Deklaratë nga Ambasadori Werner Almhofer, Shef i Misionit të
OSBE-së në Kosovë e dhënë në konferencën për shtyp, më 03
maj 2012

Misioni i OSBE-s- në Kosovë mbi të gjitha është i dedikuar që
të promovojë demokracinë në Kosovë dhe të inkurajojë respekt
për të drejta të njeriut.
Një nga ato të drejta themelore është edhe e drejta për të votuar.
Është lëvdatë për institucionet e Kosovës që e drejta e personave
të cilët kanë të drejtë për të marrë pjesë në zgjedhjet
parlamentare dhe presidenciale të Serbisë është duke u
respektuar nga qeveria dhe popullata i gjerë e Kosovës.
Në pajtim me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKBsë, akterë të ndryshëm vendor dhe ndërkombëtar kanë kërkuar
nga OSBE për të mundësuar votimin vetëm në zgjedhjet
parlamentare dhe presidenciale të Serbisë këtë të diele. OSBE
nuk do të ketë asnjë lidhje me asnjë tentativë për të organizuar
zgjedhjet lokale.
OSBE është e nderuar që ka pranuar këtë sfidë, dhe është
mirënjohëse që ka mbështetje nga qeveria e Kosovës. Meqenëse
koha për organizimin e këtij operacioni është jashtëzakonisht e
shkurt – më pak se një javë – ne kemi nevojë për mbështetje dhe
bashkëpunim nga partnerët vendor dhe ndërkombëtar.
Më lejoni që të shpjegojë rolin e saktë të OSBE-së. Nga Misioni
i OSBE-së është kërkuar që të bëjë një hap në procesin e
zgjedhjeve – të mundësojë votimin. Me fjalë tjera ne do t’iu
mundësojmë votueseve me të drejtë vote që të hedhin votën e
tyre në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale të Serbisë.
Kështu do të kryhet procesi.

OSBE do të sjellë dhe transportojë nga këtu materialet e votimit,
duke përfshirë fletëvotimet. OSBE do të themelojë vendvotimet
në 28 qendra nëpër Kosovë.
Stafi i OSBE-së do të jetë në qendrat e votimeve. Anëtarët
ndërkombëtar të misionit të OSBE-së do të shërbejnë si
koordinatorë për qendra të votimeve. Votuesit me të drejt për të
votuar do të shënjohen dhe pajisen me fletëvotime të cilat do t’i
plotësojnë në mënyrë të fshehtë dhe do t’i hedhin në kutitë e
mbyllura të votimit.
Në fund të ditës, OSBE do t’i dërgojë këto kutia të votimit të
mbyllura deri në qendrat e numërimit në Rashkë dhe Vranje.
Numërimi atje do të procedohet pa asnjë pjesëmarrje të OSBEsë.
Kam kënaqësinë që t’ju njoftojë që hapi i parë i planit tonë ka
qenë i suksesshëm. Këtë mëngjes sasia e plotë e fletëvotimeve
dhe materialet përkatëse kanë arritur me automjetet e OSBE-së.
Përafërsisht 500 të punësuar, të gjithë nga OSBE, do të
përfshihen që të realizojnë këtë. I jam mirënjohës stafit tonë të
përkushtuar nga zyrat e OSBE-së radhitur nga Tirana deri në
Vjenë të cilët janë paraqitur vullnetarë për të mbështetur këtë
punë.
Ka edhe shumë detyra për të kryer, dhe koha, siç edhe e
përmenda më herët është shumë e shkurt, që e bënë sfidën tonë
edhe më të madhe. Ne ju falënderojmë të gjithëve këtu për
ndihmën e juaj që me përgjegjësi të informojmë publikun për
këtë proces, duke plotësuar përpjekjet tona që të mundësojmë
votuesit se si ta dinë ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të
votuar.
Tash pres pyetjet e juaja, para se t’i jap fjalën zëdhënësit.

