
                                                                                            

 

RAPORT PËRFUNDIMTAR i Za’Lart 2015 

 

Në platformën Za’Lart me slloganin Bëji Zgjedhjet të Vlejnë, në periudhën 22 maj -26 qershor 2015 kanë 

mbërritur 411 raportime qytetare të cilat përmbajnë informacion dhe denoncime për abuzime në kuadër të 

fushatës zgjedhore, gjatë dhe pas ditës së zgjedhjeve vendore të 21 Qershorit. Në raportimet e ndara në 12 

kategori numri kryesor i raportimeve ka të bëjë me raste të Keqpërdorimit të Administratës dhe Sektorit Publik. 

Shkelje të cilat kanë patur një sensibilitet të lartë që përkon me 29 % të rasteve të raportuara apo 121. 

 

Janë konstatuar raste të përdorimit të sektorit publik si: prezenca e udhëruar e punonjësve të administratës në 

mitingje elektorale, kërkesa për të deklaruar dhe premtuar votën kundrejt mundësive për të mbrojtur vendin e 

punës. Raste tipike të largimit të bluzave të bardha nga spitalet dhe qëndrat shëndetësore për pjesëmarrje në 

takime elektorale në orarin zyrtar të punës janë shënuar në: Librazhd, Fushë Arrëz, Mirditë dhe Berat, 

presione ka patur dhe në bashki si: Vorë, Kamëz dhe Kukës. 

 

Tensione dhe Parregullsi Zgjedhore kanë zënë 53 të raste ose 11% të raportimeve qytetare. Problematikë tjetër e 

hasur në këto zgjedhje është Tentativa për Blerje Vote kundrejt parave, shërbimeve apo përfitimeve abuzive të 

cilat janë raportuar 5 herë më shumë se në zgjedhjet e vitit 2013. Tentativa për ta manipuluar votën e 18 

vjeçarëve duke tentuar te rekrutohen ata në shkolla publike është një detaj që është raportuar në këtë fushatë 

në qytetet si Vora, Rrësheni, Kukësi, Kamza dhe Lezha etj.  

 

Në këto zgjedhje është raportuar edhe një përqëndrim i madh i forcave të policisë në zonat më problematike 

në 13 raste, si në: Koplik, Krujë dhe Lezhë. Denoncime në Za’Lart janë identifikuar dhe për kategori 

si: Parregullsi në Listat e Zgjedhore 16 raportime apo Cënim i të Drejtës së Votës në 21 raste. 

Në periudhën para zgjedhore raportimet më të shumta kanë ardhur nga Bashki si ajo e Fierit dhe e Kamzës 

me nga 17 raportime secila, si dhe nga Kukësi me 16 raportime. Ndërsa në datën e zgjedhjeve zona e cila ka 

patur më shumë raportime ka qënë Shkodra me 29.3% e pasuar nga Fieri në 8.2% dhe Gramshi 7.1%. 

Raportet janë verifikuar dhe vërtetuar në 52% të rasteve nga redaksia Ad-Hoc e Zalart e përbërë nga gazetarë 

lokalë dhe ekspertë në monitorimin e vlerësimin e zgjedhjeve. Këto raportime janë shoqëruar dhe me fakte 

audiovizuale, 20 (video) dhe 257( foto).   

 

Ditën e zgjedhjeve 21 Qershor janë shënuar  90 raportime gjithsej për kategori si: Tensione dhe 

Parregullsi Zgjedhore (25% të raportimeve) dhe Parregullsi në Funksionimin e Institucioneve Zgjedhore 17%.  

http://ais.al/new/raport-perfundimtar-i-zalart-2015/


Në ditët post-zgjedhore nga 24 raportime në total, 11 raportime lidhen me problematika të ndyshme dhe 

tensione zgjedhore, si dhe 9 raportime me mos-funksionimin e institucione zgjedhore. Platforma Za’Lart gjatë 

fushatës dhe zgjedhjeve të 21 qershorit ka patur impakt të gjerë në opinionin publik lidhur me problematikat 

dhe risitë e hasura në këtë proçes zgjedhor duke forcuar partneritetin media-shoqëri civile.  

____________________________________________________ 

Të dhëna të portalit dhe rrjeteve sociale të Za’Lart janë:  

➤ WEB: http://zalart.al 

➤ FB: ZA’LART – Raised Voice Albania (community) 

➤ Twitter – ZA’LART @ZaLartAlbanian 

➤ YouTube – ZA’LART 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=_XpjHdSa0xE 
 

 

 

http://www.zalart.al/2015/
https://www.facebook.com/ZaLartRaisedVoiceAlbania?fref=ts
https://twitter.com/zalartalbania/status/573181417812860929
https://www.youtube.com/channel/UC_Ij8riu43EcygQiCJkLY3w

