
NR.  4/2020 

[Programet partiake dhe lufta kundër korrupsionit: vizion apo pamflet 

parazgjedhor?] 

 

Koha parazgjedhore është kohë kur qytetarët presin që partitë politike të tregojnë se i kuptojnë 
problemet dhe pritjet e tyre. Më tepër se zakonisht, partitë politike duhet të tregojnë se kanë ide të 
qarta dhe të qëndrueshme për atë se si  tu qasen zgjidhjeve të tyre. Në kushte të shkallës së lartë të 
mosbesimit ndaj politikanëve, aktivitetet parazgjedhore janë gjasa e fundit e partive për përmirësimin 
e këtyre percepcioneve dhe për rezultate më të mira në zgjedhje. 

Krahas paraqitjeve ditore dhe fushatës intenzive, një nga mënyrat më të mira për tu parë nëse partitë 
politike kanë vizion për katër vitet e ardhëshme, janë programet e partive politike. Programet duhet të 
ofrojnë një pasqyrë të detajuar të qëndrimeve dhe prioriteteve për problemet kyçe shoqërore.  

Nuk mund të vehet nën pikpyetje se partitë politike do të përpiqen që tu afrohen qytetarëve përmes 
theksimit të luftës kundër korrupsionit dhe se do të luftojnë për sundimin e të drejtës, duke pasur 
parasysh se korrupsioni është temë e rëndësishme për qytetarët dhe ai i prek për çdo ditë.  

Prapëseprapë, politikanët duhet të bëjnë më tepër për ti bindur qytetarët se zgjidhjet e ofruara do ta 
zvogëlojnë korrupsionin. Programet e partive politike duhet të ofrojnë zgjidhje inovative me të cilat do 
të bëjnë përpjekje që ti bindin 69% nga qytetarët të cilët konsiderojnë se politikat qeveritare nuk mund 
ta zvogëlojnë korrupsionin në mënyrë thelbësore. 

Masat dhe aktivitetet e parapara në programet politike janë indikatori i rëndësishëm për përkushtimin 
e gjithmbarshëm të partive politike, përkundër dyshimeve të vazhdueshme për implementim të asaj 
që është paraparë. Ka nevojë që në mënyrë të qartë të përcaktohen rolet, afatet dhe resurset e 
nevojshme për realizimin e qëllimeve të parashtruara. Partitë duhet ti përgjigjen pyetjes nëse do të 
insistojnë për ndryshime në kornizën juridike ose do të orientohen drejt përforcimit të implementimit 
të zgjidhjeve ekzistuese. Pa dallim të qasjes, zgjidhjet e ofruara duhet të bazohen mbi sferat e 
detektuara të rrezikshme dhe analizat e bazuara në dëshmi. 

Krahas përmbajtjes së vetë programeve politike, në periudhën parazgjedhore do të jetë me rëndësi të 
diskutohet për mekanizmat për tejkalim të sfidave me korrupsion të lartë, para tendencës për akuza të 
ndërsjella për gjendjet. Partitë politike duhet të paralajmërojnë se do të jenë të gatshme për 
bashkëpunim ndërpartiak gjatë hartimit të zgjidhjeve në interes të vendit. Testi i parë për përkushtimin 
e tillë do të ndodh para vetë zgjedhjeve, përkatësisht nëse partitë politike do të arrijnë ti tejkalojnë 
dallimet dhe ta sjellin Ligjin e shumëpritur për prokurorinë publike.  

Më në fund, në kontekstin e pasigurisë në procesin e euro--integrimit, duhet të ofrohen alternativa për 
të siguruar një luftë të vazhdueshme kundër korrupsionit, pavarësisht nga rezultati i samitit të 
Bashkimit Evropian në maj të këtij viti. Zgjidhjet e propozuara duhet të jenë të qëndrueshme edhe në 
kushte të presionit të zvogëluar të jashtëm dhe intensitetit të kushtëzimit nga Bashkimi Evropian. 

 

Projekti “Bisedë për luftë kundër korrupsionit në Kuvendin” (Anti – Corruption Talkin Parliament (ACT in Parliament)) përfshin 
edhe aktivitete përfaqësuese hulumtuese me qëllim parësor të përkrahje të procesit reformues në Maqedoninë e Veriut përmes 
përforcimit të rolit mbikëqyrës të Kuvendit, në raport me luftën kundër korrupsionit. 

Projekti është i përkrahur nga Fondi ndërkombëtar për demokraci (National Endowment for Democracy – NED) nga Shtetet e 
Bashkuare të  Amerikës.  

Për përmbajtjen përgjegjës është IDSCS dhe në asnjë rast nuk i pasqyron pozitat e Fondit ndërkombëtar për demokraci 
(National Endowment for  Democracy - NED). 
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