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Sa kushton dhe sa duhet të kushtojë lufta kundër korrupsionit? 

 

Lufta kundër korrupsionit nuk është pa pagesë. Si një problem multidimensional, lufta kundër korrupsionit kërkon 

resurse politike, institucionale dhe materiale që do t’i pasqyrojnë përpjekjet deklarative dhe do të kontribuojnë për 

rezultate të dukshme. Madje edhe në kushte të konsensusit potencial politik, ajo nuk do të thotë se lufta kundër 

korrupsionit mund të realizohet në mënyrë efikase nëse fillimisht nuk shpërndahen resurse të mjaftueshme dhe 

përderisa nuk mundësohet punë e papenguar të institucioneve të përfshira. Në atë kontekst, Kuvendi mund të luajë 

rol të rëndësishëm përmes ridefinimit të qasjes së deritanishme dhe përmes marrjes së rolit pro-aktiv. 

Fillimisht, për tu vlerësuar se sa është investimi i nevojshëm shoqëror, me rëndësi është që të hartohen  dhe 

vlerësohen nevojat dhe kapacitetet e institucioneve më të theksuara në luftën kundër korrupsionit. Në atë drejtim, 

nevojitet këqyrje voluminoze dhe e detajuar i kapaciteteve, kushteve për punë, si dhe të kushteve për punë dhe të 

sfidave me të cilat ballafaqohet këto institucione. Deputetët mund të kontribuojnë në mënyrë të konsiderueshme për 

këtë proces përmes vendosjes që komunikimit aktiv me organet administrativ e dhe ekzekutive të institucioneve për 

antik-korrupsion, por edhe me faktorë të jashtëm të cilat mund ta japin kontributin e tyre për përmirësimin më të 

mirë të sfidave dhe për optimizmin e hapave të ardhshme në pajtim me resurseve që janë në dispozicion.  

Qasja e këtillë në bashkëpunimin aktiv midis deputetëve dhe të institucione për anti-korrupsion do ta kishte 

mundësuar marrjen e informacioneve për punën e tyre të cilat shpesh herë nuk gjenden në raportet vjetore që i 

dërgohen Kuvendit. Në atë mënyrë do të ishte përfituar këqyrje më e përafërt për një varg të sfidave materiale dhe 

rregullatore me të cilat ballafaqohen këto institucione. Ato mund të jenë kushtet për punë, financiare ose mungesë e 
kuadrit të trajnuar i cili kushton shumë në tregun e punës se sa mjetet dhe pozicionet e parapara në sistematizimin. 

Në mënyrë shtesë, të pathënat deri në fund dhe paqartësitë e shpeshta në regullativën  krijojnë pengesa në punën e 

tyre, gjë e cila e pamundëson implementimin e plotë të kompetencave të tyre. 

Bashkëpunimi horizontal midis institucioneve duhet të jetë i motivuar nga qëllimet e zhvillimit të cilat paraprakisht 
do të përcaktohen, në konsultim me aktorët politik dhe me institucionet kompetente. Në atë mënyrë, reformat e 

institucioneve do të sinkronizohen me realizimin e qëllimit më të gjerë shoqëror. Një mundësi e mirë për atë janë 

debatet tematike mbikëqyrëse, në të cilat përmes shpërndarjes së saktë të roleve të institucioneve të ndryshme në 

adresimin e  problemit konkret me shumë shtresa, do të përcaktohen kompetencat, resurset dhe performancat e të 

gjitha institucioneve të përfshira. Ndërtimi i praktikës së tillë është një hap kyç gjatë adresimit  të sfidave 

shumëdimensionale siç është lufta kundër korrupsionit. Qasja e orientuar drejt zgjidhjes së problemit të caktuar, do 

të kishte  mundësuar edhe vlerësim se çfarë investimi është i nevojshëm në institucionet dhe sa kushton zbatimi i 

dhe/ose të reformës në kornizën rregullatore. 

Në vitin e ardhshëm, para nesh zbatimi i reformave kyç do të jetë me rëndësi të jashtëzakonshme. Në atë kontekst, 

me rëndësi është që si shoqëri të dimë se sa është  investimi i nevojshëm në luftën kundër korrupsionit si pikënisje 

gjatë ndërtimit të konsensusit politik, e mandej edhe ndërtimi i politikave përkatëse. 

 

Projekti “Bisedë për luftën kundër korrupsionit në Kuvend” (Anti-Corruption Talk in Parliament (ACT in Parliament)) përfshin aktivitete 

hulumtuese dhe përfaqësuese me qëllim parësor të përkrahjes së procesit reformues në Maqedoninë  e Veriut përmes fuqizimit të rolit mbikëqyrës 

të Kuvendit në raport me luftën kundër korrupsionit. 

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

Për përmbajtjen përgjigjet IDSCS dhe në asnjë rast nuk i pasqyron pozitat e Fondit Nacional për demokraci (National Endowment for Democracy 

- NED). 

 

 

 


