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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”

Projekt i financuar nga BE-ja 
dhe i menaxhuar nga Zyra e 
Bashkimit Europian në Kosovë
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Fokus Grupi “Buxheti shtetëror 
për kulturën” është mbajtur më 13 
qershor 2014, në kuadër të projek-
tit Forumi për Zhvillim Kulturor, 
i cili ka për qëllim të zhvillojë më 
tutje dhe të forcojë Forumin Kul-
turor të themeluar në vitin 2011, 
duke ofruar këshilla dhe njohuri të 
vlefshme për politikat kulturore të 
Kosovës. Projekti është i mbështe-
tur nga Zyra e Bashkimit Evropian 
në Kosovë ndërsa bartës të pro-
jektit janë Forumi Kulturor, Teatri 
ODA dhe DokuFest.

Diskutimi në fokus grup u zhvillua rreth 
temave të hulumtimit të dytë “Politikat 
kulturore dhe ndarja buxhetore për kulturën 
në Kosovë”, i cili ka për qëllim zvogëlimin 
e boshllëkut të njohurive dhe hulumtimit 
rreth politikave kulturore, me theks të 
veçantë në buxhetin për kulturën. Raporti, 
tenton t’i përgjigjet pyetjeve rreth buxhetit 
që Qeveria e Kosovës dhe entitetet tjera 
publike i ndajnë kulturës, se si ndahen në 
funksion ky buxhet, si ka evoluar ndaja 
buxhetore për kulture përgjatë viteve, mbi 
çfarë kriteresh ndahet ky buxhet, si trajtohet 
sektori i pavarur i kulturës nga politikat 
buxhetore publike, dhe çfarë janë sfidat me 
të cilat ballafaqohet sektorit publik dhe 

ai i pavarur kulturor në aspektin buxhetor 
dhe në relacion me institucionet qeveritare. 
Fokus Grupi kishte për qëllim që të validojë 
të dhënat e deritanishme preliminare të këtij 
raporti. 

Të gjeturat preliminare të hulumtimit 
dëshmojnë diskriminimin pozitiv të shtetit 
ndaj institucioneve publike të kulturës, 
krahasuar me sektorin e pavarur, kur flitet 
për financimin publik. Në përgjithësi, 
këto të gjetura tregojnë neglizhencën e 
institucioneve të shtetit ndaj kulturës, e 
sidomos ndaj organizatave të pavarura të 
kulturës. Prezantimin e draftit të raportit 
e bëri Dren Pozhegu, bartës i hulumtimit. 
Pjesëmarrës të fokus grupit ishin: Kamuran 
Goranci (MKRS), Saranda Bogujevci (KK 
Prishtinë), Vullnet Sanaja (Anibar), Burbuqe 
Berisha (regjistore), Florent Mehmeti (Teatri 
ODA), Hajrulla Çeku (Forumi Kulturor), Besa 
Luzha (Choppin Association), Aliriza Arënliu 
(Dokufest), Bujar Vitija (Gazeta Tribuna) dhe 
Artan Krasniqi (KOHA), lehtësues i fokus 
grupit.

Hyrje 
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Diskutimi në Fokus Grup ishte 
mjaft konkret, dhe i bazuar në 
materialin e prezantuar para-
prakisht, nga të gjeturat prelim-
inare nga hulumtimi “Politikat 
kulturore dhe ndarja buxhetore 
për kulturën në Kosovë”. Të 
gjithë pjesëmarrësit e vlerësu-
an lartë angazhimin e ekipit në 
grumbullimin e të dhënëve, teksa 
dhanë sugjerimet dhe rekoman-
dimet e tyre në lidhje me plotë-
simin e raportit të këtij hulum-
timi, deri në hartimin final të tij. 

Në këtë kontekst, Hajrullah Çeku, nga 
organizata “EC Ma Ndryshe”, vlerësoi se 
drafti ka ofruar një bazë tepër të mirë që 
diskutimi të jetë i bazuar, sepse, sipas 
tij, deri tash diskutimi për këto probleme 
shumicën e kohës është bërë në rrafshin 
subjektiv. Tash, ka thënë Çeku, janë 
numrat që argumentojnë se çfarë modeli 
kulturor ka ky shtet aktualisht, dhe që e 
hapë diskutimin se kah duhet të shkojë 
dhe çfarë duhet ndryshuar. 

Aspekti që ka marrë më së shumti 
vëmendje në diskutimet e këtij Fokus 
Grupi, ka qenë raporti disproporcional i 
ndarjes së buxhetit shtetëror për kulturën 

që prodhojnë operatorët publikë në 
njërën anë dhe ata të pavarur në anën 
tjetër. 

Është komentuar edhe ideja që Ministria 
e Kulturës, si titullar i kulturës që ndodh 
në gjithë vendin dhe si institucioni që 
ndan hisen e shtetit për kulturë do të 
duhej paraprakisht të maste potencialin 
kulturor, pa marrë parasysh se a vjen ajo 
nga operatorët publikë a jopublikë. 

Si shqetësuese e shokuese është 
vlerësuar nga pjesëmarrësit, e gjetura 
që tregon trend të uljes të të hyrave 
vetanake nga ana e institucioneve 
nën varësi të Ministrisë së Kulturës, 
përkundër rritjes së buxhetit për këto 
institucione nga ana e këtij dikasteri 
shtetëror. 

Është kritikuar edhe mënyra se si merren 
vendimet për shpërndarjen e fondit vjetor 
të subvencioneve për kulturë, ndërsa 
është ritheksuar si tejet problematike 
edhe mungesa e strategjive qeveritare 
për kulturën. Veç të tjerash kjo edhe 
njëherë dëshmon se kultura qëndron 
poshtë në listë ne prioriteteve të shtetit 
më të ri në Evropë. Hiç më mirë se niveli 
qendror, nuk qëndron as niveli lokal i 
menaxhimit të parasë publike në raport 
me kulturën. Debati është zhvilluar edhe 

Përmbledhje e diskutimeve kryesore 
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në atë nëse themelimi i Komunave të 
reja nga ana e Qeverisë së Kosovës do të 
përmirësojë apo do ta përkeqësojë jetën 
kulturore në trevat përkatëse. 

Në fund të gjithë pjesëmarrësit kanë 
kontribuuar në rekomandimet që janë 
dhënë për përpiluesin e raportit, në 
mënyrë që i njëjti të jetë sa më i plotë 
dhe si produkt final. 

“Tash janë numrat që argumentojnë 
se çfarë modeli kulturor ka ky shtet 
aktualisht, dhe që e hapë diskutimin 
se kah duhet të shkojë dhe çfarë 
duhet ndryshuar.”

— Hajrulla Çeku, “Ec Ma Ndryshe”
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Pjesën më të madhe të debatit në 
Fokus Grupin “Buxheti shtetëror 
për Kulturën”, e ka zënë dis-
kutimi mbi ndarjen e buxhetit të 
shtetit për kulturë në drejtim të 
institucioneve publike nën varësi 
të Ministrisë së Kulturës dhe in-
stitucioneve kulturore të pavaru-
ra. Është vënë në spikamë dallimi 
i madh që Ministria e Kulturës i 
bën këtyre dy kategorive të oper-
atorëve kulturorë për ndarjen e 
buxhetit, në favor të institucione 
që i ka nën varësi, ani pse shu-
mica e prodhimtarisë kulturore 
në vend është thënë se vjen nga 
operatorët e pavarur. 

Dren Pozhegu ka paraqitur të gjeturën 
e tij nga raporti i hulumtimit “Politikat 
kulturore dhe ndarja buxhetore për 
kulturën në Kosovë”.“Institucionet 
publike të kulturës në Kosovë janë 
të diskriminuara pozitivisht kundrejt 
institucioneve të pavarura të kulturës. 
Përqindja e subvencioneve që ndahen 
për institucione publike kulturore varion 
prej minimum 60 për qind deri në 98 për 
qind të të gjitha subvencioneve të ndara 
për aktivitete kulturore. Një diskriminim 

Buxheti: Institucionet e varura VS. 
të pavarura (Më shumë para, për 
më pak prodhim kulturor!)

i tillë në subvencionim mbytë 
‘konkurrencën’ në ‘tregun’ e kulturës 
dhe pengon zhvillimin e mëtejshëm të 
kulturës”, ka thënë Pozhegu. 

Me këto të dhëna nuk është pajtuar 
Kamuran Goranci, drejtor i Departamentit 
të Kulturës në MKRS: “Unë nuk mund 
të them se institucionet e pavarura të 
kulturës janë të neglizhuara, dhe kjo 
jo vetëm pse unë punoj në Ministrinë 
e Kulturës. Jam për të përkrahur 
institucionet e pavarura. Nëse kemi 
700-800 mijë euro në vit për institucionet 
e pavarura, ne edhe 500 mijë të 
tjera i marrim qoftë prej investimeve 
kapitale... për kërkesa tjera që vijnë 
nga të pavarurit. Për çdo vit, pa marrë 
parasysh se kush është Ministër”, ka 
thënë Goranci. “Mbështetja për kulturën 
e pavarur nuk po them se është në 
nivelin e duhur, por është më tepër se sa 
mendohet, sepse duhet përfshirë edhe 
kodi 805”, ka shtuar ai. 

Por përfaqësues të institucioneve të 
pavarura të kulturës kanë shprehur 
bindjen se çështja është akoma më 
shokuese, kur dihet se me buxhetin 
që e ka të ndarë për subvencionimin e 
institucioneve të pavarura, mbështeten 
institucione publike, e këtë sipas tyre 
MKRS-ja e shet si mbështetje ndaj 
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institucioneve të pavarura. Sipas tyre, 
problemi është se Ministria në kodin 
805 jep subvencion edhe për teatrin e 
Prizrenit, ta zëmë, që nuk është kulturë 
e pavarur. Aty hynë edhe ‘Çmimi për 
Vepër Jetësore’ që shkon përmes Teatrit 
Kombëtar të Kosovës, dhe kjo nuk mund 
të konsiderohet kulturë e pavarur. Ata 
janë shprehur se askush nuk mund 
të jetë kundër mbështetjes së këtyre 
institucioneve, por duhet thënë se as 
ato 800 mijë euro nuk janë që u jepen 
të gjitha të pavarurve. Në krejt këtë 
situatë, është thënë se, është vështirë 
të identifikohet saktë se sa mjete të 
taksapaguesve kosovarë realisht shkojnë 
për institucionet e pavarura të kulturës. 
 
Përfaqësues të institucioneve të shtetit 
kanë treguar se Ministria e Kulturës 
është e “detyruar” t’u japë mjete teatrove 
të komunave në formë të subvencioneve, 
“vetëm për të mos i lënë që të 
shuhen krejtësisht”. Në këtë kontekst 
është shtruar gjithashtu pyetja nëse 
“duhet të kemi kulturë institucionale, 
apo jo institucionale?”, meqë siç 
është vlerësuar nga përfaqësues të 
instutucioneve publike “tendencat janë 
krejt kah kultura e pavarur. Nëse duam 
që t’i zhdukim institucionet, atëherë 
është tjetër gjë”. 

Të gjithë përfaqësuesit e operatorëve 
privat të kulturës kanë kundërshtuar 
idenë, e madje as qe duhet të diskutohet 
ideja për shuarje të institucioneve 
publike. Pwr ta kjo wshtw dilemë e 
kotë. Por, është konstatuar se mund të 
gjenden mënyra të ndryshme se si mund 
të rritet përkrahja finaciare për operatorët 
e pavarur. Por ata kanë thënë se një gjë 
është evidente, se niveli i prodhimit të 
aktiviteteve është në disproporcion të 
madh në favor të operatorëve të pavarur.

Gjatë diskutimit u konstatua se 
institucionet e pavarura nuk pretendojnë 
se po marrin pak ose shumë. Thjeshtë, 
hulumtimi ka për synim që të përshkruajë 
situatën, e më pas të gjykohet, në bazë 
të disa kritereve, se a është pak a është 
shumë kjo ndarje e buxhetit.
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Shumica e pjesëmarrësve në 
Fokus Grup janë pajtuar se Min-
istria e Kulturës, si titullar i kul-
turës që ndodh në gjithë vendin 
dhe si institucioni që ndan hisen 
e shtetit për kulturë do të duhej 
paraprakisht të maste potencialin 
kulturor, pa marrë parasysh se a 
vjen ajo nga operatorët publikë 
a jopublikë. Me rëndësi, është 
që të stimulohet prodhimtaria 
e cila prodhon rezultat. Madje, 
institucionet e pavarura dhe ato 
të varura nga buxheti i shtetit, 
duhet të futen në një lloj konkur-
rence për paratë e shtetit dedi-
kuar kulturës. 

Nga të pranishmit në Fokus Grup, është 
konsideruar se kur Ministria e sheh se 
një institucion po merr shumë para dhe 
nuk po prodhon rezultat duhet zbritur 
buxhetin. Florent Mehmeti ka thënë se 
Ministria e Kulturës, si titullar që i ka 
në dorë resurset duhet të mendojë se 
çka e ka ndërmend të bëjë. Ai është për 
krijimin e një lloj varësie të Ministrisë 
së Kulturës edhe ndaj operatorëve 
jopublikë, teksa e ka shpjeguar këtë ide. 

Matja e potencialit kulturor 

“Kur ministria financon institucionet 
e pavarura le të bëjë një kontratë me 
15 kushte, mandej ai ose e pranon ose 
nuk e pranon. Edhe unë të kisha qenë 
Ministër nuk do ta barazoja një teatër 
kombëtar me privat, sepse ai është në 
interes shtetëror. Por këtu jemi duke folur 
për dallime që janë shumë të mëdha, 
enorme. Ta zëmë, nëse TKK i merr 300 
mijë euro dhe i ka 9 mijë shikues, unë 
po i marrë 10 mijë euro dhe po i kam 20 
mijë shikues. D.m.th është shumë larg. 
Unë nuk po kërkojë që t’i hiqen teatrit të 
gjitha, por po dua që ta njeh kontributin”, 
ka thënë Mehmeti. 

Vetë të pavarurit kanë kërkuar që të mos 
përkrahen vetëm pse janë të pavarur, e 
për hirë të ndonjë liberalizimi, por sepse 
të dy palët janë shërbyes të publikut. Ata 
kanw thënë se nuk është ithtarë i matjes 
së gjithçkaje me numra, por duhet gjetur 
një formulë mes kualitetit dhe numrave. 
Ndër konstatimet e Fokus Grupit ishte se 
“sot në botë quhen operatorë kulturorë, 
dhe është vështirë të kuptohet se a është 
privat, a i pavarur a shtetëror deri se nuk 
shkon dikush për të shikuar nëpër zyra”. 

Një tjetër konstatim i dalë nga Fokus 
Grupi, është se parametër të suksesit 
në shumicën e vendeve të botës, edhe 
institucionet publike e kanë sa shikues i 
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kanë pasur brenda vitit. D.m.th sa kanë 
gjeneruar mjete. “Hajde të shkojmë edhe 
në Komuna dhe të shikojmë gjendjen e 
produkteve kulturore. Marrim Prizrenin, ku 
98 për qind e aktiviteteve kulturore vjen 
prej skenës së pavarur kulturore. Pra janë 
disa indikatorë që shteti si politikbërës 
duhet t’i marrë parasysh, dhe fnë bazë 
të tyre të ndryshojë mekanizmat e vet 
financues”, ka thënë Aliriza Arënliu. 

Përfaqësuesit e kulturës së pavarur 
insistonin se institucionet publike dhe 
ato jopublike të kulturës duhet të hynë 
në garë për paratë e shtetit. Sipas tyre 
është me rëndësi të gjendet “çelësi” se 
si të mbërrihet deri te një vetëdijesim 
në kokën e kujtdo që vjen në krye të 
Ministrisë së Kulturës, që të mendojë 
në atë mënyrë e të thotë “kam kaq 
para dhe këto duhet të shfrytëzohen 
për të zhvilluar kulturë, dhe të ndahen 
proporcionalisht”. 

Madje ka dalur ideja që buxheti fare të mos 
ndahet në sektorë publik a jopublik, por me 
fusha të kulturës. P.sh. Ministria i ka 200 
mijë euro për muzikë, dhe hapë konkursin, 
e aty konkurron Filarmonia me projektet e 
veta, dhe festivalet tjera me projektet e veta. 
Në këtë kontekst nuk duhet dhënë secilit 
nga dhjetë mijë euro, në formë lëmoshe, 
sa për t’ia nisë punës, por të shikohet nëse 

po zbatohen objektivat e vëna paraprakisht. 
Krejt kjo, pa marrë parasysh se a është 
në sektorin publik a të pavarur, është 
konkluduar në Fokus Grup. 
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(Jo)logjika e investimit: Rritet 
buxheti për institucionet publike, 
zbresin të hyrat vetanake 
Nga raporti i hulumtimit “Politi-
kat kulturore dhe ndarja buxheto-
re për kulturën në Kosovë” janë 
cituar edhe të dhëna në lidhje me 
të ardhurat që gjenerojnë si të 
hyra vetanake institucionet pub-
like të kulturës. Është thënë se 
fakti që ato të hyra duhet të shko-
jnë tek MKRS dhe pastaj të derd-
hen në buxhetin e konsoliduar të 
Kosovës paraqet një disinsentivë 
për institucionet kulturore publike 
që të gjenerojnë të ardhura. 

Por si “tepër shqetësuese” janë vlerësuar 
nga pjesëmarrësit, statistikat që tregojnë 
ulje të të hyrave vetanake nga ana e 
institucioneve, përkundër rritjes së 
buxhetit për këto institucione nga ana e 
Ministrisë së Kulturës. Ndonëse buxheti 
u është dyfishuar në krahasim me vitin 
2008, të gjitha institucionet bashkë në 
këtë vit kishin arritur të tubojnë 91,001 
euro të hyra vetanake, në vitin 2009 – 
72,734 euro, në vitin 2010 – 29,996 euro, 
në vitin 2011 shënohet rënia më e madhe 
me vetëm rreth 20 mijë euro, ndërsa në 
vitin 2012 ato kanë tubuar 25,457 euro. 
 
Për përfaqësuesit e institucioneve të 
pavarura të kulturës, kjo statistikë 

është shokuese. Ata e kanë cilësuar 
si disproporcion tepër të madh, që 
s’ndodh askund në botë, ndërsa është 
parë si krejt jo e logjikshme të ketë 
rritje të buxhetit dhe njëkohësisht ulje 
të të hyrave vetanake. Përfaqësuesit e 
institucioneve të pavarura kanë insistuar 
se njëri nga kushtet që duhet të vejë 
Ministria e Kulturës kur u jep mjete, qoftë 
operatorëve publikë qoftë atyre të pavarur 
është që të garantojnë se do të arrijnë 
të kenë një vijë të kuqe nën të cilën nuk 
mund të bien sa i përket shikueshmërisë. 

Shumica dërrmuese e pjesëmarrësve 
në Fokus Grup janë pajtuar se dhënia 
pa kushte e parave për institucionet 
publike i dembelosë ato, sepse siç është 
thënë, nëse ata e dinë se i kanë mjetet e 
caktuara të garantuara nuk angazhohen 
për të punuar e për rritur shikueshmërinë 
apo edhe të hyrat vetanake. 

Është kritikuar edhe qasja e qeverisë 
së Kosovës, e cila përmes burokracisë 
komplikon procedurat që mjetet e 
grumbulluara nga institucionet publike 
kulturore t’u kthehen atyre. Diskuimi 
nxorri nw pah se Memorandumi nw 
mes MKRS-së dhe Ministrisë sw 
Financave, wshtw tepwr i ngurtë. Është 
thënë nga të pranishmit se janë ligjet 
ato që demotivojnë institucionet që 
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të angazhohen për të rritur koston e 
të hyrave vetanake, e në të njëjtën 
kohë i lë të pandëshkuara ato që nuk 
realizojnë të hyra fare. 

Burbuqe Berisha, që ka drejtuar për një 
mandat Teatrin Kombëtar të Kosovës, 
ka thënë se ka pasur raste kur ka bërë 
kërkesë për të shfrytëzuar mjete nga 
fondi që ka gjeneruar vetë teatri, dhe që 
ajo është miratuar. Megjithatë, në Fokus 
Grup, ku është marrë shembulli i Teatri 
Kombëtar i Kosovës, është theksuar fakti 
se ky institucion nuk i kushton buxhetit 
vetëm 300 mijë euro, aq sa aktualisht 
janë subvencionet për këtë institucion, 
por me të gjitha shpenzimet ai i kushton 
shtetit 700 mijë euro. Madje, është thënë 
se Teatri Kombëtar mund të mbahet 
me staf prej 30 vetash, por aty punojnë 
90 sish, sepse ka raste sociale që “nuk 
mund t’i largosh nga puna”. 

Drejtuesit e institucioneve të shtetit kanë 
treguar se megjithatë buxheti për kulturë 
në vitet e fundit ka rritje. “Institucioneve 
tona u është rritur për 110-120 për 
qind. Nëse e marrim vitin 2011, Galeria 
Kombëtare, Baleti ka pas 70 mijë euro, 
tash ka 160 mijë euro (buxhet vjetor 
v.j.). Po flasim vetëm për subvencione, 
pa shpenzime të tjerë përfshirë pagat e 
më shumë se 300 punonjsve vetëm në 

kulturë, dhe ky megjithatë është investim 
në kulturë”, ka thënë Kamuran Goranci. 
 
Nga pjesëmarrësit u paraqit kërkesa 
që institucionet e kulturës të jenë më 
transparente për shpenzimin e buxhetit 
që marrin nga shteti. Sipas tyre, secili 
institucion ka uebfaqe të veten dhe 
aty duhet të pasqyrohen tabelat e 
shpenzimit të parasë publike. 
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Pozhegu ka thënë se ka kërkuar 
shumë, dhe për fat të keq asnjë 
dokument nuk tregon se me çfarë 
kriteresh ndahen subvencionet e 
Ministrisë së Kulturës. “E vetmja 
bazë ligjore që kërkohet është 
vendimi i Ministrit. Domethënë 
ato 4 milionë a sa janë aty mund 
të shpërndahen me një vendim të 
Ministrit”, ka thënë Pozhegu.

Me këtë nuk është pajtuar Kamuran 
Goranci, që ka përmendur shpalljen e 
konkursit për subvencionimin e projekteve 
kulturore, zyrtarëve të departamenteve 
përkatëse u shkojnë projektet përkatëse, 
dhe më pas i shkojnë si propozime për 
miratim Ministrit të Kulturës. “Më pas 
vendoset lartë. As për mu nuk është kjo 
praktikë e mirë. Por nuk ndërron shumë 
nga ajo që i propozohet ministrit, siç po 
kujtoni ju. Nuk interferohet as 5 për qind”. 

Por përfaqësuesit e institucioneve të 
pavarura i kanw gjetur vërejtje edhe 
mënyrës së shpalljes së konkursit, kur 
kanw thënë se ai ka probleme, sepse i 
futë të gjitha organizatat me një thes, 
dhe realisht nuk dihet se si matet, dhe 
se nuk ka kritere të matshme se në çfarë 
baze vendoset që dikujt t’i jepen 50 mijë 
euro e dikujt 500 euro. 

Kriteret “ministrore” për ndarjen 
e subvencioneve

Janë përmendur gjetje interesante nga 
raporti i hulumtimit “Politikat kulturore 
...” se projekti më i madh që është 
mbështetur nga MKRS-ja është 22 mijë 
euro, ndërsa më i vogël është mbështetur 
me 800 euro. Mesatarja është diku rreth 3 
mijë euro. Është thënë se një këshilltar i 
Ministrit, në vitin 2012, vetëm në telefon 
mobil i ka shpenzuar 840 euro. Që është 
40 euro më shumë se shuma minimale 
që është ndarë për një projekt. Ose gjetja 
tjetër, Ministri me tre zëvendësministra, 
në vitin 2012 kanë harxhuar 8 mijë euro 
në dreka zyrtare, që i afrohet shumës 
maksimale për një projekt. 
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Ndonëse është pjesë e veçantë 
e projektit të gjerë nën titullin 
“Forumi për Zhvillim Kulturor”, 
në këtë Fokus Grup është folur 
edhe për mungesën e strategjive 
zhvillimore për kulturën. Është 
thënë se Qeveria e Kosovës nuk 
ka një Strategji për Kulturën, e 
cila do të kanalizonte orientonte 
shpenzimet publike për kulturën 
në bazë të objektivave dhe qëlli-
meve. Në mungesë të një strate-
gjie të tillë, shpenzimet publike 
vazhdojnë të mbeten kaotike dhe 
përgjithësisht të orientuara në 
baza të politikave ditore. 

Kamuran Goranci ka thënë se Ministria e 
Kulturës e ka pasur Strategjinë për Kulturë 
që nga viti 2003, kur, sipas tij, asnjë Ministri 
nuk ka pasur një të tillë. “Tjetër gjë është 
që ajo nuk është implementuar”, ka thënë 
Goranci. “Ka gjëra që nuk kanë ecur, ka 
gjëra që janë interefeurar nga fusha dhe 
natyra të ndryshme, përfshirë edhe ato 
politike”, ka shtuar ai. 

Është përmendur gjithashtu se edhe 
Gjakova, sikurse edhe komuna të tjera si 
Gjilani, Novobërda dhe Mitrovica, kanë 

Mungesa e strategjive për kulturën

strategji të miratuara, por zbatimi i tyre lë 
shumë për të dëshiruar. Shqetësues del të 
jetë edhe fakti se Qeveria e Kosovës nuk 
e konsideron prioritet kulturën. Së fundi 
ajo është futur si nënkategori e arsimit, 
megjithatë e lë larg në listën e prioriteteve 
të aparatit shtetëror. 

Është folur gjithashtu edhe për buxhetin 
për investime kapitale, që ndonëse në 
Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit 
kanë pasuar rritje, kultura ka përfituar pak 
a fare. Ka disa vjet që projektet si “Pallati 
i Operas dhe Baletit – Ibrahim Rugova”, 
“Muzeu i Artit Bashkëkohor”, e të tjerë që 
bashkë kalojnë shumën prej 1,3 milion 
eurosh, përsëriten në buxhet për çdo vit. 
Për të dyja këto raste është thënë të ketë 
ndërhyrje politike. 

Besa Luzha ka thënë se më këtë rast janë 
shkelur objektivat e Ministrisë së Kulturës, 
që ka braktisur investimet kapitale në 
projektet e kulturës, për të kaluar në ato të 
infrastrukturës sportive. 
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Pjesë e rëndësishme e hulum-
timit “Politikat kulturore dhe 
ndarja buxhetore për kulturën në 
Kosovë”, është edhe buxheti lo-
kal për kulturën. Aty konstatohet 
se rritja buxhetore për kulturë në 
nivel komunal është po ashtu, si 
në nivel qendror, në proporcion 
me rritjen buxhetore. Shumë re-
komandime janë dhënë për këtë 
pjesë, sidomos për specifikat 
që kanë komunat e caktuara në 
raport me trajtimin e kulturës. 

Por është diskutuar edhe çështja se si mund 
të ndikojë krijimi i komunave të reja në 
Kosovë, me vendim të Qeverisë së Kosovës, 
në raport të shpërndarjes së buxhetit për 
kulturë. Është thënë se buxheti për kulturë 
në këto Komuna të reja potencialisht mund 
të zvogëlohet. 

Aliriza Arënliu, ka sugjeruar që të shikohet 
se prej buxhetit aktual në një Komunë 
sa përfiton një lokalitet i caktuar, për të 
cilin pretendohet që të shndërrohen në 
Komunë të veçantë. Si shembull e ka marrë 
Zhegrën dhe Gjilanin. “Domethënë që po 
krijohet Komuna e Zhegrës, nuk do të thotë 
automatikisht se do të jetë keq për këtë 
pjesë, sepse po marrim shembull Zhegra 

Komunat e reja dhe ndikimi buxhetor 

aktualisht nuk është duke përfituar fare 
nga buxheti total i Komunës, ndërsa kur të 
ndahet megjithatë e ka një buxhet”, është 
shprehur ai.
 
Kjo ide është mbështetur edhe nga të tjerë 
është thënë se “ta zëmë është Komuna 
e Gjilanit, dhe krejt kultura ndodh në 300 
metra katror të qendrës së Gjilanit”, por ka 
pasur edhe ide kundër kur është thënë se 
mgjithatë kjo munda ta tkurrë buxhetin për 
kulturë, për faktin se një pjesë e mjeteve 
buxhetore do të duhej shpenzuar për të 
mbajtur administratën e komunës edhe për 
sektorët e kulturës. 
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• Të bëhet një pasqyrim i qartë dhe 
transparent nga ana e Ministrisë 
së Kulturës se sa mjete ndan për 
institucionet e pavarura të kulturës, e sa 
për ato nën varësi të saj. 

• Që Ministria e Kulturës të mos ndajë 
mjete për institucione publike të kulturës 
në Kosovë nga buxheti i cili paraprakisht 
thuhet se u dedikohet operatorëve privat 
të kulturës. Kjo nuk donë të thotë që 
këto të parat të mos mbështeten. 

• Të bëhet një Strategji për Kulturën, 
e cila do të kanalizonte orientonte 
shpenzimet publike për kulturën në bazë 
të objektivave dhe qëllimeve.

• Të bëhen të ligjshme, të arsyeshme, të 
qarta dhe transparente kriteret në bazë 
të të cilave Ministria e Kulturës ndan 
buxhetin e shtetit për kulturën. 

• Ministria e Kulturës, si titullar i 
kulturës që ndodh në gjithë vendin dhe 
si institucioni që ndan hisen e shtetit për 
kulturë paraprakisht të matë potencialin 
kulturor, pa marrë parasysh se a vjen 
ajo nga operatorët publikë a jopublikë, 
dhe në bazë të kësaj të stimulojë 
prodhimtarinë e cila prodhon rezultat.

• Institucionet e pavarura dhe ato të 
varura nga buxheti i shtetit të futen në 
një lloj konkurrence për paratë e shtetit 
dedikuar kulturës. 

• Që institucionet publike të kulturës 
në Kosovë të mos jenë të diskriminuara 
pozitivisht kundrejt institucioneve të 
pavarura të kulturës.

• Ministria t’i vëjë kusht arritjen e një 
rezultati të caktuar si operatorëve publik 
edhe atyre privat të kulturës kur u ndan 
buxhet. 

• Që t’u rritet buxheti nga shteti 
institucioneve që tregojnë rezultat dhe 
t’u zbritet atyre që nuk tregojnë rezultat. 

• Që të lehtësohen procedurat për 
shfrytëzimin në aktivitete kulturore 
të mjeteve që institucionet publike 
gjenerojnë nga të hyrat vetanake. Kësisoj 
do të rritej motivi për të shtuar të hyrat 
vetanake. 

• Institucionet e kulturës të jenë më 
transparente në shpenzimin e buxhetit që 
marrin nga shteti. 

Rekomandime
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• Të përfshihet edhe Komuna e 
Prishtinës në pasqyrat e grafikoneve 
të pasqyrimit të buxhetit të ndarë për 
kulturën, meqë edhe ashtu aktualisht ajo 
nuk gëzon ndonjë status të privilegjuar. 

• Të plotësohet me statistika të cilat 
mund të mungojnë në draftin e raportit 
dhe të konsultohen edhe burime të tjera. 

• Të bëhet një krahasim edhe me rajonin, se 
ku qëndron Kosova në raport me kulturën. 

• Të bëhet një case study, me një 
institucion publik dhe t’i analizohet 
buxheti dhe burimet e financimit, për 
të kuptuar se a është vetëm shteti apo 
arrijnë edhe burime të tjera të financimit. 

• Të bëhet një përpjesetim në mes të 
investimit të një produkti kulturor dhe 
numrit të personave që u ka shërbyer ai 
produkt, në mënyrë që të dihet se sa i ka 
kushtuar ai produkt për kohë. 

• Trendi i uljes së të hyrave vetanake dhe 
trendi i rritjes së buxhetit për institucionet 
kulturore është signifikante, dhe meriton 
një pasqyrim më të mirë vizual, sepse nuk 
është e dallueshme aq sa për të treguar 
se është përpjesëtim i zhdrejtë. 

• Në trendin e rritjes së buxhetit në 
kulturë është mirë që të analizohet edhe 
faktori “zgjedhje”, sepse ai ka mundur 
të ndikojë. Sa herë që ka pasur zgjedhje 
elektorale (2007, 2010, 2014) është rritur 
buxheti për kulturë, me gjasë, me idenë 
e marketingut politik. 

• Investimet kapitale të ndahen vetëm 
për kulturë. 

• Të bëhet kujdes me drejtoritë nëpër 
komuna, ngase kanë mënyra të ndryshme 
të rregullimit, ku disa kanë të përbashkët 
këtë drejtori me atë të arsimit. 

• Të bëhet një krahasim për buxhetin që 
marrin institucionet e pavarura dhe ato 
publike me ndarje për fusha të veçanta 
të kulturës, si teatri, filmi, muzika... 

Rekomandime për vazhdimin e 
punës në raport
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Teatri Oda organizoi një mori 
takimesh informative gjatë fundvi-
tit 2011 me qëllim të krijimit të një 
rrjeti të përbashkët të organizat-
ave 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, 
njëkohësisht u zgjodh edhe Kryesia e rrjetit. 
Forumi 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 Sekretariat 
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 tyre 
për realizimin e  programeve të tyre,

• Afirmimit të  organizatave anëtare,

• Përfshirjes  së organizatave anëtare në 
proceset vendimmarrëse,

• Rritjes së përkrahjes së skenës së 
pavarur të kulturës,

• Mbrojtjes dhe përmirësimit të pozitës së 
organizatave anëtare karshi institucioneve 
relevante të Kosovës dhe jashtë saj.
 
Forumi Kulturor synon të përmbush 
misionin e vet nëpërmjet aktiviteteve si:

• Komunikimit dhe rrjetëzimit të 
organizatave të pavarura në fushën e 
kulturës,

• Shkëmbimit dinamik të informacioneve 
dhe të përvojave,

• Aktiviteteve të lobimit dhe avokimit,

• Trajnimeve specifike për nevojat e 
organizatave anëtare,

• Organizimit të debateve dhe forumeve,

• Bashkërenditjes së aktiviteteve artistike 
dhe kulturore.

Forumi Kulturor



 KULTURA NE POLITIKAT SHTETERORE TE KOSOVES • 21

Forumi për Zhvillim Kulturor 
është projekt i cili ka për qëllim 
të zhvillojë më tutje dhe të forco-
jë Forumin Kulturor të themeluar 
në vitin 2012, duke ofruar këshil-
la dhe njohuri të vlefshme për 
politikat kulturore të Kosovës.

Projekti është i mbështetur nga Zyra e 
Bashkimit Evropian në Kosovë ndërsa 
bartës të projektit janë Forumi Kulturor, 
Teatri ODA dhe DokuFest. 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, Forumipër Zhvillim 
Kulturor do të prodhojë 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


