëhet prej gjashtë OJQ-ve që vijnë nga Bosnja dhe Hercegovina,
Kosova, Maqedonia, Serbia, Rumania dhe Bullgaria, dhe një nga Sarajeva. Ka krijuar
prani editoriale edhe në Shqipëri, Kroaci, dhe Mal të Zi.
BIRN Kosova, në veçanti, është specializuar në organizimin e debateve rreth çështjeve
aktuale që kanë thyer kufijtë në Kosovë, duke u marrë me tema të ndjeshme dhe tabu.
Si rezultat i këtyre, ka pasur raste kur gazetarët kanë marrë kërcënime të ndryshme.
Këto debate kanë nxitur reforma shoqërore dhe e kanë ndihmuar rritjen e nivelit
të llogaridhënies nga radhët e zyrtarëve të zgjedhur apo emëruar në periudhën e
pasluftës në Kosovë.
E nisur nga tre persona, BIRN Kosova ka evoluar në një medium kyç jo-qeveritar, me
një staf të rregullt prej 77 personave dhe 42 të punësuarve me kohë të pjesshme në
periudha të ndryshme kohore. Duke punësuar dhe kultivuar talentët më të mirë të
gazetarisë hulumtuese në Kosovë, të cilët së bashku me monitoruesit e gjykatave dhe
shërbyesve publik, luajnë rol të rëndësishëm si kujdestar për palët kombëtare dhe
ndërkombëtare që janë të interesuara në reformimin demokratik të Kosovës.
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