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AAK – Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës
AKR – Aleanca Kosova e Re
KTV – Koha Vizion
LDK – Lidhja Demokratike e Kosovës
LVV – Lëvizja VETËVENDOSJE!
NDS – Nova Demokratska Stranka (Partia e Re Demokratike)
NISMA – Nisma Social Demokrate
PDK – Partia Demokratike e Kosovës
PDAK – Partia Demokratike e Ashkalive të Kosovës
PEK – Partia Euroatlantike e Kosovës
RTK – Radio Televizioni i Kosovës
RTV Dukagjini – Radio Televizioni Dukagjini
RTV21 – Radio Televizioni 21
SDA – Stranka Demokratske Akcije (Partia e Veprimit Demokratik)
SISH – Sistemi Informativ Shëndetësorë
T7 – Televizioni T7
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Raporti “Platforma ‘Kosova që duam’ në debatet politike gjatë fushatës zgjedhore” 
paraqet gjetjet nga monitorimi i gjithsej 88 emisioneve të debateve politike të disa 
prej televizioneve të Kosovës para dhe gjatë fushatës zgjedhore të zgjedhjeve 
nacionale të 6 tetorit 2019. 
Qëllimi i këtij raporti është që të jep një pasqyrë të analizës së të dhënave për 
mediat, partitë politike, shoqërinë civile dhe publikun e gjerë në raport me 
mirëqenien dhe jetën e dinjitetshme, arsimin cilësor dhe gjithëpërfshirës, 
shëndetësinë publike, zhvillimin e qëndrueshëm dhe qeverisjen e mire. Po ashtu, të 
nxis interesimin e mediave dhe partive politike por edhe publikut në përgjithësi në 
lidhje me fushat e lartpërmendura, që në janë pjesë e platformës “Kosova që duam”.
Lëvizja FOL gjatë periudhës kohore 16 shtator 2019 deri me 4 tetor 2019 ka 
monitoruar emisionet debateve politike në gjashtë televizione të Kosovës, ku janë 
identifikuar temat që kanë mbuluar fushat e “Kosovës që duam”. Gjetjet kryesore 
janë si më poshtë:

- Nga 88 debate të monitoruara nga Lëvizja FOL, ku 52 prej tyre kanë 
mbuluar fushat e “Kosovës që duam”.

- Fusha e “Kosovës që duam” që ka të bëjnë me zhvillimin ekonomik dhe 
vende punë, ka qenë tema më e prekur në debate televizive të cilat janë 
monitoruar, 26.7 përqind. Edukimi për punësim dhe zhvillim është radhitur e 
dyta, me 24.4 përqind, shëndetësia dhe mirëqenia 21.3 përqind, qeverisja e 
mirë 19, dhe në fund, punë dhe jetë e dinjitetshme ka zënë hapësirë në debate 
me 8.6 përqind.

- Në lidhje me pjesëmarrjen e grave dhe burrave si përfaqësues politik në 
debatet e monitoruara del se gratë janë të nënpërfqësuara, 79.7 përqind kanë 
qenë burra dhe 20.3 përqind gra. Gjithashtu, statistikat për secilën parti 
tregojnë se janë të përafërta me statistikat e përgjithshme. Lëvizja 
Vetëvendosje dhe koalicioni Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia 
Social Demokrate qëndrojnë më mirë në përfaqësimin e grave në debatatet 
politike. LVV me 69 përqind burra dhe 31 përqind gra pjesëmarrës në debate, 
AAK-PSD me 70 përqind burra dhe 30 përqind gra, e pasuar nga LDK me 83 
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përqind burra dhe 17 përqind gra. Kurse PDK dhe koalicioni NISMA-AKR-PD 
kanë pjesëmarrje mjaft të ulët të grave në debatet politike, PDK me 87 përqind 
burra dhe 13 përqind gra, ndërsa NISMA-AKR-PD me 89 përqind burra dhe 11 
përqind gra. Në nivel të televizioneve në kuadër te debateve të monitoruara, 
numrat paraqesin se në Klan Kosova 89 përqind janë burra dhe 11 përqind gra. 
Kurse në RTK janë 84.4 përqind bura dhe 15.6 përqind gra, RTV Dukagjin me 
81.8 përqind burra dhe 18.2 përqind gra, KTV me 76 përqind burra dhe 23.3 
përqind gra, RTV21 me 73.7 përqind burra dhe 26.3 përqind gra, si dhe RTK me 
73 përqind burra dhe 27 gra.

- Gjetjet na tregojnë se përqindja më e madhe e pjesëmarrjes së partive 
politike në të gjitha debatet televizive të monitoruara është e koalcionit 
AAK-PSD me 67 përqind, vijon LVV-në me 57 përqind, e treta është PDK me 56 
përqind, LDK me 55 përqind, NISMA-AKR-PD me 54 përqind, PEK me 4 
përqind, PDAK me 2, NDS me 2 përqind, si dhe SDA me 1 përqind.
- Po ashtu vetëm në formatin Debat Përnime ka pasë të pranishëm 
përfaqësues politik nga partitë e minoriteve, ndërsa vetëm në Pressing i është 
dhënë hapësirë kandidatëve politik që garojnë për herë të parë në zgjedhjet 
nacionale në mënyrë që ta promovojnë veten dhe iniciativat që do t’i 
ndërmarrin në rast se zgjedhën deputetë të Kuvendit të Kosovës.

- Kurse së i përket liderëve, të cilët kanë qenë më shumë të pranishëm në 
debatet televizive gjetjet janë si në vijim: prinë Ramush Haradinaj me 28.6 
përqind, pasuar nga Albin Kurti me 23.8 përqind, i treti Fatmir Limaj me 19 
përqind. Ndërkaq Kadri Veseli, njëjtë dhe Vjosa Osmani kanë qenë të pranishëm 
14.3 përqind në debate e monitoruara. 

- Në përgjithësi, trajtimi i problematikave në kuadër të fushave të 
“Kosovës që duam” nuk ka pasur dallim të madh nga përfaqësuesit politik, 
pavarësisht se cilës subjekt politik i kanë takuar. Pavarësisht llojit të debatit të 
monitoruar, temat e njëjta kishin pothuajse përmbajtje të njëjtë të diskutimeve, 
duke filluar nga trajtimi i problematikave për fusha specifike e deri te 
propozimet apo premtimet e njëjta. Gjithashtu ishte e vërejtshme që 
përfaqësuesit e njëjtë politik merrnin pjesë në debate televizive për të trajtuar 
temat e njëjta. P.sh. ata që ishin të ftuar për të diskutuar fushën e arsimit në një 
televizion, të njëjtit ka ndodhë që të jenë të pranishëm në televizionin tjetër për 
të diskutuar temën e njëjtë.
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- Në kuadër të fushës së arsimit thuajse se nga të gjitha partitë politike 
prezente në debate, kanë theksuar se arsimi në Kosovë është i politizuar, 
mungon profilizimi, nuk ka buxhet të mjaftueshëm dhe probleme të ndryshme 
me kurrikulat. Reformat thelbësore në arsim janë të pashmangshme, duke 
filluar prej rishikimit të kurrikulave, investime në infrastrukturë dhe teknologji 
(teknologji në klasa, digjitalizimi i shkollave), transparencë në rekrutimin e stafit 
e deri te vetingu i personelit arsimorë. Gjithashtu janë paraqitur edhe 
propozime dhe premtime të tilla nga partitë politike si: rritja e numrit të 
çerdheve, të ketë psikolog dhe mjek në shkolla të ciklit të ulët dhe të mesëm të 
ulët, riorganizim të shkollave profesionale, fuqizimin e Agjencisë së Akreditimit, 
si dhe arsim të lartë publik falas.

- Në lidhje me zhvillimin ekonomik problematikë theksohet të jenë 
mungesa e një strategjie nacionale për zhvillim ekonomik, sundimi i ligjit, 
ekonomia joformale, aspekti klientelist në raport me bizneset dhe ndarja e 
subvencioneve në bujqësi në baza klienteliste. Disa prej premtimeve kryesore 
nga përfaqësuesit politik gjatë diskutimeve ishin: rritja ekonomike 7-8 përqind, 
luftimi i informalitetit dhe korrupsionit, trajtimi i barabartë para ligjit për të 
gjitha bizneset, themelimi i Gjykatës Komerciale, hartimi i ligjit për tregti të 
brendshme, zhvillimi i bujqësisë, si dhe themelimi i disa fondeve si: Fondi për 
Garanci Kreditore, Fondi për Investime, Fondi Sovran dhe Fondi Zhvillimorë i 
Bankës Zhvillimore dhe krijimin i Fondit Sovran. Gjithashtu, janë propozuar 
politika fiskale në të mirë të zhvillimit të bujqësisë dhe ekonomisë në 
përgjithësi, si dhe menaxhim i ligjeve dhe politikave tatimore/fiskale, sikurse ulja 
e normës tatimore, vënia e insentivave në përkrahje të zhvillimit të 
qëndrueshëm të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, zvogëlimi i borxhit 
publik dhe rritja e mirëqenies ekonomike.

- Për zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me shëndetësinë si dhe 
përmirësimin e sistemit shëndetësorë në përgjithësi përfaqësuesit politik kanë 
dhënë një varg propozimesh dhe premtime. Ndër propozimet dhe premtimet e 
dhëna ishin: krijimi i pakos së sigurimeve shëndetësore, shërbime shëndetësore 
kualitative, plotësim/ndryshim të legjislacionit, Sistemi Informativ 
Shëndetësorë (SISH) dhe protokollet, krijimi i listës esenciale të barërave në 
bazë të SISH, shëndetësia të ketë formë të kombinuar të financimit pasi që 
buxheti kryesisht është i centralizuar, të rriten investime në nivel terciar dhe 
sekondar, gjithashtu të ketë edhe decentralizim të spitaleve.
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- Puna dhe jeta e dinjitetshme është diskutuar përmes propozimeve të 
caktuara siç janë: punësim përmes krijimit të Fondit për Punësim, rritja e pagës 
minimale, mbrojta e punës në sektorin privat ku përcaktohet ligj që kontratat 
në këtë sektorë me qenë deri në dy vite. Po ashtu, disa prej premtimeve tjera 
ishin fuqizimi i Inspektoratit të Punës, reformat pensionale dhe fondi për 
sigurime sociale.

- Në kudër të qeverisjes së mirë, reformimi i administratës publike 
theksohet të jetë mjaft i rëndësishëm ku është propozuar që një tepri e të 
punësuarve në institucione publike mund të kalojë në inspektorë të punës dhe 
inspektorë të arsimit. Meqë nepotizmi mbetet si një problem mjaft i madh e që 
prekë direkt sektorin publik, gjatë debateve është propozuar miratimi i Ligjit 
kundër nepotizmit, si dhe rekrutimi digjital. Parashihet të ketë një Qeveri të 
vogël por efikase me gjithsej 12 ministri dhe një riorganizim të agjencive të 
shumta që ka Kosova.
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- Pasi që vetëm një parti e kishte të paraqitur programin politik para fushatës 
zgjedhore të gjitha premtimet nga partitë politike janë marrë nga debatet ku ato 
kanë qenë prezente. Për një analizë më të thukët të propozimeve dhe premtimeve 
të dhëna nga partitë politike duhet që fillimisht të publikohen programet e secilës 
parti politikë që garon në zgjedhje, qofshin ato lokale apo nacionale. 

- Përkundër që fushata ka filluar me 25 tetor debatet politike në raport me 
propozimet e partive politike kanë filluar edhe më herët. Fushata parazgjedhore e 
lejuar me ligj duhet të respektohet edhe nga televizionet e Kosovës.

- Brenda partive politike rekomandohet që të marrin pjesë kandidatë të 
ndryshëm në tema të caktuara e jo të jetë i pranishëm i njëjti kandidatë në të gjitha 
televizionet për një temë të caktuar. 

- Partitë politike duhet të përdorin masa afirmative në përfshirjen e grave në 
debatet politike, kurse televizionet duhet të insistojnë në pjesëmarrjen grave në 
debatet e tyre gjatë fushatave zgjedhore. 

- Duhet dhënë hapësirën e njëjtë të gjitha partive politike nga ana 
televizioneve gjatë debateve në kuadër të fushatës zgjedhore.

- Duhet dhënë hapësirë më të madhe kandidateve që garojnë për herë të parë 
në zgjedhje (qofshin ato lokale apo nacionale), po ashtu edhe partive të vogla dhe 
partive minoriatre.  

Bazuar në gjetjet e monitorimit, ne rekomandojmë:
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Dorëheqja e Kryeministrit Ramush Haradinaj me 19 korrik 2019 dhe shkarkimi i 
Qeverisë pas një muaji me 22 gusht 2019 shpiu tek zgjedhjet e parakohshme të 6 
tetorit të këtij viti. Prej datës 25 shtator deri më datën 4 tetor, gjithsej ishin 10 ditë 
të lejueshme me ligj për fushatë elektorale. Megjithëse, mund të thuhet që fushata 
zgjedhore filloi edhe më herët, pavarësisht ditëve të lejuara me ligj. Si rezultat, 
debatet politike me përfaqësues politik nëpër televizione të ndryshme të Kosovës 
vetëm kishin filluar. 

Në anën tjetër, platforma “Kosova që Duam” e krijuar rreth një koncepti të 
përbashkët për rritje të mirëqenies dhe jetës së dinjitetshme përmes arsimit 
cilësorë dhe gjithëpërfshirës, shëndetësisë publike, zhvillimit të qëndrueshëm dhe 
qeverisjes së mirë, e pa si të domosdoshme bashkërendimin e një sërë aktiviteteve 
në kuadër të zgjedhjeve të parakohshme, ku njëra ndër to ishte edhe monitorimin i 
debateve politike në disa prej televizione të Kosovës.

Lëvizja FOL, si anëtare e platformës “Kosova që duam” dhe që për mision të saj ndër 
të tjera ka promovimin e politikave  të qeverisjes së mirë, të bazuar në vlera të 
përbashkëta të transparencës dhe llogaridhënies. Si rezultat, në mënyrë të 
vazhdueshme bënë monitorimin e institucioneve publike, politikave dhe ligjeve të 
ndryshme, e gjithashtu monitorimin e partive politike edhe gjatë fushatave 
zgjedhore, kryesisht në aspektin e paraqitjes mediale dhe të mediave po ashtu. 

Meqë platorforma “Kosova që duam”, fokusohet në promovimin e fushave të saj, u 
lind nevoja që të monitorohen debatet politike dhe të merren informata të 
detajuara në aspektin statistikorë në raport me fushat e kësaj platformë. Se sa janë 
temë e debateve këto fusha është bërë një analizë e të gjeturave në mënyrë që të 
prezantohen para publikut dhe akterëve relevant. 

Vlerë e shtuar e këtij raporti është se për herë të parë paraqiten të gjetura nga 
monitorimi i debateve politike në televizionet e Kosovës, në fusha të caktuara siç 
janë: arsimi, zhvillimi ekonomik dhe krijimi i vendeve të punës, shëndetësia së bashku 
me mirëqenien sociale, si dhe qeverisja e mirë. Statistikat e dalura nga ky raport 
përfshijnë numrin e debatve për secilin televizion të monitoruar, partitë 
pjesëmarrëse në debate, përfshirjen gjinore në debate dhe të ngjashme. Kurse pjesa 
kualitative përfshinë analizën e të dhënave sa i përket fushave të “Kosovës që duam”. 

Hyrje
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Pasi që jo të gjitha partitë politike i kishin të publikuara programet e tyre politike, ka 
qenë e pamundur të bëhet një analizë më e thukët e programeve në raport me 
fushat e “Kosovës që duam”. 

Struktura e këtij raporti është si në vijim: kapitulli i dytë përmban qëllimin dhe 
metodologjinë e monitorimit të debateve televizive; kapitulli i tretë paraqet një 
përmbledhje të fushave të platformës Kosova që duam së bashku me nënkapitullin 
që ka të bëjë me paraqitjen e këtyre fushave që ishin temë debateve; kapitulli i 
katërt pasqyron përfshirjen gjinore në debatet e mbajtura nga TV-të kombëtare; 
kapitulli i pestë paraqet gjetjet nga monitorimi i debateve politike në raport me 
fushat e Kosovës që duam; si dhe, kapitulli i gashtë paraqet përmbylljen në bazë të 
analizës së raportit; dhe në fund paraqiten rekomandimet. 

Puna e Lëvizjes FOL në kuadër të platformës Kosova që duam, misioni i saj dhe 
përvoja e saj në kuadër të monitorimit të proceseve të ndryshme në Kosovë, duke 
filluar nga institucionet publike, kornizat ligjore dhe aktiviteteve të ndryshme, siç 
është edhe monitorimi i fushatave zgjedhore të Republikës së Kosovës. Specifikisht 
FOL ka monitoruar aspektin medial të fushatave zgjedhore, ku kjo përvojë ka 
shërbyer që FOL të angazhohet në monitorimin e emisioneve të debateve politike 
para dhe gjatë fushatës zgjedhore të zgjedhjeve nacionale të 6 tetorit 2019. 

Për të monitoruar debatet politike në mënyrë që të identifikohen temat e debateve 
dhe nëse ato korrespondojnë me fushat e platformës Kosovë që duam, ekipi i 
Lëvizjes FOL ka zhvilluar një instrument të monitorimit. Fillimisht janë nxjerrë të 
dhëna statistikore në lidhje me televizionet dhe emrat e debateve, partitë 
pjesëmarrëse, përfaqësuesit politik pjesëmarrës në debate dhe gjininë. Po ashtu, 
është analizuar se cila fushë e platformës Kosova që duam është temë e diskutimit 
në debate politike, nëse është shtjelluar si problematikë, apo janë dhënë propozime 
apo premtime konkrete në fushat e monitoruara. Çka është e rëndësishme ky 
instrument përmban pjesën e komenteve, aty ku pa pasur mundësi që të nxjerrën 
pjesët konkrete të propozimeve dhe premtimeve nga përfaqësuesit politik përgjatë 
debateve, e që lidhen me fushat e platformës. 

Qëllimi dhe metodologjia



Të dhënat e nxjerra nga procesi i monitorimit na kanë dhënë mundësinë që t’i 
analizojmë ato dhe t’i paraqesim për secilin televizion në kuadër të debateve të 
monitoruara. 

Duhet të theksohet që si individë pjesëmarrës janë konsideruar vetëm përfaqësuesit 
politik që kanë marrë pjesë në debate, duke mos përfshirë këtu analistët politikë, 
pjesëmarrësit në debat apo edhe vetë moderatorët. 

Gjatë periudhës kohore 16 shtator 2019 deri me 4 tetor 2019 janë monitoruar 
gjithsej 88 emisione të debateve politike nga gjashtë televizione të Kosovës. 

Tabela e më poshtme tregon numrin e debateve të monitoruara për secilin 
televizion.

Tabela 1: Numri i debateve politike të monitoruara për secilin televizion.

11

Televizionet

Klan Kosova

RTK
T7

RTV Dukagjini
KTV

RTV21

Emri i Debatit Nr. i debateve të monitoruara

Zona Zgjedhore

Debat
Pressing

Debat Plus
Rubikon

Debat Përnime, Click 

17

17
15

14
13

12
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Në mënyrë që gjetjet nga monitorimi të kenë kuptim, është e rëndësishme që 
fillimisht të thuhen disa �alë për platformën “Kosova që duam” dhe fushat e saj. 
“Kosova që duam” është platformë për bashkëpunimin dhe bashkërendimin e 
aktiviteteve të organizatave të shoqërisë civile, qytetarëve dhe grupeve të 
ndryshme të interesit publik rreth një koncepti të përbashkët për rritje të 
mirëqenies dhe jetës së dinjitetshme përmes arsimit cilësor dhe gjithëpërfshirës, 
shëndetësisë publike bashkëkohore, zhvillimit të qëndrueshëm dhe qeverisjes së 
mirë.

Kongresi i parë Nacional u mbajt me 23 maj 2018 (Kosova që Duam 2018), me 
përkrahjen e Friedrich Ebert Stiftung, ku qytetarë, organizata të shoqërisë civile, 
politikanë dhe institucione të ndryshme u bashkuan që t’i identifikojnë problemet 
kryesore me të cilat ballafaqohen qytetarët e Kosovës. Ishin pesë “dhoma të 
mendimit” apo grupe punuese, të dizajnuara në atë format ku akterët e lartë 
përmendur u akomoduan për të diskutuar dhe identifikuar sfidat dhe intervenime 
konkrete të secilës “dhomë”, të cilat u shndërruan në fushat e platformës Kosova që 
duam. Fusha e parë e platformës është Arsimi për Punësim dhe Zhvillim, fusha e 
dytë është Aktivizimi Qytetarë për Qeverisja të Mirë, fusha e tretë është Zhvillimi 
Ekonomik dhe Krijimi i Vendeve të Punës, fusha e katërt është Punë dhe Jetë e 
Denjë dhe fusha e pestë është Politikat Shëndetësore dhe të Mirëqenies Sociale.1  

Grupi punues në kuadër të fushës Arsimi për Punësim dhe Zhvillim, avokon dhe 
vepron në mënyrë që politikat arsimore të trajtohen me prioritet dhe 
profesionalizëm, duke përfshirë të gjithë akterët në zhvillimin dhe monitorimin e 
reformave arsimore.

Grupi për Qytetari Aktive dhe Qeverisje të Mirë ka për synim të avokojë dhe të nxisë 
pjesëmarrjen e rregullt aktive të qytetarëve dje përfshirjen e tyre në proceset e 
zhvillimit të politikave dhe të vendimmarrjes në nivel qendror dhe lokal, me qëllim të 
mbrojtjes së interesit publik përmes llogaridhënies, transparencës dhe efiçencës, 
parime kryesore te qeverisjes se mire.

Fushat e platformës Kosova që duam

1 Për më shumë informata për aktivitetet e secilës fushë të platformës Kosova që Duam shih broshurën në linkun: 
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kosovo/15519.pdf
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Grupi punues në kuadër të fushës Zhvillim Ekonomik dhe Krijim të Vendeve të Punës 
brenda platformës Kosova që duam synon të integrojë dhe koordinojë përpjekjet e 
të gjithë akterëve që sigurojnë një qasje të zhvillimit të qëndrueshëm të Kosovës me 
sistem të menaxhimit efiçient të resurseve njerëzore e natyrore, investime të 
jashtme, sekttorit privat të qëndrueshëm dhe dinamik të ndërtuar nga kompetencat 
dhe ndërmarrësia.

Lëvizja FOL gjatë monitorimit të emisioneve të debateve politike ka bërë 
identifikimin e temave të debateve dhe nëse ato korrespondojnë me fushat e 
“Kosovës që duam”. Gjegjësisht, përmes instrumentit të monitorimit përveç që janë 
nxjerrë të dhëna statistikore në lidhje me televizionet dhe emrat e debateve, partitë 
pjesëmarrëse, përfaqësuesit politik pjesëmarrës në debate, gjininë, dhe po ashtu cila 
fushë e platformës është temë e diskutimit në këto debate, nëse shtjellohet si 
problematikë, apo nëse jepen propozime apo premtime konkrete. *
Nga 88 debate të monitoruara, fushat e “Kosovës që duam” kane qenë temë 
diskutimi në 52 debate. Vlen të theksohet se kur ka qenë temë e debatit arsimi, në 
mënyrë direkte ose indirekte mund të thuhet se gjatë se është diskutuar edhe për 
punësimin apo anasjelltas. Kurse në kuadër të fushës aktizvizëm qytetarë dhe 
qeverisja e mirë, kanë hy temat në lidhje me sundimin e ligjit. Qeverisja e mirë në 
mënyrë direkte ose indirekte është trajtuar brenda fushave tjera të “Kosovës që 
duam”. Pavarësisht kësaj ne kemi tentuar që të marrim statistika më të detajuara në 
lidhje me fushata e “Kosovës që duam”. Më poshtë janë paraqitur me grafikone 
statistikat qe janë nxjerrë nga monitorimi i emisioneve.

Figura 1: Fushat e Kosovës që duam që kanë qenë temë e emisioneve të debateve 
politike shprehura në përqindje.

Paraqitja e fushave të “Kosovës që duam”
në debatet televizive 

PARAQITJA E TEMAVE TË DEBATEVE TË “KOSOVË QË DUAM”

Punë dhe jetë
e dinjitetshme

Aktivizëm 
Qytetar për 

Qeverisje të mire

Edukim për 
punësim

dhe zhvillim

Zhvillim 
Ekonomik dhe 

vende pune

Shëndetësi dhe 
mirëqenje

8.6

19
24.4

26.7
21.3



Grafikoni na paraqet se fushat e “Kosovës që duam” që ka të bëjnë me zhvillimin 
ekonomik dhe vende punë, ka qenë tema më e prekur në debate televizive të cilat 
janë monitoruar, 26.7 përqind. Edukimi për punësim dhe zhvillim është radhitur e 
dyta, me 24.4 përqind, shëndetësia dhe mirëqenia 21.3 përqind, aktivizmi qytetarë 
dhe qeverisja e mirë 19 përqind (por që specifikisht është trajtuar në debate vetëm 
si qeverisje e mirë), dhe në fund, punë dhe jetë e dinjitetshme ka zënë hapësirë në 
debate me 8.6 përqind.

Gjatë analizimit të të dhënave që kanë të bëjnë me strukturën gjinore pjesëmarrëse 
në emisionet e debateve politike, është shqetësuese nën përfaqësimi gjinorë, 
gjegjësisht pjesëmarrja e ulët e grave dhe vajzave në debatet politike.

Përfaqësimi i barabartë gjinorë në politikë, apo në përgjithësi në hapësirat publike 
përcaktohet edhe nga Kushtetuta e Republikës së Kosovës, por edhe nga ligje të 
caktuara që janë në fuqi. Neni 7 i Kushtetutës (Kushtetuta e Republikës së Kosovës 
2008) siguron barazinë gjinore si vlerë themelore për zhvillimin demokratik të 
shoqërisë, mundësinë e barabartë të pjesëmarrjes së grave dhe burrave në jetën 
politike, ekonomike, sociale, kulturore dhe në fushat të tjera të jetës shoqërore. Po 
ashtu Ligji për Barazi Gjinore në nenin 7 paraqet masa të  veçanta si: përfaqësim i 
barabartë gjinor në të gjitha organet legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore, si dhe në 
institucionet e tjera publike, ku arrihet përfaqësim minimal prej pesëdhjetë përqind 
(50 përqind) për secilën gjini, përfshirë edhe organet e tyre drejtuese dhe 
vendimmarrëse (Kuvendi i Republikës së Kosovës 2015).

Përderisa barazia gjinore përmes Ligjit për Barazi Gjinore reflektohet me përfaqësim 
prej 50 përqind, Ligji për Zgjedhjet e Përgjithshme në nenin 27 të tij, që ka të bëjë 
me kuotën gjinore të, në listën e kandidatëve të secilit subjekt politik parasheh së 
paku 30 përqind të jenë burra ose gra (Kuvendi i Republikës së Kosovës 2008). Këto 
dy ligje bien ndesh me njëra tjetrën. Në njërën anë kemi Ligjin për Barazi Gjinore, i 
cili garanton përfaqësim gjinorë të barabartë në të gjitha organet e vendimmarrjes 
dhe në institucionet publike. Ndërsa, në anën tjetër, edhe pse Ligji për Zgjedhjet e 
Përgjithshme flet vetëm për listat e kandidatëve në këtë rast, e që shpije drejt për 
drejt edhe në përfaqësim në Kuvendin e Kosovës, garanton kuotën 30 përqind për 
gratë ose burrat. 
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Figura 2: Përfaqësimi gjinorë në emisionet e debateve politike.

Figura 3: Përfaqësimi gjinorë për secilën parti politike në pjesëmarrëse ne debate

PËRFAQËSIMI GJINOR NË DEBATET POLITIKE

PËRFAQËSIMI GJINOR NË DEBATET TELEVIZIVE NGA PARTITE POLITIKE

Po ashtu, neni 14 i Ligjit për Barazi Gjinore obligon partitë politike me aktet e tyre të 
brendshme të zbatojnë masat për promovimin e pjesëmarrjes së barabartë të 
burrave dhe grave në organet dhe trupat e partive. Promovimi i pjesëmarrjes së 
barabartë të burrave dhe grave brenda partive, në mënyrë të natyrshme shpije edhe 
te promovimi jashtë partive, e sidomos gjatë fushatave zgjedhore, e që përfshinë 
edhe pjesëmarrjen nëpër debate politike të organizuara në televizione të ndryshme. 
Paraqitja mediale ka një rëndësi shumë të veçantë që i ofrohet partive politike dhe 
kandidatëve të shpalosin programet e tyre dhe si e tillë do të duhej të ishte e 
qasshme për të gjithë kandidatët pa dallim gjinie.

Në lidhje me pjesëmarrjen grave dhe burrave, përfaqësuesve të partive politike në 
debatet e  monitoruara nga FOL, grafikoni më lartë tregon se 79.7 përqind kanë 
qenë burra dhe 20.3 përqind gra. Gjithashtu, nëse i marrim statistikat për secilën 
parti, mund të themi se shifrat janë të përafërta, të cilat janë si më poshtë:

79.7

20.3
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31

70
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30

LVV AAK-PSD LDK PDK NISMA-AKR-PD
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Ashtu siç shihet në grafikon, Lëvizja Vetëvendosje dhe koalicioni Aleanca për 
Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Social Demokrate qëndrojnë më mirë në 
përfaqësimin e grave në debatatet politike. LVV me 69 përqind burra dhe 31 përqind 
gra pjesëmarrës në debate, AAK-PSD me 70 përqind burra dhe 30 përqind gra, e 
pasuar nga Lidhjen Demokratike të Kosovës me 83 përqind burra dhe 17 përqind gra. 
Kurse Partia Demokratike e Kosovës dhe koalicioni NISMA-AKR-PD kanë 
pjesëmarrje mjaft të ulët të grave në debatet politike, PDK me 87 përqind burra dhe 
13 përqind gra, ndërsa NISMA-AKR-PD me 89 përqind burra dhe 11 përqind gra. 

Nëse të dhënat e përfaqësimit gjinorë i paraqesim  në kuadër të debateve për secilin 
televizion, shohim se Klan Kosova prinë me numër më të madh të burrave dhe me 
nënpërfaqësim të grave. Numrat paraqesin se në Klan Kosova 89 përqind janë burra 
dhe 11 përqind gra. Kurse në janë 84.4 përqind bura dhe 15.6 përqind gra, RTV 
Dukagjin me 81.8 përqind burra dhe 18.2 përqind gra, KTV me 76 përqind burra dhe 
23.3 përqind gra, RTV21 me 73.7 përqind burra dhe 26.3 përqind gra, si dhe RTK me 
73 përqind burra dhe 27 gra. 

Klan Kosova T7 RTV Dukagjini KTV RTV21 RTK

89

11

84.4

15.6

81.8

15.2

76.7 73.7

23.3 26.3

73

27

PËRFAQËSIMI GJINOR NË DEBATE I NDARË SIPAS TELEVIZIONEVE

Figura 4:Përfaqësimi gjinorë në televizione në kuadër të debateve. 
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Ashtu siç është theksuar në metodologji janë mbledhur statistika të përgjithshme në 
raport me numrin e emisioneve, numrin e përfaqësuesve politike në debate dhe 
gjininë, kurse statistikat në raport me analistët dhe pjesëmarrësit e tjerë në debate 
nuk kanë qenë objekt i hulumtimit tonë. Janë monitoruar gjithsej 88 emisione të 
debateve politike nga gjashtë televizione të Kosovës gjatë periudhës kohore 16 
shtator 2019 deri me 4 tetor 2019. Në nënkapitujt në vijim do të paraqiten të 
gjeturat për secilin televizion, duke pasur parasysh numrin e debateve që temat e 
diskutimit të tyre i kanë prekur fushat e “Kosovës që duam”, si dhe përqindjen e 
pjesëmarrjes së partive politike në emisionet e debateve politike. 

Sa i përket formatit të debateve, kryesisht të gjitha debatet kanë qenë të tilla, ku ka 
pasur ballafaqim ndërmjet përfaqësuesve politik të partive të ndryshme, pastaj ka 
pasur të ftuar prej vetëm një subjekti politik, apo vetëm lideri, ose vetëm individë të 
caktuar të subjekteve politike. Të gjitha këto të dhëna janë paraqitur si përqindje 
totale për secilin parti në kuadër të debatit televiziv. Ndërkaq, është bërë edhe një 
përmbledhje për secilin debat në lidhje me fushat e “Kosovës që duam” që kanë 
qenë temë diskutimi gjatë debateve. 

Në përgjithësi, trajtimi i problematikave në kuadër të fushave të “Kosovës që duam” 
nuk ka pasur dallim të madh nga përfaqësuesit politik, pavarësisht se cilës subjekt 
politik i kanë takuar. Për këtë arsye edhe përmbledhja se çka është diskutuar nuk 
është ndarë në bazë të subjekteve politike, por është bërë në bazë të fushave të 
trajtuara.

Para se të paraqiten të dhënat për secilin debat televiziv të përcaktuar me 
metodologjinë tonë, më poshtë do t’i paraqesim statistikat për subjektet politike 
dhe për liderët që kanë marr pjesë në debate.  

Gjetje nga monitorimi i debateve politike në raport 
me fushat e “Kosovës që duam” 
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Gjetjet na tregojnë se përqindja më e madhe e pjesëmarrjes së partive politike në të 
gjitha debatet televizive të monitoruara është e koalicionit AAK-PSD me 67 përqind, 
vijon LVV-në me 57 përqind, e treta është PDK me 56 përqind, LDK me 55 përqind, 
NISMA-AKR-PD me 54 përqind, PEK me 4 përqind, PDAK me 2, NDS me 2 përqind, 
si dhe SDA me 1 përqind.

AAK - PSD

Ramush
Haradinaj

Albin
Kurti

Fatmir
Limaj

Kadri
Veseli

Vjosa
Osmani

LVV PDK LDK PEK PDAK NDS SDANISMA-
AKR
PD

PARTITË POLITIKE NË DEBATE

PARAQITJA E LIDERËVE NË DEBATE TELEVIZIVE

Figura 5: Përqindja e pjesëmarrjes së partive politike në debatet televizive.

Figura 6: Pjesëmarrja e liderëve të partive politike në debatet televizive.
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PARTITË PJESËMARRËSE NË ZONË ZGJEDHORE

Figura 7: Partitë që kanë marrë pjesë në Zonë Zgjedhore të shprehura në përqindje.

Kurse së i përket liderëve, të cilët kanë qenë më shumë të pranishëm në debatet 
televizive gjetjet janë si në vijim: prinë Ramush Haradinaj me 28.6 përqind, pasuar 
nga Albin Kurti me 23.8 përqind, i treti Fatmir Limaj me 19 përqind. Ndërkaq Kadri 
Veseli, njëjtë dhe Vjosa Osmani kanë qenë të pranishëm 14.3 përqind në debate e 
monitoruara. 

KLAN Kosova – Zonë Zgjedhore
Në televizionin e Klan Kosovës është monitoruar debati politik Zonë Zgjedhore. Janë 
monitoruar gjithsej 17 debate, ku 7 prej tyre kanë mbuluar fushat e “Kosovës që 
duam”. 
Tabela 2: Fushat e Kosovës që duam që ishin temë e debateve në Zonë Zgjedhore. 

Zona Zgjedhore

Numri i debateve të moitoruara

Numri i debateve që kanë mbuluar Fushat e Kosovës që duam  

17

17

30.2 27.9

20.9 20.9

AAK-PSD LDK PDK NISMA-AKR-PD
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Grafikoni për debatin Zonë Zgjedhore na tregon se koalicioni AAK-PSD ka 
përqindjen më të madhe sa i përket pjesëmarrjes në këtë debat prej 30.2 përqind, 
LDK me 27.9 përqind, PDK me 20.9 përqind, si dhe NISMA-AKR-PD me 20.9 
përqind. Këtu vërejmë se LVV, e sidomos subjektet politike nga minoritetet nuk kanë 
marr pjesë në debatin Zonë Zgjedhore. 

Në lidhje me temat e trajtuara në Zonë Zgjedhore në raport me fushat e “Kosovës që 
duam”, arsimi, zhvillimi ekonomik dhe shëndetësia kanë zënë hapësirën më të 
madhe. Kurse qeverisja e mirë së bashku me fushën punë dhe jetë e dinjitetshme 
janë diskutuar më pak. 

Në kuadër të fushës arsimi për punësim dhe zhvillim thuajse se nga të gjitha partitë 
politike prezentë në debate, kanë theksuar se arsimi në Kosovë është i politizuar, 
mungon profilizimi, nuk ka buxhet të mjaftueshëm dhe probleme të ndryshme me 
kurrikulat. Andaj, janë dhënë edhe propozime të caktuara në raport me këto 
problematika. Reformat thelbësore në arsim janë të pashmangshme, duke filluar 
prej rishikimit të kurrikulave, investime në infrastrukturë dhe teknologji (teknologji 
në klasa, digjitalizimi i shkollave), transparencë në rekrutimin e stafit e deri te 
vetingu i personelit arsimorë. Gjithashtu janë paraqitur edhe propozime dhe 
premtime të tilla nga partitë politike si: rritja e numrit të çerdheve, të ketë psikolog 
dhe mjek në shkolla të ciklit të ulët dhe të mesëm të ulët, riorganizim të shkollave 
profesionale, fuqizimin e Agjencisë së Akreditimit, si dhe arsim të lartë publik falas.

Sa i përket zhvillimit ekonomik, rritja e qëndrueshme ekonomike deri në 7 përqind 
që bazohet në investime në sektorin privat dhe publik ishte njëra nga premtimet e 
dhëna gjatë debateve në Zonë Zgjedhore nga partitë politike. Po ashtu, është 
theksuar rritje e buxhetit deri në 3 miliard gjatë një mandati qeverisës. Eliminimi i 
kontratave të dëmshme dhe luftimi i korrupsionit do të jenë disa prej veprimeve që 
do të ndikojnë në rritjen ekonomike, që mundëson e që tërheqjen e investitorëve të 
jashtëm. Gjithashtu është premtuar zhvillimi i një ndërmarrësie të fuqishme, e cila 
nuk do të jetë konkurruese vetëm në tregun e brendshëm por edhe në tregun 
global. Politikat reja doganore dhe tatimore paraqiten të jenë të domosdoshme në 
zhvillimin ekonomik sipas partive politike prezente në debate. 

Shëndetësia mbetet njëra prej problemeve kryesore që ka zënë hapësirë gjatë 
debateve në Zonë Zgjedhore. Keqmenaxhimi i sistemit shëndetësorë, korrupsioni 
dhe mungesa e sigurimeve shëndetësore janë vërejtur të jenë ndër problemet 
kryesore në shëndetësinë kosovare. Kurse problemet tjera që kanë derivuar nga 
problemet e lartcekura, janë mungesa e barërave dhe mjeteve/materialeve tjera 
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RTK – Debat

Debat

Numri i debateve të moitoruara

Numri i debateve që kanë mbuluar Fushat e Kosovës që duam  

17

8

shpenzuese, mos revidimi i listës esenciale të barërave dhe shpenzime të mëdha të 
të hollave nga familjet kosovare në shërbime shëndetësore. Për zgjidhjen e këtyre 
problemeve përfaqësuesit politik gjatë debateve kanë dhënë disa propozime dhe 
premtime. Ndër propozimet dhe premtimet e dhëna për ta rregulluar sistemin 
shëndetësorë ishin: zbatimi i planit për sigurime shëndetësore, reforma substanciale 
– plotësim ndryshimin e Ligjit për Shëndetësi, mbrojtja e qytetarëve nga shpenzimet 
e panevojshme përmes sigurimeve shëndetësore, rritja e buxhetit në shëndetësi,  
themelimi i Universitetit për Shkenca Mjekësore, Sistemi Informativ Shëndetësorë, 
revidim i listës së barërave esenciale, planifikimi i resurseve humane në aspektin 
profesional dhe të ngjashme.

Në raport me punën dhe jetën e dinjitetshme si dhe qeverisjen e mirë është 
diskutuar se problem mbetet nepotizmi si dhe mungon meritokracia. Theksohet se 
duhet të bëhet një rivlerësim i konkurseve të shpallura në institucionet publike. 
Parashihet të ketë një Qeveri të vogël por efikase me gjithsej 12 ministri dhe një 
riorganizim të agjencioneve të shumta që ka Kosova. 

Në Radio Televizionin e Kosovës është monitoruar emisioni Debat. Nga 17 debate të 
monitoruara, 8 nga ato kanë mbuluar fushata “Kosovës që duam”. 
Tabela 3: Fushat e Kosovës që duam që ishin temë e Debat. 

PARTITË PJESËMARRËSE NË DEBAT

Figura 8: Partitë që kanë marrë pjesë në Debat të shprehura në përqindje.
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Grafikoni për emisionin Debat të RTK na tregon se LVV ka përqindjen më të madhe 
sa i përket pjesëmarrjes në këtë debat prej 23.8 përqind, NISMA-AKR-PD me 22.2 
përqind, PDK me 20.6 përqind, AAK-PSD me 17.5 përqind, kurse LDK me një 
përqindje dukshëm më të vogël në krahasim me partitë paraprake me 11.1 përqind 
dhe PEK me 4.8 përqind. Por mund të themi se tri partitë e para në rangim nuk kanë 
diferencë të madhe ndërmjet tyre.

Gjatë diskutimeve në Debat, përveç që paraqiten problemet që kanë të bëjnë me 
zhvillimin ekonomik, paraqiten po ashtu edhe propozimet apo premtimet për t’i 
zgjidhur këto probleme. Problematikë theksohet të jenë mungesa e një strategjie 
nacionale për zhvillim ekonomik, sundimi i ligjit, ekonomia joformale, aspekti 
klientelist në raport me bizneset dhe ndarja e subvencioneve në bujqësi në baza 
klienteliste. Disa prej premtimeve kryesore nga përfaqësuesit politik gjatë 
diskutimeve ishin: rritja ekonomike 7-8 përqind, luftimi i informalitetit dhe 
korrupsionit, trajtimi i barabartë para ligjit për të gjitha bizneset, themelimi i 
Gjykatës Komerciale, hartimi i ligjit për tregti të brendshme, zhvillimi i bujqësisë, 
themelimi i Bankës Zhvillimore dhe krijimin i Fondit Sovran. Gjithashtu, janë 
propozuar politika fiskale në të mirë të zhvillimit të bujqësisë dhe ekonomisë në 
përgjithësi, si dhe menaxhim i ligjeve dhe politikave tatimore/fiskale, sikurse ulja e 
normës tatimore, vënia e insentivave në përkrahje të zhvillimit të qëndrueshëm të 
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, si zvogëlimi i borxhit publik dhe rritja e 
mirëqenies ekonomike. 

Sa i përket fushës së arsimit gjatë diskutimeve në Debat është potencuar që politika 
është përpjekur që ta instrumentalizoj këtë fushë, kurse reformat për rregullimin e 
kësaj fushe kanë ngecur varësisht prej partive që kanë qenë në pushtet. Është vënë 
në pah që vetëm 3.5 përqind e fëmijëve janë të përfshirë në edukimin parashkollorë. 
Madje paraqitet se të gjitha problemet që kanë të bëjnë me arsim janë të fushës 
didaktike, infrastrukturore dhe administrative. Po ashtu hapja pa kriter e 
universiteteve publike theksohet të jetë një problem në vete. Hapat që duhet të 
ndërmerren sipas përfaqësuesve politik gjatë diskutimeve në Debat, ndër të tjera 
ishin: autonomi e plotë e institucioneve që merren me vlerësimin e cilësisë në arsim, 
instalim i meritokracisë në sistemin arsimorë, rritja e numrit i inspektorëve në arsim 
dhe sistem dual i arsimit. Propozimet tjera konkrete të paraqitura janë: korrigjimi i 
librave shkollorë, mësimi gjithë ditor, përfshirja e fëmijëve në edukimin 
parashkollorë nga mosha 4 deri në 5 vjeç, avancimi i mësimdhënësve përmes 
trajnimeve, digjitalizimi i shkollave, instalimi i mendimit kritik tek nxënësit, si dhe 
prag më të lartë të pranimit për studentët në Fakultet të Edukimit.  
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RTV Dukagjini – Debat Plus

Debat Plus

Numri i debateve të moitoruara

Numri i debateve që kanë mbuluar Fushat e Kosovës që duam  

14

11

Për zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me shëndetësinë si dhe përmirësimin e 
sistemit shëndetësorë në përgjithësi përfaqësuesit politik kanë dhënë një varg 
propozimesh dhe premtime. Ndër propozimet dhe premtimet e dhëna ishin: krijimi 
i pakos së sigurimeve shëndetësore, shërbime shëndetësore kualitative, 
plotësim/ndryshim të legjislacionit, Sistemi Informativ Shëndetësorë (SISH) dhe 
protokollet, krijimi i listës esenciale të barërave në bazë të SISH, shëndetësia të ketë 
formë të kombinuar të financimit pasi që buxheti kryesisht është i centralizuar, të 
rriten investime në nivel terciar dhe sekondar, gjithashtu të ketë edhe decentralizim 
të spitaleve. Angazhimi në parandalimin e sëmundjeve përmes vizitave sistematike 
në shkolla theksohet si hap i rëndësishëm, së bashku me sigurimin e ekipeve mobile 
të shërbimit shëndetësorë shtëpiak. 

Kurse puna dhe jeta e dinjitetshmë është diskutuar përmes propozimeve të caktuara 
siç janë: punësim përmes krijimit të Fondit për Punësim, rritja e pagës minimale, 
mbrojta e punës në sektorin privat ku përcaktohet me ligj që kontratat në këtë 
sektorë me qenë deri në dy vite.

Në RTV Dukagjini është monitoruar emisioni Debat Plus. Nga 14 debate të 
monitoruara, 11 nga ato kanë mbuluar fushata “Kosovës që duam”. 
Tabela 4: Fushat e Kosovës që duam që ishin temë e Debat Plus.

PARTITË PJESËMARRËSE NË DEBAT PLUS

Figura 9: Partitë që kanë marrë pjesë në Debat Plus të shprehura në përqindje.
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Grafikoni për Debat Plus na tregon se LVV, PDK dhe koalicioni NISMA-AKR-PD 
kanë përqindje të njëjtë të pjesëmarrjes në këtë debat, secila me 22.7 përqind, LDK 
me 18.2 përqind, AAK-PSD me 13.6 përqind. Gjithashtu edhe ky emision nuk ka 
pasur përqasim të subjekteve politike nga ana e minoriteteve.

Zhvillimi ekonomik ishte temë e pashmangshme e Debat Plus. Rritja ekonomike në 7 
përqind e bazuar në investime të sektorit publik dhe privat dhe rritja e eksportit, 
ishin vetëm disa nga premtimet e dhëna gjatë diskutimeve në Debat Plus. Po ashtu 
është theksuar se buxheti i Kosovës do të ketë rritje për katër vite deri  në 6.5 
përqind me fokus në mbështetjen e bizneseve të vogla dhe të mesme, zhvillimin e 
investimeve në bujqësi si dhe përkrahjen e fermerëve. Përfaqësuesit në Debat Plus 
premtuan Bankën Zhvillimore, Fondin Sovran, eliminimi i monopoleve, ligjin e ri për 
tregti të brendshme, zhvendosjen e TVSH-së brenda shtetit të Kosovës, 
përshkallëzimi i tatimit në të ardhurat e korporatave, si dhe kthimi i tatimit të akcizës 
prodhuesve që eksportojnë. 

Problemet kryesore të fushës së arsimit që janë paraqitur nga përfaqësuesit politik 
janë pjesëmarrja e vogël e fëmijëve në edukimin e hershëm, ndërhyrjet politike në 
arsim si dhe shkarkimin i bordit të Agjencisë së Akreditimit. Ndërkaq propozimet 
dhe premtimet e dhëna ishin:  përmirësimin i kushteve në çerdhet ekzistuese, rritjen 
e pjesëmarrjes në edukimin parashkollorë në 50 përqind, qëndrimi gjithë ditorë në 
shkolla, ndërtimi i kampuseve për shkolla të mesme, tekste të reja shkollore, si dhe 
arsim profesional përmes një qasje ndërsektorale në kombinim me Agjencinë për 
Punësim. Në lidhje me arsimin e lartë është premtuar që për dy vite të kthehet 
Agjencia e Akreditimin në gjendjen që duhet të jetë, arsim i lartë pa pagesë, fond për 
hulumtime shkencore, bursa për studentë – ne veçanti për gratë dhe vajzat si dhe 
depolitizim  të sistemit arsimorë.

Për zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me fushën punë dhe jetë e 
dinjitetshme, gjatë diskutimeve në Debat Plus është theksuar që kush do që e ka 
pagën deri në 300 euro nuk paguan tatim në pagë, është premtuar po ashtu rritja e 
pagave në sektorin privat. Meqë nepotizmi mbetet si një problem mjaft i madh e që 
prekë direkt sektorin publik, gjatë debateve është propozuar miratimi i Ligjit kundër 
nepotizmit, si dhe rekrutimi digjital. Po ashtu, mbrojtja e punëtorëve, paga minimale, 
fuqizimi i Inspektoratit të Punës, reformat pensionale, fondi për sigurime sociale 
dhe politika tjera ishin disa prej propozimeve dhe premtimeve të dhënat gjatë 
diskutimeve në Debat Plus.
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T7 – Pressing

Pressing

Numri i debateve të moitoruara

Numri i debateve që kanë mbuluar Fushat e Kosovës që duam  

15

10

Në T7 është monitoruar emisioni Pressing, ndërsa nga gjithsej 15 debate të 
monitoruara, 10 tyre kanë mbuluar fushat e “Kosovës që duam”. 
Tabela 6: Fushat e Kosovës që duam që ishin temë e Pressing.

Siç shihet në grafikonin më lartë, në Pressing LVV prinë me pjesëmarrje me 26.7 
përqind, e dyta është NISMA-AKR-PD me 22.2 përqind, e treta është AAK-PSD me 
20 përqind, e katërta është LDK me 15.6 përqind, e pesta është PDK me 13.3 
përqind dhe e fundit është PEK me 2.2 përqind. Është e rëndësishme të theksohet 
që në pjesë ta caktuara të emisionit Pressing i është dhënë hapësirë kandidatëve 
politik që garojnë për herë të parë në zgjedhjet nacionale në mënyrë që ta 
promovojnë veten dhe iniciativat që do t’i ndërmarrin në rast se zgjedhën deputetë 
të Kuvendit të Kosovës.

Problemet kryesore që janë diskutuar në lidhje me arsimin gjatë debateve në 
Pressing, ishin kryesisht në raport me kurrikulat, mësimdhënien, peshën e rëndë të 
librave që i bartin fëmijët çdo ditë dhe numri i ulët i publikimeve nga universitetet. 
Në debate është folur po ashtu për rimëkëmbjen e arsimit përmes reformave nga 
poshtë – lartë, fillimisht me zhvillimin e sistemit të edukimit në nivelin parashkollorë 
që do të ndikonte në rritjen kyçe të fëmijëve në çerdhe. Mandej vijnë në shprehje 
premtimet e tilla si mësimi gjithë ditorë, digjitalizimi e deri te rishikimi i testit të 

PARTITË PJESËMARRËSE NË PRESSING

Figura 11: Partitë që kanë marrë pjesë në Pressing të shprehura në përqindje.
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maturës. Theks të veçantë gjatë debateve i është kushtuar edhe vlerësimit të 
performancës së mësimdhënësve. 

Në kuadër të zhvillimit ekonomik përveç paraqitjes së problemeve që e 
karakterizojnë këtë fushë, janë dhënë edhe oferta, propozime apo edhe premtime 
të caktuara për rregullimin dhe avancimin e kësaj fushe. Përveç rritjes së buxhetit të 
shtetit të Kosovës deri në 3 miliard euro gjatë debateve në Pressing janë premtuar 
investime në infrastrukturë, investime të huaja direkte, politika fiskale, 
konkurueshmëri (luftimi i ekonomisë joformale), gjykata ekonomike si dhe Fondi 
Zhvillimor i Kosovës. Po ashtu, nga përfaqësuesit politik ndër premtimet tjera ishin: 
rënia e informalitetit deri në 4 përqind, ndalja e evazionit fiskal, zero taksë për gjithë 
mërgimtarët e diasporës që investojnë në Kosovë, heqja e homologimit, heqja e 
kartonit të gjelbër, gjithashtu është premtuar Banka Zhvillimore.

Ndër problemet kryesore të paraqitura në Pressing ne lidhje me sistemin 
shëndetësorë ishte mungesa e sigurimeve shëndetësore. Si rezultat, mbledhja e 
premiumeve dhe funksionalizimi i Fondit për Sigurime Shëndetësore, ishte njëri prej 
premitmeve të dhëna gjatë diskutimeve në Pressing nga përfaqësuesit politik. 
Gjithashtu është dhënë premtim për rritjen e buxhetit për vitin e parë qeverisës në 
200 milion euro. Në lidhje me mirëqenien, është premtuar rritje e pensionit bazik 
deri në 80 përqind, riimbursim me barëra për pensionistë, shtesa për fëmijë deri në 
dy vjeç me shumë 20 euro, kurse për fëmijët dhe të rinjtë deri në moshën 16 vjeçare 
parashihet të marrin shtesa në shumë prej 10 eurove. 

Problemet që ndërlidhen me punën dhe jetën e dinjitetshme dhe qeverisjen e mirë 
kryesisht paraqiten në kuadër punësimit, e që si problematikë në këtë fushë mbetet 
nepotizmi dhe mungesa e meritokracisë në sektorin publik. Ndërsa angazhimi për të 
drejtat e punëtorëve dhe rritjen e pagës minimale, premtohet se nuk do të mungojë. 
Reformimi i administratës publike theksohet të jetë mjaft i rëndësishme ku është 
propozuar që një tepri e të punësuarve në institucione publike mund të kalojë në 
inspektorë të punës dhe inspektorë të arsimit. 
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KTV – Rubikon 

Rubikon

Numri i debateve të moitoruara

Numri i debateve që kanë mbuluar Fushat e Kosovës që duam  

13

7

Në KTV është monitoruar emisioni Rubikon. Janë monitoruar gjithsej 13 debate, ku 
7 prej tyre kanë mbuluar fushat e “Kosovës që duam”. 
Tabela 5: Fushat e “Kosovës që duam” që ishin temë e Rubikon.

Grafikoni për partitë pjesëmarrëse në Rubikon na tregon se PDK prinë me 
pjesëmarrje me 30.2 përqind, e dyta me radhë është LVV me 23.3 përqind, 
AAK-PSD me 18.8 përqind, kurse LDK me 14 përqind, NISMA-AKR-PD me 14 
përqind. Vlen të theksohet se edhe në Rubikon nuk kanë marr pjesë subjektet tjera 
të vogla e sidomos ato nga minoritetet. 

Ndër problemet kryesore në lidhje me arsimin gjatë diskutimeve në Rubikon ishte 
politizimi i sistemit arsimorë. Ndërkaq, sipas përfaqësuesve politik që kanë marr 
pjesë në Rubikon, depolitizimi i arsimit do të jetë njëri nga hapat që do të 
ndërmerren në rregullimin e këtij sistemi. Poashtu, zvogëlimi i kolegjeve private dhe 
filtrimi i universiteteve publike ishin disa nga propozimet e dhëna nga përfaqësuesit 
politik në diskutime. Njëjtë si në debatet tjera televizive, ashtu edhe në Rubikon janë 
jep propozime të tilla si: rishikimi e teksteve shkollore, avancimi i shkollimit 
profesional, arsim i lartë pa pagesë, sistem i bursave dhe themelimi i fondit për 
hulumtime shkencore. 

PARTITË PJESËMARRËSE NË RUBIKON

Figura 10: Partitë që kanë marrë pjesë në Rubikon të shprehura në përqindje.
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Nepotizmi dhe mungesa e mundësive të barabarta në punësim janë disa prej 
problemeve që prekin fushën e punësimit, kurse  njëri na premtimet e dhëna ishte 
miratimi i Ligjit kundër nepotizmit. 
Në lidhje me shëndetësinë premtimet që janë dhënë gjatë diskutimeve në Rubikon 
ishin si: funksionalizimi i fondit për sigurimeve shëndetësore brenda tetë muajve dhe 
themelimi i SISH. 

RTV 21 – Debat Përnime

Debat Përnime

Numri i debateve të moitoruara

Numri i debateve që kanë mbuluar Fushat e Kosovës që duam  

11

9

Në RTV21 është monitoruar emisioni Debat Përnime. Nga 11 debate të monitoruara, 
9 prej tyre kanë mbuluar fushat e “Kosovës që duam”. 
Tabela 7: Fushat e “Kosovës që duam” që ishin temë e Debat Përnime.

PARTITË PJESËMARRËSE NË DEBAT PËRNIME

Figura 12: Partitë që kanë marrë pjesë në Deabat Përnime të shprehura në përqindje.
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Në bazë të grafikonit del se në Debat Përnime ka një diversitet të partive 
pjesëmarrëse e sidomos atyrë nga ana e minoriteteve. Kualicioni AAK-PSD prinë me 
pjesëmarrje, me 27.6 përqind, LDK është e dyta me 23.7 përqind, e treta është LVV 
me 21.1 përqind, PDK është e katërta me 11.8 përqind, dhe nisma e pesta me 9.2 
përqind. Sa i përket subjekteve politike nga ana e minoriteteve janë PDAK me 2.6 
përqind, NDS me 2.6 dhe SDA me 1.3 përqind.  

Gjatë diskutimeve në formatin Debat Përnime disa prej konstatimeve të dhëna ishin 
se pika me dobët e arsimit është pikërisht arsimi i lartë dhe se ka nevojë që të 
analizohet situata e universiteteve publike duke filluar prej numrit të madh të tyre. 
Shkarkimi i Bordit të Agjencisë së Akreditimit dhe politizimi sistemit arsimorë u panë 
të jenë problem i madh. 

Në Debat Përnime është premtuar edukim para fillor për secilin fëmijë, çerdhe pa 
pagesë për secilin fëmijë – për çdo 1 mijë banorë nga një çerdhe publike, rishikim të 
kurrikualve për institucioneve para fillore si dhe mësim gjithë ditorë. Ndër 
premtimet tjera ishin pajisja e shkollave me laboratorë, shujta falas për shkollat 
fillore si dhe kontrolle shëndetësore falas. Më tutje është propozuar sistem dual i 
arsimit për shkollat e mesme profesionale. Kurse, sa i përket arsimit të lartë është 
premtuar që të jetë falas në universitetet publike, ndërsa do të jepen 1 mijë bursa për 
vajzat e talentuara. Gjithashtu është premtuar dyfishimi i buxhetit në fushën e 
arsimit.

Përfaqësuesit politik gjatë diskutimeve në kuadër të fushës së arsimit premtuan 
rekrutim me meritë të mësimdhënësve dhe depolitizim në proceset e përzgjedhjes 
së drejtorëve të shkollave. Po ashtu, skema e gradimit të mësimdhënësve apo 
vlerësimi i performancës së tyre ishin disa prej hapave që do të ndërmerren, 
varësisht se cilat subjekte politike mandatohen për qeverisjen e vendit. Në lidhje me 
Agjencinë e Kosovare të Akreditimit dhe Komisionit Shtetërorë të Cilësisë është 
theksuar se nuk do të ketë ndërhyrje politike. Kurse rekrutimi i inspektorëve të 
arsimit dhe puna e e tyre do të jenë të pavarura nga diktimet politike. 

Rritja e buxhetit të shtetit në 3 miliard dhe rritja ekonomike për deri në 7 përqind 
vazhduan të jenë disa prej premtimeve në lidhje me ekonominë edhe në Debat 
Përnime. Njëjtë është edhe me premtimet në raport me fondet si: Fondi për 
Garanci Kreditore, Fondi për Investime, Fondi Sovran dhe Fondi Zhvillimorë. Rritja e 
industrisë prodhuese dhe eksportit, Banka Zhvillimore, ligji për tregti të brendshme, 
luftimi i informalitetit ishin po ashtu disa prej premtimeve të dhëna nga 
përfaqësuesit politik. Përkrahja e bujqësisë ishte pjesë e propozimeve apo edhe 
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premtimeve të dhëna gjatë diskutimeve, duke filluar prej subvencionimit të 
kamatave të kamatave për 100 përqind për kreditë për bujqit, sigurime bujqësore 
nga fatkeqësitë e ndryshme natyrore, si dhe grant 600 milion euro për 4 vite që do 
t’iu ndahen bizneseve të vogla dhe të mesme, bujqve dhe fermerëve. 

Në lidhje me shëndetësinë gjatë diskutimeve në Debat Përnime, disa prej 
premtimeve të dhëna ishin përmirësimi i shërbimeve për pacientin, fuqizimi i 
mjekësisë familjare, kujdesi shëndetësorë për fëmijë në çerdhe dhe shkolla. Po 
ashtu, edhe gjatë këtyre debateve njëjtë si në debatet në televizionet tjera, është 
premtuar SISH, 120 milion euro buxhet për shëndetësi, funksionalizimi i mjekut 
familjar, si dhe decentralizimi i spitaleve.  

Në kuadër të qeverisje së mirë përfaqësuesit politik që ishin pjesë e diskutimeve 
Debat Përnime kanë  premtuar Qeveri me 12 ministri ku 30 përqind e kabinetit do 
të jenë gra si dhe miratimin i Ligjit për Qeveri. Është theksuar po ashtu problematika 
e nepotizmit që është premtuar se do të luftohet përmes miratimin të Ligjit kundër 
nepotizmit. Nepotizmi i shprehur në masë të madhe prek edhe fushën punë dhe jetë 
e dinjitetshme, pasi që haset në sektorin publik e sidomos nëpër bordet e 
ndërmarrjeve publike, është pretuar një mjet i ri i rekrutimit, krijimi i një platforme 
elektronike e konkurseve të shpallura nga institucionet publike. Kurse në raport me 
bizneset private, premtohet se të punësuarit në këtë sektorë do të kenë 8 orë punë 
në ditë – 40 orë punë në javë.
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Monitorimi i mediave gjatë fushatës zgjedhore është një proces i rëndësishëm dhe 
që lyp një angazhim të madh edhe të shoqërisë civile. Përveç monitorimit të 
mediave televizive në kuadër të kronikave zgjedhore dhe spoteve politike, si dhe 
mediave dhe rrjeteve sociale që Lëvizja FOL i ka monitoruar në vazhdimësi, u pa të 
jetë e rëndësishme edhe monitorimin i debateve politike kushtuar zgjedhjeve. Kjo 
për arsye se ishte e nevojshme që të monitorohen këto debate në raport me temat 
diskutimit nëse korrespondojnë në këtë rast me fushat e platformës Kosova që 
duam.

Në fillim ishte e rëndësishme të paraqitet një përmbledhje e platformës Kosova që 
duam si dhe fushat për të cilat ajo avokon dhe vepron në interes të publikut rreth 
konceptit të përbashkët për rritje të mirëqenies dhe jetës së dinjitetshme përmes 
arsimit cilësor dhe gjithëpërfshirës, shëndetësisë publike bashkëkohore, zhvillimit të 
qëndrueshëm dhe qeverisjes së mirë. Më pastaj, përmes instrumentit të monitorimit 
kemi ardhur deri tek të dhënat nëse fushat e kësaj platforme ishin temë e debateve 
dhe se çka diskutohej, propozohej apo premtohej në raport me këto fusha. 

Gjatë nxjerrjes së statistikave në aspektin e përgjithshëm të monitorimit, u pa një 
nënpërfqësim gjinorë i pjesëmarrjes në debate politike, kështu që trajtimi i kësaj 
problematike në një kapitull të veçantë ishte mëse i rëndësishëm. Përveç numrave 
të paraqitur përmes grafikoneve ku dukshëm shihet numri i madh  burrave që kanë 
marr pjesë në debate (statistikat e përgjithshme për periudhën monitorimit 
tregojnë se 79.7 përqind ishin burra dhe 20.3 përqind ishin gra), është bërë edhe një 
analizë e kornizës ligjore sa i përket pjesëmarrjes së burrave dhe grave në jetën 
publike. Rrjedhimisht, në kornizën ligjore ndër të tjera theksohet se partitë politike 
me aktet e tyre obligohen të zbatojnë masat për promovimin e pjesëmarrjes së 
barabartë të burrave dhe grave në organet dhe trupat e partive. Promovimi i 
pjesëmarrjes së barabartë të burrave dhe grave brenda partive në mënyrë të 
natyrshme shpije edhe te promovimin jashtë partive politike, sidomos gjatë fushatës 
e zgjedhore, e që përfshinë ndër të tjera pjesëmarrjen nëpër debate politike të 
organizuara të televizione të ndryshme.

Kurse nëse kthehemi te gjetjet për secilin debat të monitoruar në kuadër të temave 
të diskutimit dhe se nëse këto tema kanë mbuluar edhe fushata e “Kosovës që 
duam”, e që në fakt ky ka qenë edhe qëllimi i këtij monitorimi, FOL është munduar 
që t’i jap një kuptim gjetjeve duke ofruar një pasqyrë për secilin televizion në kuadër 

Përfundim 
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të debatit të monitoruar. Pavarësisht llojit të debatit të monitoruar, temat e njëjta 
kishin pothuajse përmbajtje të njëjtë të diskutimeve, duke filluar nga trajtimi i 
problematikave për fusha specifike e deri te propozimet apo premtimet e njëjta. 
Gjithashtu ishte e vërejtshme që përfaqësuesit e njëjtë politik merrnin pjesë në 
debate televizive për të trajtuar temat e njëjta. P.sh. ata që ishin të ftuar për të 
diskutuar fushën e arsimit në një televizion, të njëjtit ka ndodhë që të jenë të 
pranishëm në televizionin tjetër për të diskutuar temën e njëjtë.

Propozimet dhe premtimet në lidhje me fushat e Kosovës që duam, njëjtë siç u tha 
më lartë për temat e diskutimit, ishin kryesisht të ngjashme, por se sa ishin ato të 
bashkërenduara kjo varej edhe prej strukturës së debatit, por që paraqitjen e tyre në 
raport e kemi bërë në mënyrë të përgjithshme për secilin debat televiziv të 
monitoruar. Reformat në arsim, rritja ekonomike deri në 8 përqind, fonde të 
ndryshme (zhvillimor, social, investiv, sovran), sigurimet shëndetësore së bashku me 
Sistemin Informativë Shëndetësorë, luftimi i nepotizmit, depolitizimi i proceseve të 
ndryshme, ishin disa prej premtime të dhëna gjatë debateve. Kurse ky raport është 
vetëm një përpjekje për të ofruar një pasqyrë të analizës së të dhënave për mediat, 
partitë politike, shoqërinë civile dhe publikun e gjerë për mbulimin e fushave të 
“Kosovës që duam”. Këto fusha janë në interes të të gjithë qytetarëve, kurse diskursi 
politik dhe medial duhet të përqendrohet në masë të madhe rreth një koncepti të 
përbashkët për rritje të mirëqenies dhe jetës së dinjitetshme përmes arsimit cilësor 
dhe gjithëpërfshirës, shëndetësisë publike bashkëkohore, zhvillimit të qëndrueshëm 
dhe qeverisjes së mirë. 
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The report “Kosovo we want platform in political debates during election campaign” 
presents findings from the monitoring of a total of 88 political debate shows of 
some of Kosovo television stations before and during the national elections 
campaign of 6 October 2019. 

The purpose of this report is to provide an overview of data analysis for the media, 
political parties, civil society and the general public in relation to well-being and 
dignified life, quality and inclusive education, public health, sustainable 
development and good governance. Also, to stimulate the interest of the media and 
political parties but also of the public in general in relation to the aforementioned 
areas that are part of the “Kosovo We Want” platform.

Lëvizja FOL during the period 16 September 2019 to 4 October 2019 has monitored 
the political debate shows of six television stations of Kosovo, wherein were 
identified topics that covered the areas of “Kosovo We Want”. The main findings are 
as follows:

- Out of 88 debates monitored by Lëvizja FOL, 52 of them have covered 
areas of the “Kosovo We Want”.

- The area of “Kosovo we want” which is related to the economic 
development and creation of jobs has been the most covered topic in the 
television debates that were monitored, namely at 26.7 percent. Education for 
employment and development was ranked as second topic, with 24.4 percent, 
health and well-being with 21.3 percent, good governance with 19, and finally, 
work and dignified life occupied 8.6 percent of space in the debates.

- Concerning the participation of women and men as political 
representatives in the monitored debates, it comes out that women are 
under-represented, whereby 79.7 percent of the participants were men and 
20.3 percent were women. Also, the statistics for each party show that they are 
similar to the general statistics. Self-determination Movement), Alliance for the 
Future of Kosovo and the Social Democratic Party stand better as regards 
women representation in political debates. LVV with 69 percent of men and 31 
percent of women participating in debates, AAK-PSD with 70 percent men and 
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30 percent women, followed by LDK with 83 percent men and 17 percent 
women. Whereas the PDK and the NISMA-AKR-PD coalition have a very low 
participation of women in political debates, the PDK with 87 percent men and 
13 percent women, while the NISMA-AKR-PD coalition with 89 percent men 
and 11 percent women. At the level of televisions within the monitored debates, 
the numbers show that in the Klan Kosova 89 percent are men and 11 percent 
women. Whereas in RTK 84.4 percent are men and 15.6 percent women, RTV 
Dukagjini with 81.8 percent men and 18.2 percent women, KTV with 76 percent 
men and 23.3 percent women, RTV21 with 73.7 percent men and 26.3 percent 
women, and RTK with 73 percent men and 27 percent women.
- Findings indicate that the largest percentage of participation as regards 
political parties in all monitored television debates is that of the AAK-PSD 
coalition with 67 percent, followed by the LVV with 57 percent, the third is the 
PDK with 56 percent, the LDK with 55 percent, NISMA-AKR-PD with 54 
percent, PEK with 4 percent, PDAK with 2, NDS with 2 percent, and SDA with 
1 percent.
- Also, only in the format “Debat Përnime” have participated political 
representatives from minority parties, while only in Pressing there was space 
given to political candidates competing for the first time in national elections in 
order to give them the opportunity to promote themselves and to present the 
initiatives they will undertake in case they get elected as members of the 
Assembly of Kosovo.
- As for the leaders who were most present in the TV debates, the findings 
are as follows: Ramush Haradinaj leads with 28.6 percent, followed by Albin 
Kurti with 23.8 percent, and  Fatmir Limaj third with 19 percent. Whereas Kadri 
Veseli, same as Vjosa Osmani were present with14.3 percent in the monitored 
debates.  
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- In general, in the addressing of issues within the areas of "Kosovo we 
want" there was not much di�erence in the way they were tackled by political 
representatives, regardless of which political party they belonged to. 
Regardless of the type of monitored debate, there was always the same 
content of discussions when addressing the same topics, starting from 
addressing issues in specific areas to the same proposals or promises. It could 
also be noted that the same political representatives participated in TV debates 
to address the same topics. For example, those who were invited to discuss the 
field of education in one TV station, the same persons were present in other TV 
stations to discuss the same topic.

- Within the field of education, almost all political parties participants in 
the debate have emphasized that education in Kosovo is politicized, there is a 
lack of profiling, insu�cient budget and various problems with curricula. 
In-depth education reforms are inevitable, starting from the revision of 
curricula, investment in infrastructure and technology (technology in 
classrooms, school digitization), transparency in sta� recruitment to vetting of 
teaching sta�. There were also presented proposals and promises from the 
political parties such as: increasing the number of kindergartens, having a 
psychologist and doctor in lower and upper secondary schools, reorganizing 
vocational schools, strengthening the Accreditation Agency, as well as free 
higher public education.

- With regards to the economic development, what was brought up as an 
issue is the lack of a national strategy for economic development, the rule of 
law, the informal economy, and the clientelistic aspect in relation to the 
businesses and allocation of subsidies for agriculture on a clientelistic basis. 
Some of the key promises made by political representatives during the 
discussions were: economic growth of 7-8 percent, combating of informality 
and corruption, equal treatment before the law for all businesses, the 
establishing of a Commercial Court, drafting of a law on internal trade, 
developing of agriculture, as well as the establishment of a number of funds 
such as: Credit Guarantee Fund, Investment Fund, Sovereign Fund and 
Development Fund,  Development Bank and the establishment of the 
Sovereign Fund. Also, there were fiscal policies proposed in favour of enhanced 
development of agriculture and the economy in general, as well as the 
management of tax / fiscal laws and policies, such as lowering the tax rate, 
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putting in place incentives to support the sustainable development of small and 
medium-sized enterprises, reducing public debt and increasing economic 
welfare.

- Political representatives have presented a number of proposals and 
promises to solve problems related to healthcare and improvement of the 
health system in general. Among the proposals and promises in this regard 
were the following: creation of a health insurance package, quality healthcare 
services, supplementation/amendment of legislation, Health Information 
System (HIS) and protocols, creation of Essential Medicines List based on HIS, 
combined financing for healthcare as the budget is mainly centralized, to 
increase investment at tertiary and secondary level, and also the 
decentralisation of hospitals.

- Decent work and life has been discussed through specific proposals such 
as: employment through the creation of an Employment Fund, minimum wage 
increase, work protection in the private sector, whereby the law stipulates that 
contracts in this sector should be of 2 years duration. Also, some of the other 
promises were the strengthening of the Labour Inspectorate, pension reforms 
and the Social Security Fund.

- In the context of good governance, public administration reform has 
been noted to be of particular importance, with proposals being made that a 
surplus of employees in public institutions switch to working as labour and 
education inspectors. As nepotism remains a major problem directly a�ecting 
the public sector, the adoption of the Anti-nepotism Law as well as digital 
recruitment has been proposed during the debates. It is foreseen to have a 
small but e�cient Government with a total of 12 ministries and a reorganization 
of the scores of agencies that Kosovo currently has.
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- As only one party had presented the political program before the 
election campaign, all promises from the political parties could only be derived 
from the debates in which they participated. For a more in-depth analysis of the 
proposals and promises made by political parties, there should first be 
published the programs of each political party competing in the elections, 
whether local or national.
- Although the campaign began on October 25, political debates in 
relation to the proposals of political parties have started earlier. The 
pre-election campaign allowed by law should be also respected by Kosovo 
television stations.
- Within political parties it is recommended participation of di�erent 
candidates in discussing particular topics, rather than having the one and the 
same candidate present on all television stations discussing on a particular 
topic. 
- Political parties should use a�rmative measures to include women in 
political debates, while television stations should insist on participation of 
women in their debates during election campaigns. 
- All political parties should be given the same space by television stations 
during the election campaign debates.
- Larger space should be given to candidates running for the first time in 
elections (whether local or national), as well as to small and minority parties.  

Based on the monitoring findings, we recommend the 
following:
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The resignation of Prime Minister Ramush Haradinaj on 19 July 2019 and the 
dismissal of the Government one month later, namely on 22 August 2019 led to the 
6 October early elections. From September 25 until October 4, a total of 10 days 
were allowed by law for election campaign. However, it can be said that the election 
campaign started even earlier, regardless the days allowed by law. As a result, 
political debates with political representatives hosted by various Kosovo television 
stations had already begun. 

On the other hand, the "Kosovo we want" platform, created around a common 
concept of enhancing well-being and dignified life through quality and inclusive 
education, public health, sustainable development and good governance, saw it as 
necessary the coordination of a number of activities in the context of the early 
elections, including monitoring of political debates hosted by some of Kosovo's TV 
stations.

Lëvizja FOL, as a member of the "Kosovo we want" platform has as a mission, among 
other things, the promotion of good governance policies based on common values 
of transparency and accountability. As a result, it consistently monitors public 
institutions, various policies and laws, as well as monitors political parties during 
election campaigns, mainly in terms of media presentation and of media as well. 

As the "Kosovo we want" platform focuses on promoting the areas under it, there 
arouse the need to monitor political debates and to obtain detailed statistical 
information in relation to the areas under this platform. To find out to what extent 
these areas were the topics of debate, there was conducted an analysis of the 
findings in order to present them to the public and relevant stakeholders. 

The added value of this report is that for the first time, findings are presented from 
the monitoring of political debates on Kosovo television stations, in particular areas 
such as: education, economic development and job creation, healthcare along with 
social welfare, as well as good governance. The statistics derived from this report 
include the number of debates for each TV station monitored, the parties 
participating in the debates, gender inclusion, and the like. Whereas, the qualitative 
part includes data analysis in relation to the areas of "Kosovo we want". Since not all 
political parties had disclosed their political programs, it has been impossible to do 
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a more in-depth analysis of the programs in relation to the “Kosovo we want” areas. 
The structure of this report is as follows: the second chapter presents  the scope and 
methodology of monitoring of television debates; the third chapter presents a 
summary of the areas of the “Kosovo we want” platform together with the 
sub-chapter dealing with the presentation of these areas that were the topic of 
debates; chapter four reflects gender inclusion in debates hosted by national TV 
stations; chapter five presents findings from monitoring of political debates in 
relation to the areas of “Kosovo we want”; and chapter six presents the conclusion 
based on the analysis of the report; finally the recommendations are presented. 

The work of Lëvizja FOL within the “Kosovo we want” platform, its mission and its 
experience in monitoring various processes in Kosovo, starting from public 
institutions, legal frameworks and various activities, such as monitoring of election 
campaigns in the Republic of Kosovo. Specifically, Lëvizja FOL has monitored the 
media aspect of election campaigns, where this experience served to engage Lëvizja 
FOL in monitoring political debate shows before and during the October 6, 2019 
national election campaign. 

Lëvizja FOL team has developed a monitoring tool, in order to monitor political 
debates with the purpose of identifying topics of debates and if they correspond to 
the areas of the ''Kosovo we want'' platform. Initially, it obtained statistical data on 
TV stations and names of debates, participating parties, political representatives 
participating in the debates and gender. Also, it analysed which area of the ''Kosovo 
we want'' platform was a topic of discussion in political debates, whether it was 
discussed as an issue, or whether specific proposals or promises have been made in 
the monitored areas. Important is that this tool contains the comments section, 
where it was not possible to obtain specific parts of the proposals and promises 
from the political representatives during the debates related to the platform areas.

The data obtained from the monitoring process gave us the possibility to analyse 
them and present them on each TV station within the framework of monitored 
debates. 

It should be emphasized that only political representatives who participated in the 
debates were considered as participating individuals, not including political analysts, 
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debate participants or even the moderators themselves. 

During the period from September 16, 2019 to October 4, 2019, a total of 88 
political debate shows from six Kosovo TV stations were monitored. 
The table below shows the number of debates monitored for each TV station.
Table 1: Number of political debates monitored for each TV station.

TV Station

Klan Kosova

RTK
T7

RTV Dukagjini
KTV

RTV21

Name of the Debate Nr. of monitored debates

Zona Zgjedhore

Debat
Pressing

Debat Plus
Rubikon

Debat Përnime, Click 

17

17
15

14
13

12

In order for the findings of the monitoring to be clear enough, it is important to first 
say a few words about the "Kosovo we want" platform and its areas. ''Kosovo we 
want'' is a platform for cooperation and coordination of the activities of civil society 
organizations, citizens and various public interest groups around a common concept 
for enhancing well-being and dignified life through quality and inclusive education, 
modern public health, sustainable development and good governance.

The first National Congress was held on May 23, 2018 (Kosova që Duam 2018), 
(Kosovo we want 2018) with the support of Friedrich Ebert Stiftung, where citizens, 
civil society organizations, politicians and various institutions came together to 
identify the main problems faced by citizens of Kosovo. There were five ‘’thinking 
rooms’’ or working groups designed in that format where the above-mentioned 
actors were accommodated to discuss and identify the challenges and specific 
interventions of each “room”, which were transformed into areas of the ''Kosovo we 
want'' platform. The first area of the platform is Education for Employability and 
Growth, the second area is Civic Activism for Good Governance, the third area is 
Economic Development and Job Creation, the fourth area is Decent Work and Life, 
and the fifth area is Health Care and Social Welfare Policies. 2 

Areas of the ''Kosovo we want'' platform

1 For further information on the activities of each area of the ''Kosovo we want'' platform, see the brochure in the following link:: 
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kosovo/15519.pdf
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The graph shows that the areas of ''Kosovo we want'' dealing with economic 
development and job creation have been the most tackled topic in the monitored 
television debates, with 26.7 percent. Education for employment and growth ranks 
second, with 24.5 percent, health care and welfare, with 21.3 percent, civic activism 
and good governance with 19 percent (but specifically addressed in debates only as 
good governance), and finally, decent work and life was discussed in debates with 
8.6 percent.

When analysing data related to the gender structure of participants in the political 
debates, gender underrepresentation, namely the low participation of women and 
girls in political debates is a concern.

Equal gender representation in politics, or generally in public spaces, is also 
determined by the Constitution of the Republic of Kosovo, but also by certain laws 
in force. Article 7 of the Constitution (Kushtetuta e Republikës së Kosovës 2008) 
(Constitution of the Republic of Kosovo 2008) ensures gender equality as a 
fundamental value for the democratic development of the society, providing equal 
opportunities for both female and male participation in the political, economic, 
social, cultural and other areas of societal life. Also, Article 7 of the Law on Gender 
Equality provides special measures such as: Equal gender representation in all 
legislative, executive and judiciary bodies and other public institutions is achieved 

Gender inclusion in debates held in national TV 

Figure 1: The areas of ''Kosovo we want'' that have been the topic of political 
debate shows expressed in percentage.

PRESESNTATION OF DEBATE TOPICS OF THE
“KOSOVO WE WANT” PLATFORM 
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when ensured a minimum representation of fifty percent (50%) for each gender, 
including their governing and decision-making bodies (Kuvendi i Republikës së 
Kosovës 2015) (Assembly of the Republic of Kosovo 2015).

While gender equality through the Law on Gender Equality is reflected by 50 
percent representation, the Law on General Elections in its Article 27, dealing with 
the gender quota, stipulates that in each Political Entity’s candidate list, at least 
thirty (30%) percent shall be male and at least thirty (30%) percent shall be female 
(Kuvendi i Republikës së Kosovës 2008) (Assembly of the Republic of Kosovo 
2008). These two laws contradict each other. On the one hand, we have the Law on 
Gender Equality, which guarantees equal gender representation in all 
decision-making bodies and public institutions. 

Whereas, on the other hand, although the Law on General Elections only talks about 
the candidate lists in this case, which leads directly to representation in the Kosovo 
Assembly, it guarantees a 30 percent quota for women or men. 

In addition, Article 14 of the Law on Gender Equality obliges political parties, 
through their internal acts, to implement measures for promoting equal 
participation of men and women in party bodies and authorities. Promoting equal 
participation of men and women within parties naturally leads to promotion outside 
parties, especially during election campaigns, which also includes participation in 
political debates organized on various TV stations. Media coverage provided to 
political parties and candidates is of particular importance, giving them the 
opportunity to disclose their programs and as such should be accessible to all 
candidates regardless of gender.

Figure 2: Gender representation in political debate shows.

GENDER REPRESENTATION IN POLITICAL DEBATES
79.7

20.3

Men Women
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Regarding the participation of women and men, representatives of political parties 
in the debates monitored by FOL, the graph above shows that 79.7 percent were 
men and 20.3 percent women. Also, if we take the statistics for each party, we can 
say that the figures are similar, which are the following:

As shown in the graph, Lëvizja Vetëvendosje (the Self-determination Movement) 
and the coalition Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (the Alliance for the Future of 
Kosovo) and the Social Democratic Party stand better as regards representation of 
women in political debates. LVV with 69 per cent men and 31 per cent women 
participating in debates, AAK-PSD with 70 per cent men and 30 per cent women, 
followed by Lidhja Demokratike e Kosovës (the Democratic League of Kosovo) with 
83 per cent men and 17 per cent women. Whereas Partia Demokratike e Kosovës 
(the Democratic Party of Kosovo) and the coalition NISMA-AKR-PD have a very low 
participation of women in political debates, PDK with 87 percent men and 13 
percent women, while NISMA-AKR-PD with 89 percent men and 11 percent women.

Figure 3: Gender representation for each political party participating in the 

GENDER REPRESENTATION IN TELEVISION DEBATES BY POLITICAL PARTIES
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If we present gender representation data within the debates for each television 
station, we see that Klan Kosova leads with a larger number of men and with 
under-representation of women. The numbers show that in Klan Kosova 89 percent 
are men and 11 percent women. Whereas in… 84.4 percent are men and 15.6 percent 
women, RTV Dukagjini with 81.8 percent men and 18.2 percent women, KTV with 76 
percent men and 23.3 percent women, RTV21 with 73.7 percent men and 26.3 
percent women, and RTK with 73 percent men and 27 women.

Klan Kosova T7 RTV Dukagjini KTV RTV21 RTK

89

11

84.4

15.6

81.8

15.2

76.7 73.7

23.3 26.3

73

27

GENDER REPRESENTATION IN DEBATES DIVIDED BY TELEVISION

Figure 4:Gender representation on television within the debates.

As noted in the methodology, general statistics in relation to the number of shows, 
the number of political representatives in debates and gender were collected, while 
statistics on analysts and other participants in the debates were not the subject of 
our research. A total of 88 shows of political debates from six Kosovo television 
stations were monitored over the period 16 September 2019 to 4 October 2019. In 
the following sub-chapters, findings for each television station will be presented, 
given the number of debates that the topics of their discussion have a�ected the 
areas of "Kosovo We Want", as well as the percentage of participation of political 
parties in political debate shows.

FINDINGS FROM THE MONITORING OF 
POLITICAL DEBATES IN RELATION TO THE AREAS 
OF "KOSOVO WE WANT"
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Regarding the participation of women and men, representatives of political parties 
in the debates monitored by FOL, the graph above shows that 79.7 percent were 
men and 20.3 percent women. Also, if we take the statistics for each party, we can 
say that the figures are similar, which are the following:

As shown in the graph, Lëvizja Vetëvendosje (the Self-determination Movement) 
and the coalition Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (the Alliance for the Future of 
Kosovo) and the Social Democratic Party stand better as regards representation of 
women in political debates. LVV with 69 per cent men and 31 per cent women 
participating in debates, AAK-PSD with 70 per cent men and 30 per cent women, 
followed by Lidhja Demokratike e Kosovës (the Democratic League of Kosovo) with 
83 per cent men and 17 per cent women. Whereas Partia Demokratike e Kosovës 
(the Democratic Party of Kosovo) and the coalition NISMA-AKR-PD have a very low 
participation of women in political debates, PDK with 87 percent men and 13 
percent women, while NISMA-AKR-PD with 89 percent men and 11 percent women.

Regarding the format of the debates, basically all the debates were such, where 
there was a confrontation between political representatives of di�erent parties, 
then there were invitees from only one political entity, or only the leader, or only 
certain individuals of the political entities. All this data were presented as a total 
percentage for each party within the television debate. In the 

Figure 3: Gender representation for each political party participating in the 
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meantime, there has been a summary of each debate regarding the areas of "Kosovo 
We Want" that have been the topic of discussion during the debates.
In general, in the addressing of issues within the areas of "Kosovo We Want" there 
was not much di�erence between political representatives, regardless of which 
political entity they belonged to. For this reason, the summary of what was 
discussed was not broken down on the basis of political subjects, but was done on 
the basis of the areas covered.
Before presenting the data for each television debate determined by our 
methodology, we will present below the statistics on political entities and leaders 
who participated in the debates.

The findings show that the largest percentage of political parties participation in all 
monitored television debates is of the coalition AAK-PSD with 67 percent, followed 
by LVV with 57 percent, the third is PDK with 56 percent, LDK with 55 percent, 
NISMA-AKR-PD with 54 percent, PEK with 4 percent, PDAK with 2, NDS with 2 
percent, and SDA with 1 percent.

67
57 56 55 54

4 2 2 1

AAK - PSD LVV PDK LDK PEK PDAK NDS SDANISMA-
AKR
PD

POLITICAL PARTIES IN DEBATES

Figure 5: Percentage of political party participation in television debates.
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As for the leaders who were most present in the TV debates, the findings are as 
follows: Ramush Haradinaj leads with 28.6 percent, followed by Albin Kurti with 
23.8 percent, and Fatmir Limaj the third with 19 percent. Whereas, Kadri Veseli, 
same as Vjosa Osmani were present with 14.3 percent in the monitored debates.

KLAN Kosova – Zonë Zgjedhore 

On Klan Kosova television was monitored the political debate “Zona Zgjedhore”. A 
total of 17 debates were monitored, 7 of which covered the areas of "Kosovo We 
Want".

Table 2: The areas of "Kosovo We Want" that were the topic of debates in “Zona 
Zgjedhore”.

28.6
23.8

19
14.3 14.3

Ramush
Haradinaj

Albin
Kurti

Fatmir
Limaj

Kadri
Veseli

Vjosa
Osmani

PRESENTATION OF THE LEADERS IN TV DEBATES

Figura 6: Pjesëmarrja e liderëve të partive politike në debatet televizive.

Zona Zgjedhore

Number of debates monitored

Number of debates that covered the areas of "Kosovo We Want"

17

17
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The graph for “Zonë Zgjedhore” debate shows that the coalition AAK-PSD has the 
highest percentage of participation in this debate of 30.2 percent, LDK with 27.9 
percent, PDK with 20.9 percent, and NISMA-AKR-PD with 20.9 percent. We note 
here that LVV, and in particular political entities from minorities, did not participate 
in “Zonë Zgjedhore” debate.

With regard to the topics addressed in “Zonë Zgjedhore” in relation to the areas of 
"Kosovo We Want", education, economic development and health have occupied the 
largest space. Whereas good governance along with the area of dignified work and 
life were less discussed.

Within the area of education for employment and development, almost all political 
parties present in the debate emphasized that education in Kosovo is politicized, 
lacks profiling, there is insu�cient budget and various problems with the curricula. 
Therefore, certain proposals were made in relation to these issues. Essential 
education reforms are inevitable, ranging from curriculum review, investment in 
infrastructure and technology (technology in classroom, digitization of schools), 
transparency in sta� recruitment, and vetting of educational sta�. Also presented 
were proposals and promises by the political parties such as: increasing the number 
of kindergartens, having a 

PARTICIPATING PARTIES IN ZONË ZGJEDHORE

Figure 7: Parties that participated in “Zonë Zgjedhore” expressed as a percentage.
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psychologist and doctor in primary and lower secondary schools, reorganizing 
vocational schools, strengthening the Accreditation Agency, as well as free public 
higher education.

As for economic development, sustainable economic growth of up to 7 per cent 
based on investments in private and public sector was one of the promises made 
during the debates in “Zonë Zgjedhore” by political parties. It was also noted a 
budget increase of up to 3 billion during a governing mandate. The elimination of 
harmful contracts and the fight against corruption will be some of the actions that 
will a�ect the economic growth, which enables attracting foreign investors. Also 
was promised the development of a strong entrepreneurship that will not only be 
competitive in the domestic market but also in the global market. New customs and 
tax policies appear to be indispensable in economic development according to the 
political parties present in the debates.

Health remains one of the main problems that took up space during the debates in 
“Zonë Zgjedhore”. Mismanagement of the health system, corruption and lack of 
health insurance were noted to be among the major problems in Kosovo health care. 
Other problems that derived from the aforementioned problems are the lack of 
medicines and other expendables/materials, failure to revise the essential list of 
medicines and large spending of money by Kosovo families on health services. To 
solve these problems, the political representatives during the debates made some 
suggestions and promises. Among the proposals and promises made to regulate the 
health system were: implementation of the health insurance plan, substantial 
reforms – amending the Law on Health, protecting citizens from unnecessary 
spending through health insurance, increasing the budget for health, establishing 
the University for Medical Sciences, Health Information System, revision of 
essential list of medicines, planning of human resources in professional aspect and 
the like.

In relation to decent work and life and good governance it was discussed that the 
problem remains nepotism and there lacks meritocracy. It is emphasized that there 
should be a reassessment of job vacancies announced in public institutions. It is 
foreseen to have a small but e�cient Government with a total of 12 ministries and a 
reorganization of myriad agencies that Kosovo has.
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RTK – Debat 
On Radio Television of Kosovo “Debat” show was monitored. Of the 17 monitored 
debates, 8 of them covered areas of "Kosovo We Want".
Table 3: The areas of "Kosovo We Want" that were the subject of “Debat”.

The graph for the RTK's show “Debat” shows that LVV has the highest percentage of 
participation in this debate of 23.8 percent, NISMA-AKR-PD with 22.2 percent, 
PDK with 20.6 percent, AAK-PSD with 17.5 percent, and LDK with a significantly 
lower percentage compared to previous parties with 11.1 percent and PEK with 4.8 
percent. But we can say that the first three parties in the ranking have no big 
di�erence between them.

During the discussions in “Debat”, besides presenting the problems related to 
economic development, also there were presented proposals or promises to solve 
these problems. It is noted that problematic are the lack of a national strategy for 
economic development, the rule of law, the informal economy, the clientelistic 
aspect of business and the allocation of subventions in agriculture on a clientelistic 
basis. Some of the key promises made by political representatives during the 

Debat

Number of debates monitored

Number of debates that covered the areas of "Kosovo We Want"

17

8

PARTIES PARTICIPATING IN DEBAT

Figure 8: Parties that participated in “Debat” expressed as a percentage.
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discussions were: economic growth of 7-8 percent, combating informality and 
corruption, equal treatment before the law for all businesses, establishing a 
Commercial Court, drafting a law on internal trade, development of agriculture, the 
establishment of the Development Bank and the creation of the Sovereign Fund. 
Also, fiscal policies were proposed for the benefit of the development of agriculture 
and the economy in general, as well as the management of tax/fiscal laws and 
policies, such as lowering the tax rate, putting in place incentives to support the 
sustainable development of small and medium-sized enterprises, such as reducing 
public debt and increasing economic well-being.

Regarding the field of education during the discussions in “Debat” it was 
emphasized that politics tried to instrumentalize this field, while reforms to regulate 
this field have stalled depending on the parties in power. It is noted that only 3.5 
percent of children are involved in preschool education. It even appears that all 
problems related to education are in the didactic, infrastructural and administrative 
field. Opening of public universities without any criteria is also highlighted as a 
problem in itself. The steps to be taken according to political representatives during 
the discussions in “Debat”, among others included: full autonomy of institutions 
dealing with quality assessment in education, installation of meritocracy in the 
education system, increasing the number of inspectors in education and dual 
system of education. Other concrete proposals presented are: correction of 
textbooks, all-day classes, inclusion of children in pre-school education from age 4 
to 5 years, advancement of teachers through training, digitization of schools, 
installation of critical thinking among students, and higher admission threshold for 
students in the Faculty of Education.

For solving problems regarding healthcare and for improving the health system in 
general, political representatives made a number of proposals and promises. Among 
the proposals and promises made were: creation of a health insurance package, 
quality healthcare services, amending legislation, Health Information System (HIS) 
and protocols, creation of Essential List of Medicines based on HIS, healthcare to 
have combined form of financing as the budget is mainly centralized, to increase 
investments on tertiary and secondary level, as well as to have decentralization of 
hospitals. Engagement in disease prevention through systematic visits to schools is 
highlighted as an important step, along with the provision of mobile teams for home 
health service.

Decent work and life was discussed through specific proposals such as: employment 
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through the creation of an Employment Fund, increasing the minimum wage, 
protecting work in private sector where it is defined by law that contracts in this 
sector be of two years duration.

The graph for “Debat Plus” shows that LVV, PDK and the coalition NISMA-AKR-PD 
have the same percentage of participation in this debate, each with 22.7 percent, 
LDK with 18.2 percent, AAK-PSD with 13.6 percent. Also, this show did not have 
representation of political entities from minorities.

RTV Dukagjini – Debat Plus
On RTV Dukagjini the “Debat Plus” show was monitored. Of the 14 monitored 
debates, 11 of them covered areas of "Kosovo We Want".
Table 4: The areas of "Kosovo We Want" that were the topic of “Debat Plus”.

Debat Plus

Number of debates monitored

Number of debates that covered the areas of "Kosovo We Want"

14

11

PARTIES PARTICIPATING IN DEBAT PLUS

Figure 9: Parties that participated in “Debat Plus” expressed as a percentage.
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Development Bank, the Sovereign Fund, the elimination of monopolies, the new law 
on internal trade, relocation of VAT within the state of Kosovo, the scaling of 
corporate income tax, and refund of excise tax for producers who export.

The main problems in the field of education presented by political representatives 
are the low participation of children in early education, political interference in 
education and the dismissal of the board of the Accreditation Agency. Given 
proposals and promises were: improving conditions in existing kindergartens, 
increasing participation at preschool education to 50 percent, full-day learning, 
building campuses for secondary schools, new textbooks, and vocational education 
through a cross-sectorial approach in combination with the Employment Agency. 
With regard to higher education, it was promised that in two years the Accreditation 
Agency will return in the state it should be, higher education free of charge, fund for 
scientific research, scholarships for students – in particular for women and girls and 
depolitization of the education system.

To solve problems related to decent work and life, during the discussions in “Debat 
Plus” it was noted that anyone who has a salary of up to 300 euros does not pay tax; 
there was also a promise to increase salaries in private sector. As nepotism remains 
quite a big problem directly a�ecting the public sector, during the debates was 
proposed the adoption of the Anti-nepotism Law as well as digital recruitment. Also, 
protecting workers, minimum wage, strengthening the Labour Inspectorate, 
pension reforms, social security fund and other policies were some of the proposals 
and promises given during the discussions in “Debat Plus”.

T7 – Pressing
At T7, was monitored the show called “Pressing”, and of total 15 monitored debates, 
10 have covered the areas of "Kosovo We Want"
Chart 6: The areas of “Kosovo We Want” that were topic in “Pressing”.

Pressing

Number of debates monitored

Number of debates that covered the areas of “Kosovo We Want!”
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As shown in the graph above, in “Pressing” LVV leads in terms of participation with 
26.7 percent, second is NISMA-AKR-PD with 22.2 percent, third is AAK-PSD with 
20 percent, fourth is LDK with 15.6 percent, fifth is PDK with 13.3 percent and the 
last one is PEK with 2.2 percent. It is important to note that in certain parts of the 
show “Pressing” space was given to political candidates who run for the first time in 
the national elections in order to promote themselves and initiatives they will 
undertake if elected as MPs in Assembly of Kosovo.

The main problems discussed in relation to education during the debates in 
“Pressing” were mainly related to curricula, teaching, the heavy weight of bags with 
books that children are carrying on daily basis and the low number of publications by 
universities. In debates is discussed about revival of education through bottom-up 
reforms, initially by development of education system in the preschool level, which 
would a�ect in key growth of children taking place in kindergartens. There further 
come to the fore promises as: all-day learning, digitization and the State Matura 
exam revisions. Special emphasis during the debates was also given to the teacher 
performance evaluation.

In the context of economic development, besides presenting the problems 
characterizing this area, particular o�ers, proposals or promises were presented for 
regulating and advancing of this area.  Aside from raising the state budget of Kosovo 
up to € 3 billion, during “Pressing” debates, investments in infrastructure, foreign 
direct investment, fiscal policy, competitiveness (combating the informal 
economy), establishing of Commercial Court and Kosovo Development Fund were 
promised. In addition, among other promises from the political representatives 
were: decrease of informality up to 4 percent, stopping of tax evasion, zero tax for 

PARTIES PARTICIPATED IN PRESSING

Figure 11: Parties participated in “Pressing” expressed as a percentage.
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all diaspora migrants investing in Kosovo, removal of homologation, removal of 
green card and the establishing of Development Bank.

One of the main problems presented in “Pressing” regarding the health system was 
the lack of health insurance. As result, collection of premiums and functionalization 
of the Health Insurance Fund was one of the promises given by political 
representatives during “Pressing” discussions. It is promised increase of budget for 
the first year of governance to € 200 million. Regarding welfare, it is promised an 
increase of basic pension up to 80 per cent, medicines reimbursement for retirees, 
allowances for children up to two years of age in amount of € 20, whereas for 
children and youth up to 16 years of age it is foreseen to receive allowances in 
amount of € 10.

Problems related to decent work and life and good governance mainly arise in the 
context of employment, where nepotism and lack of meritocracy in the public 
sector remain an issue. Whereas commitment to workers' rights and raising the 
minimum wage is promised that it will not be lacking. The public administration 
reform is emphasized to be very important where it is proposed that redundant 
employees in public institutions may switch to working as labour inspectors and 
education inspectors.

KTV – Rubikon 
At KTV, was monitored the show called “Rubikon” and of 13 monitored debates, 7 
covered the areas of "Kosovo We Want".
Table 5: The areas of “Kosovo We Want” that were topic in “Rubikon”.

Rubikon

Number of debates monitored

Number of debates that covered the areas of “Kosovo We Want”

13

7
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The graph for parties that participated in “Rubikon” shows that PDK leads as regards 
participation with 30.2 per cent, second comes LVV with 23.3 per cent, AAK-PSD 
with 18.8 per cent, LDK with 14 per cent, and NISMA-AKR-PD with 14 per cent. It is 
worth noting that other small political entities, especially those from minorities, did 
not participate in “Rubikon” either.

Among the major issues related to education, which were addressed in discussions 
in “Rubikon” was the politicization of the education system. On the other hand, 
according to political representatives who have participated in “Rubikon”, 
de-politicization of education will be one of the steps that will be taken in regulating 
this system. In addition, reducing the number of private colleges and filtering out 
public universities were some of the proposals made by political representatives in 
the discussions. Similar to other TV debates, in “Rubikon” as well were put forward 
the following proposals: revision of textbooks, enhancing vocational education, free 
higher education, a scholarship system and establishment of the Scientific Research 
Fund.

Nepotism and the lack of equal opportunities in employment are some of the 
problems a�ecting the area of employment, and one of the promises put forward 
was the adoption of the Anti-nepotism Law.

With regard to healthcare, the promises that are made during “Rubikon” discussions 
were as follows: functionalization of health insurance fund within a period of eight 
months and establishment of HIS.

PARTIES PARTICIPATED IN RUBIKON

Figure 10: Parties that participated in “Rubikon” expressed as percentage
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RTV 21 – Debat Përnime 
At RTV 21, was monitored the show called “Debat Përnime”. From 11 monitored 
debates, 9 covered the areas of "Kosovo We Want"
Table 7: The areas of “Kosovo We Want” that were topic of “Debat Përnime”.

The graph shows that in “Debat Përnime” there is noted a diversity of participating 
parties, especially those from minorities. Coalition AAK-PSD leads with 27.6 per 
cent, LDK ranks second with 23.7 per cent, LVV third with 21.1 per cent, PDK ranks 
fourth with 11.8 per cent and Nisma ranks fifth with 9.2 per cent. Regarding political 
entities from minorities, PDAK leads with 2.6 percent, NDS with 2.6 and SDA with 
1.3 percent.

During discussions in “Debat Përnime” format some of the conclusions made were 
that the weakest point as regards education is precisely the higher education and 
that there is a need to analyse the situation of public universities, starting with their 
large number. Dismissal of the Board of Accreditation Agency and politicization of 
the education system were regarded to be a major issue.

Debat Përnime

Number of debates monitored

Number of debates covering the areas of “Kosovo We Want!”

11

9

PARTIES PARTICIPATED IN DEBAT PËRNIME

Figure 12: Parties that participated in Debat Përnime expressed as percentage.
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In “Debat Përnime” was promised pre-primary education for every child, free 
kindergarten for every child- one public kindergarten for every 1,000 residents, 
revision of pre-primary institutions curricula and full-day learning. Among other 
promises was the equipping of schools with laboratories, free meals for students 
and free medical examination in primary schools. A dual education system for 
vocational secondary schools has been further proposed. As for higher education, it 
is promised to be free in public universities and that there will be awarded 1,000 
scholarships for talented girls. Another promise was the doubling of budget in the 
field of education.

During the discussions in the field of education, political representatives promised 
merit-based teacher recruitment and de-politicization in the process of selecting 
school principals. In addition, the teacher promotion scheme or the appraisal of 
their performance were mentioned as some of the steps to be taken, depending on 
which political parties win the mandate to govern the country. With regard to the 
Kosovo Accreditation Agency and the State Quality Commission it has been stated 
that there will be no political interference. Whereas, the recruitment of education 
inspectors and their work will be independent from political dictates.

The increase of the state budget by 3 billion and economic growth by up to 7 
percent continued to be some of the promises in relation to the economy even in 
“Debat Përnime”. The same holds for promises regarding funds such as: Credit 
Guarantee Fund, Investment Fund, Sovereign Fund and Development Fund. The 
growth of the manufacturing and export industry, the Development Bank, the Law 
on Internal Trade, and fight against informality were also some of the promises made 
by political representatives. Support for agriculture was part of the proposals or 
even promises made during the discussions, ranging from subsidizing interest rates 
to 100 per cent on loans to farmers, agricultural insurance against various natural 
disasters and a € 600 million grant for four years that will be allocated to small and 
medium-sized businesses, agriculturists and farmers.

Regarding healthcare, during discussions in “Debat Përnime”, some of the promises 
were the improvement of services provided to patients, strengthening of family 
medicine, healthcare for children in kindergartens and schools. In addition, in these 
debates same as in the debates hosted by other TV stations, was promised HIS, a € 
120 million budget for health, family doctor becoming operational and 
decentralization of hospitals.
Regarding good governance, the political representatives who were part of the 
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“Debat Përnime” have promised a Government with 12 ministries where 30 percent 
of the cabinet will be women and the adoption of the Law on Government. The issue 
of nepotism, which was promised to be fought through the adoption of the 
Anti-nepotism Law, was also highlighted. The widely present nepotism also a�ects 
the area of decent work and life, as it is encountered in the public sector and 
especially in the boards of public enterprises, a new recruitment tool is promised, 
the setup of an electronic platform for vacancy announcements by public 
institutions. Whereas in relation to private businesses, it is promised that employees 
in this sector will have 8 hours of work per day - 40 hours per week.

Media monitoring during the election campaign is an important process and 
requires a great deal of civil society involvement. In addition to television media 
monitoring regarding electoral chronicles and political clips, as well as media and 
social networks that Lëvizja FOL has continuously monitored, the monitoring of 
political debates dedicated to the elections was also seen to be of importance. This 
is because it was necessary to monitor these debates in relation to the discussion 
topics if they correspond in this case to the areas of the “Kosovo We Want” 
platform. 

Initially it was important to present a summary of the “Kosovo We Want” platform 
and of the areas for which it advocates and acts in the interest of public about the 
common concept of enhanced  well-being and decent life through quality and 
inclusive education, modern public health, sustainable development and good 
governance. Furthermore, through the monitoring tool we managed to obtain data 
on whether the areas of this platform were the topic of debates and of what was 
discussed, proposed or promised in relation to these areas.

When generating statistics in respect of the overall monitoring, it is noted a gender 
underrepresentation as regards participation in political debates, thus the 
addressing of this issue in a separate chapter was seen to be of utmost importance. 
Besides numbers presented in the graphs that clearly show the large number of men 
participating in the debates (overall statistics for monitoring period show that 79.7 
percent were men and 20.3 percent were women), a legal framework analysis was 

Conclusion
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conducted regarding men and women participation in public life. Consequently, the 
legal framework emphasizes, inter alia, that political parties by their acts are obliged 
to implement measures to promote the equal participation of men and women in 
party organs and bodies. Promoting equal participation of men and women within 
parties naturally leads to promotion outside political parties, especially during 
election campaigns, which includes inter alia participation in political debates 
organised on various televisions.

Whereas, if we look at the findings for each debate monitored within the discussion 
topics and whether these topics also covered the areas of the "Kosovo We Want", 
which in fact was the very purpose of this monitoring, FOL has tried to elucidate the 
findings by providing an overview for each television as part of the monitored 
debate. Regardless of the type of monitored debate, for the same topics there was 
almost the same content of discussions, starting from addressing issues in specific 
areas to the same proposals or promises. It could also be noted that the same 
political representatives participated in televised debates to address the same 
topics. For example, those who were invited to discuss the field of education on one 
television station, the same happened to be present on the other television station 
to discuss the same topic.

The proposals and promises regarding the areas of “Kosovo We Want”, same as 
highlighted above in regard to discussion topics, were mostly similar, but as to the 
extent they were coordinated with each-other, this was dependant on the structure 
of the debate, and in this report we presented them in a generalised form for each 
monitored TV debate. Education reforms, economic growth up to 8 percent, 
various (development, social, investment, sovereign) funds, health insurance along 
with the Health Information System, combating nepotism, de-politicization of 
various processes, were some of the promises made during debates. And this report 
is just an attempt to provide an overview of data analysis on the media, political 
parties, civil society and general public as regards the covering of the areas of 
"Kosovo We Want” These areas are in the interest of all citizens, whereas political 
and media discourse should largely be concentrated around a common concept of 
enhancing well-being and decent life through quality and inclusive education, 
contemporary public health, sustainable development and good governance. 
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