
 

Deklarata e përbashkët e gazetareve nga Kosova 

Me bindje se e vërteta është e pa kompromis; 

Me përgjegjësi të plotë etike dhe profesionale dhe duke pasur parasysh rrethanat e punës në mediat 

në Kosovë dhe pozitën e grave në ato media; 

Të vetëdijshme se në çfarë mase mungesa e llogaridhënies sëi institucioneve dhe përfaqësuesve 

politikë e vështirëson dhe kufizon cilësinë e raportimit tonë; 

Të shqetësuara për shkak të aspekteve të ndryshme të rrezikimit të sigurisë, qoftë për shkak të 

kërcënimeve të hapura, shantazheve dhe sulmeve të individëve qoftë  për shkak të marrëdhënieve 

të ndjeshme ndëretnike në pjesët e ndryshme të Kosovës; 

Të vetëdijshme se përkundër përfaqësimit të shkëlqyeshëm të grave në gazetari, megjithatë ekziston 

perceptimi për mosbalancimin në përfaqësimin e grave në pozitat udhëheqëse në media; 

Të vetëdijshme se ekzistojnë përfaqësuesit politikë të cilët në mënyra të ndryshme interpretojnë 

temat aktuale, duke përfshirë edhe ato më të ndjeshmet, me c”rast ndikojnë negativisht në publik 

duke nxitur përcarje  në mes  të  bashkësive të ndryshme etnike dhe kundër fakteve; 

Të gatshme në solidaritet,  

Ne, gazetaret e nënshkruare më poshtë, do të synojmë që: 

Qasja në informata dhe bashkëbisedues 

1. Kërkojmë nga institucionet të respektojnë obligimet ligjore të cilat rrjedhin nga aktet ligjore 

dhe nënligjore të cilat kanë të bëjnë me qasjen në informacionet me rëndësi publike; 

2. T’i shterrim  të gjitha mundësitë ligjore për parashtrimin e ankesave në rast të heshtjes së 

institucioneve ose mosrespektimit të së drejtës në gjuhë; 

3. Të shqyrtojmë mundësitë teknike për krijimin e një baze të përbashkët të të dhënave zyrtare 

të mbledhura nga institucionet e ndryshme; 



4. Të organizojmë fushatë multimediale si ftesë ndaj institucioneve dhe qytetarëve në një 

komunikim më të hapur me media; 

5. Të mbajmë evidencën për kërkesat e parashtruara dhe përgjigjet e pranuara dhe të 

publikojmë listën e kërkesave dhe pyetjeve në të cilat nuk kemi marrë përgjigje për të 

ilustruar problemin e heshtjes së institucioneve; 

6. Të raportojmë më shpesh për jetën e përditshme të njerëzve, profesionet, zanatet, kulturën, 

historinë dhe trashëgiminë dhe shembujt pozitivë të marrëdhënieve ndëretnike; 

7. Të mësojmë gjuhët e grupeve tjera etnike; 

Siguria 

8. Të rrëfejmë historinë e gazetareve, gazetarëve dhe punëtorëve të mediave të vrarë dhe të 

zhdukur nga dhe në Kosovë; 

9. Në çdo rast theksojmë domosdoshmërinë e formimit të një Komisioni për të hetuar rastet e 

gazetarëve dhe punëtorët në media të vrarë dhe të zhdukur; 

10. Insistojmë në transparencë të plotë në procesin e themelimit të komisionit për hulumtimin e 

rasteve të punëtorëve në media  të vrarë dhe të zhdukur; 

11. Kërkojmë që sulmet ndaj gazetarëve gjatë kryerjes së detyrave gazetareske institucionet 

kompetente t’i hulumtojnë me prioritet sipas detyrës zyrtare; 

12. Reciprokisht t’i shkëmbejmë informacionet lidhur me kanosjet apo presionet të cilat i 

përjetojmë dhe me paraqitjet publike të solidarizohemi me koleget dhe kolegët të cilët 

përjetojnë pakënaqësi apo sulme për shkak të raportimit të tyre;  

13. Kërkojmë reagim me kohë dhe profesional të institucioneve kompetente, shoqatave të 

gazetarëve, shoqërisë civile dhe organizatave ndërkombëtare në rastet e presionit, sulmeve 

verbale dhe fizike ndaj gazetarëve; 

14. Kërkojmë që gazetaret, gazetarët individualisht dhe shoqatat të jenë përgjegjës në 

deklaratat publike të cilat mund të ndikojnë në sigurinë e gazetarëve dhe punëtorëve të 

mediave në Kosovë; 

15. Kërkojmë  nga shoqatat e gazetarëve që të shkëmbejnë informacione dhe të intensifikojnë 

bashkëpunimin  me qëllim të përmirësimit  të pozitës të gazetarëve dhe punëtorëve të 

mediave në Kosovë; 

Gratë në media 

16. Të përfshijmë dhe të afirmojmë në raportim, më shumë eksperte, analiste, komentatore dhe 

politikane; 



17. Të apostrofojmë komentet e papërshtatshme, modelet e sjelljes ose nënçmimet nga ana e 

bashkëbiseduesve në baza gjinore; 

18. Shoqatat e gazetarëve në veçanti t’i evidentojnë rastet e diskriminimit brenda mediave në 

baza gjinore me theks në diskriminimin me rastin e punësimit dhe shkeljes të së drejtave 

gjinore; 

19. Të bëjmë analizën e përfaqësimit të grave në pozitat udhëheqëse në media në Kosovë; 

20. Me shembull personal dhe angazhim të inspirojmë gra të reja në media të jenë lidere në 

profesionet e tyre dhe të kontribuojnë në zhvillimin e shoqërisë; 

Raportimi për krimet dhe incidentet e sigurisë 

21. Të përpiqemi për mundësinë që të krijohet një organ me qëllim të monitorimit të raportimit 

në temat lidhur me viktimat gjatë dhe pas luftës anëtarët e të cilit do të jenë gazetarët, 

ekspertët ligjorë, aktivistët për të drejtat e njeriut nga të gjitha bashkësitë etnike;   

22. Për krime të raportojmë në bazë të fakteve, duke iu shmangur formulimeve që mund të 

shpiejnë në përgjegjësi kolektive të një grupi dhe sa herë që është e mundur dhe e njohur, të 

identifikojmë përgjegjësinë individuale të kryesit; 

23. Të identifikojmë deklaratat tendencioze të akterëve politik për krime të luftës dhe 

keqpërdorimet e këtyre informacioneve në qëllime politike; 

24. Kërkojmë rritjen e transparencës në punë dhe komunikimin proaktiv nga ana e 

Departamentit për krime të luftës të Prokurorisë Speciale, Zyrës të Prokurorit Special në 

Hagë, Kolegjit të ardhshëm për krime të luftës të Gjykatës Themelore në Prishtinë dhe 

Gjykatës Speciale në Hagë; 

25. Të shqyrtojmë mundësinë që në bashkëpunim me organizatat që merren me të drejtat e 

njeriut dhe drejtësinë tranzicionale, të cilat kanë të dhënat më komplete për viktimat e 

luftës në Kosovë, e për shkak të raportimit më të shpejtë dhe më kualitativ, të zhvillojmë një 

kalendar lehtë të kërkueshëm të krimeve kundër popullatës civile, por edhe bazën e të 

dhënave për të gjykuarit për krime lufte në Kosovë; 

26. T’i shmangemi rasteve kur nuk ka tregues të sigurtë se deri te incidenti i sigurisë ka ardhur 

për shkak të përkatësisë etnike të pjesëmarrësve në incident, përkatësinë etnike të të 

njëjtëve nuk e cekim në titull dhe në pjesën hyrëse të tekstit; 

27. Me rastin e raportimit për gjykimet aktive të respektojmë prezumimin e pafajësisë; 

28. T’i filtrojmë komentet fyese në rrjetet sociale dhe faqet e internetit të medieve. 

Në Budvë, 

Më 11.05.2019 



 

Kjo Deklaratë u hartua në kuadër të aktiviteteve të mbështetura nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, të 

implementuara nga organizata joqeveritare Qendra për Zhvillimin e Komuniteteve, e cila redakton portalin KoSSev. 

 


