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Përmbledhje
---------------Instituti për Politika Zhvillimore INDEP që prej themelimit të tij në
vitin 2011 e ka të qartë misionin e tij: të
forcojmë dhe udhëheqim zhvillimin e
qëndrueshëm
socio-politik
dhe
ekonomik, gjithmonë bazuar në
parimet e demokracisë dhe vlerave
demokratike. Vizioni ynë është arritja
e një shoqërie demokratike, e cila është
e aftë për të drejtuar një shtet
funksional dhe të integruar mirë. Puna
jonë udhëhiqet nga principet
themelore të transparencës dhe
përgjegjshmërisë. Bazuar në këto
parime udhëheqëse, INDEP ka
përmbyllur vitin e 8-të të themelimit të
tij me shumë sukses dhe kemi
implementuar gjithsej 10 projekte.

Burim EJUPI
Drejtor Ekzekutiv, INDEP

Si drejtor i INDEP-it, kam kënaqësinë që në këtë raport vjetor po shpalosim sukseset tona, fillimisht
si thank-tank kosovar, puna e së cilit reflektohet përgjatë shumë proceseve dhe ndonjëherë
kushtëzohet me tempon e proceseve në të cilat ne marrim pjesë dhe ec më ngadalë se që ne do të
kishim dashur, por edhe si pjesë e shoqërisë civile në Kosovë. Secilin vit e më tepër, puna jonë po
shkon duke u forcuar dhe kontributi ynë duke u njohur dhe kjo na bën shumë krenar por edhe
falënderues. Kjo na motivon që të vazhdojmë të punojme edhe më shumë në vitet e reja. INDEP
falënderon edhe partnerët tanë, donatorët, pa të cilët puna jonë do të kishte qenë shumë më e mangët.
Partneritet që kemi krijuar besojmë që do të vazhdojnë pasi na lidhin synimet e njëjta – një Kosovë
më e mirë për të gjithë ne.
Projektet tona, të financuara nga donatorët tanë janë implementuar në kuader të tri fushave
programore të INDEP-it: qeverisjen demokratike, zhvillimin e qëndrueshëm dhe bashkëpunimin
rajonal. Në përgjithësi, ne si INDEP kemi avokuar për politika të qëndrueshme, qeverisje
gjithëpërfshirës dhe demokratike, për barazi gjinore, për përfshirjen e objektivave të zhvillimit të
Faqe | 3

qëndrueshëm, për energji të gjelbër, për promovim të reformave të zgjatura në shumë sektorë, për
llogaridhënie dhe që të cilat rrjedhimisht do të çojnë në zhvillim të përgjithshëm.
Gjatë këtij viti, INDEP ka realizuar 24 publikime, 2 përkthime, 1 kurrikulë, 1 raport konference, 3
module, 11 punëtori, 16 fokus grupe, 14 konferenca për media, 14 tryeza, ka mbajtur 2 fushata , 13
paraqitje mediatike, 11 infosesione, 8 paraqitje ndërkombëtare, ka lansuar 18 materiale audiovizuele,
ka dhënë 42 grante, ka marrë pjesë në 6 konsultime publike, ka pasur afro 2,500 pjesëmarrës në
aktivitete si dhe ka arritur “reach” prej 150,000 vetave.
Në programin e qeverisjes demokratike, INDEP ka vazhduar bashkëpunimin me Kuvendin e
Kosovës, ka asistuar komisione parlamentare, ka kontribuar në reformën pensionale në Kosovë, ka
qenë aktiv në fushën e energjisë – ka mbajtur fushatën kundër ndërtimit të termocentralit Kosova e
Re, ka analizuar sigurinë e furnizimit, ka punuar në fushën e barazisë gjinore duke publikuar një punim
dhe mbajtur tri module në këtë fushë, ka qenë pjesë aktive në konsultime publike të mbajtura nga
Ministritë e Kosovës, ka reaguar për shumë çështje të ndryshme duke nisur nga kundërshtimi i
korrupsionit dhe nepotizmit deri te kërkimi i reformave rrënjësore në arsim., ka dhën grantë për rritjen
e transparencës në nivel lokal, ka publikuar punime edhe në fushën e akademisë, si dhe edhe ka punuar
në fushën e edukimit medial.
Në programin e zhvillimit të qëndrueshëm, INDEP ka marrë pjesë në NCEP, ka bashkëorganizuar
Javën e Zhvillimit të Qëndrueshëm në Kosovë, ka mbajtur konferenca dhe tryeza lidhur me
tranzicionin energjetik, ka punuar në lokalizimin e Agjendës 2030 dhe rritjen e vetëdijës për OZHQtë, ka publikuar punime lidhur me gjendjen e Kosovës në aspektin e OZHQ-ve, ka punuar me deputetë
lidhur me OZHQ-të, ka publikuar punime lidhur me mjedisin - mbrojtjen e kafshëve dhe cilësinë e
ajrit në Kosovë, ka mbajtur punëtori për ndrëegjesësimin e rinisë lidhur me ndryshimet klimatike, ka
dhënë grante që mbështesin fushën e energjisë së gjelbër, përmirsësimin e gjendjes në mjedis.
Në programin e bashkëpunimit rajonal, INDEP ka marrë pjesë në konferenca të ndryshme brenda
dhe jashtë vendit, temat e të cilave janë lidhur me dy programet paraprake të INDEP-it. Gjithashtu,
INDEP ka qenë prezent edhe në media vendore, veçanërisht me dy fushatat kryesore që i ka mbajtur,
atë kundër ndërtimit të termocentralit Kosova e Re dhe fushatës për rritjen e vetëdijes lidhur me
OZHQ-të.
INDEP vazhdon njejtë edhe në vitin 2020, me fokus në tri programet sepse konsiderojmë se vetëm
në këtë formë mund të arrijmë impakt të qëndrueshëm. Raporti në vazhdim sqaron në detaje
veprimtarinë e INDEP në 2019.
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Për ne
Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP), i themeluar në vitin 2011 si një shoqatë e analistëve të
politikave, hulumtuesve dhe aktivistëve të shoqërisë civile, është institut kërkimor dhe qendër e
avokimit që ofron zgjidhje strategjike për politika publike. INDEP, si think-tank, këtë e arrin duke u
bazuar në hulumtime të pavarura me synim krijimin e një shteti demokratik i bazuar në parimet e
zhvillimit të qëndrueshëm.
Andaj, puna e INDEP fokusohet në politikat zhvillimore, duke ofruar një vizion përmbajtësor për
integrimet Euro-Atlantike. Në Kosovë, ku edhe vepron, INDEP ka në fokus të veçantë forcimin e
qeverisjes demokratike dhe luan rolin e mbikëqyrësit të politikave publike.
Aktivitetet e INDEP-it vazhdojnë edhe këtë vit të bazohen në tri programet e ndërlidhura me njëra
tjetrën, e që njëherazi shërbejnë si shtylla të strukturës operative të institutit. Tre programet kryesore
të INDEP-it janë qeverisja demokratike, zhvillimi i qëndrueshëm, dhe bashkëpunimi rajonal.

Qeverisja
Demokratike

Zhvillimi i
Qëndrueshëm

Bashkëpunimi Rajonal

Programet kryesore të INDEP-it
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Në kuadër të programit të qeverisjes demokratike, INDEP synon zhvillimin e politikave publike sa
më të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse. Për të arritur objektivat e këtij programi, INDEP punon
ngushtë dhe drejtpërdrejt me vendimmarrës në nivel legjislativ dhe ekzekutiv. Hulumtimet e përpiluara
gjatë viti 2019 u shoqëruan me metoda avokimi të ndryshme duke u koncentruar në tema si sundimi i
ligjit, barazia gjinore, etj.
Ndërsa, në programin e zhvillimit të qëndrueshëm, INDEP vazhdon të promovojë zhvillimin
ekonomik i cili mbështet kushte të mirëfillta sociale, politika, dhe mjedisore. Ashtu si në vitet
paraprake, INDEP në kuadër të këtij programi u fokusua në sektorin e energjisë. Ndonëse 2018 ishte
vit në të cilin puna u koncentrua në veçanti në zhvillimin e energjisë së ripërtëritshme, gjatë 2019,
INDEP punoi mbi tranzicionin e energjisë dhe promovimin e burimeve të ripërtëritshme. Puna e bërë
në këtë drejtim dhe kontributin e mjaftueshëm të dhënë për 8 vite tashmë, bëri që INDEP në vitet e
ardhshme të fokusohet në dy pika të tjera; njëra do të jetë elaborimi se si ky sektor kontribuon në
ndryshimet klimatike dhe e dyta do të diskutojë mbrojtjen e konsumatorit në sektorët e zhvillimit siç
janë energjia, nafta dhe miniera dhe minerale.
Programi i tretë, por jo më pak i rëndësishëm, ai i bashkëpunimit rajonal ka për synim kryesor të
integrojë rrethanat në të cilat ndodhet Kosova në kontekstin rajonal. Gjatë 2019-tës, INDEP
përfaqësoi Kosovën në konferenca ndërkombëtare të shumta të cilat diskutuan temat si qeverisja
lokale, zhvillimi i qëndrueshëm, sektori energjetik, çështjeve ekonomike të ndryshme, etj.
Sa i përket organizimit të brendshëm të organizatës, INDEP krahas rritjes së kapaciteteve të stafit
aktual, u rrit me anëtarë të ri të cilët gjatë gjithë vitit u inkuadruan në projektet e organizatës dhe
njëherazi zgjeruan njohuritë e tyre në temat që puna jonë fokusohet më së shumti. Duke shtuar stafin,
INDEP shton gjasat që impakti të jetë edhe më i madh. INDEP ka përmbyllur suksesshëm vitin
2019 dhe me këtë raport shpalos sukseset e theksuara të INDEP-it. Theksojmë se gjatë vitit 2019 stafi
i INDEP ka mbajtur edhe shumë aktivitete tjera, avokime, pjesëmarrje konstruktive në konsultime
publike, ka bashkëpunuar ngushtë me shumë organizata tjera partnere, si dhe ka qenë zë i fuqishëm
kontribues i shoqërisë civile në Kosovë.
Në mënyrë që misioni i INDEP të përmbushet dhe të ofrohen zgjidhje strategjike për politika publike,
ne përpilojmë hulumtime të pavarura me anë të së cilave propozojmë rekomandime me synim
krijimin e një shteti sa më funksional dhe demokratik. Publikimet e bazuara në hulumtime etike dhe
të hollësishme, përbëjnë mjetin më të fortë avokues të INDEP, prandaj INDEP dedikon shumë kohë
dhe staf në përpilimin e këtyre publikimeve. Publikimet e bëra nga INDEP janë kredibile dhe
gjithmonë ofrojnë shembuj të mirë të politikave publike, duke hulumtuar praktikat e vendeve të
zhvilluara të përshtatura në kontekstin kosovar. Vetëm gjatë vitit 2019, INDEP ka publikuar 24
punime në kuadër të 3 programeve në të cilat puna jonë fokusohet, 2 Përkthime dhe 1 Raport
Konference1 (për të parë listën e plotë të publikimeve, shih Annex A). Këto punime diskutojnë tema

1

Lokalizimi i Agjendës 2030 - Sfidat dhe Mundësitë për Përmbushjen e 17 Objektivave të Zhvillimit të
Qëndrueshëm (OZHQ) https://indep.info/wp-content/uploads/2020/01/Raporti-i-Konferences.pdf
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të ndryshme duke filluar nga sektori i energjisë, gratë në pozita vendimmarrëse, mbrojtje të mjedisit,
shqyrtime të dokumenteve konsultative, etj.
INDEP prezanton shifrat me poshtë me krenari. Njv nga shifrat më të mëdha që INDEP ka arritur
në vitin e 8-të të funksionimit është “reach” shumë i lartë nga aktivitetet e tij, sidomos depërtimi me
video promovimet e realizuara dhe infografikat e ndryshme, të krijuara nga stafi i INDEP në
bashkëpunim me kompani të ndryshme të vendit. INDEP konkludon se ka arritur të prekë deri
150,000 qytetarë përmes reagimeve, citimeve, fushatave, akviteteve dhe materialeve të lëshuara nga
INDEP. Pjesa më e madhe e këtij “reach” vjen nga rrjetet sociale të INDEP. Gjithashtu, INDEP ka
pasur më shumë se 2,500 pjesëmarrës në aktivitetet e tij.
Në vazhdim, ky raport shpalos punët e kryera përgjatë vitit 2019, ndarë sipas fushave programore të
INDEP: Qeverisja Demokratike, Zhvillim i Qëndrueshëm dhe Bashkëpunimi Rajonal. Shumica e
aktiviteteve në vitin 2019 janë realizuar në kuadër të projekteve të financuara nga donatorë të ndryshëm
(për të parë listën e plotë të donatorëve të INDEP, shih Donatorët).
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INDEP në shifra gjatë vitit 2019

Publikime
Përkthime
Përkthime

2

Konferenca për
Medie

Konferenca për Medie

Fokus Grupe

14

Publikime

24

Punëtori

Fokus Grupe

16

Konferenca / Tryeza

Reagime

15
Kurrikulë

Punëtori

1

11

2,500

Paraqitje mediatike

13
Module

Reagime

Perfaqësime
Ndërkombëtare
Infosesione

15

Pjesëmarrës në
aktivitete

3

Raport Konference

Raport Konference

Konsultime publike

1

6

Perfaqësime Ndërkombëtare

8

Fushata
Materiale
audiovizuele
Grante

Infosesione

11
Grante

Konsultime publike

Fushata

42

2

Module

Materiale audiovizuele

18

Paraqitje mediatike
Kurrikulë
Konferenca / Tryeza
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Qeverisja Demokratike
---------------INDEP vlerëson se qeverisja demokratike është baza e një shteti demokratik, të drejtë dhe
gjithëpërfshirës. Prandaj, INDEP një pjesë të mirë të punës e ka të drejtuar pikërisht në këtë program.
Njejtë sikur edhe vitet e kaluar, edhe këtë vit INDEP ka punuar shumë në këtë drejtim. Avokimi,
bashkëpunimi me Kuvendin e Republikës së Kosovës, takimet me politikanë, deputetë, anëtarë të
Komisioneve brenda Kuvendit si dhe akterë tjerë nga vendimmarrja, fushatat dhe specifikisht fushata
kundër ndërtimit të Termocentralit “Kosova e Re”, puna në fushën e barazisë gjinore, reagimet, si dhe
rekomandimet për politika publike janë komponentet kryesore të këtij progami për vitin 2019.
Si formë avokimi, INDEP që prej themelimit të tij në vitin 2011 ka përdorur takimet dhe avokimet e
drejtpërdrejta me akterë nga institucionet vendimmarrëse. Për këtë, INDEP ka krijuar marrëdhënie
korrekte dhe bashkëpunuese me deputetë të shumtë, politikanë, anëtarë të Komisioneve brenda
Kuvendit tek të cilët avokon vazhdimisht për shtyerjen para të proceseve demokratike, politikave të
qëndrueshme, si dhe avancimin e instalimit të formave demokratike vendimmarrëse.
Duke avokuar, gjatë vitit 2019 INDEP ka mbajtur 18 punëtori me më shumë se 400 pjesëmarrës, në
të cilat kanë marrë pjesë qytetarë të thjeshtë, ekspertë të fushave të ndryshme, pjesëtar dhe përfaqësues
të organizatave të vogla nga shumë vende të Kosovës, studentë, si dhe aktivistë të pavarur. INDEP
konsideron se përmes punëtorive dhe trajnimeve, avokimi për temat që janë në të mirë të përgjithshme
të qytetarëve dhe vendit tonë do të zgjerohet dhe kështu do të krijohet një rrjet më i gjerë veprimi.
INDEP beson se ndryshimi vjen nga poshtë lart, prandaj në këtë drejtim punëtoritë dhe trajnimet
janë kruciale për të arritur ndryshime pozitive dhe pjesëmarrje më të lartë të qytetarëve në proceset
demokratikë vendimmarrëse.
Në mënyrë që të ketë impakt në hartimin dhe drafitimin e politikave publike, INDEP përdor
dokumentet dhe konsultimet publike si mjet për të sjell ndryshim në shoqërinë tonë. Dokumenti për
vendosjen e obligimit të shërbimit publik për siguri të furnizimit 2 fokusohet fillimisht në bazën ligjore
për vendosjen e një takse për siguri të furnizimit dhe në rolin e ZRRE-së dhe përgjegjësive që ka ndaj
kontratës së nënshkruar nga Qeveria e Kosovës. Më pas, ne kemi analizuar edhe efektet që kjo taksë
ka sa i takon dispozitave vendore dhe evropiane mbi ndihmën shtetërore dhe integrimit rajonal dhe
liberalizimit të tregut. Në fund kemi trajtuar edhe sigurinë e furnizimit si koncept dhe se sa në të
vërtetë është adresuar ajo me këtë iniciativë të ZRRE-së.
Në konsultimet publike, gjatë vitit 2019 INDEP ka marrë pjesë në disa konsultime publike. Ndër
konsultimet më të suksesshme ka qenë Draft Koncept Dokumenti për Fushën e Punimeve nga
Analizë e Dokumentit Konsultativ të ZRRE-së - Vendosja e obligimit të shërbimit publik për siguri të
furnizimit https://indep.info/wp-content/uploads/2019/02/Analiza-e-Dokumentit-Konsultativ-teZRRE_INDEP_BGF.pdf
2
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Metalet e Çmuara3 . Nga 8 komente, 5 janë pranuar plotësisht nga Ministria e Tregtisë dhe
Industrisë. INDEP tash është në pritje të raportit për komentet e dërguara në “Projektligjin
Nr.__/_____ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.04/L-147 për Ujerat e Kosovës”4 nga
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapesinor.
Duke vazhduar kështu me dokumentin tjetër të konsultimit, raportin konsultativ të ZRRE-së mbi
mekanizmin e solare fotovoltaike mbështetjes për caqet e BRE-ve (20 MW), në të cilin INDEP ka
analizuar fillimisht bazën ligjore për hartimin e Udhëzimit Administrativ 05/2017 dhe rritjen e caqeve,
të cilin Udhëzim e zbaton ky dokument i ZRRE-së. Kjo sepse dokumenti i ZRRE-së është
drejtëpërdrejtë pasojë juridike e Udhëzimit Nr. 05/2017. Më pastaj është analizuar materiali i
dokumentit ku me theks të veçantë kemi analizuar elementet që kanë ndikuar në përcaktimin e vlerës
që është propozuar dhe në fund, janë dhënë
përfundime dhe rekomandime.
INDEP reagoi në lidhje me çështje të
ndryshme që cenonin sundimin e ligjit,
funksionimin e shtetit tonë demokratik, dhe
mirëqenien e qytetarëve në përgjithësi (për të
parë listë e plotë të reagimeve, shih Annex B).
Në fillim të vitit INDEP ngriti zërin për
grevat
e
mësimdhënësve
duke

kundërshtuar rritjet kozmetike të pagave dhe duke
kërkuar fillimisht reformë rrënjësore për sistem të
drejtë e të balancuar të pagave dhe shpërblimeve në
sektorin publik.
Në vazhdën e reagimeve në temat që prekin sektorin
energjetik, INDEP kundërshtoi dokumentin
“Vendosja e Obligimit të Shërbimit Publik për
Siguri të Furnizimit” të Zyrës së Rregullatorit për
Energji (ZRRE). Kjo iniciativë u konsiderua në kundërshtim me rolin kushtetues që ka ZRRE, në
kundërshtim me ligjet vendore dhe evropiane dhe se synonte të legjitimojë kontratën shkatërrimtare
për ndërtimin e termocentralit “Kosova e Re”. Përpos kësaj, INDEP ka kundërshtuar edhe vendimin
e mekanizmit mbështetës për burime të ripërtëritshme të energjisë në vlerë 90.5 EUR. Kjo për shkak

3
4

https://konsultimet.rks-gov.net/viewConsult.php?ConsultationID=40765
https://konsultimet.rks-gov.net/viewConsult.php?ConsultationID=40794
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të mungesës së ligjshmërisë për vendosjen e tij dhe nivelin shumë të lartë të çmimit të propozuar të
tarifës. Sukses i madh konsiderohet për INDEP kur ZRRE ka marrë vendimin për aprovimin e
mekanizmit mbështetës të BRE-ve në vlerë prej 85.5 EUR. Përmes reagimit tonë dhe pas evitimit të
tarifës 90.5 EUR ne i kemi kursyer buxhetit të Kosovës mbi 2 milion euro.
Në kuadër të programit të Qeverisjes Demokratike, gjatë 2019, INDEP ju bëri thirrje institucioneve
të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, si dhe Prokurorisë së vendit, për mbrojtjen e të drejtave të
njeriut dhe të gjithë përgjegjësve për mbrojtjen e rendit kushtetues dhe ligjor që të ndërmarrin masa
të menjëhershme në parandalimin e punësimeve të paligjshme e diskriminuese në administratën
publike. Krahas administratës publike, INDEP kundërshtoi edhe emërime të tjera politike dhe të
paligjshëm edhe në institucionet e sektorit energjetik. Shqetësime të ndryshme u shprehën edhe ndaj
tentativës për të politizuar institucionet shtetërore, të cilat refuzuan punësimin e bursistëve të shkolluar
në universitetet prestigjioze Evropiane, dhe në vend të saj të bëjë punësime publike mbi baza partiake.
Për këtë arsye, INDEP ka kërkuar anulimin e menjëhershëm të konkurseve publike në këto
institucione, punësimin e bursistëve si dhe anulimin e çfarëdo mase të kundërligjshme ndaj shërbimit
civil.
Që nga 2012, INDEP i jep asistencë komisioneve parlamentare. Gjatë vitit 2019, INDEP ka
hartuar analizën mbi nivelin e zbatimit të Ligjit Nr. 05/L-085 për Energjinë Elektrike. Analiza gjeti se
ligji deri më tani ka gjetur vetëm zbatim të pjesshëm. Procesi i liberalizimit të tregut që përbën thelbin
e këtij ligji ka ngecur dhe një numër të drejtash të konsumatorëve ende nuk janë zbatuar. Analiza e
INDEP erdhi me kërkesë të Komisionit parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti,
Industri dhe Zhvillim Rajonal si pjesë e monitorimit të zbatimit të Ligjit nga ana e Kuvendit.
Krahas nepotizmit në proceset rekrutuese, INDEP, si në vitet në vazhdim ka ngritur zërin mbi temat
e korrupsionit. INDEP ka mirëpritur në vazhdimësi reagime mbi këtë çështje edhe prej institucioneve
tjera lokale dhe ndërkombëtare, siç ka mbështetur edhe reagimin e Ambasadës Amerikane në Kosovë
në lidhje me dështimet e drejtësisë kosovare kundër aferave të korrupsionit të lartë. Sistemi i drejtësisë,
përpos investimeve të mëdha dhe rritjeve të vazhdueshme të rrogave, po dështon në vazhdimësi që të
sanksionoj korrupsionin dhe krimin e organizuar që tashmë po bëhet hapur në Kosovë. Prandaj,
INDEP do të vazhdojë të bëjë thirrje që kjo shoqëri të mos privohet nga një sistem drejtësisë që merr
vendime meritore dhe të drejta.
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Avokimi jonë gjatë 2019 përfshiu edhe fushën e drejtësisë, ku patëm rast të diskutojmë mbi
Kushtetutën
Federale
të
5
Konfederatës Zvicerane e cila
përdoret si model në botë , e në
këtë rast edhe Kosova mund të
marr disa pjesë të kësaj kushtetute
dhe të adaptojë në atë aktualen. Në
kuadër të kësaj konference, ku
morën pjesë përfaqësues të
akademisë, studentë, e përfaqësues
të shoqërisë civile, përpos punimit
u ofrua edhe përkthimi i
Kushtetutës së Konfederatës
Zvicrane në gjuhën angleze dhe
serbisht. Këto materiale do t’i
ndihmojnë ndër vite studentët e
Fakultetit Juridik. INDEP, duke
targetuar studentët e drejtimit juridik, jo vetëm të Kosovës por edhe rajonit, përpiloi një udhëzues të
Kushtetutës së Zvicrës, e cila zë vend të veçantë në programet e së drejtës kushtetuese në fakultetet
juridike. Për më tepër, kjo analizë ka pasuruar literaturën ekzistuese në gjuhën shqipe për gjyqtarë,
prokurorë, avokatë etj lidhur me përvojat kushtetuese zvicerane përmes së cilës ekspertët vendor
kushtetues do të mund të adresojnë në pikëpamje kushtetuese çështje me rëndësi në proceset e
ndryshimeve kushtetuese në Republikën e Kosovës.
Formë tjetër e avokimit për propozimet
tona janë edhe organizimi dhe mbajtja e
konferencave dhe tryezave të ndryshme.
Gjatë 2019, INDEP organizoi 10 sosh me
folës nga sektorë të ndryshëm dhe afro
760 pjesëmarrës direkt të kyçur. Në fillim
të vitit, INDEP mblodhi përfaqësues të
sektorit
publik,
si
deputete,
zëvendësministre, zyrtarë të barazisë gjinore në nivelin lokal, etj., ku u diskutua mbi nivelin aktual dhe
rëndësinë e përfshirjes së grave në proceset vendimmarrëse në institucionet e sektorit publik në
Kosovë. Konferenca e mbajtur në mars6 erdhi në përfundim se gratë në vendimmarrje sjellin më
shumë përgjegjësi, më pak praktika korruptive dhe performancë më të lartë.

5

Një udhëzues i shkurtër i Kushtetutës së Zvicrës https://indep.info/wp-content/uploads/2019/05/INDEP_Mbikushtetut%C3%ABn-federale-t%C3%AB-Konfederat%C3%ABs-Zvic%C3%ABrane-1.pdf

Gratë në Vendimmarrje – Kusht kryesor për zhvillimin e demokracisë. Linku i qasshëm në:
https://indep.info/sqs/grate-ne-vendimmarrje-kusht-kryesor-per-zhvillimin-e-demokracise/
6
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Në kuadër të programit për Qeverisje Demokratike dhe projektit që promovon gratë në qeverisje
dhe ekonomi, INDEP publikoi punimin ‘Gratë në
vendimmarrje në institucionet publike në Kosovë’ 7, i cili
është rezultat i drejtpërdrejtë i bisedave të realizuara me
22 gra që punojnë në institucionet publike në pozita
vendimmarrëse në Kosovë. Sfidat me të cilat ato
ballafaqohen janë kryesisht të natyrës kulturore, politike
dhe ligjore. Edhe pse ka pasur përmirësime në 10 vitet e
fundit, në përgjithësi gratë nuk ndihen të barabarta në
shoqërinë kosovare. Pjesa e parë e punimit jep
informacione në lidhje me trendet e pjesëmarrjes së grave
në periudhën prej vitit 2008 deri në 2018. Punimi shkon
përtej numrave për të identifikuar sfidat dhe mundësitë e
adresuara nga gratë që punojnë në institucionet publike.
Për më tepër, hulumtimi përfshin diskutim rreth asaj se
çka Kosova mund të mësojë nga vendet fqinje dhe se si
mund të nxjerrë shembuj praktikë për institucionet publike
të Kosovës.
Risi për vitin 2019 ishte se INDEP mbajti “Shkollën

Kosovare për Vajzat që Synojnë Shërbimin Civil8”. Kjo akademi mblodhi 15 vajza të reja, nga
mosha 16 deri 23 vjeç, të përzgjedhura pas aplikimit dhe procedurave përzgjedhëse. Akademia në vitin
2019 u mbajt në 3 module të ndara:
1. Gratë në pozita vendimmarrëse të institucioneve në nivel qeveritar
2. Gratë në pozita vendimmarrëse në ndërmarrjet publike dhe agjencitë e pavarura
3. Gratë në pozita udhëheqës në nivel lokal
Ideja e akademisë ishte t'i afrojë gratë që mbajnë pozita të larta / menaxheriale në sektorin publik
me vajza / studentë të rinj që aspirojnë të anëtarësohen në institucionet publike në të ardhmen.
Akademia ishte një mundësi e shkëlqyeshme për pjesëmarrëset që të mësojnë drejtpërdrejt nga
përvojat e grave në këto pozicione drejtuese. Për më tepër, akademia gjithashtu ishte një skemë
mentorimi, përmes së cilës mentoret ofruan ofruan ndihmë të drejtpërdrejtë për pjesëmarrëset në

7

Gratë në vendimmarrje në institucionet publike në Kosovë. Hulumtim https://indep.info/wpcontent/uploads/2019/06/INDEP_Grate-ne-vendimmarrje_SHQ.pdf#new_tab
8
Ky aktivitiet u realizua në kuadër të projektit të mbështetur nga Programi Angazhimi për Barazi- E4E, financuar
nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar - USAID dhe implementuar nga Qendra e
Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim - ATRC.
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çështjet se si të zhvillohen dhe të kenë sukses në përpjekjet e tyre për t'u anëtarësuar në sektorin publik
në të ardhmen.

Në lidhje me çështjet e burimeve të ripërtëritshme,
INDEP publikoi punimin ‘Hidrocentralet në
Kosovë: Problemet dhe potenciali i tyre real’9, i cili
kishte për qëllim të analizojë situatën e përgjithshme
të sektorit të hidroenergjisë në Kosovë, potencialin
real të këtyre projekteve, ndikimet, dhe problemet
kryesore. Ky punim përmend hidrocentralet
ekzistuese në vend, ato që planifikohen të
ndërtohen, problemet dhe ndikimi real i këtyre
hidrocentraleve në mjedis si dhe shqetësimet që
ndërlidhen me këto ndërtime nga komunitetet
lokale, si në aspektin social, politik, ekonomik dhe
mjedisor.

Hidrocentralet në Kosovë Problemet dhe Potenciali i Tyre Real. (Punimi është realizuar në bashkëpunim me
Balkan
Green
Foundation)
https://indep.info/wpcontent/uploads/2019/03/HIDROCENTRALET_NE_KOSOVE_PROBLEMET_DHE_POTENCIALI_
I_TYRE_REAL_BGF_INDEP.pdf
9
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Në sferën e edukimit medial, INDEP ka publikuar “Edukimi Mbi Media Dhe Informacionin:
Kurrikulë për mësimdhënësit” 10. Kjo është e arritur e vecante për këtë vit pasiqë tema e edukimit
medial është prekur shumë pak nga shoqëria civile në të kaluarën në Kosovë. Kjo kurrikulë do të jetë
shumë e dobishme për mësimdhënësit e Kosovës.
Gjithashtu, në fushën e mediave dhe rregullimit të këtij sektori, me rastin e Javës Globale për
Edukimin mbi Median dhe Informacionin
(EMI), javë kjo që shënohet çdo vit nga
UNESCO, Institutin për Politika
Zhvillimore (INDEP) në bashkëpunim
me Komisionin e Pavarur të Mediave
(KPM) organizuan një tryezë diskutimi me
temë ‘Rregullatorët e mediave dhe edukimi
mbi median dhe informacionin (EMI)’.
Në këtë tryezë ishin të pranishëm
përfaqësues të KPM-së, organizatave
ndërkombëtare si OSBE dhe UNESCO,
përfaqësues të mediave dhe shoqërisë civile. Qëllimi i tryezës ishte që në kuadër të Javës Globale për
EMI, akterët të mund të paraqesin pikëpamjet e veta lidhur me edukimin mbi median si dhe të
diskutohet progresi i shënuar në këtë fushë. Gjithashtu, në këtë tryezë u diskutua edhe për format dhe
aktivitetet në të cilat mund të angazhohen akterë të ndryshëm në: rritjen e vetëdijes së qytetarëve për
edukimin medial, fuqizimin e përdoruesve të medias, adresimin e sfidave të rregullimit, dhe mbrojtjen
e vlerave kushtetuese. Në kuadër të angazhimeve në fushën e EMI, INDEP së bashku me akterët tjerë
të projektit kanë mbajtur 7 trajnime me nga 35 mësimdhënësit rreth fushës së EMI. Këto trajnime
kanë rezultuar shumë të efektshme pasi tash mësimdhënësit i trajnojnë nxënësit e tyre në këtë fushë.
Për të mësuar më tepër për këtë projekt, ndiqni faqen zyrtare të krijuar dhe mirëmbajtur nga INDEP
për MILClicks11.
INDEP prej tri vitesh avokon për reforma në sistemin pensional në Kosovë. Në këtë linjë, INDEP
ka publikuar tri punime gjatë vitit 2018 lidhur me reformën pensionale:





Sistemi Pensional në Kosovë:
Sfidat dhe Mundësitë,
Reforma Pensionale: Alternativat
nuk Mungojnë, Cila Është e
Duhura?,
Reforma Pensionale: Rruga që
Duhet Ndjekur

Si vazhdimësi e kontributit për reforma
pensionale, në 2019, INDEP ka organizuar gjithashtu edhe Punëtorinë lidhur me sistemin pensional
të Kosovës, të titulluar “Reforma e Sistemit Pensional ne Kosovë”, e cila mblodhi deputetë të
10

Edukimi Mbi Media Dhe Informacionin: Kurrikulë për mësimdhënësit https://indep.info/wpcontent/uploads/2019/06/FGMIL2_per-perkthim.pdf
11
MIL Clicks in Albanian https://www.facebook.com/milclicksshqip/
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Kuvendit të Republikës së Kosovës, përfaqësues të Ministrisë të Financave, Ministrisë së Punës dhe
Mirëqenies Sociale dhe Trustit Pensional të Kosovës. Në këtë punëtori gjithashtu pati lidhje direkte
me përfaqësues të Bankës Botërore në Washington DC dhe akterë tjerë relevant. Gjithashtu, INDEP
ka organizuar edhe 7 fokus grupe me 118 pjesëmarrës. Efekti i këtij projekti mund të transmetohet
drejtpërdrejtë në reformën pensionale që do të draftohet shpejt në Kosovë. Deri tash, komentet e
INDEP në sferën e pensioneve janë marrë parasysh deri 70%.
Në fushën e qeverisjes demokratike, INDEP në vitin 2019 ka ndarë 7 grante12. Këto grante tentojnë
rritjen e llogaridhënies dhe transparencës së institucioneve publike lokale të Kosovës në nivel lokal,
për komuna të ndryshme. Ky është vazhdimësi e platformës së lansuar nga INDEP vite më parë,
INVESTOMETR-it. Qëllimi kryesor i INVESTOMETR-it është të informojë qytetarët për
menaxhimin e investimeve kapitale në komunat përkatëse, duke u mundësuar atyre që të angazhohen
në monitorimin dhe aktivitetet e drejtpërdrejta të organeve përgjegjëse komunale. Poashtu, INDEP
ka ndarë edhe 15 grante për 15 organizata të shoqërise civile deri në 4,900 euro13 . Fushat e
granteve kanë qenë sundimi i ligjit, rinia dhe mbrojtja e ambientit.

Fushata Kundër Ndërtimit të Termocentralit “Kosova e Re”
---------------Një nga aktivitetet kryesore dhe më të rëndësishme për INDEP-in gjatë 2019-ës ka qenë ”Fushata
kundër Ndërtimit të Termocentralit Kosova e Re” 14. Kosova dhe qytetarët e saj do të duhet të
paguajnë €185 milionë në vit apo €3.7 miliardë për 20 vite për këtë projekt. Paratë për subvencionim
do të vijnë nga buxheti i Kosovës dhe tarifat e ngritura për energji elektrike në mënyrë që kompania e
re publike NKEC të respektojë kontratën për 20 vite. Subvencionimi prej €3.7 miliardë për 20 vite
nga buxheti i Kosovës do të thotë më pak investime në infrastrukturë, siguri, arsim e shëndetësi.
INDEP ka ngritur shqetësime të vazhdueshme edhe në lidhje me kompaninë publike NKEC, e
themeluar nga Qeveria, si ndërmjetësuese në mes të Contour Global (investitorit privat) dhe tregut të
energjisë në Kosovë e cila detyrohet të blejë 100 përqind të kapacitetit të TC Kosova e Re. Duke
analizuar strukturën e financimit, u vlerësua se afro 910 milionë euro do të financohen përmes kredisë
si dhe 390 milionë do të financohen përmes investimit privat, që do të thoshte se Contour Global
parashihet që vetëm brenda një viti t’i arkëtojë 270 milionë euro apo 69 përqind të investimit të tyre
privat.

Grantet janë dhënë në kuadër të projektit 'INVESTOMETRI – Sigurimi i transparencës dhe llogaridhënies në
shpenzimet publike për investime kapitale në nivel lokal' financuar nga National Endowment for Democracy
(NED)
13
Grantet janë dhënë në kuadër të projektit “Nxitja e Zhvillimit të Qëndrueshëm Organizativ të OSHC-ve në
Kosovë, financuar nga Bashkimi Evropian, menaxhuar nga Zyra e BE-së në Kosovë dhe implemntuar nga INDEP
dhe FIQ
14
Aktivitetet e kësaj fushate janë bashkërenduar me organizata tjera - Instituti GAP, Balkan Green
Foundation dhe Group for Legal and Political Studies.
12
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Sipas vlerësimeve dhe studimeve tona, projekti ‘Kosova e Re’ do të ishte barrë e rëndë mbi supet e
qytetarëve dhe shtetit të Kosovës. Kontrata në të cilën një operatori privat (Contour Global) i
garantohet fitimi dhe i eliminohen rreziqet, i mbulohen të gjitha kostot fillestare dhe i garantohet
blerja e produktit pa rezervë për 20 vite rresht, përbën asgjë më shumë sesa vënje e potencialit dhe
kapitalit publik në funksion të fitimit të një kompanie private. Kontrata, rrjedhimisht, shkelë
Kushtetutën dhe legjislacionin që mbron konkurrencën e lirë dhe barazinë në treg dhe si e tillë duhet
anuluar.
Për më tepër, i gjithë procesi për zhvillimin e këtij projekti është shoqëruar me jo-transparencë,
shkelje ligjore dhe ndryshime të kushteve tenderuese në kundërshtim me Ligjin e Prokurimit Publik,
dhe në kundërshtim me vendimin e Kuvendit të Kosovës nr.03-V-272 të 1 prillit 2010 për aprovimin
e Strategjisë së Energjisë 2009-2018. Andaj, INDEP ka kërkuar tërheqjen e menjëhershme nga
kontrata për ndërtimin e këtij termocentrali, për shkak se kjo do të falimentojë Kosovën
ekonomikisht, do të pamundësojë liberalizimin dhe integrimin e tregut të energjisë elektrike, si dhe
paraqet një goditje vendimtare të mjedisit, shëndetit dhe të drejtave të njeriut.
Përpos reagimeve, INDEP ka parashtruar edhe ankesa të shumta, siç është ajo në bashkëpunim me
organizata të tjera joqeveritare lokale dhe CEE Bankwatch Network tek Komuniteti i Energjisë 15,
përkatësisht tek mekanizmi i zgjidhjes së mosmarrëveshjeve duke sfiduar ligjshmërinë e marrëveshjes
së blerjes së energjisë për projektin energjetik të planifikuar i bazuar në thëngjill Kosova e Re. Në
ankesë thuhej se marrëveshja 20 vjeçare e blerjes së energjisë, e nënshkruar nga qeveria kosovare me
Contour Global në dhjetor 2017, nuk ka arritur të respektojë rregullat e Traktatit të Komunitetit të
Energjisë për ndihmën shtetërore, sepse i ofron Contour Global-it një mori përfitimesh që i japin një
avantazh të padrejtë ndaj prodhuesve të tjerë të energjisë. Sukses i madh konsiderohet momenti kur
pas ankesës, Sekretariati i Komunitetit të Energjisë në fund të dhjetorit ka njoftuar se ka hapur
zyrtarisht procedurë kontestimore kundër Qeverisë së Kosovës duke konstatuar se ajo, me
nënshkrimin e kontratës për ndërtimin e termocentralit “Kosova e Re” ka shkelur legjislacionin
vendor dhe evropian për ndihmën shtetërore. Sekretariati gjeti se aspekte të caktuara të kontratës si
blerja për 20 vjet e disponueshmërisë së energjisë nën marrëveshjen për blerjen e energjisë, transferi i
pronësisë, garancitë shtetërore, përjashtimi nga TVSH dhe të tjera beneficione paraqesin ndihmë
shtetërore të sanksionueshme me ligj.

15

Kërkohet Përdorimi i Mekanizmave Ligjorë Kundër Projektit TC “Kosova e Re”
https://indep.info/sqs/kerkohet-perdorimi-i-mekanizmave-ligjore-kunder-projektit-tc-kosova-e-re/
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# MOSTHUJSEKAMDITE
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Në lidhje me këtë sektor, INDEP ju bëri thirrje direkte edhe deputetëve të Kuvendit të Kosovës që
konform kompetencave që ua garanton Kushtetuta, të kërkojnë nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik
publikimin e të gjitha dokumenteve që lidhen me procesin e tenderimit të TC “Kosova e Re”16, si
thirrjen finale për aplikim, të gjitha vendimet
për ndryshimin e kushteve tenderuese që janë
marr nga viti 2011 e deri në kontratën finale
për ndërtim të “Kosovës së Re”, dhe
procesverbalet e takimeve të Komitetit
Drejtues për projektin “Kosova e Re”. Kjo me
qëllim që të sigurohet se procesi i ndërtimit të
TC “Kosova e Re” është zhvilluar konform
ligjeve në fuqi, kërkojmë nga deputetët që të
angazhohen në sigurimin e transparencës për
këtë projekt, para se të fillohet ndërtimi i
termocentralit, dhe mbrojtjen e interesit publik.
Ndërsa, sa i përket produksionit në fushën e qeverisjes demokratike dhe barazisë gjinore, INDEP ka
realizuar disa video. Mes tyre, “Dita Ndërkombëtare e Gruas, 8 Marsi”17 dhe “Përfaqësimi i grave
në qeverisje në sektorin publik të Republikës së Kosovës”18.

16

Procesi i Ndërtimit të Tc “Kosova E Re” po Mbahet i Mbyllur në Kundërshtim me Ligjet në Fuqi dhe Vendimet
e Gjykatave https://indep.info/sqs/procesi-i-ndertimit-te-tc-kosova-e-re-po-mbahet-i-mbyllur-ne-kundertshimme-ligjet-ne-fuqi-dhe-vendimet-e-gjykatave/
17
Dita Ndërkombëtare e Gruas, 8 Marsi
https://www.facebook.com/InstitutiINDEP/videos/403143693602290/?__xts__[0]=68.ARCi07Wvs5plNathSt1ZW
cDkYJVx2AeAzmDZmz_mhPeW8-knmSywX1p7M-TYszp9segIcZiD3JGHtdKQ4Q_G2ui3FaJs3nhggI_BKEC4_D2sqoFkSNYD_cNio7aBCn1azJH5sauI20wWzmC5GnqXS2leqs
V9j2tKx9LgOaKhIY2DJen3OaAHAoLiWfYdmFwSeu2Fsecngfx8BgObjupaEtMhrKENwNwuJRjMGOiwRpdwsTKgz9G3-tshj2cFNH2OlYyreQ6G_xyEYAtogW7fBn6oBw5hYVdh_vhEoPHvKCQhNficxrNoOW6LlrEt1QZBUdKigVuaLnqpGaYnIPP4zCHyg4g&__tn__=HR
18

https://www.facebook.com/InstitutiINDEP/videos/2286935964730042/?__xts__[0]=68.ARAR0sIZqI6_dIfbgaOH
AD_1hbCMPcj7RkV165TMMUy6vmgS0blm9jAqcOoZRsRWJe8qrngY8YXXCOTN9EGwYWC9MXQmugs6g7SPnxj2XB3fXmGuOj0vagA4qNU7zg43WlFNbmU3hIaQAcsHv2J8_mXbsGGBzdUdS06ko54sTG2zrdAdSky_5nLU-pquqX0tkCF3nr5tBHEQaMCUTmNNCgz6oFBI6XX3naGrKADyD42bT0b45yrtQcWMaKLUXtgmTS3pRREIAKzxn37
UN9CfvSfHxOcy9Xzt5xLiiGvyqKel_mQOBajX1mxHqBl8M15dxz3FH4wmPx0BI6dbPWOHGQ5D9QuE6nXk&__tn
__=-R
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Zhvillimi i Qëndrueshëm
---------------------------

Zhvillimi i qëndrueshëm është pashmangshmërisht i lidhur edhe me Qeverisje Demokratike, por se
ky progam i jep një vëmendje të theksuar avokimit për politika të qëndrueshme dhe që mbrojnë
ambientin, natyrën dhe qeniet e gjalla, avokimit drejt tranzicionit energjetik të Kosovës, energjisë së
gjelbër, promovimit të burimeve të ripërtëritshme, si dhe në fund edhe mbështetjes financiare të
granteve të OJQ-ve të vogla nga ana e INDEP-it përmes projekteve madhore të financuara nga
donatorët e ndryshëm.
INDEP vazhdoi të avokojë për krijimin e një sektori stabil energjetik duke mbajtur konferenca mbi
tranzicionin e energjisë në Kosovë19, rruga përpara dhe nevoja e përfshirjes së shoqërisë civile në
dialog me Qeverinë në lidhje me këtë temë. Kjo konferencë mblodhi akterë të shumtë nga sektori i
energjisë, si Ministrin e Zhvillimit Ekonomik, zyrtarë të tjerë të kësaj ministrie, përfaqësues
ndërkombëtar dhe lokal të
shoqërisë civile, studentë, e palë të
tjera të interesuar në këtë fushë.
Përpos tranzicionit të energjisë,
INDEP kontribuo me aktivitete
edhe në temën e cilësisë së ajrit në
Kosovë, për të cilën mori
mbështetje edhe nga sektori
diplomatik në Kosovë, si nga
Ambasada Franceze. Në kuadër të
këtij aktiviteti, INDEP ofroi
hulumtimin
i
cili
shpalos një vlerësim të asaj se ku
qëndron
Kosova
me
standardet e Bashkimit Evropian mbi cilësinë e ajrit, i cili përfshin edhe një grup të rekomandime
konkrete se cilat veprime duhet të ndërmerren për të përmbushur kriteret e BE-së dhe të lehtësojë
procesin e pranimit në BE.

19

Tranzicioni i Energjisë – E Vetmja Rrugë për Sektorin e Energjisë në Kosovë https://indep.info/sqs/tranzicioni-ienergjise-e-vetmja-rruge-per-sektorin-e-energjise-ne-kosove/
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Promovimi i energjisë së ripërtëritshme vazhdon të mbetet një ndër qëllimet kryesore të INDEP.
Andaj për të ngritur zërin mbi rëndësinë
e përfshirjes së këtyre burimeve
alternative në prodhim të energjisë
elektrike, INDEP, në bashkëpunim me
organizata të tjera të shoqërisë civile,
mbajti tryezë të rrumbullakët ku u
diskutua mbi kapacitetet e energjisë së
ripërtëritshme dhe kost-efektivitetin e
tyre20. Diskutimi kryesor i kësaj tryeze
ishte në lidhje me progresin e
deritanishëm të Kosovës në arritjen e
objektivave
të
energjisë
së
ripërtëritshme, mundësive të burimeve
të ripërtëritshme të energjisë (BRE), klimën aktuale për investime, si dhe kost-efektivitetin e tyre.
Tryeza mbledhi akterët kyç të fushës, duke filluar nga prezenca e Ministrit të Zhvillimit Ekonomik,
zyrtarë të kësaj ministrie, përfaqësues të sektorit privat dhe shoqërisë civile.

INDEP Pjesë e NCEP
---------------------------

Kosova aktualisht është në proces të draftimit të “National Energy and Climate Plan”, Strategjisë
Kombëtare për Energji dhe Klimë. INDEP është krenar të lajmërojë që është pjesë e dhe përfaqësues
i shoqërisë civile në 3 grupe punuese të kësaj strategjie, nga 6 sa janë gjithsej. Për shkak se punimet
janë ende duke vazhduar dhe janë në fazat fillestare, ende nuk mund të bëhet zyrtare asgjë konkrete
se deri në cilën fazë ka mbërritur Strategjia. Por, kjo është koha e fundit kur edhe Kosova ka mundësi
të arrijë vendet e BE sa i përket standardeve ekologjike. Rikujtojmë se Kosova ka një nga nivelet më
të larta të ndotjes në Europë, si dhe gjatë vitit 2018, Prishtina ka zënë vendin e parë si qyteti me ndotjen
më të lartë në botë. Kjo thërret për masa drastike dhe emergjente. Prandaj, INDEP do të jetë zë i fortë
avokues dhe bashkëpunues për një Kosovë më të gjelbër në fushën e energjisë.
NECP është një nga projektet më madhore të Republikës së Kosovës dhe si e tillë, efektet e saj do
të jenë të përmasave vendimtare për vendin. INDEP garanton se do të shtyjë para agjendën e gjelbër
në nivel vendi dhe se do te jetë pjesë konstruktive e punimeve drejt arritjes së një strategjie sa më
ecofriendly.

20

https://indep.info/sqs/u-diskutua-per-progresin-ne-energjine-e-riperteritshme-ne-kosove/
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“Java për Zhvillim të Qëndrueshëm në Kosovë - Kosovo
Sustainable Development Week”
---------------------------

INDEP ka qenë bashkëorganizator në “Java
për Zhvillim të Qëndrueshëm në Kosovë Kosovo Sustainable Development Week”21,
ngjarje kjo e cila është mbajtur përgjatë një jave
– nga 16 deri 22 shtatori i vitit 2019. Kjo javë e
përvjetshme, këtë vit ka mbledhur më shumë se
600 pjesëmarrës, mes tyre shume medie dhe
shënon një nga sukseset mediatike të INDEP.
Temat e trajtuara në Konferencë ishin:







mbrojtja e mjedisit,
administrimi i mbeturinave,
energjia e gjelbër,
ekonomia qarkore,
planifikimi urban,
ekofeminizmi dhe Agjenda 2030.

Si të tillë, INDEP e konsideron një nga aktivitetet
më të rëndësishmë e cila është transmetuar shumë
në publik dhe ka dhënë mesazhe të qarta, ka ofruar
rekomandime dhe ka mbledhur audiencë rreth
temës së zhvillimit të qëndrueshëm. Pos paneleve,
21

Faqja zyrtare e “Kosovo Sustainable Development Week”
https://www.facebook.com/KSDWeek/?__tn__=kCHR&eid=ARCBOysVaq_6zzgVa16fteM_kiVX57N_FLUEShzgHEToed2HlPeA8SZoylCa82J3GW7NeJRazxRCm6b&hc_ref=ARRxCviEjuzCZa3Bu9dLDeFaVgXiIbITLjtKtKImnd1ECvujkWejzpPdC3CLflMsytk&f
ref=nf&__xts__[0]=68.ARC2B21nDaUHLjm_Yj2A4DGtRSRPXwzhZHSgPSz6Hn9WvrkQkwfblbVJqBRE0Z8kask3I7A6CLig6o3WetrDaNbbUxQM4H6AfK3hAfEv1AMDJdDBwANQTQXxnhNCpmw8rmXSyfls8fdX91Yox4iWCe0HsDohIFIaBzGyHN_
7AgIMQburCH5fGk_rGPTFC67IyD6Rs7f3Nlm7siYgI90t0blA9aLEK01dKVBOmiIr5MzmixA_ESVKuImP83aUpirnrlzpN6CMTiq4AiHYb1yCYUE136Q3hkbt9uBCgNWRjYJaS9xq4Q3mbUQ0wqTTtm58DW4cX99a2JCSTU7G4WO2bsjW7lXT5hFecVi7KLhNzMVKdxMr_PRjd7OjGWF8mUFLs6BiKjmiFJvqXSU3qjkEcsVz5aqBp61W1peUMHJMz
VYhRyq9lvDDvj-ZFvIcvg7FNWsQY2LXbUODbce5kZlRHWVTINSgW2BsIwTxqUE9ChxBN6tfbQ
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punëtorive, akviteteve, dita e fundit e kësaj jave është shënuar edhe me “Ditën pa Makina në
Prishtinë – Free Car Sunday” në bashkëpunim me Komunën e Prishtinës, ngjarje e cila është
mbuluar nga shumë medie. KSWD është formati i vetëm i tillë në Kosovë që organizohet nga 6 palë
të ndryshme të shoqërisë civile, ministrive dhe donatorëve të huaj. KSWD organizohet nga Instituti
për Politikë Zhvillimi (INDEP), Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH), Ministria e
Zhvillimit Ekonomik (MED), Zyra
e Bashkimit Evropian në Kosovë /
Përfaqësuesi Special i BE (EUOK
/ EUSR), Shoqëria Gjermane për
Bashkëpunim
Ndërkombëtar
GmbH në emër të Qeverisë
Gjermane (GIZ), si dhe Balkan
Green Foundation (BGF).
Në kuadër të Javës për Zhvillim të
Qëndrueshëm, ngjarje kjo që po
ndodh në baza vjetore tashmë,
INDEP
përpos
që
ishte
bashkëorganizator i javës, mbajti eventin me titull ‘5 Fjalime për Qëndrueshmëri’. Ngjarja shtjelloi
Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm, specifikisht





veprimeve mbi klimën,
burime ujore të pastra dhe kanalizime,
barazia gjinore,
edukim kualitativ, dhe zhvillim ekonomik.

Prezantimet
u
mbajtën
nga
përfaqësues
të
institucioneve
qendrore,
përfaqësues
të
organizatave ndërkombëtare dhe
përfaqësues të shoqërisë civile.
Përpos
përfaqësuesve
të
lartpërmendur,
ngjarja
mori
vëmendje të lartë edhe nga studentë
të Universitetit të Prishtinës.
Vëmendje të madhe gjatë 2019 mori Agjenda 2030. Stafi hulumtues i INDEP dedikoi 9 shkrime për
temat që përfshijnë Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ) dhe Agjendën 2030. Në kuadër
të kësaj pune u publikuan gjithsej 7 plane komunale për Zhvillim të Qëndrueshëm të dizajnuara enkas
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për komunat në fjalë, si Prishtina22,
Deçani23, Prizreni24, Podujeva25, Drenasi26,
Novobërdë27 dhe Vushtrri28. Punimet u
shoqëruan edhe me punëtori me
përfaqësues të institucioneve lokale dhe
përfaqësues të shoqërisë civile të
profilizuara në çështjet mjedisore. Për më
tepër, planet komunale u mundësuan edhe
në gjuhën angleze dhe serbe për komunat e
përbëra nga minoritetet.
Tek Agjenda 2030, punëtori e sukseshme
ka qenë gjithashtu edhe “Punëtoria me
përfaqësues të OJQ-ve dhe Mediave mbi
OZHQ-të dhe Agjendën 2030” e cila pati
synim informimin mbi atë se sa komunat
më të mëdha në Kosovë kanë arritur të përqafojnë OZHQ-të. Gjitashtu në këtë punëtori u dha një
pasqyrim në lidhje me punën që duhet bërë në të ardhmen në mënyrë që institucionet e nivelit
komunal, të cilit nivel i bie barra më e madhe e
implementimit të këtyre objektivave, ta arrijnë plotësisht
inkuadrimin e OZHQ-ve në planet komunale të tyre.
Kjo punëtori solli frytet e veta pasi përfshiu pjesëtar të
shumtë të nivelit lokal në Kosovë dhe gjithashtu krijoi
rrjetëzim mes medieve dhe tyre. Punëtoria ka përfshirë
përfaqësues të komunave Prishtinë, Prizren, Podujevë,
Vushtrri, Novobërdë, Drenas dhe Deçan. Qëllimi i
punëtorive ishte që të pranishmit të njoftohen mbi
Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm si dhe qasjen që
INDEP do të ndjekë në hartimin e planeve komunale
për zhvillim të qëndrueshëm. Këto punëtori u organizuar në kuadër të projektit Sustainably
Developing (Local) Governments for Sustainable Development Goals (#SDG4SDGs), projekt ky i
22

Plani për Lokalizimin e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG-ve) në Nivelin Komunal - Komuna e
Prishtinës https://indep.info/wp-content/uploads/2019/07/PRISHTINA.pdf
23
Plani për Lokalizimin e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG-ve) në Nivelin Komunal - Komuna e
Deçanit https://indep.info/wp-content/uploads/2019/07/DECAN.pdf
24
Plani për Lokalizimin e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG-ve) në Nivelin Komunal - Komuna e
Prizrenit https://indep.info/wp-content/uploads/2019/07/PRIZREN.pdf
25
Plani për Lokalizimin e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG-ve) në Nivelin Komunal - Komuna e
Podujevës https://indep.info/wp-content/uploads/2019/07/PODUJEVA.pdf
26
Plani për Lokalizimin e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG-ve) në Nivelin Komunal - Komuna e
Drenasit https://indep.info/wp-content/uploads/2019/07/DRENAS.pdf
27
Plani për Lokalizimin e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG-ve) në Nivelin Komunal - Komuna e
Novobërdës https://indep.info/wp-content/uploads/2019/07/NOVOBERDA_SQ.pdf
2828
Plani për Lokalizimin e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG-ve) në Nivelin Komunal - Komuna e
Vushtrrisë https://indep.info/wp-content/uploads/2019/07/VUSHTRRI.pdf
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implementuar përmes grantit të dhënë nga The Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit GmbH - GIZ, financuar nga Qeveria e Republikës Federale të Gjermanisë.
Për të promovuar tutje OZHQ-të dhe Agjendën
2030, përpos planeve komunale, INDEP
publikoi punimin që pasqyron pozitën në të cilën
Kosova mban karshi Agjendës 203029, sa janë
përmbushur obligimet dhe targetet e dakorduara
ndërkombëtarisht, si dhe cilat janë hapat apo
veprimet konkrete që Kosova duhet të merr në
të ardhmen. Meqenëse, eliminimi i problemeve
dhe çështjeve të përfshira në Agjendën 2030 kanë
rëndësi të madhe për brezat e tanishëm dhe të
ardhshëm të të gjitha vendeve, Kosova mund të
ndjekë shembullin e vendeve fqinjëve, si
Shqipëria dhe Mali i Zi, të cilët po udhëheqin në
rajon në përpjekjet për zbatimin e OZHQ-ve.
INDEP ka rekomanduar se kjo bëhet nëse
retorika politike lihet mënjanë, dhe nisin
praktikat në zbatimin e agjendës. Procesi drejt
zbatimit të 36 OZHQ-ve është sfidues, por në
shumë aspekte paraqet një përvojë fitimprurëse
për shoqërinë kosovare.

29

Kosova dhe Agjenda 2030 - Nga Retorika Politike në Veprime Konkretehttps://indep.info/wpcontent/uploads/2019/07/SDG_ALB.pdf
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Fushata për rritjen e vetëdijes rreth OZHQ-ve
---------------------------

Në Kosovë, INDEP drejton fushatën për vetëdijësim rreth zhvillimit të qëndrueshem dhe
Agjendës 2030. Çdo muaj, në dhjetë numra dolën 10 shtesa speciale mujore, broshura, për të rritur
vetëdijen për rëndësinë e OZHQ-ve, publikuar bashkë me kompaninë mediale Koha Group dhe në
rrjete sociale3031. Dike ditur rëndësinë gjithmonë e në rritje të OZHQ-ve dhe efektin e tyre në
përmirësimin e gjendjes së përgjithshme në botë, kjo fushatë ka qenë një nga aktivitet kryesore të
INDEP për vitin 2019. Fushata ka pasur efekt të konsiderueshëm dhe në shumë aktivitete dhe evente
të saj ka mbledhur shumë akterë relevantë, deputetë, pjesëtarë të insitucioneve vendimmarrëse,
ekspertë të fushave dhe qytetarë të ndryshëm.

30

Broshura Informuese https://indep.info/wpcontent/uploads/2019/05/finale_broshura4faqe.pdf?fbclid=IwAR1OBBHNAqMk14ttaPct36ViD_gQ3r3ms_vJcVQSxLvvfJIksDdiaCGAV0
31
https://indep.info/wp-content/uploads/2019/05/broshura-2.pdf
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Krahas këtyre objektivave, INDEP avokoi edhe për mbrojtjen e kafshëve të rrezikuara për zhdukje
në Kosovë32, si një temë që diskutohet shumë pak por që mban një rëndësi të madhe për një zhvillim
të qëndrueshëm mjedisor. Aktivitetet e ndryshme ekonomike të njerëzve ndër vite kanë shkaktuar një
disbalancë në natyrë. Në mënyrë që situata e rrezikshmërisë së lartë ndaj kafshëve për zhdukje të
përmirësohet, INDEP rekomandoi se institucionet qendrore duhet të punojnë në krijimin e një baze
të të dhënave për llojet e specieve të rrezikuara në Kosovë dhe të kompletojnë inventarizimin e
biodiversitetit në Kosovë, të bëhet monitorim i Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës, si dhe të ketë
bashkëpunim të ndrësjellë mes institucioneve qendrore dhe lokale.
Si pjesë e programit të Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe përpjekjeve tona për krijimin e një mjedisi sa
më të pastër, INDEP vazhdon ta ketë si praktikë shënimin e ditëve ndërkombëtare me tematika të
ndryshme. Për Ditën e Mjedisit, INDEP ngriti zërin në lidhje me degradimin e mjedisit dhe ndotjes
së ajrit meqenëse një mjedis i shëndetshëm është një e drejtë themelore e njeriut. Andaj, INDEP ju
bëri thirrje institucioneve qendrore dhe lokale që të veprojnë në përmirësimin e cilësisë së ajrit
dhe mbrojtjen e shëndetit të njeriut përmes ndryshimit të sjelljes dhe zbatimit të politikave dhe
praktikave të zhvillimit të qëndrueshëm.
Gjatë 2019, INDEP mbështeti konceptin e ri të konferencave të quajtur ‘brunch’. Në fund të vitit,
në vazhdën e avokimit mbi zhvillim të qëndrueshëm, ne organizuam SDG Brunch e cila diskutoi
ndotjen e ajrit në Kosovë. Ngjarjet u
bashkëorganizuan me Ekipin e Kombeve të
Bashkuara në Kosovë (UNKT) dhe mblodhwn
përfaqësues të organizatave ndërkombëtare si
UNDP, OKB, UNMIK, UNICEF dhe OBSH,
përfaqësues të institucioneve vendore si Instituti

Kombëtar i Shëndetësisë Publike, Agjencia e
Shërbimeve të Navigacionit Ajror, etj., përfaqësues
të shoqërisë civile, media e qytetarë. Ngjarja u hap
me lansimin e kampanjës vetëdijesuese dhe videos
lidhur me ndotjen e ajrit në Kosovë33, e cila
përfshinte mesazhe vetdijesuese nga ftyra të
njohura për publikun, qytetarë të rëndomtë dhe grupe të margjinalizuara.

32

Mbrojtja e Kafshëve të Rrezikuara në Kosovë https://indep.info/wp-content/uploads/2019/04/Mbrojtja-ekafsheve_INDEP.pdf
33
Ndotja e ajrit në Kosovë https://www.facebook.com/252697314788253/videos/547119035860771/
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Cilësia e ajrit në Kosovë vazhdon të ketë nivel të
lartë të ndotjes. INDEP ndër vite avokon për
një mjedis të pastër, por në veçanti edhe për ajër
të pastër. Gjatë pjesës së parë të vitit 2019,
atëherë kur edhe cilësia e ajrit ishte shumë i
dëmshëm, INDEP publikoi punimin mbi ajrin në
Kosovë dhe standardet evropiane ndaj nivelit të
pastërtisë së tij34. Ky hulumtim ofron një
vlerësim të asaj se ku qëndron Kosova lidhur me
standardet e Bashkimit Evropian rreth cilësisë së
ajrit. Ky hulumtim plotësohet me një sërë
rekomandimesh konkrete se cilat veprime duhet
të ndërmerren për të përmbushur kriteret e BEsë dhe për të lehtësuar procesin e pranimit në BE.
Këto rekomandime përfshijnë: monitorimi i
ngrohjeve shtëpiake, emetimeve nga transporti,
sektori i energjisë, industrive të rënda dhe sektorit
bujqësor, krahas ndërgjegjësimit të publikut për
cilësinë e ajrit.

Sektori i energjisë mbetet një ndër shtyllat kryesore në të cilat INDEP kontribuon ndër vite. Në këtë
aspekt, gjatë 2019, INDEP analizoi çështjet si: vendosja e obligimit të shërbimit publik për siguri të
furnizimit, hidrocentralet në Kosovë: problemet dhe potenciali i tyre real, zbatimi i Ligjit Nr.05/L-085
për Energjinë Elektrike, raportin e Zyrës së Rregullatorit për Energji për vitin 2018, dhe raportin
konsultativ të ZRRE-së mbi mekanizmin e solare fotovoltaike mbështetjes për caqet e BRE-ve (20
MW).

Në vazhdën e zhvillimit të qëndrueshëm, INDEP ka organizuar edhe punëtorinë me deputetë dhe
stafin e Kuvendit të Kosovës me temën “Roli i Kuvendit në përmbushjen e Objektivave të Zhvillimit
të Qëndrueshëm”. Në punëtori morën pjesë deputetë nga Kuvendi i Kosovës dhe Kuvendi i
Shqipërisë, stafi civil i kuvendit, si dhe komuniteti i donatorëve. Duhet theksuar që roli i Kuvendit
është thelbësor në krijimin e një vullneti politik të përgjithshëm. Kuvendi, respektivisht deputetet dhe
stafi civil, janë agjentë të rëndësishëm të përfshirë në zbatimin e Agjendës 2030 dhe OZHQ-ve. Në
këtë drejtim, INDEP është përkushtuar që të punoj ngushtë me të gjitha palët, përfshirë këtu nivelin
qendror dhe atë lokal për të parë mundësitë dhe kapacitetet që kemi për të realizuar Agjendën 2030.

34

Cilësia e ajrit në Kosovë: Drejt standardeve evropiane https://indep.info/wpcontent/uploads/2019/08/INDEP_Qershor-2019_Cilesia-e-ajrit-ne-Kosove.pdf
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Mes Trajnimeve/Punëtorive në
ndryshimet klimatike, INDEP e
vlerëson Punëtorinë Regjionale
“Ndërgjegjësimi i të rinjve për
presionin
e
ndryshimeve
klimatike dhe çështjeve të
qëndrueshmërisë” e cila ka
mbledhur 30 të reja dhe të rinjë nga
3 vende të ndryshme të rajonit e
cila kishte synim që të rritë njohuritë
dhe të stimulojë diskutimin dhe
mendimin kritik tek rinia në rajon në lidhje me rreziqet e ndryshimeve klimatike dhe çështjeve
mjedisore në përgjithësi në vendet e Ballkanit Perëndimor.

Në fushën e zhvillimit të qëndrueshëm, gjatë vitit 2019 INDEP ka ndarë 20 grante. 17 grante te vogla
dhe 3 grante të mesme janë dhënë në kuadër të projektit “Empower - Engage – Build Ownership’35’
për 20 organizatat të ndryshme. Projektet fituese janë të fokusuara në këto pika:




Mbrojtjen e mjedisit,
Energjinë e gjelbër dhe ekonominë qarkore dhe
Përmirësimin e situatës në terren.

Projekti “Empower – Engage – Build Ownership” implemetohet në bashkëpunim me BGF, si dhe financohet nga
Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë.
35
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Në kuadër të projektit EEBO dhe thirrjes për grante , INDEP gjithashtu ka mbajtur edhe 11
infosesione lidhur me grantet për komuna të ndryshme të Kosovës. Infosesionet janë mbajtur nga
Znj. Learta Hollaj, INDEP.
Në thirrjen për këtë grant janë pranuar 151 aplikacione gjithsej, duke e shënuar këtë si një nga thirrjet
më të suksesshme në fushën e zhvillimit të qëndrueshëm në shoqërinë civile në Kosove. Disa nga
përfituesit e këtyre granteve mes tjerash kanë qenë edhe Dokufest me projektin për kinemanë solare,
AYA "Pjetër Bogdani" me projektin për promovimin e ciklizmit në Kosovë, GAIA Kosovo, Sbunker,
Grupi për Studime Juridike dhe Politike, etj.
Vlera e granteve të dhëna për këto organizata ka qenë nga 4,500 deri 4,900 euro për secilin grant të
vogël dhe deri në 14,900 euro për granten e mesme, duke e sjellë totalin e granteve të dhëna në afërsisht
82,000 euro. INDEP do të vazhdojë edhe më tutje me skema të granteve pasi në këtë formë ndihmon
substancialisht në zhvillimin e sektorit të shoqërisë civile dhe rrjedhimisht kontribuon indirekt në
përmirësimin e qytetarisë në Kosovë. Kjo skemë e granteve ka vazhduar edhe në vitin 2020, në të
njejtin format.
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Bashkëpunimi Rajonal
---------------------------

Një nga shtyllat kryesore të INDEP është Bashkëpunimi Regjional. Andaj, si cdo vit tjetër, edhe këtë
vit INDEP është përfaqësuar ndërkombëtarisht në konferenca të ndryshmë të nivelit të lartë, si një
nga format më efikase të rrjetëzimit, prezantimit të punës në podiume ndërkombëtarë dhe si
bashkërendim i aktiviteteve me partnerët ndërkombëtarë të INDEP drejt zhvillimit demokratik, të
qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës për vendin tonë dhe bashkë me vendet e rajonit.
Mes përfaqësimeve te INDEP në
sferën
ndërkombëtare
renditen
pjesëmarrja në “Forumin e 5të
Evropian për Qeverisje Lokale”, në
Krakov të Polonisë. Forumi
Evropian për Qeverisje Lokale
mblodhi dhjetëra kryetar komunash,
asociacione të komunave, përfaqësues
të bizneseve dhe shoqërisë civile për
të diskutuar tema të ndryshme mbi
zhvillimin e qeverisjes lokale në
funksion të përmirësimit të jetës së
qytetarëve dhe konektivitetit dhe
mobilitetit të tyre. INDEP u
përfaqësua nga z. Burim Ejupi dhe z.
Dardan Abazi.
INDEP ishte edhe pjesë përbërëse e
delegacionit kosovar në The Open
World Leadership Center, agjension
ky funksionon në kuadër të Kongresit
të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Delegacioni kosovar gjatë ditëve të para të qëndrimit në Amerikë
pati rastin që të takohet me anëtarët e Kongresit në Washington DC, duke përfshirë këtu edhe zyrën
e Kongresistit të SHBA-ve, z. Chris Steëart, i cili përfaqëson Qarkun e Tretë të Utah. Shtuar këtyre
takimev, delegacioni kosovar mësoi mbi eksperiencën e Utah në integrimin e energjisë së
ripërtëritshme në furnizim me energji elektrike. Programi The Open World Leadership Center deri
këtë vit ka arritur të mbledh rreth 28,000 pjesëmarrës. INDEP u përfaqësua nga z. Dardan Abazi.
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Tutje, INDEP qe pjesë e “Forumit të Qëndrueshmërisë”, në Vjenë të Austrisë. Ky forum, në baza
vjetore, mbledhë përfaqësues të Qeverive të vendeve të rajonit, njerëz të komunitetit shkencor dhe
instituteve kërkimore, dhe përfaqësues të organizatave tjera të shoqërisë civile në një bashkëbisedim
për të ardhmen e energjisë në
Evropën Juglindore. Tema e forumit
për vitin 2019 ishte “Përqafimi i një të
Ardhme
Energjetike
të
Dekarbonizuar”. Forumi u fokusua
në gjetjen e mënyrave për promovim
të investimeve në energjinë e gjelbër
dhe largimin nga energjia ndotëse si
mënyra
për
promovimin
e
tranzicionit energjetik, temë e cila
përkon edhe me promovimin e
politikave që synojnë zhvillimin e
qëndrueshëm, ku zhvillimi ekonomik
ka në fokus mbrojtjen e mjedisit dhe
rritjen e kualitetit të jetës së qytetarëve
që INDEP promovon. INDEP u
përfaqësua nga znj. Learta Hollaj, z.
Dardan Abazi, z. Amir Kozmaqi dhe znj. Dora Musa.
Në fushën e ekonomisë, INDEP mori pjesë edhe në “Forumin Ekonomik”, në Krynica të Polonisë.
Ky ishte Forumi i XXIX Ekonomik, konferencë kjo vjetore e cila mblodhi afro 4,500 pjesëmarrës,

duke përfshirë këtu lider politik, akter ekonomik dhe përfaqësues të shoqërisë civile nga 60 vende të
botës. Drejtori Ekzekutiv i INDEP, z. Burim Ejupi, ishte folës në dy nga panelet më të rëndësishme
të kësaj ngjarje. Në panelin e parë me temë, “Qytete të qëndrueshme = E ardhme e qëndrueshme”,
z. Ejupi foli për avokimin për politika të zhvillimit të qëndrueshëm me theks të veçantë në politikat e
planifikimit urban, transportit dhe luftimit të ndotjes së ajrit. Në panelin e dytë, “Politikat Moderne
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mbi Klimën dhe Vetë-Mjaftueshmëria e Energjisë në Vendet e Rajonit”, z. Ejupi foli për rolin e
shoqërisë civile në Kosovë në kundërshtimin e politikave të së kaluarës dhe avancimin e zhvillimit
të sektorit energjetik duke promovuar energjinë e ripërtëritshme, efiçiencën dhe uljen e emetimeve të
dëmshme për mjedisin dhe klimën.
Në fushën e ambientit, specifikisht në ndryshime klimatike dhe bashkërendimin me demokraci,
INDEP mori pjesë në “Kongresin e Evropianëve të Rinj” me temë "Si të luftojmë për Klimën dhe
Demokracinë?". Znj. Fatbardha Restelica përfaqësoi INDEP në këtë konferencë që u mbajt në
Marsejë të Francës. Ky kongres mblodhi akterë të rëndësishëm të fushave si klima dhe demokracia, si
deputetë të Parlamentit Evropian nga Holanda, aktivistë të ambientit nga Franca, organizata për të
drejtat e grave dhe planifikimit familjar nga Polania, menaxherë të fushatave zgjedhore (konkretisht
menaxherë të kryetarit të Stambollit, Turqi), si dhe iniciues të kampanjave mjedisore si Fridays for
Future nga Çekia. Krahas paneleve diskutuese, kongresi mbajti edhe punëtori të ndryshme, me
ligjërues nga organizata të fuqishme si Europeans Green, Komitetit Ekzekutiv të Federatës së të
Rinjve të Gjelbër Europianë, dhe Bündnis 90/Die Grünen. Në kongres morrën pjesë rreth 60
pjesëmarrës nga të gjitha vendet e Evropës, përfshirë Kosovën.
Si partner lokal në Kosovë i Southeast Europe Energy Transition Network, INDEP mori pjesë në
Konferencën e organizuar në Bruksel, me temë “Arritja e neutralizimit të karbonit në Europën
Juglindore: Pengesat, mundësitë dhe hapat tutje”, organizuar nga SE3T.net. SE3T.net është rrjet
regjional i organizatave të pavarura që kanë fokus tranzionin e energjisë në Europën Juglindore.
Misioni i këtij rrjeti është kontributi drejt përthithjes së potencialit ekonomit, teknik dhe politikave
relevante drejt tranzicionit që con në një të ardhme të qëndrueshme. INDEP në këtë rrjet ofron
kontribut përmes analizave të bëra. Përfaqësuesit e INDEP në këtë konferencë ishin z. Burim Ejupi
dhe znj. Learta Hollaj.
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Gjithashtu, INDEP ka pasur përfaqësime edhe mediatike brenda vendit. Stafi i INDEP në vitin
2019 ka pasur në dispozicion 11 persona, të cilët si pjesë e shoqërisë civile kanë qenë pjesë e mediave
dhe kanë shprehur qëndrimet e INDEP. Fusha në të cilën INDEP ka pasur paraqitjet mediatike më
të shpeshta ka qenë fusha e energjisë, saktësisht avokimi kundër ndërtimit të Termocentralit me
thëngjill “Kosova e Re”, për të cilin shumë media kanë kontaktuar INDEP për të marrë mendime në
cilësinë e ekspertëve të energjisë. INDEP gjatë vitit 2019 është kontaktuar nga shumë media, si
televizione, gazeta dhe portale për qëndrimet e veta, reagimet, mbështetjen e dhënë ose kundërshtimet
për procese të ndryshme që kanë ndodhur gjatë vitit që lamë pas në Kosovë. Me këtë, INDEP ka
siguruar reputacion si një think-tank, organizatë kredibile dhe që qëndrimet e veta i ka të mbështetura
me hulumtime, shifra, publikime si dhe me raportime.
Si paraqitje mediatike të INDEP, stafi i INDEP ka pasur 13 intervista në televizionet tona, por jo
vetëm. Në numra të evidentuar, INDEP gjatë vitit 2019 është cituar 20 herë. Mes më të intervistuarve
nga INDEP prej mediave qëndrojnë z. Dardan Abazi, Hulumtues i lartë dhe Drejtor i hulumtimeve
në INDEP si dhe Znj, Learta Hollaj, ish Menaxhere Operacionale në INDEP. Këta të dy, bashkë
me drejtorin ekzekutiv të INDEP, z. Burim Ejupi kanë qenë reprezentuesit më të shpeshtë të INDEP
në medie. Të lartëcekurit pos që mbajnë portfoliot kryesore të INDEP, gjithashtu janë pjesë aktive
dhe shumë bashkëpunuese edhe me organizatat e tjera të shoqërisë civile në Kosovë dhe shpesh
mbajnë paraqitje të përbashkëta dhe i bashkërendojnë reagimet dhe avokimet me organizata tjera.
Mes paraqitjeve mediatike në vitin 2019, INDEP ka organizuar edhe konferencën live për medie me
rastin e Ditës Botërore të Energjisë me titull “Prioritetet e Qeverisë së Re të Kosovës”. Në këtë
konferencë, Learta Hollaj dhe Dardan Abazi prezantuan të gjeturat e tre punimeve të hartuara nga
INDEP në të cilat janë dhënë rekomandimet kryesore për fushën e tranzicionit energjetik, të
promovimit të kapaciteteve të burimeve të ripërtrishme në shkallë të vogël dhe sigurisë së energjisë.

INDEP 2020
INDEP do të vazhdojë punën edhe në vitin 2020, duke pasur në fokus qëllimin e ofrimit të politikave
sa më të drejta dhe të dobishme për qytetarët e Kosovës, gjithmonë përmes bashkëpunimit të ngushtë
me akterët kryesor të vendit, insitucionet, agjencitë e pavarura, Kuvendin, deputetët e Kuvendit,
kabinetin ministror, e deri tek instanca më e lartë ekzekutive, kryeministrin. Si pjësë e shoqërisë civile,
por duke ruajtur identitetin e think-tank, INDEP beson se vetëm bashkëpunimi mes te gjithë
hisedarëve të shoqërisë sonë, mund të shpjerë të ndryshimet pozitive dhe përmiësimet e nevojshme
për Kosovën.
Shihni anekset e bashkangjitura më poshtë për të parë Listën e Publikimeve dhe Listën e reagimeve të
INDEP për vitin 2019, si dy fushat kryesore në të cilat puna e INDEP respektivisht, shpaloset dhe
tenton të ndikojë pozitivisht. Për të parë nga afër punën e INDEP, luteni të klikoni në web faqen e
INDEP : www.indep.info , e qasshme në shqip dhe anglisht, e cila përditësohet vazhdimisht dhe
pasqyron punën e pandërprerë të INDEP.
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Donatorët
---------------------------

Në 2019, INDEP u mbështet nga:
Zyra e Bashkimi Europian në Kosovë vazhdon të ndihmojë Kosovën përmes mjeteve financiare
edhe këtë vit. BE vazhdon të ndikojë që praktikat e mira të BE-së
të reflektohen edhe në Kosovë dhe INDEP shpesh e citon BE si
pikë reference. Gjatë vitit, BE ka financuar dy projekte madhore të
INDEP-it, “Nxitja e Zhvillimit të Qëndrueshëm Organizativ të
OSHC-ve në Kosovë” i cili implementohet në- bashkëpunim me
FIQ, si dhe “Empower – Engage – Build Ownership” i cili
implementohet në bashkëpunim me BGF.

The Rockefeller Brothers Fund - RBF është një nga fondacionet më filantrope në botë. Për vit, RBF
financion shumë organizata me qëllimin e vetëm drejt
ndryshimeve sociale të cilat sjellin botë më të drejtë,
të qëndrueshme dhe në paqe. INDEP gëzon grant
institucional nga RBF si think-tank që kontribuon
pozitivisht në Kosovë.

Misioni i projekteve të United States Agency for International Development - USAID-it ( në Kosovë
fokusohen në rritjen ekonomike, demokracinë dhe qeverisjen.
Qëllimi i tyre është ndihma drejt arritjes së sigurisë,
prosperitetit dhe stabilitetit të qëndrueshëm. Gjatë vitit 2019,
USAID ka mbështetur INDEP-in në projektin “Gratë në
pozita menagjeriale në sektorin publik – Lehtësimi i transformimit prej qasjes kuantitative në
kualitative”.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ është prezent në Kosovë në rol
këshillues dhe mbështetës drejt përpjekjeve për të
arritur stabilitet politik dhe demokraci, bazuar në
sundimin e ligjit. Si pjesë e këtij procesi, GIZ
financon programet që rritin ekonominë,
përmirësojnë sistemin arsimor, ndërtojnë një
administratë publike të decentralizuar dhe ulin
papunësinë e të rinjve gjithashtu. INDEP ka krijuar partneritet me GIZ në projekte vitin e kaluar,
specifikisht “Qeveritë (Lokale) e Zhvilluara Qëndrueshëm për Objektivat e Zhvillimit të
Qëndrueshëm #SDG4SDGs”. Ky partneritet i krijuar me GIZ vazhdon edhe në 2020 me projektet
që po implementohen tash.
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United Nations Development Programme - UNDP ka qëllim parësor zhdukjen e varfërisë në
kontekstin e zhvillimit të qëndrueshëm, përfshirë ndjekjen e
Qëllimeve të Zhvillimit të Mijëvjeçarit, dhe promovimin e
parimeve themelore të Kombeve të Bashkuara. Programi
UNDP në Kosova adreson sfidat dhe ndihmon përmes tre
fushave të praktikës: Qeverisja Demokratike, Rritja
Gjithëpërfshirëse dhe Hulumtimi i Politikave, Gjinia dhe
Komunikimi, fusha këto të cilat thuajse përputhen plotësisht
me fushat programore të INDEP. INDEP me UNDP kanë bashkëpunuar në vitin 2019 në disa
akvitete, përfshirë OZHQ Brunch, aktivitet i cili për herë të parë po implementohet në Kosovë.

INDEP për herë të parë në vitin 2019 ka vendosur të përfshihet edhe në fushën e akademisë. Ashtu
që fushëveprimtaria e INDEP-it të lidhet me këtë synim, INDEP
ka bashkëpunuar me Ambasadën e Zvicrës në Republikën e
Kosovës në projektin ‘Një udhëzues i shkurtër i kushtetutës
zvicerane’. Partneriteti i krijuar me Ambasadën zvicerane kemi
besim se do të vazhdojë edhe në vitet e ardhshme meqenëse
projekti ka rezultuar shumë i suksesshëm.

The National Endowment for Democracy - NED është institucion i përkushtuar për të nxitur rritjen
e një game të gjerë të institucioneve demokratike jashtë vendit, përfshirë partitë politike, sindikatat,
tregjet e lira dhe organizatat e biznesit, si dhe shumë elemente tjera të shoqërisë civile që forcojnë të
drejtat e njeriut, media të pavarura, dhe sundimin e
ligjit. INDEP ka krijuar partneritet me NED në
projektin “Kuvend i fuqizuar për politika dhe
ligjvënie efektive, gjithëpërfshirëse dhe të
përgjegjshme”. Projekti i ka shtuar shumë vlerë programit të qeverisjes demokratike në INDEP.

The United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization - UNESCO është organizatë lidere në botë për
fushën e edukimit, shkencës dhe kulturës. Në kuadër të projekteve
që kjo organizatë financon në Kosovë, INDEP ka bashkëpunuar
me UNESCO-n në fushën e edukimit medial. Ky projekt po
vazhdon ende edhe në vitin 2020, por shënon një nga sukseset më
të mëdha të INDEP për vitin 2019. Projekti për MIL Clicks ka
marrë shumë vëmendje dhe ka krijuar një bashkëpunimin shumë
korrekt mes INDEP dhe UNESCO-s.
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Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile - KCSF, si organizatë e pavarur, jofitimprurëse që përkrahë
zhvillimin e shoqërisë civile dhe nismat që promovojnë një kulturë
demokratike dhe i përgjigjen nevojave socio-ekonomike të
Kosovës, me fokus të veçantë në dhënien e kontributit për procesin
e integrimit në Bashkimin Europian, ka bashkëpunuar edhe këtë vit
me INDEP-in në një projekt. Të dyja organizatat na lidhin qëllimet
dhe misionet e njëjta prandaj, partneriteti me KCSF ka vazhduar
edhe në 2019.

Westminster Foundation for Democracy – WFD është një organ publik jo-departamentar i Mbretërisë
së Bashkuar, i themeluar për të mbështetur institucionet
demokratike jashtë shtetit. Gjatë 2019-ës, INDEP-i ka
krijuar partneritet me WFD-në për të avancuar vlerat e
përbashkëta të demokracisë.
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Annex A: Lista e publikimeve
---------------------------

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Vendosja e obligimit të shërbimit publik për siguri të furnizimit

1\2019

Hidrocentralet në Kosovë: problemet dhe potenciali i tyre real

2\2019

Gratë në vendimmarrje në institucionet publike në Kosovë

3\2019

Analizë e zbatimit të ligjit nr.05/l-085 për energjinë elektrike

4\2019

Mbrojtja e kafshëve te rrezikuara në Kosovë

5\2019

Një udhëzues i shkurtër i kushtetutës së Zvicrës

6\2019

Kushtetuta e Zvicrës

7\2019

Objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm: çka janë ato dhe pse janë kaq të rendësishme?

8\2019

Objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm: çka janë ato dhe pse janë aq të rëndësishme?

9\2019

Objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm (agjenda 2030): çfarë mund të bësh ti?

10\2019

Edukimi mbi media dhe informacionin: Kurrikulë për mësimdhënësit

11\2019

Analizë e raportit të Zyrës së Rregullatorit për Energji për vitin 2018

12\2019

Plani për lokalizimin e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm (OZHQ-ve) në nivelin komunal:
komuna e Prishtinës
Plani për lokalizimin e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm (OZHQ-ve) në nivelin komunal:
komuna e Deçanit
Plani për lokalizimin e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm (OZHQ-ve) në nivelin komunal:
komuna e Prizrenit
Plani për lokalizimin e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm (OZHQ-ve) në nivelin komunal:
komuna e Podujevës
Plani për lokalizimin e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm (OZHQ-ve) në nivelin komunal:
komuna e Drenasit
Plani për lokalizimin e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm (OZHQ-ve) në nivelin komunal:
komuna e Novobërdës
Plan za lokalizaciju ciljeva održivog razvoja na opštinskom nivou opština Novo Brdo

13\2019

Plani për lokalizimin e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm (OZHQ-ve) në nivelin komunal:
komuna e Vushtrrisë
Projekt udhëzim administrativ (mzhe) nr. xx/2019 për kërkesat për efiçiencë të energjisë për blerjen e
produkteve, shërbimeve dhe ndërtesave nga institucionet e nivelit qendror
Kosova dhe Agjenda 2030: nga retorika politike në veprime konkrete

20\2019

Cilësia e ajrit në Kosovë: drejt standardeve evropiane

23\2019

Analizë e projektligjit për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit nr. 04/l-147 për ujërat e Kosovës

24\2019

Monitorimi i punës së agjencive të pavarura - manual për vlerësimin e reporteve vjetore

25\2019

Agjencitë e pavarura dhe të hyrat e dedikuara

26\2019

14\2019
15\2019
16\2019
17\2019
18\2019
19\2019

21\2019
22\2019
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27

Analizë e INDEP për raportin konsultativ të ZRRE-së mbi mekanizmin e solare fotovoltaike
mbështetjes për caqet e BRE-ve (20 mw)

27\2019

Annex B: Lista e reagimeve
---------------------------

1 Reagim per Grevat
2 Kundër tendencës më të re të ZRRE-së për të dyfishuar çmimin e energjisë për konsumatorët
3 Termocentrali ‘Kosova e Re’ do të rrisë çmimin e energjisë për konsumatorë mbi 50%!
4 Nepotizmi dhe punësimet partiake janë shkelje e ligjit dhe të drejtave të njeriut
5 NKEC garanton miliarda euro përfitime investitorit të TC “Kosova e Re”
6 Kërkohet përdorimi i mekanizmave ligjorë kundër projektit TC “Kosova e Re”
7 Korrupsioni në Kosovë mos të ndëshkohet vetëm nga Ambasada Amerikane
8 Kundër vendimit të paligjshëm për emërimin e zv. Drejtorit në KEK
9 Të ndalen shpenzimet e ngutshme milionëshe për Termocentralin “Kosova e Re”
10 Dita Botërore e Mjedisit
11 Kundër tendencës për të legjitimuar shkeljet e Ligjit nga ana e Sejdi Hoxhës!
12 Procesi i ndërtimit të TC “Kosova e Re” po mbahet i mbyllur në kundërtshim me ligjet në fuqi dhe vendimet e
gjykatave
13 Shoqëria civile ndërmerr masa të tjera përkitazi me konkurset e Ministrisë së Integrimit dhe mbrojtjes së bursës së BEsë
14 Letër e Hapur: Partitë politike/koalicionet të paraqesin qëndrimin e tyre ndaj kontratës për TC ‘Kosova e Re’
15 Të revokohet vendimi i ZRRE-së që legjitimon shkeljen e ligjit, dëmton qytetarët dhe tregun e energjisë
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