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Lufta kundër korrupsionit në kohë pandemie: përpjekje të zvogëluara dhe 

ngecje 

 

Lufta kundër korrupsionit duhet të vazhdojë edhe në kushte krize. Ballafaqimi me pandeminë Kovid-19 tregoi se përpjekjet e 
reduktuara kundër korrupsionit kontribuojnë në thellimin e krizës dhe pamundësojnë përgjigje efektive nga institucionet.  

Ngecja në sundimin e së drejtës dhe luftës kundër korrupsionit është vërejtur në më shumë raporte që monitorojnë progresin e 

vendit. Maqedonia e Veriut renditet e 78-ta në botë sipas Indeksit të Demokracisë të "Ekonomist", që është për një vend më 

po poshtë krahasuar me vitin 2019. Në shkallën nga 0 (regjime autoritare) deri në 10 (demokraci të plota), me 5.89 pikë, shteti 

mbetet në grupin e regjimeve hibride, të cilat karakterizohen nga dobësi në funksionimin e qeverisë, sfida të konsiderueshme 

gjatë sundimit të së drejtës dhe korrupsion të përhapur.  

Vendi klasifikohet si regjim hibrid - tranzicional dhe në raportin e mëparshëm për "Kombe në tranzicion" i Freedom House i 

cili mat shkallën e demokratizimit dhe përparimin në zbatimin e reformave. Maqedonia e Veriut vlerësohet me 3.75 pikë në 

shkallën nga 1 në 7, ku 7 do të thotë demokratizim i plotë. Megjithëse raporti shënon përparim të vogël në disa parametra - 

procesin zgjedhor dhe pavarësinë e medies, gjendja me luftën kundër korrupsionit mbetet e pandryshuar dhe kontribuon shumë 

në shkallën e ulët të demokratizimit të vendit.  

Në Raportin e fundit "Liria në Botë 2021" e "Freedom House" vërehet përparim i vogël në lidhje me zvogëlimin e 

opstrukcioneve në punën e Kuvendit. Megjithatë, korrupsioni mbetet problem serioz në shoqëri, me skandale serioze 

korrupsioni që mbeten pa u ndëshkuar. 

Më në fund, në vitin 2020, Maqedonia e Veriut u rendit më keq deri më tani sipas Indeksit të Perceptimit të Korrupsionit të 

„Transparency International“. Vendi renditet në vendin e 111-të në listë, që është për 5 vende më poshtë krahasuar me vitin e 

kaluar. Rënia në listë në këtë rast shënon ngecje në luftën kundër korrupsionit, pasi pikat e indeksit mbeten të pandryshuara. 

Procesi i demokratizimit, i cili mundëson institucione funksionale dhe sundimin e së drejtës është kusht i nevojshëm për 

ballafaqim me korrupsionin. Lufta efektive kundër korrupsionit nuk mund të realizohet pa institucione rezistente që veprojnë 

në përputhje me kompetencat e tyre. Një nga shumica e arsyeve që kontribuuan për ngecjet e tilla është neglizhimi i sistemit 

të ndarjes së pushteteve gjatë ballafaqimit me krizën. Transferimi i kompetencave legjislative te qeveria, pothuajse nuk iu 

nënshtrua është mbikëqyrjes nga Kuvendi.  

Gjatë ballafaqimit me krizën, masat që u miratuan me qëllim mbrojtjen e popullsisë shpesh u vlerësuan si kufizuese dhe në 

kundërshtim me vlerat demokratike. Duke pasur parasysh këtë, ato duhet t'i nënshtrohen mbikëqyrjes së Kuvendit në mënyrë 

që kufizimet të tilla të kontrollohen, edhe pse ato janë mjete për ballafaqim me krizën. Kjo do të siguronte se kufizimet e të 

drejtave janë plotësisht të arsyetuara dhe të qëndrueshme. Mbikëqyrja efektive është gjithashtu e nevojshme në mënyrë që të 

sigurohet alokimi i duhur i mjeteve për institucionet të cilat janë më të përfshira në trajtimin e krizës. Kjo do të zvogëlonte 

hapësirën për abuzim dhe do të kontribuonte në menaxhim më efektiv me krizën. 

 

Projekti "Biseda kundër korrupsionit në Kuvend (Anti-Corruption Talk in Parliament (ACT in Parliament)) përfshin aktivitete kërkimore dhe 

përfaqësuese me qëllim kryesor, mbështetjen e procesit reformues në Maqedoninë e Veriut, përmes forcimit të rolit mbikëqyrës të Kuvendit 

në luftën kundër korrupsionit. 

Projekti mbështetet nga Fondi Nacional për Demokraci (National Endowment for Democracy - NED) i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 

Për përmbajtjen është përgjegjës IDSCS dhe në asnjë mënyrë nuk pasqyron pozicionet e Fondit Nacional për Demokraci (National Endowment 

for Democracy- NED). 

  
  

 


