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zgjedhjet e vitit 2010. Dëshmia e tyre ndihmoi të merren 
vendime të gjykatave kundër vjedhësve të votave, duke 
dërguar kështu një mesazh të qartë për të gjithë ata që kishin 
menduar të vepronin ngjashëm në të ardhmen - se  zgjedhjet 
e manipuluara nuk do të tolerohen në Kosovë.

Ne gjithashtu i fuqizuam votuesit duke u ofruar qytetarëve të 
çdo komune mundësinë që të njohin kandidatët për kryetarë 
komune gjatë debateve tona televizive në emisionin tonë 
të mirënjohur “Jeta në Kosovë”. Debatet e stilit të sallave 
të hapura nëpër secilin qytet, u mundësuan qytetarëve të 
zakonshëm t’i sfidojnë ata që u kërkojnë votën. Shkalla e 
këtyre përpjekjeve tona për të arritur edhe në caqet më të 
largëta në Kosovë ishte e paprecedent në një vend ku të 
gjitha mediet zakonisht fiksohen në garat në Prishtinë. Por ne 
i përveshëm mëngët, mbathëm çizmet tona dhe nëpër baltë 
arritëm edhe në qytete të largëta si Dragashi, ku sinjalet e 
disa televizioneve kombëtare as nuk mbërrijnë.

Pritja nga qytetarët në çdo qytet ishte e mahnitshme. Sallat 
e debateve ishin të mbushura në kapacitetin e tyre të plotë, 
me rreth 500 njerëz brenda dhe dyfishin e këtij numri jashtë 
sallave. Kjo tregon që kosovarët nuk janë apatikë nëse shohin 
një përpjekje dhe angazhim të besueshëm përmes të cilit 
mund të marrin pjesë në procesin e demokratizimit.

Ndërkohë BIRN-i vazhdoi të informojë dhe të bëjë shtytje 
për llogaridhënie nëpërmjet produkteve të veta mediale. 

Jeta Xharra, drejtoreshë ekzekutive
Jeta Xharra është gazetare e mirënjohur jo vetëm 
në Kosovë, por edhe në Ballkan. Ajo drejton 
emisionin televiziv të aktualiteteve “Jeta në 
Kosovë që ka fituar shumë çmime televizive.

Në vitin 2013, epokës së pasluftës 
në Kosovë i erdhi fundi. Në vend të 
saj, filloi diçka e re- një vend me 
më shumë ngjyra, më kërkues 
dhe tashmë i lodhur nga liderë 
përtacë, të korruptuar e të paaftë.
Kjo nuk është vënë në pah asnjëherë më shumë se gjatë 
zgjedhjeve lokale të nëntorit të vitit 2013. Vjedhja e votës në 
“shkallë industriale” e hasur në zgjedhjet e përgjithshme të 
vitit 2010, i takon së shkuarës. Këto zgjedhje ishin të drejta 
dhe jetike. Tri nga katër partitë më të mëdha politike,  PDK-
ja, LDK-ja dhe  AAK-ja u mundën  në bastionet që më herët 
i mendonin si të pamposhtshme. Dikur një hallkë e thjeshtë 
në makinerinë politike, votuesi deri tash i përulur ia doli të 
zëvendësojë gjysmën e kryetarëve në detyrë në gjithë vendin. 
Votuesit jo vetëm zëvendësuan kryetarët e deritanishëm, por 
ata sollën pasardhës të rinj e më të edukuar, të cilët nuk e 
kishin bagazhin e skandaleve të  korrupsionit pas vetes. Dhe 
në një qytet, përkatësisht në Gjakovë, kjo rezultoi me femrën 
e parë të zgjedhur Kryetare e ndonjë komune në Kosovë.

Në BIRN, ne ndihemi krenar për rolin që kemi luajtur në 
rritjen e demokracisë në Kosovë. Gazetarët tanë gjatë vitit 
2013, dëshmuan  rreth  mashtrimeve që ata vëzhguan në 
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Çmimi i tetë me radhë në gazetari që e fituam këtë vit dhe 
numri në rritje i vizitorëve në vebfaqet tona online,  dëshmon 
që puna jonë e mirë po vërehet dhe që ekziston një publik i 
uritur për gazetari hulumtuese të besueshme.

Në vitin 2014, ne synojmë që ta avancojmë punën tonë duke 
treguar ngjarje për publikun në rritje që po shkon drejt botës 
online. Ne do ta bëjmë edhe më transparent procesin se si i 
hulumtojmë ngjarjet,  duke i treguar publikut i cili raporton 
në Platformën tonë Sociale Kundër Korrupsionit KALLXO.com, 
çfarë masash kemi ndërmarrë për të hulumtuar institucionet  
e akuzuara për keqpërdorim. Në zgjedhjet e përgjithshme që 
po vijnë në 2014-ën,  formati ynë i debatit do të përbëhet nga 
ekipe parlamentarësh nga secila parti që do t’u përgjigjen 
pyetjeve të ardhura në mediet tona sociale përgjatë debateve 
të drejtpërdrejta.

Falënderoj të gjithë stafin tonë në “BIRN Kosovë”, partnerin 
tonë lokal “Internnews Kosova” dhe rrjetin rajonal të BIRN-it 
që na kanë ndihmuar të angazhojmë kaq shumë njerëz në 
ngjarjet që ne shkruajmë dhe programet televizive që ne 
prodhojmë.

Jeta Xharra Executive DIrector

Jeta Xharra is a renowned journalist in 
Kosovo and the Balkans, hosting the 
award-winning current-affairs TV 
programme, Life in Kosovo

Përderisa “Jeta në Kosovë” u fokusua në angazhimin e 
njerëzve në nivel lokal, ”Drejtësia në Kosovë” ushtronte 
presion me hulumtime shumë të qëlluara. Ky emision 
zbuloi se si lumenjtë e Kosovës po shkatërroheshin nga një 
industri  fitimprurëse- nxjerrja ilegale e  zhavorrit, për të cilën 
inspektorët e shtetit ishin të trembur për të ndërhyrë. “Jeta 
në Kosovë”  gjithashtu tregoi se si të arratisurit nën arrest 
ndërkombëtar ndryshuan identitetet e tyre në Kosovë për të 
mënjanuar kapjen nga organet e shtetit.

Gazeta Gazeta Jeta në Kosovë, portali ynë hulumtues  online, 
fitoi çmim për një hulumtim që tregonte se si Hashim Thaçi, 
kryeministri i Kosovës  dhe vëllezërit e tij janë të lidhur me 
ndërtime,  minerale,  naftë,  energji dhe biznes të kompanive 
të sigurimeve-disa prej të cilave përfitojnë nga fondet 
publike.

“Prishtina Insight”, gazeta e BIRN-it në gjuhën angleze, iu 
nënshtrua një ridizajnimi dramatik për ta bërë përmbajtjen 
e thellë hulumtuese vizualisht më tërheqëse, nëpërmjet 
përdorimit të infografikave, shtypshkrimit unik, si dhe 
fotogazetarisë së klasit botëror. Mbulimi i gjerë i zgjedhjeve 
lokale, në mënyrë të veçantë në lokalitetet me shumicë serbe 
në veri të Kosovës, ka sjellë një nivel të ri të interesimit të 
lexuesve ndërkombëtarë për çështje lokale.

1 http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2010/12/kosovos_election
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anëtarët 
e bordit

STAFI I BIRN KOSOVËS

Jeta Xharra
Drejtoreshë ekzekutive

Albulena Sadiku
Menaxhere e programit

Anton Nrecaj
Redaktor i lajmeve ditore

Ardian  Lulaj 
Monitorues i shërbimeve publike, në
Gjilan,  Partesh,  Kamenicë dhe
Ranillug

Arian Hyseni
Menaxher i teknologjisë informative

Armend Zenelaj 
Monitorues i shërbimeve publike në
Deçan, Gjakovë dhe Junik

Astrit Perani
Producent i terrenit (kameraman&
montazher)

Bekim Muhaxheri
Redaktor i lajmeve ditore

Dardan Sinani
Producent i terrenit (kameraman&
montazher)

Deniz Sllovinja
Kameraman dhe montazher junior 

Durim Shala
Kamerman dhe montazher junior 

Edona Musa
Gazetare hulumtuese 

Ekrem Fazliu
Asistent producent 

Erlina Tafa
Monitoruese eshërbimeve publike, në
Prishtinë dhe Viti

Eronida Mataj
Hulumtuese

Eset Derguti 
Zyrtar i teknologjisë informative

Etida Zeka 
Zyrtare e marketingut dhe shitjes

Florent Spahija
Monitorues i lartë i gjykatave 

Flutura Kusari 
Këshilltare ligjore

Gazmend Rexhepi 
Monitorues i shërbimeve publike në 
Kaçanik dhe Shtërpcë

Genc Nimoni
Mbikëqyrës i ekipit ligjor dhe 
monitoruesve të gjykatave

Gent Rexhepi 
Kameraman dhe montazher junior

Gresa Musliu 
Zyrtare e projekteve 

Hysen Gara 
Menaxher i skenës 

Jeton Ispahiu
Producent i Master Controlit 

Kaltrina Hoxha
Koordinatore e projekteve

Kaltrina Rexhepi 
Gazetare  

Korab Basha
Producent i terrenit

Laura Lumezi 
Interne – asistente e projekteve

Liridona Hyseni
Gazetare

BIRN-i REGJIONAL

Ana Petruševa 
Drejtoreshë e BIRN Maqedonisë 

Per Byman
Sekretar Gjeneral, Radiohjälpen, Suedi

Steve Crawshaw
Sekretar Gjeneral, Amnesty International

Tim Judah
Gazetar, The Economist

Wolfgang Petritsch
Kryesues,  Bordi i Fondacionit Evropian për 
Kulturë  

BIRN KOSOVA

Ardian Jashari
Partner Menaxhues, MDA 

Astrit Istrefi 
Udhëheqësi i  ekipiit, Saferworld

Zana Limani
MR në Teknologji Informative dhe 
Komunikim 
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Lum Ademi
Menaxher i financave dhe 
operacioneve 

Mehdi Mulaj 
Gazetar

Mergime Ujkani Vrajolli
Monitoruese e shërbimeve publike në 
Lipjan dhe Drenas

Meritë Krasniqi 
Gazetare

Muhamet Hajrullahu
Udhëheqës i deskut planifikues

Naim Haxhosaj 
Monitorues i shërbimeve publike në  
Pejë, Istog dhe Deçan

Nate Tabak
Kryeredaktor i “Prishtina Insight”  

STAFI I INTERNEWS KOSOVA

Faik Ispahiu
Producent ekzekutiv

Agon Syla 
Asistent i produksionit  

Arben Sylejmani 
Gazetar 

Besnik Krivanjeva 
Montazher

Fitore Aliu 
Zyrtare e burimeve njerëzore 

Kreshnik Gashi 
Redaktor dhe gazetar i “Drejtësisë në 
Kosovë” 

Leutrim Bajrami 
Grafikat dhe Animacionet  

Nektar Zogjani 
Gazetar 

Parim  Olluri 
Gazetar/Redaktor

Petrit Çollaku
Gazetar

Petrit Kryeziu
Monitorues i shërbimeve publike, në  
Prizren

Qazim Hasanaj
Monitorues i shërbimeve publike, 
në Suharekë, Dragash, Rahovec dhe 
Malishevë

Ramize Hyseni
Asistente e zyrës

Syzana Firza-Puka
Zyrtare e financave

Njomza Salihi 
Gazetare

Qëndresë  Mustafa 
Gazetare

Stiven Kolaj
Kameraman dhe montazher

Valdet Salihi 
Preoducent, kameraman dhe montazher 

Visar Kryeziu 
Kameraman dhe montazher

Yllka Hoxha
Zyrtare financiare dhe administrative 

04



05VLERËSIM I PËRGJITHSHËM

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

Vizioni ynë
Pasi që kemi filluar me më pak se 5 persona në staf, BIRN 
Kosova tani ka evoluuar në një organizatë gjithepërfshirëse  
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.

Qasja e “BIRN Kosovës” është kombinimi i projekteve të 
tij me ato të rrjetit rajonal të BIRN-it me një perspektivë 
të qëndrueshmërisë afatgjate të institucioneve dhe 
rezultateve.

Vizioni i BIRN-it është të qenët 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.

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



BIRN KOSOVA 

Metodologjia dhe qasja

Gazetari që vepron si 
kujdestar
Podhimet 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, debateve 
televizive mirë të menduara dhe argumentuara, storieve të 
detajuara hulumtuese që bazohen në dokumente publike, e 
të cilat ndihmojnë në krijimin e një kulture të gazetarisë që 
shërben  si kujdestare e proceseve në Kosovë. 

Gazetaria që është e 
përkushtuar dhe sjell 
ndryshime
Gazetarët e mirë nuk raportojnë thjesht çfarë ka ndodhur 
sot, por ata luftojnë për një të ardhme më të mirë. Ne 
besojmë që nuk mjafton thjesht të raportohet korrupsioni 
nëse institucionet nuk ndërmarrin asnjë veprim pas 
raportimit tonë. Të frustruar nga indiferenca dhe impotenca 
e institucioneve lokale për të vepruar pas raportimit, ne kemi 
formuar një ekip që në vete përmban juristë profesionistë, të 
cilët dërgojnë raste në prokurori, e të cilat janë të mbushura 
me prova që ne i kemi mbledhur gjatë hulumtimit tonë për 
këto raste në terren si dhe përmes monitorimit të seancave 
gjyqësore. Për ta kryer punën tonë më së miri, ne kemi krijuar 
aleance me profesionistë të ndryshëm në institucionet e 
Kosovës të cilët i ndajnë me ne të njëjtat vlera dhe vizionin 
e përbashkët për një jetë më të mirë në Kosovë. Stafi ynë 
po ashtu është i përgatitur për të monitoruar zgjedhjet e 
organizuara. I gjithë angazhimi është pjesë e një filozofie 
të punës që nënkupton shkuarjen përtej raportimit të 
thjeshtë, të cilin ne e quajmë gazetari e përkushtuar dhe 
angazhuar për ta formësuar opinionin publik me idenë se 
si duam ta shohim Kosovën duke u zhvilluar në të ardhmen. 
BIRN-i kontribuon në ndryshimin për të mirë edhe përmes 
kredibilitetit që gëzojnë produketet e tij, duke përfshirë rreth 

400.000 shikues për çdo emision televiziv, mbi 1 milion e 400 
mijë lexues të hulumtimeve të publikuara në gazetën online, 
www.jetanekosove.com  Metodologjia e punës së BIRN-it për 
një raportim profesional, debate dhe analiza të thella dhe mirë 
të argumentuara, do të shërbejë për të ndryshuar shoqërinë për 
të mire, por pa e dëmtuar saktësinë, balancimin dhe drejtësinë 
përmees së cilës trajtohet çdo storie.

Gazetari që vepron dhe punon 
në terren
Ne besojmë fuqishëm se për ta treguar një storie që ofron 
informacion të saktë, të drejtë dhe të balancuar, duhet të jemi 
sa më afër njerëzve që preken nga çështja që trajtohet. Stafi i 
BIRN Kosovës prej 61 anëtarëve dhe kontribuuesve veprojnë 
në të gjithë Kosovën. Monitoruesit tanë të shërbimeve publike 
dhe gazetarët mbulojnë aktivisht 26 komuna në të gjithë 
Kosovën. 

Gazetari që trajnon për 
përsosmëri 
Që prej themelimit në vitin 2005, BIRN Kosova në bashkëpunim 
me Internews Kosovën dhe BIRN HUB-in,  ka trajnuar më shumë 
se 350 gazetarë, monitorues të gjykatave dhe hulumtues të 
mbi 20 medieve të ndryshme, duke përfshirë të pjesëmarrës 
të të gjitha nacionaliteteve që jetojnë në Kosovë. Kjo arrihet 
përmes trajnimeve praktike dhe punëtorive rreth temave 
që kanë të bëjnë me raportimin hulumtues dhe saktësinë e 
informacionit, ngritjen e kapaciteteve në prodhimin televiziv, 
hulumtimin dhe raportimin e bazuar në dokumente zyrtare si 
dhe trajnimeve për monitorimin dhe raportimin nga gjykatat 
dhe shërbimet publike.  Ngritja e kapaciteteve të medieve për 
të ofruar raportim profesional mbetet një nevojë thelbësore 
në Kosovë, si një vend që ka popullsinë më të re në Evropë, por 
e cila ka ngecur në fushën e arsimimit. BIRN Kosova mbetet 
një burim i inovacionit, kreativitietit dhe kualitetit në gazetari 
– duke e vendosur kështu pozicionin e tij si një medium që 
vendos trendët në Kosovë.

06 VLERËSIM I PËRGJITHSHËM



BIRN KOSOVA 

Aktivitetet 
e mbuluara nga monitoruesit e gjykatave 
dhe shërbimeve publikes

Peja       
Gjykata Themelore dhe Shërbi-
met Publike

Prishtina 
Gjykata Themelore, Gjykata e 
Apelit, Gjykata Supreme dhe 
Shërbimet Publike

Vushtrri   
Dega e Gjykatës Themelore dhe 
Shërbimet Publike

Prizren    
Dega e Gjykatës Themelore dhe 
Shërbimet Publike

Gjilan      
Gjykata Themelore dhe Shërbi-
met Publike

Mitrovica 
Gjykata Themelore dhe Shërbi-
met Publike

Klina       
Dega e Gjykatës Themelore dhe 
Shërbimet Publike

Gjakova   
Gjykata Themelore dhe Shërbi-
met Publike

Decan     
Dega e Gjykatës Themelore dhe 
Shërbimet Publike

Junik     
Dega e Gjykatës Themelore dhe 
Shërbimet Publike

Istog      
Dega e Gjykatës Themelore dhe 
Shërbimet Publike

Skenderaj 
Dega e Gjykatës Themelore dhe 
Shërbimet Publike

Drenas    
Dega e Gjykatës Themelore dhe 
Shërbimet Publike

Podujeve 
Dega e Gjykatës Themelore dhe 
Shërbimet Publike

Fushe Kosove 
Shërbimet Publike

Lipjan      
Dega e Gjykatës Themelore dhe 
Shërbimet Publike

Shtime    
Dega e Gjykatës Themelore dhe 
Shërbimet Publike

Shterpce 
Dega e Gjykatës Themelore dhe 
Shërbimet Publike

Ferizaj     
Gjykata Themelore

Kacanik   
Dega e Gjykatës Themelore 

Han i Elezit    
Dega e Gjykatës Themelore dhe 
Shërbimet Publike

Dragash   
Dega e Gjykatës Themelore dhe 
Shërbimet Publike

Viti         
Dega e Gjykatës Themelore dhe 
Shërbimet Publike

Rahovec   
Dega e Gjykatës Themelore dhe 
Shërbimet Publike

Malisheve 
Dega e Gjykatës Themelore dhe 
Shërbimet Publike

Kamenice
Dega e Gjykatës Themelore dhe 
Shërbimet Publike
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BIRN KOSOVA 

Aktivitetet tona
WEB: Gazeta “Jeta në Kosovë”, 
raportimi nga Kosova për 
“Balkan Insight” dhe “Balkan 
Transitional Justice”
Gazeta Jeta në Kosovë është produkti që është 
rritur më së shpejti, duke arritur 1,405,234 
vizita, 602,375 vizitorë unikë dhe  2,926,735 
vizita nëpër faqe gjatë vitit 2013. Gazeta “Jeta 
në Kosovë” ka zbuluar lidhjen e individëve në 
pushtet me biznese të ndryshme të cilat në 
disa raste edhe kanë marrë kontrata shtetërore. 
Një nga hulumtimet që edhe ka fituar çmim, 
ka zbuluar se si kryeministri i Kosovës, Hashim 
Thaçi dhe vëllezërit e tij janë të lidhur me një 
gamë të gjerë biznesesh që nga ndërtimtaria, 
mineralet, derivatet e naftës, e deri te bizneset 
e siguriimit – disa prej të cilave edhe përfitojnë 
nga fondet publike. 

BIRN Kosova është pjesë e ekipit regjional që 
prodhon “Balkan Insight –in” dhe “Drejtësinë 
Tranzicionale në Balkan”, dy  produktet 
lidere regjionale që shërbejnë si burim i 
informacioneve dhe analizave të thella. 
Në vitin, 2013, BTJ-ja ka trajtuar çështje të 
ndryshme që ndërlidhen me krime të luftës. 
Qasja unike e BTJ-së përfshin raportimin e 
hollësishëm, për shembull se s’i luftërat në 
Ballkan kanë ndikuar që nëpër shkollat e ish-
Jugosllavisë nxënësve t’u mësohet ndryshe 
historia dhe shkaktarët e dy luftërave botërore. 
Në anën tjetër, Rrjeti Regjional i BIRN-it ka 
prodhuar dokumentarin “Shumica jemi ne” që 
është transmetuar në televizione të ndryshme 
në të gjithë rajonin dhe është shfaqur edhe në 
Oksford, Londër dhe Bruksel. 

PRINT: “Prishtina Insight” 
“Prishtina Insight” gjatë vitit 2013 i është 
nënshtruar një transformimi dramatik 
krahasuar me periudhën kur BIRN-i ka lansuar 
këtë product në vitin 2008.  Ky transnformim 
nuk është thjesht kozmetik, ngase edicioni 
i lansuar me 30 gusht, përveç ridizajnimit 
të përgjithshëm, ka reflektuar një mënyrë 
krejtësisht të re të mendimit sa i përket qasjes 
së këtij publikimi të shpërblyer me çmime të 
ndryshme për trajtimin e çështjeve. 

Prodhimi medial: 
Raportimi hulumtues, 
analizat dhe debatet

TV: “Jeta në Kosovë” dhe 
“Drejtësia në Kosovë” 
Gjatë vitit 2013, emisioni televiziv “Jeta në 
Kosovë” ka përfshirë edhe një seri të re të quajtur 
Shembujt Pozitivë, që vënë në pah profesionistë 
kosovarë që inspirojnë të tjerët dhe kanë 
shënuar arritje mbresëlënëse në fushat e tyre të 
punës. Përveç kësaj, ky emision është kthyer edhe 
prapa në kohën e luftës për të treguar shembuj 
negativë. Një intervistë e realizuar me një ish-
paramilitar serb i cili ka përshkruar vrasjen e mbi 
100 civiliëve shqiptarë në luftën e vitit 1999, nuk 
ka tërhequr vetëm audiencën lokale të emisionit, 
por është shikuar edhe online nga mbi 200.000 
shikues – që shënon një rekord të ri të emisionit. 
Kjo intervistë është ritransmetuar edhe nga 
mediume të ndryshme regjionale. 

Një e arritur tjetër e realizuar për herë të parë 
nga Jeta në Kosovë”, ka qenë transmetimi live 
nga 30 komuna të Kosovës të debateve gjatë 
fushatës zgjedhore, një operacion ky i ndërmarrë 
nga BIRN-i pa u realizuar asnjëherë më parë nga 
asnjë medium.. “Jeta ne Kosove” e ka arritur këtë 
duke udhëtuar në sallat e çdo komune në Kosovë 
për të realizuar debatet zgjedhore në prani të 
publikut vendas që  ka sfiduar kandidatët me 
pyetje të vështira.  

Arritjet kryesore të “Drejtësisë në Kosovë” gjatë 
vitit 2013 ndër të tjera kanë qenë  hulumtimi 
dymujor rreth shkatërrimit të lumenjve nga 
një industri fitimprurëse e nxjerrjes ilegale 
të  zhavorrit. Ky hulumtim ka transmetuar 
pamje eksluzive të sulmimit të inspektorëve të 
Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale 
gjatë konfiskimit të ekskavatorëve që prishnin 
shtretërit e lumenjve. Një hulumtim tjetër shumë 
i rëndësishëm i “Drejtësisë në Kosovë” ka qenë 
çështja e personave të dënuar që kanë fletarrest 
ndërkombëtar, por kanë ndërruar identitetin e 
tyne në Kosovë në mënyrë që t’i ikin kapjes.

Infografikat, shtypshkrimi unik dhe fotografitë 
mbresëlënëse janë shndërruar në mënyra 
esenciale përmes të cilave “Prishtina Insight-I” 
i qaset raportimit hulumtues që e vë gazetën 
në një lartësi të njëjtë me mediet e shtypura 
ndërkombëtare. 

Monitorimi & Avokimi

BIRN-i ka vazhduar monitorimin e shërbimeve 
publike të realizuar përmes vendosjes së 15 
monitoruesve në gati të gjitha komunat e 
Kosovës. Ky monitorim I shërbimeve publike 
vazhdimisht është zgjeruar duke mbuluar përveç 
sistemit gjyqësor edhe prokurimin publik në 
Kosovë. 

Gjatë vitit 2013 monitoruesit e BIRN-it kanë 
plotësuar 820 pyetësorë nga seancat e 
monitruara gjyqësore.  

Trajnime dhe zhvillim të 
mediave 
BIRN-i dhe partnerët e tij, Internews Kosova 
dhe BIRN HUB kanë trajnuar mbi 350 gazetarë, 
monitorues gjykatash, staf teknik dhe hulumtues 
që vijnë nga fusha të ndryshme të jetës në 
Kosovë. Këto trajnime mirë të zhvilluara kanë 
ngritur kapacitetet e gazetarëve në krijimin 
e një gazetarie profesioniste në një vend që 
ka popullatën më të re në Evropë, por edhe 
arsimimin më jocilësor në kontinent. Trajnimet 
e realizuara nga BIRNi kanë përfshirë tema që 
nga të drejtat dhe përgjegjësitë e gazetarëve, 
mbrojtjen e burimeve, përdorimin e medieve 
sociale, përpilimin e kërkesave për qasje 
në informacion dhe dokumente publike, 
monitorimin e prokurimit publik dhe kuptimin 
e kontratave publike, e deri te një program 
i trajnimit dhe këshillimit aktiv të staft të ri të 
angazhuar në BIRN.

08 HARTA E AKTIVITETEVE



Emisioni televiziv i aktualiteteve 
“Jeta në Kosovë (JnK)”  

Emisioni kryesor i BIRN-it “Jeta në Kosovë” fokusohet në aktualitetet e fushës së 
ekonomisë, arsimit dhe zhvillimeve politike e sociale në Kosovë. 

PRODHIMI MEDIAL

Prodhimi televiziv

09HARTA E AKTIVITETEVE



JANAR

SHKURT

2013

2013

Analiza televizive ka zbuluar ndikimin politik dhe mungesën e profesionalizmit të bordeve të dy 
kompanive më të mëdha publike, Korporatës Energjetike të Kosovës – KEK dhe Postës dhe Telekomit 
të Kosovës – PTK1.  

Një debat televiziv ka theksuar gjetjet kryesore të hulumtimit të bërë nga dr. Gazmend Zhuri, një 
pulmolog që udhëheq Klinikësn e Sëmundjeve Respiratore në Prishtinë. Ai ka zbuluar se qytetarët që 
jetojnë në afërsi të termocentraleve në Kosovën Qendrore, kanë dyfish më shumë mundësi të preken 
nga sëmundjet e organeve të rrugëve të frymëmarrjes dhe kanceri sesa qytetarët që jetojnë në fushën 
e Dukagjinit, në Kosovën Jugore. Në debat po ashtu ka qenë I përfshirë edhe Alan Lockwood, ekspert 
shëndetësor nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që po qëndronte në vizitë në Kosovë për të studiuar 
efeket e qymyrit në shëndetin e kosovarëve.2  

Një intervistë me Andy Sparkes, zëvendësshefin në ikje të EULEX-it ka zbuluar dobësitë e sistemit të 
Misionit të BE-së për Sundimin e Ligjit në Kosovë dhe ndikimet që ka politika në aktivitetet e këtij 
misioni. 3  
 

Me 17 shkurt Kosova ka festuar pesëvjetorin e pavarësisë. Emisioni “Jeta në Kosovë” ka realizuar një 
analizë televizive kritike përmes syve të një ish-minatori të Kompleksit “Trepça.”  Një anëtar I Ushtrisë 
Çlirimtare të Kosovës dhe një artist po ashtu janë prezantuar në program duke folur për pritjet që ata 
kanë pasur nga shteti i Kosovës.4    

Ne serinë e emisioneve “Shembujt Pozitivë”, emisioni “Jeta në Kosovë” ka prezantuar për publikun 
një profesionist të shkencave kopjuterike nga Prishtina, Milot Shalën, I cili ka arritur të punësohet si 
programer I NOKIA-s duke punuar për këtë kompani nga distanca, pra online, pa e lëshuar Kosovën. 

2     http://jetanekosove.com/sq/Debate/Bordet-e-KEK-ut-dhe-PTK-se-1025 
3     http://jetanekosove.com/sq/Debate/Pasojat-e-qymyrit-ne-shendet-1033
4    http://jetanekosove.com/sq/Intervista/INTERVISTE-ME-ANDY-SPARKES-1027
5  http://jetanekosove.com/sq/Reportazhe-Hulumtuese/Pese-vjet-shtet-1037
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MARS

PRILL

2013

2013

Në muajin mars, “Jeta në Kosovë” ka realizuar debate të shumta të ndërlidhur me dimensione të 
ndryshme të ekonimisë në Kosovë. 
 
 Debati i parë ka analizuar situatën e të diplomuarve nga Universiteti i Prishtinës dhe ka hulumtuar 
	 arsyet	pse	ata	nuk	janë	të	kualifikuar	mjaftueshëm	për	punët	për	të	cilat	aplikojnë.	
 
	 Debati	I	dytë	ka	pasur	si	panelistë	pesë	profesorë	dhe	ekonomistë	nga	universitete	të	ndryshme
		 botërore	të	cilët	kanë	diskutuar	perspektivën	ekonomike	të	Kosovës	dhe	mungesën	e	rritjes	
 ekonomike – duke diskutuar modelet që kanë dështuar dhe ato që kanë pasur sukses në rritjen 
 ekonomike të kosovës që nga vitet ‘70. 5 
 
	 Debati	i	fundit	ka	kërkuar	arsyet	e	faturave	shumë	të	larta	të	energjisë	të	cilat	nxitën	protesta	dhe
	 pakënaqësi	sociale	që	nga	janari	deri	në	mars.	6 

Në muajin prill u nënshkrua në Bruksel marrëveshja në mes të Kosovës dhe Serbisë, duke i hapur kështu 
rrugë normalizimit të marrëdhënieve në mes të dy vendeve. “Jeta në Kosovë” ka analizuar sfidat që 
presin implementimin e marrëveshjes së arritur në kryeqytetin evropian, si rezultat i dialogut trevjecar. 7

Emisioni televiziv ka analizuar se pse Parlamenti i Kosovës që është i dominuar nga meshkujt nuk i ka 
përkrahur  femrat e dhunuara gjatë luftës. Parlamenti ka refuzuar që të miratojë ligjin që u jep këtyre 
viktimave të luftës statusin e  njëjtë me atë të veteranëve të luftës. Gjatë debatit, aktivistët dhe Avokati 
I Popullit haptazi kritikuan këtë qasje dhe bënë thirrje për trajtim të barabartë dhe kompensim të 
femrave të dhunuara gjatë luftës. 8

5     http://jetanekosove.com/sq/Debate/Zhvillimi-Ekonomik-i-Kosoves-1044
6    http://jetanekosove.com/sq/Debate/Shtrenjtimi-i-energjise-elektrike-1043
7    http://jetanekosove.com/sq/Debate/Marreveshja-Prishtine-Beograd-1050
8    http://jetanekosove.com/sq/Debate/Viktimat-e-dhunimit-1046
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MAJ

QERSHOR

2013

2013

“Jeta në Kosovë” ka qenë emisioni i vetëm i aktualiteteve që ka transmetuar një analizë të hollësishme 
rreth çështjes kontroverse të institucioneve mikrofinancare, për të cilat kishte përpjekje që përmes 
ndryshimit të Ligjit për OJQ-të, t’u mundësohej transformimi në organizata me kapital privat. Në muajin 
maj JnK-ja ka organizuar një debat,përmes të cilit u ka mundësuar diskutim të hapur përfaqësuesve të 
shoqërisë civile që e kishin dërguar këtë rast në Gjykatën Kushtetuese të vendit. 9  

Gjatë këtij muaji, JnK po ashtu ka diskutuar rreth ndërtimeve pa leje në Parkun Ndërkombëtar të 
Prevallës në Prizren. 10

Një hulumtim tremujor që ka analizuar financat e partive politike në Kosovë është prezantuar për 
diskutim me përfaqësues të të gjitha partive politike të cilët janë sfiduar me gjetjet e raportit. 11

 

“Jeta në Kosovë” ka diskutuar mbi luftën në Siri dhe ka aalizuar arsyet e shkuarjes së kosovarëve për t’iu 
bashkuar luftës kundër regjimit të Bashar al-Assadit. Ky emision është realizuar përmes intervistave me 
individë të ndryshëm që kanë luftuar në Siri dhe tanimë janë kthyer në Kosovë. 12

Një çështje tjetër që është ngritur nga JnK-ja gjatë këtij muaji ka qenë përfundimi i gykimit të 
shumëpërfolur të Ilir Tolajt, ish-sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Shëndetësisë që është 
akuzuar për keqpërdorim të fondeve publike. 13

9    http://jetanekosove.com/sq/Debate/Institucionet-Mikrofinanciare-1051
10   http://jetanekosove.com/sq/Debate/Degradimi-i-Prevalles-1054
11   http://jetanekosove.com/sq/Debate/Financat-e-partive-politike-1058 
12  http://jetanekosove.com/sq/Debate/Pranverat-arabo-turke-1060
13 http://jetanekosove.com/sq/Debate/Rasti-Tolaj-Bukoshi-dhe-te-tjeret-1066

12 HARTA E AKTIVITETEVE



KORRIK

SHTATOR

2013

2013

JnK-ja ka realizuar një debat me një panel prej tre gazetarësh dhe redaktorësh, të cilët e kanë sfiduar, 
Albin Kurtin, liderin e Lëvizjes “Vetëvendosje”, rreth protestave të dhunshme të kësaj lëvizjeje kundër 
ratifikimit të Marrëveshjes Kosovë – Serbi. 14

Gjatë këtij muaji janë transmetuar edhe dy hulumtime shumë të mëdha. E para kishte të bente me 
vendimet jot ë duhura të marra në moment të fundit për ndërtimin e Autostradës Prishtinë-Pejë të 
cilave iu ndërrura destinimi duke kaluar kështu përmes Kijevës 15 Ndërsa hulumtimi tjetër kishte të 
bënte me pastërinë e tualeteve të shkollave publike në Kosovë të cilat po çojnë drejt sëmundjeve të 
ndryshme të nxënësve – emisioni kishte hulumtuar këtë fenomen në shkolla të ndryshme të komunave, 
ku kishte zbuluar që disa komuna shpenzojnë më shumë për mirëmbajtje të veturave të Kryetarëve të 
Komunave sesa në mirëmbajtje të shkollave . 16

Emisioni më i shikuar i JnK-së gjatë këtij muaji kishte qenë një intervistë e vështirë dhe shumë sfiduese 
me Naim Tërnavën, udhëheqësin e Bashkësisë Islame të Kosovës, i cili mes të tjerash ishte sfiduar edhe 
me pyetje rreth gjuhës së urrejtjes të përdorur nga disa imamë kundër femrave dhe komunitetit LGBT 
në Kosovë.  17

14  http://jetanekosove.com/sq/Debate/Debat-me-Albin-Kurtin-1071
15  http://jetanekosove.com/sq/Reportazhe-Hulumtuese/Devijimi-ne-Kijeve-1072 
16  http://jetanekosove.com/sq/Debate/MIREMBAJTJA-E-SHKOllAVE-NEPER-KOMUNA-1075 
17  http://jetanekosove.com/sq/Intervista/Interviste-me-Myftiun-Naim-Ternava-1079
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TETOR

NËNTOR

2013

2013

Ndryshe nga të gjitha mediat e tjera në Kosovë dhe Shqipëri, JnK-ja kishte ftuar panelistë serbë të cilët 
jetojnë në veri të Kosovës, për të diskutuar në Prishtinë sfidat me të cilat po përballet komuniteti serb rreth 
pjesëmarrjes në zgjedhjet lokale në kohën e dominimit të një atmosfereje të mbushur me barrikada dhe 
rrezik të eskalimit të dhunës. 18 Pjesëmarrja e serbëve në këtë diskutim, e solli një perspektivë të re në 
debatin e përgjithshëm të zgjedhjeve të dominuar nga shumica shqiptare, duke përfshirë këtu edhe tema 
rreth veriut të Kosovës dhe dialogut Kosovë – Serbi. 
 

JnK-ja kishte organizuar 65 debate të zgjedhjeve lokale të cilat ishin xhiruar dhe transmetuar live nga 30 
komuna të Kosovës, me një pjesëmarrje prej 300-1000 qytetarësh në audiencë për çdo mbrëmje, të cilët 
dëgjuan premtimet e 260 kandidatëve për këto zgjedhje. Debatet e drejtpërdrejta ishin organizuar për çdo 
mbrëmje gjatë 30 ditëve sa zgjati fushata parazgjedhore – ku një fokus i veçantë iu dha kandidateve femra. 
(Më shumë rreth këtyre debateve mund të lexoni në kapitullin rreth debateve “Jeta në Komunë”. 

18 http://jetanekosove.com/sq/Debate/Sovraniteti-i-zgjedhjeve-2013-1106 
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DHJETOR
2013

JnK-ja e përmbylli vitin 2013 me një emision special I cili u shndërrua në emisionin më të shikuar në 
historinë e emisionit televiziv, duke tërhequr një shikueshmëri prej mbi 200.000 personave nga rajoni dhe 
bota, përveç 500.000 shikuesve të rregullt të JnK-së. Në muajin dhjetor JnK-ja transmetoi rrëfimin rrëqethës 
të Zoran Raskoviqit, ish-paramilitarit serb që aktualisht është dëshmitar në një gjykim për krime lufte në 
Beograd. Ai shpjegoi se si ekipet paramilitare serbe kishin organizuar vrasje, vjedhje dhe djegie të shtëpive 
të shqiptarëve në fshatrat Qyshk, Pavlan dhe Lubeniq të regjionit të Pejës në vitin 1999.  Ai në mënyrë grafike 
kishte shpjeguar se si kishte qenë dëshmitar I vrasjes së mbi 50 civilëve shqiptarë gjatë luftës dhe kërkonte 
falje në televizion. Megjithëse Raskoviq kishte bërë përpjekje për të rrëfyer historinë e tij, ai ishte injoruar 
nga televizionet serbe për tre vjet me radhë. 19 Kjo intervistë ishte bërë e mundur vetëm përmes projektit 
të BIRN-it për Drejtësi Tranzicionale, i cili mes  tjerash mbështet monitorimin e drejtpërdrejtë të gjykimeve 
për krime të luftës në rajon.  

Javor/Enj 8pm
39

13

 25 

2 çmime  

Transmetimi:

Debate aktualitetesh:  

Intervista: 

Raporte Hulumtuese/
Analiza:  

Çmime: 

 2013 
FAKTE TË SHPEJTA

19   http://jetanekosove.com/sq/Reportazhe-Hulumtuese/Krimet-e-luftes-1149 
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Drejtësia në Kosovë (DnK)

Pas disa vitesh të fokusimit dhe përcjelles së akualliteteve të jetës në Kosovë, BIRN-i 
kishte parë nevojën për t’u fokusuar më për së afërmi në çështje të sundimit të 
ligjit, duke krijuar emisionin “Drejtësia në Kosovë” –DnK, me qëllim të zhvillimit të 
hulumtimeve cilësore dhe të detajuara që kanë të bëjnë me raste të padrejtësive për të 
cilat pastaj njoftohen institucionet e duhura dhe u bëhet presion e u kërkohet llogari 
për eliminimin e këtyre padrejtësive. 

“Drejtësia në Kosovë” merr shumicën e e informatave nga monitoruesit e gjykatave që 
mbulojnë 27 komuna të Kosovës dhe po ashtu përfiton nga marrëveshja me Policinë 
e Kosovës që u lejon ekipeve të DnK-së  të xhirojnë aksione ekskluzive të forcave të 
rendit dhe t’i teansmetojnë ato në emission. 

Është një punë e 
vështirë. Në të kaluarën 
kisha dëshmuar 
që shumë gazetarë 
hulumtues kërcënohen 
për shkak të punës që 
bëjnë dhe informatave 
që zbulojnë. Drejtësia 
në Kosovë luan një rol 
shumë të rëndësishëm 
në shoqëri, për ta bërë 
Kosovën një vend më të 
mirë për të jetuar.
Fejzullah Hasani
Kryetar i Gjykatës Supreme

JANAR
2013

DnK-ja ka trajtuar probleme që ndërlidhen me procesin e reformimit të sistemit gjyqësor dhe prokurorial 
pas vënies në funksion të një sistemi të ri gjyqësor në Kosovë më 1 janar 2013.
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SHKURT

MARS

2013

2013

Në fillim të shkurtit DnK-ja kishte hulumtuar rastin e një familjeje në Drenas, prona e së cilës ishte uzurpuar 
për 12 vjet nga një zyrtar policor. Emisioni kishte zbuluar kërcënimet që kishte marrë gjykatësi i rastit, pasi 
që urdhëroi largimin e zyrtarit policor nga prona në fjalë. 

Gjatë këtij muaji DnK-ja po ashtu kishte analizuar se si gabimet procedurale të Gjykatës Supreme kishin çuar 
në rigjykim të rastit të shumëpërfolur gjyqësor ndaj ish-kryetarit të Komunës së Ferizajt, Bajrush Xhemajlit 
që  kishte kishte mbytur një të ri  në aksident trafiku. 

 

Në fillim të muajit mars DnK-ja zbuloi se si kryetari i Komunës së Prizrenit Ramadan Muja, kishte shpërblyer 
secilin punëtor të komunës me nga 100 euro për blerje të gjërave ushqimore në një supermarket të qytetit, 
si dhuratë për Vitin e Ri. Pas transmetimit të këtij emisioni, prokurorët e EULEX-it kishin ngritur aktakuzë 
kundër zyrtarit të prokurimit që u mor me këtë kontratë. 
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PRILL

MAJ

2013

2013

Në muajin prill DnK-ja kishte raportuar se individët e dënuar nga Gjykata Themelore në Prishtinë, nuk ishin 
dërguar kurrë në burg sipas urdhërit të gjykatës. Në vend të kësaj, ata ishin dërguar në qendra korrektuese. 

 

Shpallja e vendimit në rastin Medicus që kishte të bënte me trafikimin e organeve, ishte ngjarja kryesore që 
ka karakterizuar muajin maj. DnK-ja i kishte ofruar publikut kosovar një përmbledhje të detajuar të të gjithë 
gjykimit, duke dëshmuar se si ishin transplantuar veshkat në një klinikë në periferi të Prishtinës dhe se si 
ishin përfshirë në këtë rast dhurues e pacientë nga Kanadaja, Izraeli, Turqia e Moldavia. 

Për më shumë, gjatë këtij muaji, DnK-ja kishte raportuar edhe se si një kamion i Kompanisë “Devolli”, njërës 
nga kompanitë më fitimprurëse në Kosovë, ishte kapur nga Policia e Kosovës duke kontrabanduar një sasi të 
madhe të kafesë në Serbi. Ky krim kishte mbetur pa u ndëshkuar, edhe përkundër protestave të Policisë, pasi 
një prokuror lokal e kishte mbyllur këtë rast.
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QERSHOR

KORRIK

2013

2013

Një nga hulumtimet më ekskluzive të DnK-së gjatë muajit qershor kishte zbuluar se si ndodh nxjerrja 
e paligjshme e zhavorrit në Kosovë – industri kjo që përfiton së paku 2000 euro në ditë. DnK-ja kishte 
transmetuar intervista ekskluzive me inspektorë të ambientit të cilëve u ishte dashur të fshihen pas lëshimit 
të gjobave kundër eksploatuesve të zhavorrit në Lumin “Bistrica”. Ekipi i DnK-së kishte arritur që të xhirojë 
ekskavatorët gjatë tërë procesit të nxjerrjes së zhavorrit, duke u kërcënuar nga këta shkatërrues të shtretërve 
të lumenjve. Një xhirim tjetër i transmetuar gjatë muajit qershor kishte zbuluar se si kosovarët e kërkuar nga 
INTERPOL-i kishin ndërruar identitetin e tyre për t’i ikur drejtësisë. 

Në muajin korrik DnK-ja kishte zbuluar se si gjykatësja nga Prishtina Elmaze Fazliu nuk u kishte lejuar palëve 
të dëmtuara në një rast gjyqësor që të ushtronin të drejtën e ankesës. Gjykatësja ishte larguar nga puna si 
pasojë e transmetimit të këtij emisioni. 

19HARTA E AKTIVITETEVE



SHTATOR

TETOR

2013

2013

Rreziku me të cilin përballen qytetarët nga gropat në rrugë, mungesa e pusetave, rreziqet në ndërtesa dhe 
ashensorët e pasigurt kanë qenë në fokus të një hulumtimi të DnK-së të transmetuar në muajin shtator. 

Gjatë muajit tetor DnK-ja kishte intervistuar disa individë të cilët ishin dënuar për vjedhje të votave në 
zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2010, duke përçuar kështu mesazhin te publiku se keqpërdorimi i votave në 
zgjedhjet që po afroheshin në muajin nëntor, do të kishte pasoja të mëdha. 
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NËNTOR

DHJETOR

2013

2013

Në dy emisione të transmetuara gjatë muajit nëntor, DnK-ja kishte raportuar sfidat e luftimit të trafikimit të 
drogës në Kosovë, duke qenë e pranishme me ekipet e saj në 15 operacione të Policisë e Kosovës kundër 
trafikimit me drogë. 

Në muajin dhjetor DnK-ja kishte transmetuar emisionin “Blerja e Votave” duke hedhur dritë mbi pagesën e 
qytetarëve të Komunës së Parteshit për të votuar për një parti të caktuar në zgjedhjet e sapombajtura lokale. 
Pas transmetimit të emisionit, të dyshuarit ishin arrestuar. 

Një hulumtim kreativ që ekspozonte korrupsionin në Komisionin e Pavarur për Miniera dhe Minerale, ishte 
transmetuar në muajin dhjetor, me ç’rast një biznesmen kishte rrëfyer në intervistën e realizuar nga DnK-ja, 
se si i kishte paguar ryshfet shefit të Inspektorëve të KPMM-së në këmbin të licencës për të nxjerrë zhavorr.  

Transmetimi: 

Javor/E diel 9pm
Raporte/Analiza hulumtuese:

41
Reportazhe ekskluzive me POLICNË:

23

2013 
FAKTE TË SHPEJTA TË DNK
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Jeta në Komunë
In Në mënyrë që të vazhdojë të jetë kujdestare dhe mbikqyrëse e qeverisjes lokale, 
JnK-ja ka organizuar 65 debate televizive (në raundin e parë dhe të dytë të zgjedhjeve) 
në çdo komunë të Kosovës. Debatet televizive janë transmetuar çdo mbrëmje përgjatë 
periudhës së fushatës parazgjedhore në muajt tetor deri në dhjetor 2013.  Ky ka qenë një 
koncept i ri punës për vetë organizatën, por edhe është bërë për herë të parë në Kosovë. 20 

METODOLOGJIA  DHE FORMATI
Që nga 6 tetori 2013, një ekip prej 20 gazetarësh, hulumtuesish dhe ekipi i produksionit, 
kanë udhëtuar nëpër komuna të ndryshme çdo mbrëmje për të prodhuar debate 
televizive live për një audiencë të gjerë të Radio-Televizionit “21”. 

BIRN-I gjatë debateve nuk i ka anash as serbët kosovarë. Për realizimin e debateve 
zgjedhore në 10 komuna me kandidatë serbë, BIRN-i kishte angazhuar një moderator 
të këtij komuniteti. Puna paraprakre për realizimin e debateve televizive kishte përfshirë 
një fazë të gjatë hulumtimi dhe planifikimi të detajuar që ka rezultuar në prezantime të 
sakta dhe të bazuara në shumë burime për çdo kandidat për kryetar komune. Instituti 
për Studime të Avancuara – GAP, si partneri kryesor i këtij projekti, kishte planifikuar dhe 
organizuar të gjithë pjesën e hulumtimit për 38 komuna. Gjatë periudhës zgjedhore, 
BIRN-i ka pranuar afërsisht 6000 pyetje nga qytetarë të ndryshëm përmes mediave 
sociale që kishin të bënin me 65 debatet e raundit të parë dhe të dytë të zgjedhjeve. 
Gjatë këtyre debateve, BIRN-I ofroi hapësirë të mjaftueshme për qytetarët që të dërgonin 
pyetje për kandidatët për secilin debat. Këto pyetje i ofroheshin udhëheqëses së 
debateve pak para fillimit të transmetimit të drejtpërdrejtë. Afërsisht nga 50 pyetje ishin 
pranuar prej moderatores për secilin debat, të cilat pastaj grupoheshin, në mënyrë që 
t’i lexoheshin secilit kandidat gjatë debatit. Në ndërkohë, në sallat ku zhvillohej debati 
ishin të pranishëm nga 350 deri 850 persona, duke mos lënë të lire asnjë vend. 

Për çdo debat të prodhuar dhe transmetuar, produkti online i BIRN-it, Gazeta Jeta në 
Kosovë, kishe publikuar nga një analizë të detajuar mbi debatin dhe premtimet e 
bëra nga kandidatët për kryetarë komunash. BIRN-i ka xhiruar të gjitha premtimet e 
kandidatëve për kryetarë komunash dhe planifikon të kthehet në secilën komunë për të 
parë progresin e zbatimit të premtimeve të dhëna. Çdo kryetar të zgjedhur do t’i kërkohet 
llogari për premtimet e dhëna para votuesve gjatë zgjedhjeve.

BIRN-i është një 
medium i veçantë në 
Kosovë, ngase qasja e 
tij është profesionale 
dhe kontribuon në 
hulumimin dhe trajtimin 
e temave të rëndësisë 
publike.
Lumnie Demi 
Zëdhënëse e Ministritë së Administrimit të 
Pushtetit Lokal 

Jeta në Kosovë po 
ndërton një vizion për 
gazetarinë në Kosovë, i 
cili u shërben qytetarëve 
të Kosovës që të drejtën 
e qasjes në informacion 
mos ta shohin si një 
privilegj, por si një të 
drejtë universale të 
garantuar. 
Besim Kajtazi
Zyrtar Ligjor, Zyra e Kryeministrit të Kosovës 

Debate zgjedhore

65
Pyetje nga qytetarët

6000 (afërsisht)

Audienca për debate

400 (afërsisht)

2013 
FAST FACTS

20	 Kjo	ka	qenë	hera	e	parë	që	nga	fillimi	i	transmetimit	të	“Jeta	në	Kosovë”	në	vitin	2005,	që	Televizioni	publik,	RTK	nuk	
	 kishe	dashur	të	transmetojë	debatet	zgjedhore,	të	cilat	janë	padyshim,	programet	më	të	shukuara	zgjedhore,	të	cilat	
	 janë	vlerësuar	si	më	të	balancuart	nga	misioni	vëzhgues	zgjedhor	i	BE-së.
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PRODHIMI MEDIAL

Prodhimi për web

Gazeta Jeta në Kosovë  

NGA VITI 2011 DERI MË SOT

Gjatë vitit 2013 ka vazhduar të jetë portal udhëheqës i gazetarisë 
hulumtuese në Kosovë që publikon analiza dhe hulumtime të 
detajuara në baza të përjavshme që nga lansimi i saj në shtator 
të vitit 2011. 

Gazeta vazhdon të ketë fokus të veçantë përdorimin e teknikës 
së gazetarisë hulumtuese “ndiq paranë publike” dhe të publikojë 
hulumtime që hedhin dritë mbi lidhjet e institucioneve kosovare 
me bizneset, duke i ekspozuar keqpërdorimet. 

Në muajin shkurt, Gazeta JnK kishte zbuluar 
se si kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi 
dhe vëllezërit e tij ishin të lidhur me një 
numër të madh bizneses të fuqishme që 
nga ndërtimtaria, mineralet, nafta, energjia 
e deri te sigurimet, e disa nga këto kompani 
përfitojnë edhe fonde publike. 

Në muajin prill të vitit 2013, Parim Olluri kishte fituar Çmimin 
Gazetar i Vitit, për një seri artikujsh si “Thaçët - ngritja e një fuqie 
biznesi” dhe “Shokët e ministrit përfitojnë kontrata ‘të ndjeshme’”, 
artikuj këta që ekspozojnë lidhjet e politikës me biznesin. 

Gazeta Jeta në Kosovë Parim Olluri,  Gazetar i vitit

Një institucion si BIRN është jetësor 
për çdo shtet, pasi që besoj se 
individët dhe institucionet e tjera 
janë gjithmonë më të kujdesshëm 
gjatë veprimeve të tyre, duke marrë 
parasysh që një institucion si BIRN 
mund të jetë duke  vëzhguar
punën e tyre.
Nehat Mustafa
Zëvendës Ministër i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Prishtina Insight është një publikim i 
shkëlqyer dhe për mua është shumë 
mirë të kem një gazetë vendore 
në anglisht , që mund ta prekësh 
në vend që t’i qasesh lajmeve nga 
interneti.
Zëvendës Kolonel David Jones
Këshilltar i komandës se Forcës së Sigurisë së Kosovës 
Përfaqësues i lartë i Mbretërisë së Bashkuar, KFOR
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Asociacioni I Gazetarëve Profesionistë të 
Kosovës, Agjencia Anti-Korrupsion dhe 
UNDP e ndajnë këtë çmim çdo vit.

Në prill të vitit 2013, Gazeta JnK ka 
zbuluar se konsorciumi AXOS që kishte 
fituar kontratën e majme të privatizimit 
të Postë-Telekomit të Kosovës, po e 
realizonte këtë blerje përmes financimit 
të subjekteve të vendosura në Ishujt 
Cayman. Hulumtimi I quajtur “Paratë 
e blerjes vijnë nga ishujt Cayman – e 
shkruar nga Parim Olluri dhe Nate Tabak, 
fitoi çmimin e stories më të mirë online 
të ndarë nga UNDP-ja dhe Agjencia 
Kundër Korrupsionit.

Përveç hulumtimeve që kanë ekspozuar 
korrupsionin, Gazeta JnK është fokusuar 
edhe në raportimin e çështjeve të 
kulturës, arsimit dhe çështjeve sociale 
në Kosovë. Kështu në tetor të vitit 2013, 
Asociacioni i Gazetarëve Profesionistë 
të Kosovës ka shpërblyer këtë gazetë 
me çmimin për raportimin më të mirë 
mbi çështjet sociale. Artikulli I shkruar 

nga Kaltrina Rexhepi I titulluar “Banesa 
kolektive pa ujë në fshatin Magurë”, ka 
trajtuar mungesën e ujit të pijshëm në 
një fshat të varfër të Kosovës. 

Në nëntor të vitit 2013, një artikull i 
shkruar nga Bardh Shkreli, me titullin 
“Universiteti i Prishtinës me asnjë 
shpikje” që analizonte se si universiteti 
publik i Kosovës kurrë nuk kishte 
aplikuar për patentimin e ndonjë 
shpikjeje, u shpërblye me çmim nga 
Agjencia Gjermane për Zhvillim GIZ dhe 
Asociacioni i Gazetarëve Profesionistë të 
Kosovës. 

Një artikull tjetër i shkruar nga Eronida 
Mataj, kishte të bënte me keqtrajtimin 
dhe ngacmimin e nxënësve nëpër 
shkolla, I titulluar “I ‘forti’ promovohet 
nga shoqëria”, fitoi çmimin nga Koalicioni 
për Mbrojtjen e Fëmijëve të Kosovës-
KOMF, rrjet ky që avokon për të drejtat e 
fëmijëve në Kosovë.  

Do të dëshiroja 
që Kosova të ketë 
sa më shumë 
produkte mediale të 
pavarura si BIRN-i që 
mëton të informojë 
publikun dhe të 
ngrejë vetëdijen e 
qytetarëve në mënyrë 
profesionale dhe 
objektive. BIRN-i e 
ka përmbushur këtë 
mision me sukses 
dhe besoj që do ta 
vazhdojë edhe në të 
ardhmen.
Arben Gjukaj
Drejtor ekzekutiv, KEK

Hulumtime dhe analiza:

694
Reportazhe për  web: 

550
Vizitorë:

400

Vizitorë unikë: 

602,375
Vizita për faqe: 

2,296,735
Vizita ditore:

3,850

2013 
FAKTE TË SHPEJTA
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Balkan Insight dhe 
Balkan Transitional 
Justice 

BIRN Kosova është pjesë e një ekipi 
regjional që prodhon “Balkan Insight-
in” dhe “Balkan Transitional Justice-in”, 
burimin kryesor online të informacionit 
dhe analizave të thella me kontekst lokal 
dhe regjional. 

Në vitin 2013, gazetarët e BIRN-it kanë 
prodhuar 5,038 lajme (19 në baza ditore), 
dhe 415 artikuj premium (77 analiza, 43 
komente, 115 fejtone, 29 intervista, 25 
hulumtime, 9 profile). 

Audienca regjionale dhe ndërkombëtare 
ka treguar një interesim të 
jashtëzakonshëm për artikujt e prodhuar, 
gjë që dëshmohet edhe përmes të 
dhënave nga “Google Analytics”, që 
tregojnë se vetëm gjatë vitit 2013, 
Balkan Insight ka pasur 5,403,852 
vizita në faqe, prej të cilave 1,185,233 
kanë qenë vizitorë unikë. Përqindja e 
lexuesve që kthehen për rilexim është 
53,1% apo (1,313,185), përderisa 46,89% 
janë vizitorë të rinj të faqes (1,161,348). 
Për sa i përket shtrirjes gjeografike, 
shtetet nga të cilat më së shumti kanë 
vizituar “Balkan Insight-in” janë: Shtetet 

e Bashkuara, Bosnja dhe Hercegovina, 
Serbia,    Gjermania,    Kroacia,    Mbretëria 
e Bashkuar, Maqedonia, Kanada, Australia 
dhe Suedia.   

Gjatë vitit të kaluar, ekipi i zhvillimit të 
veb-it dhe koordinatorët e projekteve 
u kanë kushtuar rëndësi të veçantë 
promovimit në media sociale të 
produkteve të BIRN-it. Kështu, faqja në 
Facebook e “Balkan Insight-it” ka 14,069 
abonues, ndërsa ajo në Twitter ka 9,545 
ndjekës. 

Në vitin 2013, BIRN-i u ka dërguar 
abonuesve të vet mbi 310 buletine të 
“Balkan Insight-it” që u janë shpërndarë 
1,811 abonuesve, ndërsa 52 buletine 
premium të “Balkan Insight-it” u janë 
shpërndarë 4,325 abonuesve. 

Disa nga artikujt e publikuar në “Balkan 
Insight” janë ripublikuar nga mediumet 
më të njohura ndërkombëtare si 
“The Christian Science Monitor”, “The 
Economist”, “Independent”, “Der Standard”, 
“Sueddeutsche Zeitung”, “The Guardian”, 
“New Statesman”, “New York Times Blog”, 
“BBC”, “PBS”, “Al Jazeera” dhe  “Le Monde”.

Balkan InsightGazetarët e Gazetës Jeta në Kosove gjatë punës.

5,038
415
77
43
115
29
25
9 

Lajme

Artikuj Premium

Analiza

Komente

Fejtone

Intervista

Hulumtime

Profile
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Raportimi regjional për Drejtësi 
Tranzicionale 
Në vitin 2013 BTJ-ja ka publikuar mbi 1,130 artkuj (lajme, analiza, komente, fejtone 
dhe intervista) që të gjitha të përkthyera në gjuhët boshnjake/kroate/malazeze/
serbe, maqedonase dhe shqipe. Këta artikuj janë ripublikuar së paku 3000 herë në 
media lokale dhe ndërkombëtare. Programi në radio i BTJ-së, i titulluar “Rrugët e 
Drejtësisë” gjatë vitit 2013 ka realizuar 12 episode dhe është transmetuar nga 107 
radiostacione lokale dhe kombëtare në rajon. Çdo episod është prodhuar në gjuhën 
shqipe, boshnjake/kroate/malazeze/serbe dhe maqedonase. Gjatë kësaj periudhe janë 
shpërndarë mbi 310 buletine të Drejtësisë Tranzicionale tem bi 800 abonues.

Filmi dokumentar
Në vitin 2013 BIRN-i ka prodhuar dokumentarin “Shumica jemi ne”, i cili tregon 
rrugëtimin e 6 të rinjve nga gjashtë shtete të Ballkanit nëpër të gjithë regjionin ku 
ata janë dëshmitarë të ndikimit që kanë pasur konfkliktet e vitetve ‘90.21 Premiera 
e filmit në Prishtinë është shfaqur më 2 tetor në Universitetin e Prishtinës, në një 
sallë të mbushur plot, ku kishin marrë pjesë edhe përfaqësues të medieve lokale dhe 
kombëtare. Pas shfaqjes së filmit dhe transmetimit të tij në televizionin kombëtar, 
Shkolla e Mesme Amerikane në Kosovë (ASK) kishte kërkuar shfaqjen e filmit para 
nxënësve të saj gjë që ishte bërë me 7 nëntor 2013, me c’rast ishte kërkuar nga BIRN-i 
që edhe të prezantohet puna e bërë nga organizata. 
Filmi ishte shfaqur në televizione lokale e nacionale në Maqedoni, Kroaci, Bosnjë, 
Kosovë, Mal të Zi, por ishte transmetuar edhe nga “Al Jazeera-
Balkans”, duke I kontribuuar edhe më shumë karakterit regjional të filmit dokumentar. 
Filmi është shfaqur në nëntë qytete të regjionit (Beograd, Zagreb, Sarajevë, Shkup, 
Prishtinë, Podgoricë, Tuzëll, Kraljevë dhe Novi Sad) ndërsa prezantimi I tij është 
kërkuar të bëhet edhe para audiencave ndërkombëtare gjatë vitit 2014 duke përfshirë 
Parlamentin Evropian, Universitetin e Oksfordit dhe Shhkollën e Studimeve Sllave dhe 
të Evropës Juglindore në Londër. 

Filmi dokumentar “Shumica jemi ne” 

Më ka rastisur të shoh 
shumë hulumtime 
të pavarura 
rreth çështjeve 
të ndjeshme të 
realizuara nga 
“Drejtësia në Kosovë” 
dhe besoj që ato kanë 
një ndikim pozitiv në 
të gjithë sistemin në 
përgjithësi dhe e kanë 
shtyrë gjyqësorin që 
të jetë më efektiv 
dhe të ecë përpara 
në luftën kundër 
korrupsionit.
Arsim Bajrami 
Deputet i Parlamentit të Kosovës dhe profe-
sor i së Drejtës Kushtetuese në Universitetin 
e Prishtinës 

21 http://www.balkaninsight.com/en/page/balkan-transitional-justice-movie-home.
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Hulumtime regjionale  
Në qershor të vitit 2013 është publikuar hulumrimi i parë regjional rreth memorialëve 
të ndërtuar pas luftërave në shtetet që dolën nga ish-Jugosllavia me anë të lansimit 
të nje faqeve të veçantë të BTJ, ndërsa përmbajtja e hulumtimit u është shpërndarë 
medieve në të gjithë regjionin.22 Pas kësaj është mbajtur edhe konferenca e parë 
regjionale rreth memorialëve të pasluftërave në Sarajevë më 27 qershor 2013. Në 
konferencë kanë marrë pjesë mbi 70 pjesëmarrës dhe ngjarja është mbuluar nga shumë 
medie të regjionit, përderisa “Al Jazeera Balkans” dhe televizionet dhe radiostacionet 
boshnjake: TV “Hayat”, “BHT” dhe “TV1”, “Federalni Radio”, “BH Radio 1”, “Deutche Welle” 
dhe Radio “Free Europe” raportuan nga ngjarja. Konferenca është shoqëruar nga një 
debat në TV “Justice Magazine” (BIRN BiH) që transmetohet në 23 stacione televizive 
në  Bosnjë dhe Hercegovinë.

Në dhjetor të vitit 2013 u publika hulumtimi i dytë regjional mbi financimin e mbrotjes 
së të akuzuarve nga Ish-Jugosllavia në Tribunalin e Hagës. Përmbajtja e këtij hulumtimi 
është publikuar në një faqe speciale po ashtu, duke iu shpërndarë medieve të regjionit. 
Materiali i publikuar në këtë faqe është rezulat i një hulumtimi gjashtëmujor të ekipit 
prej 5 gazetarësh të BIRNit që ka mbuluar pesë vende të regjionit. 23

“Drejtësia në Kosovë” 
ka trajtuar me 
sukses çështje të 
rëndësisë jetike për 
publikun e Kosovës 
dhe që janë shumë 
të rëndësishme për 
sistemin e sundimit të 
ligjit në Kosovë.
Sali Mekaj
Kryetar i Gjykatës së Apelit 

Konfenca e mbajtur për herë të parë që ka trajtuar memorialët e ndërtuar pas 
luftërave në ish-Jugosllavi. Kredit: Balkan Insight, Marko Krojac

22	 http://www.balkaninsight.com/en/page/balkan-transitional-justice-memorialisation-conflicting-memories.
23 http://www.balkaninsight.com/en/page/balkan-transitional-justice-icty-suspect-payments-how-ex-yugoslav-states-
 funded-war-crimes-defendants
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Prishtina Insight
që nga viti 2008 e deri më tani

Ridizajnimi i gazetës “Prishtina Insight” në vitin 2013, i 
ka dhënë mundësi kësaj të fundit që të tregojë storiet në 
një mënyrë të re, duke u bazuar në reputacionin që ka si 
burimi kryesor i gazetarisë hulumtuese në gjuhën angleze 
në Kosovë. “Prishtina Insight” po ashtu ka treguar histori të 
ndryshme e veçanërisht tema të spektrit më të gjerë politik 
dhe institucional duke u kujdesur gjithmonë të tregojë se si 
ato ndikojnë në jetën e njerëzve të zakonshëm. 
   
Gazeta ka publikuar një artiull që tregon se si një shkrimtar 
nga Pakistani është margjinalizuar edhe nga qytetarët, 
por edhe nga institucionet e Kosovës. Një artikull tjetër 
ka dëshmuar se si një individ i dënuar për dhunim është 
zgjedhur më pas kryetar i Parteshit, një komune të vogël 
serbe në Kosovë. Ky person dyshohet të ketë arritur në 
pushtet përmes kërcënimeve dhe frikësimit të të tjerëve.

Duke e vazhduar traditën e BIRN-it për t’i mbajtur zyrtarët 
publik përgjegjës dhe liogaridhënës , kombinuar me 
dizajnin e ri dhe të freskët, “Prishtina Insight” ka publikuar 
një infografikë rreth performancës së 35 kryetarëve të 
komunave të cilët po kërkonin votën e qytetarit për t’u 
rizgjedhur. Kjo u ka mundësuar lexuesve që të marrin vesh 
dështimet dhe rezultatet e pakta që këta Kryetarë kanë 
arritur në qeverisjen lokale. “Prishtina Insigh-it” po ashtu 
ka mbuluar zgjedhjet historike në veri të Kosovës që kanë 
shumicë serbe të banorëve, të cilët ishin nën kontrollin e 
Beogradit deri atëherë. Në veçanti, këta artikuj kanë zbuluar 
se si ishin ndjerë qytetarët e zakonshëm të zhgënjyer nga 
institucionet, e veçanërisht nga Policia e Kosovës, EULEX-i, 
trupat paqeruajtëse të KFOR-it, të cilat nuk ka ofruar masa 
të mjaftueshme të sigurisë, duke i lënë kështu votuesit dhe 
vendvotimet të pambrojtura përballë sulmeve. 

Gazeta ka shkruar edhe për një familje e cila megjithëse 
kishte arritur të ketë sukses afarist në kohën e pushtetit të  
mjegulluar në veri të Mitrovicës, kishte frikë për të ardhmen.

Lexuesit e “Prishtina Insight-it” kanë dhënë komente 
pozitive rreth ridizajnimit të gazetës. Një lexues holandez 
në Gjakovë kishte shkruar që është “me të vërtetë i befasuar 
nga kualiteti, dizajni dhe informatat që ofron Gazeta dhe 
pasi që kishte përfunduar leximin e saj  ndihej sikur  njhte 
Kosovën më mirë.”

Publikimi: 

Cdo 2 javë
Edicione:

24

Lansimi e Prishtina Insight pas një  ridizajnimi mod-
ern e inovativ që zgjati shtatë muaj të përfundohej.

Mjete vizuale të reja - përfshirë info grafikat dhe 
ilustrimet - për t’i shtuar një dimension të ri gaze-
tarisë së pa kompromis.

Një presion i vazhdueshëm për llogaridhënie të in-
stitucioneve lokale dhe ndërkombëtare, në mënyrë 
të veçantë në lidhje me zgjedhjet lokale.

Një theks i ri mbi historitë personale të njerëzve 
të prekur nga forcat më të mëdha politike dhe 
institucionale. 

2013 FAKTE TË SHPEJTA

Faqe:

16-24
Shtypet në:

2,000 kopje
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BIRN-i ka vazhduar monitorimin e shërbimeve publike përmes 15 monitoruesve që mbulojnë gati të gjitha komunat e 
Kosovës. Edhe gjatë këtij viti, monitorimi ka përfshirë fushat e drejtësisë, arsimit, shëndetësië, shërbimeve publike dhe 
prokurimit publik.

MONITORIMI DHE AVOKIMI

Monitorimi i shërbimeve publike  
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Gjyqësori
BIRN-i ka monitoruar seancat gjyqësore 
në 26 komuna të Kosovës duke përfshirë 
gjykatat themelore me degët dhe 
departamentet e tyre sipas sitemit të ri 
organizativ. 

Gjatë vitit 2013 monituresit e BIRN-
it kanë plotësuar 820 pyetësorë prej 
të cilëve 601 kanë qenë të lidhur me 
seanca gjyqësore që janë mbajtur, ndërsa 
219 me ato që ishin të paralajmëruar por 
nuk u mbajtën, ose u anuluan.

Edhe përkundër ndryshimeve ligjore dhe 
strukturore të cilave u është nënshtruar 
gjyqësori, monitruesit e BIRN-it kanë 
vërejtur shkelje të procedurave të 
ndryshme ligjore, megjithëse vërejtjet 
për shkeljet e tilla janë identifikuar dhe 
raportuar nga BIRN-i që nga raporti i 
parë monitures në vitin 2008.

Ngjashëm si edhe në vitet e kaluara, 
monituresit e BIRN-it kanë hasur 
shkelje procedural si mungesë të  
procesverbaleve dhe shënimeve 
korrekte në to, moslexim të të drejtave të 
dëshmitarëve, mosrespektim të rendit të 
marrjes në pyetje të të pandehurve dhe 
shkelje të tjera. 

Edhe gjatë vitit 2013, gjyqësorin në 
Kosovë e ka përcjellë mungesa e 
transparencës,  mungesa e paralajmërimit 
të gjykimeve për publikun në tabelën e 
shpalljeve, mbajtja e seancave gjyqësore 
në zyrat e gjykatësve duke pamundësuar 
pjesëmarrjen e publikut në to etj. 

Vonesat në fillimin e gjykimeve që në 
disa raste kanë ndikuar edhe në shtyrjen 
e plotë të seancave, duke kontribuuar 
kështu në rritjen e rasteve të pazgjidhura 
nëpër gjykata, po ashtu janë vërejtur 
gjatë monitorimit.  Si pasojë e mungesës 
së efikasitetit të gjyqësorit, afër gjysmë 
milioni raste kanë mbetur të pazgjidhura 
nëpër gjykata. Nëse merren parasysh 
gjetjet etike dhe teknike të identifikuara 
dhe raportuara nga BIRN-i gjatë viteve 
të kaluara, gjendja mbetet e ngjashme 
edhe në vititn 2013. Këto gjetje 
përfshijnë përdorimin e telefonave 
mobilë gjatë seancave, mosrespektimin 
e kodit të veshjes, mosincizimin audio-

vizual të gjykimit etj. E gjithë kjo 
dëshmon mungesën e profesionalizmit 
në sallat e gjykimeve.

Shumica e gjetjeve gjatë monitorimit 
janë hulumtuar më tutje me raportim në 
produktet mediale të BIRN-it.

Monitorimi i 
prokurimit publik
Gajtë vitit 2013 BIRN-i i ka kushtuar 
një rëndësi të veçantë ngrtjes së 
kapaciteteve të stafit të vet për të 
përcjellë se “ku shkon paraja publike”, 
duke transferuar kështu njohuritë dhe 
aftësitë e monitorimit të gjykatave edhe 
në monitorim të kontratave publike dhe 
prokurimit. 

Disa nga rastet e monitoruara dhe 
raportuara nga BIRN-i, në të cilat është 
zbuluar se si zyrtarët publik u kanë dhënë 
tenderë familjarëve, ose të afërmve të 
tyre (sikur rasti i Kryetarit të Komunës 
së Deçanit) kanë arritur për trajtim në 
gjykata. Një rast tjetër i hulumtuar dhe 
publikuar nga Gazeta JnK, që kishte të 
bënte me shitjen e një prej fabrikave 
më të mëdha- asaj të “Amortizatorëve”, 
është bërë temë diskutimi në Kuvendin 
e Kosovës, me ç’rast deputetët kanë 
kërkuar fillimin e një hetimi zyrtar 
përkitazi me këtë çështje. 

Një hulumtim tjetër si rezultat i 
monitorimit të prokurimit publik 
ka zbuluar shkelje dhe kontrata të 
dëmshme publike të realizuara nga 
tetë individë në institucione publike 
të Kosovës. Ata janë duke u hetuar nga 
Prokuroria e Shtetit për keqpërdorim të 
pozitës zyrtare.

Gjetjet tjera të dala nga monitorimi i 
prokurimit publik kanë dëshmuar që 
pronarë biznesesh të ndryshme që 
janë nën hetim ose që dyshohen për 
korrupsion, ende po fitojnë tenderë 
publikë, duke përfshirë edhe kontrata 
sensitive në sektorin e sigurisë, ose raste 
kur bizneset e regjistruara si sallone 
bukurie kanë fituar kontrata shumë të 
ndjeshme të ndërlidhura me procesin 
zgjedhor.
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BIRN-i është 
shndërruar në një 
aset shumë të 
rëndësishëm të 
demokracisë së re në 
Kosovë. Vazhdoni të 
bëni punë të mira si 
deri më tani!
Ardian Gjini 
Deputet i Parlamentit të Kosovës

Një rast tjetër i hulum-
tuar dhe publikuar nga 
Gazeta JnK që kishte 
të bënte me shitjen e 
një prej fabrikave më të 
mëdha-asaj të “Amor-
tizatorëve”, është bërë 
temë diskutimi në Ku-
vendin e Kosovës, me 
ç’rast, deputetët kanë 
kërkuar fillimin e një 
hetimi zyrtar përkitazi 
me këtë çështje.  



TRAJNIME DHE ZHVILLIM I MEDIEVE 

Trajnime
BIRN Kosova beson që trajnimet dhe zhvillimi i karrierës së stafit 
të tij janë shumë të rendësishme për suksesin dhe zhvillimin 
e përgjithshëm të organizatës. Prandaj, që nga themelimi i 
saj, BIRN-i dhe partnerët e tij kanë trajnuar mbi 350 gazetarë, 
monitorues gjykatash, staf teknik dhe hulumtues që vijnë nga 
fusha të ndryshme të jetës në Kosovë. Këto trajnime praktike 
kanë ngritur kapacitetet për të zhvilluar një gazetari profesionale 
në Kosovë, vend ky që ka një popullsi të re, por jo edhe shume 
mundësi për arsimim adekuat të të rinjve.

Trajnime praktike 
Trajnimi për burime njerëzore 
Duke pasur parasysh që shumica e gazetarëve i bashkohen 
BIRN-it si staf I sapoardhur apo internë me të cilët BIRN-i nuk ka 
punuar më herët, ne kemi organizuar sesione trajnimesh gjatë 
muajit korrik 2013 duke u fokusuar në të drejtat dhe përgjegjësitë 
e stafit, mbrojtjen e burimeve në gazetari, komunikimin me 
institucione publike dhe palë të tjera të treta etj. Fitore Aliu, 
zyrtare për burime njerëzore në BIRN u ka shpjeguar stafit kodin 
e mirësjelljes, politikat kundër diskriminimit dhe ngacmimit 
seksual, rëndësinë e konfidencialitetit gjatë kryerjes së punëve 
dhe deklaratën e parimeve të cilat duhet t’i respektojë çdo 
person që angazhohet me punë në BIRN. 

Përdorimi i mediave sociale
Pjesa e dytë e trajnimit është organizuar nga këshilltarja 

Flutura Kusari shpjegon përdorimin e mediave sociale.

Besoj që puna që bën BIRN-i është 
shumë pozitive në adresimin e 
problemeve të identifikuara gjatë 
monitorimit të gjykatave. Është 
një përshtypje e përgjithshme në 
gjyqësorin në Kosovë që në seancat 
ku merr pjesë BIRN-i, ata do të 
identifikojnë problemet dhe do të na 
ndihmojnë që t’i tejkalojmë ato. 
Enver Peci
Këshilli Gjyqsor i  Kosovës 
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Gresa Musliu, diskuton rreth shkrimit të kërkesave për qasje në 
informacione publike.



ligjore e BIRN-it, Flutura Kusari, e cila 
ka shpjeguar rëndësinë e përdorimit 
të mediave sociale gjithnjë me kujdes 
të shtuar në gazetari, duke ofruar 
shembuj se si nuk duhen përdorur ato, 
për shpërndarje të informatave, nxitje të 
urrejtjes si dhe për regullat specifike të 
privatësisë që duhen përdorur. 

Shkrimi i dokumenteve për 
qasje në dokumente publike
Gresa Musliu, hulumtuese e BIRN-it dhe 
autore e publikimit “Ndiq gjurmët nëpër 
letra” ka mbajtur sesionin e tretë të 
trajnimit në BIRN. Ajo është fokusuar në 
ofrimin e këshillave se si të përpilohen 
në mënyrë të duhur kërkesat për qasje 
në informacion dhe dokumente publike 
nëpër institucione publike, në mënyrë 
që raportimi gazetar të jetë i bazuar 
në dokumente. Musliu ka treguar edhe  
çfarë duhet të bëjnë gazetarët për të 
marrë përgjigjet rreth informative të 
caktura.

Trajnimi për 
monitorimin e 
prokurimit publik
Më 20 dhjetor BIRN-i ka organizuar 
trajnimin për monitorimin e prokurimit 
publik. Në sesionin e parë të udhëhequr 
nga Parim Olluri, redaktor i Gazetës Jeta 
në Kosovë, ky gazetar që ka fituar çmime 
të ndryshme, e ka ndarë përvojën e tij 
me gazetarë, monitorues gjykatash dhe 
stafin tjetër të BIRN-it rreth mënyrave 
se si të lexohen kontratat publike me 
qëllim të raportimit gazetar rreth tyre. 
Sesioni i dytë i trajnimit është udhëhequr 
nga Haki Abazi nga Fondi i Vëllezërve 
Rockefeller, i cili ka shpjeguar se si 
aftësitë e zhvilluara nëpër vite përmes 
projektit të monitorimit të shërbimeve 
publike mund të transferohen dhe 
përdoren edhe në monitorimin e 
shpenzimit të parasë publike. Sesioni 
i tretë është zhvilluar nga Fatlinda 

Ramosaj dhe Erneset Beka, zyrtarë nga 
Zyra e Auditorit Gjeneral të Kosovës. 
Ata shpjeguan rregullat e prokurimit 
publik, fazat nëpër të cilat kalon ky 
proces, shkeljet që ndodhin zakonisht 
dhe mënyrën se si duhen lexuar 
kontratat publike nga perspektiva e tyre 
si auditorë.  Sesioni i katërt i trajnimit 
është mbajtur nga Safet Hoxha, kryesues 
i Komisionit Rregullativ të Prokurimit 
Publik. Ai ka folur për bazën ligjore që 
rregullon prokurimin publik dhe ka 
ofruar shembuj konkretë se si ndodhin 
zakonisht praktikat joligjore gjatë 
prokurimit në Kosovë. Stafi i BIRN-it ka 
parashtruar pyetje të ndryshme specifike 
që ndërlidhen me prokurimin dhe kanë 
diskutuar për praktika të ndryshme 
të hasura gjatë monitorimit. Pjesa e 
fundit e trajnimit është udhëhequr 
nga Berat Thaçi i Institutit GAP, i cili ka 
ndarë përvojën e GAP-it në analizimin e 
buxheteve të komunave të Kosovës.

Mentorimi i 
gazetarëve të rinj
Që nga maji i vitit 2013, redaktori i 
“Prishtina Insight-it”, Nate Tabak ka 
mbikëqyrur punën e tetë gazetarëve të 
rinj që kanë qenë në nivele të ndryshme 
të përvojës në gazetari, e të cilët nën 
mentorimin e tij, kanë prodhuar artikuj, 
analiza dhe hulumtime.

Ata që kishin më së paku përvojë në 
kuadër të grupit u janë nënshtruar 
trajnimeve bazike që kanë përfshirë 
instruksione të qarta dhe praktike të 
raportimit si dhe shkrimit të kërkesave 
për qasje në dokumente publike. Në 
anën tjetër, ata që kish pak më shumë 
përvojë, janë trajnuar në analizim dhe 
hulumtim më të thellë gazetar se si t’i 
japin një nuancë tjetër raportimit të tyre 
veçanërisht në gjuhë angleze për ta bërë 
rrëfimin që tregojnë sa më tërheqës. 
Redaktori po ashtu i ka vënë theks të 
veçantë procesit të rreptë të redaktimit 
dhe rishikimit të punës së tyre. Këta të 

Ekipi i BIRN-it në 
Kosovë çdo ditë 
ekspozon denoncon 
keqpërdorime mirë 
të hulumtuara. Ky 
ekip në mënyrë 
profesionale e të 
fuqishme e bën 
Kosovën një vend më 
të mirë për të jetuar. 
Arben Ahmeti
Kryeredaktor i  Gazetës Tribuna
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Prishtina Insight iu 
ofron lexuesve të 
saj një përzierje të 
shëndetshme të 
lajmeve politike e 
kulturore në një stil të 
balancuar mprehtë e 
guximtar. Dizajni i saj i 
qasshëm, përmbajtja 
e guximshme, 
forma kompakte e 
inovative e bëjnë atë 
që qëndrojë jashtë 
turmës. 
Andrew Forde
Zëvendës Kryetar i Zyrës së Këshillit të 
Evropës në Prishtinë



trajnuar kanë prodhuar 16 artikuj duke përfshirë edhe tema të 
ndjeshme siç janë pengesat me të cilat përballet komuniteti 
LGBT në Kosovë, apo protestat në veri të Kosovës. 

Fuqizimi i raportimit nga 
gjyqësori
BIRN-i ka ofruar këshilla të vazhdueshme për stafin e vet, 
në mënyrë që të ndërmerret një monitorim profesional si 
dhe hulumtin e raportim hulumtues rreth performancës së 
institucioneve gjyqësore. Këto trajnime u kanë dhënë stafit 
aftësi për të raportuar në mëyrë më etike dhe profesionale si 
dhe u kanë përmirësuar aftësitë e përgatitjes dhe prodhimit të 
reportazheve televizive.

Legjislacioni i mediave
Në një konferencë mbi “Gjykimet strategjike rreth lirisë së 
medieve” të mbajtur nga 21-24 tetor në Prishtinë dhe të 
organizuar nga “Civil Rights Defenders” në Prishtinë, morën 
pjesë edhe këshilltarët ligjorë të BIRN-it. Qëllimi kryesor i kësaj 
punëtorie ishte shtimi i njohurive personale të juristëve të rinj 
për të përdorur rastet e gjykimeve që ndërlidhen me lirinë e 
mediave gjatë punës së tyre në njërën anë dhe në anën tjetër 
rritja e kapaciteteve të institucioneve dhe organizatave locale 
për trajtimin e rasteve të kësaj fushe. Punëtoria është udhëhequr 
nga dy avokatë të mirënjohur nga Britania e Madhe që u 
fokusuan në traktatet e BE-së dhe Britanisë së Madhe si dhe në 
analizimin e rasteve të ngritura në Gjykatën Evropiane për të 

Drejtat e Njeriut. Mbrojtja e gazetarëve, shpifja, privatësia,  qasja 
në dokumente publike dhe interesi i përgjithshëm publik ishin 
pikat kyce të ngritura në këtë punëtori.

Shkolla verore për gazetari 
hulumtuese: 
Në Shkollën e BIRN-it për Gazetari Hulumtuese të mbajtur 
në Bled të Sllovenisë gjatë datave 25-31 gusht, nga Kosova 
morën pjesë: Arta Avdiu nga RTK-ja, Una Hajdari nga Kosovo 
2.0, Besnike Salihi nga Portali “Telegrafi”, gazetari i pavarur Vedat 
Xhymshiti dhe Flutura Kusari nga BIRN Kosova. Trajnerët kanë 
përfshirë gazetarë të mirënjohur ndërkombëtarë, në mesin e të 
cilëve edhe David Leigh,, fitues i çmimit “Pulitzer”. 

Bar Camp 
Faik Ispahiu, producent ekzekutiv i emisioneve JnK dhe DnK 
realizoi dy trajnime, më 27 shkurt në Gjilan (morën pjesë 80 
pjesëmarrës) dhe në Prizren me 1 mars (40 pjesëmarrës) të 
cilët kishin temë kryesore përdorimin e mediave sociale në 
raportimin kundër korrupsionit. Këto trajnime u mbajtën në 
BarCamp, një rrjet ndërkombëtar i përdoruesve të internetit që 
fokusohen në përdorimin e teknologjisë dhe vebit nëpër botë. 
Ispahiu shpjegoi se pse është vendosur që www.kallxo.com të 
integrohet si platformë për raportimin kundër korrupsionit. 120 
personat që morën pjesë në këto trajnime ishin të rinj entuziastë 
në përdorimin e mediave sociale si dhe aktivistë të shoqërisë 
civile.

Faik Ispahiu në Bar Camp.
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Zhvillimi i Mediave
Qasje në dokumente publike
BIRN-i ka vazhduar monitorimin dhe testimin e zbatimit të 
Ligjit për Qasje në Dokumente Publike si pjesë e projektit për të 
dhëna të hapura për publikun. Kërkesat për qasje në dokumente 
publike u janë dërguar institucioneve si Zyra e Kryeministrit, të 
gjitha ministrive të Qeverisë së Kosovës, komunave, EULEX-it, 
gjykatave, prokurorisë dhe disa agjencive të pavarura në Kosovë. 

Gjatë vitit 2013 janë dërguar rreth 200 kërkesa nëpër 
institucionet e lartpërmendura. Krahasuar me përvojën që kemi 
pasur gjatë viteve të kaluara, në gjysmën e dytë të vitit 2013 
zyrtarët publikë të caktuar për t’u marrë me kërkesa për qasje në 
dokumente publike nëpër institucione të ndryshme, janë treguar 
më efektivë dhe më përgjegjës përkitazi me kërkesat e dërguara 
nga BIRN-i, qoftë duke u përgjigjur pozitvisht apo negativisht. 

Në pjesën e dytë të vitit 2013, Qeveria e Kosovës kishte marrë 
vendimin për të nisur procedurat për anëtarësimin e Kosovës  
në Partneritetin për Qeverisje të Hapur (Open Government 
Partnership, OGP). Ky vendim e obligon Ministrinë e Intergrimeve 
Evropiane që të themelojë Grupin Punues që do të koordinojë 
procesin e anëtarësimit në OGP.

BIBIRN-i me kënaqësi është angazhuar në Grupin Punues për 
Koordinim ku ka ofruar ekspertizën e vet në fushën e qasjes në 
dokumente publike. Përfaqësuesit e BIRN-it kanë ofruar analizën 
e tyre përkitazi me gjendjen e zbatimit të Ligjit për Qasje në 
Dokumente Publike dhe kanë propozuar veprime që do të 
ndihmojnë zbatimin më efektiv të këtij ligji. Përmirësimi I këtij 
ligji lidhet shumë ngushtë me parimet themelore të OGP-së për 
qeverisje të hapur. 

Prezantimet publike
Me 5 dhjetor 2013 Jeta Xharra ka folur në “TEDxPrishtina” për 
gratë, duke treguar historinë e saj të themelimit të një OJQ-je, 
sfidat dhe përfitimet që ka pasur nga angazhimi në gazetari.24 

Jeta Xharra flet në  TEDx Prishtina për gratë.

24   http://www.youtube.com/watch?v=SWQpnoRq4cU
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Departamenti ligjor dhe i 
avokimit  

BIRN Kosova vazhdon të përkrahë 
aktivisht shtimin e transparencës 
brenda institucioneve publike dhe 
organizatave duke ushtruar presion 
për këtë qëllim në institucione si Oda 
e Avokatëve të Kosovës. Këto përpjekje 
të BIRN-it kanë qenë të suksesshme 
në disa raste, duke e shtyrë Odën të 
publikojë emrat e avokatëve kundrejt të 
cilëve janë ndërmarrë masa disiplinore. 
Për sa kohë emrat e avokatëve kundrejt 
të cilëve ishin marrë masa nuk ishin 
bërë publikë, BIRN-i ka dërguar kërkesa 
si dhe ka këmbëngulur fuqishëm që 
Oda e Avokatëve të Kosovës t’i publikojë 
emrat e tyre. Masat disiplinore u ishin 
shqiptuar avokatëve që kishin shkelur 
kodin etik dhe rregullore  tjera. Me 
gjithë refuzimin fillestar të avokatëve, 
pas transmetimit të një emisioni 

televiziv në lidhje me këtë çështje, më 
16 nëntor 2013, ky institucion vendosi 
t’i publikojë emrat e të gjithë avokatëve 
që kishin bërë shkelje.

Ky vendim krijoi një shembull të 
mirë që duhet të ndiqet nga Këshilli 
Prokurorial dhe ai Gjyqësor i Kosovës të 
cilët kanë refuzuar t’i publikojnë emrat 
e prokurorëve dhe gjyqtarëve (që janë 
gjetur duke shkelur kodin e sjelljes) me 
justifikimin që reputacioni i tyre mund 
të dëmtohet.

Në 29 nëntor 2013 BIRN-i ka dorëzuar 
një tjetër padi kundër Zyrës së Këshillit 
Prokurorial të Kosovës pranë Gjykatës 
Supreme për refuzimin e kërkesës së 
BIRN-it për të pasur qasje në emrat 
e prokurorëve ndaj të cilëve ishin 

ndërmarrë masa disiplinore të lidhura 
me korrupsion.

BIRN-i është duke ndjekur me kujdes 
të gjitha procedurat ligjore që po 
udhëhiqen nga Gjykata Supreme për 
këtë çështje.

Deklarimi i 
pasurisë së 
zyrtarëve publikë 
Fillimisht BIRN-i e ngriti këtë çështje me 
përfaqësuesit e Ministrisë së Drejtësisë 
që po insistonin se ligji synon të ruajë 
privatësinë e politikanëve. Ministria e 
Drejtësisë u përkrah nga qeveria, e më 
vonë nga EULEX-i me arsyetimin se nuk 

35TRAJNIME DHE ZHVILLIM I MEDIEVE



ka asnjë standard evropian që i lejonte këto deklarata të ishin 
online. 

Në 26 korrik BIRN-i publikoi një analizë te plotë që përfshinte 
praktikat e Mbretërisë së Bashkuar, Bullgarisë, Irlandës, 
Spanjës, Norvegjisë, Serbisë, Maqedonisë e Malit të Zi, ku 
deklarimi i pasurisë është online dhe i hapur për publikun.  

Në mënyrë që të ushtrohet më shumë presion në institucionet 
publike për zbatimin e këtij ligji, BIRN-i përkrahu gazeta të 
përditshme si “Kohën Ditore” dhe “Zërin” për të bërë artikuj 
që lidhen me këtë çështje. Ditën në vijim artikujt u publikuan 
duke kritikuar Ministrinë e Drejtësisë në lidhje me draft-ligjin 
mbi deklarimin e pasurisë. Si rrjedhojë, Ministria e Drejtësisë 
më 27 korrik e tërhoqi nenin që e detyronte Agjencinë Kundër 
Korrupsion të hiqte deklarimet e pasurisë nga qasja online.

Ligji për Mrojtjen e Burimeve 
në Gazetari
Duke punuar përditë me gazetarët, BIRN-i identifikoi 
pengesat që ua pamundësojnë gazetarëve mbrojtjen e 
burimeve dhe materialeve. Duke folur për këto pengesa nëpër 
debate publike dhe takime me anëtarë të Kuvendit, BIRN-I ia 
doli të largojë nga ligji elementet që nuk lejonin mbrojtjen e 
burimeve. Ligji u miratua në seancën plenare të 31 korrikut 
2013, duke ua njohur të drejtën gazetarëve dhe punonjësve të 
medieve të drejtën e mostregimit të burimeve, dokumenteve, 
materialeve ose informacioneve tjera. 

Mungesa e zëdhënësit në 
Zyrën e Kryeministrit 
Zyra e Kryeministrit vazhdon të punojë pa zëdhënës. BIRN-i 
ka vazhduar të insistojë pranë kësaj zyreje që të caktojë një 
zëdhënës, në mënyrë që ai t’ua lehtësojë komunikimin me 
këtë zyrë medieve, shoqërisë civile dhe qytetarëve. BIRN-i 
përdor çdo formë të mundshme për t’ua kujtuar qeveritarëve 
mungesën e zëdhënësit. Për shembull më 26 korrik në një 
konferencë të organizuar nga Zyra e Kryeministrit, BIRN-i e 
ngriti këtë çështje publikisht. Kjo çështje i është përmendur 
në raste të ndryshme Ministrit të Drejtësisë, por me gjithë 
premtimet, Qeveria nuk e ka zgjedhur zëdhënësin. Mungesa e 
zëdhënësit në mënyrë direkte ndikon në objektivitetin e tyre, 
duke qenë se atyre u duhet të raportojnë vetëm një anë të 
ngjarjes.

Ajo që më pëlqen më së shumti 
nga Drejtësia në Kosovë janë temat 
që trajton e të cilat janë aktuale, 
reale dhe tregojnë të vërtetën. Ka 
një nivel të lartë të saktësisë dhe 
çdo gjë vërtetohet me fakte përpara 
se informacioni të bëhet publik në 
televizion.            

Kjo është shumë e rëndësishme 
për mua. Jam i vetëdijshëm që 
ka një bashkëpunim të mirë 
midis Drejtësisë në Kosovë dhe 
prokurorisë, gjë që ndihmon shumë. 
Ne mbështetemi në programin 
tuaj sepse ju i verifikoni të dhënat 
përpara se t’i bëni publike.
Besim Kelmendi
Prokuror Special, Republika e Kosovës
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Ofrimi i ekperzitës 
ligjore në nivel lokal 
dhe ndërkombëtar 
Sarajevë: 
Më 16 dhe 17 tetor 2013, këshilltarja 
ligjore e BIRN-it dhe njëherësh edhe 
anëtarja e Këshillit të Pavarur të 
Mediave të Kosovës, ishte pjesë e 
panelit në konferencën rajonale me 
temë “Përdorimi i gjuhës së urrejtjes 
në internet në Evropën JugLindore”, 
konferencë kjo e organizuar nga 
“Media Centar” – Sarajevë, UNESCO 
dhe Komisioni Evropian në Sarajevë 
(Bosnjë dhe Hercegovinë). Znj. Kusari 
prezantoi në seksionin e diskutimit të 
rolit të medies në internet, sfidat dhe 
sukseset në këtë lëmi. Prezantimi i 
znj. Kusari ishte më shumë i fokusuar 
në sfidat e krijimit të mekanizmave të 
cilat funksionalizojnë llogaridhënien 
dhe përgjegjshmërinë e medieve në 
epokën digjitale, pa lënë anash bazën 
ligjore dhe rolin e Këshillit të Mediave 
të Shkruara të Kosovës.

Varshavë: 
Me 13-15 maj 2013 këshilltarja ligjore 
e BIRN-it Flutura Kusari mori pjesë në 

seminarin “Dimensioni Njerëzor dhe 
Baza Ligjore e Lirisë së Mediave” të 
organizuar nga OSBE-ja në Varshavë 
të Polonisë. Znj. Kusari prezantoi para 
pjesëmarrësve të cilët kryesisht ishin 
përfaqësues të shteteve anëtare të 
OSBE-së gjendjen aktuale të qasjes 
në dokumente publike dhe zbatimin e 
Ligjit për Qasje në Dokumente Publike 
në Kosovë.

Prishtinë: 
Në cilësinë e ekspertes, këshilltarja 
ligjore e BIRN-it Flutura Kusari mori 
pjesë në tryezën e rrumbullakët 
me temën “Të Drejtat e Njeriut dhe 
llogaridhënia në Sistemin Gjyqësor 
të Kosovës”, organizuar nga “Qendra 
e Trajnimeve dhe Burimeve për 
Avokim” në bashkëpunim me “Qendrën 
për Ndihmë Juridike dhe Zhvillim 
Rajonal”. Në tryezë morën pjesë edhe 
ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të 
Amerikës, Tracey Ann Jacobson, ministri 
i Drejtësisë Hajredin Kuçi, Michele 
Lakomy nga Departamenti Amerikan i 
Drejtësisë dhe përfaqësues të medieve 
dhe shoqërisë civile. Kusari përmendi 
një sërë problemesh me të cilat 
ballafaqohen qytetarët dhe në veçanti 
gazetarët, kur është në pyetje qasja në 

drejtësi. Ajo theksoi vështirësitë për 
të pasur qasje në seancat e ndryshme 
gjyqësore, mungesën e zëdhënësit të 
Këshillit Gjyqësor dhe Prokurorial të 
Kosovës si dhe problemet me faqet 
e vjetërsuara të internetit të këtyre 
institucioneve gjyqësore. Kjo tryezë u 
organizua me 15 mars 2013. 

Prishtinë: 
Në kuadër të projektit “Frekuencat e 
së Kaluarës”, “Forumi Qytetar i Paqes” 
në bashkëpunim me Radio Urban FM-
in, organizoi punëtori me gazetarë. 
Udhëheqësi i deskut planifikues në 
BIRN Muhamet Hajrullahu ishte pjesë 
e punëtorisë në cilësinë e trajnuesit. 
Ai diskutoi me gazetarë vendorë se si 
të raportohen tema të cilat shkojnë 
përtej lajmit, në veçanti tema të cilat 
kanë të bëjnë me të kaluarën, ashtu që  
raportimet e ndërlidhura me këto tema 
të jenë me kuptimplota në të tashmen. 
Gjithashtu, z.Hajrullahu prezantoi 
para pjesëmarrësve të punëtorisë 
edhe standardet e gazetarisë dhe 
krijimin e përmbajtjes. Gazetarët më 
pas prodhuan program për radio që u 
transmetuan në Radio Urban FM më 17 
dhjetor 2013.

24   http://www.youtube.com/watch?v=SWQpnoRq4cU

Muhamet Hajrullahu, redaktor menaxhues, udhëheq trajnimin e organizuar nga ForumZFD.
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Çmime

Në prill të vitit 2013, Asociacioni i Gazetarëve 
Profesionistë të Kosovës ka shpërblyes Gazetën 
Jeta në Kosovë me tri çmime gazetare.  Kështu,  
Parim Olluri është shpërblyer me Çmimin 
“Gazetari i Vitit” për një seri hulumtimesh rreth 
lidhjeve të afërta të bizneseve me politikën dhe 
pushtetin. Çmimin për artikullin më të mirë në 
kulturë e ka marrë Jeton Musliu për shkrimin 
“Librat shkollorë të Kosovës zbusin gjuhën 
për pushtimin osman”, ndërsa Virtyt Gacaferi 
ka fituar çmimin për artikullin më të mirë në 
fushën e sportit me  reportazhin “Ndeshja që 
tregoi shumë realitete shqiptare”. 

Jeta Xharra është shpërblyer me çmimin e parë 
për gazetari televizive që promovon gratë, në 
një ceremoni të organizuar nga Agjencia e 
Kombeve të Bashkuara për Gratë dhe Grupi për 
Siguri dhe Barazi Gjinore. Ky çmim i ndarë nga 
UNDP-ja ka shpërblyer përpjekjet e Xharrës 
për promovimin e grave përmes një emisioni 
që ajo ia dedikoi regjisores Blerta Zeqiri. Ndarja 
e këtij çmimi ka shënuar hapjen e një fushate 
16 ditore kundër dhunës me baza gjinore që ka 
përfunduar me 10 dhjetor. 

Programi i Kombeve të Bashkuara për 
Zhvillim, UNDP dhe Asociacioni I Gazetarëve 
Profesionistë të Kosovës ka shpërblyer 
redaktorët e BIRN-it, Parim Olluri dhe Nate 
Tabak për Artikullin më të mirë online që kishte 
të bënte me një hulumtim mbi blerjen e postës 
dhe telekomit shtetëror-PTK të realizuar 
përmes fondeve jashtë vendit për të financuar 
transkacionet e blerjes.  

Për më shumë, në tetor të vitit 2013, gazetarja 
e BIRN-it Kaltrina Rexhepi ka fituar çmimin 

për storien më të mirë të çështjeve sociale, po 
ashtu të ndarë nga UNDP-ja. Artikulli i titulluar 
“Banesa kolektive pa ujë e fshatit Magurë” ka 
trajtuar çështjen e mungesës së ujit të pijshëm 
në banesat kolektive në fshatin Magurë të 
Lipjanit. 

Me 20 nëntor 2013, një artikull tjetër i gazetarit 
të BIRN-it, Bardh Shkreli, i titulluar “Universiteti 
i Prishtinës pa asnjë shpikje” që analizonte 
faktin se si universiteti më i madh publik nuk ka 
patentuar asnjë shpikje që nga themelimi i tij 
në vitin 1970, është shpërblyer nga Organizata 
Gjermane për Zhvillim-GIZ dhe Asociacioni I 
Gazetarëve Profesionitë të Kosovës. 

Eronida Mataj në anën tjetër, është shpërblyer 
për përpjekjet e saj për të shkruar dhe trajtuar 
të drejtat e fëmijëve. Artikulli i saj me titullin 
“Më i forti promovohet nga shoqëria”. Ky 
çmim është ndarë nga Koalicioni I OJQ-ve për 
Mbrojtje të Fëmijjëve në Kosovë-KOMF. 

Nate  Tabak  ka fituar cmimin për storien më 
të mirë online.
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Partnerët dhe donatorët

Partnerët lokalë
1  Community Building Mitrovica, CBM

2  Crossing Bridges Productions  
 TV stations

3  Dokufest

4 Forumi për Iniciativa Qytetare

5  Grupi për Studime Juridike dhe 
 Politike, GLPS

6  Iniciativa për Progres, OJQ në Ferizaj

7  Instituti për Studime të Avancuara, GAP

8  Instituti për Zhvillimin e Politikave, 
 INDEP

9  Internews Kosova

10 KOSID

11  Rrjeti i Medieve Lokale Serbe, KOSMA 

12 OJQ-ja Change, Gjilan 

13 Këshilli i Mediave të Shkruara 

14 Radio Televizioni 21

15  Radio Televizioni i Kosovës 

16 Syri i Vizionit, Pejë

Partneritetet regjionale
17  BIRN në Serbi

18  BIRN në Maqedoni

19 BIRN në Bosnjë dhe Hercegovinë

20 TV Aldi, Preshevë

21 Projekti për Raportim mbi Korrupsionin  
 dhe Krimin e Organizuar 

Partnerët dhe 
bashkëpunëtorët 
ndërkombëtarë
22  Shkolla për Gazetari Hulumtuese 

23  Saferworld 

24 Sierra Club

25 European Climate Foundation

26  Frontline Club

27 SCOOP

28 Thomson Reuters Foundation

Donatorët tanë 
29  Zyra e Bashkimit Evropian në

 Prishtinë

30 Rockefeller Brothers Fund

31 Ministria e Punëve të Jashtme 
 të Holandës 

32  Ambasada Norvegjeze në Prishtinë

33 Charles Stewart Mott Foundation

34 National Endowment for Democracy

35 Foundacioni i Iniciativave për  
 Shoqëri të Hapur 
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Ditari i impakteve (ndikimeve) 
nga publikimet e BIRN

MAR
2013

PRI
2013

“Drejtësia në Kosovë” ka vëzhguar 
problemet në Odën e Avokatëve 
të Kosovës. Në mënyrë specifike, 

episodin që ka të bëjë me avokatët 
që kanë qenë duke mbrojtur njerëz 

që nuk kanë mundësi të përballojnë 
një avokat. Këtyre avokatëve u janë 

vonuar pagesat, ose në disa raste nuk 
kanë marrë kompensim për punën e 
tyre. Pas transmetimit, institucionet 

relevante ranë dakord ta përmirësojnë 
sistemin e pagesave. Analizat gjithashtu 
ngritën faktin se ndëshkimet disiplinore 

të avokatëve nuk ishin bërë kurrë 
publike, kështu që  qytetarët nuk mund 

të dinin nëse një avokat është nën 
procedurë disiplinore të çfarëdo lloji. 

Pas transmetimit të hulumtimit, Oda e 
Avokatëve e ndryshoi rregulloren ligjore 
duke I bërë publiku dosjet disiplinore të 

secilit avokat.

Drejtësia në Kosovë raportoi se si 
personat e dënuar të cilët ishin dërguar 

në burg nga Gjykata Themelore nuk 
arritën në burg. Në vend të kësaj 

ata liroheshin gjatë rrugës për  në 
qendrat e korrektimit. Prokuroria ka 
iniciuar hulumtime në mënyrë që të 
gjejë nëse ka të dënuar që nuk po e 

mbajnë dënimin në burg. Për më shumë, 
pas transmetimit kryetari i Gjykatës 

Themelore në Prishtinë, Hamdi Ibrahimi, 
ka lëshuar një vendim, sipas të cilit të 

dënuarit  mund të transferohen në burg 
me automjetet e Policisë së Kosovës ose 

ato të qendrës së korrektimit. 

Drejtësia në Kosovë ka vrojtuar 
parregullsi specifike duke prishur një 
proces tenderimi në Komunën e Prizrenit. 
Ajo u fokusua në detaje, sipas të cilave 
komuna kishte pranuar shërbime nga një 
kompani, përpara hapjes së procedurës 
së tenderimit, gjë e cila është shkelje 
e Ligjit për Prokurimin Publik. Pasi 
programi u transmetua, zyrtari që merrej 
me prokurimin në Komunën e Prizrenit u 
arrestua nga Policia e Kosovës.

JAN
2013
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MAJ
2013

QER
2013

QER
2013

KOR
2013

 Gazeta Jeta në Kosovë më 16 
maj raportoi se dy policë të Policisë së 
Kosovës u panë duke fjetur gjatë turnit 
të patrullimit. Vetëm një ditë pas këtij 

raportimi, Drejtoria Rajonale e Policisë së 
Kosovës në Prishtinë i pezulloi nga puna. 
Mbikëqyrësi i tyre gjithashtu u pezullua.

Një emision i “Drejtësisë në Kosovë” në 
qershor shkaktoi shqiptimin e 5,000 

eurove gjobë nga Komisioni i Pavarur 
për Minierat dhe Mineralet nxjerrësve të 

paligjshëm të zhavorrit nga një lum.

Duke hulumtuar bazën e vjetruar të të 
dhënave me shkrim dore në sistemin 
e drejtësisë, “Drejtësia në Kosovë” 
mundi të gjejë dy raste ku individë me 
urdhërarresti nga Interpoli kanë ardhur 
në Kosovë dhe i kanë ndërruar emrat 
dhe mbiemrat, gjë që ua ka mundësuar 
atyre të udhëtojnë të pandëshkuar. Pas 
transmetimit të emisionit institucionet 
relevante filluan të aplikojnë procedura 
të reja që garantojnë verifikim më të mirë 
dhe kontrollim të së shkuarës, për ata 
që aplikojnë për ndryshim të emrit në 
institucionet lokale. 

Drejtësia në Kosovë, raportoi se si Elmaze 
Fazliu, gjyqtare në Gjykatën Themelore në 
Prishtinë, po abuzonte me pushtetin e saj. 
Në një ankesë për sigurime që përfshinte 
kompaninë më të madhe të sigurimeve 
në Kosovë, Fazliu shkeli procedurat e 
gjykatës duke favorizuar palën e akuzuar. 
Disa javë pas transmetimit të emisionit, 
Këshilli Gjyqësor i Kosovës e pezulloi 
Fazliun nga veprimtaria e saj, duke marrë 
dëshmi nga “Drejtësia në Kosovë” për 
hulumtimin.
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KOR
2013

KOR
2013

TET
2013

NEN
2013

Kuvendi i Kosovës ka refuzuar të miratojë 
ndryshimin e propozuar nga Agjencia 

Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave 
Personale, i cili detyronte Agjencinë 

Kundër Korrupsion të ndalojë deklarimet 
e pasurisë së zyrtarëve publikë në 
internet. Ky vendim është ndikim i 

drejtpërdrejtë i aktiviteteve avokuese 
të BIRN-it me institucione të ndryshme 
që nga Ministria e Drejtësisë, Agjencia 
për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, 

Qeveria e Kosovës, EULEX-i dhe Kuvendi 
i Kosvës. Deklaratat e pasurisë do të 

mbesin të dhëna publike dhe arkiva e 
këtyre të dhënave do të pasurohet edhe 

me deklaratat e vitit 2014.

 Në muajin tetor 2013, Gazeta 
Jeta në Kosovë ka raportuar se si dr 

Fatmir Dragidella po mbante dy pozita 
të punës në kuadër të Qendrës Klinike 
Universitare të Kosovës. Dragidella në 
të njëjtën kohë ishte drejtor I Klinikës 

së Stomatologjisë si dhe ndihmësdekan 
i Fakultetit të Mjekësisë. Pas këtij 

raportimi, Agjencia Kundër Korrupsion 
kishte nisur hetimet të cilat rezultuan 

me dorëheqjen e Dragidellës si 
udhëheqës I Klinikës së Stomatologjisë.

Në muajin korrik Prokuroria Speciale ka 
filluar hetimet ndaj kryetarit të Komunës 
së Deçanit, Rasim Selmanaj, për shkak 
të dhënies së një tenderi publik të 
komunës, kompanisë pronar i së cilës 
është vetë vëllai i Kryetarit. Ky hetim 
është iniciuar pas raportimit të Gazetës 
Jeta në Kosovë në muajin mars 2012. Ky 
rast është raportuar në Agjencinë kundër 
Korrupsion, e cila pastaj e ka dërguar 
rastin në Prokurorinë Speciale. 

Pas një artikulli hulumtues të Gazetës 
Jeta në Kosovë  të publikuar në 
nëntor të vitit 2013, Agjencia kundër 
Korrupsion konfirmoi se Fatmir Gashi, 
zëvendësguvernatori i Bankës Qendrore 
të Kosovës ishte në një pozitë të konfliktit 
të interesit për shkak që ai ishte person 
I autorizuar për tri biznese private në 
Kosovë. Pas kësaj, Gashi kishte dhënë 
dorëheqje nga pozitat e tij në bizneset 
private.
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NËN
2013

DHJ
2013

DHJ
2013

Partia opozitare i kërkoi Kuvendit të 
Kosovës që të fillojë zyrtarisht një hetim 

parlamentar për dyshimet mbi procesin e 
privatizimit të Fabrikës së Amrotizatorëve, 

një nga ish-ndërmarrjet shoqërore të 
vendosura në Zonën Industriale në 
Prishtinë. Gazeta Jeta ne Kosove ka 

qenë mediumi i parë që ka shtkruar për  
hapat joligjorë që janë ndërmarrë rreth 
privatizimit të kësaj kompanie, qysh në 

vitin 2011. 

BIRN-i ka transmetuar për herë të parë 
një debat të drejtpërdrejtë zgjedhor 
nga Dragashi, komuna më e izoluar 

malore në Kosovë. Përderisa shumica e 
televizioneve kombëtare në Kosovë nuk 
mund të transmetojnë sinjalin e tyre në 
terrene të vështira malore, standardet e 
reja teknike të BIRN-it, kanë mundësuar 

që përveç dërgimit të sinjalit në këtë 
komunë, stafi i BIRN-it të jetë aty dhe të 

transmetojë drejtpërdrejt programin. 

Një hulumtim tjetër shumë i rëndësishëm 
i publikuar në muajin dhjetor kishte 
ekspozuar korrupsionin që po ndodhte 
në Komisionin e Pavarur për Miniera dhe 
Minerale (KPMM), përmes një interviste 
me një biznismen, i cili rrëfeu se si i 
kishte paguar ryshfet Kryeinspektorit 
të KPMM-së në këmbim të licencës për 
eksploatim të zhavorrit. Kryeinspektori 
Nuredin Bislimi ishte suspenduar nga 
pozita e tij e punës dhe më pastaj ishte 
dënuar me një vit burgim. 
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Financimi në vitin 2013
BIRN-i është mbështetur nga një 
numër i madh i qeverive perendimore, 
partnerë të pavarur dhe publikë për të 
ruajtur kapacitetin e brendshëm dhe 
ndikimin e organizatës gjatë vitit fiskal 
2013. Ekipi i BIRN-it u është thellësisht 
mirënjohës të gjithëve për përkrahjen e 
tyre, besnikërinë dhe bujarinë, të cilat i 
mundësuan këtij rrjeti të gazetarisë që të 
vazhdojë të shërbejë si një mbikëqyrës 
i institucioneve publike, të monitorojë 
punën e institucioneve publike dhe 
të mbështesë reformën dhe rrugën e 
tyre drejt përmbushjes së kritereve dhe 
standardeve të Bashkimit Evropian. 

Në rrugën e tij për të përmbushur 
objektivat afatshkurta dhe afatgjata, 
BIRN-i shpreson që t’i mbajë dhe 
forcojë në vazhdimësi partneritetet 
ekzistuese me donatorët aktualë, por 
në të njëjtën kohë duke e zgjedhur 
numrin e donatorëve që e mbështesin. 
Një bazë e fuqishme dhe gjithnjë në 

rritje e përkrahjes për punën tone, është 
esenciale për të vazhduar realizimin e 
aktivieteve tona, duke përfshirë:

• Prodhimin e debateve javore të Jetës 
 në Kosovë  rreth çështjeve aktuale

• Monitorimin sistematik të 
 performancës së shërbimeve publike 
 dhe prodhimin e emisionit javor, 
 Drejtësia në Kosovë

• Prodhimin e debateve parazgjedhore 

• Publikimin e Balkan Insight-it, 
 Prishtina Insight-it,   gazetës Jeta  në
 Kosovë dhe Bursës për Përsosmëri 
 në Gazetari.

Kush na mbështet 
Siç ka ndodhur edhe në të kaluarën, 
përkrahja kryesore financiare e BIRN-it 
ka ardhur nga partnerët dhe qeveritë 
e Perëndimit. Përkrahja prej qeverive 
perëndimore ka vazhduar të jetë e 
gatshme, si në aspektin absolute, po ashtu 
edhe në atë relativ, duke përfaqësuar 44 

për qind të totalit të përgjithshëm të 
financimit dhe duke ardhur kryesisht në 
formën e mbështetjes bazë për projektet 
tona. Shumica e donatorëve që vijnë 
nga  qeveritë perëndimore tani kanë 
ofruar grante edhe për vitet në vijim, 
kështu kanë demonstruar përkushtimin 
e tyre afatgjatë 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 ekzistues, derisa po 
nxisim edhe krijimin e bashkëpunimit 
më të tjerë dhurues.

BIRN-i pati fat të llogarisë në përkrahjen 
financiare të fondacioneve të pavarura  
dhe të institucioneve publike që 
përfaqësojnë gjegjësisht 48% dhe 8% 
të totalit të përkrahjes organizative 
gjatë vitit fiskal 2013. Krahas qeverive 
perëndimore, fondacionet e pavarura 
dhe institucionet publike vazhdojnë të 
mbesin burime vitale të mbështetjes.

48%

0.28%

8%

44% Të hyrat
2013

Shpenzimet 46%

9%

45%
2013

Operacionet 

Aktivitetet e projekteve 

Shpenzimet e stafit    

Reklamimi

Qeveritë perëndimore/agjencitë qeveritare 

Institucionet publike

Fondacionet e pavarura
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Donatorët janë të listuar alfabetikisht:

Ambasada Mbretërore e Norvegjisë
Ambasada Mbretërore e Norvegjisë ka qenë donator 
i parë që ka mbështetur Gazetën “Prishtina insight,” 
mbështje që ka vazhaur edhe gjatë vitit 2013, duke 
përfshirë krijimin e një ekipi hulumtues për prodhim të 
analizave dhe hulumtimeve për të gjitha produktet e 
BIRN-it. 

USAID
USAID-i ka mbështetur një seri të reportazheve 
televizive për gjykimet e sukseshme,  të tansmetuara në 
kuadër të “Drejtësisë në Kosovë”. 

Qeveritë perëndimore/agjencitë qeveritare 

Agjencia Austriake për Zhvillim
Agjencia Austriake për Zhvillim ka mbështetur 
“Prishtina Insight-in” si dhe hulumtime në nivelin 
regjional në bashkëpunim me “BIRN HUB”.  

National Endowment for Democracy (NED)
National Endowment for Democracy (NED) 
vazhduan të përkrahin projektin e zhvillimit të 
programit “Jeta në Kosovë” edhe gjatë vitit 2013, 
përmes një granti të radhës të nënshkruar nga 
BIRN-i.

Swiss Development Cooperation/ HELVETAS/ 
projekti LOGOS 
LOGOS mbështeti projektin e debateve zgjedhore. 

Ministria e Punëve të Jashtme të Holandës 
Ministria e Punëve të Jashtme të Hoalndës ka 
mbështetur projektin e monitorimit të gjykatave, 
“Drejtësinë në Kosovë” dhe raportimin nga aksionet 
e drejtpërdrejta të Policisë, përmes një granti 
trevjeçar.

1

2

3

4

5

6

Institucionet publike 

Radio Televizioni i Kosovës (“RTK”) 
Ka vazhduar mbështetjen për zhvillimin e 
programit “Jeta në Kosovë” gjatë vitit 2013, duke u 
bazuar në kontratën e BIRN-it dhe RTK-së për ciklin 
e emisioneve “Jeta në Kosovë”. 

1
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Fondacionet e Pavarura

Rockefeller Brothers Fund
“Fondi i Vëllezërve Rockefeller” ka qenë donatori 
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. Financimi i këtij monitorimi 
më vonë ka rezultuar edhe me 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-së për monitorimin e gjykatave ka vazhduar 
edhe gjatë vitit 2013, duke zgjeruar projektin edhe 
me monitorimin e prokurimit publik dhe shpenzimit 
të parasë publike.

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

Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur  (KFOS)
“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 

1

5

6

7

2

3

4

projekti, BIRN-i ka trajnuar 40 të rinj të komuniteteve 
rome, ashkalinje dhe egjiptiane për përdorimin e 
pajisjeve për medie, menaxhimin e medieve, duke 
organizuar edhe një kurs përgatitor tremujor për bazat 
e gazetarisë.

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 2013. Projekti i mbështetur nga ta ka pasur 
për qëllim të ngrejë 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 proaktiv në mbledhjen dhe publikimin 
e të dhënave publike në përgjithësi.

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 
2013.

Balkan Investigative Regional Reporting Network 
Përgjatë vitit 2013, 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.                  

Reklamimi

Një pjesë shumë simbolike e shpenzimeve të BIRN-it 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-it”.

Pristina Insight (PI) dhe Gazeta JNK
Reklamimi dhe të ardhurat nga parapagimi kanë 
shënuar 0.28 për qind të të hyrave të BIRN-it deri 
me 31 dhjetor 2013.      
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Sfidat që na presin
qind të rasteve përgjigje pozitive për 
kërkesat e dërguara në  institucionet 
qeveritare, ndërsa të tjerat janë refuzuar 
me arsyetime të ndryshme. 

Dokumentet e kërkuara shpesh janë jetike 
për hulumtime, sidomos kur hulumtohet 
përdorimi i parave publike. 
 
Në shumë institucione të rëndësishme, 
ku përfshihet edhe Zyra e Kryeministrit, 
injorimi i kërkesave për dokumente, është 
veprim I preferuar I zyrtarëve. BIRN-I 
duke qenë këmbëngulës, në shumë raste 
ka ndikuar në rritje të transparences 
së institucioneve. Ne besojmë  se jemi 
duke kontribuuar në krijimin e kulturës 
ku qasja ne informacione publike 
është e garantuar edhe nuk shikohet 
si nder ndaj dikujt. Megjithatë, tani për 
tani, shumë hetime me gjasë do të 
vazhdojnë të paralizohen nga mungesa e 
transparences së qeverisë.

Në qershor 2013 një panel i gjyqtarëve 
të BE-së dhe të Kosovës ka liruar pesë të 
pandehur, duke përfshirë këtu kryetarin e 
komunës së Skenderajt Sami Lushtakun, 
i cili ka kërcënuar dhe dhunuar të drejtat 
e Jeta Xharrës, drejtoreshës ekzekutive të 
BIRN-it në Kosovë.
Ndërsa prokuroria ka apeluar vendimin, 
duke e nënvlerësuar faktin që gazetarët 
mbeten në një pozitë të pasigurt kur 
hetojnë figura të fuqishme.

Trajnimi i stafit për raportim dhe 
për raportim etik mbetet një sfidë e 
rëndësishme për organizatën. Shembujt 
e kohëve të fundit në peizazhin e 

Ne jemi të angazhuar për të përmirësuar 
efektshmërinë e programeve tona dhe 
përgjegjësinë tonë ndaj përfitueseve 
dhe donatorëve. Megjithatë, veprimtaria 
si një organizatë e guximshme dhe si 
një organizatë e pavarur mediale është 
jashtëzakonisht e vështirë, sidomos kur 
mundohemi t’u rezistojmë  presioneve 
politike, institucioneve jotransparente 
qeveritare,  barrës së lartë financiare dhe 
zvogëlimit të mundësive të financimit.

Derisa BIRN-i ka vazhduar të rrisë 
me sukses fondet e nevojshme për 
financimin e veprimeve të zgjeruara, 
donatorët e mëdhenj janë tërhequr nga 
rajoni dhe kjo ka rezultuar me më pak 
burime të financimit, për të cilat tani ka 
edhe më shumë konkurrencë. Ndërkohë, 
transmetuesi publik RTK, i cili transmeton 
“Jetën në Kosovë” dhe “Drejtësinë në 
Kosovë”, u ka borxhe të papaguara për 
më shumë se një vit këtyre emisioneve. 
Kjo vështirëson prodhimin e programeve 
televizive të BIRN-it.  Gjithsesi, organizata 
beson fuqimisht se është në interes të 
publikut t’i shikojnë këto programe edhe 
pse janë vonuar pagesat dhe organizata 
do të vazhdojë t’i shërbejë interesit publik 
me anë të prodhimit dhe transmetimit 
të këtyre dy programeve. Kjo ka çuar 
natyrshëm në përpjekjet strategjike 
të kërkimit për zgjerim të bazës së 
financimit, në mënyrë që të zbuten këto 
sfida financiare.

Mungesa e transparencës në  institucione 
gjithashtu është njëra ndër sfidat më  të 
mëdha të prodhimeve gazetare të BIRN-
it. BIRN-i ka marrë vetëm në dyzet për 

medies kanë treguar se të fuqishmit 
kanë mbrehur mjetet e tyre dhe përdorin 
paditë kundër gazetarëve. Ndërsa, padia 
është mjet demokratik për të mbrojtur 
reputacionin e dikujt, BIRN-i është shumë 
i përkushtuar për t’i ofruar stafit kuptimin 
e raportimit profesional dhe raportimit 
ligjërisht të sigurt.
 
Së fundi, një sfidë tjetër me të cilën BIRN-i 
ballafaqohet, është mungesa e veprimit 
nga institucionet publike sikurse janë 
policia, prokuroria dhe agjencitë  tjera 
për trajtimin e mëtutjeshëm të rasteve që 
raportohen nga media. 

Të gjitha institucionet janë ligjërisht të 
obliguara të veprojnë sapo të marrin 
informacione për ndonjë vepër të 
gabuar. Duke e përjetuar mosveprimin 
e institucioneve të Kosovës, BIRN-i ka 
shkuar një hap përpara. Organizata u ka 
dërguar letra shumë institucioneve për 
të kërkuar veprime konkrete lidhur me 
rastet e raportuara. 

Përgjigjet zakonisht nuk janë të 
kënaqshme; Megjithatë, BIRN-i mban 
takime të rregullta me zyrtarët dhe u 
shkruan atyre zyrtarisht, në mënyrë që të 
kërkojë më shumë llogari dhe veprim për 
rastet e ngritura në media. Një progres 
i ngadalshëm është vërejtur gjatë vitit 
2013, kështu që BIRN-i do të vazhdojë 
këtë praktikë edhe në vitet në vijim.
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