
BASHKËPUNIMI 
KULTUROR ME 

SHTETET E RAJONIT

RAPORT I FOKUS GRUPIT

Rrjet i organizatave të pavarura të 
kulturës të Kosovës
www.forumikulturor.net25 Nëntor 2015, Prishtinë





Rrjet i organizatave të pavarura të 
kulturës të Kosovës
www.forumikulturor.net

BASHKËPUNIMI 
KULTUROR ME 

SHTETET E RAJONIT

RAPORT I FOKUS GRUPIT

Projekt i financuar nga BE-ja 
dhe i menaxhuar nga Zyra e 
Bashkimit Europian në Kosovë

Autor: 
Ares Shporta 

Prodhimi i këtij dokumenti është 
mundësuar me ndihmën e Zyrës së 
Bashkimit Evropian në Kosovë, dhe Olof 
Palme Internacional Center e mbështetur 
nga Qeveria Suedeze.

“Ky publikim u prodhua me ndihmën e 
Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij 
publikimi është përgjegjësi vetëm e 
Forumit Kulturor dhe në asnjë mënyrë nuk 
paraqet mendimet e Bashkimit Evropian 
dhe Olof Palme International Center”
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Fokus grupi “Bashkëpunimi kul-
turor me shtetet e rajonit” u mba-
jt në Prishtinë me datën 25 Nën-
tor 2015. Për qëllime të këtij fokus 
grupi janë ftuar një grup i ngushtë 
personash, të cilët mund të ofrojnë 
njohurinë dhe përvojën e duhur 
mbi temën. Prej të ftuarve në grup 
morrën pjesë z. Eroll Bilibani nga 
DokuFest, znj. Besa Luci nga Koso-
vo 2.0, z. Jeton Neziraj nga Qendra 
Multimedia, z. Valon Xhabali nga EC 
Ma Ndryshe, z. Kushtrim Koliqi nga 
OJQ Integra, z. Valon Ibraj nga Teat-
ri ODA dhe znj. Malborë Krajku nga 
Fondacioni Lumbardhi, duke i për-
faqësuar fusha si filmi, teatri, letër-
sia, trashëgimia kulturore, mediat 
dhe arti pamor. 

Në këtë mbledhje përfaqësuesit e 
organizatave dhe instituteve të kul-
turës e dhanë nga një prezantim të 
shkurtër ku i ndanë përvojat e tyre 
në bashkëpunim me organizata apo 
individ në rajon, folën për disa prej 
faktorëve që i cysin këto bashkepun-
ime, pengesat kryesore që ata i sho-
hin në këte drejtim dhe potencialin 

per zhvillim te bashkepunimit kul-
turor me shtetet e rajonit. 

I pari e morri fjalën z. Eroll Biliba-
ni, i cili tha qe “DokuFest nga viti 
2008 ka qenë pjesë e platformave të 
ndryshme rajonale që kanë për qël-
lim fuqizimin e organizatave të pa-
varura kulturore dhe që përfaqeson 
zërin e artikuluar të organizatave të 
pavarura të kulturës.” Ai si shem-
bull e prezantoi Rrjetin Balkanik 
për Distribucion të Dokumentarëve 
(BDDN), ku DokuFest eshte bashket-
hemeluese, e cila si shoqate funk-
cionon per avokim te bashkepun-
imit rajonal kulturor dhe punon ne 
edukim permes filmave dokumen-
tare qe trajtojne tema shoqerore.  
 
DokuFest është poashtu anëtar i 
platformës rajonale për Kulturë 
KOOPERATIVA që u themelua me 
qëllim të krijimit të një strukture të 
qëndrueshme për bashkëpunim dhe 
zhvillim të organizatave të pavarura 
kulturore në Evropën Juglindore. Në 
përputhje me qëllimin themelor të 
krijimit të saj, Kooperativa punon në 

Përmbajtja
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ngritjen e kapaciteteve të organiza-
tave të pavarura të kulturës përmes 
shkëmbimit të praktikave të mira 
dhe të diturisë; fuqizimin e akterëve 
që kontribuojnë në zhvillimin e poli-
tikave kulturore në rajon.

Anëtarësimi në platforma rajonale 
që stimulojnë zhvillimin e skenës 
së pavarur përmes bashkëpunimit 
rajonal për DokuFest është thelbë-
sor në ngritjen e kapaciteteve dhe 
zbatimin e praktikave të mira edhe 
në Kosovë.

Editorja e Revistës dhe platformës 
online Kosovo 2.0, znj. Besa Luci 
theksoi se ka shumë faktorë që i bas-
hkojnë vendet e rajonit, sic jane bal-
lafaqimi me te kaluaren, proceset 
integruese ne Bashkimin Europian, 
reformat e nevojshme si rrjedhoje 
e ketyre proceseve qe parashohin 
fuqizimin e mediave, sektorit te pa-
varur te kultures dhe shoqerise civi-
le ne pergjithesi. 

Ajo tha se  “Kosovo 2.0 si organizate 
mediatike ka arritur qe gjatë pesë 

viteve të fundit të ndërtojë një rr-
jet të zgjeruar të bashkëpunimit me 
OJQ si dhe individë në rajon. Për sh-
kak të natyrës së punës sonë – oper-
imi i platformës online si hapësirë 
për blogging contributions – kemi 
arritur të sigurojmë kontribuimin e 
shumë autorëvë. Kjo zakonisht ka 
e Bardhë nga interesimi i tyre, për 
shkak se Kosovo 2.0 onlinë ka of-
ruar një hapësirë për diskutim dhe 
dialog, gjë që i ka terhequr të rinjtë 
nga rajoni. Por ne te njejtën kohë, 
është dashur që të punohet në out-
reach nga vet organizata, që është 
bërë me ane të kontakteve perso-
nale. Mendoj që edhe fakti që oper-
ojmë në tre gjuhë ka mundësuar më 
shumë bashkpunim në këtë drejtim

Z. Jeton Neziraj nga Qendra Mul-
timedia e nenvizoi perfshirjen e 
tij dhe te Qendres Multimedia ne 
shume projekte te bashkepunimit 
rajonal dhe nderkombetar. 

“...Së fundi, bashkë me artistë dhe të 
rinjë nga Kosova, Italia, Serbia e Bos-
nia e Hercegovina, kam punuar në 
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projektin “Memorie të huazuara”, 
përmes të cilit kemi synuar që të ek-
zaminojmë të kaluarën tonë të për-
bashkët. Duke i përmbledhur artis-
tikisht këto “përvoja të huazuara”, 
të rinjët bashkarisht kanë reflektu-
ar mbi një periudhë të cilën nuk e 
kanë jetuar vet. Perspektivat me të 
cilat shikohet e shkuara, dallojnë në 
Kosovë, në Bosnjë e Hercegovinë 
e në Serbi. Këto perspektiva janë 
trajtuar në skenë dhe pastaj janë 
shfaqur para publikut. Dhe kështu, 
duke përtypur të shkuarën, ne kemi 
synuar ta aktualizojmë një pjesë të 
historisë tonë të afërt e cila vazhdon 
të jetë e taboizuar. Jo për të ngjal-
lur nostalgji, as për për ta glorifi-
kuar apo kritikuar. Por përtej atyre 
temave të mëdha “historike” që i 
përshkruan historia, neve na kan in-
teresuar historitë e vogla jetësore, 
por edhe historitë e mëdha, por të 
para nga sytë e njerëzve të zakon-
shëm që kan kaluar nëpër ato histo-
ri. Pra, karshi asaj që mund të cuhet 
si “histori zyrtare”, neve na kan in-
teresuar perspektivat individuale 

të njerëzve nga hapësira e ish Ju-
gosllavisë. Kjo “histori alternative” 
besoj që e pasuron dhe herë-herë 
e sfidon atë historinë zyrtare, e cila 
shpesh, sidomos në rastin e regjion-
it, është e ngjyrosur me ideologji 
dhe e shkruar konform “kallëpeve 
politike”. Përmes këtyre historive të 
vogla (të bartura tek gjenerata e re) 
shpërfaqen dukuri e ngjarje të cilat 
historianët i kanë margjinalizuar 
ose, për qëllime të ndryshme, edhe 
i kanë ‘harruar’.

Në anën tjeter, z. Valon Xhabali nga 
OJQ EC Ma Ndryshe ka folur për 
bashkëpunimet e EC Ma Ndryshe, e 
cila eshte pjese e rrjetit SEE Heritage 
por, edhe ne nivel te vendit eshte 
pjese e Forumit Kulturor dhe RrOK-
ut. Si anetare e ketyre rrjeteve EC-i 
ka realizuar projekte te perbashketa 
me OJQ-te tjera te cilat jane pjese e 
ketyre rrjeteve.

Ai theksoi se duhet te punohet 
dhe te fokusohet sa me shume ne 
bashkepunim/realizim te projek-
teve/aktiviteteve te perbashketa 
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me organizata nga rajoni por edhe 
nga qytetet tjera te Kosoves sepse 
me kete menyre rezultate/sukseset 
jane me te medha dhe ne te njeten 
kohe edhe si individe dhe si OJQ 
perfitoje nga pervojat e nejri tjetrit. 

Ne pergjithesi, pjesemarresit e 
Fokus Grupit nenvizuan rendesine e 
bashkepunimit dhe rrjetezimit, duke 
permendur mundesine e perfitimit 
prej eksperiences dhe praktikave te 
mira, ngritjes se kapacitetit, shkem-
bimit kulturor, por edhe motive si 
ngjashmeria e kontekstit politik, 
ekonomik dhe shoqeror, mundesia 
per te siguruar fonde te dedikuara 
per bashkepunim, apo edhe mobi-
liteti i shtuar. Vizitat e bera ne akti-
vitete te ndryshme kulturore jashte 
vendit, kane ndikuar pozitivisht ne 
ngritjen e kualitetit te aktiviteteve 
dhe veprimtarise ne Kosove dhe 
keto bashkepunime kane kontribuar 
ne krijimin e nje rrjeti me te gjere 
nderkombetar te profesionisteve 
te ketyre fushave. Megjithate, rrje-
tezimi dhe bashkepunimi ne secilin 
rast te permendur ka ardhur si re-

zultat i njohjeve personale te pje-
setareve te organizatave dhe jo si 
rezultat i ndonje politike apo plani 
te hartuar ne kete drejtim. Ne anen 
tjeter, si probleme tjera jane per-
mendur ceshtja e vizave por edhe 
problemi diplomatik me Bosnjen 
dhe Hercegovinen i cili e kufizon 
bashkepunimin me kete vend. 

Pervec rrjetezimeve rajonale dhe 
nderkombetare dhe platformave 
aktive online si metoda praktike 
per bashkepunim me te mire, bash-
kepunimi ndermjet organizatave 
mbrenda Kosoves apo edhe qytetit 
ku zhvillohet veprimtaria mund te 
kete efekt pozitiv duke i ulur kostot 
e zhvillimit te aktiviteteve dhe pro-
movuar nje kulture bashkepunimi 
nder organizata.  Pjesemarresit 
po ashtu nenvizuan qe shkebimet, 
udhetimi, bashkepunimi me orga-
nizata, institucione dhe individe te 
vendeve tjera duhet te cytet edhe 
nga fondacionet dhe institucionet 
publike qe i perkrahin aktivitetet 
kulturore.  
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Forumi për Zhvillim Kulturor është 
projekt që ka për qëllim të zhvillojë më 
tutje dhe të forcojë Forumin Kulturor të 
themeluar në vitin 2012, duke ofruar 
këshilla dhe njohuri të vlefshme për 
politikat kulturore të Kosovës. Projekti 
është i mbështetur nga Zyra e Bashkimit 
Europian në Kosovë, e bartës të projektit 
janë Forumi Kulturor, Teatri ODA dhe Do-
kuFest. Projekti ka filluar me aktivitetet 
e para në dhjetor të vitit 2013, ndërsa 
parashihet të zgjasë deri në nëntor të 
vitit 2015. Në një periudhë dy vjeçare, 
Forumi për Zhvillim Kulturor do të prod-
hojë të paktën 28 produkte të politikave 
të kulturës, të cilat do të rezultojnë nga 
hulumtime, debate, fokus grupe dhe 
konferenca.  Projekti do të forcojë rrjetin 
e komunitetit të kulturës së pavarur, të 
ndërtojë kapacitetet e saj të brendshme 
dhe të ndikojë në hartimin e politikave 
kulturore të Kosovës përmes prodhimit 
të dijes për kulturë. Po ashtu, projekti 
do të nxisë dialogun dhe bashkëpunimin 
mes sektorit të kulturës së pavarur dhe 
autoriteteve publike në mënyrë që të 
dalë me zgjidhje konkrete për zhvillimin 
kulturor në Kosovë.

Forumi për Zhvillim Kulturor

Projekt i financuar 
nga BE-ja dhe i 
menaxhuar nga 
Zyra e Bashkimit 
Europian në Kosovë

Implementuar nga:
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