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 Korrupsioni është 
simptomë e cila sjell 
më së shumti 
pabarazi brenda një 
shoqërie.

 Në mënyrë që të 
ngrisni zërin tuaj, ju 
duhet të raportoni të 
gjitha rastet e 
korrupsionit në të 
cilat keni qenë 
dëshmitarë apo për 
të cilat mund të keni 
fakte të mjaftueshme 
në mënyrë që personi 
që ka abuzuar me 
detyrën e tij të marrë 
dënimin e merituar.   

 Nëse jeni 
dëshmitarë të ndonjë 
rasti të korrupsionit 
dhe keni frikë se ju 
mund të dëmtoheni 
nëse shfaqni këtë rast 
para publikut, ju 
gjithmonë duhet të 
konsideroni faktin se 
keni dy zgjedhje para 
jush. Fillimisht ju 
mund të dyshoni se 
do të keni pasoja 
personale nëse e 

raportoni rastin, por 
gjithmonë duhet të 
keni parasysh se 
pasojat do të jenë 
afatgjata për juve dhe 
shoqërinë si tërësi 
nëse rasti mbetet i pa 
raportuar.

 Shprehuni të 
gatshëm që të 
asistoni institucionet 
në luftën që bëjnë 
kundër personave që 
janë të përfshirë në 
korrupsion. 

Lufta e drejtësisë kundër korrupsionit 
kurrë nuk është e lehtë. Kurrë nuk ka 

qenë dhe kurrë nuk do të jetë. Ajo na 
ngarkon neve si individë, familjet tona, miqtë 
tanë, dhe posaçërisht fëmijët tanë. Sidoqoftë 
në fund, unë besoj, si në rastin tim, çmimi që 
e paguajmë është vlerë që mbajmë mbi 
dinjitetin tonë .

Frank Serpico (Ish-zyrtar policor në qytetin e 
New-York i njohur për zbulimin e aferave 
korruptive në departamentin e policisë)

 Taktikat jo të 
dhunshme të tilla si 
kartat raportuese të 
qytetarëve, kabinat 
e informimit, 
mbledhja e 
informacionit etj. 
janë të rëndësishme 
sepse ato mund të 
mobilizojnë 
dinamikën e 
rezistencës civile. 
Kjo ndodh duke 
forcuar pjesëmarrjen 
e qytetarëve në 
aktivitete, duke 
ndërprerë sistemin 
zingjiror të 
korrupsionit, duke 
dobësuar burimet e 
mbështetjes dhe 
kontrollin e 
personave 
përgjegjës që janë 

të përfshirë në 
korrupsion, dhe 
duke bindur njerëzit 
që të bëjnë fushatë 
qytetare sepse ata 
janë vetë ndryshimi.

 Në shumicën e 
rasteve kur qytetarët 
janë të informuar 
për korrupsionin e 
shfaqur, ata e 
konsiderojnë atë 
rast si problem të 
ndonjë personi 
tjetër. Sidoqoftë, 

çdo rast i 
korrupsionit ndikon 
te e gjithë shoqëria 
prandaj ngrisni zërin 
kundër korrupsionit 
dhe denoncojeni 
atë.

 Bëhuni pjesë e 
fushatave të 
ndryshme, qoftë ato 
lokale, kombëtare 
apo ndërkombëtare, 
të cilat synim 
kryesor kanë luftimin 
e korrupsionit.
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Qendra për studime të 
avancuara FIT 
E-mail:  info@fit-ks.org
www.fit-ks.org

Ky projekt u financua përmes grantit 
të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. 
Mendimet, përfundimet dhe konkludimet 
apo rekomandimet e shprehura këtu 
janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos 
pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit 
të Shtetit

 Nëse keni 
mundësi financiare, 
bëhuni sponzor i 
fushatave të 
ndryshme për luftën 
kundër korrupsionit. 

 Luftimi i 
korrupsionit 
nënkupton kur ne si 
shoqëri jemi ata që 
kërkojmë llogari në 
vazhdimësi nga 
organet kompetente.

 Ju mund të 
ngrisni zërin kundër 
korrupsionit çdo 
ditë, por dita 
vendimtare është 
dita e votimit. 
Prandaj votoni 
personat të cilët 
kanë vizion, 

integritet, dhe motiv 
që ta luftojnë 
korrupsionin. 

 Në Kosovë 
platforma ligjore 
është mjaft e pasur 
dhe mjaft premtuese 
në luftën kundër 
korrupsionit. Por 
dobësia qëndron në 
faktin se 
institucionet të cilat 
janë përgjegjëse për 
luftimin e 
korrupsionit janë ato 
të cilat akuzohen për 
korrupsion, prandaj 
faktori kryesor për 
ndërrim të situatës 
mbetet shoqëria 
civile dhe qytetari.   

 Në Kosovë 
raportimi i 
korrupsionit mund 
të bëhet duke 
raportuar rastet në 
Agjensionin Kundër 
Korrupsionit në 
webfaqen  
www.akk-ks.org apo 
në numrin e telefonit 
0800 10800. Poashtu 
raportimi mund të 
bëhet edhe në 
platformën online 
për raportim të 
korrupsionit në  
www.kallxo.com. 


