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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

Demokracia duhet të jetë e ndërtuar 
mbi shoqëri të hapura të cilat ndajnë 
informacion. Në atë vend që ka 
informacion, aty ka ndriçim. Aty ku ka 
debat, aty ka zgjidhje. Në atë vend që 
nuk ka shpërndarje të fuqisë, zbatim 
të ligjit, llogaridhënie, në atë vend ka 
abuzim, korrupsion, nënshtrim dhe 
indinjatë.

- Atifete Jahjaga,
Presidente e Republikës së Kosovës

Është e drejtë e çdo qytetari 
që të ketë cilësi më të mirë 
të shërbimeve publike. 
Duke luftuar korrupsionin, ai 
i siguron vetes një të tillë. 

Është e drejtë e çdo 
qytetari të kërkojë nga 
institucionet që prioritetet 
të jenë në bazë të 
kërkesave të tyre. 

Është e drejtë e çdo qytetari të 
kërkojë ndihmë ligjore për ta 
luftuar korrupsionin. “Transparency 
International” rreth botës ka 
themeluar Qendra për Avokim dhe 
Këshilla Ligjore të cilat shfrytëzohen 
pa pagesë nga qytetarët që të 
luftojnë raste të ndryshme të 
korrupsionit. 

TË DREJTAT DHE 
PËRGJEGJËSITË 

SI QYTETARË



Është përgjegjësi 
e çdo qytetari që 
të bashkëpunojë 
ngushtë me 
institucionet 
publike për çdo 
informacion që 
mund të ketë lidhur 
me keqpërdorim 
të pushtetit apo 
ndonjë sjellje tjetër 
të personit zyrtar 
i cili për qëllim ka 
përfitimin personal. 

Është përgjegjësi e çdo 
qytetari që të kontribuojë 
në ndërtimin e një 
shoqërie të drejtë dhe 
transparente.

Edhe ligjet më të avancuara 
dhe rregulloret e qarta nuk janë 
në gjendje të parandalojnë 
korrupsionin, nëse qytetarët 
nuk janë aktivë në kërkim të 
llogaridhënies nga qeveria 
dhe institucionet. Andaj është 
përgjegjësi e jona si qytetarë që 
të kërkojmë llogaridhënie. 

Është përgjegjësi e çdo 
qytetari që të kërkojë 
nga insitucionet me-
kanizma përmes të 
cilëve e gjithë shoqëria 
do të kishte mundësi të 
kontribuonte në luftën 
kundër korrupsionit.

Shoqëria civile ka potencial 
të madh për të krijuar 
mekanizma për mbikqyrje 
dhe kontroll të shoqërisë, 
poashtu për të kërkuar 
dhe për të promovuar 
veprime të përgjegjshme 
nga administrata publike. 
Andaj si qytetarë është 
e drejta jonë që të jemi 
aktivë në shoqëri civile.  

Është përgjegjësi 
e çdo qytetari të 
Kosovës që për 
çdo rast korrupsioni 
mbi të cilin ka 
informacione, ta 
paraqesë atë në 
Agjensionin Kundër 
Korrupsionit. 
Korrupsioni mbaron 
me ndihmën tuaj. 

Është e drejtë e çdo 
qytetari që të dijë se 
në cilën sferë të shtetit 
është duke kontribuar 
në mënyrë indirekte 
duke paguar taksat, 
dhe kjo bëhet duke 
përcjellur aktivitetet 
shtetërore dhe 
zvogëluar mundësinë e 
keqpërdorimeve.   

Është 
përgjegjësi 
e çdo 
qytetari 
që të 
promovojë 
integritet 
rreth 
qytetarëve 
të tjerë.

Është përgjegjësi e 
çdo qytetari që të 
promovojë drejtësi dhe 
barazi në shoqëri. 


