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REKOMANDIME PËR VEPRIME TË METEJSHME
LIDHUR ME INTEGRITETIN DHE LUFTËN
KUNDËR KORRUPSIONIT

HYRJE
ICC Albania në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë
dhe me mbështetjen e Ambasadës së Vendeve të Ulëta
në Shqipëri, si dhe Delegacionin e Bashkimit Evropian në
Shqipëri, organizuan “Javën e Integritetit në Shqipëri”,
aktivitet i cili u mbajt në datat 3-11 shkurt 2020. Këtij edicioni
të parë iu bashkuan 28 partnerë me prezantimin e nismave
të tyre, të cilat synonin rritjen e ndërgjegjësimit si dhe
promovimin e sjelljes etike, transparencës, llogaridhënies,
përgjegjshmërinë në biznes, si dhe përpjekjet e ndërmarra
prej aktorëve të ndryshëm në luftën kundër korrupsionit.
Bashkëpunimi ndërmjet grupeve të interesit për rritjen e
angazhimit në luftën kundër korrupsionit ishin në fokus të
diskutimeve të konferencës përmbyllëse, që u mbajt më datë
11 shkurt 2020, në Tiranë.
Si nismëtare të Javës së Integritetit 2019-2020, ICC Albania
ka luajtur një rol aktiv në formësimin e bashkëbisedimeve
dhe mobilizimin e grupeve të ndryshme të interesit përgjatë
gjithë javës së Integritetit.
Në përfundim të edicionit të parë të kësaj nisme, ICC Albania
dëshiron të ndajë përmes këtij materiali përfundimet dhe
propozimet për të gjitha palët e interesit, duke synuar një
angazhim të vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm.

SEKTORI PUBLIK
OECD1, e cila është një organizatë e rëndësishme që vepron
në fushën e integritetin dhe luftës kundër korrupsionit,
ka konstatuar se efikasiteti i qasjeve tradicionale të
përqendruara në vendosjen e më shumë rregullave,
kërkesave për pajtueshmëri dhe zbatim më të rreptë, ka
qenë i kufizuar. Rrjedhimisht, si sugjerim për një përgjigje,
si strategjike, ashtu edhe të qëndrueshëm ndaj korrupsionit
jepet integriteti publik, i cili është një nga shtyllat kryesore
të strukturave politike, ekonomike dhe sociale, dhe kështu
është thelbësor për mirëqenien ekonomike dhe sociale
si dhe begatinë e individëve në veçanti dhe shoqërive në
përgjithësi. Transparenca dhe etika janë përbërësit kryesore
për një qeverisje të mirë.
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Prandaj, iu bëjmë thirrje institucioneve publike të:
• zotohen për të ndërtuar një nivel më të lartë transparence
dhe pjesëmarrjeje të publikut në politikat, strategjitë
dhe shërbimet e ofruara, që iu ofrohen të gjithë
qytetarëve pa dallime.
• orientohen nga instrumente dhe mjete të praktikave
më të mira ndërkombëtare, të krijuara nga organizata
ndërkombëtare siç janë: OECD, OKB, ICC, për integritetin
në sektorin publik, duke përfshirë lobimin, konfliktin e
interesit, mbrojtjen e sinjalizuesve, financimin e partive
politike, prokurimin publik dhe fusha të tjera.
• krijojnë një bashkëpunimi më të fortë me grupe të
tjera të interesit, siç janë sektori privat, organizatat
jofitimprurëse, si dhe universitetet, në mënyrë që të
promovohen vlerat e sundimit të ligjit, antikorrupsionit
dhe të drejtave të njeriut në një shoqëri që përpiqet
të institucione demokratike në rrugën e saj drejt
anëtarësimit të plotë në Bashkimin Evropian.
• përmirësojnë aftësitë negociuese në nivel ndërkombëtar
për administratën publike.
• parashikojnë “Klauzolën e antikorrupsionit” në të gjitha
kontratat publike me interes strategjik. Në këtë pikë,
sugjerojmë që ‘’Klauzola e ICC për antikorrupsionin’’ të
merret në konsideratë si një mundësi për t’u përfshirë
në kontratat përkatëse me interes publik.
• bëhet e mundur që konsultimet publike t’i nënshtrohen
një procesi të duhur, transparent dhe gjithëpërfshirës.
Monitorimi i proceseve të konsultimeve publike ka nevojë
të prezantohet si mjet për matjen e transparencës së
sektorit publik në lidhje me futjen e akteve të reja.
• ndërmarrin aktivitete ndërgjegjësuese në bashkëpunim
me grupet e tjera të interesit në lidhje me luftën kundër
korrupsionit dhe promovimin e integritetit.
• bashkëpunojnë me organizata të sektorit publik,
universitete dhe grupe të tjera të interesit në organizimin
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e aktiviteteve për ngritjen e kapaciteteve që lidhen
me antikorrupsionin, sjelljen etike dhe tema të tjera të
ngjashme.

PUSHTETI VENDORE
Funksionimi i një sistemi efikas të integritetit në bashki
kërkon dhe fillon me vullnetin politik e të zgjedhurve vendore
për të mëkuar një kulturë të integritetit institucional. Vullneti
tregohet dhe shprehet duke filluar nga përgatitja e një kornize
politike, strategjike dhe ligjore që mundëson, lehtëson dhe
promovon integritetin, interesin publik, transparencën dhe
performancën institucionale.
Këshillat bashkiake luajnë një rol të rëndësishëm në miratimin
e strategjive dhe akteve bashkiake, duke siguruar që hartimi
dhe aprovimi i tyre ka ndjekur një procesi konsultimi
gjithëpërfshirës dhe transparent.
Të gjitha vlerat, parimet dhe standardet për integritet të
lartë institucional duhet të përqafohen dhe zbatohen nga të
gjithë grupet e interesit të përfshira në këtë proces. Në thelb
të këtyre përpjekjeve, do të jetë informacioni, i orientuar nga
shembulli, pajtueshmëria me kërkesat ligjore dhe rregulloret,
si dhe standardet më të larta profesionale.
Prandaj, u bëjmë thirrje institucioneve të pushtetit vendor të:
• Përmirësojnë kornizën institucionale në aspektin e
politikave dhe strategjive për ndërtimin e integritetit
vendor, me qëllim krijimin dhe funksionimin e një
sistemi efikas institucional të administrimit të rrezikut
dhe përmirësimit të performancës.
• Forcojnë mekanizmat e integritetit në proceset dhe zonat
funksionale të bashkive, si dhe kapacitetin institucional
për mirëmbajtjen dhe konsolidimin e mekanizmave.
• Rrisin besimin e qytetarëve dhe palëve të ndryshme
të interesit në pushtetin vendor përmes përmirësimit
të transparencës, llogaridhënies dhe vendimmarrjes
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lokale.
• Forcojnë kapacitetet e brendshme që lidhen me tema të
tilla, si transparenca, llogaridhënia dhe antikorrupsioni.
• Sigurojnë, përmes mjeteve dhe instrumenteve në
dispozicion, që zbatimi i strategjive dhe akteve të
bëhet në mënyrë të drejtë. Kjo vlen edhe për këshillat
bashkiakë.

AKADEMIKËT
Roli i akademikëve është thelbësor në luftën kundër
korrupsionit. Nëse nuk e kuptojnë korrupsionin në mënyrë
holistike, është shumë e vështirë për ta trajtuar në mënyre
efektive. Falë kërkimeve shkencore mbi integritetin dhe
antikorrupsionin, mund të gjurmohen rrënjët e problemeve
që të arrihet te zgjidhja e duhur. Sidoqoftë, studimet dhe
kërkimet për antikorrupsion janë në fillesat e tyre në
institucionet akademike shqiptare.
Prandaj, u bëjmë thirrje institucioneve akademike të:
• Kryejnë më shumë kërkime shkencore në fushën e
sjelljes etike, integritetit dhe luftës kundër korrupsionit;
• Nxisin debate konstruktive, duke përfshirë stafin
akademik dhe studentët në auditorët, mbi tema që
lidhen me antikorrupsionin dhe integritetin.
• Rishikojnë kurrikulat e arsimit të lartë, duke përfshirë
më shumë programe për etikën, antikorrupsionin,
integritetin, dhe programe të tjera të së njëjtës natyrë,
në çdo degë.
• Konsiderojë krijimin e një instituti për etikën dhe
integritetin brenda universiteteve;
• Nxisin angazhimin kolektiv të akademisë me sektorë të
tjerë sikurse ai publik dhe privat.

SEKTORI PRIVAT
Për dekada me radhë, Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë ka
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qenë pioniere në denoncimin e korrupsionit dhe në zhvillimin
e masave për ta luftuar atë. Nëse transaksionet e biznesit
përfshijnë mitëdhënien dhe mitëmarrjen, atëherë ato nuk
janë më transparente dhe minojnë mjedisin e shëndoshë
konkurrues.
Të bërit biznes me integritet është mënyra e duhur për të
bërë biznes. Ndërmarrjet që ushtrojnë veprimtaritë e tyre me
integritet kanë më shumë gjasa të tërheqin dhe t’i mbajnë
punonjësit të motivuar, si dhe të tërheqin investitorët të cilët
rrezikojnë reputacionin e tyre. Lufta kundër korrupsionit në
sektorin privat është një proces progresiv dhe i shkallëzuar.
Kërkohet angazhim i qenësishëm nga nivelet me të larta
drejtuese. Gjithashtu, kërkohet një organizim më cilësor dhe
sistematik, për të siguruar që përpjekjet kundër korrupsionit
të bëhen pjesë integrale e kulturës së korporatës në të
gjitha nivelet. Kompanitë duhet të bëjnë më shumë se sa
të përmbushin përgjegjësinë sociale të korporatës (CSR)
dhe të bëhen modele të anti-korrupsionit për të siguruar një
rritje gjithëpërfshirëse për të gjithë.
Kështu, i bëjmë thirrje subjekteve të sektorit privat të:
• Nxisin dialogun publik-privat përmes tryezave të
rrumbullakëta, të cilat bëjnë bashkë në mënyrë
periodike përfaqësues të organizatave të biznesit dhe
dhomave të tregtisë në Shqipëri dhe Koordinatorin
Kombëtar kundër.
• Inkurajojnë kulturën e transparencës së korporatave.
Një mënyrë efikase për të ndalur korrupsionin është
nxitja e një kulture integriteti që tejkalon thjesht
funksionin e pajtueshmërisë. Një kulturë e tillë është
më me rëndësi, duke pasur parasysh që të punësuarit
janë gjithnjë e më të vetëdijshëm për vlerat sociale dhe
etike të kompanive për të cilat zgjedhin të punojnë.
• Sigurojnë zbatimin e gjithanshëm dhe pragmatik të
etikës dhe standardeve antikorrupsion në kompanitë
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në të cilat është e nevojshme. Kjo nënkupton një rritje
në masë të ndërgjegjësimit në sektorin privat dhe të
gjithë sektorët e tjerë të shoqërisë.
• Rrisin ndërgjegjësimin e publikut, medias dhe qeverisë
në lidhje me kostot e korrupsionit për shërbimet
kryesore publike si: shëndetësia, arsimi, prokurimi
publik etj.

PËRFUNDIMET
Kontributi i të gjithë grupeve të interesit, sektorit publik
dhe privat, organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare,
shoqërisë civile, akademikëve, studentëve, medias dhe
shoqërisë në tërësi, në luftën kundër korrupsionit, është
shumë kritik dhe duhet të nxitet dhe të merret parasysh
plotësisht.
Adresimi i korrupsionit është thelbësor për nxitjen e arritjes
së Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZhQ),
konkretisht Objektivit 16, për promovimin e shoqërive
paqësore dhe gjithëpërfshirëse, sigurimin e aksesit në
drejtësi për të gjithë dhe ndërtimin e institucioneve efikase,
të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet.
Ne jemi plotësisht të vetëdijshëm për shqetësimet kryesore në
Shqipëri, siç janë: korrupsioni i përhapur, mungesa e veprimit
kolektiv, sistemi joefikas i drejtësisë, mungesa e besimit
midis sektorit privat dhe qeverisë. Lufta kundër korrupsionit
kërkon një angazhim të qenësishëm dhe një organizim më
cilësor dhe sistematik për të siguruar që përpjekjet kundër
korrupsionit të bëhen pjesë integrale e kulturës.
Për të adresuar këto çështje themelore, të gjithë grupet
e interesit duhet të angazhohen dhe të bëhen aktive në
përpjekjet e koordinuara, duke promovuar integritetin dhe
sjelljen etike dhe adresimin e duhur e të gjitha formave të
korrupsionit dhe faktorët nxitës të tij.
Të rinjtë duhet të inkujarohen që të bashkohen në mënyrë
aktive në debate dhe të mbështeten për të marrë rolin e tyre
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në tryeza diskutimi dhe në çdo veprim të kësaj natyre.
• Të punësuarit janë gjithnjë e më të vetëdijshëm për
vlerat sociale dhe etike të kompanive për të cilat
zgjedhin të punojnë.
• Sigurojnë zbatimin e plotë dhe pragmatik të etikës
dhe standardeve antikorrupsion në kompanitë në të
cilat është e nevojshme. Kjo nënkupton një rritje të
ndërgjegjësimit në masë në sektorin privat dhe të gjithë
sektorët e tjerë të shoqërisë.
• Rritjen e ndërgjegjësimit me publikun, mediat dhe
qeverinë në lidhje me kostot e korrupsionit për
shërbimet kryesore publike si: shëndetësia, arsimi,
prokurimi publik etj.
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PARTNERËT

RRETH JAVËS SË INTEGRITETIT
Në vitin 2016, ICC Netherlands ishte nismëtare e Javës
kombëtare të Integritetit, ku palë të ndryshme interesi bëhen
bashkë çdo vit në Holandë nga 1 deri më 9 dhjetor, përpara
ditës ndërkombëtare kundër Korrupsionit të përcaktuar nga
OKB. Qëllimi i Javës së Integritetit është promovimi i sjelljes
etike si në vendin e punës ashtu edhe në bordet drejtuese,
duke shkëmbyer më së miri praktikat nëpër sektorë.
Në Shqipëri, Java e Integritetit vjen si një nismë e ICC
Albania, në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë dhe me
mbështetjen e Ambasadës së Vendeve të Ulëta në Shqipëri
dhe të Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Gjatë
edicioni të parë të Javës së Integritetit në Shqipëri, e cila
u mbajt në datat 3-11 Shkurt 2020, 28 partnerë u bashkuan
me idetë, projektet, ngjarje apo zgjidhjet e tyre në respekt
të promovimit të integritetit dhe luftës kundër korrupsionit.
Për më shumë informacion vizitoni www.weekofintegrity.al
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