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Përmbledhje ekzekutive

R

aporti “Platforma Kosova që duam në debatet politike g jatë fushatës zg jedhore”
paraqet g jetjet nga monitorimi i g jithsej 111 emisioneve të debateve politike të
disa prej televizioneve të Kosovës para dhe g jatë fushatës zg jedhore të zg jedhjeve nacionale të 14 shkurtit 2021.
Qëllimi i këtij raporti është që të jepet një pasqyrë e të dhënave për mediat, partitë
politike, shoqërinë civile dhe publikun e g jerë në raport me mirëqenien dhe jetën e
dinjitetshme, arsimin cilësor dhe g jithëpërfshirës, shëndetësinë publike, zhvillimin e
qëndrueshëm dhe qeverisjen e mire. Po ashtu, të nxis interesimin e mediave dhe partive politike por edhe publikut në përg jithësi në lidhje me fushat e lartpërmendura, që
janë pjesë e platformës “Kosova që duam”. Përveç kësaj, Lëvizja FOL, ka monitoruar
fushatën zg jedhore të zg jedhjeve të 6 tetorit 2019. Andaj ky raport do të shërbejë
edhe si mjet krahasues mes fushatës zg jedhore të këtyre zg jedhjeve dhe zg jedhjeve
të vitit 2019 marrë parasysh diskutimin në debatet politike për fushat e Platformës
“Kosova që duam”, pjesëmarrjen e partive politike dhe përfaqësimin g jinor.
Lëvizja FOL g jatë periudhës kohore 3 shkurt 2021 deri me 12 shkurt 2021 ka monitoruar emisionet e debateve politike në shtatë televizione të Kosovës, ku janë identifikuar temat që kanë mbuluar fushat e “Kosovës që duam” (KWW-së). Gjetjet kryesore
janë si më poshtë:
 ga 111 debate të monitoruara nga Lëvizja FOL, 56 prej tyre kanë mbuluar
N
fushat e “Kosovës që duam”;
 usha e “Kosovës që duam” që ka të bëjë me zhvillimin ekonomik dhe vende
F
punë, ka qenë tema më e prekur në debatet televizive të cilat janë monitoruar,
në 26.8 përqind. Edukimi për punësim dhe zhvillim është radhitur e dyta, me
14.3 përqind, shëndetësia dhe mirëqenia 14.3 përqind, aktivizmi qytetarë dhe
qeverisja e mirë 8.9 përqind si dhe punë dhe jetë e dinjitetshme ka zënë hapësirë në debate me 5.4 përqind. Ndërkaq, ka pasur debate ku është trajtuar më
shumë se një fushë e KWW-së, kjo ka ndodh në 26.8 përqind të rasteve, dhe në
në 3.6 përqind të rasteve janë trajtuar të g jitha fushat e KWW-së;
 ë lidhje me pjesëmarrjen e grave dhe burrave si përfaqësues politik në debatet
N
e monitoruara, edhe për këtë fushatë zg jedhore, del se gratë janë të nënpërfaqësuara me 25.5 përqind, ndërsa burra në 74.5 përqind.
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 jithashtu, statistikat për secilën parti politike, sa i përket g jinisë, tregojnë se
G
janë të përafërta me statistikat e përg jithshme. Lëvizja Vetëvendosje qëndron
më mirë në përfaqësimin e grave në debatet politike. Pas LVV-së më mirë
qëndron PDK, me 29 përqind gra dhe 71 përqind burra, e pasuar me LDK-në
me 21 përqind gra dhe 79 përqind burra. Kurse NISMA dhe partitë tjera kanë
pjesëmarrje mjaft të ulët të grave në debatet politike.
 ë nivel të televizioneve në kuadër të debateve të monitoruara, numrat paraqesN
in se T7 prinë me numrin më të madh të burrave dhe me nënpërfaqësim të
grave, 90 përqind janë burra dhe 10 përqind gra. Kurse në Kanal 10, 83 përqind
janë burra dhe 17 përqind janë gra, RTK 82 përqind janë burra dhe 18 përqind
gra, Klan Kosova, 81 përqind burra dhe 19 përqind gra, TV Dukag jini me 78
përqind burra dhe 22 përqind gra, KTV me 75 përqind burra dhe 25 përqind gra,
si dhe RTV21 me 38 përqind burra dhe 62 përqind gra.
 jetjet na tregojnë se përqindja më e madhe e pjesëmarrjes së partive politike
G
në të g jitha debatet televizive të monitoruara është e LDK-së me 32.7 përqind,
vijon PDK me 20.2 përqind, e treta është LVV me 16.8 përqind, AAK me 14.4
përqind, NISMA me 9.6 përqind, dhe të tjera me 6.3 përqind.
 urse sa i përket liderëve, të cilët kanë qenë më shumë të pranishëm në debatet
K
televizive g jetjet janë si në vijim: prinë Enver Hoxhaj me 27.3 përqind, pasuar
nga Ramusha Haradinaj me 22.7 përqind, ndërkaq Vjosa Osmani, Avdullah Hoti
dhe Fatmir Limaj me nga 13.6 përqind. Ndërkaq Albin Kurti ka pjesëmarrjen më
të vogël në debate politike, 9.1 përqind.
 ë përg jithësi, trajtimi i problematikave në kuadër të fushave të “Kosovës që
N
duam” nuk ka pasur dallim të madh nga përfaqësuesit politik, pavarësisht se cilit
subjekt politik i kanë takuar. Pavarësisht llojit të debatit të monitoruar, temat e
njëjta kishin pothuajse përmbajtje të njëjtë të diskutimeve. Duke pasur parasysh
situatën e krijuar nga pandemia COVID-19, një hapësirë të madhe ka marrë
tema e shëndetësisë dhe ndikimi i pandemisë në ekonominë e vendit. Nëse krahasojmë premtimet e fushatës zg jedhore me zg jedhjet e 6 tetorit 2019 me ato
të 14 shkurtit 2021, duhet të theksojmë se në fushatën zg jedhore të zg jedhjeve
nacionale të 6 tetorit, kishte një laramani të premtimeve dhe trajtimit të programeve politike.
 a i përket zgjidhjes së problemeve që kanë të bëjnë me shëndetësinë të shkaktuS
ara edhe nga pandemia, ndër premtimet e dhëna në kuadër të kësaj fushe ka qenë
sigurimi i vaksinës kundër COVID-19. Ligji për sigurime shëndetësore, sistemi in-
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formativ shëndetësor, ndërtimi i disa spitaleve regjionale, si dhe sigurimi i barërave
esenciale pa pagesë, ishin disa nga premtimet e dhëna nëpër debate politike.
 ituata e krijuar nga pandemia dhe ndikimi i saj në arsim, ka zënë një hapëS
sirë mjaft të rëndësishme, veçanërisht sanimi i g jendjes së pandemisë, sigurimi
i paisjeve të nevojshme (kompjuterë, tablet dhe furnizimi me internet) në të
g jitha shkollat e Kosovës. Përfshirja e fëmijëve në institucionet parashkollore që
nga mosha 4, licencimi i institucioneve parashkollore private, mësimi tërë ditor
në shkolla, rishikimi i teksteve shkollore, kontrata të përhershme për drejtorët
e shkollave në mënyrë që të mos jenë të ndikuar politikisht si dhe angazhimi i
pedagogëve, psikologëve dhe sociologëve në shkolla ishin disa nga premtimet e
subjekteve politike në debate televizive. Po ashtu, rritja e pagave për 30% në
sektorin e arsimit si dhe rritja e stafit mbështetës në shkolla, u premtuan g jatë
këtyre debateve. Po ashtu, avancimi i shkollave profesionale, rishikim i vazhdueshëm i kurikulave dhe teksteve shkollore u dhanë si premtime g jatë diskutimeve nga subjektet pjesëmarrëse në debate. Sa i përket arsimit të lartë është
propozuar profilizimi i universiteteve, të ketë institute në Universitete, të rriten
fondet për kërkime shkencore si dhe të krijohet një platformë anti plag jiaturë.
 ë lidhje me zhvillimin ekonomik, disa prej premtimeve kryesore nga përfaqëN
suesit politik g jatë diskutimeve ishin: subvencionim i normave të kredive për biznese, investime të mëdha publike përmes fondeve të BE-së dhe Marrëveshjes
së Uashingtonit, vazhdimi i subvencionimit në sektorin e bujqësisë dhe subvencionimi i sektorit të teknolog jisë informative. Gjatë debateve është premtuar edhe ndihmë për biznese përmes kredive të buta, ndihmë të qytetarëve në
formë të transfereve dhe lehtësira fiskale. Më tutje është premtuar lirimi nga
tatimi në fitim për bizneset që eksportojnë dhe stimulimi i prodhimit të produkteve ushqimore. Projekti i gazsjellësit, fuqizimi i gruas dhe të rinjve në biznes,
ishin po ashtu ndër premtime e dhëna g jatë fushatës zg jedhore.
 ë raport me punën dhe jetën e dinjitetshme është diskutuar për rritjen e
N
pagës mesatare në sektorin privat, respektimi i Lig jit të punës, rritjen e numrit
të inspektorëve të punës, si dhe për reformimin e skemës pensionale.
 everisjes e mirë, ishte fusha më pak e prekur g jatë debateve të monitoruara.
Q
Kryesisht është premtuar luftimi i korrupsionit dhe forcimi i sundimit të lig jit.
Gjithashtu është theksuar se nuk do të ketë më shumë ministri se që ka pasur në
pranverën e vitit 2020, dhe për çdo ministri do të ketë nga dy zëvendës-ministra,
të cilët do të jenë pa aktakuza.
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Hyrje

P

ërmes mocionit të mosbesimit me 25 mars 2020 shkarkohet Qeveria Kosovës
e udhëhequr nga Albin Kurti i Lëvizjes Vetëvendosje, që ishte partia e parë
në zg jedhjet e 6 tetorit të vitit 2019. Kjo Qeveri u rrëzua pas 50 ditëshit të
qeverisjes. Më pas me 3 qershor votohet Qeveria Hoti, e cila qeverisi për 10 muaj.
Gjykata Kushtetuese me një vendim të saj, e shpalli të pavlefshëm votimin e qeverisë
së Kosovës të udhëhequr nga Avdullah Hoti. Po ashtu, Gjykata Kushtetuese në Aktg jykimin e 21 dhjetorit të vitit 2020, thotë se duhet mbahen zg jedhje të reja. Këtë
vendim Gjykata Kushtetuese e mori pas ankesës që Lëvizja Vetëvendosje e bëri, duke
kërkuar interpretim për votën e një deputeti nga radhët e pakicave, i cili ishte i dënuar
me vendim të prerë të Gjykatës. Kjo situatë solli edhe shpalljen e zg jedhjeve nacionale
të jashtëzakonshme me 14 shkurt, 2021. Duhet të theksohet se të dyja Qeveritë u
ballafaquan me situatën e krijuar nga pandemia COVID-19, që vazhdon të jetë sfidë.
Ndërkaq, shoqëria kosovare përveç ballafaqimit me situatën e krijuar nga pandemia, u
ballafaqua me një krizë institucionale të krijuar nga politika dhe me një fushatë zg jedhore ku nuk u respektuan masat anti covid nga partitë politike.
Pavarësisht dhjetë ditëshit zyrtarë të fushatës zg jedhore, debatet politike nëpër televizione vetëm kishin filluar shumë më herët. Në anën tjetër, platforma “Kosova që
Duam” edhe për këto zg jedhje e pa të udhës që të bëhet monitorimit i debateve politike, sikurse për Zg jedhjet e 6 tetorit të vitit 2019. Nga ky monitorim është publikuar
raporti “Platforma Kosova që duam në debatet politike g jatë fushatës zg jedhore” në
nëntor 2019, si pikë referuese dhe krahasuese me raportin për zg jedhjet e 14 shkurtit
të këtij viti dhe për raportet që do të vijnë si rezultat i monitorimit të zg jedhjeve të
ardhshme.
Lëvizja FOL, si anëtare e platformës “Kosova që duam” ka për mision të saj 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 lig jeve të ndryshme, e g jithashtu monitorimin
e partive politike edhe g jatë fushatave zg jedhore, kryesisht në aspektin e paraqitjes
mediale.
Vlerë e shtuar e këtij raporti është se për herë të dytë paraqiten të g jetjet 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. Me ç ‘rast ky raport jep hapësirë të kra-
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hasimit të g jetjeve g jatë monitorimit të debateve politike të zg jedhjeve nacionale te
6 tetorit të vitit 2020 si dhe atyre të 14 shkurtit të këtij viti. Statistikat e dala nga
ky raport përfshijnë numrin e debateve për secilin televizion të monitoruar, partitë
pjesëmarrëse në debate, përfshirjen g jinore në debate dhe të ng jashme. Kurse pjesa
kualitative përfshinë analizën e të dhënave sa i përket fushave të “Kosovës që duam”.
Struktura e këtij raporti është si në vijim: kapitulli i dytë përmban qëllimin dhe metodolog jinë 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 g jinore në debatet e mbajtura nga TV-të kombëtare; kapitulli i pestë paraqet
g jetjet nga monitorimi i debateve politike në raport me fushat e “Kosovës që duam”; si
dhe kapitulli i g jashtë paraqet përmbylljen në bazë të analizës së raportit; dhe në fund
paraqiten rekomandimet.

10 PLATFORMA “KOSOVA QË DUAM”
NË DEBATET POLITIKE GJATË FUSHATËS ZGJEDHORE

Qëllimi dhe metodolog jia

P

una e Lëvizjes FOL në kuadër të platformës “Kosova që duam”, misioni i saj dhe
përvoja e saj në monitorimit të proceseve të ndryshme në Kosovë, duke filluar
nga institucionet publike, kornizat lig jore dhe aktiviteteve të ndryshme, ka bëre
të mundshme edhe monitorimin e fushatave zg jedhore përg jatë viteve. FOL ka qenë
e angazhuar në monitorimin e debateve politike në zg jedhjet e 6 tetorit 2019, si dhe
ka monitoruara zg jedhjet nacionale 14 shkurtit 2021.
Për të monitoruar debatet politike në mënyrë që të identifikohen temat që korrespondojnë me fushat e platformës “Kosovë që duam”, monitoruesit Lëvizjes FOL
kanë zhvilluar instrumentin e monitorimit. Fillimisht janë nxjerrë të dhëna statistikore
në lidhje me televizionet dhe emrat e debateve, partitë pjesëmarrëse, përfaqësuesit
politik pjesëmarrës në debate si dhe g jininë. Po ashtu, është analizuar se cila fushë
e platformës “Kosova që duam” është temë e diskutimit në debate politike dhe nëse
janë dhënë propozime apo premtime konkrete në fushat e monitoruara. Çka është e
rëndësishme ky instrument përmban pjesën e komenteve, aty ku monitoruesit kanë
pasur mundësi që të nxjerrin pjesë konkrete të propozimeve dhe premtimeve nga përfaqësuesit politik përg jatë debateve, e që lidhen me fushat e platformës.
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 apo
edhe vetë moderatorët.
Gjatë periudhës kohore 3 - 12 shkurt 2021 janë monitoruar g jithsej 111 emisione të
debateve politike në shtatë televizione të Kosovës. Krahasuar me zg jedhjet nacionale
të 6 tetorit 2019, në listën e monitorimit është shtuar edhe një televizion, i cili është
Kanal 10. Po ashtu krahasuar me zg jedhjet e vitit 2019, periudha e monitorimit për
zg jedhjet e 14 shkurtit ka qenë me shkurtër, d.m.th. janë monitoruara debatet vetëm
g jatë fushatës zg jedhore.
Tabela e më poshtme tregon se cilat televizione janë monitoruar, si dhe numrin debateve të monitoruara për secilin televizion.
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Tabela 1: Numri i debateve politike të monitoruara për secilin televizion.

EMRI I DEBATIT

NUMRI I DEBATEVE
TË MONITORUARA

RTK

Debat

10

KTV

Zg jedhjet në KOHË, Interaktiv

19

Rubikon, Edicion Zg jedhor

15

Debat Zg jedhor - Zg jedhjet 2021,
CLICK

16

Debat Plus, #DebatPernime

20

Debati Zg jedhor, Pressing Zg jedhor

16

Prime Time, Politiko

15

TELEVIZIONI

Klan Kosova
RTV 21
TV Dukag jini
T7
Kanal 10

PARAQITJA E FUSHAVE TË “KOSOVËS QË DUAM”
NË DEBATET TELEVIZIVE
“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 g jithëpërfshirës, shëndetësisë publike bashkëkohore, zhvillimit të qëndrueshëm dhe qeverisjes së mirë. Duke parë rëndësinë e
fushave të kësaj platforme, ka qenë e rëndësishme që të mbahet një kontinuitet i monitorimit të këtyre fushave përg jatë debateve televizive në zg jedhjet nacionale të 14
shkurtit, ashtu siç është bërë në zg jedhjet e kaluara nacionale.
Lëvizja FOL g jatë monitorimit të emisioneve të debateve politike ka bërë identifikimin
e temave të debateve dhe nëse ato korrespondojnë me fushat e “Kosovës që duam”
(KWW). Gjeg jësisht, 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 dhe g jininë, po ashtu, është monitoruar nëse janë dhënë premtime konkrete në kuadër të fushave të KWW-së.
Nga 111 debate të monitoruara, fushat e “Kosovës që duam” kanë qenë temë diskutimi
në 56 debate. Krahasuar me fushatën zg jedhore të 6 tetorit 2019, ku nga 88 debate
në vetëm 52 prej tyre ishin trajtuar fushat e kësaj platforme. Më poshtë janë paraqitur
në grafikone statistikat që janë nxjerrë nga monitorimi i emisioneve.
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Figura 1: Fushat e Kosovës që duam që kanë qenë temë e emisioneve të debateve politike shprehura në përqindje.
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Grafikoni na paraqet se fushat e “Kosovës që duam” që kanë të bëjnë me zhvillimin
ekonomik dhe vende punë, ka qenë tema më e prekur në debate televizive të cilat
janë monitoruar, shprehur në përqindej 26.8. Edukimi për punësim dhe zhvillim është
radhitur i dyti, me 14.3 përqind, shëndetësia dhe mirëqenia 14.3 përqind, aktivizmi
qytetarë dhe qeverisja e mirë 8.9 përqind si dhe punë dhe jetë e dinjitetshme ka zënë
hapësirë në debate me 5.4 përqind. Ndërkaq, ka pasur debate kur është trajtuar më
shumë se një fushë e KWW-së, kjo ka ndodh në 26.8 të rasteve, dhe në 3.6 përqind të
rasteve janë trajtuar të g jitha fushat e KWW-së.
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Përfshirja g jinore
në debatet e monitoruara

P

ërfaqësimi i barabartë g jinorë në politikë, apo në përg jithësi në hapësirat publike përcaktohet edhe nga Kushtetuta e Republikës së Kosovës, por edhe nga
lig je të caktuara që janë në fuqi. Neni 7 i Kushtetutës (Kushtetuta e Republikës
së Kosovës 2008) siguron barazinë g jinore 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 Lig ji për Barazi Gjinore në nenin 7 paraqet masa të veçanta si: përfaqësim i
barabartë g jinor në të g jitha organet leg jislative, ekzekutive dhe g jyqësore, si dhe në
institucionet e tjera publike, ku arrihet përfaqësim minimal prej pesëdhjetë përqind
(50 përqind) për secilën g jini, përfshirë edhe organet e tyre drejtuese dhe vendimmarrëse (Kuvendi i Republikës së Kosovës 2015).
Ndërkaq, në kuadër të analizës së g jetjeve, përfaqësimi g jinorë nga partitë politike në
debate përg jatë kësaj fushate zg jedhore, mbetet po thuajse e njejtë me një rritje të
lehtë vetëm me 5 përqind, krahasuar me zg jedhjet e 6 tetorit. Gratë dhe vajzat edhe
më tej ishin të nënpëfaqësuara, vetëm 25% e tyre morën pjesë në debate.
Përderisa Ligji për Barazi Gjinore thekson se duhet të ketë përfaqësim prej 50 përqind të
grave, Ligji për Zgjedhjet e Përgjithshme në nenin 27 të tij, parasheh së paku 30 përqind
të jenë burra ose gra (Kuvendi i Republikës së Kosovës 2008), duke reflektuar ngjashëm
edhe në listat zgjedhore të partive politike në zgjedhjet e 14 shkurtit. Duhet të potencohet
se 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 drejtpërdrejt edhe në përfaqësim
në Kuvendin e Kosovës, garanton kuotën 30 përqind për gratë ose burrat.
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 zg jedhore, 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 g jithë kandidatët pa dallim g jinie.
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Figura 2: Përfaqësimi g jinorë në emisionet e debateve politike.politi
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Në lidhje me pjesëmarrjen e grave dhe burrave përfaqësues të partive politike në debatet e monitoruara nga FOL, grafikoni më lartë tregon se 74.5 përqind kanë qenë burra
dhe 25.5 përqind gra. Gjithashtu, nëse i marrim statistikat për secilën parti, numrat
janë si më poshtë:

Figura 3:

Përfaqësimi g jinorë për secilën parti politike në pjesëmarrëse ne debate.
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Ashtu siç shihet në grafikon, Lëvizja Vetëvendosje qëndron më mirë në përfaqësimin
e grave në debatet politike, 51 përqind ishin burra dhe 49 përqind gra pjesëmarrës në
debate. Pas LVV-së më mirë qëndron PDK me 71 përqind burra dhe 29 përqind gra,
e pasuar me LDK-në dhe AAK-në me nga 79 përqind burra dhe 21 përqind gra. Kurse
NISMA dhe partitë tjera kanë pjesëmarrje mjaft të ulët të grave në debatet politike.

Figura 4:

Përfaqësimi g jinorë në televizione në kuadër të debateve.
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E rëndësishme mbetet përfaqësimi g jinorë në kuadër të debateve për secilin televizion. Nga g jetjet tona vërehet se T7 prinë me numër më të madh të burrave dhe
me nënpërfaqësim të grave. Numrat paraqesin se në T7, 90 përqind janë burra dhe 10
përqind gra. Kurse në Kanal 10, 83 përqind janë burra dhe 17 përqind janë gra, RTK, 82
përqind burra dhe 18 përqind gra, Klan Kosova, 81 përqind burra dhe 19 përqind gra, TV
Dukag jini, 78 përqind burra dhe 22 përqind gra, KTV, 75 përqind burra dhe 25 përqind
gra, si dhe RTV21, 38 përqind burra dhe 62 përqind gra.

16 PLATFORMA “KOSOVA QË DUAM”
NË DEBATET POLITIKE GJATË FUSHATËS ZGJEDHORE

Gjetjet nga monitorimi i debateve
politike në raport me fushat e
“Kosovës që duam”

A

shtu siç është theksuar në metodolog ji, këto janë zg jedhjet e dyta të cilat
janë monitoruar g jatë fushatës zg jedhore për fushat e “Kosovës që duam”.
Janë mbledhur statistika të përg jithshme në raport me numrin e emisioneve, numrin e përfaqësuesve politike në debate dhe g jininë, kurse statistikat në raport
me analistët dhe pjesëmarrësit e tjerë në debate nuk kanë qenë objekt i monitorimit
tonë. Janë monitoruar g jithsej 111 emisione të debateve politike nga shtatë televizione
të Kosovës g jatë periudhës kohore 3 - 12 shkurt 2021. Në nënkapitujt në vijim do të
paraqiten g jetjet për secilin televizion, duke pasur parasysh numrin e debateve që i
kanë prekur fushat e “Kosovës që duam”, si dhe përqindjen e pjesëmarrjes së partive
politike në këto debate.
Sa i përket formatit të debateve, kryesisht të g jitha 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 g jitha këto të dhëna janë paraqitur si përqindje totale
për secilën 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
e debateve.
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.
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Figura 5:

Përqindja e pjesëmarrjes së partive politike në debatet televizive.
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Gjetjet na tregojnë se përqindja më e madhe e pjesëmarrjes së partive politike në të
g jitha debatet televizive të monitoruara është e LDK-së me 32.7 përqind, vijon PDK
me 20.2 përqind, e treta është LVV me 16.8 përqind, AAK me 14.4 përqind, NISMA
me 9.6 përqind, dhe të tjera me 6.3 përqind.
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Figura 6:

Pjesëmarrja e liderëve të partive politike në debatet televizive.
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Kurse sa i përket liderëve, të cilët kanë qenë më shumë të pranishëm në debatet televizive g jetjet janë si në vijim: prinë Enver Hoxhaj me 27.3 përqind, pasuar nga Ramush
Haradinaj me 22.7 përqind, ndërkaq Vjosa Osmani, Avdullah Hoti dhe Fatmir Limaj
me nga 13.6 përqind. Kurse Albin Kurti ka pjesëmarrjen më të vogël në debate me 9.1
përqind.
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KLAN KOSOVA – RUBIKON, EDICION ZGJEDHOR
Në televizionin e Klan Kosovës është monitoruar debati politik Rubikon dhe Edicioni
Zg jedhor. Janë monitoruar g jithsej 15 debate, ku vetëm 2 prej tyre kanë mbuluar fushat e “Kosovës që duam”.

Fushat e Kosovës që duam që ishin temë e debateve në Rubikon dhe
Tabela 2:
Edicioni Zg jedhor.

Rubikon, Edicon Zg jedhor

Figura 7:

Numri i debateve të monitoruara

15

Numri i debateve që kanë mbuluar Fushat e Kosovës që duam

2

Partitë që kanë marrë pjesë në Rubikon dhe Edicioni Zg jedhor të shprehura në përqindje..
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Grafikoni për debatin Rubikon dhe Edicioni Zg jedhor na tregon se LDK ka përqindjen
më të madhe sa i përket pjesëmarrjes ne debate prej 38.6 përqind, PDK dhe AAK me
nga 23.8 përqind, LVV me 14.3 përqind, si dhe NISMA me 9.8 përqind.
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Në lidhje me temat e trajtuara në Zonë Zg jedhore në raport me fushat e “Kosovës
që duam”, shëndetësia, arsimi, zhvillimi ekonomik kanë zënë hapësirën më të madhe.
Pandemia COVID-19, ka bërë që shëndetësia të jetë fushë mjaft e diskutuar, marrë
parasysh edhe ndikimin e saj në ekonomi dhe arsim.
Në kuadër të fushës arsimi për punësim dhe zhvillim është potencuar rritja e
pjesëmarrjes në edukimin parashkollor. Po ashtu është diskutuar edhe për rishikimin e
kurikulave, shkollat dig jitale, paraqitjen e një pasqyre të plotë se çka është duke ndodh
në arsimin fillor dhe universitar, si dhe për mësimin g jithë ditor.
Sa i përket zhvillimit ekonomik, rimëkëmbja ekonomike ishte njëra nga propozimet e
dhëna g jatë debateve. Kjo përfshinte, parashikimin e fondit prej 1 miliard euro që do të
fokusohej në 3 drejtime: ndihmë ndaj bizneseve (marrja e kredive të buta me interes
jo më shumë se 3.5%), ndihmë qytetarëve (secilit qytetar me 100 euro), lehtësira
fiskale dhe të ng jashme. Po ashtu ka pasur premtime nga kandidatët e partive politike,
për kontribute financiare për biznese private, g jeg jësisht fond mi 500 milion euro për
përkrahjen e këtij sektori përmes granteve dhe kontributeve financiare pa kthim.
Në kuadër të shëndetësisë, menaxhimi i pandemisë ishte një problematikë që ka zënë
në masë të madhe hapësirat e diskutimit. Ndër premtime e dhëna në kuadër të kësaj
fushe ka qenë sigurimi i vaksinës kundër COVID-19 dhe sigurimi i barërave esenciale
pa pagesë.
Në raport me punën dhe jetën e dinjitetshme dhe mirëqenie sociale g jatë debateve
është premtuar rritja e pagës minimale për të punësuarit në sektorin privat dhe rritja e
pensioneve të moshës 40% si dhe rritja e pensioneve kontributdhënëse 30%. Po ashtu është premtuar që pensionistëve kontributdhënës t’iu hiqet kufizimi prej 15 viteve
përvojë pune, pa marrë parasysh se sa kohë kanë dhënë kontribut, duhet të gëzojnë të
pensionimin e plotë.
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RTK – DEBAT
Në Radio Televizionin e Kosovës është monitoruar emisioni Debat. Nga 16 debate të
monitoruara, 6 nga to kanë mbuluar fushat e “Kosovës që duam”.

Tabela 3:

Fushat e Kosovës që duam që ishin temë e Debat.

Debat

Figura 8:

Numri i debateve të monitoruara

10

Numri i debateve që kanë mbuluar Fushat e Kosovës që duam

6

Partitë që kanë marrë pjesë në Debat të shprehura në përqindje.
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Grafikoni për emisionin Debat të RTK na tregon se LDK ka përqindjen më të madhe
sa i përket pjesëmarrjes në debate prej 28.6 përqind, AAK me 25 përqind, PDK dhe
NISMA me nga 21.4 përqind, kurse LVV me një përqindje dukshëm më të vogël në
krahasim me partitë paraprake, me 3.6 përqind, të cilët ishin në fakt kandidatët nga
Lista e Vjosa Osmanit.
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Gjatë diskutimeve në Debat, përveç që paraqiten problemet që kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik, disa prej premtimeve kryesore nga përfaqësuesit politik g jatë diskutimeve ishin: subvencionim i normave të kredive për biznese, investime të mëdha
publike përmes fondeve të BE-së dhe Marrëveshjes së Uashingtonit, vazhdimi i subvencionimit në sektorin e bujqësisë, subvencionimi i sektorit të teknolog jisë informative. Ndërkaq, hekurudhat paraqiten të jenë si parakusht për zhvillimin e sektorit të
mineraleve. Gjatë debateve është premtuar edhe ndihmë për biznese përmes kredive
të buta, ndihmë për qytetarët në formë të transfereve dhe lehtësira fiskale. Më tutje
është premtuar lirimi nga tatimi në fitim për bizneset që eksportojnë dhe stimulimi i
prodhimit të produkteve ushqimore. Projekti i gazsjellësit, fuqizimi i gruas dhe të rinjve
në biznes ishin po ashtu ndër premtime e dhëna g jatë diskutimeve në Debat.
Sa i përket fushës së arsimit gjatë diskutimeve në Debat është vërejtur që kjo fushë ka
qenë mjaft e diskutuar, marrë parasysh edhe propozimet apo premtimet e dhëna për
përmirësimin e kësaj fushe. Normalisht situata e krijuar nga pandemia dhe ndikimi i saj
edhe në arsim, ka zërë një hapësirë mjaft të rëndësishme, veçanërisht sanimi i g jendjes së
pandemisë, sigurimi i paisjeve të nevojshme (kompjuterë, tablet dhe furnizimi me internet) në të gjitha shkollat e Kosovës. Përfshirja e fëmijëve në institucionet parashkollore
që nga mosha 4, licencimi i institucioneve parashkollore private, mësimi tërë ditor në
shkolla, rishikimi i teksteve shkollore, kontrata të përhershme për drejtorët e shkollave në
mënyrë që të mos jenë të ndikuar politikisht, si dhe angazhimi i pedagogëve, psikologëve
dhe sociologëve në shkolla u premtuan g jatë debateve. Rritja e pagave për 30% në sektorin e arsimit si dhe rritja e stafit mbështetës në shkolla, u premtuan g jatë debateve
politike. Po ashtu, avancimi i shkollave profesionale, rishikim i vazhdueshëm i kurikulave
dhe teksteve shkollore u dhanë si premtime g jatë diskutimeve nga partitë pjesëmarrëse
në debate. Sa i përket arsimit të lartë është propozuar profilizimi i universiteteve, të ketë
institute në Universitete, të rriten fondet për kërkime shkencore dhe të krijohet një platformë anti plagjiaturë.
Për zg jidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me shëndetësinë si dhe përmirësimin e
sistemit shëndetësorë në përg jithësi përfaqësuesit politik janë përqendruar në menaxhimin pandemisë COVID-19, siç ishte vaksinimi sa më i shpejtë popullsisë. Mund
të themi se tërthorazi është diskutuar për sigurimet shëndetësore në këta zg jedhje,
krahasuar me fushatën zg jedhore të 6 tetorit 2019, ku kjo pjesë ka zënë hapësirë
shumë të madhe në debate.
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RTV DUKAGJINI – DEBAT PLUS, DEPATPËRNIME
Në RTV Dukag jini është monitoruar emisioni Debat Plus dhe DepatPërnime. Nga 20
debate të monitoruara, 7 nga to kanë mbuluar fushat “Kosovës që duam”.

Tabela 4:

Fushat e Kosovës që duam që ishin temë e Debat Plus dhe DepatPërnime.

Debat Plus
Numri i debateve të monitoruara

20

Numri i debateve që kanë mbuluar Fushat e Kosovës që duam

Figura 9:

7

Partitë që kanë marrë pjesë në Debat Plus dhe DepatPërnime të shprehura në përqindje.

36.6%

43.9%

0%

9.8%

2.4%

7.3%

LVV

LDK

PDK

AAK

NISMA

Të tjera

Grafikoni për Debat Plus dhe DebatPërnime na tregon se LDK ka përqindjen më
të madhe sa i përket pjesëmarrjes në këto debate prej 43.9 përqind, LVV me 36.6
përqind, AAK me 9.8 përqind, NISMA me 2.4 përqind. Ndërkaq, PDK nuk ka marrë
pjesë ne debate g jatë fushatës zg jedhore në TV Dukag jin.
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Në kuadër të zhvillimit ekonomik, në TV Dukag jini është premtuar subvencionimi
i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, si dhe i bizneseve të udhëhequra nga gratë.
Përkrahja e sektorit privat, prodhuesve vendor dhe industrisë është paraparë duke u
mundësuar kredi me interes të ulët dhe ndihmesë në eksportin e produkteve të tyre
jashtë vendit. Ndërkaq, përmes fondit sovran do t’iu mundësohet mërgatës blerjen
e letrave me vlerë. Në këtë drejtim, sa i përket sektorit të bujqësisë, është premtuar
rritja e buxhetit në subvencione, përdorimi i teknolog jisë moderne, dyfishimi i tokave
që janë në ujitje, do të kalohet nga subvencionimi në sipërfaqe në subvencionim me
rendiment dhe çdo fermer do të ketë në telefon numrin identifikues të fermës përmes
së cilës do të aplikohet edhe subvencionimi. Po ashtu partitë pjesëmarrëse në debate
kanë theksuar se do të angazhohen në eliminimin e të g jitha barrierave tatimore dhe
kompensimet për dëmet nga vërshimet deri në 80 përqind.
Në lidhje me arsimin, përfaqësues të partive politike, premtuan se kjo fushë është
shpallur si prioritet kombëtarë, duke premtuar avancim të teknolog jisë, ndërtimin
e kuadrove dhe profesionalizimin e mësimdhënësve. Ndërtimi i kopshteve të reja,
dig jitalizimi i të g jitha shkollave, krijimi i kushteve të mira nëpër shkolla, vlerësimi i
mësuesve, ishin po ashtu disa pre premtimeve të dhëna në kuadër të debateve.
Sa i përket fushës së shëndetësisë, g jatë debateve është propozuar që të bëhet vlerësimi i nevojave për krijimin e spitalit të ri dhe krijimi i kushteve të qëndrueshme për
të g jithë mjekët. Deri në fund të vitit është premtuar vaksinimi i 50 - 60 përqind të
popullatës. Po ashtu, është premtuar edhe departizimi i shëndetësisë, ku çdo konkurs
publik në Ministri të Shëndetësisë do të monitorohet dhe do të ftohet çdo palë e interesit dhe shoqëria civile. Ndërkaq, përmes një strateg jie do të bëhet një planifikim i
qartë, se si duhet vepruar me specializantët si dhe mos të ketë mungesë të barërave në
spitale nga lista esenciale.
Në kuadër të qeverisjes së mirë, është premtuar se nuk do të ketë më shumë ministri se që ka pasur në pranverën e vitit 2020, dhe për çdo ministri do të ketë nga
dy zëvendës-ministra, të cilët do të jenë pa aktakuza. Luftimi i korrupsionit fuqizimi i
institucioneve të drejtësisë, paraqitet si prioritet nga partitë politike. Ag jencia kundër
Korrupsionit duhet të ketë përg jeg jësi shtesë si dhe duhet të plotësohet Lig ji për
Konfliktin e Interesit. Si dhe, një ndër lig jet e para që do të kaloj në Kuvend do të jetë
Lig ji Anti-Mafia.
Punësimi është paraqitur si prioritet nga disa parti. Fëmijët deri në dy vjeç do të marrin
një shumë prej 20 euro, ndërsa fëmijët mbi 2 vjeç deri në 16 vjet, do të marrin nga 10
euro. Ndërkaq paga minimale për sektorin privat do të jetë 250 euro.
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T7 – PRESSING ZGJEDHOR, DEBAT ZGJEDHOR
Në T7 është monitoruar emisioni Pressing dhe Debat Zg jedhor, ndërsa nga g jithsej 16
debate të monitoruara, 12 prej tyre kanë mbuluar fushat e “Kosovës që duam”.

Tabela 5:

Fushat e Kosovës që duam që ishin temë e Pressing dhe Debat Zg jedhor.

PRESSING dhe Debat Zg jedhor

Figura 10:

Numri i debateve të monitoruara

16

Numri i debateve që kanë mbuluar Fushat e Kosovës që duam

12

Partitë që kanë marrë pjesë në Pressing, Debat Zg jedhor të shprehura në përqindje.

0%

52.4%

33.3%

0%

14.3%

LVV

LDK

PDK

AAK

NISMA

Siç shihet në grafikonin më lartë, në Pressing LDK prinë me pjesëmarrje me 52.4
përqind, e dyta është PDK me 33.3 përqind, e treta është NISMA 14.3 përqind, kurse
LVV dhe AAK nuk kanë marr pjesë në debate përg jatë fushatës zg jedhore. Njejtë si
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në zg jedhjet e 6 tetorit edhe g jatë fushatës zg jedhore të 14 shkurtit, është e rëndësishme të theksohet që në pjesë ta caktuara të debateve në T7 i është dhënë hapësirë
kandidatëve politik që kanë garuar për herë të parë në zg jedhjet nacionale, në mënyrë
që ta promovojnë veten e tyre dhe iniciativat që do t’i ndërmarrin në rast se zg jedhën
deputetë të Kuvendit të Kosovës.
Ndikimi i pandemisë COVID-19, vazhdon të jetë mjaft i shprehur edhe në arsim, andaj
shumë çështje u diskutuan në kuadër të këtij ndikimi. Ndër premtimet që u dhanë në
kuadër të fushës së arsimit, ishte paisja e shkollave dhe nxënësve me tablet. U premtua
po ashtu, trajnimi dhe rritja e pagave për mësimdhënës, g jithëpërfshirja e fëmijëve me
nevoja të veçanta në arsim dhe fondi për talent. Në lidhej me nivelin parashkollor, disa
prej premtimeve ishin pjesëmarrja e fëmijëve në kopshte dhe përkrahja e fëmijëve me
nga 40 euro deri në vitin 2022.
Në kuadër të zhvillimit ekonomik, paraqitet si propozim rikuperimi nga dëmet që i ka
shkaktuar pandemia. Fondi i rimëkëmbjes do të ishte 1 miliard euro që do të merrej nga
Ag jencia Kosovare e Privatizimit, buxheti i Kosovës, fondi i garancive të kredive dhe
mjetet që vijnë nga borxhi publik. Ky fond do të shërbente për biznese dhe qytetarë.
Po ashtu është premtuar pakoja e ndihmës për biznese, g jeg jësisht për ndërmarrjet
prodhuese, gastronominë dhe për biznese tjera të mesme, miratimin e lig jit për tregti
të brendshme, fuqizimi në treg i produkteve vendore si dhe eksportimi i tyre.
Ndër problemet kryesore të paraqitura në debatet e T7 në lidhje me sistemin shëndetësorë, ishin politikat e gabuara shëndetësore dhe një plan strateg jik jo i duhur. Në këtë
drejtim edhe mungesa e një sistemi informativ shëndetësorë dhe mungesa e sigurimeve shëndetësore ishin ndër problematikat e diskutuara në debate. Ndër prioritetet
që u paraqiten e që duhet të merren masa ishte shëndeti i qytetarëve në periudhën e
pandemisë, vaksinimi i popullatës, Lig ji për Sigurime shëndetësore, Sistemi informativ,
ndërtimi i spitalit të Podujevës, ekipet mobile në shtëpi, si dhe qendra rehabilituese.
Në lidhje me mirëqenien dhe punësimin, është premtuar respektimi i të drejtave të
veteranëve, luftimi i varfërisë, reformimi i sistemit pensional, fondi për sigurime pensionale, shërbimet sociale me fokus fëmijët me aftësi të kufizuara dhe të drejtat e
punëtorëve. Për sektorin privat është paraparë rrogë minimale 300 euro, rritja e eksportit të produkteve vendore, rritja e numrit të inspektorëve dhe ndarja e një buxheti
rreth 15 milion euro për start up biznese.
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KTV – ZGJEDHJET NË KOHË, INTERAKTIV
Në KTV është monitoruar emisioni Zg jedhjet në KOHË dhe Interaktiv. Janë monitoruar g jithsej 19 debate, ku 15 prej tyre kanë mbuluar fushat e “Kosovës që duam”.

Tabela 6:

Fushat e “Kosovës që duam” që ishin temë e Rubikon.

Zg jedhjet në KOHË dhe Interaktiv

Figura 11:

Numri i debateve të monitoruara

19

Numri i debateve që kanë mbuluar Fushat e Kosovës që duam

15

Partitë që kanë marrë pjesë në Debat Plus dhe DepatPërnime të shprehura në përqindje.

27.8%

22.2%

27.8%

16.7%

2.8%

2.8%

LVV

LDK

PDK

AAK

NISMA

Të tjera

Grafikoni për partitë pjesëmarrëse në Zg jedhjet në KOHË dhe Interaktiv na tregon se
LVV dhe PDK prijnë me nga 27.8 përqind, më pas vije LDK me 22.2 përqind, AAK me
16.7 përqind dhe NISMA me 2.8 përqind.
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Ndër problemet kryesore në lidhje me arsimin, g jatë diskutimeve në debatet e monitoruara në KTV, janë dhënë një varg propozimesh dhe premtimesh. Në kuadër të
edukimit parashkollor, është premtuar përfshirja e fëmijëve në edukimin e hershëm
0-5 dhe lirimi nga pagesat për kopshte për familjet me g jendje të rëndë ekonomike.
Në këtë drejtim, janë premtuar edhe 160 kopshte të reja. Rishikimi i kurikulave, dig jitalizimi i teksteve shkollore, mësimi online, marrë parasysh edhe ndikimin e pandemisë
është parë si një hap mjaft i rëndësishëm që duhet të adresohet. Një ndër premtimet
e dhëna ishte edhe mësimi tërë ditor në shkolla dhe heqja e vlerësimit për klasat 1 – 4.
Theks të veçantë nëpër debate i është dhënë edhe avancimit të arsimit të mesëm profesional dhe zhvillimit të shkathtësive të buta. Për familjet në asistencë sociale është
premtuar shkollim universitar pa pagesë. Ndërkaq, është propozuar krijimi i një fondi
për bursa dhe hulumtime shkencore si dhe rritja e fondit për institucionet e pavarura
shkencore. Po ashtu, është parë e nevojshme një profilizim më i thukët i universiteteve
dhe pavarësi e Ag jensionit të Akreditimit.
Nepotizmi dhe mungesa e mundësive të barabarta në punësim janë disa prej problemeve që prekin fushën e punësimit, kurse njëri nga premtimet e dhëna ishte edhe
miratimi i Lig jit kundër nepotizmit.
Në lidhje me shëndetësinë, premtimet që janë dhënë g jatë diskutimeve në Zg jedhjet në KOHË dhe Interaktiv ishin: menaxhimi i pandemisë, vaksinimi i rreth 60 – 70
përqind të popullsisë brenda vitit të parë, 40 milion euro në vit për shëndetësi, sigurimet shëndetësore, lista esenciale e barërave dhe fuqizimi i sistemit publik shëndetësor. Po ashtu, janë premtuar 150 milion euro investime në infrastrukturë, duke
përfshirë ndërtimin i spitaleve në Prishtinë dhe Podujevë.
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RTV 21 – DEBAT ZGJEDHOR - ZGJEDHJET 2021, CLICK
Në RTV21 është monitoruar emisioni Debat Zg jedhor - Zg jedhjet 2021 dhe CLICK.
Nga 16 debate të monitoruara, 7 prej tyre kanë mbuluar fushat e “Kosovës që duam”.

Tabela 7: Fushat e “Kosovës që duam” që ishin temë e Debat Zg jedhor - Zg jedhjet
2021 dhe CLICK.

Debat Zg jedhor Zg jedhjet 2021 dhe CLICK

Figura 12:

Numri i debateve të monitoruara

16

Numri i debateve që kanë mbuluar Fushat e Kosovës që duam

7

Partitë që kanë marrë pjesë në Debat Zg jedhor Zg jedhjet 2021 dhe CLICK të shprehura në përqindje.

5.9%

29.4%

26.5%

17.6%

5.9%

14.7%

LVV

LDK

PDK

AAK

NISMA

Të tjera

Në bazë të grafikonit del se në Debat Zg jedhor - Zg jedhjet 2021 dhe CLICK, LDK
prinë me pjesëmarrje, me 29.4 përqind, PDK është e dyta me 26.5 përqind, e treta
është AAK me 17.6 përqind, NISMA dhe LVV me nga 5.9 përqind.
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Gjatë diskutimeve në Debat Zg jedhor - Zg jedhjet 2021 dhe CLICK u dhanë premtime
duke filluar nga arsim i barabartë për të g jithë, deri te rritja e pagave për mësimdhënës
prej 700 deri në 800 euro. Duke ju përshtatur rrethanave të pandemisë, u premtuan kushte më të mira për mësim online, duke mos anashkaluar edhe përmirësimin e
infrastrukturës nëpër shkolla. Gjatë debateve u premtua po ashtu arsim në përputhje
me tregun e punës si dhe numër më të madh të bursave për studentë, buxhet i shtuar
në sektor të arsimit, ndryshimi i teksteve shkollore me standarde më të larta, shujta e
fëmijëve prej klasës së parë deri në të pestën, si dhe zhvillim të shkollave profesionale.
Luftimi i pandemisë ishte një nga prioritet e theksuara g jatë debateve në RTV21,
me ç ‘rast u premtua sigurimi i vaksinave dhe vaksinimi i 60 përqind të popullatës.
Ndër premtimet tjera të dhëna, ishte furnizimi me barna, efikasiteti i shërbimeve
mjekësore, rritja e pagave të mjekëve, rritja e buxhetit për shëndetësi, ndërtimi i tri
spitaleve reg jionale, dig jitalizimi i kartelave, mjeku familjar, si dhe sistemi i sigurimeve
shëndetësore.
Marrë parasysh zhvillimin ekonomik, është premtuar ndarja e fondeve emerg jente për
biznese përmes rimëkëmbjes ekonomike, kjo edhe si rezultat i ndikimit të pandemisë
tek bizneset. Është premtuar fond 1 miliard euro investime për biznese dhe 24 milion
euro në bujqësi. Ndër premtimet tjera ishte funksionalizimi i sigurimeve bujqësore,
fokusimi në turizmin malor, ndërtimi i industrisë ushqimore, si dhe stimulimi i rritjes së
investimeve të huaja përmes një ambienti të përshtatshëm lig jor.
Në kuadër të qeverisje së mirë, përfaqësuesit politik që ishin pjesë e debateve kanë
premtuar luftimin e korrupsionit dhe forcimin e sundimit të lig jit. Ndërkaq, sa i përket fushës punë dhe jetë dinjitetshme është premtuar pagë minimale 300 euro për
sektorin privat dhe rritja e ndihmës sociale në 30 përqind, si dhe rritja e numrit të
inspektorëve të punës.
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KANAL 10 - PRIME TIME, POLITIKO
Në Kanal 10 është monitoruar emisioni Prime Time dhe Politiko. Nga 15 debate të
monitoruara, 5 prej tyre kanë mbuluar fushat e “Kosovës që duam”.

Tabela 7: Fushat e “Kosovës që duam” që ishin temë e Debat Zg jedhor - Zg jedhjet
2021 dhe CLICK.

Prime Time dhe Politiko

Figura 13:

Numri i debateve të monitoruara

15

Numri i debateve që kanë mbuluar Fushat e Kosovës që duam

5

Partitë që kanë marrë pjesë në Prime Time dhe Politiko të shprehura në përqindje.

5%

35%

25%

10%

25%

LVV

LDK

PDK

AAK

NISMA

Bazuar në këtë grafikon del se LDK prinë me pjesëmarrje, me 35 përqind, pasuar me
PDK-në dhe NISMA-n me nga 25 përqind, tutje është AAK me 10 përqind dhe LVV
me 5 përqind.

32 PLATFORMA “KOSOVA QË DUAM”
NË DEBATET POLITIKE GJATË FUSHATËS ZGJEDHORE

Gjatë fushatës zg jedhore në Prime Time dhe Politiko është diskutuar kryesisht për
zhvillimin ekonomik dhe mirëqenies sociale si dhe sundimin e lig jit. Në kuadër të zhvillimit ekonomik, është premtuar krijimi i fondit 500 mijë euro për bizneset e prekura
nga Covid, pagesa e pjesës së interesit për agrobizneset që marrin kredi, sigurimi i
garantimit të kredive, subvencionimi i normave të interesit dhe të ng jashme. Po ashtu
është premtuar ulja e tatimit në të ardhurat e korporatave, krijimi i fondit prej 5 milion
eurove për të rinjtë ndërmarrës më specifikisht fuqizimi i sektori privat, i grave dhe të
rinjve në biznes.
Në kuadër të fushës punë dhe jetë e dinjitetëshme, është premtuar rritje e pagës mesatare, respektimi i Lig jit të Punës për rritja e numrit të inspektorëve të punës. Gjatë
diskutimit në debate, u paraqit si mjaft e rëndësishme rishikimi i reformës së asistencës
sociale. Po ashtu, u premtua edhe heqja e kufizimit për 15 vite për pensionet kontribut
dhënëse.
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Përfundim
Monitorimi i mediave g jatë fushatës zg jedhore është një proces i rëndësishëm dhe që
kërkon angazhim të madh edhe të shoqërisë civile. Përveç monitorimit të debateve
politike në mediat televizive përg jatë fushatës zg jedhore të zg jedhjeve të 6 tetorit
2019, u pa të jetë e rëndësishme edhe monitorimin i debateve politike kushtuar zgjedhjeve të 14 shkurtit të këtij viti. Kjo për arsye se ishte e nevojshme që të monitorohen këto debate në raport me temat diskutimit nëse korrespondojnë me fushat e
platformës “Kosova që duam”. Ky raport do të shërbejë si mjet krahasimi me g jetjet e
zg jedhjeve nacionale të kaluara si dhe me zg jedhjen nacionale në ardhmen.
Përmes instrumentit të monitorimit kemi ardhur deri tek të dhënat nëse fushat e Platformës “Kosova që duam” ishin temë e debateve dhe se çka diskutohej, propozohej apo
premtohej në raport me këto fusha.
Gjatë nxjerrjes së statistikave në aspektin e përg jithshëm të monitorimit, u pa një nënpërfaqësim g jinorë i pjesëmarrjes në debate politike, kështu që trajtimi i kësaj problematike mbetet një sfidë që të duhet të adresohet. Edhe pse në kornizën lig jore 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 politike, një g jë e tillë nuk është parë nëpër debate..
Nëse kthehemi te gjetjet për secilin debat të monitoruar në kuadër të temave të diskutimit
dhe sa këto tema kanë mbuluar edhe fushat 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 të debatit të monitoruar. Pavarësisht llojit
të debatit të monitoruar përmbajtja e këtyre diskutimeve ishte pothuajse e njejtë. Një
hapësirë të madhe në debate ka zënë diskutimi i pandemisë COVID-19, si një aktualitet jo
vetëm në Kosovë por në të gjithë botën. Andaj ka pasur dhe propozime dhe premtime pak
a shumë të ngjashme nga partitë politike të paraqitura në debatet televizive.
Premtimet në lidhje me fushat e “Kosovës që duam”, ishin kryesisht të ng jashme, por se
sa ishin ato të bashkërenduara kjo varej edhe prej strukturës së debatit, ku paraqitjen e
tyre në raport e kemi bërë në mënyrë të përg jithshme për secilin debat televiziv të monitoruar. Reformat në arsim, digjitalizimi i shkollave dhe teksteve shkollore, rimëkëmbja
ekonomike, rritja e pagës minimale në sektorin privat, reformimi i skemës pensionale,
menaxhimi i pandemisë, vaksinimi i popullsisë ishin disa prej premtimeve të dhëna g jatë
debateve.
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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 g jerë për mbulimin e fushave të “Kosovës që duam”. Këto fusha janë në interes të të g jithë 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 g jithëpërfshirës, shëndetësisë publike bashkëkohore, zhvillimit të qëndrueshëm
dhe qeverisjes së mirë.

PLATFORMA “KOSOVA QË DUAM” 35
NË DEBATET POLITIKE GJATË FUSHATËS ZGJEDHORE

Rekomandime
Bazuar në g jetjet e monitorimit, ne rekomandojmë:
-

Premtime të matshme dhe programe të qarta të ofruara nga partitë politike.

Diskutim më të g jerë rreth programeve të partive politike. Për një analizë
më të thukët të propozimeve dhe premtimeve të dhëna nga partitë politike duhet që
fillimisht të publikohen programet e secilës parti poltike që garon në zg jedhje, qofshin
ato lokale apo nacionale.
Brenda partive politike rekomandohet që të marrin pjesë kandidatë të ndryshëm në tema të caktuara e jo të jetë i pranishëm i njejti kandidatë në të g jitha 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 g jatë fushatave zg jedhore;
Duhet dhënë hapësirë më të madhe kandidatëve që garojnë për herë të parë
në zg jedhje (qofshin ato lokale apo nacionale);
Duhet dhënë hapësirën e njejtë të g jitha partive politike nga ana televizioneve g jatë debateve në kuadër të fushatës zg jedhore;
Subjektet politike duhet t’i trajtojnë në mënyrë të barabartë të g jitha mediat,
dhe jo të bëjnë selektime sa i përket pjesëmarrjes në debate televizive;
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