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I nderuari Deputet i Parlamentit, z. Hasipi,  

I nderuari Ministër z. Mustafa,  

I nderuari Zëvendës Ministër z. Petrov,  

I nderuari Ambasador z. Breth,   

E nderuara Drejtoreshë, zj. Babiq-Petrovski,  

Zonja dhe zotërinj,   

 

Së pari, dua të falenderoj zj. Babiq-Petrovski dhe Ambasadorin 

Breth për ftesën e tyre që të mbaj fjalim në këtë konferencë 

rajonale.   

Respektimi dhe promovimi i të drejtave të pakicave janë në krye 

të agjendës së Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor. 

Duke marrë parasysh historinë e afërt të rajonit, Bashkimi 

Evropian i kushton vëmendje të veçantë integrimit dhe 

përfshirjes së pakicave nacionale në shoqëritë e mëdha. Kjo 

është me rëndësi jo vetëm për ruajtjen e stabilitetit, por edhe 

për të nxitur një shoqëri me zhvillim kohesiv dhe dinamik.   

Për të përfituar plotësisht nga karakteri multi-etnik i një 

shoqërie, është thelbësore që të gjitha komunitetet të ndjehen 

plotësisht të integruara dhe marrin pjesë aktive në jetën sociale, 

ekonomike, politike dhe kulturore. Me rëndësi është se ky vend 

pati sukses që të ruajë plotësisht karakterin e vet multietnik dhe 

multi fetar dhe kështu rezultoi me shkallë të lartë të diversitetit 



në krahasim me një numër të madh të vendeve të tjera 

evropiane. Kjo shumëllojshmëri përbën resurse unike dhe të 

pazëvendësueshme. Marrëveshja Kornizë e Ohrit mbetet 

instrument kyç për dialogun e përmirësuar midis të gjitha 

komuniteteve në vend.   

Bashkimi Evropian nuk ka rregulla dhe legjislacion të 

përbashkët për të drejtat e pakicave. Mirëpo, gjatë vlerësimit të 

statusit të të drejtave të njeriut, për shembull në Raportin e 

Progresit, marrim parasysh instrumentet e tjera relevante 

ndërkombëtare dhe vendore. Me rëndësi të veçantë në këtë 

aspekt, është zbatimi i Konventës Kornizë të Këshillit të 

Evropës për Mbrojtjen e Pakicave Nacionale.    

Në korrik 2012, Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës 

miratoi rezolutën mbi implementimin e Konventës Kornizë nga 

ky vend. U shënuan disa zhvillime pozitive. Mirëpo sfidat 

mbeten edhe më tej, sidomos në fushën e përfshirjes së 

romëve, përfaqësimin e barabartë dhe të drejtat kulturore të 

komuniteteve më të vogla.    

Raporti i fundit i Progresit nga Komisioni Evropian, i cili u 

publikua javën e kaluar gjithashtu pasqyron këto përfundime. 

Më lejoni të citoj nga kapitulli 23: "Institucionet përgjegjëse për 

promovimin e të drejtave të komuniteteve të vogla dhe romëve 

mbeten pak të financuara, duke shkaktuar pengesë serioze në 

implementimin e strategjive ekzistuese. Bashkëpunimi 

ndërinstitucional është i dobët.  



Ritmi i për implementimin e Strategjisë për Romët është 

ngadalësuar në fushën e shëndetësisë dhe kulturës".    

Raporti i Progresit gjithashtu shënon se ekzistojnë disa 

institucione publike përgjegjëse për të siguruar dhe inkurajuar 

të drejtat e pakicave, mirëpo atyre u mungojnë fondet dhe 

koordinimi më i mirë. Prandaj, ne i mirëpresim ngjarjet e këtilla, 

të cilat jo vetëm që mbledhin në një vend institucionet e 

ndryshme nacionale por gjithashtu mundësojnë këmbimin e 

përvojave në nivel rajonal.   

BE-ja është e angazhuar për të siguruar ndihmë në këtë fushë 

me anë të financimit të IPA-s. Në përgatitje e sipër është një 

projekt në suaza të IPA 2010, me vlerë prej 1,8 milionë euro. 

Qëllimi i këtij projekti do të jetë sigurimi i mbështetjes për 

institucionet që implementojnë politikat relevante për 

komunitetet që nuk janë mazhorancë. Agjencia për realizimin e 

të drejtave të komuniteteve është përfituese direkte e projektit, 

së bashku me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, 

Kabinetin e Ministrit pa resor dhe SIOFA. Ne inkurajojmë këto 

institucione që të shfrytëzojnë rastin për të përmirësuar 

koordinimin e tyre dhe të dalin me ide të reja për nisma të 

përbashkëta.    

Zonja dhe Zotërinj, ju uroj konferencë të suksesshme. 

Falemnderit. 


