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RECONSTRUCTING THE POLICY TRAJECTORY: 

PENSION AND HEALTHCARE REFORMS 

IN ALBANIA

Viola SHAHINI
Università degli Studi di Milano
Email: viola.shahini@unimi.it

AbstrAct

Due to economic and political changes in the early 1990s, as well as their own inherited 
inefficiencies, both pension and healthcare systems in Albania started to face major difficulties, 
most notably severe budget constraints due to the shaky economy and a need to adjust to 
the new economic order. Consequently, in 1993 the pension system underwent a parametric 
reform that conditioned benefits upon payment of contributions. Similarly, in 1994, the 
healthcare system shifted from Semashko to a Bismarckian model, with the introduction 
of a health insurance scheme. However, despite similar policy responses to deal with the 
challenges these two systems were facing, today, pension system has taken a different trajectory 
from healthcare. They differ from one-another in terms of financing method, coverage and 
benefits. Against this backdrop, the aim of this paper is to bring attention to important 
reforms in the pension and healthcare system that have had significant implications for the 
economic and social system. Its main focus will be to trace back the policy development of 
these two systems from their genesis to date – in order to understand the context in which 
certain decisions were taken. Moreover, it aims to reconstruct the policy trajectory of each 
system by using the appropriate conceptualisation based on Ferrera’s (1993) classification 
and corresponding definitions of solidarity models. 
Key words: Albania, pension trajectory, healthcare trajectory, reform policies, solidarity models.

Viola SHAHINI holds a Bachelor’s degree in Political Science from the University of Tirana and 
a Master’s degree in Economics and Political Science from the University of Milan. She is currently a 
PhD candidate at the Network for the Advancement of Social and Political Studies (NASP). Her recent 
published article includes The Politics of Pension Reform in Albania, LPF Working Paper 7/2019, 
Centro Einaudi, Torino.
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Conceptual Issues: Distinguishing 
Between Different Solidarity Models

The aim of this paper is to reconstruct 
the policy trajectory of the pension and 
healthcare systems by using the appropriate 
conceptualisation based on Ferrera’s 
(1993) classification and corresponding 
definitions of solidarity models. A 
common issue encountered in the existing 
Albanian literature on welfare policy 
development is that many scholars use 
terms such as social insurance and social 
security interchangeably. However, these 
terms represent different types of social 
protection interventions, varying in term 
of financing method, coverage, benefits 
and most importantly their aim. Following 
Ferrera (1993) we can distinguish between 
social assistance, social insurance and 
social security depending on whether the 
governments’ ‘original choice’ has been 
to protect people in need, workers or 
the entire population (see table 1). Thus, 
social assistance programs aim at poverty 
relief. They are means-tested, highly 
conditional, target the most vulnerable 
groups and are financed through general 
taxation. Social insurance, instead aims at 
income maintenance. The basic idea here 
is that citizens gain an entitlement to social 
benefits by paying contributions into the 
insurance system. Therefore, there is a 
link between contributions and benefits 
received. Whereas, social security aims at 

setting a minimum standard of living. These 
social programs are completely funded out 
of the state budget and general tax revenues 
and the free benefit entitlement is extends 
to the entire citizenry. 

Based on these social protection 
choices, two models emerged: Bismarckian 
systems and Beveridge systems (Graziano 
& Jessoula, 2018). The Bismarckian 
model, named after its founder, the 
Prussian Chancellor Otto von Bismarck, 
is based on the overarching goal of 
income maintenance. Financing is provided 
mainly by employers’ and employees’ 
contributions, entitlement is conditional 
upon a contribution record and benefits 
are contributions or earnings-related. 
Likewise, the Beveridgean model is named 
after William Beveridge. Once introduced 
it indicated a new system of protection 
extended to the whole population as a way 
to guarantee an adequate standard of living 
to all the citizens and therefore disconnected 
from the contributions paid. It is also worth 
mentioning that communist countries 
developed a different type of Beveridgean 
model in healthcare, named after the USSR 
health minister Nikolai Semashko. This 
model was completely state-controlled and 
owned, including hospitals and practising 
doctors. Healthcare principally was free for 
everybody. What distinguishes this model 
from the Beveridge one, is the fact that it 
did not leave room for private services and 
private insurance.

Social assistance Social insurance Social security
Coverage Marginal/ residual 

(the needy)
Occupational 
(insured members) 

Universal 
(all residents)

Benefits Ad hoc and means 
tested

Related to contributions/ 
earnings

Flat rate

Financing Taxes Contributions Taxes

Table 1: Solidarity models: theoretical perspectives

Source: Ferrera (1993)
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By clarifying and understanding the 
distinction between different social program 
programs it is possible to identify the 
different pillars on which the complex 
building of the welfare state is based, 
compare different welfare models and 
understand the social policy trajectory 
development and change – the initial 
choice in terms of model design may affect 
the current shape of a social policy and 
determine the direction of reforms as well, 
whether it is path-dependent or innovative 
policy change (Bonoli, 2000). Policy change 
takes different forms depending on the kind 
of change in policy that are involved, i.e. 
whether policy goals change, instruments 
used to attain these goals or the precise 
settings of these goals. Building on these 
three distinctions, Hall (1993) identifies 
three different kinds of change in policy, 
namely ‘first order change’ when only the 
setting of the basic instruments changes, 
‘second order change’ when both setting 
and instruments change and ‘third order 
change’ when policy goals change as well. 
According to Hall (1993), first and second 
order policy changes are seen as cases of 
normal policymaking, namely of a process 
that adjusts policy at time 1 as a reaction 
to past policies (policy at time 0), without 
challenging the overall terms of a given 
policy paradigm. On the contrary, third 
order change is associated with a ‘paradigm 
shift’, in which anomalies of old paradigm 
lead to policy failure, because the existing 
paradigm is not able to anticipate or explain 
current occurring issues. Therefore, actors 
will search for new policy paradigms, which 
will be taken into consideration if they are 
able to explain the persistent anomalies 
more accurately (Hall, 1993). In this case, 
policymaking is not merely a reaction of 
past policies, but is influenced by new 
policy solutions and broader societal 
conflicts and debates.

Based on this framework, this paper 
will clearly outline the difference that exists 

between pension and healthcare policy in 
Albania. Accordingly, it will define as social 
security all social programs that cover the 
entire population, provide free-of-charge 
flat rate benefits financed by the state 
budget (general taxation) and as social 
insurance programs that link benefits with 
contributions paid. Moreover, the shift 
from Semashko to Bismarckian model in 
the Albanian healthcare system is defined 
as a paradigmatic reform, as not only the 
parameters of the system changed, but its 
policy goal was altered as well. Instead, 
the reforms in the pension system included 
second order changes, as only its parameters 
changed, whereas, the system’s overall goal 
remained the same: income maintenance.

Pension Policy Trajectory

We can distinguish three main phases 
of pension reform in Albania. The first 
one happened during the inter-war period. 
Here, we can trace back the origin of 
the pension system. The 1923 reform 
set the basis of a Bismarckian social 
insurance model. Old-age benefits were 
conditional on employment and reaching 
an age threshold, however, coverage was 
limited only to military and civil servants. 
The second phase corresponds to the 
communist era and includes a period of 
expansion. Thus, in 1947, the coverage 
was expanded to every employee who 
had worked in urban areas for 20 years. 
Whereas, the 1972 law expanded the 
coverage further, with the introduction 
of a new scheme which would cover the 
agriculture workers, previously excluded 
from the pension system.

The third phase happened between 
1991 to 2014, a period mostly characterized 
by retrenchment in the pension system. 
I have separated the last phase into three 
different waves of reforms: parametric 
adjustments that took place from 1991 to 
1994; cost-containment strategies between 
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1995 and 2013; and post-2013 reforms, 
which include a period of both retrenchment 
and expansion. The third phase of reforms 
is discussed in details below.

The Post-Communist 
Transformation: 1991-1994
The communist pension system 

remained functional until the early 1990s.  
It was assumed that this highly egalitarian 
pension scheme provided universal coverage1 
due to claims of full-employment2. However, 
the scheme was not universal as it depended 
on existing employment relationships (art. 
46 of the Constitution of the People’s 
Socialist Republic of Albania), given that 
the communist approach to social policy 
was based on the necessity and centrality 
of work. Moreover, the pension scheme 
faced many challenges, such as: the benefits 
were not linked to contributions, there 
was little transparency in the collection 
and localization of resources and poor 
management and lack of administrative 
capacity (World Bank, 2007). In addition, 
Albania inherited from the communism 
period a centralised pension scheme, which 
operated under two plans: The State Plan 
and the Cooperative Farmers Plan (CFP). 
Following the dissolution of agricultural 
cooperatives in October 1991, transitional 
arrangements for the CFP remained unclear 
(World Bank, 1993). Moreover, with the 
creation of private enterprises, there was 
a need to cover employees in this sector, 
as the existing scheme did not create the 
opportunity for social protection for this 
category of workers since during communist 
every sector was nationalized, and private 

enterprises were forbidden. Furthermore, 
the deep political and socio-economic 
transformations in the 1990s showed that 
this model was inefficient and inequitable 
and it was causing severe financial strains. 
The economic collapse and the massive 
downgrading and closing-down of state-
owned enterprises as well as the dissolution 
of agricultural cooperatives brought a drastic 
decline in the employed population. At 
the same time there was an increase in the 
informal sector, which in turn meant less 
revenues (Armenau, 2005).  

Under such circumstances the need for 
reform was immediate in order to restore 
the fiscal sustainability of the scheme as well 
as to adjust the pension system to the new 
economic order. 

In May 1993, the parliament adopted 
law no. 7703 of 11.05.1993 ‘On Social 
Insurance in the Republic of Albania’, 
which was drafted with the assistance from 
the World Bank (World Bank, 1993). The 
new law introduced a two-tier pension 
system. The first tier was mandatory 
for workers and consisted of a flat rate 
component at minimum subsistence and 
a supplement determined on earning-
related basis, at an accrual rate of 1% per 
year of service. The flat-rate component 
would be indexed each year by means of 
a Council of Ministers Decision (DCM), 
according to price inflation. Even though 
it was a non-contributory part of the 
benefit formula, the flat rate component 
was embedded in a contributory context, 
in which a contributory period of up to 
35 years was required. According to this 
new pension formula, the pension base for 

1 It was assumed that during communism there was a state of full-employment, while poverty was not 
a recognised phenomenon.

2 The security of job was connected to a real social obligation, as stated in the socialist principle according to 
which each individual was expected to contribute according to their abilities and rewards would be distributed 
in proportion to that contribution (Art. 39 and 44 of the Constitution of the People’s Socialist Republic 
of Albania). “Those who refused to work, study or serve ... risked being criminally charged with social parasitism” 
(Vigdorova, 1964: 187) a charge that could directly lead to jail.
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calculating the supplement was computed 
by taking into account the average of all 
wages since 1994,

 
implying that in the 

long run the entire working career would 
be considered3. The pension amount could 
not be higher than 75% of the average 
wage and the maximum pension could not 
be twice as high as the minimum pension. 
The retirement age was set 55 years old for 
women and 60 years old for men.

Differently, the second tier was a 
voluntary insurance scheme, within the 
public pillar (art.3, art. 11 and art. 12 of 
law no. 7703/1993). Voluntary insurance 
could be contracted based on an agreement 
between the Social Insurance Institute and 
the person applying4. This scheme would 
be applied when the person who is insured 
in the compulsory scheme, for some valid 
reasons can no longer contribute in the 
compulsory scheme, can instead continue to 
pay contributions on a voluntary basis; or 
persons could conclude voluntary insurance 
contracts in order to acquire a higher benefit 
amount (ibid. art. 12). 

In addition, the new law pursued the 
actuarial balance of the system over time 
and an immediate substantial reduction 
of expenditure on social insurance from 
the State budget, introducing employer-
employee participation in financing the 
system. Hence, the total contribution rate 
was increased to 42.5% of payroll5 – pension 
(old age, survival and disability pension) 
contribution rate was 31.7%.

Moreover, this law set the basis for 
the introduction of supplementary social 
insurance (ibid. art.4) and special state 
pensions (ibid. art.5). Supplementary 

pensions could be set up for government 
officials, military personnel and civil servants 
and the legislation was further consolidated 
in 1996. Differently, special state pensions 
were granted to persons who had participated 
in the National Renaissance movements, in 
anti-fascist war, persons who had achieved 
remarkable results in science, arts, economy 
and politics or had suffered from political 
persecution under the Communist regime.

The new law established the structure of 
the current pay-as-you-go system in Albania. 
Both the retirement age and the contributory 
period would increase gradually until 2014, 
when law no. 7703 would fully come 
into force. Moreover, this law envisaged 
equal treatment for both self-employed in 
agriculture and urban areas, who would 
pay equal contributions and receive benefits 
accordingly. However, given the difficulties 
of the transition period, the state budget 
would subsidise the contributions for the 
self-employed in the agriculture sector until 
the country’s economic situation normalized 
(World Bank, 1993).

Reforming pensions 
- the second wave: 1995-2013
An important reform in this period 

was the adoption of law no.7943/1995 
‘On Supplementary Pensions and Voluntary 
Pensions’ Institutions’, which set the basis 
for the introduction of private pension 
institutions and a private pension scheme. 
However, private insurance funds6 were 
established only a decade later due to 
the lack of regulatory legislation for 
these institutions, low solvency rate from 
beneficiaries and high risk of investment 

3 The law was fully implemented in 2014.
4 This scheme is managed by the SII as well.
5 This contribution rate corresponds to the total contribution made in the insurance system, that included 

pensions, sickness, maternity leave, safety at work and unemployment benefits. Later on, I will refer only to 
the contribution rate that goes to finance pensions.

6 Given that the main focus of this paper is public sector pension and healthcare reforms, I will not cover 
the developments on the private sector.
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in this area (Ibrahimi & Salko, 2001). 
It is worth mentioning that, contrary to 
other CEE countries, the introduction of 
a compulsory private fully-funded scheme 
was not implemented in the Albanian case. 

After the 1993 reform, the public 
pension scheme was facing additional 
obstacle due to the high contribution rate 
of 31.7% of payroll, which was set that high 
with the purpose to neutralize the effects 
that came from the decline in the number 
of contributors (shift the burden of pension 
costs from state budget to active labour 
force). Many studies (World Bank, 2007; 
European Commission, 2008; Xhumari 
2010) have pointed out that an immediate 
consequence of such high contribution 
rate, was the fact that private sector firms 
were either avoiding the payment of the 
contribution, thus developing an informal 
economy, or paying only the minimum 
amount of them (by declaring lower 
wages). Differently, the self-employed in 
agriculture were not aware that the social 
insurance scheme was compulsory for 
them (Xhumari, 2010), which in turn was 
considered very problematic due to the fact 
that this category accounted for around 
50% of the labour force.

In the early 2000s the Parliament 
adopted further parametric reforms. The 
new pension law no. 8889/2002 projected a 
gradual increase of the retirement age, with 
6 months per year until reaching the age of 
65 for men and 60 for women in 2014. In 
order to make this transition as smooth as 
possible, eligibility for early retirement was 
maintained (at age 57 for women and 62 for 
men, provided that 35 years of service had 
been completed), but the pension level was 
subject to actuarial correction. In this case 
benefits would be reduced by a coefficient 
of 0.6% each month before the regular 
pension age. The contribution rate was 
reduced from 31.7% to 29.9%, with the 
purpose to give incentives to employers and 
employees to continue to pay contributions. 

By contrast, the contribution rate paid by 
farmers was increased by 2.4%, in order to 
deal with the deficit that this category was 
causing to the scheme. 

In order to increase the incentives for 
formalization of work, the contribution rate 
was reduced further in 2006 – from 29.9% 
to 23.9% of the salary – and in 2009 – from 
23.9% to 21.6% of the salary. However, the 
increase in formalization of the labour force 
was neither sufficient, nor it was associated 
with the decrease in the contribution rate 
– policymakers expected that the cut in 
contribution rates would be accompanied 
by a more than proportional increase in 
formalization (World Bank, 2006b). 

Moreover, rather than maintaining 
the benefit structure, during this period 
the government increased benefits, raising 
pensions substantially. In 2005 and 2006 
pensions were raised by 8% and 5% 
respectively in the urban system, much 
higher than the inflation rates of 2.5% and 
2.2% (World Bank, 2013). In addition, the 
government followed a pattern of raising 
rural pensions by much more than urban 
pensions each year in an effort to equalize 
minimum pensions in both schemes by 2012 
(Government Program 2009-2013). 

The third wave: 2013 onwards
In 2012, only 35% of the working 

age population was paying contributions 
(SII data, 2013). This meant that those 
who were not paying contributions risked 
not being entitled to benefits in the future, 
leading to a significant number of elderlies 
experiencing old age poverty. On the other 
hand, having a large percentage of the 
population that does not pay contributions, 
fewer contributors are left in the system 
to support current pensioners. Moreover, 
a World Bank study in 2013 identified as 
additional challenges of the scheme the 
following. The average pension in the 
urban sector amounted to 1.03 times the 
minimum pension, indicating a weak link 
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between contributions and benefits, and 
creating disincentives to fully participate 
or to declare full earnings. In addition, the 
absence of a comprehensive approach to 
pension reform and sizable ad-hoc increases 
in pension benefits (more than the inflation 
rates) had led to a significant increase in the 
fiscal deficit, which in 2010 accounted for 
2% of the GDP. 

Therefore, in 2014, the Albanian 
government adopted a comprehensive 
p e n s i o n  r e f o r m  p a c k a g e  ( l a w 
no.104/2014). The new pension reform 
includes a gradual increase of the retirement 
age for both genders to 67 by 2056. 
Moreover, the 2014 reform unified the 
urban and the rural schemes, applying the 
same criteria and calculation formula for 
both the urban sector and the self-employed 
in agriculture. For this purpose, a reference 
salary was set for former agriculture 
cooperative workers by eliminating the 
privileges for some persons and categories. 
Another novelty was the introduction of 
a social pension (means-tested) equal to 
6’700 ALL financed by the state budget, 
for every resident above the age of 70 who 
does not meet the requirement for old-age 
pension benefits. In addition, the new 
pension reform changes the calculation 
formula. According to the old scheme, the 
old age pension was calculated taking as a 
base the basic pension, which used to be 
12’024 ALL in 2013, plus 1% for every 
insured year multiplied by the average of 
the last three wages. The pension amount 
could not exceed 75% of the average of the 
three last wages and the maximum pension 
could not be twice as high as the minimum 
pension. In the new formula, the basic 
pension is replaced by the social pension, 
the caps are removed, contributory period 
will be gradually increase to 40 years 
by 2029 and the average wage of entire 
working career is considered.

In line with the analytical framework 
discussed above, the basic pension was a 

social assistance element within the social 
insurance system, entitled only to workers 
who met the minimum requirement for 
a pension benefit, i.e. workers who had 
a 15-year record of paid social insurance 
contributions. The 2014 reform replaces 
the basic pension with a social pension, 
a means-tested pension benefit targeted 
to the poor. Thus, the social assistance 
element of the pension formula is not 
embedded in a contributory context any 
longer, as it is equal to both those who 
contribute for a minimum period and those 
who do not contribute at all. 

Healthcare Policy Trajectory

S im i l a r  t o  p en s i on s ,  we  c an 
distinguish three main phases of healthcare 
development and reform: the inter-war 
period, the communist period and post-
communist developments. The first phase 
corresponds to the emergence of the 
healthcare system in Albania. It starts in 
1920 with the establishment of the General 
Directorate of Health and the creation 
of a public healthcare system, based on 
Bismarckian social insurance principles, 
which were better defined in 1947 (law 
no. 528/1947). There was a clear difference 
between insured and uninsured persons in 
terms of inpatient care services, with the 
latter being subject to fees-for-services. 
Even though the second period started 
in 1944 with the nationalization of all 
medical services, the communist regime 
kept in place the Bismarckian insurance 
model until 1963. Hence, similar to 
other communist countries, the 1963 
reform restructured the healthcare system 
into a Soviet Semashko model. Health 
services were centrally organized, the 
provision of healthcare services was 
universal and free of charge and the scheme 
was financed from general taxation (art. 
47 of the Constitution of the People’s 
Socialist Republic of Albania). This scheme 
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remained functional until 1993. 
The third phase refers to the reforms 

implemented after the fall of communism. 
Similar to pension reforms, we can divide 
the post-communist trajectory of the 
healthcare policy into three different 
waves as well. The first wave of reforms 
occurred in the early 1990s. These reforms 
transformed the health system from 
Semashko into a Bismarckian system, with 
the introduction of a health insurance 
system. During the second wave (1995-
2013) the aim of reforms was to expand 
services covered by the health insurance 
budget. By contrast, in the third wave, 
from 2013 onwards, there are steps towards 
universal healthcare provisions and shift 
towards general taxation as the main source 
of healthcare funding. The third phase of 
reforms is discussed in details below.

Development of healthcare policy 
from 1990 to 1994
By the end of the 1980s, the Albanian 

healthcare sector was characterised by 
shortages, lack of funding, poor quality 
service, low salaries and by the early 1990s, 
high levels of corruption as well (Nuri, 
2002; Ahmeti, 2003; Belishova et al., 
2010; Beci et al., 2015). In fact, bribery 
in the medical service delivery turned into 
a common practice that it became (still 
remains) a routine both of individual 
healthcare expenditure and physicians’ 
incomes (Vian et al., 2006). After the 
collapse of communism immediate actions 
were required not only to prevent the 
further deterioration of basic services 
and transform the healthcare system 
into a financially sustainable sector, but 
also because citizens were complaining 
about the quality of services provided and 
physicians openly showed their malcontent 
for the low salaries (World Bank, 1994b). 

Therefore, in 1993, law no. 3766/1963 
‘On Healthcare in the People’s Socialist 
Republic of Albania’ was abolished, 

and two new laws were passed: law no. 
7718/1993 ‘On Healthcare in the Republic 
of Albania’ and law no. 7738/1993, which 
abolished the concept of universal free 
healthcare and paved the way for the 
introduction of private medical practice. 
The implementation of this law was quickly 
followed by the gradual privatisation of 
healthcare delivery, mainly in pharmaceutics 
and dental care. Moreover, these new laws 
enabled the Minister of Health to issue 
orders introducing and regulating out-
of-pocket payments for the provision of 
various healthcare services (art. 4). 

In 1994, the healthcare system shifted 
from Semashko to a Bismarckian model, 
with the introduction of a health insurance 
scheme under law no. 7870/1994, which 
would regulate the financing of public 
healthcare. This law determined that the 
subjects responsible for health insurance 
contributions are economically active 
persons. The health insurance would be 
organized and directed by the Health 
Insurance Institute (HII), a public, 
autonomous and non-profit institution 
(ibid. art. 4/3 and art. 17).

In order to make the transition 
towards a Bismarckian model as smooth 
as possible, initially the state would 
contribute on behalf of inactive persons 
such as students, retired, mentally and 
physically disabled persons, unemployed, 
persons benefiting from social assistance 
programs, mothers on maternity leave, 
citizens part of compulsory military service, 
etc. (art.4 and art.8). The contribution 
rate was set at 3.4% of the salary (1.7% 
paid by the employer and 1.7% by the 
employee). These contributions would be 
collected by the Social Insurance Institute 
(SII), which would also be responsible 
for: the registration of the insured 
persons; providing them an insurance 
card; depositing the collected fund to the 
Health Insurance Institute (HII) budget; 
imposing sanctions to those not registered 
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with SII; submitting to the HII annual 
reports regarding the HII activity (ibid. 
art.11, art.12 and art.25). Moreover, this 
law stipulated that beside contributions, 
healthcare would be financed through the 
state budget, voluntary health insurance 
contributions – a supplementary insurance 
scheme on voluntary basis, for high cost 
medications not covered by the compulsory 
scheme (such as dental and visual aids 
insurance packages) – and out-of-pocket 
payments (art. 3).

These reforms paved the way towards 
a Bismarckian system of healthcare 
provisions. Even though the switch to the 
health insurance left in place the universal 
access to healthcare, it changed its financing 
system, through the introduction of 
healthcare contributions and partial transfer 
of healthcare costs onto patients through 
out-of-pocket payments. The financing 
of the health system was divided between 
the state budget, HII funding and co-
payments. Regarding healthcare delivery, 
as mentioned above, certain healthcare 
facilities, such as the pharmaceutical sector 
and most dental care were privatised. 
The rest of the services remained public. 
Moreover, these reforms made attempts to 
delegate responsibilities from a centralized, 
hierarchical and state-dominated system to 
the regional and local level. However, it is 
worth mentioning that by the end of the 
reforms period the healthcare service still 
remained mainly public and centralised. 
Also, the government remained the main 
funder and provider of healthcare services. 
The Ministry of Health was responsible 
for healthcare administration and control 
of human resource development and 
training (Nuri, 2002; Ahmeti, 2003), 
while the Ministry of Finance allocated 
money to the Ministry of Health budget 
(to finance services offered free of charge), 
to the Health Insurance Institute (to cover 
for the inactive population) and to local 
governments (for primary healthcare).

The second period: a fragmented 
and partial implementation of reforms 
As mentioned above, the government’s 

aim was to set up a health insurance 
system, which would be implemented 
gradually, with the intention to make the 
HII a single payer institution. However, 
pooling arrangements in the Albanian 
healthcare system remained fragmented, 
divided between the state budget, which 
covered preventive health measures, 
specialised service, hospital services and 
emergency services, and health insurance 
which in turn financed only the salaries of 
the family doctors and a list of essential 
pharmaceuticals. This fragmentation 
neither gave providers incentives for 
efficiency and quality improvements nor 
did it establish clear lines of accountability 
(World Bank, 2006a). Therefore, the main 
aim of the reforms in the period 1995-
2013 was to expand the services covered 
by health insurance.

The implementation of reforms was 
showing some progress, in particular 
in terms of reducing the share of state 
budget funds and increasing the share 
of contributions. However, the situation 
became very difficult after the economic 
and political problems Albania faced 
during the 1997 civil war and the 1999 
Kosovo refugee crisis. In this regard, 
healthcare expenditure remained low, 
with an average around 2.8% of the GDP 
during the 1990s (World Bank, 2006a). In 
addition, given the large informal labour 
market that existed in Albania, less than a 
third of the active labour force was paying 
contributions – the most problematic 
group being farmers, who represented 
one quarter of the country’s population, 
but only 4% of them were enrolled in the 
scheme, mostly because they represented 
the poorest segment of the population 
– pointing to large contribution evasion 
(World Bank, 2006a).

Moreover, another issue that emerged 
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during the implementation process was 
that household payments started to become 
a major source of revenues, even though 
that was not the government’s aim (Nuri, 
2002). By law, household payments were 
applied only to outpatient services – 
legal payment made to health facilities, 
half of which went to the facilities and 
the rest going to the state budget – 
and pharmaceuticals only. However, in 
reality, payments to service providers, 
which were illegal practices given that 
publicly employed doctors were not 
allowed to provide private services, 
became a widespread phenomenon (most 
pronounced in inpatient care which was 
supposed to be free of charge) and had 
a direct impact on low income groups 
as they were unprotected from health 
shocks (World Bank, 2006a). In 1999, 
household payments accounted for 29% of 
total revenues, compared to 58.7% from 
the state budget – the rest of revenues 
coming from employers’ contributions 
(4.3%) and foreign donors (8%) (Nuri, 
2002). A survey conducted by the World 
Bank in 2000 concluded that the general 
public believed that informal payment was 
necessary in order to get proper treatment, 
and in some cases, to get any treatment at 
all (Nuri, 2002). 

D e s p i t e  t h e  Wo r l d  B a n k ’ s 
recommendation to shift entirely the 
financing of the healthcare system to 
general taxation, during this period, the 
main aim of the reforms was to expand the 
services covered by the HII, which in turn 
evolved gradually. 

By 2001 the HII covered all PHC 
expenditures in the prefecture of Tirana and 
financed the Regional Hospital of Durrës, 
which provided secondary health services. 
The HII contracted the Tirana Regional 
Health Authority (TRHA), granting the 
latter a separate budget for each polyclinic 
and health centre that was part of it. 

Starting from 2002 some government 

decisions determined full coverage for 
certain categories, i.e. 100% reimbursement 
for children 0-12 years old, for persons 
who were fully disabled, war invalids, war 
veterans, pensioners, people with specific 
diseases specified by law. Whereas, for other 
insured categories, the amount covered for 
expensive examinations was 90% paid by 
the health insurance scheme and 10% from 
co-payment. In the same year, a new law 
extended the services covered by the HII 
budget (law no. 8961/2002), which now 
would finance specialist practitioners and 
primary healthcare nurses as well. In this 
regard a referral system would be used in 
order to access a more specialised healthcare 
service. Moreover, this law gave the HII the 
legal basis to become the single source of 
payment for healthcare. 

In 2004 the services financed by the 
healthcare insurance system were extended 
to tertiary examinations and medical 
consultations (law no. 9707/2004). At 
the time, the MoH accounted for nearly 
all health service delivery in Albania. 
The healthcare included three levels: 
primary, secondary, and tertiary. Primary 
healthcare was delivered in urban areas 
through primary health centres and 
maternal and child health centres, and, 
in rural areas, through health centres and 
ambulances (health posts), with GPs and 
paediatricians typically part of the PHC 
centres staff, while nurses and midwives 
part of ambulances staff. Polyclinics and 
hospitals offered secondary care, and they 
had more specialized providers in their 
staff. A handful of university institutions 
in Tirana provided tertiary care. 

In December 2006, the government 
decided to extend the insurance scheme 
across the entire primary healthcare, with 
DCM no. 857/2006 ‘On the Financing 
of Primary Healthcare Services from the 
Compulsory Health Insurance Scheme’, 
whereas DCM no. 680/2007 identified the 
HII as the purchaser of the basic package 
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of PHC services. The HII contracts Health 
Centres in order regulate the financing 
and delivery of the basic health benefit 
package. Services not part of the HII 
budget included mental health provided by 
community centres, public dental practices, 
hygienic and epidemiologic services, 
health promotion and education services 
and services offered by school doctors. 
By the end of 2008, for the first time, the 
HII budget would cover hospital services 
as well, with the exception of mental 
health. Hospitals were then considered as 
legal entities with independent budgets, 
providing inpatient and specialised 
outpatient services. This decision stipulated 
that the contract that the HII would 
conclude with hospitals should include the 
services provided by each hospital, payment 
methods, how the referral system would 
work and methods for dispute resolution. 
The MoH would be responsible for capital 
investment expenditure, the share of the 
budget that covered the inactive population 
and the referral system. Hospital fees, 
payment methods and rewards would be 
proposed by the MoH and approved by 
the Council of Ministers. 

Law no. 10383/2011 ‘On Health 
Insurance in the Republic of Albania’, 
transformed the Health Insurance Institute 
into a Fund (Healthcare Insurance Fund 
(HIF)), which in turn acquired important 
competencies for designing healthcare 
packages. The law stated that the financing of 
healthcare packages, the list of reimbursable 
medicines, the list of medical equipment 
would be paid from compulsory insurance 
contributions, voluntary insurance, transfers 
from the Ministry of Health to subsidize 
a portion of direct payments, transfers 
from the state budget, direct payments, 
donations, etc. (ibid, art.23). Another 
important novelty was that, for the first 
time, the law foresaw contracting with 
private services (ibid, art. 29). 

Two years after its approval in the 

parliament, the new law came into force in 
2013. The Fund would now be responsible 
for managing the financial resources of the 
healthcare services in the insurance scheme 
(law no. 126/2013, art. 2). Compulsory 
health insurance covered also the following 
categories of economically non-active 
people, whose contributions would be paid 
by the state budget: persons benefiting 
from the SII, unemployed, foreign asylum 
seekers, children under the age of 18 and 
students under the age of 25 (ibid. art. 
5/2). According to this law, economically 
active people who did not contribute to 
the scheme would have to pay for service, 
with the exception of the emergency service 
which would be provided free of charge 
for everyone. At the same time, this law 
brought a closer co-operation between 
private and public hospitals, with the 
Fund reimbursing insured citizens also 
for services provided by private hospitals. 
Moreover, the self-employed would pay 
higher contribution starting from 1 January 
2014, from 3.4% to 7% of the average 
between minimum and maximum wage, in 
order to deal with the deficit of the scheme.

The third phase: 2013 and ongoing
Starting from 2013, further changes 

in the healthcare system occurred, with the 
largest being the new approach of Rama 
government, whose main objective was 
to guide health policies towards universal 
provisions, by “providing healthcare service 
in accordance with need, and not by the ability 
to pay” (government program 2013-2017). 
In other words, this program aimed at 
universal coverage of the population, thus, 
giving free access to health services to all 
residents so that no one feels excluded 
from receiving basic healthcare only 
because they cannot afford it. In this 
regard, the government’s priority was to 
shift the financing of the health system 
entirely on general taxation,  gradually 
eliminating the service fees in the public 
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health system for uninsured persons and 
make the National Health Service – an 
institution established in 2018 with the aim 
of reforming the health system financing in 
order to move towards universal coverage – 
the unique source of funding for the health 
system (government program 2013-2017). 
Moreover, the government’s aim was to 
expand the range of services provided free 
of charge. This project was backed-up by 
both the World Bank and the World Health 
Organisation, which advocated universal 
health coverage and quality accessible 
health services.

Therefore, starting from 2014, a free 
basic medical check-up (preventive health 
measure) is offered free of charge for the age 
group 40-65 years old. In 2016, the category 
benefiting from this service was expanded 
and now covers the age group from 35 to 70 
years old. In addition, starting from 2016, 
every resident (insured and uninsured) 
had the right to use the emergency service 
(first-aid) and choose a family doctor free 
of charge. If the insured is using the referral 
system, the rest of the services is offered free 
of charge. If the uninsured person is using 
the referral system, they will pay only 6.6% 
of fees for outpatient secondary care and 
16% of fees for outpatient examinations at 
tertiary hospitals.

Even though some progress has 
been done in terms of expanding certain 
preventive healthcare services to the entire 
population, no attempt has been made 
at shifting the financing scheme towards 
general taxation, despite promises that 
specific measures would be taken by the 
end of 2017. 

Policy Divergence: Comparing Pension 
and Healthcare Policy 

Pension and healthcare systems have 
been at the centre of political debates 
since the fall of communism in Albania. 
Both systems were based on a centralised 

soviet model. However, pension system 
coverage was employment related, while 
the healthcare services were provided free 
of charge to every citizen and were financed 
by the state budget, based on the Soviet 
Semashko model. 

In 1993 the pension system underwent 
a parametric reform that conditioned 
benefits upon payment of contributions 
and tightened eligibility conditions. The 
new law established the structure of 
the current Bismarckian pay-as-you-go 
system in Albania. Similarly, in 1994, the 
healthcare system shifted from Semashko to 
a Bismarckian model, with the introduction 
of a health insurance scheme, which 
would regulate the financing of public 
healthcare. This law determined that the 
subjects responsible for health insurance 
contributions were economically active 
persons. Therefore, in both fields the initial 
step was the introduction of insurance 
schemes in the early 1990s, in order to link 
benefits with contributions. 

However, as mentioned above, 
despite the initial aim to link benefits with 
contribution in both schemes, during the 
1990s both pension and healthcare systems 
were adjusted in accordance with the 
difficult economic and social situation that 
the country was facing. As such, the health 
insurance would initially cover only the 
pharmaceutical sector and family doctors’ 
salaries and would extend gradually in the 
following years, whereas the rest of the 
services would continue to be provided by 
the state budget free of charge. Therefore, 
even though the government opted for 
a health insurance system, de facto they 
continued to provide universal healthcare 
coverage, in which the state would 
contribute on behalf of uninsured groups. 
Similar, in the field of pensions, the social 
insurance contributions for farmers would 
be subsidized by the government, until the 
economic situation recovered. All these 
measures stood in contrast to the ongoing 
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deficit that both pension and healthcare 
systems were facing in the early 1990s.

Yet, in both policy fields the long-
term objective was to convert them into 
Bismarckian models, in which benefits 
would rely entirely on contributions paid. 
In order to achieve this aim additional 
regulation was needed in both pension 
and healthcare systems. Over the last two 
decades several reforms have been adopted, 
some of which have not achieved their final 
goals yet, whereas a few others have failed 
to gain final approval.

Nevertheless, both the pension and 
healthcare system failed their original aim 
to shift to Bismarck only. Even though 

the 2014 reform achieved the goal of 
linking the benefits to contributions in 
the field of pensions, at the same time the 
government introduced a means-tested 
social pension to every resident above the 
age of 70 without sufficient contribution 
records. Whereas, the attempts to convert 
the healthcare system into a Bismarckian 
system not only have failed, but the 2013 
government strategy aimed at reversing the 
healthcare model, by introducing a social 
security scheme instead. As a matter of 
fact, despite governments’ claims to reduce 
healthcare funding from the state budget, 
state budget contributions as a share of total 
contributions have increased throughout 

 Communism 1993 2014
Pension System
Model Centralized 

Soviet model.
(occupational)

Bismarckian. Bismarckian (+)

Financing State budget 
+ employer 
contributions. 

Contributions.
(finalised in 2014) 

Contributions.

Coverage Employment 
related.

Those who 
contribute. 

Contribution related + 
means-tested.

Healthcare 
System
Model Centralized 

Soviet model.
(universal)

Bismarckian 
(long-term goal).

Mixed system 
(Bismarckian + 
Beveridgean).

Financing State budget. Contributions.
(finalised in 2013)

State budget for basic HC 
package;
Rest of the services: 
contributions (active pop) 
+ state budget (non-active).

Coverage Universal. Those who 
contribute.

Some basic packages free 
for all. 
The rest of the services 
based on contributions.

Table 2: Pension and healthcare system change from communism to date

Source: Author’s elaboration
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the years and in the last decade, they account 
for around 70% of the total healthcare 
contributions. Differently, in the pension 
system we see the opposite trend, with 
the government contributions decreasing 
throughout the years, reaching 12.2% of 
total pension insurance contributions in 
2016 (SII data 2016).

Currently, the Albanian pension system 
differs from the healthcare system in terms of 
coverage, financial method and benefits. The 
state pension system is a one-pillar pension 
system, what the literature on social policy 
refers to as “Bismarck plus”. It is composed 
of an insurance scheme – financed through 
employer-employee contributions, which 
provides earning related pension income 

to the insured workers after reaching the 
statutory retirement age – and a social 
assistance scheme – financed by the state 
budget, which provides means-tested 
benefits to every resident above the age of 
70 who does not meet the requirement for 
old-age pension benefits. Differently, the 
state healthcare system consists of a social 
security scheme and a social insurance 
scheme. A basic healthcare package, financed 
by the state budget, is offered free of charge 
to every resident. For additional healthcare 
services the economically active population 
has to pay contributions, otherwise they 
have to pay the official fees-for-service. 
Whereas, the state contributes on behalf of 
the inactive population.
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AbstrAct

This paper1 deals with the long-lasting transition, nationalism and consumption practices 
in a multicultural society, Republic of North Macedonia, in a life space that is coping 
with the economic crisis, massive poverty, extreme and irrational state consumerism 
(Skopje 2014), individual globalization of lifestyle and ethnicization of economic 
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It treats also “the immature state”, proto-democracy, abuses in privatization, post-Ohrid 
Framework Agreement profound changes, quality of life and ethnic distance trends in 
the last years until 2014. 
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Republic of Macedonia is one of a 
transitional societies that faces same 
problems of the Balkan lebenswelt. 

It is a multicultural society that entered in 
new millennium with serious turbulences, 
from economic (non-appropriate modus of 
privatization, high rate of unemployment), 
to political (2001 conflict, permanent 
ethnical tensions) ones. 

The number people living below the 
national poverty line increased from 4% of 
the population in 1991 to 20% in 1996. 

According to State Statistical Office 
data, in 2008 percentage of poor people in 
the Republic of Macedonia was 28.7%, wich 
si more than a fourth of whole population. 
The survey findings of research done in 2010 
(UNDP) show that 40 % of respondents 
said that their financial situation is worse 
than average. 

Even though there are specific 
difficulties in the quality of life area, the 
new modus vivendi is appeared, consumerist 
culture is omnipresent at different strata 
of this society, new generation, new malls, 
and new way of spending’s even in the 
global crisis era. Coke, Timberalnd, Iphone, 
as elsewhere, are dominant icons of our 
new reality. But there is also a tendency of 
frustration gap on ethnical lines: 29 % of 
respondents choose to shop in shops that 
are owned by people from their ethnic 
group, 50.5% choose only restaurants/coffee 
bars and 68.0% don’t have business with 
persons from different ethnic group, owned 
by persons from a own ethnic group (PCA 
2010, 75-76) There is different approach 
even in the sphere of dichotomy education-
corruption: ethnic Macedonian students 
perceived to use more relations and gifts, 
while Albanian students bribing  with cash 
or payment in kind (Pajaziti, 2013).

This research aims to show the 
correlation between neoliberal economic 
approach, globalisation and nationalism, 
using the data gathered through content 
analysis and interviews.

This paper deals with the consumption 
practices in a multicultural society, North 
Macedonia, in a life space that is coping 
with the economic crisis, massive poverty, 
extreme state consumerism (Skopje 2014), 
individual globalization of lifestyle and 
ethnicization of consumption practices that 
is in contradiction with the spirit of free 
market itself. 

Long-lasting Social Transition as 
Challenge

As a word transition means a passage 
from a condition into another, while as a term 
it defines the process of democratization 
or the practice of nondemocratic regimes 
turning into democratic ones. This process 
has firstly been witnessed in Latin America 
and then in southern Europe, to be followed 
by central, eastern and southeastern 
Europe and the so-called West Balkan. 
A characteristic of the transition of ex-
socialist countries of Europe is the passage 
from the state-directed economy into the 
market economy and modern civilization 
values like free enterprise, competition, 
private property, pluralism, open society 
etc. The social transition that occurs within 
the state boundaries in countries that 
once were behind the Iron Curtain, has 
gone ahead in a curving line, with rises 
and falls, contradictory and unexpected 
curves, often through dramatic and painful 
occurrences. A more complex meaning of 
transition shows itself in the context of 
deep, structural changes in all subsystems. 
The post-communist transition towards 
“market democracy” is characterized 
by the simultanious occurance of three 
processes. In the political sphere there 
is a revolution towards the system of 
constitutional democracy, liberalism, 
pluralism, peaceful competition for 
power, division of powers, supremacy 
of law, parlamentarism, guarantee of 
unalterable human rights and freedoms, 
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the transformation of state apparatus to the 
service of citizens, decentralization of power, 
the civil autonomous society, independent 
media, protection of minorities etc. The 
economic subsystem includes reforms for 
liberalization, macroeconomic stabilization 
and privatization. The main components 
of social transition are exaggeration of 
importance of national identity, xenophobia, 
“the immature state”, proto-democracy, 
abuses in privatization, profound changes in 
social stratums, the birth of a new rich class 
(the case of Croatia: the thesis about 200 
rich families in the Croatian society) etc. 
(Slobodna Dalmacija, June 7, 2013; Grubiša 
2005, 67) The democratic transition ends 
when a government elected through free 
general elections comes to power and 
it can make new policies and when the 
three powers are in full service to citizens. 
(Milardović 2004, 13; Pajaziti 2003, 23-32) 

The Republic of North Macedonia is a 
small Balkan country that is passing through 
a long period of transition, during which the 
majority of population got poorer (middle 
class transformed into poor or lower class), 
when unemployment, vulnerability and 

social exclusion are social graves while the 
life satisfaction is a dream. The instability 
of the region as result of the “balkanization 
process” and the situation that creates an 
improper clime for investment contributed 
to the rise of social instability. 

Corruption is another serious problem 
that obstructs the natural development 
and the approach of the country towards 
Euro-Atlantic structures. Some have 
called the transition of North Macedonia 
(Vajdenfeld, 1999: 257-258) as a transition 
with “factory defect”. 

Nor th  Macedon i a  f a c e s  h igh 
unemployment (35%) (Pajaziti 2010, 
48), disagreements with neighbours 
(Cowan, 2000: 122-139), antiquisation, 
the church issue with Serbia, that of 
language with Bulgaria, broken interethnic 
relations (between North Macedonians 
and Albanians), a chapter that was thought 
to be over with the interethnic conflict 
of 2001 and the Framework Agreement 
which implied constitutional changes in 
favor of non-Macedonian ethnic groups 
and communities that however failed to 
bring conclusive peace. From 2006 and 

[Source: Social Exclusion Survey, 2009 (Shukarov 2011, 10)]

Figure 1: Gainers and loosers of the North Macedonian transition period
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on the country has been living under the 
turbulences of permanent provocations by 
North Macedonian state nationalism which 
showed itself in the most refulgent way in the 
case of the Macedonian Encyclopedia, that 
of the fertility law, in the case of the castle 
church in Skopje, antiurban project “Skopje 
2014” and other irrational projects costs to 
Macedonian citizens more than one billion 
Euros new debts in era of global crisis. The 
transition process was accompanied by low 
economic growth compared to neighbor 
countries. A recession was seen during the 
early 1990s, while after the conflict, 2001-
2004 there was a growth which in the period 
up to 2007 was at 4%, while the 2008 GDP 
was even higher, at 5%. (nbrm.mk).

Impact of the global economic crisis on 
the Republic of North Macedonia

The serious economic crisis that 
emerged in U.S. – compared by some to 
the depression of 1930’s – to expand to 
EU countries, had a tangible impact on the 
economy of the Western Balkan countries 
and RM. At the beginning of the crisis 
RM seemed that it would be immune to 
negative economic trends in Europe and 
would overcome the crisis without serious 
trauma, but the duration of the crisis was 
reflected in North Macedonia. This “delay” 
in the effects of the crisis was because the 
RM’s financial sector is not directly related 
to the financial sector of the U.S. and EU 
countries. But the crisis did not remain 
constrained to the financial sector but its 
effects were transferred to the real sector 
as well which began to show its effects on 
the economy of North Macedonia. The 
first effects were seen in the decline in 
domestic and foreign demand for goods 
made in North Macedonia, such as metals, 
textiles, agricultural and food products, 
which led to a decline in exports by 43% 
in 2008. The negative tendency of decline 
in exports continued until October 2009 

with a 24.5% decline, to start increasing 
by 4.4% in November 2009 (nbrm.mk). 
The industrial production also declined by 
8% in the last quarter, by 10% in the first 
quarter of 2009 and by 9.1 % inthe first 
quarter of 2010. The Greece crisis has a 
special effect with Greece being one of the 
leading investors in the RM in almost all 
sectors, especially in the oil industry, the 
banking sector and the textile. Because of 
the difficulties which Greece faced as a 
result of the debt crisis, textile companies 
with Greek owners were sometimes closed. 
These negative tendencies brought about 
the deceleration of economic growth. 
Economic growth in 2008 was significantly 
high by 4.8%, however, RM closed 2009 
with a negative sign of economic growth 
by -0.9%. (nbrm.mk ) 2010 brought an 
improvement so the economic growth 
rate reached positive figures by 1.8%. 
(finance.gov.mk) Due to the decline in 
industrial production and export sector, 
some workplaces were temporarily closed, 
the salaries were reduced and the number 
of layoffs increased in these sectors. As 
a result unemployment increased from 
31.7% to 32.4% in the fourth quarter of 
2009 and to 33.5% in the first quarter of 
2010. CNN status that North Macedonia’s 
economy is among the worst in the world 
(on the same rate with that of Congo, 
Sudan and Belarus), with a high rate of 
unemployment (31.2%, which, according 
to analysts, is even higher taking the “gray 
market” into account). (kajgana.com) One 
of the consequences of the economic crisis 
is the reduction of the level of remittances 
which are of special significance for RM. 
According to the Ministry of Finances, 
remittances reach about 1 billion euros 
annually. (finance.gov.mk) 

In an attempt to combat the effects of 
the crisis at the end of December 2008, the 
North Macedonian government decided 
to initiate the first package of measures 
intended to protect the real economy from 
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the financial and economic crisis already 
spread throughout the world. The value 
of the package reached 330 million euros. 
The second package of measures included 
a great number of infrastructural projects. 

In April 2009 the third package 
of 70 governmental anti-crisis (See: 
Bexheti, 2010) measures was introduced 
to mitigate the effects on the North 
Macedonian economy from the global 
economic crisis. These measures relate to 
the supplementary budget, credit support 
for the business through a credit line from 
the EIB (European Investment Bank) of 
100 million Euros and other measures for 
the easing of countries’ export, improving 
liquidity and reducing business costs. 
With the rebalance, expenditures from 
the national budget were reduced 9%, 
or around 173 million Euros, and the 
budget deficit kept on the projection of 
2,8 percent of GDP in order to maintain 
macroeconomic stability and the exchange 
rate of the North Macedonian Denar).

In March 2010 the government of 
RM initiated the fourth package of 24 
anti-crisis measures. However, according to 
the data, these measures have not given the 
expected results. According to the official 
data of the State Office of Statistics, the 
average percentage of the poor citizens in 
the Republic of North Macedonia in 2010 
was 30.9%, in 2009 it was 31.1%, while 
in 2008 this percentage was 28.7%. These 
data show that poverty has increased in the 
2009-2010 period (Pajaziti, et. al., 2013).

Bi-national polarization 
of the two-decade destiny 
of Republic of North Macedonia

Nationalism is closely related to 
the term of nation, contemporaneous 
understanding of which doesn’t goes behind 
the 18th century. It started and rose up in 
Europe, together with the modern state. 
It is defined as the totality of symbols and 
beliefs that create the feeling of being part 
of a single political community. As cultural 
ideal, nationalism relies on the statement 
that the nation provides an essential form 
of belonging to the people. On the other 
hand, as a moral ideal, nationalism is the 
ethics of heroic sacrifice that justifies the 
use of violence to protect one’s country 
from enemies, internal or external. Like a 
universal phenomenon, it is a product of 
modern civilization that has effects upon 
social developments of many countries, 
very often having heavy consequences to the 
extent that a thinker once said: “Up to now 
it hasn’t been invented a more destructive 
weapon as nationalism.” 

The ethno-nationalism phenomenon 
is present even in Republic of North 
Macedonia in the form of a state-national 
nationalism and of a sub-national Albanian 
nationalism. (Engström 2002, 3-17, cited 
in Atanasov 203:304). This is best seen 
in the two decades of transition, where 
there has been continual confronting in 
national-ethnical sizes between two subjects 
in this country, the Albanians and the 

- Doing Business  –32 (+37)
- Employing Workers  –58 (+64)
- Getting Credit  – 43 (-2)
- Protecting Investors 88 (+3)
- Trading Across Borders  – 62  (+1)
- Closing a Business  – 115  (+16)

Resource: Petkovski et.al.,  2010, 17. 

Table 1: 2010 International rankings:
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Macedonians. A chapter that was thought 
to be over with the interethnic conflict 
of 2001 and the Framework Agreement 
which implied constitutional changes in 
favor of non-Macedonian ethnic groups 
and communities has however failed to 
bring conclusive peace. From 2006 and 
on the country has been living under the 
turbulences of permanent provocations 
by Macedonian state nationalism which 
showed itself in the most refulgent way in 
the case of the Macedonian Encyclopedia, 
that of the fertility law, in the case of the 
castle church in Skopje, antiurban project 
“Skopje 2014”, handball fans in Nish or 
anywhere else throwing offending anti-
Albanian slogans, the troubles in spring 
2012 when two Albanians were executed 
in Gostivar, children beaten in Skopje 
buses etc. These are only some of the 
“products” of policies of new millennium’s 
excommunicating Macedonian ethno-
revivalism, of nationalist hysteria, of 
momentum hypnosis, of strongest paradigm 
in the Balkans from the fall of communism. 
(Maleski, 2012) The last cases with the 
concert of the 21-st anniversary of the 
Independence Day where three Albanian 
singers were offended in public in the 
presence of highest state dignitaries (among 
them President), the discriminating law 
for the members of military forces of 
RM by the 2001 conflict, and the Mass 
during the beginning of 2012-2013 
academic year in the state university where 
members of other religions are studying 
as well are cases that tell about the social 
route of this country that is rapidly going 
towards the social dichotomy, towards 
creation of two opponent realities, with 
the potential to break violently apart this 
society. (Danforth, 1994) The Albanian 
nationalism is present in official holidays 
and private ceremonies, through exposing 
only Albanian flag and not official state 
one, arbitrary put statues of Albanian 
national heroes in different places and 

monolingual (Albanian) trafffic-orientation 
sings in some public areas, nationalist 
euforia in stadiums where nationalist songs 
are excecuted (“Oh what a Great Albania 
is...”), in alternative culture elements 
like grafitti (“Wake up UÇK/Albanian 
Liberation Army) etc. Albanian extremism 
either pushes for a more federalized North 
Macedonia or even the unification of all 
Albanians in only one state. Reflexions 
of Albanian nationalist spirit are also 
present in politics. One of the important 
Albanain politicians declared that »North 
Macedonia is an artificial state«.  (Saveski & 
Sadiku 2012, 3). Some of them “question 
Macedonian national identity, claiming 
that it is an »artificially created nation« 
and are sceptical about the willingness of 
state institutions to implement the Ohrid 
Framework Agreement”. (Saveski & Sadiku 
2012, 1-8)  

But elements of genuine solidarity and 
coexistence are also present as in the case of 
pupil Muhamedali Jashari who was killed 
on April 8, 2011, in the yard outside the 
Zdravko Cvetkovski high school in Skopje 
while saving the life of a ethnic Macedonian 
young (Darko Jancev) being attacked by 
three bullies. (balkaninsight.com )

Ethnic Distance-Gap in Economic 
Relations: Quantitative and Qualitative 
Data Analyses

One of the important concepts of 
sociology is social distance that means the 
degree of acceptance or rejection of social 
intercourse between individuals belonging 
to diverse racial, ethnic, or class groups. 
Social distance refers to the distance 
between different groups of society on 
the basis of racial, ethnic, sexual, and class 
differences and so forth. This concept 
emphasizes the fact that different groups 
are not closed to one another because of 
their social differences, and the distance 
is usually assessed by measurements 
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developed by social psychologists. (Altunsu 
2007, 79)ethnic groups‘ images about the 
other groups, their attitudes towards 
the others, their interactions and the 
social distance with each other and their 
willingness to improve the interethnic 
relations with the other groups.

All the indicators tell us that the 
state called North Macedonia with a 
heterogeneous multiethnic identity since 
its establishment is being made to be a 
national state of the Macedonians, which 
has generated a divided society, as well as “an 
ethnization in all spheres of life” (Atanasov, 
2003:142), in which in turn nationalism 
is a ”constitutional element of the political 
action and identity” (Warren, 1993:17). 
In North Macedonia, in many cases, two 
truths are being promoted, which are utterly 
different, and continue to live; each one in 
its own social reality, contributing so little 
in what we call a plural society. This concept 
is in contradiction with the multicultural 

democracy, which is an anthithesis of the 
national state and which requires the citizens 
of the Republic of North Macedonia to 
denationalize their state and live in a cultural 
deconstructivism (N. Frazer) or cultural 
relativism. (See: Pajaziti, 2011)

Today we live in the era of globalization, 
of global village (McLuhan), in the third 
millenium, when the consumerist spirit 
is very strong, when people consume 
products that are coming from different 
parts of the globe. Big malls and buying the 
famous “logos or brands” are the part of 
the new modus vivendi, massconsumerism, 
as a social and economic order and 
ideology that encourages the acquisition 
of goods and services in ever-greater 
amounts. This spirit is present in North 
Macedonian context, McDonalds, Burger 
King, Polo Shark, Adidas, Puma, Gant, 
Ramstore, Carrefour, Skopje City Mall, 
Veropulos... In our society we can find 
even shopaholics, people who can’t stop 

Source: PCA Household Survey September 2009

Figure 2: Whether respondent shops in stores owned by members of different ethnic groups, by 
ethnicity of respondent
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spending money at the mall. Skopje is 
supposed to be planetarised society but the 
ethnocentric tendencies are also very strong 
in the capital of North Macedonia that is 
becoming metaphor of divided city in two 
sides of the Vardar river, Macedonian (right 
side) and Albanian one (left side). 

Nationalism as phenomenon is present 
in citizens relations even in the economic 
relations or transactions. Based on a 
research done in 2009 (survey of 1,000 
respondents across the country), as below 
figure shows 1/3 of the ethnic Macedonians 
and 1/4 of the ethnic Albanians hesitate 
or refuse to shop in stores owned by 
members of different ethnic groups. Roma 
and Turkish minority member according 
to this are much more openminded in 
economic relations. Comparing two 
biggest ethnic groups, we conclude that 

ethnic Macedonian’s community is more 
selective in this aspect than Albanian, its 
representatives select the market or shop 
from where buy their goods. 

About half of the respondents frequently 
go to restaurants or coffee bars owned by 
persons from a different ethnic group. The 
majority of those who do not do so are ethnic 
Macedonians (see Figure 3.17), live in rural 
areas, are older women (57%) with primary 
school education and with an income up 
to 6,000 denars, whose households barely 
make ends meet, who have “poor standard, 
dilapidated housing” (61%) and are from the 
East or Southeast region. 

“The most problematic situation is the 
relative lack of business relations between 
members of different ethnic groups. Over 
two thirds (68%) of respondents do not 
have business relations with persons from 

[Source: PCA Household Survey September 2009]

Figure 3: Whether respondent patronises restaurants owned by members of different ethnic groups, 
by ethnicity of respondent
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a different ethnic group. The situation 
regarding ethnic groups is shown in 
Figure 3. On average, people of Albanian 
ethnicity are more likely to trade across 
ethnic groups than those of Macedonian 
ethnicity.” (PCA, 2010)

It is not surprising that there are 
no significant opportunities for business 
relations in the regions that are ethnically 
more homogeneous. For example, in the 
East region, where the majority are ethnic 
Macedonians, only 15% have business 
relations with members of other ethnic 
groups. In Polog, where the majority are 
Albanians, almost one third (32%) have 
business relations with members of other 
ethnic groups. In the Southwest, where the 
population is ethnically mixed, almost a half 
of respondents (48%) have business relations 
with people from another ethnic group.

The profile of those who have business 
relations with people from another ethnic 

community consists mainly of men from 
urban centres; younger people; members 
of the Turkish nationality; with higher 
education and income; who have paid 
jobs and whose families easily make ends 
meet and who consider they have a good 
standard of living. 

According to a study (survey with 
542 respondents) dobe by the autor and 
two university colleagues (J. Abdullai and 
E. Aziri) with different social categories 
in three important regions of Republic of 
North Macedonia inhabited dominantly by 
Albanians: Polog (Tetovo and Gostivar), 
Skopje and Lipkovo-Kumanovo, North 
Macedonia’s ethnic Albanians complain 
about their situation vis-à-vis the majority 
community, ethnic Macedonians (69 are 
of the opinion that they live worse than 
Macedonians). 40.8% of respondants 
have claimed their collective situation has 
worsened. (Pajaziti et.al., 2013) 

[Source: PCA Household Survey September 2009]

Figure 4: Whether respondent does business with members of different ethnic groups, by ethnicity 
of respondent
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An important part of this paper is 
the qualitative research (done in june-july 
2014), interviews with shop and company 
owners, businnes community, with citizens 
etc., and the part of results are shown below:  

No 1: Last times, when face incidents, 
there is decrease of profit. North Macedonians 
rarely go to Albanian restaurants and shops.

No 2. They come to buy at us when there 
is no Macedonian marketer. I buy strictly at 
Albanians. In 1993/94 Macedonian World 
Congress made a call for boycott Albanians.

 No 3: 90% of businness with the “other”. 
At the time at turbulencies we feel the effect 
of ... Institutional economic discrimiation is 
present: Economic Chamber of North-Western 
Macedonia. The QUALITY is most important 
element in businness. 

     

Photo 1, 2, 3. Grafittis from Gjorçe 
Petrov after the case of May 19, 2014: 
Call for boycoting Albanians’ economy 
(Boycott: I do not by at Albanians!), voice 
of rationality (My father is Macedonian, 
my mom is Albanian, whose shop I have to 
burry! – Photos made by the author June 
23, 2014)  and the whole North Macedonia 
reality (My nationality is poverty – Photo by 
author August 22, 2014)

Conclusions

Ethnic Macedonians and ethnic 
Albanians live in two different economic 
spaces even though they live in the same 
society. The thesis that “they stick to their 
own space thus maintaining it. For example, 

Figure 5: Quality of life of Ethnical Albanians in North Macedonia
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Macedonians rarely visit Albanian shops, 
cafeterias, neighborhoods, etc.” (Ralchev, 
2001) is verified by latter researches. Thus 
communication channels between two 
groups day by day are becoming narrower. 
Ethnicity applied as structural criterion leads 
to dividing social and economic life that is 
today’s reality. The tendency of permanent 
ethnic tensions (Skopje Castle, urban buses, 
Monster 2012, Gjorçe Petrov 2014 where 
the Albanians’ shops, restaurant were buried 
by the Ethnic Macedonia young hooligans) 
deteriorates economic relation between 
two communities. As we observed from a 
Skopje neighborhood, extremist messages 

are given via grafitti (Boycot: Do not 
buy from the killers!). The country’s two 
main ethnic communities, Macedonians 
and Albanians, remain stubbornly locked 
into separate parallel worlds (PCA 2009). 
Ethnic discourse has become a fundamental 
driving force of people’s identification. It is 
obvous that ethnicaly determined economy 
is predominant in our society. Citizens are 
oriented to buy and sell with themselves, with 
entities that are ethnically colored. The vast 
majority as a major factor for negative climate 
and living standards see the political factor. 
There is a perception that the Albanians have 
lower quality of life than Macedonians.
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AbstrAct

The impact of social thinking is shaped and legalized through state institutions in accordance 
with international standards. Educational developments are closely related to the political 
developments of the time and their demands, depending on the economic, cultural, scientific 
intentions. This paper identifies several key aspects of the reform process that have not met 
the required and expected standards in the higher education system in Albania. The focus of 
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Introduction

The t rans format ion of  h igher 
education began when our country 
was undergoing the transition period. 
At that time the reproductive capacity 
and innovation of the Albanian society 
depended on its achievements in the field 
of scientific research and technology, while 
the implementation of these achievements 
in practice would depend on the quality of 
human resources available to the society. 
Higher education has a primary role in 
building human capacity able to face 
current challenges, so it is not a coincidence 
that the department of education was and 
it continues to be the main focus of radical 
reform, both in transition countries, also in 
the developed countries.

“After the political changes during the years 
1990-1991, were easily noticed fundamental 
transformations  in Albania’s economy 
structure, which resulted in drastic decline 
of  industrial production from 40% of the 
total national production in 1990 to less 
than 12% by 2013;  the development of 
the private sector from almost 0% in 1990 
to 80% in 2013; major changes in the 
structure of economical branches, in which 
the agricultural economy is the main branch, 

followed by the construction sector, service 
and light industry sector”1.

Anyway, the higher education system 
needs to be developed in a certain way that 
it serves to the new order socially, respond 
to national needs and also to new realities 
and opportunities. With all the problems 
and willingness to make changes, it has 
become clear that there no easy and fast 
solutions for the development of higher 
education system in Albania. Therefore, 
the Albanian government policy insisted 
in changing systematically the educational 
system, including in this process the most 
important economic, political and social 
factors, which led to transformation of 
Albanian high school. 

During the first phase, from 1992 until 
2003 were established the foundations of 
democratic higher education. I would mention 
here some of the great achievements of 
democratic governance in the years 1992-
2003 that relate: by implementing a legal 
framework of international standards that 
laid the foundation for the development 
and consolidation of a democratic and 
European education; with the expansion 
of the network of higher education 
institutions nationwide; as well as the 
tendency towards the opening of some 

this research are the policies of the Albanian state for reforming the role of management and 
leadership in higher education dictated by the conditions that are creating new changes for 
reforming the administrative structure, the dimensions of human and financial resources in 
the education institutions. Depending on the particular policies and circumstances, various 
legal initiatives have been undertaken since the 1990s to enhance the academic and financial 
independence of the Albanian higher education institutions, which give us the general picture 
of education reform in Albania.
Key Words: Higher education institutions, legislation, management, decision making, academic 
freedom, financial autonomy.

1 Dhimitër Doka, Zhvillime socio-ekonomik dhe rajonale të Shqipërisë pas vitit 1990, botim Institutit të 
Gjeografisë dhe Gjeoekologjike të Universitetit të Potsdamit, Potsdam: “Shtëpia Botuese e Universiteti të 
Potsdamit”, Gjermani, 2005, f. 17-18. [Dhimitër Doka, Socio-economic and Regional Developments of Albania 
after 1990, edition of the Institute of Geography and Geo-ecology of Potsdam University, Potsdam: “Publishing 
House of the University of Potsdam”, Germany, 2005, pg. 17-18.]
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Higher Education Institutions (HEIs) in 
other districts of the country2.

The beginning of 2004 seemed to mark 
another important moment in the process 
of transition from the stage of laying the 
groundwork of the high democratic school to that 
of massification. Developments in quantitative 
aspect prepared for deepening the process 
and have undoubtedly contributed to the 
reduction of staffing requirements. Going 
forward to university was a necessity, which 
cannot be doubted3. This passage, “which was 
in the interest of the state and the population, 
was favored from some factors that led in 
the expansion and consolidation of higher 
education”4. Meanwhile, during this period, 
higher education in Albania experienced 
developments in expanding the network of 
private wash education institutions.

Bringing l ight on this process, 
breakdown of lines and key factors defined 
and modeled the policies pursued in this 
area and their implications on the entire 
Albanian society of the times, is also the 
main goal of this paper.

The legal framework of the new 
university system

From a legislative point of view, there 
is no general legal act on education in 
Albania, but each level of education is 

regulated by specific laws. The fundamental 
principles upon which the higher education 
is based in the republic of Albania, after 
the collapse of the old totalitarian system, 
were initially determined by the Law on 
Main Constitutional Provisions No. 7491 
of 29.4.19915.  This law, which in fact 
represents the new Constitution (repealed the 
Constitution of the 1973), in Article 2 defines 
“the dignity of man, his rights and freedoms, 
the free development of his personality and 
constitutional order, equality before the law, 
social justice and social support and pluralism 
are the basis of this state, which has the duty 
to respect and protect them”6. 

But the recognition and respect of this 
important principle is confirmed by the 
whole spirit of the Constitution of the Republic 
of Albania, adopted in 1998, (as amended 
by Law No. 9675, dated 13 January 2007, 
Law No. 9904, dated 21.4.2008), by 
virtually all of its provisions, particularly 
in the provisions dealing with economic, 
social and cultural freedoms and rights, and 
other constitutional mechanisms. Directly 
on this principle is referred to Article 57 of 
the Constitution, which states explicitly that 
“secondary and higher education may only 
be conditioned by skill criteria. [...] pupils 
and students may also be educated in non-
public schools of all levels, which are created 
and operate according to the law”7. 

2 Jani Sota, High Education in Post-Communist Albania 1992-2013 (Monograph) - With a foreword by Prof. 
Phd. Antonello Biagini (hereinafter: High Education in Post-Communist Albania ...), Berlin: ‘’LAP LAMBERT 
Academic Publishing’’, 2019, pg. 74.

3 Ibid, pg. 76.
4 Ibid, pg. 77.
5 Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë, Nr. 2, nëntor 1992, botim i Kuvendit Popullor, Tiranë, f. 9, 

Ligjin për Dispozitat Kryesore Kushtetuese Nr. 7491, datë 29.4.1991. Neni 2. Material i botuar në faqen 
web site: www.qpz.gov.al [Official Journal of the Republic of Albania, No. 2, November 1992, publication of 
the Center for Official Publications, Tirana: “Grafon”, pg. 9. Law on Main Constitutional Provisions No. 
7491, dated 29.4.1991. Article 2. Published material web site: www.qpz.gov.al]

6 Po aty [Ibid.]
7 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare, Tiranë: “Shtypshkronja 

e Qendrës së Publikimeve Zyrtare”, Maj 2009, f. 24. Kreu IV: Liritë dhe të drejtat ekonomike, sociale dhe 
kulturore, Neni 57, pika 4 dhe 6. [Constitution of the Republic of Albania, publication of the Center for 
Official Publications, Tirana: “Printing House of the Official Publications Center”, May 2009, pg. 24. Chapter 
IV: Freedom, Economic, Social and Cultural Rights, Article 57, point 4 and 6.]
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It should be noted that beside the 
Constituion, that comprises the highest act 
and the main pillar of the democratic state, 
a certain number of laws, sub-legal acts and 
other important documents of the Parliament, 
the Council of Ministers, the Ministry of 
Education and Sports were approved. The 
spirit on the basis of which the very legal 
framework of higher education has been 
built is precisely the spirit of protection of 
human rights and fundamental freedoms 
and those of national minorities.

“Existing legislation proclaims education 
in Albania, a national priority. Education 
has the mission of spiritual emancipation, 
material progress and social development 
of the individual. Support education 
in the traditions and the most valuable 
achievements of our national school and 
ratified international treaties by the Republic 
of Albania, is another functional principle. 
[...] Respecting the rights of children and 
adults is another powerful democratic 
principle. Citizens of the Republic of Albania 
enjoy equal rights to be educated in all levels 
of education, regardless of social status, 
nationality, language, sex, religion, race, 
political beliefs, health status and economic 
level. [..] Creating opportunities for national 
minorities to develop native language and 

culture, at the same time to integrate and 
participate in the life of the country is another 
basic principle expressed in the law”8.

The institutional architecture of the 
new democratic state that emerged from 
the package of constitutional laws approved 
at that time foresaw the classical state 
institutions: the Parliament of Albania 
is the legislature, which issues laws and 
amendments. The Government, the Council 
of Ministers (CM) and the Ministry of 
Education, Sports and Youth (MESY) issue 
sub-legal acts, such as: normative provisions, 
regulations, orders and instructions, etc., in 
implementation of the laws.

The package that  enabled the 
completion of the legal framework for the 
development of higher education after 1992, 
is presented as follows: 

1  Laws regulating education are: Law 
No. 7810, dated 6.04.1994 “On 
Higher Education in the Republic of 
Albania”9 - adopted; Law No. 7964, 
dated 19.07.1995 “On some addenda 
and amendments to Law No. 7810, 
dated 6.4.1994 “On Higher Education 
in the Republic of Albania”10; Law No. 
7967, dated 20.07.1995 “On some 
amendments to the Law No. 7810, 

8 Xhezair Zaganjori, Aurela Anastasi dhe Eralda (Methasani) Çani, Shteti i së drejtës në Kushtetutën e 
Republikës së Shqipërisë, botim Fondacionit “Konrad Adenauer”, Tiranë: “Adelprint”, 2011, f. 19. Shih: Arsim 
Bajrami, Historia e konstitucionalizmit shqiptar 1912-2012, Botime të veçanta CXXXIX, Libri 48, botim i 
Seksionit të Shkencave Shoqërore në Akademinë e Shkencave dhe e Arteve të Kosovës, Shkup: “Focus 
Print”, 2014, f. 136-137. [Xhezair Zaganjori, Aurela Anastasi and Eralda (Methasani) Çani, State of Law in 
the Constitution of the Republic of Albania, publication “Konrad Adenauer” Foundation, Tirana: “Adelprint”, 
2011, pg. 19. See: Arsim Bajrami, The History of Albanian Constitutionalism 1912-2012, Special Editions 
CXXXIX, Book 48, publication of the Section of Social Sciences at the Academy of Sciences and Arts of 
Kosovo, Shkup: “Focus Print”, 2014, pg. 136-137].

9 Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë, Nr. 5, 31 maj 1994, botimi Qendrës së Botimeve Zyrtare, Tiranë, 
f. 249-260. 46 nene. Material i botuar në faqen web site: www.qpz.gov.al [Official Journal of the Republic 
of Albania, No. 5, 31 May 1994, publication of the Center for Official Publications, Tirana, pg. 249-260. 
Articles 46. Published material web site: www.qpz.gov.al]

10 Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë, Nr, 17, 14 gusht 1995, Tiranë, f. 727-728. 3 nene. Material 
i botuar në faqen web site: www.qpz.gov.al [Official Journal of the Republic of Albania, No. 17, 14 August 
1995, publication of the Center for Official Publications, Tirana, pg. 727-728. Articles 3. Published material 
web site: www.qpz.gov.al]
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dated 6.4.1994 “On Higher Education 
in the Republic of Albania”11; Law 
No. 8461, dated 25.02.1999 “On 
Higher Education in the Republic 
of Albania”12; Law No. 8834 dated 
22.11.2001 “On the ratification of 
the Convention on the Recognition 
of Higher Education Qualifications 
in Europe (Lisbone, 1997)”13; Law 
No. 9120, dated 28.7.2003 “On 
Higher Education in the Republic 
of Albania”14; Law No. 9741, dated 
21.5.2007 “On higher education in 
the Republic of Albania - amended 
(Law No. 323, dated 12.11.2007, 
Constitutional Court Decision No. 

6, dated 19.3.2008, Law No. 1037, 
dated 22.7.2010)”15; Law No. 9832, 
dated 12.11.2007 “On Amendments 
to Law No. 9741, dated 21.5.2007” 
On Higher Education in the Republic 
of Albania”16; Law No. 10137, dated 
11.5.2009 “On some amendments 
to the legislation in force on licenses, 
authorizations and permits in the 
Republic of Albania”17; Law No. 
10307, dated 22.7.2010 “On some 
amendments and additions to Law 
No. 9741, dated 21.5.2007” On 
Higher Education in the Republic of 
Albania”18; Law No. 10493, dated 
15.12.2011 “On Amendments and 

11 Po aty, f. 734-736. 2 nene. [Ibid, pg. 734-736. Article 2.]
12 Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë, Nr. 9, 16 mars 1999, botimi Qendrës së Botimeve Zyrtare, 

Tiranë, f. 273-286. 46 nene. Shfuqizohet Ligji Nr. 7810, datë 6.4.1994 “Për arsimin e lartë në Republikën 
e Shqipërisë”, me ndryshimet e tij, si dhe dispozitat e tjera ligjore dhe aktet nënligjore, që lidhen me arsimin 
e lartë e që janë në kundërshtim me këtë ligj. Material i botuar në faqen web site: www.qpz.gov.al [Official 
Journal of the Republic of Albania, No. 9, March 1999, publication of the Center for Official Publications, 
Tirana, pg. 273-286. Articles 46. Law No. 7810, dated 6.4.1994 “On Higher Education in the Republic of 
Albania”, with its amendments, as well as other legal provisions and bylaws related to higher education that 
are contrary to this Law. Published material web site: www.qpz.gov.al]

13 Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë, Nr. 56, Dhjetor 2001, botimi Qendrës së Botimeve Zyrtare, 
Tiranë: “Shtypshkronja e Qendrës së Publikimeve Zyrtare”, f. 1772-1784. 2 nene. [Official Journal of the 
Republic of Albania, No. 56, December 2001, publication of the Center for Official Publications, Tirana: 
“The Center for Official Publications Printing”, pg. 1917-1962. Articles 2. Published material web site: 
www.qpz.gov.al]

14 Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë, Nr. 75, Shtator 2003, botimi Qendrës së Botimeve Zyrtare, 
Tiranë: “Shtypshkronja e Qendrës së Publikimeve Zyrtare”, f. 3428-3431. 11 nene. Material i botuar në faqen 
web site: www.qpz.gov.al [Official Journal of the Republic of Albania, No. 75, September 2003, publication of 
the Center for Official Publications, Tirana: “The Center for Official Publications Printing”, pg. 3428-3431. 
Articles112. Published material web site: www.qpz.gov.al]

15 Fletore Zyrtare e Republikës së Shqipërisë, Nr. 68, 16 qershor 2007, botimi Qendrës së Botimeve Zyrtare, 
Tiranë: “Grafon”, f. 1917-1962. 101 nene. Material i botuar në faqen web site: www.qpz.gov.al [Official 
Journal of the Republic of Albania, No. 68, 16 June 2007, publication of the Center for Official Publications, 
Tirana: “Grafon”, pg. 1917-1962. Articles 101. Published material web site: www.qpz.gov.al]

16 Fletore Zyrtare e Republikës së Shqipërisë, Nr. 153, 16 nëntor 2007, botimi Qendrës së Botimeve Zyrtare, 
Tirana: “Nënë Tereza”, f. 4489-1490. 6 nene. Material i botuar në faqen web site: www.qpz.gov.al [Official 
Journal of the Republic of Albania, No. 153, 16 November 2007, publication of the Center for Official 
Publications, Tirana: “Grafon”, pg. 4489-1490. Articles 6. Published material web site: www.qpz.gov.al]

17 Fletore Zyrtare e Republikës së Shqipërisë, Nr. 86, 12 qershor 2009, botimi Qendrës së Botimeve Zyrtare, 
Tiranë: “Nënë Tereza”, f. 3775-3791. 64 nene. Seksioni i nëntë: Fusha e arsimit dhe shkencës. Neni 52, 53. 
Material i botuar në faqen web site: www.qpz.gov.al [Official Journal of the Republic of Albania, No. 86, 12 
June 2009, publication of the Center for Official Publications, Tirana: “Mother Teresa”, pg. 3775-3791. 
Articles 64. Published material web site: www.qpz.gov.al]

18 Fletore Zyrtare e Republikës së Shqipërisë, Nr. 111, 19 gusht 2010, botimi Qendrës së Botimeve Zyrtare, 
Tiranë: “Nënë Tereza”,  f. 5474-5485. Material i botuar në faqen web site: www.qpz.gov.al [Official Journal of 
the Republic of Albania, No. 111, 19 August 2010, publication of the Center for Official Publications, Tirana: 
“Mother Teresa”, pg. 5474-5485. Articles 3. Published material web site: www.qpz.gov.al]
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Amendments to Law No. 9741, dated 
21.5.2007” On Amendments and 
Amendments to Law no. 9741, dated 
21.5.2007 “On higher education in 
the Republic of Albania”19.

2  Labour Code of The Republic of 
Albania

3  Decisions of The Council of Ministers 
of The Republic of Albania:

4  Instructions: Organizing studies 
i n  p u b l i c  h i g h e r  e d u c a t i o n 
institutions; Determining the criteria, 
documentation and procedures for 
opening, reorganizing and closing 
study programs from higher education 
institutions (issued every year by 
MESY); On the activity and teaching 
load of academic staff in higher 
education institutions (issued every 
year by MESY); For the beginning 
of the new academic year in higher 
education institutions (issued every 
year by MESY); Different.

5 Important documents: Political 
Documents: The European Higher 
Educa t ion  Area ;  The  Grea te r 
Charter of Universities / Magna 
Charta Universitatum (Bologna, 18 
September 1988); The Sorbonne 
Joint Statement on “Harmonizing the 
Architecture of the High Educational 
System” (Paris, Sorbonne, 25 May 
1998; Convention on the Recognition 
of Qualifications Related to Higher 
Education in the European Region 
(Lisbon, 11 April 1999); Bologna 
Declaration - Joint Declaration by 
European Ministers of Education 
(Bologna, 19 June 1999); Student 
Declaration (Gothenburg, Sweden, 
March 25, 2001); Towards the 

European Higher Education Area 
- Press Release on the meeting of 
European Ministers in charge of 
Higher Education (Prague,  19 
May 2001); Bologna Process and 
Higher Education Area - Salamanza 
Conception 2001 (Salamanca, 2001); 
etc.

6 University Documents: University 
statute; Univeristy regulation; Faculty 
regulation; Regulation of programs 
for all cycles of study offered by 
the faculty; Regulation “On the 
organization of first elections for 
the authorities and governing bodies 
in the public institutions of higher 
education in the Republic of Albania”; 
Academic, scientific research and 
economical-financial annual report 
of the University / Faculty; Self-
evaluation report of the institution 
for the respective academic year; 
Annual budget plan for the respective 
academic year (Grand + Income); 
Academic calendar for the respective 
academic year; Database of students 
enrolled in relevant branches according 
to the study cycles that the faculties 
provide for the respective academic 
year, with individual data; etc.

For the foregoing, it is important that 
the applicable legislation establishes the 
“mandatory” character to be responsible, 
adapt and anticipate changes in the labor 
market and the development of the country. 
The purpose of this reform is to create 
the premise for a high education quality, 
responding to the labor market needs and 
the strategic development directions of 
the country, clearly reflected in Article 2 

19 Fletore Zyrtare e Republikës së Shqipërisë, Nr. 166, 27 dhjetor 2011, botimi Qendrës së Botimeve 
Zyrtare, Tirana, “Nënë Tereza”, f. 8414-8415. 3 nene. Material i botuar në faqen web site: www.qpz.
gov.al [Official Journal of the Republic of Albania, No. 166, 27 December 2011, publication of the Center 
for Official Publications, Tiranë: “Mother Teresa”, pg. 8414-8415. Articles 3. Published material web 
site: www.qpz.gov.al]
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of the Law “On Higher Education in the 
Republic of Albania”20, adopted on 6 April 
1994, which stipulated that: “the mission 
of a high civil education is to: a) create, 
develop, defend and transmit knowledge 
through teaching and research, develop 
and advance arts, physical education and 
sports; b) to form high-level specialists; c) 
prepare young scientists”21.

To better reflect the requirements of 
the time, the Ministry of Education would 
require more “prudence” in the functioning 
of the governing bodies of higher schools 
after having provided modern teaching 
and laboratory facilities, sufficient staff and 
number of students.

The years 1999-2007 marked the 
years of system re-design, adaptation 
of institutions and curricula under the 
Bologna Process22*, and the opening of 
the first non-public higher education 
institutions. In 2001, Albania signed 
the Lisbon Agreement for the recognition 
of diplomas and the introduction of a 

foreign recognition system in the country 
according to the European criteria and 
standards set out in the Bologna Process. 
In this year, the Ministry of Education and 
Science commands the implementation of 
the European Credit Transfer System (ECTS) 
system in all HEI curricula in Albania.

It  has often been pointed out 
by education experts that, “in these 
years, there was no complete, up-to-
date legal framework and full standards 
for the licensing process of non-public 
institutions23*, however, the process was 
somewhat responsive and careful and 
consequently gradual. Institutions opened 
during this time were mainly directed by 
academic figures”24.

“During the years 2000-2005 there were 
only 5 non-public HEIs, while in 2005-
2009 were opened 34 new non-public 
institutions and a public institution, while 
in the period 2009-2013, two public HEIs 
and 10 non-public”25.

20 Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë, Nr. 5, 31 maj 1994, botimi Qendrës së Botimeve Zyrtare, 
Tiranë, f. 249-260. Ligji Nr. 7810, date ̈ 6.4.1994 “Pe ̈r arsimin e larte ̈ ne ̈ Republike ̈n e Shqipe ̈rise ̈”. 46 
nene. Material i botuar në faqen web site: www.qpz.gov.al [Official Journal of the Republic of Albania, No. 
5, 31 May 1994, publication of the Center for Official Publications, Tirana, pg. 249-260. Law No. 7810, 
dated 6.4.1994 “On Higher Education in the Republic of Albania. Articles 46. Published material web 
site: www.qpz.gov.al]

21 Po aty. Neni 2.[Ibid. Article 2] 
22 During 2003, Albania officially entered the Bologna Process. This year marks the beginning of the 

revised and adapting of higher education curricula according to this system, the concept of ECTS and their 
implementation. [Author’s note].

23 They were opened in the framework of well-rounded quality agreements and in complementary 
and professional areas that were most difficult to cover by state institutions. These non-public HEIs were 
opened as complementary to public HEIs. The process was well controlled by MES, while the Accreditation 
System was still in the first steps of creation and operacion. [Marrë nga: John I. Thomas, Education for 
Communism: School and State in the People’s Republic of Albania, published by Hoover Institution Press, U. 
S., December 1969, pg. 126.]

24 Komisioni për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor (KALKSH), Raporti përfundimtar për 
reformimin e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor (më tej: Raporti përfundimtar ...), Tiranë, Korrik 2014, f. 15.

[Final Report on Reforming Higher Education and Scientific Research (hereinafter: Final Report ...), 
Commission for Higher Education and Scientific Research (CHESR), Tirana, July 2014, pg. 15.]

25 Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH), Raporti vjetor statistikor i arsimit 2004-2005, botim i 
Drejtorisë e Teknologjisë së Informacionit dhe Statistikave (DTIS) në MASH, Tiranë, 2006, f. 46-85. 
Arsimi i lartë.

[Ministry of Education and Science (MoES), Statistical Yearbook of Education 2004-2005, Publication 
of Directorate of Information and Statistics Technology (DIST) at MES, Tirana, 2006, pg. 46-85. Higher 
Education.]
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This period concerns the adoption 
of the first National Strategy for Higher 
Education (NSHE) 2008-201326, approved 
by the Decision of the Council of Ministers 
(DCM), No. 538, dated 12.08.2004. A 
wide range of Albanian and “foreign experts 
from the field of higher education were 
involved in its design. They also engaged 
representatives of various interest groups as 
parents, education associations inside and 
outside the country, and cooperated with 
other institutions of interest”27.

On the basis of these achievements, new 
policies were developed to address the key 
problems in the field of higher education, 
which left profound traces and made the 
irreversible process until the new law of 17 
August 201528.

Albanian state and strengthening 
of policy-making capacities 
at national and international level

Given the shift of power of direction 
and development from the state to other 

levels of leadership, education will be 
centralized. In this context, educational 
institutions in Albania, whether these private 
or state, operate under the jurisdiction of 
the Council of Ministers and the Ministry 
of Sports and Youth29. The education system 
functions at the national, regional and school 
level30.

At the national level, the Assembly 
approves the government program, 
the annual budget and specific laws31, 
including those that have an impact on 
the education sector. The Parliamentary 
Committee on Education and Media 
examines the draft laws before they are 
approved by the Assembly. The Council of 
Ministers approves national and sectoral 
development strategies, medium-term 
spending framework, and annual state 
budget draft; it also issues decisions and 
guidelines for law enforcement32.

A fundamental role in national 
education policies has been played by the 
Ministry of Education and Science (now the 
Ministry of Education, Sports and Youth), 

26 Ministria e Arsimit dhe Sportit (MAS), Strategjia Kombëtare për Arsimin e Lartë (SKALA) 2008-2013 
(më tej:  Strategjia Kombëtare për Arsimin e Lartë ...), Tiranë, 2008, f. 7. [Ministry of Education and Sports 
(MoAS), National Strategy for Higher Education (NSHE) 2008-2013 (hereinafter: National Strategy for Higher 
Education ...), Tirana, 2008, pg. 7.]

27 Jani Sota, Pre-University Education in Post-Comunist 1992-2013 (Monograph) - With a foreword by Prof.
Phd. Antonello Biagini (hereinafter: High Education in Post-Communist Albania ...), Berlin: ‘’LAP LAMBERT 
Academic Publishing’’, 2018, pg. 106-107.

28 Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë, Nr. 164, 21 shtator 2015, botimi Qendrës së Botimeve Zyrtare, 
Tiranë, f. 11449-11490. Ligji Nr. 80, datë 22.7.2015 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”. 143 
nene. Material i botuar në faqen web site: www.qpz.gov.al [Official Journal of the Republic of Albania, No. 
164, 21 Shtator 2015, publication of the Center for Official Publications, Tirana, pg. 249-260. Law No. 80, 
dated 27.7.2015 “On Higher Education in the Republic of Albania. Articles 143. Published material web 
site: www.qpz.gov.al]

29 J. Sota, Education in Post-Communist …, pg. 84.
30 Ibid.
31 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë (Ndryshuar me Ligjin Nr. 9675, datë 13.1.2007; Ligjin Nr. 9904, 

datë 21.4.2008), botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare, Tiranë: “Shtypshkronja e Qendrës së Publikimeve 
Zyrtare”, Maj 2009, f. 34. Pjesa e tretë: Kuvendi, Kreu III: Organizimi dhe funksionimi,  Neni 81, pika 1, 
2 a, b, c, ç, d, dh, e , ë, f. Material i botuar në faqen web site: www.qpz.gov.al [Constitution of the Republic of 
Albania (Published by the Law No. 9675, dated 13.1.2007, Law No. 9904, dated 21.4.2008), Publication of the 
Official Publication Center, Tirana: “Printing Office of the Official Publications Center”, May 2009, f. 34. 
Part Three: Assembly, Chapter III: Organization and Functioning, Article 81, paragraph 1, 2 a, b, c, ç, d, 
dh, e, ë, p. Published material web site: www.qpz.gov.al]

32 Po aty, f. 42. Pjesa e pestë: Këshilli i Ministrave, Neni 100, pika 1, 2, 3, 4, 5. [Ibid, pg. 42. Part Five: 
Council of Ministers, Article 100, paragraph 1, 2, 3, 4, 5.]
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which collects and interprets administrative 
and professional indicators, projects 
changes and drives their development 
in education. It was and continues to be 
part of the decentralized power up to the 
administrative units, located at the regional 
and local level.

“The Ministry of Education and Science 
has been and continues to be the main 
governmental institution responsible 
for implementing the education policy. 
MES is certainly the central hub for the 
implementation of policies and strategies for 
the whole Albanian education system. For 
a long period of time this department has 
operated as administrative body with limited 
analytical and executive capacity. Rapoe aims 
to increase the analytical capacity of MES 
so that it can continually develop the main 
national education policies, discuss and 
argue the Government with the necessary 
funding levels AL and in particular, to provide 
analytical support to MES, for carrying out its 
functions as an independent advisory body”33.

About the structure of the new system 
of higher education and its special links

As an integral part of the entire 
education system these higher education 

institutions (HEIs) were developed as a 
new school with a democratic orientation. 
Pursuant to the Constitution of the Republic 
of Albania (1998) all citizens have the 
right to higher education34. The Law 
regarding “Higher Education in the Republic 
of Albania” of April 199435 stipulated that 
university and non-university higher 
education schools were the institutions 
that made possible “the training of senior 
specialists and the preparation of young 
scientists”36 for the main departments of 
economy and culture. Through teaching 
and scientific research, “they were capable 
of acquiring professional education and 
scientific formation in all areas”37.

In accordance with the applicable legal 
framework “higher education consists on 
faculties, faculties consist on departments 
and departments consist on sections”38. 
Faculty “is a scientific-teaching unit of the 
higher education that covers areas with 
a common core. The Department is the 
scientific-teaching basic unit of the higher 
education. It consists of several sections. 
The object of teaching and scientific 
research, of the department, includes 
several disciplines of a science”38.

The establishment of the new structures 
near the units of these institutions as “institutes, 
centers and research sectors, laboratories and 

33 MAS, Strategjia Kombëtare për Arsimin e Lartë ..., f. 29. [MoAS, National Strategy for Higher Education 
..., pg. 29.]

34 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare, Tiranë: “Shtypshkronja e 
Qendrës së Publikimeve Zyrtare”, Maj 2009, f. 24. Kreu IV: Liritë dhe të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore, 
Neni 57, pika 1. [Constitution of the Republic of Albania, publication of the Center for Official Publications, Tirana: 
“The Center for Official Publications Printing”, pg. 24. Chapter IV: Freedom and Economic, Social and Cultural 
Rights, Article 57, paragraph 1. Material published on the web site: www.qpz.gov.al]

35 Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë, Nr. 5, 31 maj 1994, botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare, 
Tiranë, 1994, f. 249-260. Ligji Nr. 7810, datë 6.4.1994 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”. 
46 nene. Material i botuar në faqen web site: www.qpz.gov.al

36 [Official Gazette of the Republic of Albania, No. 5, 31 May 1994, botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare, 
Tirana, f. 249-260. Law No. 7810, dated 6.4.1994 “On Higher Education in the Republic of Albania”. 
Articles 46. Published material web site: www.qpz.gov.al]

37 Po aty, f. 249. Kapitulli I: Dispozita të përgjithshme, Neni 1.
[Ibid, pg. 249. Chapter I: General Provisions, Article 1.]
38 Po aty. Neni 4, pika 1, a, b.
[Ibid. Article 4, paragraph 1, a, b.]
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workshops, clinics, studios, libraries, sports centers, 
museums, etc., which functioned according 
to internal regulations, became possible 
through the process of expansion and 
better organization of HEIs”39.

It was possible to open and close 
faculties and research institutes that 
were included in the university structure 
“upon decision of the Council of Ministers 
and based on the proposal of the Higher 
Education National Council”40. While 
for smaller departments and units, or 
scientific-teaching structures, “it was upon 
the decision of the Ministry of Education, 
based on the proposal of the University 
Senate or the Higher Education Senate”41. 

In this context, the Senate and the 
Council of Higher Education, which are 
“elected collegial bodies that decide on 
the most important problems of higher 
education in matters of education, 
sc ient i f i c  re search  and f inanc ia l -
administrative, are created to examine 
the main problems of educational and 
scientific activity in each school”42.

“Senates, as the highest authority in the 
Higher Education, are constantly pursuing 
all its problems. The faculty elects its faculty 
council while the Department elects its 
department council. It’s the statute of the Higher 
Education that establishes the structure, tasks, 

and functioning of the university senates and 
their counselling units”43.

Under the law the higher Education 
was headed by: “The Rector and his 
deputies for Universities, the Principal non-
university schools, Dean for the faculty, 
Head of department for the department”44, 
who were the highest authorities.

“It is a must that Rectors and Deputy Rectors, 
as well as University Deans, should have the 
title “Professor”, but in no case lower than 
“Assistant Professor”. While chancellors and 
department heads, of both levels, should have 
the title “Professor” or “Assistant Professor”, 
but in no case should they be without the 
“Doctor of Science” degree. And finally, 
only employees with scientific degrees can 
be elected as Senate members”45.

The Rector or the Principal, within 
the context of the respective management 
structures (senates, councils of higher 
education, etc.), were also chairman of 
the senate, the Dean was chairman of the 
faculty council, and the department head 
was chairman of the department council46.

“The Head of Department, the Rector and 
Deputy Rector or the Dean are elected every 
three years. They cannot be elected for more 

39 Po aty, Neni 10.
[Ibid. Article 10.]
40 Po aty, Neni 11, pika 1.
[Ibid. Article 11, paragraph 1.]
41 Po aty, pika 2.
[Ibid, paragraph 2.]
42 Po aty, f. 254. Kapitulli II: Organizimi dhe drejtimi i shkollave të larta, Neni 16.
[Ibid, pg. 254. Chapter II: Organization and Management of Higher Schools, Article 16.]
43 Po aty, pika 2, 3.
[Ibid, paragraph 2, 3.]
44 Po aty. Neni 17, pika 1, a. 
[Ibid, Article 17, paragraph 1, a.]
45 Po aty. Neni 20, pika 1, 2.
[Ibid. Article 20, paragraph 1, 2.]
46 Po aty. Neni 18.
[Ibid. Article 18.]
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than two terms. The Senate and the Council 
of the Higher Education are elected every 
3 years by majority vote”47.

The education policy of the Albanian 
state, reflected in the legislation prepared 
after 1999, would outline the future outlook 
of the higher education system. The vision 
of this system, firstly formalized, in the 
Bologna Declaration signed by Albania and 
further in Law No. 9741, dated 21.5.2007 
“On Higher Education in the Republic of 
Albania” and the sub-legal acts, would take 
the fullest view and physiognomy towards 
the institutional freedom of the universities 
(academic freedom and financial autonomy) 
in the years 2007-2015.

With the adoption of the May 2007 
Law on Higher Education, it was intended 
to give opportunities to university freedom, 
scientific research and the possibility for 
financial autonomy. Also, “the law favored 
at least two factors: First, from the point 
of view of the development of institutional 
freedom, the universities in Albania were 
free to choose the field of teaching and 
scientific research. Secondly, from the point 
of view of freedom and financial autonomy, 
the universities were to have their own 
budget and income management carried out 
according to the legislation. Consequently, 
universities should be given “autonomy 
status” on the basis of approved plans, 
prepared by each university - that will need 

to meet predetermined criteria according to 
legal regulation”48.

The practice followed at this time in 
the financial management system would be 
the same for all the Albanian universities. 
They are treated alike as other public HEIs 
regarding the issue of state budget and the 
use of other revenues provided by secondary 
activities, admission quotas, study fees, and 
scientific research.

In  the  f r amework  o f  budge t 
classifications, with the approval of the 
state budget by the People’s Assembly of the 
Republic of Albania in the annual budget law 

49, the respective structures of the Ministry of 
Education and Science organize the allocation 
of the amount by public universities based on 
an accepted and previously defined scheme. 
The amount of the state budget depends 
on the level of tax collections and payment, 
as well as the requirements of university 
budget drafts. Regarding the grant that is 
distributed within the university, they follow 
the same criteria with the budgeting of 
universities (depending on the needs of their 
universities), where the main role is played 
by the MoES and the collegial decision-making 
bodies of the university”50.

Conclusions

At the end of this study, higher education 
is also one of the areas that not only leads 
society, but is also strongly influenced by 

47 Po aty. Neni 19.
[Ibid. Article 19.] 
48 J. Sota, High Education in Post-Communist Albania ..., pg. 208.
49 Institutit për Bashkëpunim dhe Zhvillim (IBZH), “Çfarë është buxheti i shtetit?”, në: ShtetiWeb, 

platformë interaktive dedikuar politikave publike në Shqipëri, Tiranë, 2016, f. 1. Material i botuar në faqen 
web site: https://shtetiweb.org/category/financatpublike/https://shtetiweb.org/category/financat-publike/ 
[Institute for Co-Operation and Development (ICOD), “What is the state budget?” in: State Web, Interactive 
platform dedicated to public policy in Albania, Tirana, 2016. Published material web site: https://shtetiweb.
org/category/financat-publike/]

50 Arben Malaj, Fatmir Mema and Sybi Hida, - “Albania, Financial Management in the Education System: 
Higher Education”, in: EconStor (Make Your Publications Visible), BERG Working paper series on government 
and growth, No. 54, Bamberg University,  Bamberg, December 2005. Material i botuar në faqen web site: 
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/38764/1/507517857.pdf
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it and by the social changes. The fact that 
education systems are constantly changing 
does not indicate instability, rather, they 
serve to a better adjustment toward a 
changing society.

Furthermore this complex process that 
has involved every area of life and activity 
of Albanian society, the university education 
has already realized a legal framework 
of international standards that is laying 
the foundations for the development and 
consolidation of a high democratic and 
decentralized education. This becomes 
a necessity in contemporary democratic 
development, in the advance of science and 
the introduction of new technologies. 

In the post-communist Albania, the 

new generations would experience another 
type of society essentially different from 
the one in which they were born and, 
consequently, they had to prepare for it. 
The high school that historically represents 
the most important institution in the 
preparation of human resources had to be 
completely transformed to be able to cope 
with an even more competitive social and 
economic environment that, beyond the 
imperfection it could have exposed, pushed 
Albanian students toward the knowledge to 
be successful. This was and is the advantage 
of today’s system in comparison to the past, 
since as long as there was no depoliticized 
and competitive education; it could not be 
of any quality.
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AbstrAct

The massive movements of displaced persons from their main producing countries have caused 
various social and security problems that did not exist on the European continent since a long 
time. To cope with this unusual situation, EU member states have taken unilateral ad-hoc 
measures involving a variety of actions. The rights of displaced persons, whether migrants, 
refugees or asylum seekers, are protected by international law, regardless of how and why they 
arrive in a foreign country. They have the same rights as all human beings and, moreover, 
enjoy the special protection provided for them in various international acts. In order that 
the refugee crisis to be given a solution, first of all, decision-makers, public opinion and all 
actors who are likely to be involved in this process should make real efforts and should take 
effective measures to anticipate this phenomenon in the future.
Key words: Mass Displacement, Social problems, Security issues, Refugee Crisis

Introduction 

Since 2014, the “European Refugee 
Crisis” has been at the center of public 
attention and has become a priority of the 
political agendas of many states. The issue 

of millions of displaced people around the 
world continues to be very complex and 
poses major challenges to opportunities 
for systematization of these persons as 
well as the prevention of this phenomenon 
in the future.
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In this world crisis of displacement of 
people that has lasted for many years, Syria 
has been the focal point that has caused the 
crisis, creating about one third of the total 
population of refugees in the world, due to 
the Civil War.1 Most of the displaced, almost 
3.5 million mostly Syrian refugees have been 
welcomed by Turkey, but a large number has 
also faced Lebanon and Jordan.2

The huge influx of displaced people 
across neighboring states has caused realistic 
humanitarian, economic and political 
problems in these host countries. These 
problems have been caused not only by the 
large influx of displaced persons but also 
by the fact that we are dealing with host 
countries of refugees in a very weak region.

Massive displacement of people who 
have been trying to pass through the main 
transit routes have caused social risks and 
implications because a number of displaced 
persons have fallen victim to exploitation, 
abuse, human trafficking, imprisonment 
and rape. People who have faced trauma and 
exploitation have long-term consequences 
and therefore seek diversified assistance.3

Causes of the displacement of millions 
of people around the world are more or less 
the same and relate mainly to4: Insecurity 
to live in a country due to armed conflicts, 
the inability of governments to provide 

economic opportunities and meet basic 
needs of population, natural disasters and 
the inability to manage their consequences.

Since such causes continue to exist, 
it is clear that many people will continue 
to leave their home countries and turn to 
Europe to find rescue opportunities. Despite 
the difficulties they encounter during their 
relocation and settling in another country, 
they again leave because they are in despair. 
It is about people in emergency conditions 
that are ready to face the serious problems 
that carry the displacement, sometimes the 
risk of life because the situation created in 
their country has lost every hope and has 
nothing to lose. 5

Forced resettlement has caused 
unprecedented pressure on the European 
continent. The number of displaced people 
in Europe is at its highest peaks since World 
War II. Most of the displaced people, more 
than 40 million, have sought refuge within 
their own countries.

Nowadays, not only refugees but also 
internally displaced people around the world 
are mainly located in cities and not in camps. 
This causes problems for cities especially 
when the number of displaced persons 
increases. Despite some advantages that 
urban areas create, there are many displaced 
who end up feeling alone and isolated, losing 

1 Brookings Now, Problems and solutions to the international migrant crisis, Chris McKenna and Brennan 
Hoban Monday, December 18, 2017.https://www.brookings.edu/blog/brookings-now/2017/12/18/problems-
and-solutions-to-the-international-migrant-crisis/ pg.1

2 Forced displacement: refugees, asylum-seekers and internally displaced people (IDPs), European 
Commission, European Civil Protection and Humanitarian Aid Operationhttps://reliefweb.int/sites/reliefweb.
int/files/resources/Forced_Displacement_en.pdf, pg1

3 Frontline, The “Human Cost” of The EU’s Response to the Refugee Crisis, by Priyanka Boghani Digital 
Reporter, January 23, 2018.

https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/the-human-cost-of-the-eus-response-to-the-refugee-
crisis/,pg4.

4 Michel Maietta, “The European Refugee Crisis: forecasting for 2018”, Humanitarian Alternatives, n° 
3, November 2016, p. 98-109,  ISBN of the article (PDF) : 978-2-37704-141-1

http://alternatives-humanitaires.org/en/2016/11/22/the-european-refugee-crisis-forecasting-for-2018/, pg2
5 Frontline, The “Human Cost” of The EU’s Response to the Refugee Crisis, by Priyanka Boghani Digital 

Reporter, January 23, 2018.
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/the-human-cost-of-the-eus-response-to-the-refugee-crisis/, 

pg3
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the support networks we enjoy all of us, 
namely the community, their relatives and 
their friends.6

Today, in general, political forces of 
the countries where displaced people are 
seeking refuge, express the concern that 
achieving a large number of displaced people, 
predominantly from Muslim majority 
countries, will increase the potential for 
terrorism and create a burden on their 
economies.7

International Reaction on 
displacement of the populations

The massive movements of displaced 
persons from their main producing countries 
which  the last years have been  Syria and 
Afghanistan, toward European countries 
such as Austria, Germany, Greece, Hungary, 
Italy and Sweden have caused various social 
and security problems that did not exist on 
the European continent since wars in the 
former Yugoslavia.8

The influx of displaced people who 
escape from violence, persecution and 
poverty has also led to a series of reactions 
from European governments. To cope 
with this unusual situation, EU member 
states have taken unilateral ad-hoc measures 
involving a variety of actions. Barriers were 
built at the Serbian-Hungarian border. One 

by one, the countries along the main roads 
that get asylum seekers to Western Europe, 
Hungary, Slovenia, Austria and Macedonia 
closed their borders.9

The lack of a European consensus for 
a unified response to the ongoing influx of 
refugees and unilateral open door policies 
adopted by Sweden and Germany triggered 
numerous debates of political, social and 
financial character.10

In terms of this situation created in 
Europe, EU political leaders, while agreed on 
the need to ensure “fundamental European 
values”, failed to reach an agreement on how 
they would do this and on what were the 
European values endangered. Some saw the 
refugee and immigrant crisis as something 
that more than anything else related to the 
issue of national security and demanded 
that they should not lose control of their 
borders because this would undermine the 
sovereignty of states.

It was also argued that the Islamic 
culture of immigrants is quite different with 
Western culture. Since Muslims represent 
the majority of refugees in our time, the 
feelings of anti-immigration in Europe were 
expressed by referring to Muslim extremism. 
Many European countries tended to link 
the presence of Muslim immigrants to the 
continent with the jihadist attacks that hit 
the main European cities, because many 

6 Refugees, Asylum-Seekers and Migrants, https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-
seekers-and migrants/?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=EAIaIQobChMIma3xm6ij3AIVh
PhRCh29OQJGEAAYASAAEgJ-kfD_BwE,pg1

7 The Global compact for Refugees bringing mayors to the Table: Why and how, Jessica Brandt and 
Lucy Earle, January 2018 https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/01/fp_20180125_global_
compact_refugees-final.pdf, pg3

8 Humanity on the Move: Migration in the Age of Walls and Borders,
Joanna Rozpedowski, May 25 2018,  E-International Relations.
http://www.e-ir.info/2018/05/25/humanity-on-the-move-migration-in-the-age-of-walls-and-borders/, pg2
9 Frontline, The “Human Cost” of The EU’s Response to the Refugee Crisis, by Priyanka Boghani Digital 

Reporter, January 23, 2018.
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/the-human-cost-of-the-eus-response-to-the-refugee-crisis/, 

pg2
10 The Global Compact for Refugees bringing mayors to the Table: Why and how, Jessica Brandt and 

Lucy Earle, January 2018 https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/01/fp_20180125_global_
compact_refugees-final.pdf, pg5
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believe that Islamic emigration makes their 
countries most vulnerable to terrorism.

The EU, having no opportunity to 
eliminate the main causes of refugee flows 
(for example, to stop civil war in Syria), 
focused on keeping the immigration under 
control and made efforts to prevent the 
influx of displaced persons. Given that 
most Syrian refugees entered Turkey from 
Europe, the EU focused its efforts on 
reaching an agreement with the Turkish 
government, which was signed on 18 
March 2016. So, despite divergences in 
political priorities and the definition of 
European values among its member states, 
the EU succeeded in reaching a consensus 
on a common policy that would not allow 
the refugee crisis to become a destructive 
force for European co-operation through 
the signing of the Agreement with 
Turkey.11 Under this Agreement, any 
immigrant or refugee trying to cross from 
Turkey to Greece outside the allowed 
channels would be turned back. For any 
Syrian brought back to Turkey, the EU 
would accept a refugee.12

The international response to mass 
displacement of the population has 
been constant. In 1998, the United 
Nations adopted a set of standards that 
provided rights and guarantees for the 
protection of displaced persons starting 
from the protection and assistance during 
the resettlement to reaching long-term 
solutions, called “Leading Principles on 

Internal Displacement”. These principles 
have been strongly supported by the EU, 
which has systematically promoted their 
inclusion in international and domestic 
legislation.13

Based on the displacements that 
werw happening all over thw world with 
a high record, world leaders gathered in 
New York for the opening of the United 
Nations General Assembly in 2016 set the 
call for a High Level Summit on Refugees 
and Immigrants in order to improve the 
response of the International Community 
to mass movements of people. At this 
Summit, held on 19 September 2016, 
member states unanimously adopted the 
New York Declaration on Refugees and 
Immigrants, a set of commitments to 
expand refugee and immigrant protection, 
which included commitments to protect 
human rights in movement and sharing of 
responsibility for their well-being.14 The 
Declaration reaffirmed the importance 
of the international defense regime and 
urged states to strengthen and expand the 
mechanisms of protecting the people on 
the move. It was required to the United 
Nations Refugee Agency to implement a 
Comprehensive Resettlement Framework 
for Refugees and a Global Agreement on 
Safe and Legal Immigration.

The Global Refugee Agreement is 
an opportunity to strengthen the global 
refugee regime for the coming years, 
while the Emigration Agreement expresses 

11 Dagi, D. (2018). EU’s refugee crisis: from supra-nationalism to nationalism? Journal of Liberty and 
International Affairs, 3(3), 9-19.

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-56105-8, pg14
12 Frontline, The “Human Cost” of The EU’s Response to the Refugee Crisis, by Priyanka Boghani 

Digital Reporter, January 23, 2018.
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/the-human-cost-of-the-eus-response-to-the-refugee-crisis/, pg2
13 Forced displacement: refugees, asylum-seekers and internally displaced people (IDPs), European 

Commission, European Civil Protection and Humanitarian Aid Operation,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Forced_Displacement_en.pdf, pg2
14 The Global Compact for Refugees bringing mayors to the Table: Why and how, Jessica Brandt and 

Lucy Earle, January 2018 https://www.brookings.edu/wpcontent/uploads/2018/01/fp_20180125_global_
compact_refugees-final.pdf,pg6
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collective commitments in improving co-
operation with international emigration.15

Difficulties and Challenges 
of Displaced Persons

As the refugee crisis continues for years, 
Europe is still debating how to respond to a 
huge influx of refugees and immigrants who 
come to its shores and where a large number 
die or lose during the journey.

To reach Europe, people have mostly 
used three transit routes, each dangerous 
depending on which country the displaced 
came from.
  Eastern Mediterranean: from the 

Turkish coast to Germany through 
Greece, Macedonia, Serbia, Croatia, 
Hungary, Slovenia and Austria.

  Western Balkans Road: from the 
Turkish-Bulgarian or Greek-Turkish 
border toward Hungary through the 
Western Balkans

   Central Mediterranean: from Libya to 
Italy or Malta through the sea.

These transit routes have led to 
complex refuge management and migration 
flows for the countries through which 
they have passed. Countries such as Italy, 
Macedonia, and Hungary have faced 
the management of overcrowded and 
inadequate reception centers as well as 
the creation of the networks of the mafia 
specialized in human trafficking.16

Apart from the scale of displacement of 
people today is very high, the nature of the 
displacement has also changed. Relocation 

lasts longer in time. People are mainly placed 
in urban areas and face many difficulties 
even with xenophobic nationalism. Many 
states have set up walls and fences in order 
to hinder the entry of refugees. Many 
ships transporting refugees through the 
Mediterranean were drowned.

Since the crisis has begun, the EU has 
made many efforts to discourage these trips 
by financing and supporting the countries 
that have become the main entry points and 
accelerating the return of people to their 
countries of origin and by concluding an 
agreements (such as  the agreement with 
Libya in 2017). 17 These agreements and the 
closure of borders by some states affected 
the decline in the number of immigrants 
and refugees coming to Europe from the sea.

The measures taken have contributed 
to lowering the number of newcomers 
in Europe,  however  humanitar ian 
organizations and human rights groups have 
pretended that there have also been created 
unforeseen consequences as a result of the 
measures taken. For many people seeking to 
relocate to Europe, the trip has been even 
more dangerous and has resulted fatal, while 
other people have remained in places where 
they face human rights abuses.

In fact, although fewer people are 
trying to relocate, the risk of death in 
the Mediterranean has increased because 
smugglers’ networks use hazardous roads 
and methods using smaller and overcrowded 
ships. The trips of people who are forced 
to displace are filled with danger and fear. 
Some of them are banned by the authorities 
as soon as they enter in a new country. 

15 The Global Compacts on Refugees and Migration, Factsheet, Andrew & Renata Kaldor Centre for 
International Refugee Law, Last updated: 22 April 2018,

http://www.kaldorcentre.unsw.edu.au/sites/default/files/Factsheet_Global%20Compacts.pdf,pg2
16 Michel Maietta, “The European Refugee Crisis: forecasting for 2018”, Humanitarian Alternatives, n° 

3, November 2016, p. 98-109,  ISBN of the article (PDF) : 978-2-37704-141-1
http://alternatives-humanitaires.org/en/2016/11/22/the-european-refugee-crisis-forecasting-for-2018/,pg3
17 Frontline, The “Human Cost” of The EU’s Response to the Refugee Crisis, by Priyanka Boghani 

Digital Reporter, January 23, 2018.
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/the-human-cost-of-the-eus-response-to-the-refugee-crisis/,pg2
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Many others face discrimination, racism, 
xenophobia, and the risk of falling victim to 
human trafficking and exploitation.18

The displaced crisis is something 
that has affected the conscience of all 
mankind. However, despite everything 
that has happened in these years of 
forced displacement, nobody has formally 
honored the victims. No special memory 
or a minute of silence has been devoted to 
the victims of today’s barbarisms.19

It is now clear that the process of 
European integration is an extraordinary 
achievement in terms of sustainable economic 
development, social transformation, 
peace-keeping and cooperation between 
states. But despite these achievements, 
the European project has had its difficult 
moments, failures, disagreements, crises. 
The crisis of displaced persons in Europe 
highlighted its weaknesses. This crisis did 
not only test EU institutions and its rules, 
but also the political values   of the Union.20

Conclusions

The issue of displaced people requires 
a solution and in order to reach a solution, 
different measures need to be taken and 
different alternatives should be assessed  for 
improving the situation of those desperate 
people who are forced to leave and face 
enormous difficulties and hazards.

The rights of displaced persons, 
whether migrants, refugees or asylum 
seekers, are protected by international law, 
regardless of how and why they arrive in a 
foreign country. They have the same rights 
as all human beings and, moreover, enjoy 
the special protection provided for them in 
various international acts.

Many experts have argued that one of 
the reasons why difficulties and catastrophal 
consequences for the displaced people have 
continued, is that the response of the 
international community in general and 
the response of international organizations 
is more focused on preventing newcomers 
than creating legal alternatives to reach 
Europe.21

In order that the refugee crisis to 
be given a solution, first of all, decision-
makers, public opinion and all actors who 
are likely to be involved in this process 
should make real efforts and should 
take effective measures to anticipate this 
phenomenon in the future.22

In addition to measures to prohibit 
the phenomenon in the future, in today 
situation, governments all over the world 
need to take over the management of the 
share they receive from a fair division of 
world responsibility for refugees. If there will 
be political will, state leaders will be able to 
protect people from conflict and persecution 
by systematizing them.

18 Refugees, Asylum-Seekers and Migrants, https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-
seekers-and-migrants/?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=EAIaIQobChMIma3xm6ij3AIVh
PhRCh29OQJGEAAYASAAEgJ-kfD_BwE,pg1

19 Humanity on the Move: Migration in the Age of Walls and Borders,
Joanna Rozpedowski, MAY 25 2018,  E-International Relations.
http://www.e-ir.info/2018/05/25/humanity-on-the-move-migration-in-the-age-of-walls-and-borders/, pg5
20 Dagi, D. (2018). EU’s refugee crisis: from supra-nationalism to nationalism? Journal of Liberty and 

International Affairs, 3(3), 9-19.
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-56105-8,pg10
21 Frontline, The “Human Cost” of The EU’s Response to the Refugee Crisis, by Priyanka Boghani 

Digital Reporter, January 23, 2018.
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/the-human-cost-of-the-eus-response-to-the-refugee-crisis/, pg4
22 Michel Maietta, “The European Refugee Crisis: forecasting for 2018”, Humanitarian Alternatives, n° 

3, November 2016, p. 98-109,  ISBN of the article (PDF) : 978-2-37704-141-1
http://alternatives-humanitaires.org/en/2016/11/22/the-european-refugee-crisis-forecasting-for-2018/,pg4
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The salvation of life, the protection of 
displaced persons, the fight against traffickers 
and the replacement of irregular emigration 
with the organized one, finding legal and 
safe ways to settle displaced persons should 
be the basic objectives of the common policy 
of states. The path to solving this crisis 
should be built on these key objectives but 
also by expanding cooperation with other 
partners in the main transit countries of the 
displaced. This cooperation will lead to the 
interruption of smuggling and traffickers’ 
networks, in combating the root causes of 
irregular migration, in helping migrants and 
refugees that remain in the middle of streets.23

Governments should not force anyone 
to return to their country if they are at risk 
of violating human rights. Instead, displaced 
persons should be offered a safe place to live 
and employment opportunities, a place where 
they can live by having access to education 
and health care. The legal principle of non-
refoulment implies that no one should be 
forced to return to a place where their lives 
or well-being may be at risk. 24

Another good way of managing the 
influx of displaced people can be the effective 
involvement of urban leaders in this process. 
Urban actors have an essential role to play in 
meeting the needs of displaced people and 
communities that host the newcomings. They 

should therefore engage in efforts to find and 
share best practices and in particular in the 
process of global improvement of refugee 
response and national refugee policy.25

In every country there are many 
opportunities for exchanges between the 
incomes and the local population, but this 
requires refugees and locals to demonstrate 
culture and empathy as well as the will to 
challenge one another’s positions.26 Only 
in this way, the security which for some is 
considered to have been compromised by 
the newcomers, can be redefined and what 
is perceived as a crisis can be understood as 
an opportunity to create a something “that 
did not exist before”.

The greatest challenge towards the 
settlement of the displaced people issues is to 
find long-term solutions to them. Voluntary 
turning back in their countries is a preferred 
long-term solution, but is a challenge to be 
realized due to the lack of political solutions 
to conflicts that hinder displaced people 
return to their homes.27

The images that have accompanied 
and accompany the displaced people crisis 
have put in question the validity of the laws 
adopted by states to regulate international co-
existence, have tested the morality of today’s 
societies and the application of the principles 
of humanity in general.28

23 Frontline, The “Human Cost” of The EU’s Response to the Refugee Crisis, by Priyanka Boghani 
Digital Reporter, January 23, 2018.

https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/the-human-cost-of-the-eus-response-to-the-refugee-crisis/,pg4
24 Refugees, Asylum-Seekers and Migrants, https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-

seekers-andmigrants/?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=EAIaIQobChMIma3xm6ij3AIVhP
hRCh29OQJGEAAYASAAEgJ-kfD_BwE,pg2

25 The Global Compact for Refugees bringing mayors to the Table: Why and how, Jessica Brandt and 
Lucy Earle, January 2018 https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/01/fp_20180125_global_
compact_refugees-final.pdf,pg8

26 Realism: Tragedy, Power and the Refugee Crisis, Felix Rösch and Richard Ned Lebow, Jan 18 2018.
http://www.e-ir.info/2018/01/18/realism-tragedy-power-and-the-refugee-crisis/,pg4
27 Forced displacement: refugees, asylum-seekers and internally displaced people (IDPs), European 
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KATALONJA DHE SPANJA, 

NGA NJË MARTESË INTERESI E KOMPROMISI 

DERI NË PËRPJEKJET PËR DIVORC
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Kolegji Universum, Prishtinë

E-mail: valon.murati@gmail.com

Përmbledhje

Ky artikull synon ndër të tjera trajtojë reagimin e Madridit zyrtar ndaj kërkesave për 
autonomi të Katalonjës. Gjithashtu trajtohet me vëmendje të veçantë edhe evoluimi i 
kërkesave katalanase, prej fuqizimit të autonomisë së brendshme drejt pavarësisë, si dhe 
metodat e përdorura në funksion të realizimit të këtyre kërkesave. Historikisht lëvizja 
politike katalanase ka synuar që përmes një dialogu me Madridin të arrinte një vetëqeverisje 
për Katalonjën. Në periudhën e tranzicionit për në demokraci në fund të viteve 70’ të 
shekullit të kaluar asaj ju garantua statusi i rajonit autonom. Megjithatë kushtetuta dhe 
statuti autonom fillestar filloi të ishte një këmishë e ngushtë për kërkesat gjithnjë në rritje 
për vetëqeverisje. Raporti jo i favorshëm financiar me qeverinë qendrore, kriza ekonomike 
e vitit 2008 si dhe refuzimi i Madridit për t’i ofruar më shumë vetëqeverisje Katalonjës ka 
bërë që ndjenja për pavarësi të rritet kohëve të fundit. Kjo situatë solli deri tek referendumi 
për pavarësi i vitit 2017, shpallja e pavarësisë, dhe suprimimi i qeverisë katalanase nga 
ana e Madridit zyrtar. Cila do të jetë rruga përpara për Katalonjën dhe Spanjën është 
vështirë të parashikohet. Në këtë artikull arrihet deri tek përfundimi se Katalonja ka 
lëvizur nga kërkesa për fuqizim të vetëvendosjes së brendshme drejt vetëvendosjes së 
jashtme. Gjithashtu politika katalanase ka lëvizur nga tradita e arritjes së qëllimeve përmes 

Social Studies 2020, 3 (14): 55-68

Valon MURATI është ligjërues në Kolegjin Universum dhe njëkohësisht është kandidatë për 
doktorantë në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë, në fushën e shkencave politike. Ai ka 
kryer Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës ndërsa ka mbaruar studimet për master në 
fushën e të drejtave të njeriut dhe demokracisë në Universitetin e Sarajevës dhe të Bolonjës. Ka qenë 
për nëntë vite drejtor i Qendrës për të Drejtat e Njeriut të Universitetit të Prishtinës e gjithashtu ka 
ligjëruar në kolegjin AAB lëndët “Mbrotja ndërkombëtare e të drejtave të njeriut”, “E drejta qytetare” 
dhe “Mendimi politik dhe juridik”. 



   56
Katalonja dhe Spanja, nga një martesë interesi e kompromisi 

deri në përpjekjet për divorc

Hyrje 

Katalonja dhe katalonasit janë krenar 
për të kaluarën e tyre. Ata jo vetëm që 
në mesjetë ishin pjesë e një mbretërie të 
respektuar të cilën e dominonin (mbretëria 
e Aragonës), por në thelb edhe kishin një 
sistem juridik e demokratik shumë më të 
përparuar sesa fqinjët e tyre. Edhe pasi 
u bën pjesë e mbretërisë së Kastijës në 
shekujt 15-të e të 16-të, e që më vonë do 
të shndërrohet në atë spanjolle, ata për 
një kohë të gjatë e ruajtën autonominë e 
tyre. Gjuha e tyre ndonëse pjesë e gjuhëve 
romane, që burimin e kanë tek gjuha latine, 
është e ndryshme nga kastijanishtja. Shtypja 
e gjuhës katalonase filloi në shekullin e 18-
të dhe sidomos mori hov gjatë periudhës 
së Frankos 1939-75. Në këtë periudhë 
represioni ndaj katalonasve ishte i madh.1

Problemi katalonas ndonëse jo i 
panjohur edhe më parë, më me intensitet 
ka dal në skenë viteve të fundit. Përpjekjet 
katalonase historikisht kanë qenë më shumë 
të përqendruara drejt një autonomie dhe 
vetëqeverisjeje më të madhe sesa drejtë 
vetëvendosjes së jashtme që do të çonte 
në pavarësi të plotë. Në qendër të këtyre 
përpjekjeve tradicionalisht ka qëndruar 
logjika e konsensusit me qeverinë qendrore 
në Madrid dhe ajo e kompromisit. Ajo që 
ka ndryshuar kohëve të fundit është se 
përpjekja për më shumë autonomi është 
duke u zhvendosur drejt një lëvizjeje 
pro-pavarësisë. Sigurisht që konteksti 

i brendshëm, injorimi i kërkesave për 
të zgjeruar kornizën e autonomisë për 
Katalonjën, përfshirë rregullimin ndryshe të 
formulës së raportit të të hyrave që Katalonja 
i krijon dhe i jep për qeverinë qendrore dhe 
shumës që merr nga ajo, reaksioni i ashpër 
ndaj mbajtjes së referendumit për pavarësi 
të mbajtur në vitin 2017, ka bërë që ndjenja 
pro-pavarësisë të shtohet. 

Me demokratizimin e Spanjës në 
fund të viteve 70’, edhe Katalonja fitoi një 
autonomi me elemente politike, por mbi 
të gjitha me ato kulturore e gjuhësore. 
U rivendos Gjeneraliteti2 dhe përmes 
Kushtetutës së Spanjës së vitit 1978 u 
përcaktuan kompetencat e kësaj autonomie, 
ndërsa përmes Statutit të autonomisë së 
Katalonjës në vitin 1980 u specifikuan më 
detajisht realizimi i këtyre kompetencave. 
Sigurisht, autonomia ishte një konsensus në 
mes të dëshirave për më shumë vetëqeverisje 
të katalonasve dhe synimit për një shtet më 
të centralizuar të partive politike në Madrid. 
Por momenti i tranzicionit, kur rreziku i 
intervenimit të ushtrisë apo të ndonjë puçi 
ushtarak ishin evidente (ashtu siç ndodhi në 
vitin 1981), bëri që autonomia të mos ishte 
e tillë çfarë e donin katalonasit dhe baskët. 
Kështu u vendos sistemi i Komuniteteve 
Autonome. Por në vend se të realizohej 
ajo që synonin katalonasit dhe baskët, një 
sistem autonom jo-simetrik, ku Katalonja 
dhe Baskia (por edhe Galicia) do të kishin 
më shumë autonomi se rajonet e tjera, u 
vendos sistemi autonom simetrik, ku të 

negocimit institucional në veprime të njëanshme por gjithnjë paqësore. E ardhmja do 
të varet nga reagimi i shtetit spanjoll, kapacitetet e tij demokratike, gatishmërinë për të 
ndryshuar kushtetutën si dhe nga qasja që do ta ketë lëvizja politike katalanase për pavarësi 
në raport me hapat e qeverisë qendrore spanjolle.
Fjalët kyçe: Katalonja, Spanja, vetëvendosja, autonomia, reagimi, kushtetuta.

1 Shih Albert Balcells, Catalan Nationlism: Past and Present, Hampshire and New York, 1996, f.xii-xv, 
1-15. Gjithashtu shih Michael Keating, Nations against the State: The New Politics of Nationalism in Quebec, 
Catalonia and Scotland, Hampshire and London, 1996, f.115-118.

2 Kështu quhen institucionet autonome katalonase dhe kështu do t’u referohemi edhe në këtë punim 
më poshtë.
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gjitha Komunitetet Autonome juridikisht 
mund të kenë autonomi të njëjtë.3

Sidoqoftë në vitin 2006 ka kaluar 
Statuti i ri i cili fuqizon këtë autonomi 
brenda rendit kushtetues spanjoll, duke 
përcaktuar katalonasit si komb, por që i 
njëjti në disa pika është rrëzuar nga Gjykata 
Kushtetuese Spanjolle.4 Katalonja si një prej 
rajoneve më të pasura në Spanjë, gjithashtu 
dërgon një sasi të madhe të financave në 
nivelin qendror, shumë më të madhe se që 
merr nga qeveria qendrore, gjë e cila ka 
shkaktuar që një kohë pakënaqësi të mëdha.5 
Rrjedhimisht viteve të fundit është rritur 
ndjenja për pavarësi, duke qenë se në disa 
palë zgjedhje, madje edhe në ato të vitit 
2017 kanë fituar partitë pavarësiste. Çështja 
katalonase mund të thuhet se është çështja 
më e nxehtë kombëtare në Evropë, kohëve 
të fundit. Në këtë punim do të trajtomë sesi 
Spanja dhe Katalonja mbërritën deri tek kjo 
situatë e sotme, ku nga një bashkëjetesë me 
ngritje e rënie mund të shkohet drejt një 
divorci. Duke e anashkaluar historinë më 
të vjetër të këtyre marrëdhënieve, histori 
po ashtu e rëndësishme, ky punim do të 
përqendrohet më shumë në zhvillimet e 
katër dekadave të fundit.

Tranzicioni i Spanjës 
drejt demokracisë

Një prej periudhave më të tensionuara, 
dinamike dhe kundërthënëse ishte periudha 
e tranzicionit drejt demokracisë në Spanjë, 
pas vdekjes së diktatorit Franko në vitin 

1975. Sipas Jordi Sole Tura, juristit të 
njohur katalonas dhe një prej baballarëve 
të Kushtetutës së vitit 1978, sepse ishte një 
ndër hartuesit e saj si përfaqësues i Partisë 
Komuniste Spanjolle (PCE), tranzicioni 
u arrit për shkak të kombinimit të tre 
faktorëve: e para ishte stabiliteti institucional 
që rrodhi nga roli i rëndësishëm që luajti 
Mbreti Juan Carlos I në përkrahjen e 
ndryshimeve politike; e dyta ishte qasja 
e partive kryesore politike për një dialog 
që me kompromis të arrihet konsensusi 
për tranzicionin demokratik; dhe e treta 
ishte mobilizimi i sektorëve të ndryshëm 
të popullsisë në favor të demokratizimit të 
Spanjës.6 Qeveria e tranzicionit e udhëhequr 
nga Adolfu Suarez, duke u përpjekur të 
akomodonte shpejt interesat katalonase 
e ktheu nga mërgimi kryetarin e qeverisë 
katalanase në mërgim Josep Taradellas dhe 
e vendosi në krye të Gjeneralitetit të cilin 
kjo qeveri fillimisht e rikrijoi në mënyrë 
provizore me vendim në shtator të vitit 
1977.7 Në anën tjetër filloi edhe procesi i 
rivendosjes së autonomisë baske, proces ky 
më i komplikuar se në rastin e parë. Edhe 
në rastin bask, u kthye nga mërgimi kryetari 
bask në mërgim, apo siç njihet në gjuhën 
baske  lehendakari, Jesús María de Leizaola 
Sánchez dhe në janar të vitit 1978 me dekret 
qeveritar u krijua Këshilli i Përgjithshëm 
Bask, një institucion para autonom e i cili 
ishte një organ multipartiak e që kishte 
detyrë rivendosjen e autonomisë.

Sidoqoftë jo çdo gjë shkoi lehtë në këtë 
tranzicion të komplikuar dhe jashtëzakonisht 

3 Shih Montserrat Guibernau, “National identity, devolution and secession in Canada, Britain and Spain”, 
Nations and Nationalism 12 (1), 2006, (51-76), f.61-62.

4 Për më shumë për çështjen e të drejtave të garantuara sipas kushtetutës dhe statutit shih Carlos Flores 
Juberias, “The autonomy of Catalonia: The unending search for a place within pluralist Spain”, në Yash 
Ghai dhe Sophia Woodman (eds.), Practising Self-Government: A Comparative Study of Autonomous Regions, 
Cambridge, 2013, f.232-240. 

5 Shih Sebastian Balfour, “A Brief History of Catalan Nationalism: The Roots of the Current Crisis”, 
Foreign Affairs, 18.10.2017 (shih në https://www.foreignaffairs.com/articles/spain/2017-10-18/brief-history-
catalan-nationalism).

6 Shih Jordi Sole Tura, Nacionalidades y nacionalismos en Espana: Autonomias, federalismo, autodeterminacion, 
Madrid, 1985, f.80.

7 Shih Keating, f.121.
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kompleks drejt demokracisë. Dy ishin çështjet 
kryesore që rëndonin këtë proces tranzicioni. 
E para regjimi i cili kishte hapur dyert për 
demokratizim i frikësohej ardhjes në pushtet 
të së majtës, sidomos partisë komuniste, e 
cila ishte forca më e organizuar për kohën. 
Dhe e dyta ishte çështja e autonomisë për 
popujt që trajtoheshin si historik, e që ishin 
katalonasit, baskët dhe galicianët.8 Përderisa, 
sidomos katalonasit dhe baskët kërkonin 
një vetëqeverisje të gjerë përcjellë me një 
sistem federal asimetrik, ku Katalonja dhe 
Baskia do të kishin më shumë autonomi sesa 
rajonet e tjera, qeveria qendrore, e sidomos 
e djathta që vazhdonte të ishte në pushtet 
(e mbledhur rreth Unionit të Qendrës 
Demokratike - UCD, si trashëgimtare e 
regjimit të Frankos) ndonëse e gatshme 
për të dhënë autonomi dhe për të vendosur 
institucionet e suprimuara të autonomisë 
katalonase dhe baske, ishte për një autonomi 
më të ngushtë. Nacionalistët katalonas dhe 
bask ishin për një autonomi në të cilën do 
t’u njihej veçantia politike dhe historike në 
raport me rajonet e tjera. Ndërsa socialistët 
dhe komunistët ishin për një sistem federal 
me autonomi të njëjtë për të gjitha njësitë 
federale. Kështu me Kushtetutën e vitit 1979 
u vendos sistemi i Komuniteteve Autonome, 
i cili ishte një kompromis që nuk kënaqi 
askënd, por njëkohësisht të gjithëve u dha 
një hapësirë manovrimi.9 Duhet theksuar 
se në këtë periudhë tranzicioni, jo vetëm që 
kishte kërcënime nga elementet frankiste në 
pushtet dhe sidomos në ushtri, por në vitin 

1981 pati edhe përpjekje për një grushtet.
Si rezultat i këtij konteksti, u bë zgjidhja 

që nuk i kënaqi katalonasit dhe baskët. 
Këta të fundit në masë edhe e bojkotuan 
referendumin për Kushtetutën e vitit 
1978.10 Në thelb të modelit autonomist 
nuk qëndronte asimetria, por mu simetria e 
rajoneve autonome. Rrjedhimisht çfarëdo që 
garantonte kushtetuta në lëmin e autonomisë, 
të gjitha 17 Komunitetet Autonome (më tej 
KA) mund ta realizonin. Ky parim, i cili nuk 
u pranua me kënaqësi nga katalonasit dhe 
baskët njihej me moton ‘kafe për të gjithë’ 
(café para todos).11 Sigurisht, edhe kjo nuk 
ishte një proces i lehtë, sepse edhe sot e 
kësaj dite shumicën e këtyre përgjegjësive që 
u garantoheshin rajoneve autonome qoftë 
si vetëqeverisje e tyre, qoftë si kompetenca 
shtesë që mund t’u transferohen nga pushteti 
qendror, vijnë vetëm pas një procesi të gjatë 
e të mundimshëm negocimi me qendrën. 
Në këtë drejtim, ndonjëherë nuk është i 
mjaftueshëm vetëm miratimi i statuteve të 
autonomisë, por siç u theksua edhe negocim 
për të marrë më shumë përgjegjësi. 

Kushtetuta si reagim ndaj kërkesave 
për demokraci dhe autonomi 

Kushtetuta ishte një kompromis në 
rrugën për të demokratizuar Spanjën, pas 
dekadash të diktaturës së rëndë të regjimit 
të Frankos dhe të pasojave që la Lufta Civile. 
Nuk u kënaqën deri në fund as tendencat 
federaliste të së majtës, as ato centraliste të 

8 Historiani i njohur francez Pierre Villar në punimet e tij për Spanjën dhe Katalonjënë jep argumente me 
të cilat arsyeton në mënyrë implicite veçantinë e Katalonjësë ndër shekuj, arsyet e kësaj veçantie si dhe faktin se 
kjo veçanti i bën katalonasit një grup me identitet të veçantë kombëtar. Përkatësisht ai ia atribuon katalonasve 
të gjitha elementet të një kombi të veçantë. Shih për këtë Pierre Vilar, “Spain and Catalonia”, Review (Fernand 
Braudel Centre), 3 (4), 1980, (f.527-577) në f.573-577. Gjithashtu shih punimin e tij të njohur mbi kombet 
dhe nacionalizmin, Pierre Villar, “On Nations and Nationalism”, Marxist Perspecitves, 1979 (eseu mund të 
gjendet në https://www.versobooks.com/blogs/3564-on-nations-and-nationalism). 

9 Shih Juberias, f.232-233 si dhe Guibernau 1, f.61. Po ashtu shih edhe Angel Smith, The Origins of 
Catalan Nationalism, 1770-1898, Hampshire, 2014, f.1-2.

10 Po aty, f.233. Shih edhe Natalie Sabanadze, Globalization and Nationalism: The case of Georgia and Basque 
Country, Budapest, 2009, f.140.

11 Shih Guibernau 1, f.62.
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së djathtës, por as ato të një vetëqeverisjeje 
dhe autonomie të thellë të kërkuar nga 
baskët dhe katalonasit. Shteti spanjoll nuk 
u përcaktua si multi-nacional, përkundër 
faktit se 30% e popullsisë së tij e përbënin 
katalonasit, baskët dhe galiciantë12, e ashtu si 
donin sidomos dy popujt e parë, por në anën 
tjetër atyre iu njoh veçantia dhe ekzistenca. 
Kushtetuta, nuk është se dha një drejtim 
të qartë në këtë drejtim. Ajo mbi të gjitha 
krijoi një hapësirë interpretimi të të gjithëve 
sipas interesit të tyre. Askund më qartë kjo 
dykuptimësi e Kushtetutës nuk vërehet sesa 
në nenin 2 të saj kur përcaktohet karakteri 
i shtetit spanjoll: “Kushtetuta është e bazuar 
në unitetin e pandashëm të kombit spanjoll, 
atdheun e përbashkët dhe të pandashëm të 
të gjithë spanjollëve; ajo njeh dhe garanton 
të drejtën për vetëqeverisje të kombësive dhe 
rajoneve nga të cilat përbëhet dhe solidaritetin 
në mes të tyre”.13 Pra në të njëjtën kohë flitet 
për kombin dhe atdheun e pandarë spanjoll, 
por në anën tjetër pranohet ekzistenca e 
identiteteve të tjera kombëtare me të drejtë 
vetëqeverisjeje.14 Pra një “lojë” në mes të 
unitarizmit dhe vetëqeverisjes, në mes të 
kombit unik e centralist dhe shtetit shumë-
kombësh. Në realitet, kjo vazhdon të jetë 
trajta karakteristike e shtetit dhe shoqërisë 
spanjolle deri në ditët e sotme. Neni 3 
gjithashtu, duke e konfirmuar kastijishten 
si gjuhën zyrtare të shtetit, pohon se edhe 
gjuhët e tjera duhet të jenë gjithashtu 
zyrtare në rajonet vetëqeverisëse bazuar në 
statutet përkatëse.15

Kapitulli i tretë prej nenit 143 
deri në atë 157 trajton përgjegjësitë e 

Komuniteteve Autonome, raportin me 
qeverinë qendrore, të drejtat dhe kufizimet 
e tyre. Kushtetuta u garantonte rajoneve 
autonome historike që menjëherë me hyrjen 
në fuqi të saj, të krijonin Komunitetet 
Autonome.16 Disa nga përgjegjësitë e 
KA-ve janë organizimi i institucioneve 
autonome, ndryshimi i kufijve komunal, 
planifikimi dhe strehimi, punët publike, 
hekurudhat dhe rrugët (ato që shtrihen 
vetëm brenda territorit të Komunitetit 
Autonom), portet dhe aeroportet të 
cilat nuk janë të angazhuara në aktivitete 
komerciale, bujqësia dhe blegtoria, pyjet e 
malet, menaxhimi i mbrojtjes së ambientit, 
promovimi i  zhvil l imit ekonomik, 
artizanatet, promovimi i kulturës dhe 
hulumtimit në raste të aplikimit të gjuhës 
së Komunitetit Autonom, promovimi dhe 
planifikimi i turizmit, promovimi i sportit, 
asistenca sociale, shëndeti dhe higjiena, 
policia lokale etj.17 Brenda pesë vitesh 
Kushtetuta parashihte që KA-të kanë 
mundësi të zgjerojnë në mënyrë progresive 
përgjegjësitë e tyre brenda kornizës 
së përgjegjësive që janë kompetencë e 
pushtetit qendror por që disa prej tyre 
mund të ndahen me pushtetin e KA-ve.18

Në anën tjetër KA-të, kanë autonomi 
edhe financiare për të realizuar përgjegjësitë 
e veta. Realizimi i këtyre përgjegjësive duhet 
të bëhet në bashkëpunim me Thesarin 
Shtetëror dhe sipas parimit të solidaritetit 
në mes të të gjithë spanjollëve. Burimet e 
financimit janë të ndryshme dhe përfshijnë 
nga taksat që shteti i delegon autoriteteve 
autonome t’i mbledhin, tek taksat që kanë 

12 Shih Xabier Arzoz, ”Autonomy and self-determination in Spain: a constitutional law perspective”, 
në Peter Hilpold (ed.), Autonomy and Self-determination: Between Legal Assertion and Utopian Aspirations, 
Cheltenham, 2018, f.250. 

13 Shih Kushtetutën e Spanjës, neni 2 (e cituar nga verzioni në anglisht: Spain’s Constitution of 1978 with 
Amendments through 2011, në https://www.constituteproject.org/constitution/Spain_2011.pdf?lang=en). 

14 Shih Sánchez, f.537-540.
15 Shih Kushtetuta e Spanjës, neni 3.
16 Po aty, neni 143, parag.1.
17 Po aty, neni 148, parag.1.
18 Po aty, parag.2.
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të drejtë vetë t’i caktojnë e deri tek financat 
që marrin nga buxheti i shtetit, etj.19 Duke 
qenë se mënyra e financimit të KA-ve është 
e gjerë, kjo ka shkaktuar deri më tani edhe 
një ndër polemikat më të mëdha. Katalonja 
në vazhdimësi ka bërë përpjekje që përmes 
një marrëveshjeje me pushtetin qendror të 
zgjerojë mundësitë e financimit të vetë. Në 
këtë drejtim, ajo ka bërë përpjekje që t’i 
referohet modelit bask. Duke qenë se të dyja 
rajonet janë ndër më të pasurat në Spanjë, 
kjo bën që ato realisht të jenë kontribuuese 
të mëdha edhe në qendër. Por përderisa 
formula e përdorur për Baskinë, i kthen asaj 
pjesën më të madhe të mjeteve financiare, 
në emër të solidaritetit që është një parim 
kushtetues, Katalonja e pasur derdh shumë 
më shumë mjete financiare në buxhetin e 
shtetit sesa që merr nga ky buxhet. Llogaritet 
se Katalonja për shkak të këtyre aranzhimeve 
financiare ka një deficit vjetor sa 8% e GDP-
së së saj. Katalonja kontribuon me 19.4% në 
totalin e mjeteve të Administratës Qendrore 
dhe të Sigurimeve Shoqërore të Spanjës 
dhe i kthehen vetëm 14.03% të atyre 
mjeteve. Kështu në emër të solidaritetit 
pasi që Katalonja kontribuon në Fondin 
Spanjoll të Solidaritetit, është më keq se 
ato KA që subvencionohen nga Fondi.20 
Shifra të përafërta jep edhe profesoresha e 
ekonomisë Elisenca Paluzie. Ajo thekson se 
edhe pse popullsia e Katalonjës përfaqëson 
diku rreth 16% të popullsisë së Spanjës 
(me 7.5 milion banorët e saj), e njëjta 
kontribuon me 20% të taksave të Spanjës 
dhe i merr nga autoritetet qendrore 14% 
për shpenzime publike. Ajo konsideron se 
në rast të pavarësisë së Katalonjës, Spanja 
“do të humb një territor relativisht të pasur 

dhe që kontribuon me shumë taksa”.21

Fakti se Katalonja është një kontribuuese 
financiare e madhe dhe merr më pak se që 
jep edhe në raport me popullsinë, ka bërë 
që në dekadën e fundit, kjo të jetë një ndër 
debatet më të nxehta në mes të Barcelonës 
dhe të Madridit. Kështu kjo e para ka 
kërkuar që së paku të zbatohet formula baske 
edhe për Katalonjën. Formula baske, që 
është produkt i një kompromisi të shekullit 
19-të, jep mundësinë që institucionet baske 
t’i mbledhin të gjitha taksat, dhe më pas t’i 
transferojnë një pjesë (e njohur si ‘cupo” apo 
“kuota”) të këtyre parave, në proporcion 
me investimet që ka bërë qeveria qendrore 
në Baski.22 Mos marrja parasysh e këtyre 
kërkesave ka bërë që ndjenja për pavarësi të 
rritet në Katalonjë.

Statuti i Autonomisë së Katalonjës i 
vitit 1979: një pushim para furtunës!

Shumica e të drejtave dhe përgjegjësive 
të parashikuara nga Kushtetuta realisht 
implementohen përmes statuteve të KA-
ve. Edhe kjo nuk ishte dhe nuk është gjë 
e lehtë kur janë në pyetje Katalonja dhe 
Baskia. Te dy këto vende, kanë arritur 
që të kenë statutet e tyre që në vitin 
1979. Por te dyja që atëherë, kanë bërë 
përpjekje që të kenë statute të tjera, për 
të zgjeruar e fuqizuar përgjegjësitë e veta 
të vetëqeverisjes. Përderisa Katalonja, me 
shumë mund ka arritur të kalojë Statutin 
e vitit 2006 i cili ka hyrë në fuqi tek në 
vitin 2010, pasi që ai u shqyrtua për katër 
vite nga Gjykata Kusshtetuese, Baskia nuk 
arriti ta kaloi në vitin 2005 statutin e vet, 
për shkak të refuzimit të tij nga Parlamenti 

19 Po aty, nenet 156 dhe 157.
20 Shih Montserrat Guibernau, “Prospects for an Independent Catalonia”, International Journal of Politics, 

Culture, and Society, 27 (1), 2014, (5-23) f.17.
21 Cituar sipas Lucia Benavides, “The big reason Catalonia wants to secede may be economic: it’s one 

of the richest regions in Spain”, Marketplace, 29.09.2017, në https://www.marketplace.org/2017/09/29/
economy/big-reason-catalonia-wants-secede-economic-richest-regions-in-spain

22 Shih Juberias, f.254. Kjo gjithashtu garantohet me Kushtetutën e Spanjës në Dispozitat shtesë (1) 
përmes njohjes për këto territore të marrëveshjeve historike të njohura si fueros.
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i Spanjës. Propozimi bask është i njohur 
edhe si ‘Propozimi për një Statut të Ri Politik 
për Baskinë’ i njohur më shumë si ‘Plani 
Ibarretxe”.23

Statuti i Katalonjës i vitit 1979 
përbëhej nga 57 nene, shtatë dispozita 
shtesë dhe tetë dispozita të përkohshme. Ai 
përbëhej nga preambula e cila përcaktonte 
vullnetin e Katalonjës për vetëqeverisja 
dhe e shpallte veten si “shprehje të 
identitetit kolektiv të Katalonjës”. Pastaj 
përcaktonte parimet politike mbi të cilat 
është ndërtuar autonomia katalonase 
(nenet 1-8), përgjegjësitë e qeverisë 
katalonase (apo Gjeneralitetit në përgjithësi 
në nenet 9-28), përcaktimi i institucioneve 
të Gjeneralitetit si Parlamenti, Presidenti 
dhe Qeveria (nenet 29-42), përgjegjësitë 
në fushën ekonomike dhe financiare 
(nenet 43-55) dhe mundësitë e ndryshimit 
të këtij Statuti (nenet 56-57).24 Ky Statut 
u përkrah nga shumica e partive politike 
të Katalonjës dhe u miratua me 90% të 
atyre që votuan nga 60% i trupit votues 
të Katalonjës.

Ndër rezultatet kryesore të rivendosjes 
së autonomisë ishte përpjekja për 
rikthimin e katalonishtes në një instrument 
gjuhësor të domosdoshëm komunikimi në 
Katalonjë. Dhe kjo jo vetëm në shkolla, 
por edhe në administratë, libra e media të 
shkruara dhe telveizive. Përkundër faktit 
se edukimi ishte pjesë e përgjegjësive të 
vetëqeverisjes, nuk ishte e lehtë rikthimi 
i katalonishtes në sferën publike, pas një 
represioni të gjatë që kishte lënë pasojat 
e veta. Sidoqoftë, prej fillimit e deri në 
ditët e sotme autoritetet katalonase janë 

shumë të vendosura për të promovuar 
gjuhën katalonase. Siç është theksuar edhe 
më lartë, katalonishtja është ndër shtyllat 
e identitetit katalonas dhe pjesë përbërëse 
e veçantisë kombëtare por edhe rezistencës 
ndaj centralizmit spanjoll. Edhe në 
periudhën e ringjalljes së saj, përhapja e saj 
nuk ishte e lehtë për shkak se siç e thekson 
Balcells përderisa njohja e spanjishtes 
(kastilishtes) është një detyrim ligjor, 
njohja e katalonishtes është vetëm një e 
drejtë.25 Sidoqoftë rezultatet e ringjalljes 
së gjuhës katalonase janë të dukshme, për 
të mos thënë impresive. Sidomos është 
e rëndësishme rritja e numrit të atyre që 
e shkruajnë katalonishten. Nëse në vitin 
1975 në regjionin e Barcelonës ishin 
vetëm 14%, në vitin 2013 në nivelin e 
Katalonjësë kjo shifër kap 60%. Nëse në 
vitin 1975 niveli i atyre që e flisnin në 
regjionin e Barcelonës ishte 53%  në ë vitin 
2013 ishte 80 % në nivel Katalonjë. Në 
vitin 2013 në nivel Katalonje e kuptojnë 
mbi 90% të popullsisë dhe e lexojnë afër 
80%.26 Duhet theksuar se kjo përqindje 
është shumë më e madhe tek gjeneratat e 
reja, të cilat e mësojnë gjuhën katalonase 
në shkollë në të gjitha nivelet, ndërsa 
mosnjohja e shkrimit është e madhe tek 
gjeneratat të cilat janë rritur e arsimuar në 
kohën e diktaturës së Frankos.

  
Statuti i Autonomisë së vitit 2006: 
rruga drejt paqartësisë politike! 

Por gjuha është vetëm një pjesë e betejës 
politike e kulturore për më shumë autonomi 
të katalonasve. Duke iu referuar Carlos Flores 

23 Shih Juberias, f.237-238.
24 Shih Statutin e vitit 1979 në faqen zyrtare të qeverisë katalonase në https://web.gencat.cat/en/generalitat/

estatut/estatut1979/.
25 Shih Balcells, f.189.
26 Këto informata janë përpunuar duke kombinuar disa burime. Andaj shih në Generalitet de Catalunya, 

Language Use of the Population of Catalonia: Key results of the Survey on Language Use of the Population, 
2013, f.5, në http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/altres/arxius/EULP2013_angles.
pdf, gjithashtu shih Balcells, f.189. Për vitet 1975 dhe 1986 të dhënat janë për regjionin e Barcelonës e cila 
ka më së shumti imigrantë nga pjesët e tjera të Spanjës. 
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Juberias, Statuti i vitit 1979 “ishte i shkurtër 
dhe konciz”27, sidomos nëse e krahasojmë 
me Statutin e vitit 2006 që përbëhet nga 
223 nene, si dhe pesëmbëdhjetë dispozita 
shtesë dhe katër dispozita kalimtare. Statuti 
i vitit 2006 erdhi edhe si produkt i një 
kompromisi në mes të qeverisë socialiste 
spanjolle dhe forcave të majta që ishin në 
pushtet në Katalonjë që nga vitit 2003. 
Ky kontekst politik bëri që të hartohet një 
dokument kaq i gjerë jo vetëm në volum 
por njëkohësisht edhe në të drejta dhe 
interpretim të vetëqeverisjes. Në preambul 
por edhe në pjesët e tjera të draft-statutit 
Katalonja definohej si komb, gjë që 
ishte bërë për herë të parë aq hapur në 
kuadër të sistemit juridik dhe kushtetues 
të Spanjës. Kështu statuti trajtonte në 
gjerësi dhe thellësi të drejtat dhe fushat 
e përgjegjësive ekzekutive që nuk ishin 
trajtuar gati fare, apo ishin trajtuar shumë 
pak në atë të vitit 1979. Në këtë drejtim u 
zgjeruan të drejtat civile, politike, sociale, 
gjuhësore, ekonomike, financiare, u rritën 
përgjegjësitë në fushën e gjyqësisë, si dhe 
u specifikuan raportet e Gjeneralitetit 
me qeverinë qendrore e po ashtu me 
Bashkimin Evropian.28

Megjithatë jo çdo gjë shkoi lehtë e vaj 
që nga miratimi i këtij Statuti në vitin 2006 
e deri tek hyrja e tij në fuqi në vitin 2010. 
Vetë Statuti ishte produkt i një marrëveshjeje 
për bashkëqeverisje nga e majta katalonase 
e përbërë nga Partia Socialiste Katalonase 
(PSC), E Majta Republikane e Katalonjës 
(më tutje ERC) si dhe Iniciativa për 
Katalonjën-të Gjelbrit-Alternativa e Majtë. 
Duke qenë se drafti fillestar i statutit u 
përkrah atëherë edhe nga opozita e përbërë 
nga partia nacionaliste Konvergjencë dhe 

Bashkim (më tutje CiU), ai kaloi me lehtësi 
në Parlamentin Katalonas në vitin 2005. 
Problemet u shfaqën, kur Partia Socialiste 
Punëtore e Spanjës (më tutje PSOE), 
partia në pushtet, për shkak të përçarjeve 
në grupin e saj parlamentar në Parlamentin 
Spanjoll, filloi të ndryshojë qëndrim. 
Kështu, filloi një dialog shtesë në mes të 
Madridit dhe Barcelonës për ndryshimin e 
tekstit të draft-Statutit. Problemet kryesore 
sipas Diego Muros kishin të bënin me 
faktin se në tërë draft-Statutin Katalonja 
dhe katalonasit trajtoheshin si komb si 
dhe përmes këtij dokumenti Katalonja 
përcaktonte shumën e parave që do të derdh 
në buxhetin qendror. Kështu kur drafti 
shkoi në Parlamentin Spanjoll, iu ndryshua 
përmbajtja në disa drejtime, përfshirë 
raporteve financiare Barcelonë-Madrid e 
po ashtu çështja e ‘kombit’ mbeti vetëm si 
pjesë e preambulës si një synim, por u largua 
nga pjesa përmbajtjesore e dokumentit.29 
Kjo bëri që ERC të largohej nga procesi i 
përkrahjes së këtij drafti të statutit dhe më 
pas doli edhe me fushatë kundër miratimit 
të këtij dokumenti. Sidoqoftë, dokumenti i 
ndryshuar kaloi me vështirësi në Parlamentin 
Spanjoll dhe më pas u miratua përmes 
referendumit. Në referendum dolën 48.85% 
të votuesve të regjistruar dhe 73.9% votuan 
për, një rezultat shumë më i zbehtë se ai i vitit 
1979, kjo edhe për shkak se vetë draftimi i tij 
ishte përcjellur nga pakënaqësi. Megjithatë 
jo çdo gjë përfundoi me këto kompromise. 
Partia Popullore (PP) e dërgoi Statutin në 
Gjykatën Kushtetuese me pretendimin se 
187 nene të saj ishin jo-kushtetuese. Trajtimi 
i kësaj lënde në Gjykatën Kushtetuese ishte 
një sagë e vërtetë sepse presioni ndaj punës 
së saj nga politika ishte i madh.30

27 Shih Juberias, f.235.
28 Shih Statutin e Autonomisë së Katalonjës të vitit 2006, në versionin e konsoliduar dhe origjinal në 

https://www.parlament.cat/document/cataleg/150259.pdf. 
29 Shih Diego Muro, “Territorial Accommodation, Party Politics, and Statute Reform in Spain”, South 

European Society and Politics, 14 (4), 2009, (453-468), f.460.
30 Shih Juberias, f.235-240.
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Tek në vitin 2010 Gjykata Kushtetuese 
doli me vendimin 31/2010 me të cilin 
katërmbëdhjetë nene i shpalli jo-kushtetuese. 
Për 26 dispozita të tjera, Gjykata bëri 
interpretime kushtetuese në mënyrë që ato 
të zbatohen në përputhje me Kushtetutën. 
Vlen të theksohet se cilësimin “komb” për 
Katalonjën, Gjykata e shpalli pa ndonjë 
efekt dhe fuqi juridike dhe interpretuese. 
Ndër ato pjesë të neneve që Gjykata i 
shpalli jo-kushtetuese apo që kanë nevojë të 
interpretohen sipas aktgjykimit të saj ishin 
edhe ato që kishin të bënin me primatin e 
gjuhës katalonase në përdorimin zyrtar, atë 
publik, në ekonomi, shkollë etj, kompetencat 
e Këshillit të Drejtësisë së Katalonjës, 
çështjeve që kanë të bëjnë me mbledhjen 
dhe përdorimin e taksave, legjislacionin 
për taksat komunale, raportet në mes të 
pushtetit autonom dhe atij qendror në 
ndarjen e pushteteve, mundësisë së caktimit 
të anëtarëve të institucioneve qendrore si ata 
të Gjykatës Kushtetuese, etj.31

Ndonëse ky Statut hyri në fuqi në vitin 
2010, duhet theksuar se vendimi i Gjykatës 
Kushtetuese prapë nuk la të kënaqur të gjitha 
palët. Në njërën ose mënyrën tjetër, mos 
njohja e Katalonjës si komb, si dhe reduktimi 
i disa përgjegjësive në fushën financiare 
por edhe të politikave gjuhësore kanë bërë 
që pakënaqësia të rritet në Katalonjë. Si 
rrjedhim në vitet e fundit opsioni i pavarësisë  
vazhdoi të  shndërrohet në një kërkesë tani 
më jo vetëm popullore ose që shtyhet përpara 
nga në rrethe të ngushta nacionalistësh 
romantikë, por edhe të institucionalizohet 

përmes organeve kryesore të pushtetit 
në Katalonjë. Menjëherë pas vendimit 
të Gjykatës Kushtetuese në Barcelonë u 
mbajtën demonstrata masive më 11 shtator 
2012 në Ditën Kombëtare të Katalonjës 
(diada) me moton kryesore “Katalonja, 
shtet i ri në Evropë”. Njëkohësisht në këtë 
periudhë prapë dështuan përpjekjet e CiU-së 
për të fituar të drejtat e njëjta në politikat 
fiskale si Baskia.32 Më 23 janar 2013 u 
miratua Deklarata e Sovranitetit e cila kishte 
për qëllim të shtronte rrugën që katalonasit 
të mund të zgjedhin të ardhmen e tyre si 
popull.33 Kjo deklaratë theksonte se  “populli 
i Katalonjës ka, për qëllime të legjitimitetit 
demokratik, natyrën e një subjekti politik 
dhe juridik sovran”34.

Rrjedhimisht me këto zhvillime 
në periudhën 2012-2013 përkrahja për 
pavarësinë ka shkuar duke u rritur.35 Nuk ka 
dyshim se reagimi i shtetit spanjoll përmes 
përdorimit të mekanizmave gjyqësore për të 
mos lejuar zgjerimin e autonomisë katalonase 
ka irrituar në masë të madhe katalonasit. 
Njëkohësisht me këtë situatë të ndërhyrjes së 
shtetit spanjoll, rritjes së ndjenjës pavarësiste 
i ka kontribuar edhe kriza ekonomike 
financiare e pas vitit 2008, e cila Spanjën 
e ka goditur në mënyrë të veçantë. Kjo 
krizë, pati për pasojë edhe njëherë ngritjen 
e çështjes së modelit jo të përshtatshëm të 
rregullimit financiar në mes të Barcelonës 
dhe Madridit. Kjo krizë e kombinuar me 
rigjiditetin e strukturave shtetërore për t’iu 
përgjigjur pozitivisht përpjekjeve për më 
shumë autonomi, përfshirë atë financiare, 

31 Shih Statutin e Autonomisë së Katalonjës, preambulën dhe nenet 6 (1, 2), 33 (5), 34, 35 (1, 2), 50 (5), 
98 (2 a-e, 3), 99 (1), 100 (1), 111, 112, 180, 183 (1), 206 (3, 5), 210 (1, 2 a-d) dhe 218 (2). Gjithashtu 
shih Vendimin e Gjykatës Kushtetuese Nr. 31/2010, 28 qershor 2010, (përkthim jo-zyrtar dhe i pjesshëm i 
vendimit në gjuhën angleze) në https://www.tribunalconstitucional.es/ResolucionesTraducidas/31-2010,%20
of%20June%2028.pdf.  

32 Për më tepër shih Sabrina Ragone, “Catalonia’s Recent Strive for Independence: A Legal Approach”, 
në Zoltan Kantor (ed.), Autonomies in Europe: Solutions and Challenges, Budapest, 2014, f.74.

33 Po aty, f.75.
34 Shih Rezoluta 5/X e Parlamentit të Katalonjës, që ka miratuar Deklaratën e sovranitetit dhe të drejtës 

për të vendosur të popullit të Katalonjës, në https://www.parlament.cat/document/intrade/7176.
35 Shih Guibernau 2, f.19.
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mund të shpjegojë më së miri pse edhe për 
periudhën 2015-2016 pavarësia ndonëse jo 
bindshëm vazhdonte të printe në anketa si 
një opsion i mundshëm.36 Duhet ripohuar 
edhe njëherë se vetëm në këtë kontekst 
politik ideja e pavarësisë nga Spanja filloi të 
bëhej pjesë e agjendës zyrtare edhe të elitës 
politike katalonase.

Duhet theksuar gjithashtu se prej 
tetorit 2017 deri në korrik 2018, sondazhet 
tregojnë për një konstantë të përkrahjes së 
pavarësisë. Kështu trendi është i qartë, edhe 
pse jo bindës në favor të pavarësisë.37 Do të 
varet jashtëzakonisht shumë sesi do të jetë 
reagimi i shtetit spanjoll në situatën e re të 
krijuar në Katalonjë. Ajo që është e qartë nga 
sondazhet e njëjta por të cilat kanë elaboruar 
mundësi shtesë përveç pavarësisë, del se 
përqindja e atyre që janë ose për zgjerimin 
e autonomisë, ose për një shtet të pavarur 
është shumë më e madhe sesa e atyre që 
janë për status-quo. P.sh sipas të dhënave të 
korrikut të vitit 2018 22.4% janë për një 
shtet në një Spanjë federale, 38.8% për një 
shtet të pavarur (që bashkërisht janë 61.2%), 
25.5% janë për të mbetur Katalonja kështu 
siç është një komunitet autonom dhe vetëm 
7.8% të jetë vetëm një rajon i Spanjës.38

Edhe pse nuk ishte hera e parë që një 
rajon deklaronte si synim të drejtën për 
vetëvendosje përmes rezolutave që nuk 

kishin karakter obligativ legal, ky deklarim 
ishte i rëndësishëm sepse shpërfaqte një 
vullnet politik që nuk mund të injorohet. 
Kjo kishte ndodhur që në fillim të viteve 
80’ disa herë si në Baski ashtu edhe në 
Katalonjë. Por për rezoluta të tilla, asnjëherë 
nuk kishte pasur sfidime dhe më pas 
elaborime të Gjykatës Kushtetuese. Por 
kësaj radhe reagimi i pushtetit qendror 
ishte i shpejtë dhe kjo deklaratë u sfidua 
menjëherë në Gjykatën Kushtetuese.39 Në 
vendimin e gjykatës 42/2014 shpallet e 
pavlefshme pjesa e deklaratës që e shpall 
popullin katalonas bartës të sovranitetit, 
sepse kjo sipas Gjykatës është atribut 
vetëm i kombit dhe shtetit të pandarë 
spanjoll. Në këtë drejtim, sipas Gjykatës, 
Kushtetuta është e qartë dhe e pa eukivok. 
Mirëpo, gjykata gjithashtu, nuk e shpall 
tërë deklaratën si jo-kushtetuese. Për më 
tepër nuk shpall të tillë ‘të drejtën për të 
vendosur’, duke e trajtuar se ajo është 
pjesë e një procesi politik që nuk mund të 
paragjykohet. Kështu Gjykata Kushtetuese 
thekson se po qe se ndiqen procedurat 
demokratike, nuk ka asnjë pengesë që 
të ndryshohet Kushtetuta e Spanjës, 
në mënyrë që të arrihen edhe qëllimet 
politike të shprehura në këtë deklaratë. 
Madje ajo e thekson se është e drejtë e 
pamohueshme kushtetuese e KA-ve që 

36 Për këto të dhëna dhe të tjera shih Centre d’Estudis d’Opinions (CEO), Political Opinion Barometer, 
35, 2nd wave, 03.07.2015, f. 14, në http://upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/5468/Abstract%20in%20English%20
-795.pdf; Political Context Survey, 2015, f.11, në http://upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/5649/Abstract%20
in%20English%20-806.pdf; Political Opinion Barometer, 37, 1st wave, 18.03.2016, f.11, në http://upceo.
ceo.gencat.cat/wsceop/5728/Abstract%20in%20English%20-816.pdf; Political Opinion Barometer, 37, 
2nd wave, 22.07.2016, f.11, në http://upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/5868/Abstract%20in%20English%20
-826.pdf; Political Context Survey, 2016, f.11, në http://upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6068/Abstract_in_
English_-_838.pdf. 

37 Po aty, Political Opinion Barometer, 41, 2nd wave, 21.07.2017, f.11, në http://upceo.ceo.gencat.cat/
wsceop/6288/Abstract%20in%20English%20-857.pdf; Political Opinion Barometer, 42, 3d wave, 31.10.2017, 
f.13, në http://upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6408/Abstract%20in%20English%20-863.pdf; Political Context 
Survey, 2016, f.11, në http://upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6508/Abstract%20in%20English%20-874.pdf; 
Political Opinion Barometer, 1st wave, 11.05.2018, f.14, http://upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6668/Abstract%20
in%20English%20-885.pdf; Political Opinion Barometer, 2nd wave, 20.07.2018, f.14.

38 Po aty, Political Opinion Barometer, 2nd wave, 20.07.2018, f.12, në http://upceo.ceo.gencat.cat/
wsceop/6748/Abstract%20in%20English%20-901.pdf.

39 Shih Arzoz, f.265.
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të iniciojnë ndryshimin e Kushtetutës në 
Parlamentin Spanjoll dhe është obligimi 
i këtij të fundit që t’i elaborojë kërkesat 
e tilla.40 Ndonëse sipas Arzoz ky vendim 
nga qeveria qendrore është shfrytëzuar 
për të shpallur jo-kushtetutshmërinë e 
shkëputjes, shumë pak është përdorur për 
aspektet e tjera.41 Mbi të gjitha nuk është 
shfrytëzuar për të hapur dialogun politik 
për mundësitë ndryshimeve kushtetuese, të 
cilat do të akomodonin interesat e popullit 
katalonas dhe atij bask. 

Rruga drejt divorcit?

Kështu ky kontest juridik filloi të 
krijonte një situatë të re politike. Të re 
mbi të gjitha në kontekstin katalonas, i cili 
zakonisht ka qenë i njohur për kompromise 
dhe dialog me nivelin qendror, për dallim 
prej atij bask që ka qenë më konfliktuoz, 
duke përfshirë edhe përdorimin e mjeteve 
të luftës së armatosur përmes ETA-s. Pas 
vitit 2010, gjuha politike në Katalonjë u 
ashpërsua dhe mori ngjyrën e një gjuhe 
politike që do të orientonte ngjarjet e 
mëvonshme drejt kërkesës për pavarësi. 
Në vitin 2013 presidenti Artur Mas në 
bashkëpunim me partitë nacionaliste 
vendosi që më 9 nëntor 2014 të thirr 
një konsultim popullor në të cilin do të 
shtroheshin dy pyetje themelore: ‘A jeni që 
Katalonja të bëhet shtet’ dhe ‘Nëse po, a 
dëshironi që ky shtet të bëhet i pavarur?’.42 
Përkundër përpjekjeve që ky referendum 
të realizohej në bashkëpunim me qeverinë 
qendrore, kjo gjë nuk u arrit. Dhe jo vetëm 
që parlamenti spanjoll nuk e dha lejen, por 
më pas kur Parlamenti Katalonas e kaloi si 

ligji, ky ligj për referendumin u sfidua në 
Gjykatën Kushtetuese më 28 shtator 2014 
një ditë pasi u publikua. Kështu u bllokua 
mbajtja e ligjshme e këtij referendumi. 
Megjithatë presidenti Mas, së bashku me 
autoritetet e tjera, proklamoi se do të 
organizohej një “proces i pjesëmarrjes”. Në 
këtë proces morën pjesë 2.400.000 njerëz, 
1/3 e trupit elektoral të Katalonjës dhe 86% 
prej tyre u deklaruan pro krijimit të shtetit 
të pavarur katalonas.43

Në këtë kontekst politik lëvizja 
katalanase për pavarësi kishte marrë 
veç një dimension dinamik. Forcat pro 
pavarësisë që dominonin dhe vazhdojnë 
të dominojnë parlamentin katalonas sado 
që jo me një shumicë absolute vendosën 
të procedojnë me mbajtjen e referendumit 
për pavarësi. Kështu më shtator 2017 
paralamenti katalonas me 72 vota pro, 10 
abstenime dhe 50 deputetë të opozitës 
që e lëshuan sallën para votimeve, votoi 
Ligjin për Referendumin për Vetëvendosjen 
e Katalonjës. Të nesërmen ky ligj u 
suspendua nga Gjykata Kushtetuese pasi 
atë e apeloi qeveria spanjolle.44 Përkundër 
këtij suspendimi parlamenti dhe qeveria 
katalonase vazhdoi me organizimin e 
referendumit. Referendumi nën një tension 
të madh politik dhe ndërhyrjeje edhe 
policore të qeverisë qendrore u mbajt më 
1 tetor 2017. Forcat policore të Katalonjës 
Mossos d›Esquadra ndonëse kishin urdhër 
nga qendra që të ndalonin hapjen e 
vendeve të votimit me mosveprimin e 
tyre të vendosur lejuan hapjen e shumë 
vend votimeve. Në anën tjetër forcat 
policore që zbarkuan në Katalonjë si 
Trupat Policore Kombëtare Spanjolle 

40 Shih Vendimin e Gjykatës Kushtetuese të Spanjës 42/2014, 25 mars 2014 në https://www.
tribunalconstitucional.es/ResolucionesTraducidas/STC%2042-2014E(2)%20%20DECLARACION%20
SOBERANISTA%20%20SIN%20ANTECEDENTES.pdf. 

41 Shih Arzoz, f.268, 269.
42 Po aty, f.269.
43 Shih Arzoz, f.270, 271.
44 Shih Referendum law makes it to Parliament, Catalan News, 06.09.2017 në https://www.catalannews.

com/politics/item/referendum-law-makes-it-to-parliament
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dhe Garda Civile ndërhynë me mbylljen 
e shumë vendvotimeve. Si rezultat i 
përleshjeve 893 civilë dhe 36 agjentë 
policorë u lënduan.45 Sa i përket rezultatit 
të referendumit që u mbajt në rrethana të 
tensionuara e nën kërcënimin e policisë 
dhe mbylljes së shumë vendvotimeve nga 
ana e saj dhe shpalljes së tij i paligjshëm ai 
pak a shumë e konfirmoi faktin se shoqëria 
katalonase vazhdon të jetë e ndarë sa i 
përket çështjes së pavarësisë. Kështu në 
votime morën pjesë 43% e votuesve të 
regjistruar. Ndërsa në pyetjen A dëshironi 
që Katalonja të bëhet shtet i pavarur në 
formën e republikës?, 90% votuan për 
dhe 7,8% votuan kundër.46 Si rezultat i 
këtij referendumi Parlamenti i Katalonjës 
më 27 tetor 2017 e shpalli deklaratën 
e pavarësisë së Katalonjës me 70 vota 
pro, 2 kundër dhe 10 abstenime si dhe 
53 parlamentarë nuk kanë marrë pjesë 
në votime. Menjëherë pas këtij votimi 
reaksioni i qeverisë së Spanjës ishte i 
menjëhershëm duke i suspenduar organet 
e qeverisë dhe parlamentit katalonas 
bazuar në nenin 155 të Kushtetutës së 
Spanjës dhe duke e vendosur qeverisjen 
direkte nga Madridi dhe njëkohësisht duke 
i shpallur zgjedhjet në Katalonjë më 21 
dhjetor 2017.47 Ishte kjo hera e parë që 
qeveria qendrore e zbatonte nenin 155 

dhe suspendonte organet e ndonjë rajoni 
autonom. Pas kësaj më 31 tetor edhe 
Gjykata Kushtetuese e shpalli jo kushtetues 
deklaratën e pavarësisë. Njëkohësisht 
filloi ndjekja penale ndaj një pjese të 
udhëheqësve të institucioneve katalonase 
përfshirë kryetarin e atëhershëm Carles 
Puigdemont, i cili u arratis në Belgjikë. 
Edhe në zgjedhjet e 21 dhjetorit në 
parlamentin prej 135 deputetëve 71 i 
morën forcat pro pavarësisë. Në anën 
tjetër tensionimi i situatës vazhdoi e 
sidomos për shkak të procesit gjyqësor 
i cili përfundoi në tetor 2019. Kështu 
Gjykata Supreme e Spanjës i dënoi nëntë 
nga të akuzuarit me dënime prej 9 deri 
në 13 vjet për nxitje për veprime të 
paligjshme dhe shpërdorim të fondeve 
publike. Akuzat për rebelim nuk u morën 
parasysh nga Gjykata Supreme. Këto 
dënime shkaktuan valë protestash në 
Katalonjë duke tensionuar në vazhdimësi 
situatën politike.48 Sidoqoftë me ardhjen 
e qeverisë së Pedro Sanchez dhe PSOE-
së klima politike ka filluar të ndryshojë. 
Ka një vullnet për një dialog politik për 
të shikuar fuqizimin e autonomisë së 
Katalonjës edhe pse liderët katalonas 
dhe partitë katalonase të cilat edhe janë 
qenësore për qëndrimin në qeveri të 
Sanchezit theksojnë se ato dëshirojnë të 

45 Të dhënat rreth të lënduarve janë të ndryshme sipas organeve të Katalonjës 991 qytetarë dhe 12 policë 
janë lënduar. Shih Generalitat de Catalunya, Report on the incidents that took place from the 1st to the 4th of 
October 2017, f.2 dhe 8, në https://govern.cat/govern/docs/2018/09/26/11/38/9c8d962d-9425-41f3-954f-
794f0dad658c.pdf. Sipas institucioneve të tjera ky numër është 893 me 33. Në këto shifra janë të bazuara 
edhe organizatat prestigjioze si Amnesty International dhe Human Rights Watch. Shih për këto shifra  Spain: 
Excessive use of force by National Police and Civil Guard in Catalonia, Amnesty International, 03.10.2017 
në https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/10/spain-excessive-use-of-force-by-national-police-and-
civil-guard-in-catalonia/; Spain: Police used excessive force in Catalonia, Human Rights Watch, 12.10.2017 
në https://www.hrw.org/news/2017/10/12/spain-police-used-excessive-force-catalonia.  

46 Shih Generalitat de Catalunya, Referèndum D’autodeterminació De Catalunya: Resultats definitius, 
në file:///C:/Users/HP/Downloads/Resultats%20finals.pdf. 

47 Shih Catalans declare independence as Madrid imposes direct rule, 27.10.2017, BBC, në https://www.
bbc.com/news/world-europe-41780116.

48 Shih Supreme Court finds jailed Catalan secession leaders guilty of sedition, 14.10.2019, El Pais, në 
https://english.elpais.com/elpais/2019/10/04/inenglish/1570178504_315132.html. Shih gjithashtu Violent 
clashes over Catalan separatist leaders’ prison terms, 14.10.2019, The Guardian, në https://www.theguardian.
com/world/2019/oct/14/catalan-separatist-leaders-given-lengthy-prison-sentences.



   67Social Studies  Vol. 14  No. 3

fillojnë dialogun për pavarësinë e rajonit 
të tyre.49 Në funksion të zbutjes së klimës 
politike ka një vullnet që të gjendet në 
zgjidhje që ose të amnistohen ose të falen 
liderët e burgosur.50 Kjo qasje nuk ka dyshim 
është në funksion të uljes së tensioneve 
politike dhe kthimit të dialogut politik në 
qendër të zgjidhjet së çështjes katalonase. 

Përfundim

Zhvillimet në dekadën e fundit 
dëshmojnë për ndryshime interesante të 
klimës politike në Katalonjë. Faktorët 
kryesorë politik në Katalonjë, sidomos 
partitë pro-pavarësisë që janë në pushtet, 
kanë hequr dorë nga rruga kushtetuese 
dhe sidomos në periudhën 2010-2017 
kanë zgjedhur mjetet e një presioni politik 
mbi Madridin zyrtar. Taktika për të arritur 
objektivat strategjik duket të jetë që ky 
presion përmes akteve unilaterale të bëjë 
pushtetin qendror të bindet se zgjidhja 
politike, së paku do të duhej të përfshinte 
një reformë të thellë kushtetuese. Ngjarjet 
e viteve 2017-2018, referendumi, shpallja e 
pavarësisë por edhe suprimimi i organeve 
autonome nga ana e Madridid e dëshmojnë 

këtë situatë të re të krijuar. Siç u theksua 
edhe më lartë, pushteti aktual i socialistëve, 
prapë po synon të zbus situatën dhe të zbres 
temperaturën nacionaliste si në Barcelonë, 
ashtu edhe në Madrid përmes ofrimit të një 
kompromisi për një Statut të ri, që do t’i 
ofronte më shumë kompetenca Katalonjës 
si dhe të gjej rrugë për lirimin e liderëve të 
burgosur katalonas. A mund të ndodh kjo 
pa vullnet politik për ndryshime kushtetuese 
në nivel qendror? Rrjedhimisht a mund të 
ndodh ndonjë ofertë serioze për Katalonjën 
dhe Baskinë pa ndryshuar Kushtetutën 
Spanjolle? Këto procese janë vështirë 
është të prognozohet për momentin. Si 
duket beteja kundër pandemisë Covid-19 
ka bërë që të gjitha palët të pauzojnë, 
të mendohen e të riorganizohen. Beteja 
kohëve të fundit si duket prapë po merre 
një rrugë institucionale. Por e vërteta 
është se Katalonja asnjëherë më nuk do 
të jetë e njëjtë. Kombinimi i metodave 
institucionale me ato jo institucionale 
(deri tani paqësore), qoftë për fuqizimin 
e vetëvendosjes së brendshme, qoftë për 
arritjen e vetëvendosjes së jashtme, do të 
mbetet karakterisikë e politikës në Barcelonë 
deri në një kompromis të ri me Madridin.

49 Për qëndrimin e qeverisë së Sançezit pas ardhjes së tij të parë në pushte shih Carlos E Cue, “Spain’s 
new PM in favor of a vote in Catalonia – but not on independence”,  El Pais, 3 shtator 2018 në https://
elpais.com/elpais/2018/09/03/inenglish/1535977912_755723.html. Në anën tjetër më 2 tetor presidenti i 
Katalonjës Quim Torra i dërgoi një ultimatum kryeministrit Sanchez për të caktuar një afat për mbajtjen e 
referendumit për pavarësi deri në nëntor të vitit 2018. Për këtë shih në http://www.catalannews.com/politics/
item/torra-sets-november-deadline-for-spanish-president-to-agree-on-referendum dhe në https://www.nytimes.
com/aponline/2018/10/02/world/europe/ap-eu-spain-catalonia.html.

50 Shih Spanish government will begin considering pardons for jailed leaders next week, 23.10.2020, 
Catalan News, në https://www.catalannews.com/politics/item/spanish-government-will-begin-considering-
pardons-for-jailed-leaders-next-week.

This article aims, among other things, to address the response of central government in 
Madrid to Catalonia’s demands for autonomy. The evolution of Catalan demands, from the 
strengthening of internal autonomy towards independence, as well as the methods used in 
order to fulfill these demands, are also treated with special attention. Historically the Catalan 
political movement has aimed to use a dialogue with Madrid to achieve self-government for 
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deri në përpjekjet për divorc

Catalonia. During the period of transition to democracy in the late 1970s, it gained the status 
of an autonomous region. However the constitution and the initial autonomous statute began 
to be a tight shirt for the ever-increasing demands for self-government. The unfavorable 
financial relationship with the central government, the economic crisis of 2008 and the refusal 
of Madrid to offer more self-government to Catalonia have recently increased the sentiment 
for independence. This situation led to the 2017 independence referendum, the declaration of 
independence, and the abolition of the Catalan government by official Madrid. What will be 
the way forward for Catalonia and Spain is difficult to predict. In this article it is concluded 
that Catalonia has moved from the demand for strengthening internal self-determination to 
external self-determination. Catalan politics has also moved from the tradition of achieving 
goals through institutional negotiation to unilateral but always peaceful actions. The future 
will depend on the reaction of the Spanish state, its democratic capacities, the willingness 
to change the constitution as well as the approach that the Catalan political movement for 
independence will have in relation to the steps of the Spanish central government.

Key words: Catalonia, Spain, self-determination, autonomy, response, constitution
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PSE BIZNESI I TRAFIKIMIT TË QENIEVE 

NJERËZORE ËSHTË FAKTOR NË SHOQËRI? 

Suela HANA
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale

E-mail: suelahana@gmail.com

Përmbledhje

Trafikimi i qenieve njerëzore është një fushë relativisht e vjetër studimi e trajtimi. Hartat e 
politikave ndërkombëtare u vendosën së pari më shumë se 100 vjet më parë. Që nga viti 
1904, bashkësia ndërkombëtare ka punuar për të kuptuar misteret të trafikut njerëzor. Duke 
filluar nga një qasje e pjesshme për të luftuar - grupet e viktimave të targetuara (p.sh. gratë e 
bardha) dhe format e trafikimit njerëzor (p.sh. trafikimi i seksit), komuniteti ndërkombëtar 
e zgjeroi vetëkuptimin dhe me vete aftësinë e tij për të ndërmarrë veprime për të reduktuar 
fushën e trafikimit të qenieve njerëzore, sidomos grave dhe fëmijëve (2000 UN Protokolli 
kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore), ka nënshkruar Marrëveshjen për Trafikimin e 
Qenieve Njerëzore, sidomos për Gratë dhe Fëmijët. Trafikimi i qenieve njerëzore është 
një çështje e ngutshme politike për dy arsye kryesore. Së pari, sepse  viktimat e saj shpesh i 
nënshtrohen abuzimit seksual dhe atij psikologjik, duke shkelur në mënyrë brutale të drejtat 
e tyre themelore, liria dhe dinjiteti i njeriut. Së dyti, trafikimi në njerëz vlerësohet të jetë një 
nga tre burimet kryesore të të ardhurave në nivel global, për krimin e organizuar. 
Fjalë kyçe: trafikim i qenieve njerëzore, viktima trafikimi, politika, integrim, rehabilitim.

Social Studies 2020, 3 (14): 69-72

Suela HANA  është diplomuar si Sociologe, pranë Fakultetit të Shkencave Sociale (UT) në vitin 
2000. Gjatë viteve 2009-2010 ka përfunduar studimet Master i Nivelit të Dytë “Kërkim në Edukim” 
(UT). Vazhdon studimet e thelluara të Ciklit të Tretë, Doktoraturë në Shkenca Politike (UT). Ka 
punuar në ndihmë të viktimave të trafikimit për rreth shtatë vjet. Ka botuar artikuj shkencorë në revista 
të njohura shkencore kombëtare dhe ndwrkombëtare si “Politikja” (UT), “Diskutime” (Maqedoni e 
Veriut), “La Sapienza” (Itali), “Political studies” (Bullgari) etc. 

Historia ka treguar se në fillimet e 
hershme të historisë së njerëzimit, 
përdorimi i njeriut, kryesisht gra 

dhe vajza për prostitucion (Benzi, O., 

2001: 147) ka qenë një formë zhvillimi 
për biznes të suksesshëm, gjë e cila e ka 
kategorizuar prostitucionin si “profesioni 
më i vjetër” për qëllime pozitive. 
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Trafikimi i qenieve njerëzore, ndryshe 
nga kontrabanda njerëzore, nuk është 
kryesisht një krim kundër shtetit, por një 
krim kundër lirisë personale, dinjitetit dhe 
të drejtave të njeriut. Trafikimi njerëzor 
është një nga simptomat më të tmerrshme 
të dështimit të njerëzimit për të braktisur 
përfitimet e shpejta ekonomike, përballë 
varfërimit dhe dobësimit social-ekonomik-
emocional-psikologjik të një personi tjetër. 
Autorët e këtij krimi tregojnë një shpërfillje 
të plotë për dinjitetin dhe të drejtat e 
viktimave të tyre. 

Përkundër ashpërsisë së saj ekstreme, 
trafikimi i qenieve njerëzore ka qenë një 
nga sfidat më të vështira me të cilën janë 
përballur qeveritë, kombet dhe komunitetet 
ndërkombëtare për të kuptuar, zbuluar dhe 
luftuar këtë shqetësim mbarëkombëtar. 
Kjo lidhet edhe me faktin se përse prej 
shumë vitesh kombe të ndryshme apo 
bashkësi ndërkombëtare ndanin mendime 
të diferencuara dhe të paqarta njëkohësisht, 
lidhur me mënyrën e përcaktimit të 
trafikimit të qenieve njerëzore. 

Zhvillimi

Rrjetet kriminale, të cilat gjenerojnë 
fonde duke praktikuar metoda të tilla 
kriminale, si trafikim njerëzish, trafikim 
droge dhe armësh kanë arritur të dëmtojnë 
integritetin e shteteve demokratike dhe 
destabilizojnë rendin e tyre social dhe 
ekonomik. Përsa më sipër, shtetet e kanë 
njohur trafikimin e qenieve njerëzore si 
një kërcënim për lirinë, demokracinë dhe 
funksionimin e shtetit ligjor. 

Në një botë globale, në të cilën pasuria 
dhe burimet janë akoma të përqendruar 
në pak duar, disa segmente të popullsisë 
janë veçanërisht në rrezik për t’u bërë 
objekt i të ardhurave individuale të të 
tjerëve. Disavantazhi ekonomik, statusi 
social, niveli arsimor, mospërputhjet 
në shpërndarjen faktike të të drejtave 
individuale, dhe mbi të gjitha, vullneti 

i njerëzve për të tregtuar në mjerimin 
njerëzor, mosbalancimi i pasurisë dhe i 
fuqisë kanë çuar në shfrytëzimin e rëndë 
njerëzor në shkallë globale. Lufta kundër 
trafikimit të qenieve njerëzore është një 
fushë e ndërlikuar politike. Ajo kryqëzon 
shumë politika, të cilat jo pak herë janë 
pjesë e strategjive globale në axhendat 
e shteteve të fuqishme ekonomikisht si 
Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Franca 
etj, politika që adresojnë strukturimin e 
emigracionit dhe luftimin e prostitucionit 
(Brunovski, A., dhe Surtees, R., 2007: 51). 

Industria e seksit dhe në përgjithësi, 
tregtia e qenieve njerëzore, ushqejnë 
një tregti në shkallë botërore që i jep 
kriminalitetit të organizuar miliarda e 
miliarda dollarë.

Trafikimi i qenieve njerëzore, duke 
mos u trajtuar specifikisht nëpërmjet 
studimeve akademike por duke mbetur 
vetëm në punime të nivelit master 
dhe doktoraturë, apo në  studime nga 
organizata të shoqërisë civile, organizma 
ndërkombëtarë, institucione ligjvënëse, 
donatorë të ndryshëm, aktorë të fushës 
etj,, ekziston edhe konfuzioni në lidhje 
me terminologjinë që përdoret (CAAHT, 
2009: 37). Për pasojë, edhe rekomandimet 
që dalin vihen në diskutim, së pari sepse 
duke përdorur terminologji të ndryshme 
përcaktuese për trafikimin (pa një 
marrëveshje të unifikuar), edhe të dhënat 
e mbledhura nuk mund të japin një 
panoramë të saktë apo të qartë të situatës. 
Në rastin më të keq, gjatë referimit të 
shifrave për VoT që bëhen nga OJQ-të, 
madje edhe nga institucione shtetërore, 
në këtë kategori mund të përfshihen edhe 
emigrantë, duke ngatërruar trafikimin me 
kontrabandimin.

Së dyti, edhe debatet apo diskutimet 
politike apo publike jo pak herë ndeshen me 
këtë paqartësi në unifikimin e koncepteve që 
përdorin për trafikimin e qenieve njerëzore. 
Për shembull, debate për VoT (gra dhe 
vajza), të cilat ngatërrohen (qëllimisht 
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ose jo) me prostitutat, të cilat janë një 
tjetër kategori grash dhe vajzash të cilat e 
ushtrojnë këtë profesion me miratimin e 
tyre, përfitojnë të ardhura financiare prej 
kësaj pune, etj. Për pasojë, VoT trajtoheshin 
dhe dënoheshin ashtu si prostitutat.

Jo pak herë janë kapur dhe ndëshkuar 
përfaqësues të strukturave ligjvënëse apo 
ligjzbatuese, të përfshirë në biznesin e 
shfrytëzimit për prostitucion në Shqipëri.  
Natyrshëm lind pyetja: Nëse vetë zyrtarët 
e institucioneve ligjvënëse përfshihen në 
veprimtari të paligjshme, pse duhet të ketë 
presion për të ndjekur penalisht aktivitetin 
e paligjshëm? Rritja e krimeve të caktuara 
është indicator i indiferencës së reagimit të 
shtetit ndaj tyre.

Ndërkohë që në shumë vende, të 
prekura nga fenomeni i trafikimit të qenieve 
njerëzore, qofshin këto në pozitën e vendeve 
të origjinës, tranzitit apo destinacionit, kanë 
kohë që kanë vënë në fokus të tyre luftën 
kundër trafikimit të qenieve njerëzore, 
kanë realizuar vazhdimisht studime bazë 
gjithëpërfshirëse, cilësore apo sasiore për 
procesin e parandalimit dhe riintegrimit 
të VoT kanë pasuruar literaturën, ndërsa 
literatura shqiptare mbi këto fenomene 
është ende në fillimet e saj, megjithë shifrat 
shqetësuese që raportohen për trafikimin e 
qenieve njerëzore brenda dhe jashtë vendit 
(Gjermeni, E., dhe Taga, I., 2008: 22). 

Megjithatë, ndërsa trafikimi i qenieve 
njerëzore vazhdon të ketë rritje shifrash, 
nuk ndodh e njëjta gjë me shërbimet që 
ofrohen në ndihmë të rehabilitimit dhe 
integrimit të tyre. Viktimat përballen me 
shumë vërshtirësi kur ato largohen nga 
procesi i trafikimit (Surtees, R., 2008: 
69), shumë prej tyre nuk dinë se ku, kur 
dhe cfarë shërbimesh ofrohen për VoT, 
janë të frikësuara dhe përjetojnë panic nga 
trafikantët e tyre, të cilët mundohen gjatë 
gjithë kohës që nëpërmjet kërcënimeve 
(për veten apo familjet e tyre) t’i mbajnë 
apo rikthejnë drejt shfrytëzimit. Të tjerë 
janë pjesë e proceseve gjyqësore ndaj 

trafikantëve të tyre, por kohëzgjatja e gjatë 
e tyre i shtyn drejt ndërprerjes së procesit 
të integrimit, duke u rikthyer sërisht drejt 
shfrytëzimit për qëllime përfitimi.  Ka edhe 
viktima (sidomos ato që shfrytëzohen për 
prostitucion) të cilat për shkak të gjykimit 
nga familja për punën që kanë bërë nuk 
pranohen të rikthehen pranë tyre, gjë e 
cila e vështirëson dyfish punën që bëhët 
për integrimin e tyre (USAID, 2005: 19).

Për pasojë edhe procesi i integrimit 
në familje apo komunitetet, si dhe 
bashkëpunimi me organet e drejtësisë 
bëhet më i vështirë, në disa raste edhe 
i pamundur, duke e rikthyer viktimën e 
trafikimit sërisht në statusin e të trafikuarës 
apo edhe me kes, në rekrutuese apo 
shfrytëzuese për viktimat të tjera.

Rekomandime

Fakti që trafikimi i qenieve njerëzore 
vazhdon në vendet demokratike, tregon se 
atje ka një hendek midis parimeve me të 
cilat veprojmë dhe besimeve shoqërore që 
predikojmë: barazinë, lirinë dhe të drejtën 
për jetë. Ne supozojmë se këto besime janë 
thellësisht të rrënjosura në shoqëritë tona. 
Megjithatë, trafikimi i qenieve njerëzore po 
sfidon vendet demokratike për të reflektuar 
më thellë e konkretisht se cilat janë parimet 
që në të vërtetë drejtojnë veprimet tona. 
Pasojat e jetesës në shoqëritë, në të cilat 
një segment i popullsisë është në thelb, 
një burim i disponueshëm i të ardhurave 
të shumta dhe të shpejta në kohë për një 
grup të ngushtë njerëzish, janë shkatërruese 
dhe largëvepruese. Toleron ose nuk lufton 
në mënyrë efektive trafikimin e qenieve 
njerëzore, ky fakt mund të dëmtojë 
kohezionin social dhe vlerat kolektive 
demokratike të një shoqërie; ajo lejon që 
skllavëria jo-institucionale të vazhdojë. 
Për më tepër, ajo ofron një bazë të gjerë 
ekonomike mbi të cilat krimi i organizuar, 
korrupsioni politik dhe ekonomik mund të 
ndodhë e të lulëzojë.
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The history of human trafficking is a relatively old political field. International policy maps 
were first established more than 100 years ago. Since 1904, the international community has 
worked together to understand and put together the pieces of the mystery of human trafficking. 

Starting with a partial approach to combat - target groups of victims (eg white women) 
and forms of human trafficking (eg sex trafficking), the international community has expanded 
its self-awareness and to take action to reduce the scope of trafficking in human beings, 
especially women and children (2000 UN Protocol against Trafficking in Human Beings), has 
signed the Agreement on Trafficking in Human Beings, especially for Women and Children.

Trafficking in human beings is an urgent political issue for two main reasons. First, because 
its victims are often subjects for sexual and psychological abuse, are brutally violating their 
fundamental rights, freedoms and human dignity. Second, human trafficking is estimated to 
be one of the top three sources of revenue globally for organized crime.

Key words: trafficking in human beings, victims of trafficking, politics, integration, 
rehabilitation. 
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Përmbledhje

Ky artikull përfaqëson një shqyrtim përgjithësues, referuar vetë artikujve të 50 numrave të 
revistës “Studime Sociale”, lidhur me një sërë çështjesh, si: rrugëtimi i saj në më shumë se dy 
dekada (1), koha dhe rrethanat specifike të lindjes e zhvillimit të saj (2), përvojat e mëparshme 
dhe mësimet e nxjerra prej tyre (3), kushtet e institucionalizimit të sociologjisë (4) dhe veçoritë 
referuar rastit të Shqipërisë (5), institucionet në kuadrin e të cilave u zhvillua ky projekt (6), 
anëtarësimi në ISA, ESA, BSF dhe ndërkombëtarizimi i saj (7), veçoritë e një reviste dygjuhëshe 
(8), ndërthurja e brezave e përvojave (9), larmia tematike e artikujve shkencorë (10), certifikimi 
si revistë shkencore (11) dhe standardet akademike (12), vazhdimësia dhe sfidat e lidhura me 
të (13), parimi ‘të gjithë kontribuues, të gjithë përfitues’ (14), homazhi për kontribuuesit që 
nuk jetojnë më (15) dhe mirënjohja për të gjithë kontribuuesit (16, etj. Në artikull jepen disa të 
dhëna analitike për revistën të tilla si: llojet e artikujve, gjuha në të cilën janë botuar, autorët dhe 
bashkautorët e artikujve shkencorë, si dhe të dhëna tematike. Jepen, gjithashtu, disa përfundime 
dhe rekomandime për të përballuar sfidat e këtij projekti kolektiv.
Fjalë kyçe: Revista “Studime Sociale”, projekt kolektiv, standarde akademike, institucionalizim i 
sociologjisë, shkenca sociale, sfida. 
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Prof. Dr. Lekë SOKOLI është Zv.Rektor për Kërkimin Shkencor i Universitetit Aleksander 
Moisiu Durrës dhe drejtor themelues i Institutit Shqiptar të Sociologjisë. Për më se 30 vjet ai është 
marrë me studime, botime dhe mësimdhënie në fushën e sociologjisë, filozofisë e shkencave të tjera 
sociale. Është, gjithashtu, themelues i revistës “Studime Sociale” [Social Studies], si dhe drejtues i saj 
prej më se 22 vjetësh. Është autor i mbi 25 librave (monografi, apo tekste universitare) të botuar (në 
shqip apo anglisht), thuajse të gjitha pioniere në fushat respektive në Shqipëri, në fushat e sociologjisë 
teorike, problemeve sociale dhe metodave të kërkimit shkencor. 
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“Studime Sociale” si projekt i suksesshëm kolektiv: 

fakte dhe përgjithësime

Ky është numri i 50-të i revistës 
“Studime Sociale” [Social Studies]. Ndaj 
është rasti për një shqyrtim përgjithësues, 
sado të shpejtë, të rrugëtimit të saj në më 
shumë se dy dekada, referuar vetë artikujve 
të kësaj reviste.

1. Rrugëtimi

Në shtator të vitit 1997, dy studiues 
shqiptarë të sociologjisë e shkencave sociale 
të afërta me të, Fatos Tarifa dhe Leke Sokoli, 
vendosën themelimin e një reviste shkencore 
ndërkombëtare. Në pranverën e vitit 1998, 
doli numri i parë i revistës. Revista “Analiza 
sociologjike”  [Sociological Analysis, SA] u 
bë revista e parë ndërkombëtare e themeluar 
nga studiues shqiptarë. Në “Parathënie” e 
numrit të parë të saj [Editors’ Introduction] 
janë përcaktuar qartësisht rrethanat specifike 
të botimit të kësaj reviste, sikurse edhe 
synimet e saj (shih, Tarifa and Sokoli, 
1998: V-XV). Që atëherë revista është 
botuar pa ndërprerje, por duke kaluar në dy 
riorganizime, që përkojnë me riorganizimin 
e institucioneve botuese të saj.

2. Në kohën e duhur

Në shumë raste, suksesi i një organi, 
apo institucioni (sikurse edhe ai i individëve 

të veçantë) varet nga koha e lindjes së tij. 
Suksesi është gjithnjë i kushtëzuar nga 
rrethanat, nga oportunitetet sociale, nga 
kushtet specifike. Ndoshta po aq sa nga 
individët sipërmarrës. Themelimi i revistës 
ishte një vendim në kohën e duhur. Më 
parë do të ishte ‘tepër shpejt’, më pas mund 
të ishte ‘tepër vonë’. Viti 1997 përmbyll 
dekadën e parë të lindjes dhe lëvrimit të 
sociologjisë dhe disa shkencave sociale të 
afërta me të, të cilat gjatë regjimit komunist 
nuk njohën zhvillim.1

3. Dy dështimet mëparshme

Kri j imi i  revistës  në f ja lë  dhe 
i institucioneve që e botuan atë, nuk 
ishin përpjekja e parë për zhvillimin e 
sociologjisë, apo institucionalizimin e saj. 
Hapi i parë në këtë drejtim ishte krijimi i 
Shoqatës Sociologjike Shqiptare (ALSA), 
pikërisht në prag të «transformimit të 
madh», në nëntor të vitit 1990. 

Por kjo shoqatë dështoi sepse nuk ishte 
(dhe nuk mund të ishte) një organizatë 
profesionale. Ishte, më shumë një forum 
intelektualësh dhe anëtarët e saj ishin 
filozofë, demografë, avokatë, historianë, 
mjekë, romancierë, nga shkencat e natyrës, 
gazetarë, artistë, madje edhe arkitektë. Së 
dyti, ALSA dështoi për shkak të ndërhyrjeve 

1 Një “kurs i ri” për sociologjinë u lejua vetëm pas vdekjes së Enver Hoxhës (viti 1986). Në Raportin 
e mbajtur në Kongresin e 9-të të Partisë së Punës [Komuniste] të Shqipërisë, i njohur në fakt si “kongresi 
i vazhdimësisë”, Ramiz Alia - pikërisht më 3 nëntor 1986, iu referua sociologjisë midis shkencave të tjera 
shoqërore, për herë të parë në një dokument direktiv dhe zyrtar, duke thënë: 

Prioriteti i shkencave teknike dhe natyrore nuk duhet të eliminojë rolin e shkencave ekonomike, filozofike, 
sociologjike, juridike dhe arsimore - me fjalë të tjera, shkencat shoqërore - kur merren parasysh problemet 
kryesore aktuale të ndërtimit socialist dhe luftës ideologjike. 

Pra, u hap rruga zyrtare për zhvillimin e sociologjisë, por me disa kushte të rrepta: (1) që ajo t’i referohej 
vetëm përvojës ‘origjinale’ shqiptare; (2) të ishte në thelb një sociologji militante, e lidhur me ndërtimin 
e socializmit dhe luftën ideologjike; (3) të ishte një shkencë marksiste-leniniste... Nga e gjithë kjo, është e 
qartë se sociologjia mund të zhvillohej, natyrisht me shumë vështirësi, vetëm pas rënies së komunizmit (Shih, 
Sokoli, 2013: 5-9). Sidoqoftë, pas një miratimi gjysmë zyrtar, sociologjia filloi të studiohej në Universitetin e 
Tiranës (atëherë i vetmi në Shqipëri) qoftë edhe në formë “kursesh speciale”, filluan studimet e para dedikuar 
fondit të saj konceptual dhe metodologjik, u botuan veprat e para nën emrin sociologji (Hamit Beqja, 1989; 
Fatos Tarifa, 1990), filluan shkëmbimet sado modeste me botën akademike jashtë Shqipërisë, sikurse edhe 
programet e para të studimit pasuniversitar. Në këtë periudhë janë edhe dy disertacionet e para, në fushën e 
sociologjisë së përgjithshme (Servet Pëllumbi) dhe të sociologjisë empirike (Leke Sokoli).
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të jashtme, politike. Ma fjalë të tjera ajo u 
krijua shumë shpejt. 

Hapi i dytë ishte krijimi, në shtator 
të vitit 1991, të një fakulteti të veçantë 
të Filozofisë dhe Sociologjisë. Por ai 
u mbyll me vendim të qeverisë së re 
(demokratike), në gusht të vitit 1992, pra 
rreth një vit pas themelimit, duke dëshmuar 
qartësisht natyrën politikisht jomiqësore 
ndaj sociologjisë (Tarifa, 1998: 32-33). Në 
këto kushte shumë ndër studiuesit e parë 
të sociologjisë emigruan, apo u angazhuan 
në sektorë të tjerë. Për të filluar gjithçka 
nga fillimi... 

4. Institucionalizimi i sociologjisë

Përvoja tregon se institucionalizimi 
i sociologjisë nuk është një akt i vetëm, 
por një proces. Ai, gjithashtu, nuk mund 
të jetë mëritë e një njeriu të vetëm, apo 
edhe e disa individëve të veçantë. Ai është 
gjithnjë një projekt kolektiv. Shembullin 
më domethënës e ka dhënë Franca, ‘atdheu 
i sociologjisë’. Sociologjia atje kishte 
pararendës, siç kishte një datëlindje zyrtare 
(1839, të lidhur me një vepër të caktuar), 
sikurse edhe një ‘baba’ zyrtar - themeluesin 
e saj Ogyst Kont (1789-1857). Por ajo lindi 
në rrethana unike, të krijuara nga faktorë 
objektivë, siç ishte Revolucioni Francez 
dhe Revolucioni Industrial, të marrë së 
bashku. Konti dhe plejada e brezit të tij nuk 
arritën të institucionalizojnë sociologjinë 
në Francë. René Worms (1869-1926) 
krijoi disa institucione për fushën e re të 
sociologjisë, por nuk dispononte një teori të 
qëndrueshme sociologjike me të cilën këto 
institucione bëheshin efektive në përparimin 
e disiplinës. Gabriel Tarde (1843-1904) 
dispononte një teori sociologjike, sikurse 
edhe mundësi për ta institucionalizuar, 
por nuk arriti ta bënte atë për shkak të një 
qëndrimi para-modern ndaj shkencës. 

Vetëm Emile Durkheim (1858-
1917) arriti të kurorëzonte përpjekjet për 
institucionalizimin e sociologjisë. Kjo, e 

lidhur me tre kontribute të veçantë të tij. 
Së pari, përmes karrierës së tij mësimore-
akademike, pas emërimit si profesor i 
shkencave sociale në Universitetin e Bordosë 
(1887) dhe hapjes së kursit të parë të 
sociologjisë në universitetet e Francës. Së 
dyti, përmes veprave të tij klasike të kësaj 
disipline, ndër të cilat veçojmë ato që lidhen 
me krijimin e një shkolle metodologjike, si: 
“Rregullat e Metodës Sociologjike” (1895) 
dhe “Vetëvrasja” (1897). Së treti, përmes 
themelimit të revistës së tij, “L’Année 
sociologique” më 1898 (shih, Sokoli, 1997). 
Pra, për institucionalizimin e sociologjisë në 
Francë, u deshën rreth gjashtë dekada dhe 
kontributi i studiuesve në disa brezave.

5. Rasti i Shqipërisë

Në Shqipëri, revolucioni demokratik 
i viteve ‘1990-të krijoi kushtet objektive 
për themelimin dhe institucionalizimin 
e sociologjisë, si disiplinë akademike 
dhe shkencë e veçantë midis shkencave 
të tjera sociale. Por, duke iu përmbajtur 
shembullit të Francës së shekullit XIX, 
mund të themi se institucionalizimi lidhet 
të paktën me 4-5 faktorë të ndërlidhur me 
njëri-tjetrin, siç janë: mjedisi i nevojshëm 
kulturor (1), krijimtaria sociologjike 
(2), të mësuarit e sociologjisë në shkolla 
dhe programet e veçanta të studimit në 
universitete (3), krijimi i institucioneve të 
veçantë, si departamente, shoqata, institute, 
qendra kërkimi (4), krijimi i revistave dhe 
i një zinxhiri aktivitetesh periodike (5). 
Tani mund të themi se institucionalizimi i 
sociologjisë ka përfunduar si proces. Mbetet 
konsolidimi, rritja e ndikimit të saj për 
zhvillimin e shoqërisë. 

6. NSRS, ISPS, AIS – SA, 
P&S, Studime Sociale

Në dhjetor të vitit 1999 u themelua 
Instituti i Studimeve Politike e Sociale, ISPS. 
Organi i tij zyrtar do të ishte revista “Politika 
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& Shoqëria”, vazhdim i revistës “Analiza 
sociologjike” e atashuar në Qendrën e Re 
të Studimeve Sociologjike Tiranë [New 
Sociological Research Center, NSRS]. 
ISPS, megjithëse përfaqësonte një hap të 
rëndësishëm në zhvillimin e shkencave 
sociale, nuk përkonte me institucionet 
ndërkombëtare të fushës. Riorganizimi 
i nëntorit 2006, shënoi themelimin e 
Institutit Shqiptar të Sociologjisë [Albanian 
Institute of Sociology, AIS], si shoqatë e 
studiuesve shqiptarë dhe, njëherësh, qendër 
e kërkimit shkencor. Ai përfaqëson një 
rilindje të sociologjisë në Shqipëri (Nisur 
nga vazhdimësia e institucioneve botuese 
(njëri pas tjetrit), sikurse edhe nga përbërja 
e individëve të angazhuar, revista ruajti 
rendin rritës të pesë numrave të SA (SA, 
1-5) dhe njëmbëdhjetë numrave të P&S 
(P&S, 6-16). Por emërimi i vëllimeve të 
revistës nisi nga fillimi.2 (mund të shihet 
edhe: Sokoli, 2001; Sokoli, 2012a; Sokoli, 
2012b; Sokoli, 2013; Sokoli, dhe Lamaj, 
2011; Sokoli dhe Kunushevci, 2017: 
Sokoli, 2015; Sokoli, 2018; Sokoli, Lamaj 
dhe Kutrolli, 2013 etj.)

7. Anëtarësimi në ISA, ESA, BSF

Institutit Shqiptar të Sociologjisë  u bë 
shumë shpejt anëtar i rregullt dhe kolektiv 
i Shoqatës Ndërkombëtare të Sociologjisë 
[International Sociological Association, 
ISA; Mexico City, 18 prill 2009], i Shoqatës 
Europiane të Sociologjisë [European 
Sociological Association, ESA; Paris, 28 
tetor 2010], si dhe i Forumit Sociologjik 
të Ballkanit [Balkan Sociological Forum, 
BSF], i themeluar me iniciativën e Institutit 
Shqiptar të Sociologjisë, në Tiranë më 22 
nëntor 2011.3

Këta hapa përfaqësojnë lidhjen me 
komunitetin ndërkombëtar të fushës, 

si një kusht për zhvillim institucional 
e  të  qëndrueshëm. Njëherësh,  ky 
ndërkombëtarizim ndikoi edhe në 
ndërkombëtarizimin e revistës “Studime 
Sociale” [Social Studies].

8. Revistë ndërkombëtare 
dygjuhëshe

Revista botohet nga Bord Botues 
Ndërkombëtar [International Editorial 
Board], me përfaqësues nga 15-16 shtete. 
Ajo botohet me ISSN ndërkombëtar në 
variantin print (ISSN 2309-3455) dhe 
online (ISSN 2309-3471). Por kushti i 
parë për një revistë ndërkombëtare është 
botimi në një gjuhë ndërkombëtare. 
Revista u themelua dhe mbeti revistë 
dygjuhëshe, në të cilën artikujt botohen 
në gjuhën që janë krijuar, në anglisht 
ose dhe shqip. Siç mund të shihet në 
“’Studime Sociale’ Indeksi i 50 numrave, 
1998-2020” dhe duke iu referuar vetëm 
artikujve shkencorë të saj, rezulton se 34 
për qind e tyre janë botuar në gjuhën 
angleze. 

Për t’u veçuar është ndërthurja e 
artikujve dhe autorëve të tyre. Nga njëra 
anë, në këtë revistë janë botuar artikuj të 
përkthyer në shqip, edhe nga personalitetet 
më të larta të shkencës botërore, siç janë: 
Huntington (2000), Fokuyama (2000), 
Rupnik (2002) etj. Nga ana tjetër, janë 
botuar artikuj në anglisht me autorë 
shqiptarë, edhe nga Shqipëria, Kosova, 
apo Maqedonia e Veriut, sikurse edhe nga 
Diaspora akademike shqiptare.

9. Ndërthurje brezash përvojash 

Në këtë revistë kanë sjellë kontributet 
e tyre personalitete të shkencave shoqërore 
nga bota shqiptare, që nga Ismail Kadare, 

2 Mund të shihni, “Studime Sociale”, Vol. 1, No. 1, 2007, e në vijim
Linku: https://www.sociology.al/en/social-studies-journal
3 Shih: https://www.sociology.al/en/about-sss-and-ais/history-albsa
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Rexhep Qosja, akademikë dhe profesorë 
të Shqipërisë, Kosovës etj. Por, njëherësh, 
në këtë revistë kanë botuar edhe studiues 
të rinj, apo edhe studentë të programeve 
të doktoraturës, studentë të ciklit të dyte 
(master), madje edhe studentë të ciklit të 
parë të studimeve. Kjo ndërthurje brezash 
dhe përvojash akademike përfaqëson një 
pasuri më vete. 

10. Larmia tematike. 
I pari arsimi

Referuar vetëm artikujve shkencorë 
të botuar në 50 numra të revistës, duke 
shqyrtuar mbi njëmijë tematika (një 
artikulli ka një apo më shumë të tilla) 
rezulton një larmi tematike e admirueshme, 
që i përshtatet një reviste me titullin 
“Studime Sociale”. Njëfarë befasie përbën 
fakti se studimet mbi arsimin (motivimi, 
mësimdhënia dhe të nxënit, zhvillimet 
e politikat arsimore, l idershipi dhe 
menaxhimi në arsimim etj.), përbëjnë 11 
për qind të artikujve të botuar në total dhe 
janë në krye të hierarkisë tematike të revistës 
(tabela 4). Më pas vjen kolana e studime 
teorike (2), studimeve mbi demokracinë 
- pluralizmi, zgjedhjet dhe sistemet 
zgjedhore, partitë politike etj. (3), artikujt 
mbi problemet sociale, politikat sociale, 
mbrojtja sociale (4), ato mbi kulturën, 
artin, identitetin kulturor (5), artikujt 
mbi politikat zhvillimore, emigracionin, 
studimet krahasuese e deri te studimet 
moshore, ato mbi adoleshencën, rininë 
etj. Larmia tematike përbën një ndër anët 
e forta të kësaj reviste. 

11. Revistë shkencore e certifikuar

Studime sociale është një revistë 
shkencore e certifikuar si e tillë, me vendim 
Nr. 170, datë 20. 12. 2010, nga KVTA/
MASH. Artikujt e botuar në këtë revistë 
njihen për kualifikimin shkencor të personelit 
akademik, për fitimin e gradave shkencore, 
apo avancimin e titujve shkencorë, sikurse 
për fitimin e krediteve të domosdoshme për 
avancimin profesional në sektorë të veçantë, 
siç është arsimi. Kjo, jo vetëm në Shqipëri, 
por edhe në Kosovë, Maqedoninë e Veriut etj.

12. Standardet akademike

“Studime Sociale” është “Open 
Accessed Journal”, që do të thotë se çdo 
i interesuar mund ta sigurojë atë online pa 
tarifë hyrjeje4 Autorët ftohen për të dërguar 
punimet e tyre, bazuar në kritere botimi 
unike.5

Parimi bazë i revistës është rigoroziteti 
shkencor. Çdo studim që dërgohet për 
t’u botuar revistën “Studime sociale”, i 
nënshtrohet një recensionimi të verbër 
(blind review). Ai u jepet për recension dy 
studiuesve të fushave ku bën pjesë studimi. 
Artikulli botohet nëse të dyja recensat janë 
pozitive. Kështu, detyra e përzgjedhjes 
së artikujve shkencorë është kompetencë 
ekskluzive e recensentëve anonimë.

Për më tepër, marrëdhëniet midis 
botuesve, kontribuuesve dhe përfituesve 
rregullohen nga “Kodi i Sjelljes i revistës 
‘Studime Sociale’”6, i  hartuar sipas 
standardeve të COPE dhe praktikave 
më të mira të saj.7 Revista do të aplikojë 
së shpejti për të qenë anëtar i COPE.8 
Sidoqoftë, ndërkombëtarizimi i mëtejshëm 

4 Linku: https://www.sociology.al/en/social-studies-journal
5 Mund të shihni: https://www.sociology.al/en/social-studies-journal
ose: https://www.sociology.al/sq/revista-studime-sociale-kriteret-e-botimit
6 Shih: The Code of Conduct of the “Social Studies” Journal 
Linku: http://www.sociology.al/en/code-conduct-ssj 
7 http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf
8 https://publicationethics.org
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i revistës, indeksimi i saj dhe angazhimi 
gjithnjë e më i madh i diasporës akademike 
shqiptare, përbën një ndër objektivat e 
revistës “Studime Sociale”.

13. Vazhdimësia

Në vitin tanimë të largët 1998, kur në 
Chapel Hill University, Karolina e Veriut 
në SHBA, promovuam numrin e parë të 
revistës, pyetja më e zakonshme ishte: “A 
do të dalë numri i dytë?” Pra, vazhdimësia 
përfaqëson një sfidë të çdo reviste shkencore. 
Edhe në SHBA e gjetkë, aq më shumë në 
Shqipëri. Kam parë, në këto 30 vjet, që të 
botohen ndoshta dhjetëra revista. Por që 
nuk i kanë rezistuar kohës. Revistat janë 
produkt i pasionit. Por, sikurse dashuritë 
platonike, i ‘gërryen’ angazhimi. Sidoqoftë 
revista “Studime Sociale” u bë revista më 
jetëgjatë në Shqipëri. 

14. Të gjithë kontribuues, 
të gjithë përfitues

Financimi mbetet dhimbja e përhershme 
e kokës për çdo botues të një reviste 
shkencore. “Studime Sociale” është mbajtur 
vetëm falë vullnetarizmit akademik dhe 
kontributeve financiare të individëve të 
angazhuar në të. Nga koha kur ajo është 
certifikuar si revistë shkencore, dhjetë vjet 
më parë, kostoja e revistës përballohet nga 
vetë kontribuuesit, sipas vëllimit të artikullit 
të tyre. Me këtë formulë shpresojmë të 
çlirojmë revistën nga individët e veçantë. 
Individët nuk janë të përjetshëm, por 
institucionet mund të jenë. 

15. Homazh

Kujtojmë, me këtë rast, me mirënjohjen 
më të thellë kontribuuesit e mëdhenj të 

revistës “Studime Sociale” dhe të Institutit 
Shqiptar të Sociologjisë që janë ndarë 
nga jeta. Ata janë: Prof. Hamit BEQJA, 
akademik, anëtar themelues dhe Kryetar 
Nderi i Institutit Shqiptar të Sociologjisë, 
autor i një sërë artikujsh, deri sa u nda 
nga jeta (Beqja, 2000; Beqja, dhe Sokoli, 
2000a; Beqja, dhe Sokoli, 2000b)9; Prof. 
Alfred UÇI, akademik, anëtar themelues 
Institutit Shqiptar të Sociologjisë, anëtar 
i Bordit Botues dhe autor i një sërë 
artikujsh (Uçi, 1998; Uçi, 2003a; Uçi, 
2003b; Uçi, 2007; Uçi, 2009); Prof. 
Kristo FRASHERI, akademik, për ne 
“profesori që vinte pikat mbi “i” për 
çështjet më të rëndësishme dhe delikate 
të botës shqiptare (shih, Frashëri, 2007; 
Frashëri, 2008; Frashëri, 2012); Prof. 
Pajazit NUSHI, akademik i Republikës 
së Kosovës, anëtar themelues Institutit 
Shqiptar të Sociologjisë, anëtar i Bordit 
Botues dhe autor i një sërë artikujsh krejt të 
veçantë (Nushi, 2004; Nushi, 2007; Nushi, 
2017), si dhe studiuesit dhe aktivistët e 
shquar Harillaq KEKEZI (shih, Kekezi, 
2008; Kekezi, 2015) dhe Besnik ALIBALI 
(shih, për shembull, Kadare, 2001). 

16. Mirënjohje

Mirënjohje, gjithashtu, të gjithë 
kontribuuesve të 50 numrave të revistës 
nga profesor Servet PELLUMBI – kryetar 
i Bordit Botues, te redaktori i shquar 
Sejdin CEKANI – garant i standardeve 
gjuhësore, anëtarët e Bordit Botues 
Ndërkombëtar, kontribuuesit e përhershëm 
Elda KUTROLLI dhe Orest MUÇA, 
si dhe të gjithë kontribuuesve të tjerë, 
autorë dhe bashkautorë nga Shqipëria, 
Kosova, Maqedonia e Veriut, nga diaspora 
akademike shqiptare, si dhe kontribuuesit 
e huaj nga mbi 40 shtete. 

9 Mund të shihet edhe: SOKOLI, Leke. 2012. “Profesori i profesorëve të shkencave sociale shqiptare; 
kushtuar prof. Hamit Beqja (1929-2011)”, Vol. 6, No. 3 (27): 114-121;

https://www.sociology.al/sites/default/files/Vol%206%20No%203%202012.pdf
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Tabela 1: Llojet e artikujve të botuar
Artikuj të botuar Në numër Në përqindje
Artikuj shkencorë 513 81.2
Këndvështrime/viewpoints 37 6.0
Artikuj recensionues 81 12.8
Gjithsej: 631 100.0

Tabela 2:Gjuhët e artikujve shkencorë
Artikuj shkencorë Në numër Në përqindje
Shqip 342 66.0
Anglisht 171 34.0
Gjithsej 513 100.0

Tabela 3: Numri i autorëve, për artikujt shkencorë
Artikuj shkencorë Në numër Në përqindje
Me një autor 446 87.0
Me dy autorë 48 9.3
Me 3-5 autorë 19 3.7
Gjithsej 513 100.0

Tabela 4: Tematikat për artikujt shkencorë
Rankimi 
tematik

Tematika Artikuj, në 
numër

Artikuj në 
përqindje

1 Arsimi, edukimi (motivimi, mësimdhënia dhe të nxënit, 
zhvillimet e politikat arsimore, lidershipi dhe menaxhimi në 
arsimim etj.)

122 11.0

2 Studime teorike 117 10.5

3 Studime politike, demokracia, pluralizmi, zgjedhjet dhe 
sistemet zgjedhore, partitë politike etj. 

102 9.2

4 Problemet sociale, politikat sociale, mbrojtja sociale 73 6.6

5 Kultura, arti, identiteti kulturor 60 5.4

6 Studime historike 60 5.4

7 Zhvillimi, politikat zhvillimore, ndryshimi, investimet, 
turizmi, zhvillimi urban etj.

59 5.3

8 Emigracioni ndërkombëtar, migrimi i brendshëm, 
ndryshimet demografike, (ri)integrimi.

55 5.0

9 Studime mbi globalizimin, integrimin, rendin botëror, 
politikat ndërkombëtare

50 4.5

17. Të dhëna për revistën “Studime Sociale”
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10 Martesa, familja, divorci, marrëdhëniet familjare 49 4.4

11 Studime krahasuese 46 4.1

12 Të drejtat e njeriut, humanizmi, vullnetarizmi, komunitarizmi 
etj.

42 3.8

13 Kriminologjia, konfliktet, krizat, devijanca 35 3.2

14 Feja, besimet fetare, identiteti fetar 28 2.5

15 Kapitali social, mirëqenia sociale, lumturia, kënaqësia në 
punë, vetëvlerësimi

27 2.4

16 Çështje gjinore 25 2.2

17 Studime mbi tranzicionin 22 2.0

18 Siguria, shëndeti publik, shëndeti mendor etj.  22 2.0

19 Shoqëria civile, media, komunikimi publik 22 2.0

20 Çështje ligjore, çështje të pronësisë, pronësia intelektuale 20 1.8

21 Studime gjuhësore 18 1.6

22 Studime moshore, studime mbi adoleshencën, rininë etj. 17 1.5

23 Studime mbi grupet e veçanta (komuniteti rom, egjiptian) si 
dhe mbi kategoritë me nevoja të veçanta.

16 1.4

Të tjera 25 2.2

Gjithsej 1112 100.0

18. Disa përfundime

Kjo revistë fil loi të botohej në 
periudhën e transformimit të thellë të të 
gjithë godinës shoqërore, por edhe në një 
periudhë tepër kritike të historisë moderne të 
Shqipërisë, e karakterizuar nga trazira sociale, 
paqëndrueshmëri politike, rrënim ekonomik 
etj. Kjo gjendje u reflektua edhe në jetën 
intelektuale dhe akademike të Shqipërisë, në 
zigzagët e zhvillimit të shkencës, ndër to edhe 
të shkencave shoqërore.

“Studime Sociale” është një pasqyrë e 
këtij realiteti, një përpjekje për ta shpjeguar 
atë me instrumentet që disponojnë shkencat 
shoqërore. Ajo, gjithsesi, përfaqëson një 
përpjekje sado modeste për ta ndryshuar 
këtë real itet,  për emancipimin dhe 
përparimin e shoqërisë, sipas modelit të 
vendeve më të zhvilluara.

“Studime Sociale”, nëse u referohemi 
stadit të derisotëm, është revistë e një 
shoqërie në tranzicion, e një shoqërie që ka 

braktisur një rrugë apo sistem dhe, përmes 
reformave të shumanshme, ndjek rrugën e 
përparimit, të demokracisë dhe ekonomisë 
së tregut të lirë.

“Studime Sociale” lindi dhe po rritet 
në një epokë të re për shqiptarët, në 
kushtet e afirmimit të lirisë, duke përfshirë 
edhe lirinë akademike, të bashkëpunimit 
ndërkombëtar dhe shfrytëzimit të përvojave 
të vendeve më të zhvilluara. Ajo është 
dëshmi e një mase të konsiderueshme 
studiuesish socialë të përgatitur në këto 
vite në universitet shqipfolëse, apo në 
universitete të vendeve të tjera dhe që, në 
vetvete, përbën një pasuri kombëtare.

Kjo revistë ‘përjetoi’ dhe, në mënyrën 
e vet, pasqyroi ngjarje shumë të veçanta, 
madje edhe nga ato që kishin ëndërruar 
shqiptarët përgjatë historisë, siç ishte çlirimi 
dhe pavarësia e Kosovës, si dhe rënia e shumë 
barrierave të integrimit mbarëkombëtar. Në 
këto kushte vetë revista “Studime Sociale”, 
sikurse Instituti Shqiptar i Sociologjisë 
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dhe Shoqata Sociologjike Shqiptare, u 
shndërruan në institucione mbarëkombëtare. 
Ashtu sikurse edhe seria e konferencave 
ndërkombëtare vjetore (deri tani 15), 
Forumet e Pranverës së çdo viti (deri tani 
105 gjithsej), etj., u shndërruan në aktivitete 
qarkulluese të universiteteve shqipfolës 
të Shqipërisë, Kosovës e Maqedonisë së 
Veriut, duke krijuar jo vetëm një përvojë 
unikale, pore dhe një shembull integrimi e 
bashkëpunimi për institucionet e tjera. 

Ne besojmë se revista “Studime Sociale” 
ka realizuar misionin e saj për të nxitur 
ide, për shkëmbimin dhe bashkëpunimin 
akademik midis studiuesve socialë shqiptarë 
dhe atyre nga vende të ndryshme, sikurse 
për realizimin e një ‘tregu të përbashkët’ 
akademik, kulturor dhe intelektual. 

Kjo revistë, sado që në vetvete 
përfaqëson një përvojë disi unikale të 
realitetit shqiptar,  mbart gjithsesi kufizimet 
e kohës e të vendit, pra të mundësive që 
ofrojnë ato. Niveli i saj është kushtëzuar nga 
niveli i përgjithshëm i zhvillimit shoqëror, 
nga cilësia e jetës intelektuale shqiptare, nga 
niveli i standardeve të shoqërisë shqiptare, 
marrë përgjithësisht, në veçanti nga niveli i 
zhvillimit të arsimit dhe shkencës.  

Por, ne besojmë se revista “Studime 
Sociale” ka bërë më të mirën e mundëshme, si 
një instrument vetëdëgjimi dhe vetëkorrigjimi, 
por edhe si një instrument që nxit drejt 
standardeve akademike bashkëkohore. 

Ndoshta është disi e ekzagjeruar nëse 
pretendojmë që kjo revistë përbën një 
shkollë të mendimit. Por, me siguri, mund 
të themi se ajo përbën një shkollë metodologjike, 
sidomos për studiuesit e rinj të shkencave 
sociale dhe humane, apo për studentët e 
këtyre fushave. Një fakt: vetëm 55 për qind 
e artikujve shkencorë që janë dërguar, kanë 
arritur të botohen. Dhe, ndër artikujt e 
botuar, mbi 90 për qind e tyre janë rikthyer 
për përmirësim, bazuar në sugjerimet e 
ekspertëve anonimë të fushave respektive, 
sidomos ato për çështje metodologjike, mbi 
standardin e referencave etj. 

Gjithsesi, në çdo rast, kjo revistë ka 
respektuar lirinë akademike dhe gjithçka 
është shkruar nga autorët ka mbetur 
pikërisht ashtu siç është shkruar prej tyre 
dhe mbetet përgjegjësi e tyre. 

Ne besojmë, gjithashtu, se “Studime 
Sociale” ka justifikuar emrin e saj, duke 
ndikuar në zhvillimin paralel të sociologjisë 
dhe shkencave të tjera sociale, aq të 
domosdoshme për zhvillimin e shoqërisë.

Nuk është e rastit që, ndër tematikat e 
kësaj reviste, e para mbetet ajo për arsimin, 
me rreth 11 për qind të totalit të artikujve 
të botuar (tabela 4). Dhe, nëse ka një vend 
ku duhet të nisë misioni për një botë shqiptare 
më të mirë, ky vend është klasa e shkollës. Nëse 
do të hartojmë listën e profesioneve më me 
ndikim në shoqëri, i pari profesion është ai 
i mësuesit (Bregman, 2018: 162-3): Dyzet 
vite në krye të një klase me 30 nxënës, janë 
1200 nxënës. Mund të konstatojmë, siç 
del edhe nëpër artikujt me këtë tematikë, 
se thuajse të gjitha debatet mbi arsimin po 
bëhen për formën, formatin, didaktikën, 
burokracinë, dokumentacionin, provimin 
(sidomos maturën shtetërore), notën 
mesatare (që vendos gjithçka), kompetencat. 
Një shkollë e orientuar nga vlerat, kjo është e 
para. Një shkollë që të përgatisë për tregun e 
punës, por shumë më tepër se kaq: që të përgatit 
për vetë jetën. Shoqëria e dijes, që po vjen, 
kërkon që sot: ta shpallim arsimin si prioritet 
kombëtar të shqiptarëve. 

Bota po ndryshon me shpejtësi. Madje 
e vetmja konstante është ndryshimi. Ne nuk 
e dimë se si do të jetë tregu i punës pas 20, 
apo 30 vjetëve, çfarë aftësish/kompetencash 
do t’u duhen njerëzve në të ardhmen, atyre 
që sot janë nxënës apo studentë. Kudo po 
kërkohet që shkolla ta vendosë theksin tek 
aftësitë jetësore, jo te aftësitë teknike. Më e 
rëndësishmja prej tyre do të jetë përgatitja 
për të përballuar ndryshimin, për të mësuar 
gjëra të reja, për të ndërruar punë e profesion, 
për të rishpikur vetveten. 

Për të përballuar sfidat e së nesërmes, 
do të nevojitet elasticitet mendor e balanca 
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emocionale. Në kushtet kur robotët 
(kompjuterët, dronët, automatizimi etj.) do 
të pushtojnë tregun e punës (fizike, por edhe 
mendore), do të jetë e vështirë ta bazosh 
shkollimin në kompetencat. Të gjitha dijet 
që u japim studentëve, sidomos ato teknike, 
kanë afat skadence. Më kompetentët janë/ do 
të jenë robotët, jo njerëzit. Edhe sot thuhet: 
Cili program është kampion bote në shah, 
jo cili njeri konkret. Po në të ardhmen...? 

Në kushtet kur gjërat ndryshojnë shpejt 
(1) dhe në kushtet kur informacioni për çdo 
zgjidhje teknike është vetëm një klikim larg 
(2), si mund ta përgatisim studentin sot për 
zgjidhjet teknike që do të kërkohen dikur?

Atëherë çfarë duhet të mësohet? 
Ekspertët bien dakord që shkolla/universiteti, 
pavarësisht programeve të studimit, duhet të 
kalojë në të mësuarit e katër aftësive bazë, që 
sipas Hararit (2018) janë: të mësuarit kritik 
(1); komunikimi (2); bashkëpunimi (3) dhe 
krijimtaria/kërkimi (4).

T ’u mësojmë njerëzve më shumë 
filozofi, histori, art, qytetari, moral; t’i 
orientojmë për forcat sociale, problemet 
sociale, mënyrën e funksionimit të 
institucioneve sociale: familja, komuniteti, 
besimi, ekonomia, politika. Që do të thotë 
më shumë sociologji, por edhe filozofi-etikë-
art etj., në kurrikulat shkollore. Ky është 
trendi botëror. Është absurde që të heqësh 
nga programet sociologjinë - shkencën 
mbi vetë shoqërinë, siç po ndodh në disa 
universitete shqipfolëse. 

Revista “Studime Sociale” është pjesë 
e një procesi akademik dhe intelektual, me 
emrin institucionalizim i sociologjisë dhe 
shkencave sociale të afërta me të, të cilat 
gjatë regjimit të mëparshëm nuk njohën 
zhvillim. Ne iu përkushtuam këtij misioni 
duke besuar atë që Branko Merxhani, ky 
At i Madh i Mendimit Sociologjik shqiptar, 
shkruante më se 90 vjet më parë, pikërisht 
më 21 shtator 1929:

Sociologjia ështe shkenca më e nevojshme 
për çdo reformë shoqërore. Reforma, për 
realizimin e së cilës duhet të punojë brezi 
i sotem shqiptar, ka një mision më të gjerë 
dhe një karakter më të përgjithshëm nga ai 
që duan t’i japin ligjvënesit tane... Gjendemi 
në fundin e një periudhe dhe në fillimin e 
një periudhe të re. ështe rrezik i madh nëse 
kjo periudhë tranzitore – qëështë periudhë e 
dyshimit, e dobesive mendore dhe e krizës 
shpirtërore –zgjatet pa fund. Ndaj na duhet 
një ndërgjegje shkencore, një gjykim shkencor 
i problemeve tona shoqërore... Fillimi dhe 
baza e aktivitetit tonë reformonjes verat 
nga një studim sociologjik i problemeve 
shoqërore të Kombit (Merxhani, 2003).

Sfida vazhdon, për pesëdhjetë numrat e 
ardhshëm të revistës, e më tej. Me përkushtim 
të ri, me më shumë bashkëpunëtorë – 
sidomos nga diaspora akademike shqiptare, 
me më shumë standarde. Gjithnjë e më 
shumë si një projekt i përbashkët, kolektiv... 
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This article represents a general review, referring to the articles in the 50 issues of the 
journal “Social Studies”, on a number of issues, such as: its journey in more than two decades 
(1), the time and specific circumstances of its birth and development (2), previous experiences 
and lessons learned from them (3), conditions of institutionalization of sociology (4) and 
features referring to the case of Albania (5), the institutions in the framework of which this 
project was developed (6), membership in ISA, ESA, BSF and its internationalization (7), 
features of a bilingual journal (8), combination of generations and experiences (9), thematic 
diversity of scientific articles (10), certification as a scientific journal (11) and academic 
standards (12), continuity and related challenges (13), the principle of ‘all contributors, 
all beneficiaries’ (14), homage to non-living contributors (15) and gratitude to all other 
contributors (16), etc. The article provides some analytical data for the journal of such as: 
types of articles, language in which they are published, authors and co-authors of scientific 
articles, as well as thematic data, etc. Some conclusions and recommendations are also given 
to meet the challenges of this collective project.

Keywords: “Social Studies” Journal, collective project, academic standards, institutionalization 
of sociology, social sciences, challenges.
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VEPRA & AUTORE

Social Studies 2020, 3 (14): 109-117

VEPËR MADHORE PËR 
NJË PIONIER TË RILINDJES 
MENDORE SHQIPTARE 

Nga Prof. Dr. Gjergj SINANI

Rreth librit 
“Bota Shqiptare e Branko Merxhanit” 

me autor 
Ndriçim KULLA

Studiuesi Ndriçim Kulla, mbas dy 
biografive tepër të suksesshme për priftin 
kulturolog Z. Valentini e shkrimtarin 
tonë të madh I. Kadare, ditët e fundit ka 
nxjerë nga shtypi punimin studimor për 
njërin prej korifejve të mendimit shqiptar 
të të gjitha kohërave, siç ka qenë gazetari, 
filozofi dhe sociologu i shquar shqiptar 
Branko Merxhani.

Ky libër studimor i autorit Ndriçim 
Kulla përbën një hap të madh drejt ndriçimit 
të plotë të veprës së bijvë të ndritur të asaj 
epoke të historisë së Shqipërisë, sic ishte 
gjysma e parë e shekullit XX e cila jo më 
kot është quajtur edhe “mosha e argjëndtë 
e Shqipërisë” për shkak të atij hopi galopant 
që provokoi në jetën e shoqërisë tonë.

Kombi ynë pati fatin e keq që t’u 
gëzohej pavarësisë e sovranitetit vetëm 
pas pothuajse pesë shekujsh robërie në 
një perandori të huaj. Gjatë daljes së tij të 

ngadaltë, nga sundimi në normalitet, atij i 
ndodhi si njeriut që pasi del nga errësira, 
i turbullon shikimin shkëlqimi i lirisë. I 
sapofutur në rrugën e qytetërimit europian, 
me prejardhje të njëllojtë, intelektuali 
shqiptar, që banonte brenda kufijvë të prerë 
në Londër, s’po mësohej ende të orientohej 
me botën e ideve të perendimit. Dhe 
pikërisht atëherë në disa prej qyteteve tona 
më elitarë u shfaqën disa gazetarë që u bën 
pionierë të Rilindjes sonë Mendore. Lëvizja 
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në të cilën ata u përfshinë u quajt me emrin 
“Neoshqiptarizëm” dhe  simboli i saj u bë 
gazetari më i shquar shqiptar i asaj periudhë, 
Branko Merxhani.

Po kush ishtë Branko Merxhani? Cfarë 
përfaqëson ai në histori?

Ai lindi në Stamboll. Të dy prindërit e 
tij vdiqën shpejt duke e lënë të vetëm qysh 
fëmijë. I shkolluar, që nga klasa e parë deri 
në të fundit, në kolegjin gjerman të Bursës, 
ai u diplomua në Universitetin e Stambollit 
për shkenca Politiko-Juridike. I përzënë 
padrejtësisht si i krishterë pas spastrimeve 
etnike në Turqinë e viteve 1920, ai gjeti 
strehë përkohësisht në Greqi për të ardhur 
më pas në Gjirokastër. I vetmuar dhe i 
dëshpëruar për farefisninë e munguar, ai nisi 
punë fillimisht në gazetën “Demokratia” të 
Jorgji Meksit e, pas një qendrimi të shkurtër 
atje, u zhvendos përfundimisht në Tiranë.  
Këtu nisi puna gjeniale e njërit prej bijve 
më të shquar të Shqipërisë me botimin e 
revistës “Përpjëkja” që e futi atë në Panteon.

Emri i Branko Merxhanit u bë idhull 
i inteligjencës së kohës, duke u shndërruar 
kështu në një simbol të rrallë të Shqipërisë 
së atyre kohëve. Shkrimet e tij të botuara në 
revistën më prestigjioze të kohës “Përpjekja 
Shqiptare”, që e kishte themeluar dhe 
drejtuar vetë ai,  lexoheshin  me endje 
nga të gjithë shqiptarët e kënduar të 
kohës, pa përjashtim. Por mbi të gjitha, ai 
shkëlqeu për stilin e tij brilant, ekuilibrin 
dhe edukatën morale që reflektonte, për 
urtësinë,  dashurinë njerëzore  dhe respektin 
që shprehte në çdo shkrim përfshirë këtu 
edhe në shkrimet kritike, virtyte këto që 
i mungojnë sot pjesës më të madhe të 
intrligjencës së sotme shqiptare, duke 
përfshirë  këtu edhe gazetarinë por edhe 
politikën. Ai nuk pranoi kurrë të bëntë 
kompromis me askënd, përveçse me 
ndërgjegjen e tij. Është i vetmi gazetar 
shqiptar që braktisi vendin si protestë 
ndaj pushtimit të Shqipërisë më 7 Prill 
1939. Mbas shumë peripecish u rivendos 
në Turqi, e cila e pranoi në shenjë pendese 

si birin e vet. Nga viti 1939 dhe deri në 
vitin 1981, kur dhe u shua jeta e tij, ai nuk 
reshti së shkruari publicistikë, shumica me 
pseudonim, duke i dhuruar edhe Turqisë 
atdheut të tij  të dytë një shembull etik 
të gazetarit modern. Vdiq i vetmuar, larg 
gruas dhe dy vajzave të tij  që u larguan në 
Amerikë. Nuk pati  asnjë kontakt me to bile 
edhe në varrimin e tij vajzat munguan. Në 
këtë kuptim ai mbetet një ushtar i panjohur 
që dha një kontribut të paçmuar duke bërë 
programin më konkret  dhe më të madh 
kulturor dhe arsimor të Ringjalljes së 
Shqipërisë në vitet 30- të shekullit të kaluar  
i cili të jep ide aktuale të pa besueshme 
për kohën tonë dhe që, për fat të keq, ne 
ende nuk e kemi bërë pjesë të dijeve tona 
arsimore dhe kulturore. Prandaj, mbetet një 
detyrë e sistemit të edukimit që mendimi 
shqiptar që lulëzoi në këto vite të zerë 
vendin e munguar për shkak të rrethanave 
ideologjike të kohës. Kjo nuk duhet kuptuar 
si pendesë, por si domosdoshmëri për 
njohjen e vetes sonë. E bëra këtë përshkrim 
për të treguar jetën mizore të këtij shqiptari 
të madh dhe të panjohur mirë, sepse më 
duket se zoti bashkoi tek ai madhështinë 
intelektuale me kalvarin e një Jezu Krishti.

Përse duhet të integrohet patjeter 
në  panteonin e  kryev lerave  tona? 
Pikërisht këtyre pyetjeve përpiqet që 
t’u përgjigjet Ndricim Kulla me një 
hulumtim këmbëngulës dhe arsyetim 
të pa gabueshëm në të gjithë itinerarin 
e aktivitetit të tij. Vëtë biografia e këtij 
njëriu aq të çuditshëm trgon më së miri 
fatin tragjik të intelektualit shqiptar. Edhe 
sot kur shkruajmë është e pamundur për 
të përcaktuar saktë kordinatat e plota 
biografike të kësaj figure në jetën e tij 
private. Ende nuk janë zbuluar vendlindja, 
vendorigjina, prindërit, shkollimi i plotë 
dhe shumë e shumë gjëra që formojnë CV-
në e një individi. Madje, për të rrëfyer një 
injorancë e urrejtje të pamasë ideologjike, 
dhe Fjalori Enciklopedik Shqiptar nuk ka 
botuar as një fjalë për atë.
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E megjithatë,”tërmeti” ideor që ai 
solli në vitet ’30 të shekullit XX qe aq i 
fortë sa shkundi pothuaj krejt inteligjencën 
shqiptare të vëndit.  Qysh atëherë u çmua 
si gazetari më i shquar i epokës së vitëve 
’30. E prapëseprapë, mbeti dhe njeriu 
më i fshehur në aspektin personal. Ajo 
që dihet prej tij është se lindi në Turqi në 
1897, në një familje me baba më origjinë 
nga Libohova dhe nënë më origjinë nga 
Kroacia. Pas një shkollimi të lartë pa 
adresë të saktë, i mbetur jetim pa asnjeri. I 
përcaktuar gabim si “i krishterë” në fillim të 
viteve ’20 të shekullit XX, u dëbua në Janinë 
të Greqisë, ku u ftua nga disa shqiptarë për 
të ardhur në teritorin e Shqipërisë.

Karierën e tij publicistike e nisi në 
Gjirokastër në shtypin e saj lokal, për të 
vazhduar në Tiranë në disa organe deri në 
fillim të vitit 1939. Disa ditë para para 7 
prillit të atij viti iku përgjithnjë në Turqi, 
ku më vonë punoi si gazetar në gazetat 
kryesore derisa vdiq në vitin 1981. Pas 
vitit 1939 nuk mbajti as një kontakt me 
asnjë qytetar shqiptar, dukë rënë në një 
heshtje të thellë. Vdekja e tij në vitin 1981 
u përcoll më pak radhë në gazetarinë turke 
duke vulosur edhe një herë tipin misterioz 
të një qenieje vetmitare. Dhe megjithatë, e 
me këtë pamje të kursyer të profilit të tij 
origjinal. Branko Merxhani u bë pararoja 
e mendimit shqiptar në gjysmën e parë të 
shekullit që sapo u largua në gjirin e një 
shoqërie që sapo u nis të aspironte drejt 
perendimit. Ai nuk u bë kurrë një gazetar 
i ngjarjeve të politikës së rëndomtë, por u 
angazhua në analiza teorike për aktualitetin 
e vitëve ’20 e ’30. Kaq të thella dhe me 
argumente historike ishin këto analiza, sa do 
ishin njëherësh skica të zgjeruara për një seri 
librash të ardhshëm. Që nga artikujt e parë 
në gazetën “Demokratia” në mes të vitëve 
’20 e deri te studimet shkencore në revistën 
“Përpjekja” gjatë vitëve’30 ai shkëlqeu si ylli 
polar në qiellin e gazetarisë së re që sapo 
po lindte, duke hedhur edhe themelet e reja 
të filozofisë e sociologjisë shqiptare. Aq i 

madh ka qenë reputacioni si intelektuali 
më erudit i Shqipërisë, sa dhe 30 vjet më 
pas, në romanin “Para Agimit” shkrimtari 
Sh.Musaraj detyrohet ta rrëfejë si individin 
më brilant të inteligjencës progresive. Ky 
është njeriu Branko Merxhani e kjo gjurma 
e tij në kulturën tonë rreth të cilit sillet tema 
e studimit të monografisë së zotit N. Kulla.

Të gjithë krijimtarinë merxhaniane 
ai e fut në lupën e optikës së tij, duke 
u përpjekur që të shpalosë aktualitetin 
e krijimtarisë së tij, që u bë motoja e 
inteligjencës elitare në gjysmën e parë të 
shekullit XX. Rresht pas rreshti, paragraf 
pas paragrafi, kapitull pas kapitulli, lexuesi 
njihet në hollësi me krejt mekanizmin e 
ideve të Merxhanit. Që nga teza e tij e parë 
e hedhur: “Jemi shqiptarë, një kombësi 
e re” e deri te analizat për aktualitetin 
në realitetin tonë të atëhershëm, kushdo 
mund të provojë freskinë e parashtrimeve 
të B.Merxhanit edhe në realitetin e sotëm 
shqiptar ku jetojnë tradita me globalizmin. 
Ashtu si atëherë, kur sapo ishim ndarë nga 
Perandoria Osmane, edhe tani s’kemi shumë 
që jemi ndarë nga një botë si komunizmi 
dhe nuk po gjejmë aspak shtegun për te 
vlerat e njëmendta morale. Për t’iu qasur 
këtij problemi, autori Merxhani pati një 
formulë të tijën me frymë iluministe, 
po të ndritur: “S’ka politikë, por vëtëm 
kulturë”. Për t’ju përshtatur modernitetit ai 
kërkoi një ripërtëritje shpirtërore të njeriut 
shqiptar, apo siç shkruante ai “një furtunë 
mendore po vjen”.

Kulturën, Branko Merxhani e pa si 
rrugën kryesore për lartësimin e arsimit, 
zgjimin e ndërgjegjes kombëtare dhe për 
të forcur vullnetin kombëtar. Po para se të 
mbërrimin tek kjo, ai mbi gjithcka donte 
arsimimin.Vetëm mes këtij elementi bazik 
për një komb arrihej tek kultura. Në kulmin 
e paditurisë sunduese në shtetin më të ri 
të kontinentit, shkrimet për arsimin dhe 
kulturën qenë si flakadanë në mës të territ 
që pretendonin të ndriçonin sa më parë 
mëndjet e ngurta të popullit. Madje ai i 
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trajtonte në simbiozë problemet e kulturës e 
të kombit. Sa më shumë populli kulturohet, 
aq më i fortë bëhet komb formimi. Me këtë 
shkas ai thëret si ndihmë në argumentimin 
e tij të shtjelluar një grup mendimtarësh 
europianë  nga më të mirët e të gjitha 
kohëve. I pajisur më një arsenal të rrallë 
të shkencave humane, Branko Merxhani 
ka qenë ndoshta gazetari më elokuent 
i periudhës, ku përballë grumbullit të 
çështjeve që akumulonte jeta në ato dekada, 
ai vinte një mori përgjigjesh nga përvoja 
interesante e kontinentit.

Bagazhin e vet njohës Merxhani 
arriti që ta kthejë në sistem të sofistikuar, 
të cilit ai i vuri emrin aq të bukur e 
kuptimplotë si “Neozhqiptarizma”. Sipas 
tij, “Neoshqiptarizma” mund të ishte baza 
më e kompletuar për të kryer ato reforma 
që do konsolidonin administratën. Mbarë 
ngrehina e meditimit të tij të ndërlikuar për 
jetën përrëth mbështetej mbi një korpus 
tezash si themele të “Neoshqiptarizmës”. 
Për t’i shpjeguar këto teza, përdori një stil 
gjenial komunikimi me një gjuhë të thjeshtë, 
por të ngarkuar me një figuracion të kursyer 
letrar gjë që arrinte të depërtonte edhe në 
shpirtrat e lexuesve të thjeshtë, të cilët qoftë 
dhe me një shkollim vetëm fillor, arrinin 
që ta kuptonin. Ai kërkonte “ndriçimin e 
problemave shqiptare nga një pikëpamje 
nacionaliste, demokratike, përparimtare”.

Përgjatë gjithë studimit voluminoz 
për këtë autor, studiuesi N. Kulla është 
përqëndruar me vëmëndje maksimale 
në figurën e Merxhanit nga kontributi 
i tij politologjik dhe deri te qasjet e tij 
historiografike. Në këtë libër ndihet 
atmosfera e gjallë shoqërore ku punoi 
dijetari. Duke u fokusuar në mjaft kapituj në 
pika të vyera të aktivitetit të tij, ne shijojmë 
një koktejl mbresash, por pothuajse të 
panjohura për këtë përfaqësues të rilindasit. 
Për shëmbull, ai është i pari që në agimin 
e brishtë të albanologjisë kërkoi që në vitet 
’30 ngritjen e një instituti albanologjik. Ai 
është mendimtari i parë që dha urgjentisht 

devizën supreme: “Pa rilindje agrare nuk 
ka Shqipëri”.

Merxhani është, gjithashtu, themeluesi 
i debatit serioz publicistik. Gama e 
novacioneve që pruri ai në ambientin e 
mykur të vendit është aq e larmishme sa 
vetëm një lexim i librit mund ta përkapë. 
Prandaj ta përshëndësim të gjithë këtë vepër 
të re të Ndricim Kullës. Në vetvete çdo 
libër është pasuri në thesarin e shtrenjtë 
të njerëzimit. Libri i Ndriçim Kullës 
me titullin ”Bota shqiptare e Branko 
Merxhanit ” është një pasurim i ri, por i 
duhur i thesarit intelektual të Shqipërisë 
dhe veçanërisht arsimit shqiptar, kulturës 
shqiptare dhe politikës shqiptare. Duke 
dhënë një dëshmi koncize të një kolosi 
të mendimit shqiptar, ai ka mbushur 
dhe një zbrazëtirë në literaturën tonë 
historiografike për kompleksin në hije të 
atyre që ishin projektuesit shpirtërorë të 
rizgjimit tonë në startin e vrapimit drejt 
qyteterimit europerendimor. Në rrënjët e 
gjithçkaje të zotëruar sot në një Shqipëri 
bashkëkohore qëndrojnë denjësisht si 
kontributi i I. Qemalit, M. Frashërit etj., 
ashtu dhe kontributi madhështor i B. 
Merxhanit, Z. Valentinit, I. Kadaresë. Se 
teksa të parët qenë arkitektët e politikës në 
Shqipërinë tonë, të dytët u bënë arkitektët e 
kulturës. Për këtë arsye ky libër i N. Kullës 
meriton një mirënjohje të madhe.

Ky studim i z. Kulla mund të shërbejë 
fare mirë për të dalë nga ai tip njeriu, që siç 
shkruante Branko Merxhani, “tundet nga 
çdo anë. Nuk çan kurrë kokë të mësojë atë 
që duhet të dinte dhe atë që do të mundesh 
shumë bukur të mësonte. Me gjithë këtë, 
pa ditur se ç’do, se ç’bën, se ç’flet, voton, 
bërtet, kërkon, urdhëron sikur di gjoja se 
ç’bën. Në çdo degë që të zihet është pika 
më e ulët, rekllamaxhi e gjysmak. Kështu 
nga ultësia e zhurmëtë e gjysmakërisë së tij 
ose e një çerek diturisë së tij, gjithë të rrema 
dhe hilera, një ditë rrëzohet befas, kollaj pa 
e ndjerë, në devosionin verbonjës dhe në 
errësirën e fanatizmit”.
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“PRAKTIKUM SOCIOLOGJIK”
VEPËR E MENDIMIT DHE 
PRAKTIKËS SOCIOLOGJIKE

Nga Prof. Dr. Hasan JASHARI

Rreth librit 
“Praktikum sociologjik” 

Me autor 
Prof. Dr. Ali PAJAZITI 
Universiteti i Europës Juglindore, Tetovë, 
Maqedoni e Veriut

Libri Praktikum sociologjik paraqet një vepër 
të rëndësishme të prof. Ali Pajazitit, një sociolog 
shqiptar me renome, i cili me të arrin te shifra 
15 e publikimeve shkencore dhe publicistike, 
ndër të cilat edhe monumentalet: Fjalor i 
sociologjisë (2009) dhe Fjalor i diplomacisë dhe 
marrëdhënieve ndërkombëtare (bashkautor, 
2019). Ky tekst përfshin analiza dhe 
hermeneutikë të fenomeneve shoqërore nga 
prizmi i teorive të ndryshme sociologjike, të 
shfrytëzuara për të zbërthyer dukuritë që na 
prekin si qenie njerëzore, bashkë me mjedisin, 
lokalisht, por edhe globalisht.

Qasja kritike është pjesë e karakterit 
shkencor të prof. Pajazitit, i cili në të njëjtën 
kohë aplikon edhe sociologjinë publike, 
duke i përkufizuar dhe shpjeguar faktet jo 
vetëm sipas rrjedhës qendrore (mainstream), 
por edhe jashtë kornizës së kundrimit të 
analistit të rëndomtë. Ligjërata e tij gufon 
nga terminologji që buron nga vokacioni, 
shpesh duke reflektuar një thellësi ideore 
vetëm përmes një termi apo nocioni të vetëm. 
Ndër temat që i trajton ky opus i periudhës 
korrik 2016-nëntor 2019 janë këto: identiteti, 
konvertimi kombëtar, kriza e vlerave, politika 
dhe kultura, luftërat për ushqim, emigracioni 
dhe integrimi, feja tokësore, diplomacia 
energjitike, shoqëria permisive, koha e lirë, 
shekulli amerikan... Mozaiku i këtij libri 
plotësohet edhe me zbërthimin e çështjeve si 
shteti dhe tregu kosmopolit, rëndësia e qytetarit 
në shekullin XXI (Civis sum!), njerëzishmëria: 

për të nuk ka diplomë, kriza etike e shprehur 
përmes vrasjeve, homicidit, epoka e live 
terrorizmit (rasti Christchurch), fobitë 
(ksenofobia, islamofobia), shteti nacional në 
epokën e globalizimit dhe shumë të tjera.

Pajaziti merret edhe me diadën 
teknologjitë informatike-religjioni, në kohën 
kur inovacionet dhe profitabiliteti vihen mbi 
të gjitha, kur me të shenjtën sundohet përmes 
formulës “Harrojeni audiencën e përgjithshme, 
zgjidhni një nyjë të identifikueshme, gjeni  një 
fije dhe korrni sukses në biznes. Është koha 
kur ‘teknologjia është gjithçka’, kur blejmë 
Apple, Moleskine, Newsweek, HBO, kur 
konsumojmë produkte të KFC, Starbucks, 
kur interneti dhe mediat sociale dita ditës 
po na depërtojnë në palcë.” Në njërin nga 
tekstet autori flet për relacionin intelektuali-
mjedisi shoqëror, ku mes tjerash thekson se 
shkollari nuk duhet të abstragohet nga masat, 
se ikja nga populli nuk e bën intelektualin 
më të madh, më të vyeshëm, përkundrazi, 
madhështia e tij është në korrelacion me 
kthimin kah vetja, kah bashkësia nga e cila 
rrjedh dhe pjesë e së cilës është vetë ai.
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Një gjë që duhet shënuar është edhe 
fakti se kolumnat e prof. Pajazitit nuk janë 
klasike, ai këtë kategori e ka shkencërizuar, e 
ka ngritur në një nivel më të lartë, kështu që 
kur lexon trajtesat e tij vëren një diskurs me 
frymë e metodologji që e bën penë kulmore 
elitare, që sfidon gjithherë limitet.

Shkolla dhe plejada e sociologëve të 
rinj që kanë nisur aktivizmin e tyre shkencor 
në fillim të këtij shekulli dhe të mileniumit 
të tretë është shumë e rëndësishme për 
ndërtimin e një shoqërie të shëndoshë dhe 
funksionale, kurse Pajaziti është një nga ata 
që e vërteton këtë qëndrim me paraqitjet e 
tij publike në qarqet akademike, në tribuna, 
konferenca, në medie dhe në rrjetet sociale. 
Ai ka një qasje të veçantë si intelektual 
shumëdimensional, ku kontribut të fuqishëm 
me siguri se ka edhe arsimimi jashtë vendit 
dhe shumëgjuhësia e tij (njohja e anglishtes, 
turqishtes, boshnjakishtes...).

Kjo vepër është një kontribut me peshë për 
kulturën tonë, pjesë e rëndësishme e ligjëratës 
publicistik dhe shkencor, qasje konstruktive 
për përmirësim të rrjedhave shoqërore në një 
shoqëri post-tranzicionale që synon të jetë 
pjesë e panoramës gjithëeuropiane, përfshirë 
vlerat vetjake autentike, që do ta reflektojnë 
sintagmën unitas multiplex (Morin).

 
NJË LIBËR KU MBIZOTËRON 
ARGUMENTI

Prof. Dr. Behlul BEQAJ

Rreth librit 
“Instrumentalizimi i një miqësie 
(Kosovë-SHBA)

Me autor 
Dr. Islam LAUKA

Është plotësisht e kuptueshme pse 
shqiptarёt janë proamerikanët mё tё 
dëshmuar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 
historikisht dhe nё vazhdimësi, janë shteti 

vendimtar nё fuqizimin e shqiptarёve, 
përfshirë ҫlirimin dhe pavarësimin e 
Kosovës. Deri nё administratën Tramp 
çdo veprim amerikan ishte i kordinuar me 
partnerёt europianё dhe asnjëherë nuk ishte 
kushtëzuar Kosova, nё raport me Serbinë. Me 
administratën e fundit, raportet ndryshuan. 
Këtë ndryshim e artikulon Dr. Islam Lauka 
nё librin e tij tё ri, “Instrumentalizimi i një 
miqësie”, duke u bazuar nё argumente të 
pakundërshtueshme. I vetëdijshëm për këtë 
fakt, studiuesi dhe diplomati Lauka, mendon 
se “përfaqësues të lartë të Uashingtonit 
zyrtar, për shkak të interesave konjukturore 
në rajon dhe, në ndonjë rast, për interesa 
të lidhura me axhendat politike personale 
të figurave drejtuese të administratës 
amerikane, përfshirë presidentin Tramp, 
e kanë instrumentalizuar miqësinë midis 
Kosovës dhe SHBA-së.”

Mesazhi fokusohet nё ҫmontimin e 
ideve makiaveliste: Në qoftë se “qëllimi 
arsyeton mjetin”, autori e sjell nё debat 
pyetjen, “çfarë e arsyeton mjetin?” Nuk 
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do mend se qasja e analizave tё Dr. Laukës 
dallon, thelbësisht, nga qasja jokritike, 
e cila është dominuese nё opinionin e 
përgjithshëm, veçmas zyrtar, nё Kosovё. 
Objekti i analizave dhe metodologjia 
analitike dhe krahasimore kombëtare dhe 
ndërkombëtare, burimet profesionale tё 
konsultuara tё këtij libri, i japin atij një 
dimension tё veçantë. 

Analizat e Laukës janë “kontekstuale, 
shumënivelëshe, shumёshkakësore dhe 
ndërdisiplinore”, sepse, siҫ shkruan ai, 
edhe zhvillimet që trajtohen, “janë pasojë 
e veprimit të një konfluence faktorësh”. 
Prandaj, libri duhet tëi nënshtrohet 
vlerësimit objektiv kritik, nё funksion tё 
thellimit tё raporteve tё ndërsjella reale 
amerikano –shqiptare, nё kontekstin e 
ndryshuar rajonal dhe ndërkombëtar. 
Jam i bindur se edhe vlerësimet kritike 
tё studiuesve tё fushës sё marrëdhënieve 
ndërkombëtare, tё bazuara nё fakte dhe 
argumente do tё dëshmojnë se raportet 
amerikano –kosovare, gjatё administratës 
Tramp, kanё tendencën e instrumentalizimit tё 
miqësisë. Mjerisht, glorifikimi i administratës 
së tanishme amerikane dhe mendimi 
jokritik i protrampistёve po e vë nё dyshim 
proamerikanizmin e vërtetё të shqiptarëve. 
Hierarkia e interesave nё politikën e jashtme 
duhet tё burojë nga interesat e brendshme. 
Nё këtë kontekst raportet strategjike mes 
vendeve nuk varen nga çështjet periferike. 
Miqtë dhe kundërshtarёt potencialë duhet 
të kuptojnë se pavarësia e vendimmarrjes 
është sprovë e sovranitetit. Marrja e vizës 
nga ndërkombëtarët, veçmas rishikimi i 
vendimmarrjes, pas çdo reagimi të faktorëve 
ndërkombëtarë, shkakton infantilizmin 
politik. Ndërkaq, edhe vendimmarrja për 
çështje strategjike, pa u konsultuar me ta, 
është aventurë dhe shpreh mosmirënjohje 
për kontributin e tyre për çlirim dhe 
shtetndërtim. 

Autori është i vetëdijshëm se duhet 
ruajtur partneriteti strategjik me SHBA-në, 
por, në qoftë se pushtetarët e Kosovës nuk 

mund të marrin vendime të pavarura edhe 
për çështje jetike të interesit kombëtar dhe 
shtetëror, atëherë çfarë kuptimi kanë pavarësia 
dhe sovraniteti i shtetit? Përkundrazi, nga 
zyrtarët amerikanë pritet që ta inkurajojnë 
guximin për vendimmarrje të pavarur në 
Kosovë. Kushtëzimet nuk i shërbejnë këtij 
qëllimi. Në qoftë se dikush nga administrata 
e Trampit mendon se Kosova duhet të marrë 
vendime vetëm siç i mendojnë zyrtarët e saj, 
atëherë del se interesi strategjik i ndërhyrjes 
ushtarake amerikane, në vitin 1999, paska 
qenë më i rëndësishëm se aspekti humanitar, 
i cili është përdorur publikisht si argument i 
kësaj ndërhyrjeje. 

Besnikëria e shtetasve të Kosovës ndaj 
SHBA-së nuk duhet sprovuar me veprime 
të tilla, aq më parë, kur dihet mirëfilli 
se pushtetet e pasluftës janë mbajtur, 
më së shumti, në saje të mbështetjes 
amerikane, edhe pse ka pasur raste kur, 
për hir të stabilitetit, janë toleruar edhe 
“vjedhjet industriale” të votave. Veçantia e 
kësaj vepre qëndron nё diskursin e trajtimit 
tё proceseve qё ndërlidhen me marrëdhëniet 
amerikano – shqiptare, por edhe tё raporteve 
specifike tё SHBA-së, me Serbinë, Rusinë, 
etj. Pa dyshim, nё këtë kuptim, duke 
marrё parasysh përvojën diplomatike dhe 
njohuritë teorike dhe akademike të autorit, 
gjykimet dhe përfundimet që kanë gjetur 
vend nё katërmbëdhjetë analizat e librit 
duhet tё kuptohen si kontribut specifik tё 
proamerikanit mё kritik ndaj protrampizmit 
instrumental. 

Diskursi i Dr. Islam Laukёs duhet tё 
kuptohet si narrativ motivues për tё gjithë 
lexuesit, veçmas studiuesit, qё i ndërtojnë 
njohuritë dhe bindjet, duke u bazuar nё 
realitet dhe në argumente logjike, jo nё 
vardisje dhe poltronizёm.

Së fundi, një shënim për autorin. Dr. 
Islam Lauka ёshtё diplomat karriere. Ka 
punuar nё Ministrinё e Punёve tё Jashtme 
tё Shqipёrisё, nё funksione tё ndryshme deri 
nё Drejtor i Pёrgjithshёm, nё Ambasadёn 
shqiptare nё Moskё, si Sekretar i Parё dhe i 
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Ngarkuar me Punё a.i., si dhe nё Ambasadёn 
e Shqipёrisё nё Prishtinё, si ambasador. 
Është autor i disa librave shkencorё mbi 
ҁёshtjen e Kosovёs, pёrkthyer nё anglisht, 
rusisht, arabisht, rumanisht, etj. Mbajtёs 
i titullit “Kalorёs i Urdhrit tё Flamurit”. 
“Qytetar Nderi” i komunave Bytyҁ, Deҁan 
dhe i bashkisё Bajram Curri, Dr. Lauka ështё 
Drejtor i Pёrgjithshёm i Institutit Shqiptar 
tё Studimeve Politike dhe President i 
Qendrёs sё Studimeve amerikano-britanike 
nё Tiranё.

NJË BOTIM MBI 40 VEPRA 
TEATRORE TË GJERGJ FISHTËS

Nga monografia 
“Teatri i Gjergj Fishtës”

me autorë 
Tonin ÇOBANI 
dhe Ndue BALLABANI

Gjergj Fishta ka lënë të shkruara 
rreth 40 vepra teatrore, si: komedi sipas 
Molierit (“Gjokë Tarçuku”, “Dredhitë e 
Patukut”), tragjedi (si “Juda Makabe”), 
drama (si “Shën Françesku i Asizit”) dhe 
melodrama (si “Shqiptari i qytetnuem” 
dhe “Shqiptarja e qytetnueme”), poemë 
liriko-dramatike (“Jerina”), poemë satiriko-
dramatike (“Gomari i Babatasit”), skeçe (si 
“Nën hajat të Parrizit”), përkthime libretesh 
të muzikuara etj. Këto tekste teatrore (ose 
shumica syresh) janë venë në skenë së pari 
nga autori i tyre, dmth nga vetë Fishta, që 
bënte punën e regjisorit, të skenografit, të 
realizuesit të dekoreve e gjithçka tjetër duhet 
për realizimin e një shfaqjeje teatrore.

Gjuhë e veprave dramatike të Fishtës 
të çon peshë. Gjergj Fishta është poet i 
lindur. Ai thur me lehtësi vargje që rimojnë 
dhe ruajnë kadencat ritmike e bukurinë e 
këngëve epike të rapsodive popullore. Kjo 
lirshmëri vihet re edhe të vargjet e veprës 
“Juda Makabe”, por aty menjëherë të bie në 

sy edhe një dimension i veçantë konotativ i 
verbit fishtjan: tensioni dramatik. 

Kjo dukuri bëhet e dukshme në 
këtë vepër, jo vetëm pse aty mbizotëron 
dialogu, por, sepse fjala merr një peshë 
ballafaquese ndërmjet personazheve 
antagonistë, komenteve entuziaste të 
koraleve me spektatorin\ lexuesin që 
përjeton idetë e veprës. Kjo edhe për 
faktin se koncepti dramaturgjik i Fishtës 
është klasik: heronjtë flasin me një gjuhë 
të zgjedhur e figurative që të çon peshë.

Tragjedia e tragjedisë Juda Makabe
Studiuesit kanë venë re një shpirt 

tejet të trazuar të poetit në kohën kur u 
shkrua tragjedia “Juda Makabe” (fq. 85-86). 
“Kisha me pas vërtetë nevojë,- i shkruan 
Fishta një miku të vet në ato vite (At Pal 
Dodajt),- me shfry zemrën time, sepse 
jam shumë i pezmatuem prej intrigave, 
shtirjeve, tradhtive, poshtërsisë, kopracisë, 
mbrapështisë dhe veseve të tjera, prej të cilave 
qelbet Shqipnia e veçanërisht Shkodra”.

Është kjo arsyeja që gjejmë te vargjet 
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e tragjedisë “Juda Makabe” mallkime 
e anatema kaq të fuqishme, metafora 
të tilla, si ato për fitimet e padrejta të 
shtetarëve që janë “lot nanash (të) veja të 
mbetuna”, lot “fëmijësh t’rritun pa prind”; 
kontraste të tilla si ato që përqasin atdheun e 
robëruar: “Po, për ato vise t’mjera, / Ku shklet 
i huej pa droje, / Nuk ka pse del Prenvera  / 
Bylbyli s’ka pse këndon”. Për të mbërritur 
më tej tek ironi e sarkazma të mprehta që 
vetëm një Fishtë ka ditur t’i krijojë ashtu, 
për të sulmuar intelektualisht shëmtirën e 
përditshme e universale: “Mbasi zjarr, pra, 
ka marrë shpia/  E si e fikim na s’po kemi, / 
Edhe unë them, tash, lum zotnia, / Se me u 
nxe në të, faj nuk asht.”

Subjektet dhe personazhet
Subjektet dhe personazhet Gjergj 

Fishta i mori nga jeta e përditshme e 
mjedisit shqiptar dhe nga mitologjia 
klasike e biblike, por edhe nga folklori dhe 
mitologjia shqiptare. Madje duhet theksuar 
se te melodramat e Fishtës, ballafaqimi i 
galerisë së personazheve nga mitologjia 
shqiptare me galerinë e personazheve nga 
mitologjia greko-latine, është përpjekja e 
parë në letërsinë shqiptare për të krijuar 
dhe popullarizuar panteonin e Mitologjisë 
Kombëtare Shqiptare. Finalja e kësaj 
përpjekjeje është melodrama “Jerina” ku 
edhe të gjithë emrat e luleve, që mbijnë 
e rriten në Shqipëri, kthehen në simbole, 
sikundërse vetë Jerina, vajza shqiptare, 

bëhet në mënyrë alegorike mbretëreshë e 
tyre, mbështetur prej qenieve mitologjike 
të Bjeshkëve Shqiptare (dhe të Olimpit).

Ashtu si te “Lahuta e Malcis”, edhe 
në tekstet dramatike Fishta krijon një 
realitet virtual (nëse do të mund të quhej 
kështu): ulja në skenë e figurave mitologjike 
përkrah figurave njerëzore, të njohura ose jo 
historikisht. Edhe kur ndodh që në ndonjë 
pjesë dramatike të Fishtës të mungojnë 
personazhet mitologjikë, është prezent Kori 
(Vallja), që na kujton teatrin mitologjik. Kjo, 
sepse në dramaturgji, si në të gjithë letërsinë 
dhe kulturën shqiptare, çdo gjë duhej ngritur 
mbi themele të sigurta, që në Europë 
vlerësoheshin si letërsi dhe teatër klasik. Dhe 
me teatër klasik Fishta nuk nënkuptonte 
vetëm Eskilin dhe Sofokliun të shek.VI-V 
para Erës së Re, por edhe Shekspirin (Shek.
XVI-XVII) e deri te Metastazio (Shek. 
XVIII), melodramat e të cilit vazhdonin të 
kishin popullaritet të konsiderueshëm edhe 
në kapërcyellin e shek XIX-XX kur lindej 
teatri shqiptar.

Për t’iu përmbajtur angazhimit të 
vet për një teatër klasik, Fishta jo vetëm 
melodramat, por edhe tragjeditë i shkroi 
në vargje. Dhe gjuha e tij është gjithmonë 
e fuqishme kur himnizon apo vë përballë 
personazhe antagonistë, kur uron apo 
mallkon, kur pohon a satirizon, kur shpërfaq 
karaktere të vendosur në qëllimet e tyre 
burrërore apo zhbirilon skutave më të thella 
të botës së tyre të brendshme.
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