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Platforma e Shoqërisë Civile për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut 

 
Siç është përmendur në raportin e Shtëpisë së Lordëve 2017 - 2019 mbi Mbretërinë e Bashkuar 
dhe të ardhmen e Ballkanit Perëndimor, "Paqëndrueshmëria në rajon është e nxitur nga sfida 
serioze dhe të rrënjosura të qeverisjes" – sfidat të cilat janë shoqëruar me praktikën e mbështetjes 
së stabilitetit mbi demokracinë. Kjo ka kontribuar në rritje të "stabilitokracisë" përmes së cilës 
qeveritë autoritare kanë konsoliduar "rrjetet e tyre të patronazhit, duke siguruar një pamposhtësi 
në zgjedhjet në vitet që vijnë" 
(https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldintrel/53/53.pdf). Nga njëra anë, 
shumica e shikon shoqërinë civile si korrektuese për këtë, por nga ana tjetër, shoqëria civile ka 
mbetur e lënë në një paradigmë konsultimi, me mungesë të domosdoshme për të luftuar kapjen e 
shtetit, për të zhvilluar struktura qeverisëse gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme, dhe të 
përforcojë institucione të forta të demokracisë. Në një situatë të përshkallëzimit të tensioneve, 
destabilizimit të palës së tretë, korrupsionit endemik dhe rritjes së polarizimeve brenda dhe mes 
vendeve, është koha për një shoqëri civile rajonale të koordinuar – popujt e Ballkanit 
Perëndimor, të cilët ndajnë një histori të përbashkët – të marrin një pozicion udhëheqës në të 
cilën punojmë së bashku për të ballafaquar me problemet e së kaluarës dhe për të krijuar një të 
ardhme paqësore. 
 
Platforma jonë e shoqërisë civile e merr këtë përgjegjësi. Në këtë samit, qeveritë do të 
angazhohen për të mbështetur vendet e Ballkanit Perëndimor në rrugën e tyre drejt integrimit në 
BE. Por, Procesi i Berlinit nuk ka një mekanizëm të kontrollit dhe monitorimit të integruar dhe 
shtetet anëtare pritëse, ad hoc, nuk kanë autoritet të veprojnë në një kapacitet mbikëqyrës. 
Platforma e Shoqërisë Civile e mbush këtë boshllëk – ne angazhohemi që të punojmë, së bashku 
me qeveritë dhe partnerët ndërkombëtarë, ta mbajmë veten dhe qeveritë tona përgjegjëse për 
avancimin e agjendave sociale, ekonomike dhe politike për integrimin në BE. Për këtë qëllim, 
roli i Mbretërisë së Bashkuar që është organizatore dhe e përkrah Samitin e Londrës, ofron një 
mundësi të rëndësishme për të rritur profilin e angazhimit me OSHC-në, si në përcaktimin e 
agjendës për angazhim në Samitin ashtu edhe për koordinimin, nëpërmjet Ambasadave të 
Mbretërisë së Bashkuar në rajon, me OSHC-në të sigurojë përgjrgjësinë e qeverive, OSHC-ve 
dhe organeve ndërkombëtare në monitorimin e zbatimit të rekomandimeve të Samitit. 
 
Me pothuajse tridhjetë vjet të ndërtimit të kapacitetit, ne kemi ekspertizën – dhe çfarë është më e 
rëndësishme, vullnetin – për të lëvizur vendet tona të shkojnë përpara. Për ne që të marrim këtë 
rol, është e domosdoshme që në këtë samit të zhvillojmë një plan për heqjen e barrierave drejt 
shoqërisë civile rajonale të koordinuar (siç janë kufizimet e vizave për rregulloret e udhëtimit 
dhe të telekomunikacionit që parandalojnë komunikimin midis vendeve të Ballkanit). 
 
Në rolin e saj të ri jashtë Bashkimit Evropian, por si partner në BE dhe Ballkanin Perëndimor, 
Mbretëria e Bashkuar është në fazat e fillimit të gjetjes së mënyrave të reja novatore për 
koordinimin dhe bashkëpunimin me BE-në dhe partnerët bilateralë. Puna me një shoqëri civile 
rajonale të koordinuar është një komponent i rëndësishëm i këtyre partneriteteve të reja. Secili 
prej nesh, duke punuar në mandatet e veta, ndan parime të përbashkëta për avancimin e 
dimensioneve shoqërore, ekonomike dhe politike të agjendës së lidhjes së Procesit të Berlinit. 
Duke ruajtur komunikimin e hapur dhe të rregullt dhe shkëmbimin e informacionit, platforma 



jonë për demokraci dhe të drejtat e njeriut na lejon të sjellim ekspertizën tonë lokale në një rrjet 
rajonal e cila punon në bashkëpunim për të zgjidhur problemet tona të përbashkëta. 
 
Për këtë qëllim, Platforma e Shoqërisë Civile premton: 
 

• Të punojë përtej kufijve dhe sektorëve, në mbështetje të njëri-tjetrit dhe të qeverisë, të 
bashkë-zhvillojnë rajonin, jo si aktorë të fragmentuar që punojnë në projekte afatshkurtra, 
por si vizionarë me aftësi, njohuri dhe ekspertizë që është e rëndësishme për thyerjen e 
mbajtjes së kapjes së shtetit dhe krijimin e Ballkanit Perëndimor unik që punon, në 
bashkëpunim dhe me vullnet të mirë, për një të ardhme të suksesshme dhe të sigurtë; 

• Të udhëheqemi me shembull: duke shmangur retorikën nxitëse, do të krijojmë një mjedis 
të bashkëpunimit politik dhe do të mbajmë vlerat thelbësore të demokracisë, të drejtave të 
njeriut dhe të integritetit. Si modele të diplomacisë publike dhe bashkëpunimit rajonal që 
mund të bashkojnë një Ballkanin Perëndimor të ndarë dhe të polarizuar, puna jonë 
konstruktive do të vendosë barin deri të cilit duhet të rriten qeveritë; 

• Shpresojmë samitit të ardhshëm në Poloni, do të jemi kujtesa institucionale e Procesit të 
Berlinit. Duke u mbështetur në arritjet e mëparshme, ne premtojmë të përdorim Samitin e 
Londrës për të konsoliduar fitimet dhe për të përcaktuar qartë angazhimet në të cilat 
qeveritë mund të pajtohen; 

• Midis tani dhe Samitit të Polonisë 2019, ne do të bëjmë vlerësimin e vazhdueshëm dhe 
evaluimin e progresit drejt zbatimit të këtyre angazhimeve, dhe do të sjellim mësimet e 
nxjerra për të bashkëorganizuar për samitin e vitit të ardhshëm. 
 
 

-FUND- 
 
 

Nënshkruesit 
 
Në vijim është lista e nënshkruesve të OSHC-ve nga Ballkani Perëndimor deri më tani (me 
rendin alfabetik): 
 

1. Qendra Shqiptare për Qeverisje të Mirë, Shqipëri 
2. ALFA Centar, Mali i Zi 
3. APROPOS, Bosnjë dhe Hercegovinë 
4. Shoqata për Prosperitet Demokratik (Zid), Mali i Zi 
5. CEAS, Serbi 
6. Qendra për Tranzicion Demokratik (CDT), Mali i Zi 
7. Qendra për Prosperitet dhe Liri Ekonomike (CEPS), Mali i Zi 
8. CIVIL, Maqedoni 
9. Fondacioni për Zhvillim dhe Demokraci (FRD), Bosnjë dhe Hercegovinë 
10. Forum MNE, Mali i Zi 
11. Aleanca Gjinore për Zhvillim (GADC), Shqipëri 
12. iACT, Mali i Zi 
13. Instituti për Demokraci dhe Zhvillim (IDD), Maqedoni 
14. Instituti për Menaxhimin dhe Zhvillimin e Projekteve (IPMR), Maqedoni 



15. KYATA, Kosovë 
16. Progresi i LGBT Forum, Mali i Zi 
17. Qendra Sociale LGBTIQ, Mali i Zi 
18. OJQ 4 Life, Mali i Zi 
19. Klubi i të Rinjve, Mali i Zi 
20. OTTOnomy, Shqipëri 
21. Shpresa Rome, Mali i Zi 
22. FRONT SUBVERSIVE, Maqedoni 
23. The Balkan Forum, Kosovë 


