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Prezantimi i sotëm merret me një qështje më të ndjeshme: Korrupsioni dhe rinia. Refuzimi ose 
Pranimi? A njeri i ri do vendos të përgjigjet sfidën e korrupsionit me pranimin ose refuzimin? 
Hulumtimi e zbulon rrënjët e problemit me korrupsion në shoqërinë maqedonase. Pranimin e një 
vepër korrupsion rritet me zvogëlimin e moshës. Të rinjtë janë më të prekshme të përbalojnë me 
sfidave dhe pranojnë një sjellje korruptive. 

Korrupsioni në Arsim dhe Sport deri sot asnjëherë nuk  ka qenë analizuar nëpërmjet kjo metodë e 
analizës, ku ëshë e mundësuar jo vetëm të matur perceptimet  por edhe eksperiencave, si edhe për 
të mbledhur informacion nga ata që janë të informuar mirë në lidhjën me situatën në këto fusha. 
përvoja personale vërteton gjetjet në bazë të perceptimit.  Kjo dësmon përshtatëshmërinë e 
Komisinit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit- KSHPK me vendimin  e saj për të përfshirë 
Arsimin dhe Sportit në programin Shtetëror si një kolonë të veçantë. 

Duke pasur parasysh rëndësinë e zbatimit të programit të Shtetit, Komisinoi Shtetëror për 
parandalimin e Korrupsionit dhe Transaprency International-Maqedoni , kanë bashkuar kapacitete 
dhe njohuritë e tyre dhe me përkrahjen e Misinoit të OSB-së në Maqedoni i kanë themeluar një 
mekanizëm ndjekjës që ka për qëllim përmirësimin e cilësisë dhe për të vlerësuar zbatimin e 
programit të Shtetit. Ky prezantim është hapi i parë. Deri fund të këtij vitit do të ketë shumë raporte 
të cilat besojmë se do të  përmirësohen kuptimin e  rastave të korrupsionit në shoqërinë 
maqedonase. 

 Me këtë aktivitet u bë një hap drejt zbatimit të nënit 13 të Konventës së Kombëve të Baskuara 
kundër Korrupsionit, ku theksohet nevojën për pjesëmarrjen e shoqërisë civile  në parandalimin dhe 
luftës kundër korrupsionit për të ngritur ndërgjegjshmërinë e ekzistencës, shkaqet dhe rreziqet nga 
korrupsionit. 

Misioni i OSBE-së në Shkup është  e dedikuar për të mbështetur të zbatimit të parimeve të qeverisjës 
së mirë, duke përfshirë edhe  praktikat dhe përpjekjeve ndërkombëtarë më të mirë. Në këtë drejtim 
si pjesë e planit Shumë- vjetor të OSBE –së për të mbështetur zbatimin e  Programit Shtetëror për 
Mbrojtjen dhe Parandalimin  nga korrupsionit 2011-2015, në vitin 2012 sektori për qeverisjën e mirë 
kishte planifikuar një projekt për zvilllimin e një metodologjie për analiza cilësore në  zbatimin e 
programit shtetëror në një projekt pilot të programit të Shtetit. 

Në këtë drejtim, OSBE ka krijuar një bashkpunim të ngushtë me të dyja qendra më të mirë lidhur me 
korrupsionit KSHPK dhe TI-Maqedoni. Ne besojmë se kjo është vetëm fillimi i ndryshimeve në 
drejtim të korrupsionit- efikasiteti real përballë luftat dekalarative në luftën kundër  këtij fenomeni 
në të gjitha segmentet të shoqërisë. 

Rinia është më sensitive dhe prekshme në këtë drejtim dhe duhet të të kushtohet një vëmendhje  
dhe përkrahje të posaqme. 


