Si të Punojmë së Bashku për Ndryshim

Përdorimi i Kërkesës për Informacion
Qytetarët dhe OJQ-të lokale duhet të jenë të vetëdijshëm se njerëzit kanë të drejtë të kërkojnë
informacione dhe t'i marrin ato. Kjo është një e drejtë njerëzore, siç është e drejta për të jetuar, e drejta për
të pasur një mendim të lirë ose e drejta për drejtësi.
Çdo person ka të drejtë të hyjë në informacionin publik nga një ‘organ i sektorit publik’, pa pasur nevojë të
shpjegojë pse po kërkoni. Çfarë është një body organ i sektorit publik ’? : qeveritë kombëtare dhe lokale,
gjykatat gjyqësore dhe shoqëritë tregtare nëse: 1. shteti zotëron shumicën e aksioneve ose 2. kur shteti i
ka dhënë funksione publike me ligj ose një shoqërie tregtare. (të tilla si: OSHEE, Ujësjellësi dhe Kanalizimi i
Tropojës, etj ...). Mos harroni se kompanitë private që bëjnë punën e tyre private nuk kanë pse t'ju
përgjigjen.
Në Shqipëri e drejta për qasje në informacionin publik është e garantuar nga Kushtetuta dhe nga Ligji Nr.
119/2014 për të Drejtën e Informimit të miratuar në vitin 2014. Ligji për të Drejtën e Informimit bazohet në
konventën ndërkombëtare të quajtur Konventa e Aarhus (UNECE Konventa për qasjen në informacion,
pjesëmarrjen e publikut në vendimmarrje dhe qasjen në drejtësi në çështjet mjedisore).
Në Parim: Ju mund të pyesni administratën shtetërore se çfarë po ndodh, dhe ata duhet t'ju thonë
me ligj.

Si të përdorni një Kërkesë për Informim si Strategji?
1. Ndonjëherë ju nevojitet vetëm informacioni. Nëse dikush fillon të ndërtojë një hidrocentral dhe nuk
dini asgjë për të, mund të kërkoni informacion të plotë nga qeveria. Sapo një person të marrë
informacionin, ai mund ta ndajë atë me njerëz të tjerë.
2. Ndonjëherë ju duhet të bëni presion mbi qeverinë. Ndoshta e dini se diçka po bëhet keq, dhe pyetja
që po bëni është "Kur do të vijë inspektorati dhe të bëjë diçka për këtë?" Nëse një person pyet, ata
mund të marrin një përgjigje idiote, ose asnjë përgjigje. Por nëse 50 njerëz pyesin, është shumë më
e vështirë për qeverinë të të injorojë. Gjithashtu, nëse ata nuk bëjnë atë që u kërkohet të bëjnë, kjo
bën një histori të fuqishme mediatike që mund të sjellë më shumë presion dhe vëmendje ndaj
problemit.
3. Kërkesat e shumta i bëjnë të gjithë më të sigurt. Nëse vetëm një person paraqet një kërkesë, ai
person mund të shihet si shkaku i problemit dhe mund të ngacmohet. Por nëse 100 persona
paraqesin të njëjtën kërkesë, ata nuk mund të bëjnë presion në 100 persona në të njëjtën kohë!
Si të paraqisni një kërkesë?
1. Mënyra më e lehtë është të përdorni një formë të krijuar nga qeveria. Toshtë shumë e lehtë dhe e
shpejtë për tu plotësuar, dhe ju mund ta dërgoni atë me email, postë ose edhe duke dorëzuar me
dorë në zyrën e agjencisë që po kërkoni.
2. Në shumicën e rasteve, ata duhet t'ju përgjigjen brenda 10 ditëve të punës (rreth 2 javë).
3. Gjëja më e vështirë mund të jetë të kuptosh se kujt t'i dërgosh kërkesën - por edhe nëse bën një
gabim dhe e dërgonte atë në një zyrë të gabuar, ajo zyrë duhet ta përcjellë atë në vendin e duhur
dhe t'ju tregojë se ata e kanë bërë atë.

4. NËSE për ndonjë arsye ata NUK ju përgjigjen, atëherë ju mund të shkruani një ankesë tek
Komisioneri për të Drejtën e Informimit brenda 30 ditësh. Për sa kohë që ju kërkoni brenda kësaj
kohe, Komisioneri duhet të detyrojë zyrën që t'ju japë informacionin që keni kërkuar. Kjo është
gjithashtu një formë shumë e thjeshtë për të plotësuar e cila është në internet, këtu:
https://www.idp.al/wp-content/uploads/2017/04/Model_Format_Ankese.doc
Në rregull, por nëse nuk e keni bërë këtë më parë, si e filloni?
Bëjeni vetë:
1. Shembulli i kërkesës për informacion është online, këtu: http://drejtesia.gov.al/wpcontent/uploads/2018/03/Model_Kerkese_per_informacion.pdf
2. Pastaj mund të kërkoni në internet për një adresë email të agjencisë që mendoni se duhet t'ia
dërgoni. Për shembull, nëse mendoni se mjedisi po dëmtohet, mund ta dërgoni kërkesën në
Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, ose në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit.
3. Dërgojeni! Nëse mund ta dërgoni nga emaili juaj, do të merrni një përgjigje të shpejtë me email dhe
mund të provoni se e keni dërguar. Nëse nuk keni email, mund të dërgoni edhe me postë, por
sigurohuni që ta dërgoni letrën të regjistruar dhe të mbani një kopje.
4. Sigurohuni që të përfshini një kopje të identifikimit tuaj - letërnjoftim ose pashaportë!
5. Nëse e dorëzoni atë me dorë në zyrën e agjencisë qeveritare, sigurohuni që të sillni DY kopje,
kërkoni një numër protokolli dhe mbani një kopje për regjistrimet tuaja.
Keni nevojë për ndihmë?
1.
2.
3.
4.

Ne i kemi shembujt e kërkesës tek TOKA, dhe mund tju ndihmojmë që ti plotësoni.
Ne kemi adresat e agjencive qeveritare, kështu që ju nuk duhet të kërkoni për to.
Ne gjithashtu mund t'ju ndihmojmë të dërgoni kërkesën, me email ose postë.
Ne mund t'ju ndihmojmë të dini se çfarë bëni më tej, varet nga përgjigjja që merrni.

Për gjithçka, mos ngurroni të na kontaktoni!
Email: catherine@journeytovalbona.com
Tel:

067 30 14 638

FB:

@TOKAValbone

