
 Hyrje 

Mekanizmat për raportimin e korrupsionit 

janë metodat të krijuara për raportimin e 

korrupsionit tek autoritetet nga viktimat. Së 

bashku me praktikën e whistleblowing (tip përmes 

informatorëve, fishkëlluesve), ata mundësojnë 

zbulimin e praktikave të fshehura apo të 

panjohura. Këto mekanizma, në praktikë, 

mundësojë të gjithë viktimat e korrupsionit të 

marrin pjesë në luftën kundër korrupsionit dhe të 

paraqesin ankesa kundër individëve apo kundër 

institucioneve të tëra. Në rast se shumë njerëz 

individualisht raportojnë rastet e tyre, efekti është 

kumulativ dhe shuma e veprimeve të tyre mund të 

kontribuojë në kontrollin e korrupsionit. 

Rrjedhimisht, ky mekanizëm mund të ketë një 

efekt të ngjashëm si crowdsourcing (angazhimi i 

publikut në zgjidhjen e një problemi / situate). 

Megjithatë, këto mekanizma për raportimin e 

korrupsionit janë të bazuara në supozimin se 

viktimat potenciale janë të pajisura natyrisht me 

njohuritë e nevojshme dhe kapacitet individual për 

tu angazhuar/marrë pjesë në luftën kundër 

korrupsionit. Pavarësisht efikasitetit së tyre aktual, 

ata janë të përdorur nga qeveria për "nënvizmin e 

rubrikav" në planet e veprimit për të luftuar 

korrupsionin. Ajo rreth të cilës duhet parashtruar 

pyetje është në fakt shkalla në të cilën këto 

mekanizma janë me të vërtetë të efektshme në 

regjistrimin e rasteve të korrupsionit. Gjithashtu, 

është e nevojshme për të analizuar faktorët që 

mund të kufizojnë efektivitetin si dhe kontributi i 

institucioneve të saj për rritjen e efikasitetit të tyre. 

Këto çështje janë të rëndësishme për të 

vlerësuar shkallën e zbatimit të politikave anti-

korrupsion. Pasi që Maqedonia është dëmtuar nga 

skandalet e korrupsionit, por në bazë të 

perceptimit të korrupsionit dhe nivelet aktuale të 

korrupsionit, renditet shumë nën mesataren e BE-

së, është e rëndësishme për të kuptuar se çfarë 

funksionon dhe çfarë jo. Reduktimi i korrupsionit 

është një arritje e madhe në procesin e 

anëtarësimit të Maqedonisë në BE, sepse progresi 

në sundimin e ligjit është një parakusht për fillimin 

e negociatave. Ky raport në fillim do të japë një 

pasqyrë të shkurtër të mekanizmave për 

raportimin e korrupsionit, të vendosura në 

Republikën a Maqedonisë. Pastaj do të analizoj 

sfidat që mjedisi më i gjerë shoqëror imponon mbi 

(jo)efektivitetin e mekanizmave për raportimin e 

korrupsionit. Së fundi, do të ofroj një analizë të 

marrëdhënieve ndërmjet perceptimeve, 

qëndrimeve dhe përvojave në lidhje me 

korrupsionin dhe efektivitetin e mekanizmave të 

tillë. 
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Cikli i jetës së mekanizmave për 
raportimin e korrupsionit 

Institucionet shtetërore në Maqedoni përdorin 

dy mënyra themelore për raportimin e 

korrupsionit. Institucionet themelore në sektorët 

me rrezik lartë të tilla si kujdesi shëndetësor dhe 

inspektoratet kanë linja të veçanta telefonike për 

raportimin anonim të korrupsionit. Këto 

institucione përfshijnë Ministrinë e Punëve të 

Brendshme, Universiteti në Shkup, Ministria e 

Arsimit dhe Shkencës, Ministria e Shëndetësisë, 

Drejtoria tatimore, Drejtoria doganore etj. Shumë 

institucione të tjera kanë zhvilluar sistemin e 

raportimit elektronik përmes të cilit përdoruesit e 

internetit mund të raportojnë korrupsionin duke 

plotësuar formularin elektronik. Këto institucione 

duhet të përpunojë këto ankesa dhe në fund të 

fundit  të përballen me korrupsionin me atë që do 

ti përqojnë në prokurorinë publike. Mekanizma të 

ngjashme elektronike për raportimin e 

korrupsionit janë vendosur edhe në disa komuna. 

Mekanizmi më i avancuar teknologjik për 

raportimin e korrupsionit përdoret në sektorin e 

OJQ-ve, në zyrën lokale e Transparency 

International në Shkup. Kjo organizatë mbledh 

ankesat përmes një formulari elektronik, si dhe 

nëpërmjet shërbimit të specializuar të internetit 

“Prijavikorupcija.org”, përmes të cilit njerëzit me 

smart telefonat e tyre mund të përdorin 

aplikacionin për regjistrim të ryshfetit dhe 

korrupsionit. Ky shërbim përdor geolokacion 

opsional që të mund gjeografikisht të gjej 

lokacionin e ankeses. 

Ka një model të caktuar të numrit të ankesave 

të paraqitura pas krijimit të një mekanizmi për 

raportim. Në mënyrë tipike, kur mekanizmi është 

vendosur për herë të parë, ankesat vijnë në numër 

të madh në mijëra. Megjithatë, autoritetet thonë se 

shumica e ankesave nuk kanë të bëjnë me 

korrupsionin, por më shumë për pakënaqësinë me 

punën e nënpunësve dhe funkcionarëve. 

Në pesë vitet e fundit, numri i ankesave ka 

rënë dukshëm. Drejtoria doganore ka pasur një 

reduktim prej 50% në numrin e ankesave nga viti 

2010 në vitin 2014 nga 142 në 71 dorëzime. Situata 

është e ngjashme edhe në institucionet e tjera, në 

të cilat linjat telefonike të veçanta rrallë apo fare 

nuk pranojnë ankesa. Për shembull, një raport 

hulumtues i vitit 2010, Ministria e Punëve të 

Brendshme refuzoi të zbulojë numrin e ankesave 

që të "mos dekurajojë qytetarët" për të raportuar 

korrupsionin në institucione. 
1
 

Shembulli më i dukshëm është Komisioni 

Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit 

(KSHPK). Komisioni është themeluar si organ 

qendror i cili duhet të punojë në fushën e 

parandalimit të korrupsionit. Që nga themelimi i 

Komisionit, të numri i ankesave është zvogëluar 

nga 603 në vitin 2003 në 201 në vitin 2013. 
2
 

Përveç kësaj, nuk ka asnjë informacion në 

dispozicion të publikut në lidhje me numrin e 

ankesave të paraqitura në institucionet publike në 

nivel vjetor. Mbajtje e shënimeve rreth ankesave të 

parashtruara është përgjegjësi e secilit institucion, 

dhe nuk ka asnjë sistem të centralizuar apo të 

koordinuar. Shumë institucione nuk kanë 

publikuar numrin e ankesave, kështu që është 

shumë e vështirë për tu vlerësuar. Prokuroria 

Publike vë në dukje se në vitin 2013 ka pasur 1414 

raporte të abuzimit të pushtetit dhe vetëm 13 për 

ryshfet, por është e paqartë se sa prej këtyre 

ankesave janë pranuar përmes mekanizmave për 

raportim, si dhe as se sa nga procedurat për 

shpërdorim të detyrës kanë lidhje me korrupsion. 

Në mënyrë tipike, autoritetet besojnë se 

zvogëlimi i numrit të ankesave është për shkak të 

aktiviteteve të anti-korrupsionit të ndërmarra nga 

institucionet, përmes të cilave, sipas tyre, 

reduktimi i korrupsionit është pasojë e dukshme. 

Megjithatë, ky supozim është i diskutueshëm, dhe 

në fakt provat indikojnë në gabueshmërisë e saj. 

Raporti për vlesimin e korrupsionit i vitit 2014, 

publikuar nga Qendra Maqedonase për 

Bashkëpunim Ndërkombëtar (MCMS) ofron një 

analizë krahasuese të përfshirjes në korrupsion 

nëpërmjet dy sondazheve të kryera në vitin 2002 

                                                           

1
 ‘Linjat telefonike për raportimin e 

korrupsionit dhe ryshfetit janë "të vdekura", 
MKD.mk 
<http://www.mkd.mk/makedonija/politika/telefon
skite-linii-za-prijavuvanje-mito-i-korupcija-se-
mrtvi> [nga  14 qershori, viti 2015]. 

2
 Raporti vjetor për vitin 2013 (Shkup: 

Komisioni Shtetëror Kundër Korrupsionit në vitin 
2014); Raporti vjetor për vitin 2003 (Shkup: 
Komisioni Shtetëror Kundër Korrupsionit në vitin 
2004). 
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dhe 2014.
3
 Rezultatet tregojnë se korrupsioni i 

vogël është në të njëjtin nivel ose ka parë një rritje 

të lehtë. Pasiqë numri i supozuar i transaksioneve 

korruptive (ryshfetit ose shërbimit) është i njëjtë, 

ankesat e dërguara nëpërmjet këtyre mekanizmave 

për raportimin e korrupsionit duhet të jetë 

afërsisht në numër të njejtë. 

Një shpjegim për numrin e reduktuar të 

ankesave drejton në ciklin e jetës së këtyre 

mekanizmave. Rritja e intensiteti të ankesave të 

paraqitura shënohet në fillimin e aplikimit dhe 

korrespondojnë me fondet e disponueshme për 

aktivitetet promovuese. Aplikimi i mekanizmave 

zakonisht fillon me një fushatë marketingu që 

forcon profilin publik të iniciativës. Pas shpalljes, 

viktimat  përpiqen të përdorin këtë mekanizëm. 

Pasi profili publik të zhduket, zvogëlohet edhe 

numri i ankesave të paraqitura. 

Ky interpretim mund të mbështetet nga 

shembulli i ciklit të jetës të “Prijavikorupcija.org” i 

Transparency International, pavarësisht nga fakti 

se nisma vjen nga sektori i OJQ-ve. Pasi për here të 

parë zbatohet nga viti 2012-2013, shërbimi numëroi 

më shumë ankesa se sa gjatë vitit 2014 dhe gjysma 

e parë e vitit 2015.
4
 Përkundër faktit se shërbimit i 

internetit është ende aktiv, aktivitetet promovuese 

janë më pak dhe më pak viktima të korrupsionit e 

përdorin këtë mekanizëm. 

Mjedisi i korrupsionit 

Një tjetër shpjegim për rënie në numrin e 

raporteve të korrupsionit është përshkak të 

mjedisit dekurajues e cila nuk është e favorshme 

për suksesin e këtyre mekanizmave. Ekspertët 

kanë identifikuar disa faktorë kryesorë që 

kontribuojnë në suksesin e veprimtarive anti-

korrupsion, të tilla si liria e medias, numri i 

organizatave në shoqërinë civile, dhe besimi tek 

njerëzit (kapitali social).
5
 Përderisa të gjitha këto 

                                                           

3
 Emina Nuredinovska, Marija Sazdevski and 

Borjan Gjuzelov, Corruption Assesment Report on 
Macedonia (Skopje: MCIC, 2014), p. 105 
<http://goo.gl/g28rhc>. 

4
 Në periudhën midis vitit 2012 dhe 2013., 

webfaqet kanë pranuar 145 aplikacione. Në mes të 
vitit 2014 dhe, në tetor 201, kanë pranuar 23 
aplikacione. 

5
Alina Mungiu-Pippidi "Kontrollimi i 

korrupsionit përmes veprimit kolektiv." Journal of 
Democracy 24 (2013), 101-15. 

janë të rëndësishme për të kuptuar shkallën e 

korrupsionit prezent në Maqedoni, ky raport do të 

fokusohet vetëm në faktorin e fundit, pasi ajo 

ndikon drejtpërdrejt në shkallën e motivimit tek 

njerëzit që të paraqesin ankesa. 

Studimet sugjerojnë nivele të ulëta të besimit 

tek të huajt. Vetëm një në dhjetë qytetarë të 

Maqedonisë, deklarojnë që në përgjithësi mund tu 

besohet të huajve.
6

Ky është një faktor i 

rëndësishëm në krijimin e rrjeteve të solidaritetit si 

pjesë e shoqërisë civile që të mund të veprojnë 

kundër korrupsionit. 

Për më tepër, duke pasur parasysh rrethanat e 

formësimit të një kulture të mosbesimit të 

përgjithshëm në institucione. Si pasojë, ky dyshim 

i dekurajon njerëzit të ushtrojnë lidhje me 

institucionet dhe kontribuon në pozicionimin e 

tyre si viktima. 

Një studim i vitit 2013 për të matur shkallën e 

besimit në institucionet konfirmon  të 

lartëpërmendurën. Më shumë se gjysma e 

popullsisë nuk i besojnë gjyqësorit dhe rreth 42% 

nuk i besojnë OJQ-ve.
7

 Ky mosbesim në 

institucionet është themeli i mosefikasitetit të 

mekanizmave për raportimin e korrupsionit në 

institucione. E lartpërmendura më tej konfirmohet 

nga një studim i korrupsionit në sektorin e 

biznesit, ku 42% e kompanive besojnë se në qoftë 

se raportojnë korrupsion nuk do të arrijnë asgjë, 

ndërsa 38% besojnë se në qoftë se raportojnë 

korrupsion do të kenë pasoja negative
8
. 

Ky mosbesim në njerëz dhe institucione 

kufizon fushën e veprimit shoqëror kundër 

korrupsionit dhe pengon ndjenjën e lidhjes në mes 

të popullit dhe të institucioneve me çka individët 

bëhen viktima të mundshme të korrupsionit. 

Opinioni publik se institucionet nuk punojnë në 

interes publik,i  tjetërson qytetarët që besojnë se 

mund të marrin mbrojtje adekuate nga 

institucionet e tilla. 

Ndërsa e gjithë kjo përshkruan disponimin e 

përgjithshëm të qytetarëve ndaj institucioneve në 

                                                           

6
 Nenad Markov dhe të tjerë, Kultura politike 

në Maqedoni. (Shkup: Fondacioni Friedrich Ebert 
Stiftung, 2012.). 

7
 Alexander Kërzhallovski, Besimi në njerëz 

dhe institucione në vitin 2013 (Shkup: MCMS, 
2013). 

8
 Nuredinovska, Sazdevski i Gjuzelov, fq.82 
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Maqedoni, mjedisi i pamundësueshëm për 

raportimin e korrupsionit është përkeqësuar më tej 

nga situata e përgjithshme në vend. Më parë këtë 

vit, opozita më e madhe politike publikoi biseda 

telefonike mes funkcionerëve të lartë që shfaqin 

gjendjen e një shteti të kapur. Materialet tregojnë 

nivel të lartë të korrupsionit në sektorin publik, si 

dhe kontroll i plotë i partisë politike në degët 

kryesore të qeverisë (përfshirë gjyqësorin) si dhe 

ekonomisë. 

Ka dëshmi për abuzim në kryerjen e 

prokurimit publik, manipulim elektoral dhe 

mashtrim. Deri më tani, autoritetet nuk kanë 

ndërmarrë hapa të mëdhenj nëpër të cilat tregojnë 

një angazhim për të nisur një hetim për akuzat për 

korrupsion. 

Ky skandal ka demonstruar mosgatishmërinë 

dhe paaftësinë e institucioneve kompetente, 

ndërsa njëkohësisht i ka treguar publikut se 

praktika korruptive mund të kaloj pa u ndëshkuar. 

Në të njëjtën kohë, ajo krijon një ndjenjë se nuk ka 

asnjë vlerë në raportimin e korrupsioneve të vogla 

në rastet kur nivelet më të larta të pushtetit janë 

edhe më të korruptuara. Pra, shënohet kulmi i 

perceptimit të gjatë se korrupsioni është i 

përhapur kudo. Më e rëndësishme, mëson 

publikun se veprimin shtetëror kundër 

korrupsionit është i kotë. Kotësia e perceptuar e 

një veprimi të tillë është një tjetër faktor që 

dekurajon raportimin e korrupsionit. Kjo mund të 

shihet edhe në analizën Raportit të vlerësimit të 

korrupsioni i MCMS dhe aspektet e ndryshme të 

ndikimit të korrupsionit në publik.
9

 Rezultatet 

tregojnë se publiku është e qetë për sa i përket 

korrupsionit, i cili do të specifikohet në kapitullin e 

mëposhtëm në këtë raport. 

Aspektet e korrupsionit 

Duke matur aspekte të ndryshme të 

korrupsionit, ne më mirë mund të mësojmë se 

çfarë efekte ka në publik. Aq sa është e 

rëndësishme të matet perceptimi i përhapjes së 

ryshfetit dhe korrupsionit, po aq është e 

rëndësishme të shqyrtohet shkalla në të cilën 

                                                           

9
 Të gjitha rezultatet e paraqitura këtu janë 

nxjerrë nga kampioni përfaqësues kombëtar prej 
1210 të anketuarve. Hulumtimi është i bazuar në 
sistemin e monitorimit të korrupsionit të zhvilluar 
nga Qendra për Studimin e Demokracisë në Sofje. 

njerëzit e tolerojnë korrupsionin ose e 

konsiderojnë të pranueshëm. Për më tepër, është e 

nevojshme të kryet një analizë për dallimet në mes 

të grupeve të ndryshme në fushëveprimin. Me atë 

mund të rrisim të kuptuarit tonë mbi efektin e 

korrupsionit në shoqëri. 

Të shqyrtuara bashkë, të tilla aspekte të 

ndryshme ofrojnë një pasqyrë në mjedisin në të 

cilin zbatohen aktivitetet anti-korrupsion. 

1. Nëse viktimat e 
korrupsionit mund ta 
dallojnë atë? 

Gjasat e raportimin të korrupsionit pjesërisht 

varet nga aftësia e njerëzve për të njohur kur ai 

ndodh. Në qoftë se një ndërveprim i veçantë me 

përfaqësuesit e institucioneve publike ose veprime 

të caktuara të tyre nuk njihen si korrupsioni, 

atëherë është e mundshme që njerëzit nuk do të 

ndjehen si viktima të korrupsionit, dhe në këtë 

mënyrë nuk do të paraqesin ankesa. 

Studimet tregojnë se njerëzit posedojnë pak 

aftësi për të njohur korrupsionin në Maqedoni. 

Rreth 174,000 qytetarë në Maqedoni (11% e të 

anketuarve) janë pak në gjendje të njohin 

korrupsionin, ndërsa 442,000 (28%) posedojnë 

aftësi të moderuar.
10

 Anketa përfshiu një mostër të 

qytetarëve, të cilëve u është kërkuar për të 

identifikuar korrupsionin nga njëmbëdhjetë 

shembuj të korrupsionit. Një e treta e popullsisë së 

rritur në Maqedoni mund të njihnin jo më shumë 

se shtatë skenarë (nga njëmbëdhjetë të ofruarit), 

që përmbanin korrupsion. Teorikisht, kjo do të 

thotë se një mekanizëm për raportimin e 

korrupsionit që nga fillimi ka efikasitet të 

qenësishëm prej jo më shumë se 64%, pasi të 

paktën një nga tre llojet e transaksioneve 

korruptive të ulëta (ryshfetit, shërbim për shërbim, 

dhurata, etj) nuk njihen si abuzim të pushtetit. 

Këto rezultate tregojnë pengesën e parë në 

mekanizmat për raportimin e korrupsionit. 

Studimet tregojnë se aftësia për të njohur 

korrupsionin është e lidhur me nivelin e arsimit 

                                                           

10
 Këto dhe shifrat e mëposhtme janë një 

projeksion i përqindjeve të dhënave të anketës 
(1200 të anketuarve) për popullsinë e përgjithshme 
të moshës madhore të Entit Shtetëror të 
Statistikës. Për vitin 2013, Enti ka vlerësuar 
popullsinë madhore 1,579,609 qytetar. 
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dhe të ardhurave. Në mënyrë tipike, ata me të 

ardhura të ulëta dhe nivel të ulët arsimor kanë më 

pak aftësi për të njohur korrupsionin. 

Nga ana tjetër, kriteret e tjera demografike nuk 

janë të lidhura me aftësinë për të njohur 

korrupsionin. Pjesa më interesante e këtij 

hulumtimi tregonë se ata që menaxhojnë 

kompanitë apo pronarët e kompanive që janë të 

pozicionuar zakonisht më lartë në shkallën 

shoqërore, nuk janë më të aftë për të identifikuar 

korrupsionin në krahasim me grupet e tjera. 

Si rezultat, efektiviteti i mekanizmave është i 

kufizuar edhe kur të njejtat janë të themeluara, 

përveç nëse ato shoqërohen me fushata të 

informimit publik. 

2. Zhvillohet tolerancë ndaj 
korrupsionit 

Suksesi i mekanizmave për raportimin e 

korrupsionit varet edhe nga niveli i tolerancës ndaj 

korrupsionit. Është më e zakonshme që pjesëtarët 

e popullatës që në masë të madhe nuk toleron 

korrupsion të paraqesin ankesë kur përballen me 

korrupsionin. 

Kur të anketuarit janë pyetur të vlerësojnë 

nivelin e pranueshmërisë së pjesëmarrjes së 

deputetëve ose të nëpunësve civilë në disa akte të 

ndryshme të korrupsionit, 45% e të anketuarve 

thanë se të paktën në një situatë, kjo sjellje është e 

pranueshme. Edhe pse ka një shumicë të vogël të 

popullsisë jotolerante, janë shqetësuese  rezultatet 

që tregojnë se një pjesë e madhe e popullsisë së 

rritur zhvillojnë një shkallë tolerance ndaj sjelljes 

korruptive. 

Një analizë më e plotë tregon se popullsia e 

moshës 40-49 vjeçare tregon shkallë më të lartë të 

tolerancës ndaj korrupsionit. Për më tepër, ata me 

të ardhura mesatare (201-400 dhe 401-700 euro në 

muaj) janë më tolerante ndaj korrupsionit se sa ata 

me të ardhura relativisht të ulëta apo të larta. 

Mekanizma të tillë mbështetet në supozimin 

se personi i prekur është jotolerant ndaj 

korrupsionit, sepse toleranca krijon një ndjenjë të 

pranimit të praktikave korruptive në mënyrë të 

tillë që rezulton në mos paraqitjen e një ankese. Në 

qoftë se një pjesë e madhe e viktimave të 

mundshme të korrupsionit janë tolerant, atëherë 

mekanizmi për raportimin e korrupsionit është i 

paefektshëm në luftën kundër korrupsionit 

3. Kur do të supozoni se jeni 
nëpunës më pagë të ulët ... 

Aspekti tjetër që është i lidhur me suksesin e 

mekanizmave për raportimin e korrupsionit është 

shkalla e sensibilitet / vulnerabilitetit ndaj 

praktikave korruptive. Kjo është masë e cila mat 

shkallën e sjelljes korruptive nga ana e një personi 

në rolin e nënpunësit me pagë të ulët apo në një 

situatë kur përballet me ndonjë problem për ta 

zgjidhur/ kapërcyer. Sa më e lartë shkalla e 

nënshtrueshmërisë, ka më pak gjasa të raportojnë 

korrupsionin sepse transaksioni (përsëri) 

konsiderohet sjellje normale. Dallimi në mes 

nënshtrimit/dëgjueshmëris dhe tolerancës është se 

e para është mënyrë e miratimit të praktikave 

korruptive si strategji e pranueshme jetësore nga 

ana e individëve, kur ata janë vendosur në një 

situatë të tillë. 

Sipas anketës, numri i njerëzve të nënshtruar 

ndaj korrupsionit është i lartë. Nëse rezultatet 

projektohen në numrin e përgjithshëm të 

popullsisë, rreth 521.000 njerëz (33% e anketës), do 

të ishin të korruptuar, nëse e gjejnë veten në 

pozitën e nënpunësit me pagë të ulët,ose kur të 

përballen me ndonjë problem për t'u 

zgjidhur/tejkaluar. Rreth numrit të njëjtë (33%) do 

të demonstrojnë sjellje të ndryshme (dmth do të 

jenë të korruptuar në një nga skenarët e dhënë). 

Pjesa tjetër e 426.000 qytetarëve (27%) nuk 

janë të nënshtruar ndaj korrupsionit. 

Një analizë më e plotë tregon se meshkujt janë 

më të prirur ndaj korrupsionit sesa gratë. 

Gjeneratat e reja duket se janë më të 

nënshtrueshëm, dhe nënshtrueshmëria bie me 

moshën. 

Rezultatet tregojnë se më shumë se një milion 

e qytetarëve të moshës madhore në Maqedoni 

(popullsia e përgjithshme e moshës madhore 

vlerësohet të jetë rreth 1.6 milion) janë të 

nënshtrueshëm ndaj korrupsionit. Këta qytetarë 

më pare do ti përshtateshin një situate të 

korruptuar sesa për ta raportonin, duke rezultuar 

në më pak se një e treta e popullatës së rritur në 

vend që do të paraqiste ankesë. 
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4. Nën presionin e 
korrupsionit 

Aspektet e përmendura deri më tani në 

dokument janë në lidhje me parakushtet për 

zbatimin e suksesshëm të mekanizmave për 

raportimin e korrupsionit. Ato mund të shpjegojnë 

se pse një viktimë e korrupsionit do të paraqet apo 

jo ankesë kundër ndonjë nënpunësi ose 

institucioni. Megjithatë, ka disa aspekte që 

shtrihen më tej dhe përshkruajnë përhapjen e 

korrupsionit. Këto aspekte janë të dobishme për 

vlerësimin e efektivitetit të mekanizmave për 

raportimin e korrupsionit, pasi që ajo mund të mat 

numrin e ankesave kundrejt përhapjes së supozuar 

së kurrupsionit. Aspekti i parë i tillë është presioni 

i korrupsionit. Me një presion të tillë përshkruhet 

raporti i transaksioneve ndërmjet institucioneve 

dhe qytetarëve, me çka nënpunësi thotë (në 

mënyrë implicite apo eksplicite) nëse pritet ryshfet 

apo shërbim për shërbim. 

Anketa tregon se ryshfeti është kryesisht 

praktika e korruptuar që pritet, dhe se një 

pritshmëri e tillë është takuar në praktikë. Më 

shumë se një e katërta e qytetarëve të Maqedonisë, 

rreth 410,000 (26%) janë nën presion nga 

korrupsioni. Prej atyre që kanë një ndërveprim të 

vërtetë me institucionet publike, ajo përfaqëson 

më shumë se gjysmën. Prandaj, teorikisht duke 

folur, në vitin 2013 duhet të ketë të paktën 410,000 

ankesa të paraqitura ndaj presionit nga 

korrupsionet e vogla në Maqedoni. 

Një analizë e detajuar tregon një lidhje të 

veçantë, sepse korrupsioni është aq i përhapur sa 

që analiza statistikore në bazë të 1210 të anketuarve 

nuk mund të zbulojë dallime të rëndësishme në 

mes të grupeve të vogla. Megjithatë, nëse 

shpjegohen vetëm të dhëna nga të anketuarit, pa 

përpjekje për të përgjithësuar, ka një ndryshim në 

mënyrën se si presionet e korrupsionit ndikojnë në 

grupe të ndryshme shoqërore. Për shembull, 

policët kanë më shumë gjasa për të vënë presion 

mbi meshkujt sesa mbi femrat, më pas 

administrata komunale ose administrata e gjykatës 

ushtrojnë presion më të madh në pronarët apo 

menaxherët e bizneseve. Mësimdhënësit ushtrojnë 

më shumë presion mbi qytetarët me të ardhura më 

të ulëta se sa ato me të ardhura të mesme. 

 

5. Viktimat e korrupsionit 

Aspekti i fundit është përfshirja aktuale në 

korrupsion. Tregon vëllimin e korrupsionit të vogël 

duke identifikuar ndërveprimet korruptive 

ndërmjet qytetarëve dhe institucioneve publike. 

Këto rezultate ndihmojnë për të vlerësuar numrin 

e transaksioneve të tilla përtej perceptimeve dhe 

pritjeve, duke treguar praktikën aktuale të 

korruptuar. 

Vlerësimet tregojnë se pothuajse çdo i dyti 

qytetar i cili kishte ndërveprimin me institucionet 

publike duhej të përdorë ryshfetin në formën e një 

dhurate, para të gatshme ose shërbim për shërbim. 

Nga numri i përgjithshëm popullsisë së moshës 

madhore, do të thotë çdo qytetar i pestë, duke 

rezultuar në më shumë se 331.000 qytetar (22% e 

anketës). Në qoftë se rezultatet e hulumtimit 

projektohen në numrin e përgjithshëm të 

popullatës madhore në vend, kjo shifër përfaqëson 

numrin minimal të mundshëm të transaksioneve 

korruptive që ndodhën gjatë vitit 2013. 

Përfshirja e përhapur në korrupsion përsëri 

nuk lejon sjelljen e konkluzioneve të rëndësishme 

rreth lidhjes mes viktimave dhe një grupi të 

caktuar shoqëror. Si pjesë e 351.000-ve të 

projektuar, nuk ekziston përfshirje 

disproporcionale statistikisht e rëndësishme e 

ndonjë grupi të caktuar. Nëse marrim parasysh 

vetëm të anketuarit e anketës, pa përgjithësim, 

duket se ata me të ardhura të ulëta janë më të 

përfshirë në praktika korruptive, dmth janë 

viktima të korrupsionit. Në të njëjtën kohë, të 

anketuarit me të ardhura të ulëta janë më pak 

rezistent ndaj korrupsionit. 

Konkluzione dhe 
Rekomandime 

      Sipas ekspertëve të anti-korrupsionit, shteti i 

kapur është mënyrë e menaxhimit që edhe ana 

fituese dhe ajo humbëse  e pranojnë si mjet për të 

kryer punë.
11

 Kjo vlen edhe kur flasim për 

korrupsionet e vogla. Rrjedhimisht, aftësia për të 

aplikuar një mekanizëm për raportimin e 

korrupsionit, si dhe suksesi i mekanizmave të tillë 

                                                           

11
 Alina Mungui- Pippidi, Në kërkim të Moby 

Dick nëpër të gjitha detet dhe oqeanet: Opsione 
kontekstuale në luftimin e korrupsionit (Belin: 
Shkolla HERTI e Menaxhimit, 2011). 
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varet nga trajtimi me ndjenjën e përhapur se asgjë 

nuk mund të bëhet. 

      Institucionet publike është e nevojshme të 

demonstrojnë vullnet politik për të përballuar 

me nivelin e lartë të korrupsionit dhe 

kontrollit shtetëror. Që do të kishte krijuar 

rrethanat për qytetarët për të rifituar besimin në 

institucionet publike. Gjithashtu, kjo mund të 

nxisë efekt nga lartë poshtë (trickledown effect) 

dhe afirmon ndërhyrjen individuale në raportimin 

e korrupsionit të vogël. 

      Mekanizmat për raportimin e korrupsionit 

duhet të sigurojnë mbrojtje kundër korrupsionit të 

vogël. Me çka siguron mekanizëm për të 

angazhuar publikun në zgjidhjen e një problem 

(crowdsourcing) në luftën kundër korrupsionit, ai 

përmban potencialin për të pajisur institucionet 

publike me një rrjedhë të vazhdueshme të 

informacionit dhe lehtëson barrën e tyre në 

hetimin e korrupsionit. Prandaj, këto mekanizma 

duhet të ushqehen vazhdimisht dhe të përshtaten 

në mënyrë që të jenë të barabarta për të gjitha 

grupet shoqërore. 

      Megjithatë në Maqedoni duket se mekanizma 

të tillë janë mjaft të paefektshme. Paaftësia e 

viktimave potenciale të njohin korrupsionin në 

fillim kufizon efektivitetin e këtyre mekanizmave. 

Përveç kësaj, përderisa presioni i korrupsionit 

është i pranishëm në rreth 410,000 ndërveprime, 

dhe më së pakti  331.000 mendohet se përfshinë 

ndonjë formë të ryshfetit, institucionet publike 

marrin ankesa që mund numërohen vetëm në 

qindra. Nëse shqyrtohen rastet për të cilat 

Prokurori Publik ka iniciuar procedur dhe 

krahasohet me numrin e rasteve të vlerësuara të 

korrupsionit të vogël, atëherë vetëm rreth 0.4% e 

transaksioneve që përfshijnë ryshfet përfundojnë 

me ndjekje penale. 

   Mekanizmat ekzistues për raportimin e 

korrupsionit në institucionet publike duhet të 

rishikohet. Dorëzimin elektronik të aplikimeve në 

institucionet publike duhet të rishikohet dhe në 

vend që secili institucion të ket sistemin e vet, 

ai duhet të jetë i centralizuar për grumbullim 

të lehtë dhe monitorim. Në mënyrë që publiku 

të vlerëson angazhimin e autoriteteve shtetërore 

që kanë të bëjnë me ankesat e tilla duhet të 

publikohet statistika mbi numrin e 

paraqitjeve dhe përgjigjeve ndaj tyre nga 

Komisioni Shtetëror Kundër Korrupsionit dhe 

Prokurorisë së Shtetit. 

   Materiale edukative dhe informacione për 

dorëzimin e aplikacioneve duhet të jenë në kohë 

në dispozicion të shërbimit publik. Kjo duhet të 

jetë një praktikë e vazhdueshme në punën e 

përditshme, dhe më shumë se vetëm një fushatë 

publicitare. Pasiqë hulumtimet tregojnë se ka një 

nivel të ulët të ndërgjegjësimit të praktikave 

korruptive dhe tolerancës lartë për praktika të tilla, 

pengesat e tilla duhet të zbuten me edukimi vizual 

përmes shembujve të thjeshtë në dispozicion, si 

dhe udhëzime të qarta se si dhe ku të raportohet 

korrupsioni. 

    Përveç kësaj, hendeku midis praktikës dhe 

korrupsionit së raportuar duhet monitoruar në 

mënyrë proaktive. Institucionet publike duhet 

vazhdimisht të anketojnë klientët të tyre për 

të gjetur nëse shërbimi i ofruar përmban 

elemente të korrupsionit. Kjo mund të 

ndihmojë institucionet që të shtypin tolerancën që 

hendikepon mekanizmat për raportim. Megjithatë, 

e gjithë kjo do të ketë efekt vetëm nëse publikojnë 

shembuj të ndjekjes së suksesshme të nënpunësve 

të korruptuar. Përndryshe, sfida mbetet e madhe 

për të motivuar viktimat për të reaguar. 

      Përfundimisht, organizatat e shoqërisë civile 

duhet të realizojnë studime mikro mbi efektin e 

korrupsionit në grupe të caktuara sociale. Anketa 

si qasje e hulumtimit mes rritjes së praktikave 

korruptive nuk mund të ofrojë analizë të nuancuar 

me të cilën do të përcaktohen në grupe veçanërsiht 

të cenueshme. Deri tani, hulumtimi paraprak 

sugjeron lidhje ndërmjet arsimit, moshës dhe të 

ardhurave nga njëra anë dhe nga ana tjetër, 

ekspozimin ose pranimin e korrupsionit. Kjo duhet 

të hulumtohen edhe më tej, duke përdorur 

metodologji gjithëpërfshirëse. Nuancat e kërkuara 

nga studime të tilla do të ofrojnë njohuri dhe 

mund të rezultojnë në rekomandime të thella dhe 

propozime për institucionet publike që punojnë 

me grupe të veçanta. Ajo që është e qartë është 

se edukimi për anti-korrupsion duhet të 

përfshihet në programet shkollore për shkak 

se gjeneratat e reja janë më tolerantë ndaj 

korrupsionit. 
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Instituti për demokraci "Societas Civilis" është think-tank që merret me çështjet e qeverisjes së mirë 

dhe integrimit evropian. Misioni i saj është të mbështesë procesin demokratik duke promovuar politika të 

bazuara në dëshmi që janë përfshirëse nga të gjitha anët e përfshira. 

Më shumë informata për punën tonë mund të gjenden në: 

idscs.org.mk                             facebook.com/IDSCS  twitter.com/idscs_skopje 

 

 

 
Ky raport për politikat është përgatitur në kuadër të Programit TRAIN 2015 (think- tanks  organizatat 

ofrojnë hulumtime dhe këshilla përmes ndërveprimit dhe rrjeteve), e cila është mbështetur nga Ministria 

Federale Gjermane e Punëve të Jashtme (Pakti për stabilitetit për Evropën Juglindore) dhe implementuar 

nga ana e Këshillit gjerman për Marrëdhënie të Jashtme (DGAP). 

 


