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Projekt i financuar nga BE-ja 
dhe i menaxhuar nga Zyra e 
Bashkimit Europian në Kosovë



Prodhimi i këtij dokumenti është 
mundësuar me ndihmën e Zyrës së 
Bashkimit Evropian në Kosovë, dhe Olof 
Palme Internacional Center e mbështetur 
nga Qeveria Suedeze.

“Ky publikim u prodhua me ndihmën e 
Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij 
publikimi është përgjegjësi vetëm e 
Forumit Kulturor dhe në asnjë mënyrë nuk 
paraqet mendimet e Bashkimit Evropian 
dhe Olof Palme International Center”
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Ky raport trajton diskutimin e fokus 
grupit që u mbajt me qëllim të ver-
ifikimit të të dhënave të dala nga hu-
lumtimi “Për të Mirë të Popullsisë 
së Komunës: Hulumtim i Politikave 
Qeverisëse në Kulturë në Komunat 
e Kosovës”. Ky hulumtim, i kryer nga 
Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor 
Prishtinë, është një prej më shumë 
hulumtimeve të punuara nën om-
brellën e Forumit Kulturor, të cilat syn-
ojnë prodhimin e referencave të shkru-
ara për sektorin e kulturës ne Kosovë 
dhe zhvillimin e mëtutjeshëm të sek-
torit të pavarur të kulturës në Kosovë. 

Fokus grup u mbajt më 6 nëntor 2014. 
Në diskutim morën pjesë: 1) Valbona 
Shujaku, Shefe e Sektorit të Kulturës 
- Komuna e Prishtinës; 2) Lulzim Hoti, 
organizata Shtatë Arte dhe Rrjeti i Or-
ganizatave Kulturore Mitrovicë; 3) 
Kamuran Goranci, Drejtor i Departe-
mentit të Kulturës - Ministria për Kul-
turë, Rini dhe Sport; 4) Arsim Osmani, 
Associacioni i Komunave të Kosovës; 5) 
Valon Ibraj, projekt menaxher - Teatri 
Oda; 6) Hajrulla Çeku, Ec Ma Ndryshe; 
7) Qëndrim Muqolli - Gazeta Zëri; 8) 
Engelbert Zefaj, Drejtor i Drejtoratit 
për Kulturë - Komuna e Pejës; 9) Al-
bert Heta, Drejtor - Stacion; 10) Don-

jeta Murati, Hulumtuese - Stacion; 11) 
Malbora Krajku, Zëdhënëse në Mar-
rëdhënie me Publikun - Forumi Kul-
turor. Nita Luci, përfaqësuese e Alter 
Habitus (organizatë anëtare e Forumit 
Kulturor), shërbeu si fascilitatore e di-
skutimit dhe përgatiti këtë raport të 
fokus grupit. 

Fokus grupi filloi me një prezantim të 
shkurtër të qëllimit dhe agjendës. Pas 
kësaj, Albert Heta dhe Donjeta Mura-
ti nga Stacion e bënë një prezantim të 
shkurtër të të gjeturave dhe vëzhgi-
meve kryesore të hulumtimit. Pas këtij 
prezantimi, pjesëmarrësit diskutuan 
për përmbajtjen e raportit të hulumti-
mit dhe ofruan mendimet, sugjerimet 
dhe përmirësimet e tyre.

Hyrje
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Për të Mirë të Popullsisë së Komunës, 
është projekt hulumtues i fokusuar në 
katër studime rasti në katër komuna 
të Kosovës: Prishtinë, Graçanicë, Priz-
ren dhe Pejë. Raporti i hulumtimit of-
ron analizë të pozitës së institucioneve 
të pavarura dhe publike të kulturës në 
këto komuna, pozitën e tyre në raport 
me vendimmarrjen dhe qasjen e tyre 
në resurset publike. Raporti i hulumti-
mit tenton t’i identifikojë dhe shpër-
faqë dallimet dhe ngjashmëritë e këtyre 
katër rasteve të studimit, si dhe ta anal-
izojë ndikimin e reformimit të qeverisjes 
lokale dhe procesit të decentralizimit 
në Kosovë mbi institucionet e pavarura 
dhe publike.

Për t’iu përgjigjur tri pyetje kryesore 
të hulumtimit, në mungesë të doku-
menteve strategjike apo akteve tjera 
ligjore, Stacion – Qendra për Art Bash-
këkohor Prishtinë ka zhvilluar indika-
torë duke u bazuar në përgjegjësitë e 
institucioneve dhe bartësve të përgjeg-
jësive. Indikatorët janë ndarë në katër 
shtylla: 1. Qasja në Vendimmarrje, 2. 
Shpërndarja e Resurse Publike, 3. Insti-
tucionet Publike, 4. Institucionet e Pa-
varura.1

1. Matja e tanishme në këto katër shtylla ende nuk mund të konsiderohet se përbën 

“indiktor.” 

Draftuesit e raportit i prezantuan infor-
matat kryesore të hulumtimit, të cilat 
paraqesin gjetje dhe perspektiva të reja, 
mbi analizën e institucioneve të pavar-
ura dhe publike të kulturës në Kosovë. 
Trajtimi i gjetjeve ofron analizë të kën-
aqshme të konteksteve të hulumtuara, 
mirëpo hulumtuesit konsiderojnë se 
një metodologji që do të lejonte hu-
lumtim më të gjatë kohor do të kishte 
mundësuar analizë edhe më të thellë të 
fushave dhe posaçërisht konteksteve të 
veçanta të kulturës. 

Hulumtuesit prezantuan rreth tri vësh-
trimeve kryesore të hulumtimit: 1) Roli 
i Strategjive për Kulturë, 2) Transparen-
ca, dhe 3) Proceset e Vendimmarrjes 
dhe Decentralizimi.

Një nga argumentet kryesore të rapor-
tit të hulumtimit është se mungesa e 
strategjive për kulturë në komuna është 
jo vetëm mangësi e planifikimit strate-
gjik, por shpesh edhe shndërrohet në 
strehë dhe alibi për të vazhduar me 
politikat e njëjta dhe të dështuara, kul-
turore në komuna.

Veçanërisht, në raport thuhet se komu-
nat kanë probleme bazike me admin-
istrim, ku mungon qasja e barabartë 
në resurse publike dhe transparenca, 

Prezantimi i 
Gjetjeve Kryesore 
të Hulumtimit
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probleme të cilat jo domosdoshmër-
isht trajtohen apo mund të rregullohen 
me strategji. Shembulli i Prishtinës, si-
pas hulumtimit, tregon zhvillim pozitiv 
ku mungesa e strategjisë nuk paraqet 
pengesë për zhvillimin e punës dhe 
ndryshimet e nevojshme.

Sipas hulumtimit, mungesa e parimeve 
themelore të transparencës, bazike për 
ndërtimin e shtetit demokratik, çojnë në 
diskriminimin e një pjese të qytetarëve 
që punojnë në sektorin e kulturës. Si-
pas hulumtimit del se në asnjërën prej 
komunave nuk ka procese ankimore 
për subvencionet e dhëna, andaj hu-
lumtuesit edhe argumentojnë se pa 
ndryshime në strukturën e vendimmar-
rjes dhe pa ridraftime të ligjeve për-
katëse vështirë se do të ketë përmirë-
sim. Sipas tyre “në këto administrata 
diçka e tillë duket shumë e largët.”

Në hulumtim argumentohet se ven-
dimmarrja në komuna është tërësisht 
e varur nga kryetarët e komunave dhe 
vullneti i mirë i tyre. Drejtorateve për 
kulturë iu mungon vendimmarrja si 
dhe buxheti, andaj drejtorët e këtyre 
drejtorateve e kanë shumë të vështirë 
implementimin e projekteve. E njëjta 
situatë vërehet edhe në krijimin e poli-
tikave, për shembull tek investimet kap-

itale në kulturë, ku proceset e vendim-
marrjes nuk janë të qarta. 

Hulumtuesit argumentuan se në përg-
jithësi mungon identifikimi i mundësive 
të bashkëpunimit mes sektorit të pavar-
ur dhe atij publik dhe, sipas tyre, komu-
nat po kthehen në përkrahës të vegjël 
të projekteve të mëdha. Mirëpo, ka 
shembuj, siç janë DokuFest dhe Anibar, 
ku organizatat e pavarura marrin për-
sipër menaxhimin e aseteve kulturore 
të komunës. Pastaj është edhe rasti i 
Prizrenit, sa i përket projekteve kapi-
tale, ku një shtëpi e kulturës e ndërtuar 
qysh më pare tani nuk i ka resurset për 
t’u menaxhuar dhe iu është ofruar disa 
grupeve të tjera për ta menaxhuar.

Komuna e Prishtinës është një shembull 
tjetër ku është marrë vendimi që në pro-
cesin e vendimmarrjes për subvencione 
të kulturës të inkuadrohen edhe akterë 
të jashtëm. Ky është shembulli i parë 
ku në vendimmarrje përfshihen indi-
vidë që nuk janë pjesë e administratës. 
Mirëpo, sipas hulumtimit, edhe ky pro-
ces ka pasur mangësi, meqë procesi dhe 
kriteret e përzgjedhjes së “ekspertëve” 
nuk janë bërë publik. Graçanica është 
një rast tjetër që tërheq vëmendjen 
qysh nga raporti i parë. Aty problemet 
janë të ngjashme si në rastin e Pejës, ku 
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buxheti është i koncentruar te kryetari 
i komunës. Mirëpo, aty drejtorati i kul-
turës anashkalohet tërësisht dhe palët 
e interesuara i drejtohen direkt kryetar-
it. Diçka që ngjan në nepotizëm dhe 
korrupsion vetëm sa e tregon strateg-
jinë të cilën e ndjekin akterët e kulturës 
në kontekst të pamundësisë së drejtor-
ateve të kulturës për të alokuar buxhet 
dhe për të marrë vendime. Gjithashtu, 
në Shtepinë e Kulturës në Graçanicë 
funksionon edhe Drejtorati i Kulturës i 
Komunës së Graçanicës, nën sistemin 
ligjor të Kosovës, por edhe Shtëpia e 
Kulturës, e cila financohet drejtpërdre-
jt nga buxheti i Serbisë. Bashkëjetojnë 
nëpërmjet një kordinatori të cilin e njeh 
komuna. Kjo përshkruhet si një fazë 
tranzicioni drejt sistemit ligjor dhe ad-
ministrativ të Kosovës.

Një nga proceset të cilat më së shumti 
duket se e kanë prekur sferën e kulturës 
del të jetë decentralizimi i pushtetit. Sip-
as hulumtimit, decentralizimi ka arritur 
vetëm ta ndryshojë varësi. Përgjegjësitë 
të cilat i ka pasur më herët ministria 
tani i ka komuna, mirëpo këto të fundit 
duket se janë të paralizuara, meqë nuk 
e kanë buxhetin dhe puna e tyre është 
më e vështirësuar. Gjithashtu, me de-
centralizim komunat e kanë të drejtën 

të vendosin shpërndarjen e buxhetit 
të tyre (për grantet qeveritare dhe të 
ardhurat e tatimeve) dhe sidomos për 
kulturë nuk janë të varura nga qeveria 
qendrore. Andaj, buxhetet e nxjerra 
nga kuvendet komunale edhe duhet të 
shihen si reflektim i politikave dhe pozi-
cioneve të komunave ndaj kulturës.

Në nivelin e vendit ka centralizim edhe 
më të madh të aktivitetit kulturor në 
Prishtinë. Kjo  del e vërtetë veçanërisht 
për teatrot, të cilat janë më së shumti 
të prekura nga decentralizimi dhe ku 
përmbajtja tani fokusohet në Teatrin 
Kombëtar.Ajo çfarë duhet të përmen-
det është se në kohën kur është kry-
er hulumtimi në tri komuna ka pasur 
qeverisje të re, përveç Prizrenit, ku 
drejtorati për kulturë menaxhohet nga 
një parti tjetër, por me pushtet të një-
jtë si në mandatin e kaluar. Pra, mun-
gon materiali që tregon/dëshmon për 
veprimtarinë e tyre.

Shumica e pjesëmarrësve komentuan 
se draft raporti është dërguar me pak 
vonesë dhe kjo ua ka pamundësuar lex-
imin e thellë të raportit.
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Poshtë është i paraqitur diskutimi i 
pjesëmarrësve në fokus grup, sipas 
tri temave kryesore të dala nga ku di-
skutim: 1) Qasja në Vendimmarrje, 2) 
Shpërndarja e Resurseve Publike, dhe 
3) Mungesa e informacionit.

Diskutimi në 
Fokus Grup 
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Sipas përfaqësuesit të Asociacioneve të 
Komunave të Kosovës, hulumtimi na 
tregon diçka që veçmë shumica e njohin 
si gjendje faktike. Sipas tij, niveli i kul-
turës në komuna e reflekton nivelin e 
përgjithshëm të kulturës në Kosovë. Ai 
shtoi se nevojat në Kosovë, infrastruk-
turore, zhvillimore, janë aq të mëdha sa 
përkrahja e kulturës nuk është çështje e 
vullnetit të kryetarit, apo e mungesës së 
dijes nga ana komunës. Sipas Osmanit, 
propozimet e nevojave gjatë shqyrtimit të 
buxheteve në komuna zakonisht i tejkalo-
jnë mundësitë që ato kanë. Andaj, sipas 
tij, kërkesat duhet të lidhen me nivelin 
infrastrukturor, me shërbimet kulturore 
të cilat komuna ka për obligim t’ua ofro-
jë qytetarëve. Gjithashtu e ceku si faktor 
politik të rëndësishëm perceptimin se 
kryetarët e komunave nuk votohen për 
shkak të politikave të tyre kulturore.2

Osmani gjithashtu komentoi mbi mung-
esën e strategjive. Sipas tij, kjo mungesë 
nuk është faj vetëm i komunave. Prodhimi 
i vogël i raporteve mbi gjendjen e sektorit 
të kulturës nga ana e OJQ-ve, mungesa 
e tyre, e lënë komunën dhe kryetarin të 
qetë dhe pa presion të punojë në këtë 

2  Në këtë vështrim, Albert Heta komentoi se nuk 
mund të konsiderohet si fakt, meqë asnjëherë nuk 
është matur se sa apo si politikat kulturore ndikojnë 
në praksat e votimit. 

lëmi.Sa i përket pikës ku diskutohet për 
buxhetet dhe përqendrimin e tyre te 
kryetarët e komunave, Osmani iu referua 
ligjit, i cili kryetarin e sheh si përgjegjës 
për administrim të buxhetit. Si kryeshef, 
Osmani tha se kryetari e ka këtë man-
dat dhe është zyrtari kryesor i komunës, 
andaj “tendenca që të thuhet se ai po e 
monopolizon buxhetin”, nuk është qël-
limmirë, meqë kjo edhe është kompe-
tencë e kryetarit.Këtu u hap edhe dis-
kutimi se nëse kryetari është përgjegjës, 
a nënkupton kjo se ai edhe parashihet të 
jetë menaxher i buxhetit. Këtu del nevoja 
që raporti të sqarojë çfarë është në man-
datin e kryetarëve sipas ligjit (sa i përket 
administrimit të buxhetit) në mënyrë që 
konkluzat e dala nga raporti mos të shihet 
si tendencioze.Osmani sqaroi se buxhetin 
komunal e miraton Kuvendi Komunal, an-
daj ata njëjtë e bartin përgjegjësinë dhe 
kjo është diçka që mund të bëhet me e 
qartë në raport. Gjithashtu, sipas tij, është 
ministria ajo që e ofron miratimin përfun-
dimtar.

Rekomandohet një sqarim i mandateve 
të kryetarëve dhe kuvendeve komunale, 
instancave kontrolluese ekzistuese, apo jo 
ekzistuese.3

3 Sipas Hetës instancat kontrolluese të cilat duhet të 
ekzistojnë në komuna mungojnë në Kosovë.

Qasja në Vendimmarrje: 
Obligimet dhe 
mundësitë e komunave
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Gjithashtu u diskutua për menaxhimin 
e parasë publike dhe u hap pyetja për 
përcaktimin e burimit të pushtetit të 
kryetarëve të komunave. U parashtrua 
pyetja nëse pushteti i kryetarit rrjedhë 
nga buxheti të cilin e ka në dispozicion, 
apo nga ligji që e rregullon procesin e 
vendimmarrjes.

Një nga argumentet e raportit është 
se ligjet aktuale e mundësojnë central-
izimin e vendimmarrjes në komuna te 
kryetari i komunës. Ka komuna të cilat 
ende nuk kanë drejtorat të kulturës, 
siç është rasti i Podujevës, apo edhe 
rasti i Gjilanit, ku kryetari i komunës ka 
deklaruar se do ta mbyllë drejtoratin 
për kulturë. 

U diskutua për statutet e komunave të 
cilat tani ua mundësojnë atyre t’i rreg-
ullojnë këto çështje veçmas dhe mund 
të mos kenë drejtorate. Pati pajtim se 
mungon presioni nga OJQ-të, të cilat 
vazhdojnë të mos e konsiderojnë kul-
turën si çështje të rëndësishme të sho-
qërisë civile. 

Sipas Kamuran Gorancit është e qa-
rtë se duhet të thuhen gjërat siç janë 
dhe raporti nuk fsheh asgjë. Sipas tij, 
ndoshta është dashur që hulumtimi të 
fokusohet edhe në komuna të tjera, 

si në Gjakovë. Ai theksoi: “Sa i përket 
centralizimit, është e vërtetë ajo që 
tha Donjeta. Shumë prej institucione-
ve në komuna janë në pozitë ku mund 
të mbyllen për shkak të centralizimit 
të paparë nga ana e kryetarëve. Kanë 
marrë aq shumë kompetenca. Mungo-
jë akte nënligjore të cilat do t’i kishin 
rregulluar më tutje proceset.”

Goranci shtoi se “Kultura nuk duhet 
të llogaritet si luks, por ajo vazhdon 
të trajtohet si e tillë. Pra na mungon 
një vetëdijesim”. Sipas tij, komunat 
kanë mbetur mbrapa – “nuk kanë bërë 
asgjë” – sa iu përket rregulloreve dhe 
statuteve të cilat e kanë pasur obligim 
t’i nxjerrin për institucionet kulturore, 
si teatrot, etj. “Kanë mbetur jofunksio-
nale dhe shumë projekte aprovohen 
ad hoc,” tha ai.

Goranci e përmendi shembullin e Gja-
kovës, e cila e ka strategjinë për zhvil-
lim të kulturës dhe turizmit, por ajo ka 
mbetur në sirtar. Pra ka strategji, por 
nuk ka implementim. Gjithashtu bux-
hetin e ka shumë të vogël, ndërsa teat-
ri nuk merr as paga.

A shtoi se ndoshta duhet të ndërrohet 
koncepti i të menduarit për kulturën. 
Përkundër argumenteve se ende kemi 

Shpërndarja e Resurseve Publike: 
Ligji dhe Politika 
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nevojë për projekte infrastrukturore 
apo ‘prioritare’, gjë që u përmend më 
herët në diskutim, Goranci mendon se 
“duhet të kuptohet se gjithçka është 
kulturë dhe nuk mund të lihet mbra-
pa“.

Në fund ai vërtetoi se “raporti i prek 
gjërat të cilat janë evidente. Që nga 
viti 2009 kur është bërë kërkesa për 
më shumë autonomi në vendimmar-
rje, për decentralizim, nuk është bërë 
ndonjë arritje. Jo siç është pritur. 
Duket se kjo është shtyrë vetëm që të 
mund të zgjidhen drejtorët nga qever-
itë komunale e asgjë tjetër. Ligji është 
problem. Ato duhet të ri-draftohen, 
përfshirë ligin e financave. Kur ligji për 
financa është hartuar institucionet e 
kulturës fare nuk janë konsultuar”.

Diskutimit iu bashkëngjit edhe En-
gelbert Zefaj. Ai shpjegoi se në lexim 
të raportit ishte fokusuar më shumë 
te pjesët ku flitet për Pejën. Ai ceku 
se raporti nuk i përmbante përfundi-
met dhe se beson se ato do të nxirren 
gjatë diskutimit. Gjithashtu theksoi 
rëndësinë e “out-sourcing” për siste-
min e kulturës.

Zefaj u fokusua në “fajin i cili iu hodh” 
departamenteve të kulturës.  Ai ceku 

se me themelimin e qeverive të reja 
ministritë e ndryshme kanë thirrur 
takime me drejtoratet përkatëse në 
komunën e tij. Mirëpo, ai ceku se kjo 
nuk ka ndodhur edhe me Ministrinë 
e Kulturës, dhe se ende nuk ka pasur 
takim as në Ministri, as në Drejtoratin 
e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Sipas tij, 
ka kaluar një vit dhe ai ende nuk e ka 
asnjë marrëdhënie të krijuar me Min-
istrinë e Kulturës.

Sipas propozimit të Forumit Kulturor 
për rrjetëzim rajonal, dhe si shembull 
të bashkëpunimit me organizatat e 
pavarura të kulturës, Zefaj tregoi se 
organizatave jo-qeveritare lokale u ka 
propozuar ta organizojnë takimin dre-
jt këtij rrjetëzimi, ku do të mund të 
shkëmbehen përvojat dhe nevojat në 
nivel rajonal. 

Sipas Zefaj, ky raport do të ishte më 
i dobishëm po ta kishte bërë një kra-
hasim sipas fushave të ndryshme kul-
turore. Të shihet se cila komunë çfarë 
orientimesh ka, dhe më mirë të iden-
tifikohen përparësitë dhe mungesat. 
Diçka e tillë, sipas tij, “ndoshta do të 
ishte më e dobishme”.

Ai shtoi se “sipas një seleksioni të tillë, 
do ta kishim edhe më të lehtë draftimin 
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e një strategjie komunale. Peja men-
jëherë me Rrjetin Kulturor në Pejë e 
ka shpallur interesin për ta hartuar 
një strategji. Jo të merren vendime në 
mënyrë ad hoc në fushën e kulturës, 
por të ndërtojmë strategji e jo të bazo-
hemi në vendime individuale”.

Ai u pajtua se në komunat e Kosovës, 
por duke u fokusuar në atë të Pejës, 
është punuar pak që të ndërtohen ba-
zamente juridike, të ketë rregullore të 
nivelit komunal, në bazë të të cilave do 
të funksiononin institucionet (teatrot, 
muzetë, bibliotekat, etj.). “Kjo tash na 
pengon që të funksionojmë si duhet”, 
shtoi ai. 

Ai e dha shembullin e teatrit/kine-
masë në Pejë, ku ligji për shfrytëzim 
të pronës publike e ka komplikuar një 
vendim të cilin komuna e kishte marrë 
me dëshirë dhe qëllim të bashkëpun-
imit me skenën e pavarur. Ai shtoi: 
“kemi pengesa ligjore të cilat po na e 
zgjasin punën, po humbet durimi, e 
edhe sponsorët e investitorët.”

Zefaj pastaj i dha disa propozime konk-
rete për ndërhyrje në raport:

-Faqe 8 paragrafi 1: organogrami 

duhet të plotësohet, ka objekte të cilat 
mungojnë ne këtë listë. Ueb faqja po 
përditësohet.

-Faqe 10 paragrafi 4: një zyrtarë i 
mëhershëm përmendet si drejtor, por ka 
qenë zyrtar dhe asnjëherë nuk e ka pasur 
titullin e drejtotrit.

-Faqe 11 paragrafi 2: në lidhje me 
EXIT Galerinë ai thotë që komuna nuk ka 
mbërritur të krijojë komunikim.4

-Faqe 16 paragrafi 1: në vend 
të Komitetit për Kulturë, Rini dhe 
Sport, duhet të thuhet Këshill (trup 
këshillëdhënës i Kuvendit Komunal)

-Faqe 2 Paragrafi 3: themelimi i 
Këshillave ka kaluar në procesin e 
zgjedhjes.
Sa i përket komentit të fundit (faqe 2 
paragrafi 3, në raportin e hulumtimit 
një i intervistuar thotë se nuk di se këto 
Këshille ekzistojnë. Sipas raportit del 
se ka bartës të projekteve të komunës 
që nuk dinë për këto Këshille, por edhe 
që nuk e njohin strukturën e vendim-
marrjes në komunë në përgjithësi. Si-
pas Zefaj, këto këshilla konsultohet për 
të gjitha vendimet rreth organizimit të 
manifestimeve në komunë.

4  U sqarua se EXIT nuk ekziston më si galeri dhe se 
përmendet si pjesë përshkruese e historikut.
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Tema bosht e fundit e cila u diskutua 
pati të bëjë me transparencën në përg-
jithësi, por edhe me vendndodhjen e 
përgjegjësisë për ta komunikuar struk-
turën e vendimmarrjes dhe mundësitë 
e ofruara nga Komuna. Gjithashtu, u 
bë pyetja se mos duket se ka fokus në 
aktivitete të cilat shumë nga akterët e 
pavarur të kulturës nuk i shohin si të 
rëndësishme apo tërheqëse, dhe se 
ndoshta komunat duhet të gjejnë for-
ma të reja të transmetimit të informat-
ave.

Gjatë diskutimit u tha se në Prisht-
inë, në krahasim me Pejën, është një 
numër shumë i vogël i institucioneve 
që punojnë me komunën (pra ka mun-
guar qasja strategjike).

Zefaj shpjegoi se ka interesim të vogël 
për të marrë pjesë në sesione infor-
mative nga ana e organizatave dhe in-
dividëve të organizuara nga komuna. 
Sipas tij, “organizatat dhe institucionet 
nuk mund të qëndrojnë të mbyllura 
në gëzhojat e veta. Me ato kanale të 
komunikimit që i ka komuna, ajo syn-
on të mbërrijmë te të gjithë”. Këshillat 
në Pejë u tha se po e bëjnë punën më 
transparente.

Goranci, iu bashkëngjit diskutimit duke 

u kthyer te pika e përmendur më herët 
nga Zefaj. Ai tha se “sa i përket mos-
ftesës nga Ministria, duhet të ceket se 
me ligjin e ri kjo nuk i takon ministrisë 
si obligim, p.sh. komuna i nxjerr aktet 
normative dhe në ministri shkojnë për 
aprovim. Kur të kthehemi te raporti, 
unë mendoj se komuna është ajo e cila 
duhet ta rrisë angazhimin në kulturë. 
Por tani jemi në situatë ku institucio-
net mund të mbyllen për shkak se ko-
muna nuk i ka ndërmarrë masat për të 
cilat është zotuar”.

Donjeta Murati e riorientoi diskutimin 
te çështja e ngritur nga Zefaj për ta 
sqaruar dilemën rreth emërtimit apo 
dallimit mes Komiteteve dhe Këshil-
lave. Nga diskutimi del që ka mekaniz-
ma të cilat nuk njihen mirë jo vetëm 
nga shoqëria civile por edhe vetë ad-
ministrata. Sipas Hetës, del që zyrtarët 
e rinj nuk e njohin gjithë legjislacionin.5

Mbetet të sqarohet çështja e ngritur 
nga Zefaj për ekzistimin e Kuvendeve 
të përmendura.

Lulzim Hoti iu bashkëngjit diskutim-

5  Heta shtoi se krijimi I këshillave konsultativ në ko-
munën e Pejës do duhej të konsiderohet si “lajm,” por 
në njëfarë mënyre mund të quhet deshtim nëse kjo 
nuk është artikuluar si lajm, dhe puliku dhe akterët e 
kultur[s nuk janë të njoftuar.

Mungesa e informacionit: 
Institucionet publike, 
Institucionet e pavarura
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it këtu, duke sqaruar se këshilla të 
ngjashëm ekzistojnë edhe në Mitro-
vicë. Sipas tij, “është e vërtetë se dre-
jtorët e drejtorateve nuk kanë kohë 
dhe nuk mbërrijnë t’i njohin të gjitha 
risitë legjislative”. Ai shoti: “unë vetë i 
kam njohur dhe ka tri vite që këshillat 
konsultative – të përbëra nga shoqëria 
civile – funksionojnë mjaft mirë, së 
paku në Mitrovicë”. 

Murati sqaroi se në rastin e Pejës 
komitetet përbëhen nga anëtarë të ku-
vendit komunal dhe se ato parashihen 
ta asistojnë legjislativin dhe ekzeku-
tivin në hartimin e rregulloreve. Heta 
shtoi se nuk është identifikuar ndonjë 
rol i madh i këtyre komiteteve. Ato në 
Prishtinë për shembull janë shfrytëzuar 
në përzgjedhjen e projekteve, mirëpo 
mund të shihen si shembull i funksion-
alizimit të tyre dhe shembull se si ven-
dimmarrja mund të zgjerohet.

Valbona Shujaku, iu bashkëngjit di-
skutimit, duke thënë se Komuna e 
Prishtinës vazhdon ta konsidero-
jë të rëndësishme punën e Forumit 
Kulturor dhe të domosdoshëm 
hartimin e Strategjisë për Komunën. 
Mirëpo, siç tha ajo, “është cekur edhe 
më herët se Komuna e Prishtinës nuk 
i ka kapacitetet për me ndërtuar këtë 

strategji. Andaj edhe ka nevojë për 
bashkëpunim”.

Sa i përket buxhetit vjetor, “ato gati 
gjithherë janë bërë në bazë të kërke-
save dhe propozimeve të OJQ-ve, të 
cilat kanë ardhur me propozime dhe 
buxhete, ndonjëherë të specifikuara e 
ndonjëherë të përafërta”, shtoi ajo.

Sipas saj problematika e buxhetit është 
kur bëhen planifikime për trashëgiminë 
kulturore, mirëpo të cilat në të vërtetë 
nuk janë kompetencë e komunës. Sa i 
përket subvencioneve ajo mendon se 
praktika e re, ku 2 zyrtarë të komunës 
dhe 3 të jashtëm e bëjnë përzgjedhjen, 
është hap i mirë. Mirëpo, sipas saj, 
“ata që vijnë nga jashtë nuk i dinë 
mirë detyrat e tyre si dhe rregulloret 
sipas të cilave ata duhet të shqyrtojë 
propozime dhe marrin vendime”.

Sa i përket raportit, ajo i dha edhe 
disa komente specifike:

-Faqe 27 paragrafi 2: në lidhje me 
statutin e teatrove, nuk është e vërtetë 
kur thuhet se “askush nga menaxhmenti 
aktual i teatrit, përpos Këshillit drejtues, 
nuk është i përfshirë në këtë proces”.

-Faqe 37 paragrafi i fundit: thuhet se 
në Prishtinë, dikur “Komuna e Prishtinës 
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ka funksionuar si MKRS e vogël…” Këtu 
duhet të thuhet se konkurs nuk ka, por 
është i hapur tërë vitin dhe shqyrtohet në 
tri faza. Të njëjtat kritere qëndrojnë.

-Faqe 43 paragrafi 2: sa i përket dy 
projekteve të përkrahura, është më 
e rëndësishme shuma se sa numri I 
projekteve të përkrahura.

-Në raport të hulumtimit përmendet 
Instituti i Kosovë për Restaurim dhe 
Konservim. Shujaku tha se di për 
ekzistimin e këtij instituti. Murati 
shpjegon se paraqitet në një dokument, 
mirëpo duhet të sqarohet meqë nuk 
duket se një institucion i tillë ekziston.

Shujaku gjithashtu e drejtoi edhe një 
kritikë sa i përket përzgjedhjes së orga-
nizatave dhe individëve të intervistuar. 
Duket se hulumtimi është fokusuar te  
“kultura bashkëkohore,” tha ajo, por 
“ka edhe shumë më shumë organizata 
të cilat mund të japin informacionet 
që nuk i kemi dhe që do ta plotësonin 
këtë raport”.

Ajo gjithashtu diskutoi rreth nevojës së 
ngritjes së kapaciteteve. U tha se nuk 
ka pasur interesim serioz nga njerëzit 
të cilët mund të vijnë nga jashtë. I tillë 
është rasti i Dodonës, sipas Shujakut, 
ku nuk ka ligj artistik, por jo pse nuk ka 

dëshirë të zgjidhet problemi, por nuk 
ka interesim nga ekspertët e jashtëm.

U diskutua edhe rreth statutit të 
Dodonës, si dhe të institucioneve tjera, 
të cilat po regjistrohen si OJQ, apo bi-
znese, në mënyre që të përfitojnë nga 
grantet, meqë ligji i tanishëm nuk ua 
lejon. Të gjitha këto, u tha, dalin si im-
provizime dhe e shpalosin nevojën për 
ndryshim të ligjit.

U diskutua se me statutin e ri Dodona 
është regjistruar si biznes, ndërsa tani 
është rithemeluar në njëfarë pronësie 
të komunës. Dodona nuk ka numër të 
vetin fiskal dhe numër të regjistrimit 
dhe kështu askush tjetër përveç ko-
munës nuk mund t’i financojë. Nën ko-
munë ata të gjitha shpenzimet e tjera, 
përveç programit, i kanë të mbuluara 
nga komuna. U tha se ka pasur disku-
tim në Këshillin drejtues të komunës, 
ku vetëm me ndërrimin e statutit ajo 
ndërron, mirëpo nuk do të ishte më 
teatër i qytetit.

Sipas informatave të mbledhura gjatë 
hulumtimit, hulumtuesve u është 
thënë se një institucion ka të drejtë 
për aplikim në komunë vetëm një herë 
në vit, ndërsa Dodona ka aplikuar katër 
herë. Heta u interesua nëse ky rregull 
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vlen për të gjitha institucionet e pa-
varura, apo mos Dodona ka një statut 
preferencial sa i përket subvencioneve, 
ku pa marrë parasysh përmbajtjen e 
projekteve ajo do të përkrahet.

Sipas Shujakut kjo nuk qëndron. Mirë-
po, sipas saj, vendim i mirë do të ishte 
nëse do të ndahej në fillim të vitit tërë 
buxheti për Dodonen. 

Lulzim Hoti këtu shpjegoi se në Mitro-
vicë, sa i përket themelimit të teatrit të 
qytetit, ka qenë vendim i mirë hapja e 
xhirollogarisë së pavarur ku edhe janë 
alokuar mjetet vjetore, dhe teatri ka 
aplikuar në ministri gjatë shpalljeve. 
Sipas tij, teatri kishte fituar njëfarë 
pavarësie, por tani me ndërrimin e 
qeverisjes në qytet kjo është humbur. 
Ai tha, siç ai e kupton, “teatri nuk ka 
llogari të veten, por aktorët tani në bux-
het vendosen te shpenzimet për mall-
ra dhe shpenzime dhe i marrin pagesat 
drejtpërdrejt, me anë të kontratave 
mbi vepër”. Në Mitrovicë, sipas Hotit, 
ka edhe kontraktime të regjisorëve dhe 
aktorëve nga qytetet e tjera.

Sipas Zefajt, të njëjta probleme dalin 
me muzeun, bibliotekën, etj. Institucio-
net e komunës po regjistrohen si OJQ 
që të mund të paguhen dhe përfitojnë 

nga grantet. Për 2015, në Komunën e 
Pejës është aprovuar nga Kryetari një 
pilot projekt për një subvencion dhe 
ansamblim njëherësh. Sipas tij, del 
nevoja për përkrahje nga sektori privat, 
por edhe për përkrahje nga ministria. 
“Si pilot projekt do të shohim si do të 
shkojë, disa po e përkrahin e disa po e 
kritikojnë”, tha ai. U diskutua edhe për 
platformat elektorale të kryetarëve të 
komunave të cilat domosdoshmërisht 
ndikojnë në qasjen ndaj kulturës dhe 
politikëbërje. Nëse kandidohet mbi 
platformë të zhvillimit në bujqësi, apo 
siç është rasti në Pejë, ku kryetari është 
i interesuar në punë humanitare, gati 
asgjë nuk mbetet për kulturë.

Shujaku shtoi se roli i drejtorit nuk 
bën të anashkalohet, sepse ka rol të 
veçantë.  Sipas saj drejtoresha në Pr-
ishtine ka arritur ta rrisë shumën e 
alokuar dhe transformojë qasjen e ko-
munës ndaj kulturës (në qeverisjen e 
kaluar). Sipas saj kjo është pozitë kyçe 
dhe prej aty mund të lobohet drejt 
ndryshimit të qasjes, procesit të ven-
dimmarrjes dhe buxhetit të alokuar.

Gjithashtu në diskutim pati pajtim se 
mungojnë mekanizmat dhe proceset 
transparente të cilat do të dëshmonin 
ekzistimin e një sistemi demokratik. 
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Pjesëmarrësit thanë se grupet lobuese 
dalin të kenë ndikim. Gjithashtu u pa-
jtuan për mungesën e diskutimit publik 
mbi temat dhe pyetjet e ngritura gjatë 
fokus grupit dhe atyre të diskutuara në 
raportin e hulumtimit.
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Teatri Oda organizoi një mori takimesh 
informative gjatë fundvitit 2011 me 
qëllim të krijimit të një rrjeti të për-
bashkët të organizatave të kulturës në 
Kosovë.  Në këto takime morën pjesë 
më se 60 pjesëmarrës, përfaqësues 
nga organizata të ndryshme të  kul-
turore dhe kështu  u krijua mundësia 
e  organizimit të  Kuvendit themelues, 
i cili  u mbajt me 23.03.2012 dhe vuri  
themelet  e Rrjetit të Organizatave të 
Pavarura të Kulturës – Forumi Kulturor. 
Kuvendi Themelues vuri themelet e 
Forumit Kulturor duke anëtarësuar 22 
organizata të pavarura në kuadër të 
Rrjetit. Përmes votave demokratike 
u aprovua statuti, njëkohësisht u zg-
jodh edhe Kryesia e rrjetit. Forumi Kul-
turor është etnitet i regjistruar si rrjet 
i organizatave të pavarura kulturore si 
anëtare. Si Sekretariat i përkohshëm 
i Forumit Kulturor është vendosur të 
jetë Teatri ODA deri në momentin e 
ngritjes së kapaciteteve për të formuar 
një Sekretariat profesional të rrjetit.

Forumi Kulturor i Kosovës është Rrjet 
i Organizatave të Pavarura të Kulturës 
të Kosovës themeluar me qëllim të:

-Fuqizimit të organizatave të pavarura 
kulturore, duke i zhvilluar kapacitetet e 

tyre për realizimin e  programeve të tyre,
-Afirmimit të  organizatave anëtare,
-Përfshirjes  së organizatave anëtare 

në proceset vendimmarrëse,
Rritjes së përkrahjes së skenës së 

pavarur të kulturës,
-Mbrojtjes dhe përmirësimit të 

pozitës së organizatave anëtare karshi 
institucioneve relevante të Kosovës dhe 
jashtë saj.
 
Forumi Kulturor synon të përmbushë 
misionin e vet nëpërmjet aktiviteteve 
si:
- Komunikimi dhe rrjetëzimi i 
organizatave të pavarura në fushën e 
kulturës
- Shkëmbimi dinamik i informacioneve 
dhe përvojave
- Aktivitetet e lobimit dhe avokimit
- Trajnimet specifike për nevojat e 
organizatave anëtare
- Organizimi i debateve dhe forumeve
- Bashkërenditja e aktiviteteve artistike 
dhe kulturore

Forumi Kulturor
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Forumi për Zhvillim Kulturor është 
projekt që ka për qëllim të zhvillojë më 
tutje dhe të forcojë Forumin Kulturor të 
themeluar në vitin 2012, duke ofruar 
këshilla dhe njohuri të vlefshme për 
politikat kulturore të Kosovës. Projekti 
është i mbështetur nga Zyra e Bash-
kimit Europian në Kosovë, e bartës të 
projektit janë Forumi Kulturor, Teatri 
ODA dhe DokuFest. Projekti ka filluar 
me aktivitetet e para në dhjetor të vitit 
2013, ndërsa parashihet të zgjasë deri 
në nëntor të vitit 2015. Në një periud-
hë dy vjeçare, Forumi për Zhvillim Kul-
turor do të prodhojë të paktën 28 
produkte të politikave të kulturës, të 
cilat do të rezultojnë nga hulumtime, 
debate, fokus grupe dhe konferenca.  
Projekti do të forcojë rrjetin e komu-
nitetit të kulturës së pavarur, të ndërto-
jë kapacitetet e saj të brendshme dhe 
të ndikojë në hartimin e politikave kul-
turore të Kosovës përmes prodhimit të 
dijes për kulturë. Po ashtu, projekti do 
të nxisë dialogun dhe bashkëpunimin 
mes sektorit të kulturës së pavarur dhe 
autoriteteve publike në mënyrë që të 
dalë me zgjidhje konkrete për zhvillim-
in kulturor në Kosovë.

Forumi për 
Zhvillim 
Kulturor



RAPORT I FOKUS GRUPIT – POLITIKAT KULTURORE NË KOMUNAT E KOSOVËS • 21

www.forumikulturor.net

Projekt i financuar 
nga BE-ja dhe i 
menaxhuar nga 
Zyra e Bashkimit 
Europian në Kosovë

Implementuar nga:





forumikulturor.net
facebook.com/ForumiKulturor
twitter.com/forumikulturor




