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LËVIZJA  FORCA E DIASPORËS (FeD) 

PROGRAMI POLITIK 

 

I. HYRJE  

 

Kosova po kalon probleme serioze tani e dy dekada në demokraci, ekonomi dhe jetë 

shoqërore. Vlenë të theksohet ikja e mbi dyqindmijë (200 000) banorëve të Republikës së 

Kosovës brenda dhjetëvjeçarit të fundit (2010-2020). Ikja e trurit e dëmton zhvillimin e 

Republikës dhe forcimin e shtetësisë së vendit si dhe e dobëson besimin e aleatëve tanë 

ndërkombëtarë kundrejt nesh. Edhepse kanë kaluar 11 vjetë që nga shpallja e pavarësisë, 

Republika e Kosovës ende nuk trajtohet si shtet në shumë aspekte në arenën ndërkombëtare, 

gjë kjo që po na dëmton të gjithëve.  

 

Këto probleme ndikojnë në jetën e përditshme dhe të ardhmen e qytetarëve tanë, prandaj  

Lëvizja Forca e Diasporës (FeD) vendosı të jetë aktıve në jetën politike në mënyrë që të jep 

kontributin e saj në rrıtjen e mirëqenies politıke, ekonomıke dhe  shoqërore të shtetit. 

Republika e Kosovës do t’ı kaloi këto probleme dhe e ardhmja do të siguron që  qytetarët e saj  

të shikojnë  të ardhmen e tyre me besim, në zhvillim   dhe mirëqenje individuale dhe kolektive, 

duke besuar në një vızion të ri të prezentuar nga FeD .Kosova ka nevojë për projekte të reja 

moderne për rimëkëmbje. Kosova ka shumë perspektıvë dhe të ardhme, e cila kërkon 

përkushtim praktik dhe udhëheqie  demokratike. Për realizimin e objektivave të veta FeD 

bazohet në : 

 

⚫ Popullsi me moshë të  re dhe dinamike, 

⚫ Fuqizimin e pozitës së gruas në çdo nivel, 

⚫ Histori dhe trashëgimi kulturore shumë të pasur, 

⚫ Potencialin ndërkombëtar të  Kosovës në Arsim, Art, Shëndetësi dhe Sport,  

⚫ Pasuritë natyrore që i posedon Republika e Kosovës,  

⚫ Bashkëpunimin e ngushtë rajonal drejt integimeve Euro-Atlantike, 
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⚫ Kapacitetin intelektual, shkencor dhe ekonomik që ka në Diasporë. 

 

II. QËLLIMI 

Qëllimi dhe metoda e Lëvizjes është të rivendosë shoqërinë dhe popullin në një standard më 

të lartë,  të përparuar dhe  të denjë për historinë e ndershme dhe vlerave  shpirtërore të tij. 

Prandaj Kosovës i duhet një Program i ri dhe i drejtëpeshuar demokratik, politik, ekonomik, 

financiar, arsimor, pedagogjik, shkencor, psikologjik, sociologjik, etik, moral, edukativ, 

kulturor,mjedisor, modern, vizionar, por edhe realist, që gjeneron shpresa, vlera dhe rezultate 

konkrete. Këtë program ne e kuptojmë si një ekuilibrim pragmatik dhe racional, që nuk 

barrikadohet në asnjë ideologji klasike, por që  përmbledh, selekton, sistemon dhe praktikon 

vlerat më të dëshmuara demokratike, humane, shkencore, kulturore dhe edukative, që e kanë 

çliruar njerëzimin e qytetëruar nga kthetrat e varfërisë, primitivizmit, hipokrizisë, injorancës 

dhe dhunës multidimensionale. 

Prioritet i rëndësishëm në këtë program do të jetë zhvillimi ekonomik dhe mirëqenja e 

qytetarëve, përmes një politike me përvojë ndërkombëtare përendimore, e cila do të 

shëndërron Kosovën në një shtet demokratik dhe të qëndrueshëm kundruall vlerave 

ndërkombëtare. Çdo profesionisti nga diaspora që dëshiron të kthehet në vendlindjen e vetë 

apo të prindërve të vetë, do t'i jipet mundësia që ta bëjë këtë.  Qëllimi ynë është forcimi i 

shtetësisë të Republikës së Kosovës. 

 

III. MISIONI  

Prania e Lëvizjes tonë në skenën politike  do të sjell, pa dıskutım, ndryshıme të mëdha për të 

gjithë ata që dëshirojnë bashkëpunim funksional dhe të strukturuar për forcimin e Republikës 

së Kosovës dhe fuqizmin e paqes, stabilitetit dhe zhvillimit të tërë rajonit. Lëvizja jonë ka 

anëtarë të sinqertë, dinamik, parimorë me një perspektivë politike që do të hapë horizontet e 

qytetarëve dhe shtetasve tanë për vite me rradhë. Ne do t'ua kthejmë krenarinë banorëve të 

Kosovës dhe miqëve ndërkombëtarë që na përkrahin, me punë dhe angazhim maksimal. 

Me këtë kualifikim, Lëvizja jonë do të përqafohet nga  të gjithë qytetarët tanë,  pa marrë 

parasyshë origjinën etnike, besimet dhe botëkuptimet e tyre demokratike liberale. Prıorıtet ı 

veçantë në Programın e Lëvizjes tonë do të jenë:  

Fuqizimi intern dhe ekstren i Republilkës së Kosovës (Integrimet Euro-Atlantike dhe fuqizimi i 

Diplomacisë), Te Drejtat Themelore dhe Lırıtë e Njerıut në nivel me shtetet demokratike 

perëndimore. Fuqizimi Gjinor dhe Rinor dhe personave me aftësi të kufizuara, Ligji dhe 

Drejtësıa, Parımet/struktura demokratike polıtike, Arsımı, Shëndetësia, Ekonomıa, fëmijët dhe 

pensionisët, etj. Pjesë e programıt do të jetë edhe lufta kundër korrupsionit dhe krimit të 

organizuar.  Programi ynë nuk lufton  vetëm pasojat e krimit të organizuar dhe korrupsionit, 
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por sidomos burimin që është i lidhur me lidershipin e tanishëm të papërgjegjshëm dhe me 

histori krımınale.  Kjo po e dëmton një zhvillim të qëndrueshëm të vendit nga aspekti 

demokratik, ekonomik e social, e këtë ne dëshirojmë ta ndryshojmë. Fuqizimi i pavarësisë së 

sistemit të drejtësisë është i domosdoshëm.  

IV. PARIMET POLITIKE 

Lëvizja jonë është një mjet për t'i shërbyer demokracisë dhe shoqërisë tonë. Politika jonë do  

të ketë një strukturë të bazuar në ndershmëri dhe meritë, duke siguruar që financimi politik 

të jetë i kontrolluar dhe transparent. Si e tille, FeD do të përcjellë kërkesat e qytetarëve dhe 

shtetasve drejtuar shtetit dhe mekanizmit shtetëror. 

Me poltikat e përcaktura nga FeD synohet të rregullohet saktë e tashmja e një shoqërie dhe 

ndërtimi i të ardhmes, me metoda  të reja, të dëshmuara, funksionale nga shtetet 

demokratike. Projeksioni i saktë i së ardhmes është vullneti ı qyetarëve. Sipas kuptimit tonë 

të politikës, vullneti i qytetarëve është thelbësor.  

Të gjithë, brenda dhe jashtë Kosovës, po e shohim se besimi në politikë dhe në politikanë është 

zbehur shumë, gjë që shihet edhe në numrin e ulët të votuesëve. Një gjendje e këtıllë bën që 

rikthimi i reputacionit të jetë ı domosdoshëm. Prandaj, ne do të punojmë në khtimin e besimit 

në politikan dhe, përmes tyre, besimin në institucione të vendit.  

FeD  do të  sjellë një kuptim të ri të politikës në Kosovë të mbështetur në parime. Një nga 

parimet themelore të demokracisë është forcimi ı saj sı dhe demokracia brenda partisë dhe 

transparenca. FeD  iu mundëson  anëtarëve  të vet t'i shprehin lirshëm mendimet brenda 

kornizës së statutit dhe programit të FeD-it  sı dhe të kenë të drejt sı anëtarë në vendimarrje 

për ndryshime në te mirën e qytetarëve. 

V. TË  DREJTAT THEMELORE DHE LIRITË E NJERIUT  

Niveli ı lartë i Lirive dhe ı të Drejtave  themelore  është një tregues i të qenit një shoqëri e 

civilizuar. Çdo  strukturë që krijohet pa u mbështetur në lirinë e individëve dhe pa vullnetın e 

lırë të njerëzve  nuk mund të sjellë paqe dhe stabilitet në shoqëri. Liritë formojnë bazën e 

demokracisë.  

Lidhur me të drejtat dhe liritë themelore, FeD  do  të mbështetet ne Kushtetutën e Republikës 

së Kosovës, sı dhe do t’ı zbatojë standardet ndërkombëtare mbi të drejtat e njeriut, gjithmonë 

duke u bazuar në Konventatet europiane dhe ato të Kombeve të Bashkuara, rreth të drejtave 

të njeriut. 

Rëndësi të veçantë FeD-i do t'i kushton fjalës së lırë dhe medıave të pavarura  publike, qofshin 

ato të shkruara apo elektronike, etikës mediatike, fuqizimit real të barazisë gjinore, luftimin e 

dhunës kundër vajzave dhe grave dhe mbështetjen e plotë për personat me aftësi të kufizuara, 

pensionistët dhe grupacionet e tjera sociale. Por edhe e drejta e njerëzve në Republikën e 

Kosovës që të kenë një të ardhme të sigurtë nga aspekti ambiental. Luftimi i diskriminimeve 
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njerëzore do të jetë parim për ne dhe atë në nivel me shtetet anëtare të Unionit Europian 

edhepse Kosova nuk është akoma anëtare. 

VI. LIGJI DHE DREJTËSIA 

FeD bazohet në shtetin e së drejtës dhe garantimit të të drejtave dhe lirive  të qytetarëve dhe 

shtetasve të vetë.  

Nëse në  një shtet nuk funksıonon ligji, ai shtet nuk mund të fitojë një vend të respektueshëm 

në bashkësinë demokratike ndërkombëtare. Lëvizja jonë do të  siguron vendosjen e besimit 

maksimal në sistemin e tij juridik: 

⚫ Ekzistencën demokratike përmes ligjit në shtetin e së drejtës;   

⚫ Respektimin e parimeve universale të së drejtës; 

⚫ Barazinë para ligjit pa dallim; 

⚫ Respektimin e Konventave europiane dhe atyre të Kombeve të Bashkuara ende  pa 

u antarsuar në këto organizata;  

Nëse një shtet ka kushtetutën, gjyqësorin e pavarur  dhe ligjet, të cilat implementohen për të 

gjithë njësoj, atëherë ai vend e ka të sigurtë të ardhmen e vet dhe bashkëpunimin e përkrahjen 

nga aleatët ndërkombëtarë. 

VII. ARSIMI 

 

Arsimi është elementi më i rëndësishëm i  një shoqërie. Shoqëritë që nuk kanë arsimim cilësor 
dhe nuk përdorin kapitalin njerëzor në mënyrë efektive, humbin shanset e tyre konkurruese. 
Cilësia e arsimit në Kosovë është shumë më e ulët krahasuar me zhvillimet shkencore dhe 
teknologjike të vendeve të tjera. FeD është i përkushtuar në ngritjen e nivelit të alokimit të  
burimeve financiare për  investime në arsim. Për më tepër, FeD do të bëjë  një reformë 
rrënjësore në fushën e arsimit, duke u përkushtuar të harmonizojë programet e arsimimit me 
standarde ndërkombëtare dhe të ngritë kapacitetet njerëzore në zbatimin e këtyre 
programeve. Vëmendje e veçantë do t'i kushtohet shkollave profesionale për personel 
mbikqyrës, si dhe arsimimit të nxënësve dhe studentëve me aftësi të kufizuara, me qëlllim të 
fitimit të shkathtësive të punës dhe inkuardimit të tyre në punë, si element kryesor për 
pavarësi ekonomike të tyre dhe mirëqenie sociale.  
 
FeD poashtu, do të angazhohet në krijimin e programeve të shkëmbimit arsimor në mes të 
universiteteve/shkollave të mesme të Kosovës dhe atyre universiteteve/shkollave të mesme 
ku punojnë dhe veprojnë mërgimtarët tanë që jetojnë në vende demokratike. Programe 
shkëmbimi (exchange programs), përveç atyre ku Republika e Kosovës  tanimë veç merr pjesë, 
ne synojmë që të krijojmë mundësitë për shkëmbime përvojash edhe në mes të nxënësve të 
shkollave të mesme, studentëve si dhe mësimdhënsve edhe në rajonin Ballkanik. Njehësimi i 
diplomave Kosovë-Shqipëri-Maqedoni-Serbi- Mal i Zi duhet të funksionalizohet gjë që do e 
lehtëson edhe tregun e punës për Rini. Krijimi i mundësive ligjore për bashkëpunime të afërta 
arsimore Kosovë- Shqipëri në çdo nivel, poashtu do të jetë prioritet për ne. Ne synojmë që 
shumica e mësimdhënësve në Kosovë në universitetet publike të dijnë të ligjërojnë edhe në 
anglisht, kjo me qëllim që studentë nga vendet e tjera të mund të studjojnë në vendin tonë 
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dhe studentët nga Kosova të studojnë në vendet e tjera në program shkëmbimi për një/dy 
semestra. Por edhe për shkëmbimin e mësimdhënësve që njëkohësisht bëjnë hulumtime 
shkencore. 

 

VIII. EKONOMIA 

 

Kosova sı një popullsi e re dhe dinamike, me burime të pasura natyrore dhe historike, njerëz 

sipërmarrës, me pozitë të volitshme gjeostrategjike, ka një potencial të madh për zhvillim 

ekonomik. FeD do të përdorë këtë potencial të vendit për përmirësimin dhe zhvillim ekonomik 

dhe mırëqenıen socıale. Ne mendojmë të zbatojmë nje strategji për rritjen e ekonomisë, sepse 

rritet cilësa e jetës për të gjithë, por edhe reputacioni dhe konkurenca në tregun 

ndërkombëtar. 

Një rëndësı e veçantë ka sjellja e investimeve të huaja në vendin tonë (kapitali ı huaj). Në 

kontekstin ekonomik, qëllimet kryesore të FeD janë: 

⚫ Rritja e prodhimit të mallrave dhe rritja e ofrimit të shërbimeve; 

⚫ Zbutja e papunësisë,  

⚫ Ndalımı ı fitimeve të padrejta (joligjore) të cilat ndalojnë dhe pengojnë  stabilitetin 

në ekonomi, 

⚫ Ndalımı i monopolizimit. 

⚫ Zhvillimi i bujqësisë dhe rritja e bioprodukteve ushqimore;  

⚫ Rritja e bashkëpunimi i ngushtë ekonomik rajonal (psh Turizëm, Siguri etj) 

⚫ Zhvillimi i tregtisë së jashtme dhe rritja e eksporteve; 

⚫ Sektori financiar mbështet prodhimin, strukturimin dhe zhvillimin e teknikave të 

reja financiare.  

⚫ Pêrkrahja e politikave për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik nga aspekti 

klimatik/ambiental (ekonomi të gjelbër), me theks të veqantë rritjen e kapacitetit 

të prodhimit të energjisë solare, të erës e teknologjive me emisione minimale të 

gazrave që e rrisin temperaturën globale, 

⚫ Krijimi i qendrave inovative komunale ose regionale për ndërmarrësi (business 

think-tanks & inovation centres). Ku do të respektohet barazia gjinore dhe rinore, 

⚫ Themelimi i Institutit për Energji, 

⚫ Çdo komunë ta ketë zyrën e vetë për investime nga diaspora dhe të jashtme, si dhe 

bashkëpunim ndërkombëtar. 

 

IX. SHËNDETI 

FeD është i përkushtuar të ofrojë shërbime të kujdesit shëndetësor primar, sekondar dhe 

tericar. Kjo është ndër elementët e domosdoshëm të të kuptuarit të shtetit dhe 

besueshmërisë së pacientëve në shërbimet që iu takojnë. Ngritja e kapaciteteve shëndetsore 

është cak për ne, ku krijimit të komisionit përkatës për përgjegjësi profesionale ndaj pacientit, 

do t'i japim prioritet. FeD është i bindur se përkujdesja ndaj pacientëve të shtrirë në spitale 

duhet të bëhet nga personeli profesional, e jo nga anëtarët e familjes. Shteti duhet t'iu siguron 
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infrastrukturën, inventarin dhe paisjet e nevojshme për pacientët që kërkojnë ndihmë në 

spitalet e qendrat shëndetsore familjare. Me qëllim të rritjes së sigurisë dhe përgjegjësisë, 

menaxhmenti dhe stafi i spitaleve dhe qendrave mjeksore familjare do të rishikohet. Të njëjtit 

edhe do të trajnohen në mirëmbajtjen e tyre. Hyrja/dalja e medikamenteve do të kontrollohet 

me qëllim të respektimit të normativave ligjore. 

Shteti do të ofron shërbime themelore shëndetësore për të gjithë. Shëndetësıa shtetërore 

duhet të bashkëpunojë me sektorin privat nëse është e nevojshme, në mënyrë që të sigurojë 

shërbime cilësore. Do t'i krijojmë strukturat për bashkëpunim të plotë në mes të stafit kosovar 

dhe punëtorëve shëndetsorë në diasporën tonë. Fakultetin e mjeksisë do ta mbarojnë vetëm 

ata/ato që kanë dituri. Ne synojmë ta çrrënjosim shitblerjen e provimeve dhe diplomave. Aty 

ku nuk ka dituri, nuk ka stabilitet as zhvillim. Ne synojmë ta startojmë edhe kapacitetin 

shëndetsor në Republikën e Kosovës edhe në aspektin shkencor, në kombinim me kolegët në 

Shqipëri, Maqedoninë Veriroe, Malin e Zi dhe rajonin. Keqpërdorimin e barnave ne e kemi 

qëllim që ta ndalojmë duke modernizuar menaxhimin, ngritjen e vetëdijes tek popullata për 

keqpërdorime të medikamenteve si dhe për të kursyer ekonomitë familjare. 

X.    BARAZIA GJINORE  

Gratë përbëjnë gjysmën e shoqërisë sonë. Mospërfshirja e grave në vendimarrje e ngadalson 

dhe e pamundëson një zhvillim të qëndrueshëm demokratik, ekonomik, social dhe kulturor të 

Kosovës. FeD synon dhe do të luftoj që Republika e Kosovës të bëhet shembull i një Barazie 

Gjinore funksionale në rajonin e Ballkanit. Prandaj, FeD synon:  

⚫ Të promovon dhe praktikon pjesëmarrjen aktive të grave në jetën publike dhe për 

këtë do  të merren të gjitha masat e nevojshme në nivel lokal, qëndror e 

ndërkombëtar, 

⚫ FeD do t'ı kushton rëndësı të veçantë parandalimit të të gjitha formave të 

diskriminimit të  grave dhe do të krıjon mundësı të zbatımıt të Kushtetutës  dhe 

instrumenteve ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, kudër diskriminimit gjinor, 

⚫ FeD, në bashkëpunim me shoqërinë civile dhe partitë e tjera do të përkrah fushatat 

kundër dhunës fizike dhe psiqike që ushtrohet kundër vajzave dhe grave, 

⚫ FeD është i përkushtuar të ngritë nivelin e jetesës dhe standarit të  gruas, duke 

ofruar mundësi të arsimimit për të papunët, në mënyrë që të lehtësohet 

ndërmarrësia e grave. Kjo, në linje të plotë me direktivat europiane për afirmitet. 

⚫ FeD synon që përbërja e grave në shoqëri të pasqyrohet edhe në caktimin e 

posteve udhëheqëse në agjenci e institucione publike, brenda e jashtë vendit. 
 

XI.   FORCIMI SOCIAL 

 

Një shtet funksional demokratik duhet të kujdeset edhe për shtresat e veta të popullsisë 

që kanë nevoja të veçanta, pa dallim a janë fëmijë, të rinjë, moshë të mesme apo të moshuar.  

FeD synon që: 
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⚫ Çdo vendim e veprim publik, përpos barazisë gjinore të ketë si predispozitë nevojat e 

personave me aftësi të kufizuara si dhe shtresave me nevoja të veqanta, 

⚫ Një pension të dinjiteteshem për pensionistët e vendit, 

⚫ Çdo komune ti mundësohet krijimi i shtëpive për të moshuar, 

⚫ Depolitizimi dhe pavarësim të shoqatave dhe organizatave që mbledhin ish-të  

burgosurit e të përndjekurit politikë, veteranëve, invalidëve të luftës së fundit 

çlirimtare.  

⚫ Krijimin e qendrave rehabilituese përr personat me sëmundje neurologjike dhe 

psikosociale, 

⚫ Involvimin e logopedëve dhe terapistëve psikosocialë në spitale, qendra mjeksore si 

dhe qendrat edukative në tërë territorin e Republikës së Kosovës. 

⚫ Rishikim të ligjeve për mbrotjen e të drejtës së punës të personave me aftësi të 

kufizuara,  

⚫ Ridefinim i shkallës së nevojave të veçanta me qëllim nivelizimin e përkrahjes sociale, 

⚫ Përforcimin e aspektit sportiv dhe garues të personave me aftësi të kufizuara, 

⚫ Binjakëzimin e komunave të Kosovës me ato ku jetojnë e veprojnë mërgimtarët tanë 

për rritjen e bashkëpunimit edhe nga sfera sociale. 

 

XII. RINIA  

Rinia përbën pjesën më vitale të popullsisë së Kosovës. Përkundër faktit se pjesa më e madhe 

e tyre janë të arsimuar, mirëpo prapëseprapë niveli i papunësisë është i lartë, sikurse edhe 

dëshira për tu larguar jashtë vendit. FeD do të përkushtohet që të ulë nivelin e papunësisë së 

të rinjëve, duke mundësuar e ofruar investime në sektorin privat dhe duke mundësuar 

programe trajnimi të experiencave ndërkombëtare të politikave ekspansive rinore. Për më 

tepër, FeD do të inkurajon rininë në pjesëmarrje në jetën publike dhe vendimarrje përmes 

shoqërisë civile dhe inkuadrimit të tyre në oranizata joqeveritare rinore si dhe bashkëpunimin 

e tyre me shoqata e organizata rajonale, europiane e ndërkombëtare. FeD synon, poashtu, 

edhe krijimin e programeve të mentorshipit në mes të rinisë së Kosovës si dhe rinisë në 

Diasporë, për studime universitare, ndërrime të eksperiencave demokratike, ekonomike, 

sociale dhe kulturore. FeD synon, poashtu, që të rris demokracinë interne në shkollat fillore, 

të mesme si dhe në univeristete e kolegje dhe përmirësim të dialogut me mësimdhënësit. 

Luftimin e bulizmit dhe të çdo lloj diskriminimi synojmë, poashtu, ta arrijmë me përfshirjen 

aktive të ardhmërisë së vendit – rinisë.  

    

 XIII. KULTURA 

FeD krenohet me sukseset e artistëve të rinjë kosovarë brenda e jashtë Republikës së Kosovës. 

Qëllimi ynë është që kultura shpirtërore e  vendit dhe popullit tonë, të forcohet duke u 

kultivuar, dmth duke e promovuar edhe tek popullata, por edhe duke përkrahur artistët e 

talentët e rinjë. Ne synojmë që të krijojmë një strukturë bashkëpunimi në mes të promovuesve 

të kulturës në diasporë dhe atyre në Kosovë. Krijimi në regjionet e Kosovës i Akademive 
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Artistike Kulturore si dhe rritja e bashkëpunimit ndërkufitar kulturor është njëra nga qëllimet 

tona (psh. Gjilan-Preshevë, Gjakovë.-Bajram Curr, Pejë-Tuz etj). Turizmit kulturor do t'i jipet 

përkrahje dhe mundësi për zhvillim. Kosova do t'i ketë ambasadorë nderi kulturorë në shumë 

vende të botës. 

XIV. MARRËDHËNIET  NDËRKOMBËTARE  

     Diplomacia dhe Integrimet Europiane 

Integrimet Euro-Atlantike të Kosovës dhe antarësimi në Kombet e Bashkuara janë qëllim i FeD. 

Pasi Forca e Diasporës është startuar si bashkëveprim i forcave moderne profesionale nga 

vendet e zhvilluara perëndimore ne, në fakt, jemi edhe kosovarë e edhe ndërkombëtarë 

njëkohësisht. Kjo dmth që çdo aspekt të politikave tona do të ketë ndërlidhje nga eksperiencat 

tona nga vendet demokratike perëndimore, kuptohet bashkë me profesionistët nga Republika 

e Kosovës. FeD do të angazhohet për involvimin e profesionistëve nga diaspora, organizatave 

të grave dhe rinisë në proceset e Integrimeve europiane. Shumë vende të tjera nga Evropa 

Qendrore dhe Lindore, si psh. Kroacia ej, gjatë proceseve të tyre drejt integrimit në familjen 

europiane i kanë involvuar ekspertët e tyre nga diaspora. Kosova duhet të mëson nga përvojat 

e këtyre vendeve të suksesshme. FeD-i do të punon në mënyrë aktive ligjore, poashtu që, 

Diasporës profesioniste me shtetësi të Kosovës, me kapacitet diplomatik dhe gjuhësor, t'i jipet 

mundësia për angazhim direkt në Diplomacinë e vendit. Bashkëpunimi me kompani private 

lobuese do të rishikohet dhe do të hapim mundësi që të kemi një ristrukturim rreth procesit 

të njohjeve të shtetësisë. Diplomacia Publike do të përkrahet në mënyrë aktive. Antarësimit 

në OSBE, Këshillin e Europës e në organizata të tjera ndërkombëtare,  do t'i jipet prioritet. 

XV. SİGURİA DHE MBROJTJA 

Ushtria e Republikës së Kosovës duhet të forcohet e të vazhdon të jetë forcë e stabilitetit dhe 

e paqes në rajonin e tërë Europës Juglindore. 

 FeD synon që ta ngris pjesëmarrjen e ushtarëve nga Kosova në misionet paqëruajtëse nëpër 

botë, në bashkëpunim të plotë me KFOR-in dhe NATO:n, e pas anëtarësimit në Kombet e 

Bashkuara, edhe me New York-un. Me kontaktet e veta direkte ndërkombëtare, FeD do ta 

lehtëson profesionalizimin e mëtutjeshëm të Ushtrisë së Kosovës edhe në bashkëpunim me 

aleatë të tjerë strategjik, pa dallim gjeografik. Sigurisë dhe mbrojtjes digjitale (kibernetike) të 

Republikës së Kosovës duhet t'i jipet prioritet. Kjo, pasi po jetojmë në një botë digjitale. 

Anëtarësimi i Kosovës në NATO është ndër qëllimet parësore të FeD-it. Ndërsa, rreth Policisë 

së Kosovës, përpos profesionalizimit të mëtejmë dhe sigurimit shëndetsor të tyre e familjeve 

të tyre, do të punojmë që ata policë që dëshirojnë dhe flasin gjuhë të huaja,  pas trajnimeve 

adekuate të mund të bëhen pjesë e misioneve ndërkombëtare paqëruajtëse për sundimin e 

ligjit të udhëhequra nga Unioni Europian. Anëtarësimi i policisë sonë në Europol dhe në  

Interpol është cak për FeD dhe me ndikimin tonë Europian dhe Global edhe do ta arrijmë këtë 

cak. 
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XVI.  NDRYSHIMET  KLIMATIKE  DHE  RUAJTJA E AMBIENTIT 

FeD, duke u bazuar në përgjegjësinë individuale, kollektive dhe grupore synojmë që: 

⚫ Republika e Kosovës të merr përgjegjësinë e vetë si shtet në ndryshimet globale 

klimatike (edhepse ende nuk jemi pjesë e Kombeve të Bashkuara). 

⚫  Të ngritë vetëdijen e banorëve she vizitorëve për domosdoshmërinë  e riciklimit 

konkret,  

⚫  Synojmë të riciklojmë 100% të plastikës,  

⚫ Krijimin e mundësive për riciklimin e barërave dhe medikamenteve të tjera me afat të 

skaduar në barnatoret e vendit,  

⚫ Krijim e qendrave grumbulluese për mbeturina elektronike si dhe menaxhimin e tyre 

lokal nëpër të gjitha komunat e Kosovës,  

⚫ Etablimin e qendrave për akumulimin e mbeturinave organike regjionale ose 

komunale, me qëllim të prodhimit të biogazit nga to,  

⚫ Promovimin e udhëtimeve kollektive (nxënësit, studentët dhe pensionistët gjithmonë 

do të kenë lirime). 

⚫ Lehtësira ligjore për konsumuesit privat të energjisë solare 

⚫ Në koordinim të plotë me Unionin Europian, forcimin e rrjetetit hekurudhor. Pasi 

Kosova veç është e lidhur me hekurudha me vendet e tjera të rajonit, ndërtimi i 

hekurudhës Prishtinë-Tiranë është qëllim i FeD.  Por edhe Pejé-Tuz-Ulqin. 

⚫ Ngritjen e kapaciteteve arsimore agroteknike dhe bujqësore rreth menaxhimit 

ambiental dhe klimatik në gjitha nivelet. 

 

XVI  DIASPORA  

Forca e Diasporës (FeD) ka qëllim dhe synim që diaspora profesioniste (me shtetësi të Kosovës 

dhe 100% duke respektuar ligjet kosovare), në bashkëkoordinim të plotë me profesionistë nga 

Republika e Kosovës,  të jetë e involvuar në çdo strukturë të vendit, ku ka nevojë. Duke krijuar 

kështu programe institucionale dhe komunale për (Brain Gain) kthimin e trurit. Njëkohësisht 

FeD mendon se duhet të forcohet shtetësia e Republikës së Kosovës, prandaj edhe do të 

angazhohet që më shumë persona nga diaspora, të cilët ii plotësojnë kushtet ligjore, ta marrin 

shtetësinë e Kosovës. Hyrja e Kosovës në organizata ndërkombëtare për siguri të automjeteve 

(kartoni i gjelbër), sigurisht se do të jetë një ndër prioritetet tona të para. FeD do të ndërtojë 

Ura të strukturuara të bashkëpunimi në mes të diasporës tonë dhe Republikës së Kosovës.  


