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Panelist:  
1.Veton Nurkollari – DokuFest

2. Vehbi Miftari – Ministria e Kulturës
3. Agron Demi – moderator i debatit

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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Pjesëmarrës tjerë në debat: përafërsisht 
rreth 30 veta kanë qenë pjesë të 
diskutimit, duke përfshirë përfaqësues 
të Ministrisë së Kulturës, institucioneve 
të pavarura të kulturës, përfaqësues të 
organizatave jo qeveritare dhe mediave.

Debati është moderuar nga Agron Demi, i 
cili njëherit ka bërë prezantimin e raportit 
“Kultura, Arti dhe Zhvillimi Ekonomik” 
me autor Dren Pozhegu
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Raporti hulumtues parashtron argu-
mentet teorike nga autorë dhe hu-
lumtime të shumta të cilat dëshmojnë 
rolin e artit dhe kulturës në zhvillimin 
e një vendi. Ky zhvillim, përveç që 
mund të jetë në aspektin ekonomik 
apo të sjell të hyra nga eskporti i 
produkteve kulturore, arti dhe kultura 
në formë indirekte ndikon edhe në 
zhvillimin shoqëror dhe emocional, 
sidomos tek të rinjtë.

Në këtë dokument të politikave, janë 
përmbledhur disa studime, ku argu-
mentohen dhe tregohen mënyra të 
shumta, përmes të cilave arti dhe kul-
tura ndikojnë pozitivisht në zhvillimin 
dhe rritjen ekonomike. Përveç kësaj, 
janë përmbledhur edhe argumentet 
tradicionale se si janë konsideruar arti 
dhe kultura, për shkak të faktit se shu-
mica e këtyre argumenteve vazhdojnë 
të jenë aktuale edhe sot e kësaj dite.

Në dekadën e fundit, teoria e re 
e rritjes ekonomike apo siç quhet 
nganjëherë edhe teoria endogjene 
e rritjes proklamon se arti dukshëm 
kontribuon në rritjen dhe zhvillimin 
ekonomik. Organizata “American for 
the Arts” paraqet këtë listë të arsyeve 

për atë se si do të mund të kon-
tribuonte arti në vitalitetin e ekon-
omisë dhe në zhvillimin ekonomik 
(siç është përmbledhur në Marquis, 
2013):
• Estetika: Arti krijon bukurinë dhe e 
ruan atë si pjesë të kulturës.
• Kreativiteti: Arti inkurajon kreativi-
tetin si një shkathtësi thelbësore në 
botën dinamike.
• Shprehja: Puna artistike na 
mundëson komunikimin e interesave 
dhe vizioneve tona.
• Inovacioni: Arti është burim i ideve, 
koncepteve dhe lidhjeve të reja.
• Ruajtja: Arti dhe kultura ruajnë 
mbamendjen tonë kolektive.
• Prosperiteti: përmes artit krijohen 
miliona vende të reja të punës dhe 
përmirësohet shëndeti ekonomik.
• Shkathtësitë: Aftësitë dhe teknikat 
e artit janë të nevojshme në të gjithë 
sektorët e shoqërisë dhe të punës.
• Kapitali shoqëror: Ne të gjithë i 
gëzohemi artit pa dallim race, brezash 
dhe vendesh.
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Arti vazhdimisht krijon dhe sjell në 
pah ide të reja, të cilat më pas përhap-
en në sektorë të tjerë të ekonomisë.

Shembuj nga Brazili dhe Nigeria, dy 
vende në zhvillim, dëshmojnë se si me 
aktivitete kulturore, të rinjtë e papunë 
janë fuqizuar më shumë dhe kanë 
performuar më mirë në aktivitetet e 
tyre punë kërkuese (rasti i Brazilit), 
apo me aktivitetin e tyre artistik kanë 
arritur që të sigurojnë të hyra (rasti i 
Nigerisë).

Në vendet më të zhvilluara, arti dhe 
kultura janë industri miliardëshe. Sip-
as raportit hulumtues, “në vitin 2010 
në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 
arti dhe kultura kanë kontribuar në 
BPV me neto eksporte në shumën 
prej 41 miliardë dollarë (64 miliardë 
dollarë në eksporte minus 23 miliardë 
dollarë në importe) ose 2.82 % të BPV-
së. Në BE, ekonomia e kulturës dhe e 
kreativitetit kanë kontribuar me rreth 
3% në BPV-në e BE-së, më shumë 
se industria kimike, e cila kontribuoj 
me 2.3% dhe industria e ushqimit 
me 1.9%. Në Mbretërinë e Bashkuar, 
industritë kreative janë duke u zhvil-
luar më shpejtë se sektorët e tjerë. 

Mes viteve 1997 dhe 2007, industritë 
kreative mesatarisht u rritën për 5% 
në vit – shumë më tepër se pjesa 
tjetër e ekonomisë, e cila u rritë për 
3% në vit gjatë periudhës së njëjtë.”

Sipas raportit, në rastin e Kosovës 
është e vështirë që ti vihet një vlerë 
ekonomike kulturës dhe artit, ashtu 
siç mund të bëhet në vendet në zhvil-
lim. Arsyet për këtë janë të shumta, 
duke filluar nga fakti se institucionet e 
kulturës janë të regjistruara si organi-
zata jo qeveritare, pastaj edhe nëse 
janë të regjistruara si biznese, aktivi-
teti i tyre ekonomik është aq i ulët sa 
nuk e arrijnë kufirin e raportimit në 
Administratë Tatimore, dhe si të tilla 
nuk figurojnë si tatim paguese.

Fatkeqësisht për shkak të mungesës së 
të dhënave empirike, përpjekjet për 
të interpretuar kontekstin e Kosovës 
nën dritën e studimeve të përmbled-
hura në këtë dokument politikash, 
nganjëherë kanë qenë më shumë të 
natyrës spekulative dhe më shumë se 
sa të shpjegojnë ndikimin e organiza-
tave të kulturës dhe artit në ekonomi 
kanë pasur për qëllim krijimin e një 
traseje për hulumtime dhe studime 
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të tjera. Pavarësisht mungesës së të 
dhënave, ka ndikime të qarta pozitive 
të disa ngjarjeve kulturore që shkojnë 
përtej shifrave të thjeshta të shpenzi-
meve dhe kontributit të drejtpërdrejtë 
në BPV. Këto ndikime ishin frymëzimet 
që dha Dokufesti për festivalet e 
tjera që kanë lulëzuar, si dhe për një 
kërkesë të rritur për dokumentarë, 
filma të shkurtër dhe të metrazhit 
të gjatë përmes vlerësimit të këtyre 
të mirave apo mallrave dhe varësisë 
pozitive ndaj tyre. Fare në fund mund 
të themi se arti do të mund të ndih-
monte në trajtimin e disa çështjeve 
imediate ekonomike në Kosovë. Këto 
çështje përfshijnë migrimin, brendi-
min vendor dhe papunësinë.     

Një ndër tentativat e pakta për të 
matur impaktin ekonomik të aktivitete 
të kulturës është një raport hulumtues 
i Institutit GAP, i bërë në bashkëpunim 
me DokuFest, i publikuar në mars të 
2012. Sipas këtij raporti, 

Pas përllogaritjeve, doli që ndikimi 
ekonomik lokal i Dokufestit në BPV 
ishte 3.1 milionë €, ndërsa në bazë të 
parashikimeve kjo shifër pritet të jetë 
21.9 milionë euro për katër vitet e 

ardhshme.  

Një efekt tjetër pozitiv i Dokufestit 
mund të jetë edhe pasqyrimi i tij në 
një dritë shumë pozitive në mediat 
botërore. Festivali është paraqitur 
në medie të shumta dhe të famshme 
ndërkombëtare, duke përfshirë British 
Independent dhe Guardian, Reuters, 
Huffington Post, etj. Raportet e tilla 
të mediave ndërkombëtare natyrisht 
se kanë efekt pozitiv në imazhin dhe 
reputacionin e Kosovës.

Raporti rekomandon se institucionet 
qeverisëse, duhet të llogarisin kul-
turën dhe artin si konribues të zhvil-
limit ekonomik. Ndarjet buxhetore për 
kulturën dhe artin nuk duhet të shi-
kohen si buxhet për aktivitete rekrea-
cioni, i cili nuk i sjell dobi zhvillimit të 
vendit. Argumenti teorik i prezantuar 
në këtë raport, do të duhej të ishte 
dëshmi e mjaftueshme për Qever-
inë, sidomos Ministrinë e Zhvillimit 
Ekonomik dhe atë të Financave, që të 
ndajnë më shumë buxhet për aktivi-
tetet kulturore. 
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Veton Nurkollari nga DokuFest dis-
kutimin e tij e përqendroi në impaktin 
që DokuFest ka pasur në ekonominë e 
qytetit të Prizrenit. Gjatë 10 ditëve të 
festivalit, mbi 10 mijë turistë vizitojnë 
qytetin e Prizrenit dhe kontribuojnë 
me shpenzimet e tyre në ekonominë 
lokale. Edhe pse qëllimi i DokuFest 
nuk ka qenë përfitimi ekonomik, është 
satisfaksion kur një aktivitet kulturor 
ka edhe ndikim kaq të madh ekono-
mik. Mirëpo, përkundër dëshmive të 
shumta se DokuFest i sjell përfitime 
të shumanshme Kosovës, buxheti i 
institucioneve që i ndahet DokuFest 
është shumë i vogël dhe DokuFest 
nuk arrin që të grumbulloj aq buxhet 
sa për të zbatuar planin e aktiviteteve 
për mbarëvajtjen e festivalit.

Vehbi Miftari, këshilltar politik i minis-
trit të Kulturës, u shpreh MKRS janë të 
vetëdijshëm për impaktin e kulturës 
dhe artit, por fatkeqësisht si Ministri 
nuk kanë qenë aq të suksesshëm sa 
të bindin Ministrinë e Financave që 
të ndaj më shumë buxhet. Edhe me 
buxhetin e vitit 2016 nuk është parapa 
buxhet më i madh për MKRS, rrjedhi-
misht mbështetja institucionale për 
aktivitetet e kulturës dhe artit nuk do 
të jetë më e madhe se në vitet para-
prake. 

Pas fjalës së panelistëve, pjesëmar-
rësit tjerë në debat u inkuadruan me 
komente dhe pyetje për panelistët.

Debati përfundoi me thirrjen se Min-
istria e Kulturës duhet që të bëj më 
shumë për të krijuar trupa inter-min-
istror, me Ministrinë e Financave dhe 
atë të Zhvillimit Ekonomik, me qëllim 
që buxheti për kulturë të jetë më i 
lartë dhe se të krijohen strategji për 
industrinë kreative si kontribuuese e 
zhvillimit ekonomik.
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Mbulushmëria mediatike:
- Lajmet qendrore të RTV 

21: https://www.youtube.com/
watch?v=pRvU5-I6e7s (min.32)

- Koha Ditore dhe koha.net: http://
koha.net/?id=4&l=81617

- Kosovalive360.com: http://www.
kosovalive360.com/artiste-e-njo-
hes-te-ekonomise-diskutojne-per-te-
men-kultura-dhe-zhvillimi-ekonomik.
html
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Teatri Oda organizoi një mori takimesh 
informative gjatë fundvitit 2011 me 
qëllim të krijimit të një rrjeti të për-
bashkët të organizatave të kulturës në 
Kosovë.  Në këto takime morën pjesë 
më se 60 pjesëmarrës, përfaqësues nga 
organizata të ndryshme të  kulturore dhe 
kështu  u krijua mundësia e  organizimit 
të  Kuvendit themelues, i cili  u mbajt me 
23.03.2012 dhe vuri  themelet  e Rrjetit 
të Organizatave të Pavarura të Kulturës 
– Forumi Kulturor. Kuvendi Themelues 
vuri themelet e Forumit Kulturor duke 
anëtarësuar 22 organizata të pavarura 
në kuadër të Rrjetit. Përmes votave 
demokratike u aprovua statuti, njëkohë-
sisht u zgjodh edhe Kryesia e rrjetit. Fo-
rumi Kulturor është etnitet i regjistruar si 
rrjet i organizatave të pavarura kulturore 
si anëtare. Si Sekretariat i përkohshëm i 
Forumit Kulturor është vendosur të jetë 
Teatri ODA deri në momentin e ngritjes 
së kapaciteteve për të formuar një Sek-
retariat profesional të rrjetit.

Forumi Kulturor i Kosovës është Rrjet i 
Organizatave të Pavarura të Kulturës të 
Kosovës themeluar me qëllim të:

- Fuqizimit të organizatave të pavarura 
kulturore, duke i zhvilluar kapacitetet e 

Forumi Kulturor

tyre për realizimin e  programeve të tyre,

- Afirmimit të  organizatave anëtare,

- Përfshirjes  së organizatave anëtare në 
proceset vendimmarrëse,

- Rritjes së përkrahjes së skenës së pavar-
ur të kulturës,

- Mbrojtjes dhe përmirësimit të pozitës 
së organizatave anëtare karshi insti-
tucioneve relevante të Kosovës dhe 
jashtë saj. 

Forumi Kulturor synon të përmbushë 
misionin e vet nëpërmjet aktiviteteve si:

- Komunikimi dhe rrjetëzimi i organizat-
ave të pavarura në fushën e kulturës

- Shkëmbimi dinamik i informacioneve 
dhe përvojave

- Aktivitetet e lobimit dhe avokimit

- Trajnimet specifike për nevojat e organi-
zatave anëtare

- Organizimi i debateve dhe forumeve

- Bashkërenditja e aktiviteteve artistike 
dhe 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:



forumikulturor.net
facebook.com/ForumiKulturor
twitter.com/forumikulturor


