I/E nderuar,
Universiteti i Prishtinës, Unioni Evropian (EU), Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP)
dhe UN Women dhe ju ftojnë që të merrni pjesë në lansimin e Qendrës së parë Universitare të
Resurseve për Drejtësi Tranzicionale në Kosovë. Ngjarja do të mbahet më 11 maj 2018 në
Universitetin e Prishtinës - Fakulteti Juridik, duke filluar nga ora 09:00.
Lansimi i Qendrës Universitare të Resurseve për Drejtësi Tranzicionale do të shërbejë si një forum
diskutimi me akterët relevantë të ngarkuar me proceset e drejtësisë tranzicionale në Kosovë dhe do
të nxjerrë në pah në veçanti rolin e akademikëve dhe Qendrës së Resurseve për Drejtësi
Tranzicionale.
Pas fjalimeve hyrëse, diskutimet në panel do të synojnë të identifikojnë mundësitë e bashkëpunimit
midis palëve të interesuara dhe Qendrës së Resurseve të Drejtësisë Tranzicionale, duke u shërbyer
me përvojat nga rajoni dhe më gjerë në zhvillimin e mjeteve dhe mekanizmave që mund të
kontribuojnë në proceset e drejtësisë tranzicionale në Kosovë, integrimit gjinor, si dhe në rritjen e
ndërgjegjësimit të gjeneratës së re në Kosovë.
Gjeni të bashkangjitur agjendën e ngjarjes. Luteni të konfirmoni pjesëmarrjen tuaj deri të mërkurën,
më 09 maj 2018, në adresën e mëposhtme: drejtesiatranzicionale@uni-pr.edu

Sinqerisht,
Prof.Asoc. Dr. Haxhi Gashi
Dekani i Fakultetit Juridik
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Agjenda
Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”
Fakulteti Juridik
Lansimi i Qendrës së Resurseve për Drejtësi Tranzicionale në Universitetin e Prishtinës
Ngjarje Publike
11 Maj 2018
11 Maj 2018
09:00- 09:30

Regjistrimi i pjesëmarrësve
(shërbehet kafe)

09:30-10:30

Hapja/fjalë hyrësë
- Prof Dr. Marian Demaj, Rektor, Universiteti i Prishtinës
- z. Shyqyri Bytyqi, Ministër i Arsimit, Shkëncës dhe Teknologjisë
- znj. Nataliya Apostolova, Shefe e Zyrës së BE-së (TBC)
- znj, Atifete Jahjaga, ish Presidente
- Ulrika Richardson, Përfaqësuese e Përhershme e UNDP-së në Kosovë
- Znj. Flora Macula, Shefe e Zyrës, UN WOMEN
- z. Per Strand Sjaastad, Ambasador i Mbrëtërisë Norvegjeze në Kosovë
Moderator: Prof.Asoc.Dr. Haxhi Gashi, Dekan i Fakultetit Juridik

10:45– 12:15

“Bashkëpunimi në Drejtësinë Tranzicionale: Experiencat dhe përspektiva”
Panelistët:
- znj. Siobhan Hobbs, Eksperte ndërkombëtare në Drejtësi Tranzicionale, UN
Women
- Prof. Rory O’connell, Drejtor, Qendra për Drejtësi Tranzicionale, Universiteti i
Ulsterit, Irlandë
- Prof. Enver Hasani, Profesor i së Drejtës, Universiteti i Prishtinës
- Prof. Haxhi Gashi, Profesor i së Drejtës, Universiteti i Prishtinës
- Prof. Remzie Istrefi, Profesoreshë e së Drejtës, Universiteti i Prishtinës
Moderator: Prof.Asoc.Dr. Iliriana Islami, Universiteti i Prishtinës

12:30 – 13:15

Diskutim i hapur

13:15– 14:00

Vizitë në ambientet e Qendrës së Resurseve për Drejtësi
Fakultetin Juridik për pjesëmarrësit dhe koktej
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Tranzicionale në

Lansimi i Qendrës së Resurseve për Drejtësi Tranzicionale
Sfond
Shoqëria kosovare ka për synim të bëhet një anëtar i respektuar i familjes evropiane dhe
ndërkombëtare, megjithatë, vendi ende përballet me vështirësi në lëvizjen nga paqja "negative" në
"pozitive". Ndërmarrja e një procesi gjithëpërmbledhës dhe gjithëpërfshirës të drejtësisë
tranzicionale, duke kujtuar dhe përkujtuar të kaluarën e vështirë paraqet sfida të veçanta në
procesin e pajtimit për qeverinë, shoqërinë civile dhe edukatorët.
Gjatë 19 viteve të fundit që nga konflikti, shumë aktorë janë angazhuar së bashku për të zhvilluar
strategji institucionale dhe politika të integruara gjinore. Përkundër përpjekjeve të konsiderueshme,
ndikimi negativ i konfliktit ndaj grave dhe vajzave dhe pjesëmarrja e kufizuar e grave në iniciativat e
paqes dhe sigurisë vijnë si një kujtesë e zymtë se ka ende një rrugë të gjatë për të kaluar.
Krijimi i Qendrës së Resurseve për Drejtësi Tranzicionale (QRDT) në Universitetin e Prishtinës synon
të rrisë rolin e arsimit në nivel universitar në proceset e Drejtësisë Tranzicionale, duke ofruar
programe edukimi, kërkime shkencore dhe aktivitete për ngritjen e vetëdijes.
Ngjarja e lansimit së Qendrës së Resurseve për Drejtësi Tranzicionale do të shërbejë si një forum
diskutimi me aktorët përkatës mbi rolin që qendra e QRDT dhe stafi akademik i përfshirë mund të
luajnë në proceset e drejtësisë tranzicionale në Kosovë.
Pas diskutimeve të hapjes, diskutimet e panelit do të synojnë të identifikojnë mundësitë e
bashkëpunimit midis palëve të interesit dhe QRDT, duke përdorur përvojat nga rajoni dhe më gjerë
në zhvillimin e mjeteve dhe mekanizmave që mund të kontribuojnë në proceset e drejtësisë
tranzicionale në Kosovë, si dhe rritjen e vetëdijes në mesin e të rinjëve në Kosovë.
Duke pasur parasysh ekspertizën e rëndësishme që ka dalë nga puna e organeve të OKB-së,
agjencive qeveritare shtetërore, organizatave rajonale, si dhe mekanizmave të drejtësisë
tranzicionale kombëtare dhe rajonale, si dhe shoqërisë civile, konferenca ka për qëllim t'i sjellë këta
aktorë së bashku për të reflektuar mbi praktikat e mira dhe mësimet e nxjerra nga përvojat e
kaluara. Ngjarja gjithashtu synon të hulumtojë mënyrat për të integruar perspektivat gjinore dhe
për të siguruar pjesëmarrjen e plotë të grave në proceset e drejtësisë tranzicionale në Kosovë.
Çdo diskutim do të ofrojë një mundësi për të inkurajuar dialog më të thellë dhe më të koordinuar,
shkëmbim i ekspertizës dhe frymëzimin e veprimeve midis akterëve të ndryshëm që punojnë për të
çuar përpara pjesëmarrjen e plotë të grave dhe vajzave në mekanizmat e drejtësisë tranzicionale.
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