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DISKURS SOCIALFILOZOFIK MBI 

FENOMENOLOGJINË E MIGRANTIT 

NË SHEMBULLIN E MIGRANTIT SHQIPTAR 

NË AUSTRALI

Sabri KIÇMARI
Ambasador i Republikës së Kosovës në Australi

E-mail: sabri.kicmari@gmx.net; 

Social Studies 2016, 2 (10): 5-10

Ish kryeministri australian John Hovard 
kishte bërë të ditur më 6 prill 1999 
se Qeveria e Australisë ka vendosur 

që të japë një përgjigjie të qartë kundër 
tragjedisë njerëzore në Evropë përkatësisht 
kundër shpërnguljes me dhunë të qindra 
mijëra shqiptarëve nga Millosheviqi: “Ne 
kemi vendosur të pranojmë për një kohë të 
caktuar 4 000 njerëz të përzënë nga Kosova.”1 
Një muaj më vonë, më 8 maj 1999, gazeta 
australiane The Daily Telegraf titullonte 
artikullin e saj: “Të sigurtë në krahët tanë: 
Sydney përshëndet refugjatët”. Refugjatëve 
kosovarë ju kishte dëshiruar mirëseardhje 
krahëhapur Kryeministri Hovard. Ky vendim 
ishte mbështetur edhe nga Lideri i Opozitës 
Kim Beazley. Tre muaj më vonë, pas Luftës 
së Kosovës, shumica e këtyre refugjatëve ishin 
rikthyer në Kosovë.

Fenomenologjia e të huajit

Në këtë artikull do të analizojmë 
fenomenin e migrantit në shembullin e 
migrantit shqiptarë në Australi. Meqë 
një këndvështrim i gjithanshëm teorik 
mbi fenomenologjinë e migrantit do të 
kërkonte hapësirë kohore dhe sasi vëllimore 
tej suazave të paracaktuara nga revista 
në lidhje me këtë temë, jam përcaktuar 
për analizimin e vetëm një segmenti të 
fenomenologjisë së të qenit migrant: 
segmentit socialfilozofik në shembullin e 
migrantit shqiptar në Australi.

Këndvështrimi im mbi migrimin 
si fenomen dhe të huajin si subjekt 
fenomenologjik mbështet në mësimet e 
fenomenologjisë. Edmund Husserl përcaktoi 
devizën e tij të njohur “të shkojmë te vetë 

1 Transcript of the Prime Minister “The Hon John Howard MP.
Press Conference – Parliament House USE”, në: http://pandora.nla.gov.au/pan/10052/20080108-1314/

livetest.pm.gov.au/media/Intervieë/1999/pressconference0604.html
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sendet (ose objektet)!”2 Husserli dallon në 
mes të “botës vendore dhe botës së huaj.”3 Sipas 
filozofit gjerman Berhard Valdenfels “qenia 
prej të huaji fillon në shtëpi të vet” dhe “ajo 
përfundon jo më pak se te interkulturaliteti.”4 
Kështu i përshkruan ai paragjykimet përballë 
të huajit: “I huaji përceptohet si i panjohur, 
që nuk mund ti besohet dhe, përderisa është i 
huaj, i pakuptueshëm.”5 Ai i definon “tëhuajsi 
strukturore” diferencat në mes të rendeve dhe 
kulturave të ndryshme shoqërore. Jean-Paul 
Sartre e pasqyron në këtë mënyrë tiparin 
themelor të një paragjykimi përballë të huajit 
si “një objekt”: “Kështu, papritmas, u shfaq 
një objekt, i cili më vodhi botën. Çdo gjë 
është në vendin e vet, çdo gjë është ende aty 
për mua, por çdo gjë është e përshkuar nga 
një arratisje e fuqishme dhe e padukshme në 
një objekt të ri të jashtëm. Shfaqja e tjerit në 
botë paraqet kështu një rrëshqitje të fortë të 
të gjithë universit tim, një decentrim të botës 
sime, që e minon qendërzimin, që unë në të 
njëjtën kohë e krijoj.”6

Migranti definohet këtu si një person 
i huaj, subjekt i huaj dhe një un i huaj. Ai 
karakterizohet nga tri identietet: trupore, sociale 
dhe mendore. Fizikisht ai jeton në një ambient 
të huaj. Në rrafshin shoqëror ai e identifikon 
veten me bashkësitë në atdheun e tij (familien, 
fshatin, lagjen, komunën dhe kombin e tij) 
dhe rrethin e tij social në vendin e imigrimit 
(shoqatën, komunitetin, rrethin social). Në 
rrafshin mendor ai e demonstron un –in e tij si 
individ, i ndarë nga secili individ tjetër. 

Bazuar në konceptet e interakcionizmit 
simbolik (Mead) migrantët përgjithësisht, 
dhe mërgimtari shqiptar veqanërisht, mund të 
emërtohet një “i huaj”, i cili, duke u vendosur 
në një shoqëri dhe shtet tjetër, e ka marrë këtë 
emërtim. Mendimtari austriak Alfred Schütz e 
definon të huajin si “një të rritur të kohës dhe 
civilizimit tonë, i cili dëshiron që nga grupi, të 
cilit i afrohet, vazhdimisht të akceptohet ose, 
së paku, të tolerohet.”7 Për sociologun Georg 
Simmel i huaji duhet kuptuar “jo në kuptimin 
e shumanshëm të deritanishëm si një shtegtar, i 
cili sot vjen dhe nesër shkon, por si një person, 
që sot vjen dhe nesër mbetet.”8

Qenja  i  huaj  është  në fakt  n jë 
konstruksion. Në proceset kommunikative 
të bashkësive përcaktohen rregullat dhe 
kufijtë e komunikimit të brendshëm si dhe 
kufijtë në raport me individët a bashkësitë 
e jashtme. Përmes këtyre rregullave dhe 
kufijve konstruktohet statusit i të qenit 
i huaj. I huaji përceptohet si një person 
ndryshe për vendësit. Jo rrallë kjo tëhuajësi 
është e përceptueshme edhe për nga pamja 
fizike, ngjyra e lëkurës dhe gjuha. Fillimisht 
i huaji nuk shihet si individ më vete, por si 
pjesëtar i grupit të të huajve. Meqë kriteret e 
diferencimit nuk janë individuale, individët 
rreshtohen nga vendësit thjeshtë në një grup 
të caktuar etnik ose kulturor. Hamendjet e 
mënyrës së sjelljes me të, të menduarit rreth 
botës së tij jetësore, zakoneve e traditave të 
tij, e bëjnë vendësin të jetë tejet i kujdesshëm 
në raport me të huajin (imigrantin, refugjatin, 

2 Husserl, Edmund: „Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie“, Verlag 
De Gruyter; Auflage: 5. A., Berlin 1993.

3 Husserl, Edmund: Zur Phänomenologie der Intersubjektivität“, Texte aus dem Nachlass. Dritter Teil, 
Husserliana XV, hrsg. von Iso Kern, Den Haag 1973, f. 214.

4 Waldenfels, Bernhard: „Grundmotive einer Phänomenologie des Fremden“, Suhrkamp, Frankfurt am Main 
2006, f. 8.

5 Po aty, f. 115. 
6 Sartre, Jean-Paul: „Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie“, Roëohlt 

Taschenbuch Verlag 2001, f. 462. 
7 Schütz, Alfred: „Der Fremde. Ein sozialpsychologischer Versuch“, in: Ders.: „Gesammelte Aufsaetze“, Bd. 

2: Studien zur soziologischen Theorie, Den Haag 1972, f. 53 [1944].
8 Simmel, Georg: “Exkurs über den Fremden” in: Simmel, Georg: “Soziologie. Untersuchungen über die 

Formen der Vergesellschaftung”, Duncker & Humblot, Berlin 1908, f. 509-512.
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të ardhurin). Por me kohë për një pjesë të 
vendësve i huaji bëhet edhe tërheqës, meqë 
ai sjell diçka të re në jetën e vendësve, diçka 
alternative, diçka kualitative.

Momenti i parë i humbjes pjesërisht të 
karakterit të të qenit i huaj në një shoqëri tjetër 
është të mësuarit e gjuhës së vendësve. Përmes 
gjuhës i huaji përcjell botën e tij të të menduarit 
tek vendësit. Kështu shmanget pikëpamja se 
po bashkëveprohet në mes të dy të huajve, 
duke u forcuar përcepetimi se bashkëveprimi 
po ndodh në mes të një individi me individin 
tjetër. Këtu fillon edhe kompleksiteti i krijimit 
të marrëdhënjeve ndërnjerëzore në mes 
të të huajit dhe vendësit, besimit reciprok 
dhe akceptancës së ndërsjellë dhe me këtë 
mënjanohen paragjykimet dhe krizat.

Migrantët shqiptarë në Australi

Edhe migranti shqiptar në Australi është 
në fillim një i huaj për vendësit. Por, me kalimin 
e kohës migranti në Australi, përfshirë edhe 
migrantin shqiptar, nuk e ndjen veten më aq 
të huaj dhe nuk e demonstron më ndjenjën e 
qenies i huaj. 

Shpërngulja nga Shqipëria në Australi 
është një proces, i cili ka rrjedhur pandalshëm 
që nga shekulli 19-të. Supozohet se shqiptari i 
parë, i cili është vendosur në Australi, ka qene 
Naum Konxha, i ardhur në Australi në vitin 
1885. Ai është shpërngulur së bashku me 
gruan e tij angleze në Bisbane dhe vendosi që 
të kalojë jetën aty përgjithmonë. Imigranti i 
dytë shqiptar ka qenë Spiro Jani nga Himara, i 
cili ishte vendosur për të jetuar në Queensland 

në vitin 1908. Ata janë pasuar nga Kristo 
Zafiri nga Labëria dhe Dhimitër Ikonomi 
nga Dropulli, të cilët kanë ardhur me anije në 
vitin 1913 në Tovnsville.9 Më 29 Tetor 1924 
zbritën në Frementle (Australinë Perëndimore) 
Bektash Muharremi, Behxhet Emini, Rexhep 
Mustafa, Musa Ibrahimi dhe Riza Aliu.10

Deri në vitin 1933 nuk ka pasur regjistrim 
zyrtar të shqiptarëve në Australi. Në këtë vit 
numri i shqiptarëve të regjistruar ishte 770; 
shumica prej tyre në Queensland.11 Pas Luftës 
së Dytë Botërore, në vitin 1947, dyfishohet 
numri i shqiptarëve në Australi. Në vitet 60 
dhe 70 të shekullit të kaluar shpërngulet edhe 
një numër i shqiptarëve nga Kosova. Shumica 
e tyre ishin refugjatë ekonomikë, por edhe të 
përndjekur nga regjimi jugosllav dhe të rinjë që 
refuzonin të shërbejnë në Armatën Jugosllave. 

Sipas regjistrimit të popullsisë të vitit 
2011 sot jetojnë në Australi 13 142 shqiptarë, 
prej të cilëve rreth 9 000 e flasin gjuhën shqipe 
në shtëpi.12 (Por, kjo shifër zyrtare mundet të 
mos e paraqesë gjendjen reale. Është edhe një 
numër i banorëve që kanë prejardhje shqiptare, 
të cilët për arsye të ndryshme nuk e deklarojnë 
përkatësinë e tyre kombëtare shqiptare.) Në dy 
qytete shqiptarët ka një prezencë signifikante: 
në Sheparton dhe në Dandenong. 

Në Sheparton shqiptarët përbëjnë 1,1 
% të popullsisë.13 Shqiptarët e parë kanë 
ardhur këtu në vitin 1920; shumica prej tyre 
nga Korça. Ata jetonin kryesisht nga bujqësia 
dhe në mënyrë të veçantë nga pemëtaria. Kjo 
traditë është ruajtur deri më sot. Çdo vit, 
në muajin mars, nga Komuniteti Shqiptar 
organizohet “Festivali Shqiptar i të Vjelave” 

9 Ligjëratë e Ambasadorit të Australisë Mike Rann në Këshillin Shqiptar pë Marrëdhënie Ndërkombëtare, 
më 4. Shkurt 2015 në Tiranë: http://www.mikerann.net/assets/-Speeches-and-Lectures/4-Feb-2015Albania.
pdf, më 24.08.2015.

10 Australian Albanian Women’s Association: Kurbet – the continuing journey of Albanians in Victoria, Immigration 
Museum, Melbourne: http://museumvictoria.com.au/immigrationmuseum/ëhatson/past-exhibitions/kurbet/

11 James Jupp (ed.): “The Australian People - An Encyclopedia of the Nation, its People and their Origins” 
Cambridge 2001, f. 166.

12 Ligjëratë e Ambasadorit të Australisë Mike Rann (shih fusnotën 9).
13 Australian Bureau of Statistics: Greater Shapperton – Population, in: http://www.abs.gov.au/ausstats/

abs@.nsf/Previousproducts/LGA22830Population/People12004-2008?opendocument&tabname=Summar
y&prodno=LGA22830&issue=2004-2008&num=&vieë, 25.08.2015.
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në Sheparton, në të cilin pemëtarët shqiptarë 
prezentojnë pemët dhe produktet ushqimore 
shqiptare. Shkalla e integrimit të shqiptarëve 
në Sheparton dëshmohet me faktin se në 
nëntor të vitit 2015 shqiptari Dinny Adem 
është zgjedhur Kryetar i Qytetit.14

Në Dandenong 1,2 % e banorëve 
janë shqiptarë.15 Shumica prej tyre kanë 
prejardhje nga viset shqiptare në Maqedoni 
(Manastiri, Prespa, Struga etj.). Ata e 
banojnë një pjesë relativisht të madhe të 
qytetit. Shkalla e integrimit të tyre në këtë 
qytet është shumë e lartë në krahasim me 
qytetet tjera. Përmes lidhjeve të shumta 
që kanë krijuar me vendësit, kanë arritur 
që shqiptari Jim Memeti të zgjidhet në 
Këshillin e Qytetit dhe për dy mandate të 
zgjidhej edhe Kryetar i Qytetit. Memeti ka 
ardhur në Australi si fëmijë trevjeçar me 
familjen e tij nga Manastiri, është treguar 
si ndërmarrës i suksesshmë dhe shumë i 
suksesshmë edhe në politikë. 

Shqiptarët në Australi kanë shoqata të 
shumta në qytete të ndryshme. Shoqatat 
më të mëdha janë Komunitetet Shqiptaro-
Australiane me seli në Melbourne, Sudney 
dhe Sheparton. Edhe në Queensland, 
Australinë Jugore dhe Australinë Perëndimore 
shqiptarët janë të organizuar në formë të 
Komuniteteve Shqiptaro-Australiane dhe 
e festojnë 28 nëntorin si Ditë Kombëtare 
dhe Ditë të Flamurit të Shqiptarëve dhe 17 
Shkurtin si Ditë të Pavarësisë së Republikës 
së Kosovës. Në tri vitete fundit ngritet 
solemnisht të valojë në Sheshin e Federatës 
në Melbourne në çdo 28 Nëntor flamuri 
kombëtar shqiptar dhe çdo 17 Shkurt flamuri 
i Republikës së Kosovës. 

Shumë aktive janë edhe Shoqata 
Shqiptaro-Australiane e Gruas dhe Shoqata 

e të rinjëve “Albanian Connect”. Shoqata e 
Gruas ka organizuar me sukses ekspozita mbi 
historinë e shqiptarëve në Australi, përderisa 
“Albanian Connect”mirëmban një faqe të 
facebookut me zhvillimet më të reja nga 
Shqipëria, Kosova dhe viset tjera shqiptare. 

Në Dandenong funksionon që nga viti 
1970 Klubi i Futbollit “Dandenong Thunder 
Soccer Club”, i cili fillimisht quhej “FC 
Prishtina”. “Dandenong Thunder Succer Club” 
luan në Ligën e Parë Nacionale të Viktorisë 
dhe ka qenë në vitin 2012 kampion i Ligës. 

Në një lagje të Melbournit me emrin 
simbolik për shqiptarët St. Albans funksionon 
me sukses edhe Klubi Futbollistik “Shqiponja” 
me emrin zyrtar “North Sunshine Eagles FC”, i 
cili është krijuar në vitin 1975 nga migrantët 
shqiptarë. Ky klub bënë pjesë në Ligën e Parë 
të Shtetit Federal të Viktorisë. Përpos këtyre 
dy klubeve të futbollit egziston në shtetin e 
Viktorisë edhe klubi tjetër “Heidelberg Eagles 
SC”, i cili bënë gara në Ligën e Katërt të 
shtetit të Viktorisë. 

Në Australi janë aktive edhe shoqatat 
religjioze shqiptare: Shoqata Islamike 
Shqiptaro-Australiane me seli në Melbourne, 
Komuniteti Katolik Shqiptar në St. Albans, 
Shoqata Islamike Shqiptare në Sheparton, 
Shoqata Islamike Shqiptare në Dandenong etj. 

Ambienti i gjërë integrativ në Australi ka 
krijuar për shqiptarët mundësi të shumta për 
të qenë të suksesshëm në profesionet e tyre si 
në rrafshin social ashtu edhe në atë sportiv. 
Në mesin e personaliteteve të suksesshme 
shqiptare bëjnë pjesë shkrimtari Alex Buzo, 
ish Kryetari i Qytetit të Dandenongut Jim 
Memeti, Kryetari i Qytetit të Shepartonit 
Dinny Adem, gjykatësi Rauf Soulio, bokserja 
profesioniste Susie Ramadan, futbollisti 
Besart Berisha etj. 

14 Greater Shepparton: “Dinny Adem noë a Councillor - Albanian community leader Dinny Adem has been 
elected as the seventh Councillor today as a result of the count back process. Në: http://greatershepparton.com.au/
whats-happening/neës/news-article/!/456/post/dinnyvotedin, on Posted on Monday, 23 June, 2014 Monday 23rd 
of June, 2014.

15 Greater Dandenong City: Population – Spoken Languages, in: http://www.greater-dandenong.com/
document/18464/statistical-data-for-victorian-communities, 25.08.2015.
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Tipet dhe alternativat statusore të 
migrantëve shqiptarë në Australi

Ka dallime kohore, hapësinore dhe 
motivesh të lëvizjes së migrantëve shqiptarë 
në Australi. Varësisht nga këto kategori, sot 
mund të identifikohen pesë tipe migrantësh:
  Migranti ekonomik – i ardhur si punëtor, 

për të shfrytëzuar mundësitë më të mira 
për jetesë dhe punë: minator, bujk, 
blegtorë, pemëtar etj.;

  Migranti politik – i përndjekur për shkak 
të veprimtarisë politike, si kundërshtar 
i regjimit të Lidhjes Komuniste të 
Jugosllavisë ose regjimit komunist 
në Shqipëri; pas demonstratave të 
vitit 1981 në Kosovë u rrit numri i 
migrantëve politik;

  Refugjati i luftës – rreth 4 000 shqiptarë 
nga Kosova, të cilët patën ardhur gjatë 
Luftës në Kosovë (1999) në Australi, 
shumica prej të cilëve janë kthyer sërish 
në Kosovë;

  Refuzuesit e shërbimit ushtarak – 
një numër shqiptarësh nga Kosova, 
Maqedonia dhe viset tjera shqiptare tëish 
Jugosllavisë, të cilët nuk dëshironon t’i 
shërbenin armatës jugosllave;

  Migranti i lindur në Australi – personat, 
familjet e të cilëve kanë ardhur në 
Australi para se ata të lindnin.

Migranti shqiptar në Australi gjendet 
para tri alternativave statusore themelore:
  asimilimit – pështatja e plotë, e 

gjithanshme dhe bashkangjitja me 
shoqërinë australiane, në të cilën jeton 
dhe punon, e cila mund të shkojë deri 
atje sa të heqë dorë nga një numër i 
pakufizuar traditash, sjelljesh, dokesh 
dhe të konceptuari;

  integrimit – pjesëmarrja aktive në 
shoqërinë australiane, ku jeton dhe 
punon, përcjellja e vlerave dhe kulturës 
së vet në këtë shoqëri, duke ruajtur 
identitetin e vet;

  segmentimit – ndarja, ikja nga kontakti 

social me vendasit, getoizimi në bashkësinë 
e tij etnike me bashkëmërgimtarët nga 
vendi i vet.

Pavarësisht planeve të ndryshme 
jetësore pjesa më e madhe e migrantëve 
shqiptarë, në mesin e tri alternativave, në 
rrafshin e tyre social, preferojnë opcionin e 
integrimit, duke përceptuar atë si mundësi 
veprimi dhe shpresë për të ardhmen. 

Ambienti shtetëror dhe shoqëror për 
integrim në Australi është perfekt: migrantët 
e marrin nënshtetësinë australiane pas pesë 
viteve, integrohen në bashkësitë shoqërore 
dhe fillojnë ta ndjejnë veten “australianë”. 
Përmes integrimit shqiptarët në Australi 
nuk e demonstrojnë vetëm subjektivitetin e 
tyre si individë, por edhe lidhjen emocionale 
me atdheun e tyre. E gjithë kjo ndodh në 
një kornizë integrimi, e cila nuk e kërkon 
heqjen dorë nga atdheu, as formalisht dhe 
as joformalisht (psh. njihet dyshtetësia; 
nuk kërkohet heqja dorë nga shtetësia e 
mëparme).

Shumica absolute e shqiptarëve në 
Australi nuk heqë dorë nga shtetësia e 
dyfishtë. Në këtë mënyrë e mbajnë një lidhje 
simbolike, të pastër emocionale, madje ideale, 
me atdheun e tyre. Kjo duhet kuptuar si një 
shenjë e një nënkuptimi të ruhet vazhdimisht 
mundësia e rikthimit në një moment të 
caktuar. Ky lloj motivi i padeklaruar formalisht 
i migrantëve shqiptarë karakterizohet me një 
shkallë të lartë mundësie për mobilitet. 

Lidhja emocionale me atdheun nuk 
është njësoj e fortë te të gjithë migrantët 
shqiptarë në Australi. Migranti ekonomik, i 
cili, në kuadrin e mundësive, e viziton atdheun 
rregullisht (mesatarisht çdo të katërtin deri të 
pestin vit), ka ndjenja të tjera me emocionet 
e migrantit politik, i cili për decenie të tëra 
nuk ka mundur të vizitojë atdheun për shkak 
veprimtarisë së tij politike; dhe krejt ndiesi të 
tjera janë ato të migrantit të lindur në Australi, 
i cili nuk i ka përjetuar ngjarjet traumatike të 
ikjes nga Atdheu në kurrizin e tij, por i njeh 
ato nga tregimet e të tjerëve.
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Jeta sociale e migrantit shqiptar në 
Australi është jetë mes dy shoqërive, dy 
kulturave dhe dy shteteve. Ai preferon 
variantin e integrimit, identifikohet me 
komunitetitin e tij shqiptar në Australi, por 
edhe me shoqërinë vendëse australiane. Në 
mënyrë të veçantë një gjë e tillë vërehet në 
manifestimet e shqiptarëve në Melbourne dhe 
Sydney: nëse këndohet himni shqiptar, mund 
të dëgjohet shumë zëra të pjesëmarrësve, 
të cilët e këndojnë himnin kombëtar; kur 
këndohet himni australian, dëgjohen edhe 
më shumë zëra.

Migrantët shqiptarë në Australi nuk 
jetojnë pranë vendësve, por me vendësit. 
Nuk është një përjashtim, por një rregull 
pjesëmarrja e imigrantëve shqiptarë në jetën 

kulturore të vendësve. Rrethet kulturore 
shqiptare në Australi i tejkalojnë kufijtë 
përjashtues përballë kulturës lokale. Ato 
kanë krijuar një trekëndësh veprimi përmes 
interakscionit në mes të rretheve të tyre 
kulturore, kulturës në atdheun e tyre dhe 
kulturës vendore. Migrantët shqiptarë në 
Australi e kanë krijuar identietin e tyre si 
grup social. Ata janë jo vetëm një bashkësi 
“në vete”, siç do të shkruante Jean-Paul 
Sartre, por edhe një bashkësi “për vete”.16 
Qenien e një bashkësie “për vete” e kanë 
dëshmuar shqiptarët në Australi me rastin 
e mbështetjes së tyre për Lirinë e Kosovës. 
http://www.mikerann.net/assets/-Speeches-
and-Lectures/4-Feb-2015Albania.pdf, më 
24.08.2015
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REFLEKSIONE ANTROPOLOGJIKE 

MBI FEEDBACK-UN E KOMUNIKIMIT POLITIK 

NË DEBATET TELEVIZIVE; 

RASTI I EMISIONIT “OPINION” TË TV KLAN  

Aleksandër DHIMA
Universiteti Europian i Tiranës

E-mail: aleksander.dhima@uet.edu.al; 

PërmBledhje

Në këtë punim trajtohen disa aspekte antropologjike të dialogut politik në mjedise publike, 
nëpërmjet indikatorëve të etikës dhe retorikës, performancës së aktorëve politikë (në përputhje me 
“prerjen” e tyre kulturore), kulturës publike dhe “regjimit” të publicitetit që i jepet mesazhit politik.
Fjalë kyçe: etika në komunikim; kultura politike vs. kultura publike; komunikimi politik në televizion.
Fjalët kyçe: Punësimi, punësimi informal, sipërmarrja, ndarja profesionale

Social Studies 2016, 2 (10): 11-18

Prof. Dr. Aleksandër DHIMA është pedagog i Antropologjisë së Komunikimit në Fakultetin e 
Shkencave Sociale dhe të Edukimit; Departamenti i Komunikimit dhe i Marrëdhënieve me Publikun, 
në Universitetin Europian të Tiranës. Artikulli është një zgjerim i kumtesës së mbajtur në “Ditët e 
Studimeve Shqiptare III”, në Universitetin Europian të Tiranës, më 30 prill 2016. 

Emisioni “Opinion” i TV “Klan” 
është padyshim ndër më të ndjekurit 
në zhanrin e tij. Ndaj, publiku 

pretendon që gjuha e përdorur në ’të duhet 
të jetë së pari brenda kufijve të etikës dhe, 
së dyti, në përputhje me një kulturë politike 
të denjë pas 25 vjetëve demokraci që sapo 
kemi lënë pas. 

Por, çfarë po vazhdon të mos na pëlqejë 
në realitetin mediatik shqiptar? Deputetë, 
ministra, figura publike, të zgjedhur me votë 

popullore për të na qeverisur si dhe të tjerë 
të ardhur nga shoqëria civile, na prezantohen 
në ekran si intelektualë të vërtetë, të cilët 
mbizotërojnë tablonë, që na serviret qysh në 
fillim të debatit politik. Çfarë ndodh më tej? 
Sa hap e mbyll sytë gjithçka zhduket si me 
magji; spektatorit i duket vetja sikur ndodhet 
jashtë një kafeneje (p.sh. në “Bllok”), ku 
disa “të rrugës” bëjnë një debat “të nxehtë”. 
Kështu emisioni kthehet në një arenë të 
frikshme dyluftimi.
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Por, cili është feedback-u real që unë, si 
shumë të tjerë, përftojmë sa herë ndjekim 
këtë emision të shumëpritur? Kryesisht 
sharje, fyerje, akuza të ndërsjellta për 
korrupsion pa fund; dhe, ç’vjen më pas: “faji 
mbetet jetim”, siç ndodh rëndom në jetën 
e përditshme. Po të shkojmë më tej: një 
cinizëm i hapur në “gjuetinë e shtriganëve” 
meshkuj që cënojnë zonjat pjesëmarrëse në 
emision te jeta e tyre private, me demek për 
të zbehur imazhin e tyre politik; më keq 
akoma, meshkuj që u përmendin kolegëve 
të tyre deputetë (nga të dy anët e politikës) 
pjesëtarët e familjes, gjoja për të njëjtin 
synim. Ndërkohë, moderatori detyrohet të 
kthehet në një polic trafiku (se mban edhe 
një shkop në dorë!), duke e shëmtuar më 
tej atë “teatër”...

Ku mund ta kërkojmë një zgjidhje 
racionale për të shmangur të tilla “tallje” 
publike? Natyrisht, duke ndërruar së pari kodin 
etik. Për këtë detyrim madhor të politikës 
shqiptare na vijnë në ndihmë disa principe 
dhe paradigma të antropologjisë së komunikimit.

Disa dukuri të reja të komunikimit politik

Në erën e shteteve të konsoliduara, 
komunikimi politik nënkupton, në krye 
të herës, shkëmbimin e alternativave 
qeverisëse ndërmjet politikanëve në pushtet 
dhe atyre të opozitës. Megjithatë sot, ky lloj 
komunikimi përfshin një spektër të gjerë 
çështjesh që nisin me rolin e komunikimit 
në jetën politike, vijojnë me sondazhet e 
mendimit publik nga mediet dhe e mbyll 
qerthullin me marketing-un dhe reklamën 
politike. Ky përcaktim i gjerë lidhet me 
numrin gjithnjë më të madh të aktorëve 
veprues në skenën politike.

Në trajtimin e kësaj problematike, 
antropologjia përfshihet përmes analizës 
gjuhësore (kryesisht të semiotikës dhe 
retorikës), performancës së aktorëve politikë 
(në përputhje me “prerjen” e tyre kulturore), 
kulturës publike dhe “regjimit” të publicitetit 
që i jepet mesazhit politik.

Etika në të folur dhe sidomos në 
bashkëbisedime me natyrë politike merr një 
rëndësi të veçantë në disa grupe, mjedisi 
social i të cilëve nuk pranon kontestime, 
kuptime të dyfishta, shtrembërime apo 
fabrikime të fakteve gjatë ligjërimit. Një 
grupim i tillë fokusohet në komunikimin 
etik. Të gjithë pjesëmarrësit e përfshirë në 
proces pritet të sillen me ndershmëri dhe 
hapur me të tjerët. Në këtë rast vihet në 
provë ndërgjegjja e personave në atë se 
çfarë ata përfaqësojnë dhe transmetojnë te 
të tjerët. Respektimi i këtij parimi bën të 
mundur seriozitetin e tyre për kumtin që 
duan të përcjellin.

Komunikimi politik dhe nevoja për 
instalimin e etikës 

Komunikimi nuk mund të kuptohet 
dhe nuk mund të ekzistojë pa etikën, një 
element ky i domosdoshëm i jetës njerëzore, 
që duhet të “instalohet” domosdo në 
rrethanat e një lirie pa kufi në të folur. Etika 
në komunikim është terapia parandaluese 
që redukton stresin e marrëdhënieve të 
tensionuara, përmirëson “shëndetin” e 
marrëdhënieve “të ngrira”, mirëmban 
komunikimin demokratik dhe ka lidhje 
të ngushtë me sjelljet në veprimtarinë 
e përditshme. Një sjellje agresive, një 
poshtërim, lënia në harresë e një njeriu ose 
komuniteti të tërë, mosplotësimi në kohë i 
një detyrimi apo përgjegjësie ndaj qytetarëve 
etj, të gjitha këto janë shenjë e mungesës së 
etikës. Për hir të së vërtetës, ky variant spikat 
ende në shoqërinë shqiptare dhe është bërë 
pjesë e kulturës, duke ngulitur vrazhdësi dhe 
mediokritet në të folmen e përditshme, në 
marrëdhëniet me njëri-tjetrin, në mjediset 
ku zhvillohet ballafaqimi i ideve politike, si 
në rastin në fjalë.

Na qëllon që, sa herë kërkojmë të 
njohim të tjerët, pyesim se cilat janë normat 
etike me të cilat ata janë formuar apo janë 
të aftë të zbatojnë në veprimtaritë e tyre të 
përditshme. Substanca thelbësore e kësaj 
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analize e ka zanafillën qysh nga koha e 
Greqisë së lashtë dhe Aristotelit, i cili, në 
disa nga veprat e tij më të rëndësishme, 
analizon dallimin ndërmjet “ekonomisë” 
dhe “krematistikës” ose- e thënë ndryshe- 
ndërmjet “fitimit” si rezultat i punës së 
ndershme dhe “artit të pasurimit” ose 
fitimit të pandershëm. Ky shqetësim mund 
të përkthehet si veprim në emër të interesave 
të ngushta personale, përdorimit të forcës 
së pushtetit, shfrytëzimit të klientelizmit 
politik e ekonomik, përdorimit të retorikës 
demokratike dhe lirisë si mbulesë politike 
ndaj abuzimeve dhe korrupsionit etj, me 
qëllim të vetëm “fitimin me çdo kusht”, 
në rastin konkret: të kapitalit politik vetiak.

 Në këto rrethana nuk mund të flitet 
për etikë dhe, sigurisht, ajo nuk është bërë 
shprehi, sepse nuk është ushtruar në mënyrë 
sistematike që të bëhet më e pranueshme, si 
instrument që zgjidh ngërçet në komunikim. 
24 shekuj mbas Aristotelit, shoqëria, 
politika dhe biznesi shqiptar kanë mbetur 
partizanë të “krematistikës” aristoteliane: 
“I zoti është më i shkathti, ai që arrin të fitojë 
maksimalisht në çdo nivel, rrethanë apo stad 
të pushtetit politik, ekonomiko-financiar ku 
ndodhet dhe ka mundësi ta përdorë atë”. 
Duket se “merita” më e madhe në këtë mes 
është “aftësia për të fituar” dhe “fitimi me 
çdo mënyrë”. Pra, në thelb, është harruar 
humanizmi dhe, si rrjedhojë, edhe vetë 
etika që është e lidhur ngushtë me jetën e 
njeriut, me të gjitha veçoritë e personalitetit 
të tij. Puna, marrëdhëniet komunitare, 
jeta në familje, në veprimtaritë politike e 
shoqërore, gjendja emocionale, tensionet, 
grindjet, gëzimet, festat, humbjet, fitoret, 
marrëdhëniet me mjedisin natyror janë 
burim i etikës; ato përcaktojnë edhe 
përmbajtjen në komunikim (A. Dhima, 
2016, fq. 212-213).

Sa pak njerëz luftojnë sot për afirmimin 
e parimeve morale dhe vlerave demokratike! 
Kuptimi i thelbit të parimeve morale 
na jep çelësin për të kuptuar jo vetëm 
sjelljen e njerëzve, por edhe të sistemeve 

qeverisëse dhe autoriteteve. Tek e fundit, 
etika na ndihmon të kuptojmë kush është 
në të mirë të frymës së bashkëpunimit, 
të bashkëveprimit dhe të (bashkë)
përgjegjësive. Prandaj mungon ndjenja e 
komunikimit pozitiv, duke u kthyer në të 
kundërtën e saj, duke shpenzuar gjithçka, 
vetëm e vetëm që të “ulet” tjetri.

Të vjen keq që thelbin e elitarizmit 
në shoqërinë e sotme shqiptare e përbën 
provincializmi dhe jo lulëzimi i etikës së 
mirëfilltë. Sepse ne nuk kemi ende- midis 
të tjerash- një publik me përgjegjësi të 
vetëdijshme etike. Lidhur me këtë, Kristians 
shprehet: “Sikurse mbijetesa njerëzore varet 
nga mbrojtja dhe kujdesi i natyrës, po ashtu, 
dhe në të njëjtën shkallë, kërkohet një ’ekologji 
e kulturës’ ku bëjnë pjesë edhe mediat masive, 
një përkujdesje dhe një mbrojtje e saj” (C. 
Christians, 2003, fq. 75). Autori fajëson 
dhe gjykon me guxim e profesionalisht 
opinionin publik për përgjegjësi kolektive. 
Me “përgjegjësi kolektive” nënkuptohet, 
në këtë kontekst, detyrimi moral i publikut 
dhe i aktorëve që marrin pjesë në proceset 
sociale në përgjithësi, se si do të duhej të 
përcillej dhe të monitorohej komunikimi 
dhe informimi i shoqërisë.

Historia na dëshmon se shumë 
vende e shoqëri ia dedikojnë suksesin në 
zhvillimin ekonomik e social pikërisht rolit 
të etikës në sjelljen e individëve, bizneseve 
dhe institucioneve. Thelbi i këtij suksesi 
qëndron në kalimin nga stadi i “etikës së 
kufizuar individuale” në stadin e “etikës së 
përgjithësuar”. Etika e kufizuar i shpalos 
vlerat dhe detyrimet e saj vetëm në mjedise 
të ngushta familjare, klanore, politike, 
sociale apo biznesi; përtej këtij mjedisi, 
gjithçka është etikisht dhe moralisht e 
papranueshme. Ndërkohë, shumë vende 
të zhvilluara e kanë “mbjellë” tashmë edhe 
etikën e përgjithësuar në të gjitha format 
dhe mënyrat e mundshme që fillojnë me 
edukimin shkollor e universitar, me rolin e 
masmediave në shpërndarjen e normave më 
të mira etike, vijojnë me sjelljen dhe mbajtjen 
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e përgjegjësisë publike të vendimmarrësve 
dhe përfundojnë me ushtrimin e “presionit 
etik” nga e gjithë shoqëria ndaj çdo 
kategorie vendimmarrësish apo drejtuesish 
publikë. Me një fjalë, e gjithë shoqëria 
shqiptare dhe institucionet e saj duhet të 
bëjnë një hap të madh përpara në kuptimin 
dhe zbatimin e etikës në çdo hallkë të 
komunikimit shoqëror.

Nga sa u parashtrua më sipër, del 
përfundimi se etika në të folur luan një rol 
të madh në efektivitetin dhe besueshmërinë 
e bisedës. Në çdo mjedis kompetitiv të 
sotëm, sidomos në botën e biznesit dhe të 
politikës, tiparet sociale bëjnë që edhe vetë 
etika në të folur të pasqyrojë dallime midis 
kërkesave, synimeve dhe qëndrueshmërisë 
së profesionit përkatës. Për të qënë të 
suksesshëm- aq më tepër politikanët- duhet 
të përdorin sa më mirë etikën verbale në 
ballafaqimet publike. 

Kultura retorike dhe publike

Studimi i kulturës e zbaton teorinë 
dhe praktikën retorike për analizën, 
interpretimin dhe kritikën e jetës politike. 
Ky drejtim kërkimor e vlerëson retorikën 
si një mënyrë të prodhimit kulturor që 
u adresohet tensioneve dhe imagjinatës 
demokratike si të negociueshme përmes një 
game të gjerë performancash komunikuese, 
të cilat përfshijnë gjuhën, gjestet trupore dhe 
imazhin pamor. Ky projekt transformues 
është vizionar, për një botë më të drejtë dhe 
demokratike; ai kërkon që ne t’i marrim 
seriozisht detyrat që imponon konteksti 
bashkëkohor, përfshirë si diskurset shtypëse 
ashtu edhe ato rezistuese që mund të çojnë 
në pakënaqësi sociale; ato prekin ligjin 
dhe proceset juridike, etninë, feminizmin 
dhe seksualitetin, natyrën dhe mjedisin, 
pabarazinë klasore dhe ekonominë globale. 
Kjo ndërmarrje e guximshme kërkon një 
plan studimi ndërdisiplinor rigoroz.

Retorika ka ekzistuar si një disiplinë 
skolastike së paku qysh në Antikitet, ku ajo 

lidhej në mënyrë organike me historinë. Në 
ditët e sotme, ky koncept merr një përdorim 
më familjar; për këtë arsye, ai është 
mbithjeshtuar dhe denigrohet shpesh si një 
sinonim i thjeshtë i “gjuhës pa përmbajtje”, 
çka ka bërë që të “fshihet” një realitet më 
i thellë. Po t’i drejtohemi traditës, Platoni 
(429-347 p.K.) bënte një dallim të qartë 
midis retorikës dhe filozofisë: retorika- sipas 
tij- insiston që stili, mënyra e të folurit 
dhe mjedisi, në të cilin ne komunikojmë 
njëri me tjetrin, janë veti të brendshme të 
substancës së argumentit dhe japin efekt 
bindës te publiku që dëgjon. 

Në të vërtetë, kjo trashëgimi retorike, 
si praktikë e jetës sociale dhe politike, 
gjendet në një “tendosje” kritike me një seri 
binarësh modernë, si në përmbajtje ashtu 
edhe në formë, në tekst dhe kontekst, në 
praktikë dhe në teori, në produksion dhe 
në interpretim. Si një sfidë ndërdisiplinore, 
retorika përbën një orvatje pragmatike që ka 
qenë gjithmonë e kontestueshme, krijuese, 
e qendërzuar te audienca dhe që lidhet me 
mundësitë e ndërhyrjes bindëse dhe plot 
art në situata të veçanta te kontigjenti që 
dëgjon. Më tepër se sa një “mbulesë” ose 
mënyrë bindëse, që mund të përdoret 
edhe pa marrë parasysh etikën, besohet 
se retorika është mjet i një kritike që i 
angazhon njerëzit në përpjekjet e tyre për 
një botë më të drejtë. 

Nga ana tjetër, kërkimet në sferën e 
kulturës publike synojnë promovimin me 
mënyra jo instrumentale të imagjinatës 
demokratike përtej mundësive të çastit, duke 
angazhuar në kritikë strukturat ekzistuese 
dhe zakonet e ndërveprimit në grup. Nga ky 
këndvështrim, demokracia do të kuptohej 
si angazhim për të trashëguar dhe çuar 
më tej një sërë principesh dhe praktikash 
që përfshijnë drejtësinë, mospërputhjen 
e mendimeve, barazinë, lirinë, maturinë 
dhe “shpikjet” poetike. Ajo ndan me 
teoritë e sferës publike një sërë normash 
për promovimin e vizioneve demokratike 
që do të ndërmjetësonin vetëqeverisjen e 
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publikut. Megjithatë, këto lloj kërkimesh 
nuk ndajnë detyrimisht të njëjtat skema 
normative që artikulohen në disa sfera 
të veçanta publike, si ato që synojnë 
çtensionimin e politikës përmes konsensusit 
apo vendosjen e normave racionale në arena 
të kufizuara të debatit publik, p.sh. bisedat 
e fokusuara në studiot televizive. 

Kultura publike është e interesuar më 
tepër për historinë, estetikën, shpikjet, 
konsumin, pranimin dhe qarkullimin e ideve 
deri në atë masë sa ato bëhen të rëndësishme 
për imagjinatën demokratike dhe për 
nocionet vetëpasqyruese të publicitetit. Në 
fakt, kërkimet e kësaj sfere pasqyrojnë një 
përpjekje shumëdisiplinore me synimin e 
ekspertizës së çdo tipari të jetës publike, 
çka do t’i ndihmonte teorikisht kritikës 
konstruktive të demokracive aktuale dhe 
promovimit të shtrirjes së mëtejshme të 
imagjinatës demokratike.

Një model i përparuar i ndërthurrjes 
së studimeve retorike me kulturën publike, 
duke e vënë theksin te kritika e sistemit 
si angazhim në jetën demokratike, është 
sendërtuar në programet ndërdisiplinore 
të Departamentit të Komunikimit dhe 
Kulturës në Universitetin e Indianës 
(Bloomington, SHBA). Sipas këtyre 
programeve, bërja publike e retorikës 
është e rëndësishme për adaptimin dhe 
aktivizimin e lidhjeve sociale etike. Si projekt 
transformues, retorika dhe kultura publike 
bëjnë të mundur, në ndërthurjen e tyre, 
analizën, interpretimin dhe kritikën e jetës 
politike në teori dhe në praktikë. Përmes 
shqyrtimit të të dhënave konkrete se sa 
real është artikulimi dhe sajimi retorik i 
kërkesave demokratike, ky projekt synon 
të sfidojë pengesat që i bëhen lirisë dhe 
të nxisë zhvillimin e një qytetarie më 
pjesëmarrëse dhe të përgjegjshme. Projekti 
përfshin analizën e gjuhës së përdorur 
në demokraci, teorive social-politike dhe 
të imazhit vizual, si pjesë integrale e 
komunikimit ndërpersonal, mediatik dhe 
ndërkulturor. 

Bashkëlidhja e performancës 
me diskursin publik/politik 
të aktorëve pjesëmarrës 

 
Studimi i performancës na lejon të 

perceptojmë një gamë të gjerë aktivitetesh 
dhe praktikash njerëzore: nga shpjegimi 
i mënyrave të veshjes së përditshme, deri 
te mënyrat se si i organizojmë ngjarjet 
publike dhe artistike, duke i kuptuar ato 
në dy këndvështrime: social-kulturor dhe 
intim. Sfida për të hulumtuar praktikat 
komunikuese në kontekstin antropologjik 
kulturor përfshin tre perspektiva: së pari, 
ne i eksplorojmë format dhe praktikat 
komunikuese si mënyra veprimi për 
përmbushjen e qëllimeve sociale; së 
dyti, nëpërmjet performancës ne synojmë 
“poetikën” e praktikës komunikuese të 
dhënë, mënyrat se si janë zhvilluar aktet 
komunikuese dhe se si ekspozohet aftësia 
për komunikim; së treti, ne i njohim 
performancat si kategori të veçanta ngjarjesh, 
në formën e ritualeve, spektakleve, festivaleve 
ose shfaqjeve të tjera kulturore, në kuadrin e 
të cilave interpretohen dhe transformohen 
publikisht simbolet dhe vlerat e një shoqërie.

Në studimet e performancës përdoret 
një varietet metodash për të depërtuar 
dhe analizuar në imtësi parametrat e botës 
sociale, kulturore, ekonomike, politike si 
dhe të përvojave që prodhon një popull ose 
një grup i caktuar popullsie për t’u dalluar 
nga të tjerët. Objekt qendror i studimeve të 
kësaj natyre janë:
  Format e performancës së diskursit 

në një komunitet/ shoqëri, të cilat 
synojnë të jenë nga më të dukshmet, 
sa më publike, të memorizuara, të 
përsëritshme dhe qarkulluese.

  Organizimi social  i  s trukturave 
pjesëmarrëse dhe roleve, sa ndikon ai 
në angazhimin e njerëzve që marrin 
pjesë në ’të, në një formë praktike të 
caktuar.

  Konceptimi i publikut si bashkësi e 
ndërtuar në vazhdën e qarkullimit 
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të diskursit, i cili mund të përfshijë 
pjesëmarrës të pranishëm ose të 
shpërndarë.

  Trajtimi i medies si çdo formë tjetër e 
teknologjisë së komunikimit: nga ndërtimi 
i trupit njerëzor (laringut) deri te 
format e shkrimit, botimit, regjistrimit 
fonik, elektronik e televizual dhe 
“hipermedia”; të gjitha këto forma 
shihen si site të performancës.

  Performanca na drejton në subjekte të 
tjera studimore që përfshijnë tematikën 
gender, seksualitetin, ligjin, politikën, 
lëvizjet sociale dhe identitetet kulturore, 
sepse kategori të tilla janë krijuar edhe 
për qëllime performuese.
 
Siç shihet, studimi i performancës 

shërben si një “portë hyrëse” për kërkimet në 
fushën e jetës sociale, e cila transformohet, 
madje mund edhe të kritikohet, përmes 
praktikave të komunikimit. Kjo përparësi 
i detyrohet natyrës krijuese të përdorimit 
të gjuhës dhe të gjitha sistemeve semiotike, 
përmes të cilëve ne komunikojmë në 
kontekstin social-kulturor. Performanca ka 
edhe një përparësi tjetër: ajo ofron, me sa 
duket, lidhje reciproke midis praktikave 
të komunikimit në rrafshin mikro dhe 
proceseve më të gjera komunikuese, si në 
rastin e ideologjive/ formacioneve politike. 

Çfarë nënkuptohet me studim 
antropologjik të performancës? Praktika 
e kërkimit antropologjik social-kulturor 
detyron zakonisht një “zhytje” të thellë 
në specifikat e botës sociale të njeriut, 
nëpërmjet përdorimit të metodës së 
vëzhgimit me pjesëmarrje. Por, në rastin e një 
teksti (përgjithësisht të formës së shkruar 
ose filmike), antropologjia mund të japë 
një imazh interpretues të llojit “kush/ 
çfarë ka qenë”, pa e parë me sy “botën 
e brendshme” që pasqyrohet në tekstin 
përkatës apo atë çka ka përjetuar subjekti 
që flet në një emision televiziv. Përkundrejt 
antropologjisë, gazetaria dhe zhanre të 
ndryshme të saj e mbledhin informacionin 

që u duhet vërtet përmes angazhimit të 
drejtpërdrejtë, por ai është praktik (jo 
teorik), i qëllimshëm dhe i shënjestruar. 

Komunikimi politik në realitetin 
kulturor shqiptar

Shqipëria është një vend që ka kaluar 
jo pak vështirësi në ecurinë e proceseve 
politike. Sigurisht që rolin vendimtar në 
konsolidimin, forcimin, promovimin e një 
shteti serioz e luan politika dhe aktorët e 
përfshirë në ’të. Gjuha politike e përdorur ka 
qenë dhe vazhdon të mbetet e ashpër, fyese 
dhe madje kërcënuese, duke degjeneruar 
deri në përplasje fizike; jo të pakta kanë 
qënë rastet kur ne, si spektatorë, kemi parë 
“ndeshjen” e rradhës në televizion dhe 
kemi qënë dëshmitarë të “luftës verbale” 
ndërmjet “të zgjedhurve nga populli”. 
Megjithatë, komunikimi politik nuk ka vetëm 
këtë anë negative të tij; ai shndërrohet në 
një spektakël të vërtetë plot premtime dhe 
zotime në periudha fushatash elektorale dhe 
ky komunikim luan një rol kyç në rezultatin 
përfundimtar të zgjedhjeve. Është shumë e 
rëndësishme të dish të “luash” me fjalën, të 
thuash të vërtetën përmes gënjeshtrës, të 
bindësh edhe pa qënë vetë i bindur.

Me zhvi l l imin e  teknologj i së , 
komunikimi politik është bërë media-addicted 
(i varur nga media). Nuk është vetëm 
media tradicionale ajo që shfrytëzohet, por 
sot mediat virtuale, si email-et, facebook-u, 
twitter-i, blog-et etj, po përdoren për 
komunikime të shpejta dhe me pak kosto. 
Kjo është moda e re e politikanëve që po 
gjen përdorim edhe në vendin tonë. Ajo 
çfarë i mungon jetës politike në Shqipëri 
është përballja në debat “ballë për ballë” e 
kandidatëve apo politikanëve: gjithësecili 
replikon në distancë dhe “hedh” ftesa 
për debat, por këto të fundit mbeten 
spontane. Progres-raportet e hartuara 
nga institucionet evropiane kanë theksuar 
vazhdimisht problemin e mungesës së 
dialogut politik në Shqipëri. Kërkesat e 
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vazhdueshme për t’u ulur në tryeza të 
përbashkëta kanë rënë në “vesh të shurdhër” 
apo janë përdorur si justifikime për të 
sulmuar palën kundërshtare. Si rezultat, kjo 
dukuri është bërë pjesë e komunikimit politik 
të tyre, sigurisht në favor të vetes.

Deri më sot, komunikimi politik në 
Shqipëri ka krijuar një situatë paradoksale që 
ka zbehur dallimin primar mes „të vërtetës” 
dhe të “pavërtetës”, ligjit dhe antiligjit, 
të moralshmes dhe të pamoralshmes, 
kur antropologjikisht duhej të ndodhte e 
kundërta: që e vërteta të atestohej përmes 
normave dhe vlerave të reja të një demokracie 
funksionale. Ky relativizëm ekstrem ndaj 
së vërtetës dhe hapësira e gjerë e „të 
pavërtetave” apo “gjysmë të vërtetave” i ka 
lodhur qytetarët e këtij vendi, i ka mpirë 
në veprimin e tyre politik, u ka „vrarë“ 
shpresën për një të ardhme demokratike. 
Demokracia shqiptare vërtet është në 
evolucion, por- përsa i përket cilësisë- ajo 
duket se është ende e brishtë. Demokracia, 
nga vetë natyra e brendshme e saj, është një 
proces dhe, si e tillë, përmban si mundësinë 
e përsosjes, ecjes përpara dhe konsolidimit, 
ashtu edhe mundësinë e stanjacionit, 
krizës, deformimit, madje edhe të kthimit 
prapa. Në thelb, si çdo proces tjetër, edhe 
demokracia shoqërore ka kontradiktat e saj, 
vështirësi e probleme të natyrës objektive, 
por dhe të natyrës subjektive.

Klasa politike në Shqipëri shfaq sot 
në një masë të madhe, madje tronditëse, 
mangësi në njohjen e principeve bazë 
të përmbajtjes dhe të funksionimit të 
demokracisë e të shtetit ligjor. Ajo shfaq 
në qëndrimet dhe punën e saj një kulturë 
të cekët demokratike, ku mungojnë 
qëndrimet dhe zgjidhjet e sigurta, efektive, 
funksionale; në vizionin e saj vihet re një 
amalgamë idesh dhe përvoja praktike 
që përziejnë ndjeshëm ide të kundërta, 
mospajtuese për shtetin dhe qeverisjen, që 
nga mentalitetet bajraktariste/ autoritariste 
e komprometuese deri tek ato komuniste. 
Këto mentalitete e përvoja kanë një 

ndikim të madh në qëndrimet, mendimet 
dhe veprimet e klasës politike. Mund 
të justifikohej kjo mungesë e kulturës 
demokratike në fillim të procesit, por nuk 
mund të justifikohet fakti që në këto 25 
vjet nuk janë bërë përpjekje serioze apo të 
organizuara për të mbushur boshllëkun me 
kulturën e demokracisë.

Natyrisht, kjo është një ndërmarrje 
e vështirë, sepse kërkon një konceptim 
të gjerë për kulturimin demokratik të 
njerëzve. Mendja e qeverisësve ndriçohet nga 
dijet politike, ndërsa qytetërimi vjen- në rradhë 
të parë- nga të nxënit e të qeverisurve. Vetëm 
kjo dikotomi sinergjike mundëson një vizion 
të plotë e të qendrueshëm që i hap rrugë 
zhvillimit të demokracisë dhe efektivitetit 
të qeverisjes; vetëm nëpërmjet kësaj 
rruge do të plotësohej “zgjimi” i vërtetë 
demokratik dhe qytetaria e shumëpritur 
e shoqërisë sonë. Sa më parë të realizohet 
ndëgjegjësimi për ndryshim, aq më shpejt 
do të çlirohemi nga dukuritë e mprehta 
negative dhe aq më lehtë do të bëhet kalimi 
i shumëpritur i demokracisë shqiptare, nga 
e brishtë në të konsoliduar e funksionale. 
Kjo kërkon një konceptim të gjerë për 
edukimin demokratik të njerëzve, sepse 
vërtet ka rëndësi instalimi i institucioneve 
demokratike dhe rregullimi ligjor i tyre, por 
demokracia funksionon kur edhe njerëzit i 
njohin institucionet demokratike dhe sillen 
ndaj tyre po ashtu në mënyrë demokratike.

Me sa duket, forma në të cilën është 
zhvilluar deri tani ky lloj komunikimi 
mund të quhet komunikim politik made in 
Albania. Përditë flasim për integrim të 
Shqipërisë, për “ecje me hapa të shpejtë 
drejt BE-së”. Por si mund të ketë integrim 
pa komunikim? Si mund të jemi “një zë” 
kur të gjithë bëjnë “zhurmuesin”? Për 
sa kohë do të jenë të mbyllura hapësirat 
bashkëpunuese dhe nuk do të ketë 
tolerancë, komunikimi do të vazhdojë 
të jetë moskomunikim dhe pasojë e tij 
do të jemi ne, të cilët kemi zgjedhur të 
udhëhiqemi nga “të pakomunikueshmit”.
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Anthropological reflexions on the feedback of political communication in TV debates; 
the case of the emission ”Opinion” (TV Klan) 

 “Opinion” on TV Klan is undoubtly of the most followed transmissions in its genre. The 
audience pretends that the language used during this TV show should be within the limits of 
an ethical discourse and in accordance with the political culture, because the democratic health 
of Albania lies, to a large extent, in the ethical nature of its citizens and political representatives.

 In this article the author is going to discuss about some anthropological aspects of political 
dialogue in public spaces through the ethical and rhetoric indicators, political actor’s performance, 
public culture and the “regime” of publicity.
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Ismail Kadare me krijimtarinë e tij 
ka prekur periudha kyçe të historisë 
mesjetare dhe moderne të popullit 

shqiptar. Ai ka përfshirë në romanet e tij 
ngjarje dhe motive nga koha para-osmane, 
kryengritjen e Skënderbeut, periudhën e 
sundimit osman, turbullirat që ndoqën 
shpalljen e pavarësisë, luftën partizane për 
çlirimin e Tiranës, periudhën socialiste 
dhe sidomos ndërprerjet e marrëdhënieve 
të Shqipërisë me Bashkimin Sovjetik e 
më pas me Kinën, atmosferën e terrorit 
komunist etj. Motivi qendror që ndeshet 
në shumicën e veprave të tij madhore që 
nga vitet 60 të shekullit të kaluar është 
qëndresa e popullit shqiptar në histori. 
Edhe pse gjatë komunizmit Kadareja 
lavdërohej nga kritika zyrtare si një nga 
përfaqësuesit kryesorë të letërsisë së 
realizmit socialist, ai në disa prej veprave të 
tij ka përdorur një gjuhë dykuptimëshe, që 

mund të interpretohet edhe si një kritikë e 
maskuar e totalitarizmit komunist. Madje 
në dorëshkrim ai ruajti edhe vepra që 
ishin në mënyrë të hapur armiqësore ndaj 
regjimit komunist dhe që u botuan pas 
rënies së tij. 

Në vitet e tranzicionit paskomunist, 
Kadareja e ka përdorur kapitalin e tij 
profesional si shkrimtari më i njohur 
shqiptar brenda dhe jashtë vendit për t’u 
paraqitur si një ndër intelektualët më në zë 
që prononcohen për çështje të rëndësishme 
publike. Një çështje qendrore për të 
cilën ai është përkushtuar si intelektual 
publik është integrimi i vendit të tij në 
Bashkimin Evropian. Në një numër esesh 
dhe intervistash të botuara në Shqipëri dhe 
në shtypin evropian, ai ka marrë përsipër 
rolin e ndërmjetësit midis atdheut të tij dhe 
“Evropës”, për të sheshuar keqkuptimet 
e ndërsjella që, sipas tij, kanë penguar 
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apo ngadalësuar afrimin dhe pranimin e 
Shqipërisë në “kontinentin mëmë”. Të 
gjitha këto i japin veprës së tij letrare dhe 
eseistike një karakter të fuqishëm politik, 
jo në kuptimin e politikës partiake, por 
në atë të angazhimit për krijimin dhe 
përhapjen e përfytyrimeve dhe ideve 
që kanë të bëjnë me thelbin e historisë 
së kombit dhe misionin e tij. Kjo është 
arsyeja pse një kritik ka shkruar se “çdo 
faqe e historisë së saj [Shqipërisë], të 
kaluar e të sotme, e ka jehonën në veprat 
që ai ka shkruar. Krijimtaria e Kadaresë 
është një enciklopedi artistike e fateve të 
këtij vendi” (Çaushi, 2004: 241). Në këtë 
mënyrë, krijimtaria e Kadaresë është një 
shembull i “letërsive luftarake”, të cilat 
janë të angazhuara politikisht, përshkohen 
nga ndjenjat kombëtare dhe janë terren 
për të ngritur pretendime të ekzistencës 
kombëtare në arenën ndërkombëtare. 
Letërsi luftarake janë sidomos ato të 
popujve të vegjël të dominuar për pjesën 
më të madhe të historisë së tyre nga 
perandori dhe pushtues të huaj. Për 
rrjedhojë, te veprat e shkrimtarëve të tyre 
më të mëdhenj pashmangshëm spikat 
tema e mbijetesës dhe e fatit të kombit 
(Casanova, 2011). 

Në studime të tjera kemi vërejtur 
se shumë prej veprave letrare dhe eseve 
të Kadaresë përshkohen nga ligjërimi 
i orientalizmit (shih p.sh. Sulstarova, 
2013). Me orientalizëm këtu në radhë të 
parë kuptojmë “një mënyrë të menduari, 
e mbështetur në dallimin ontologjik 
dhe epistemologjik që bëhet ndërmjet 
‘Orientit’ dhe (të shumtën e herëve) 
‘Oksidentit’” (Said, 2009: 24). Në 
ligjërimin e orientalizmit, Oksidenti apo 
Perëndimi apo Evropa zë pozitën më të 
lartë dhe shenjon të mirën, përparimin, 
arsyen, të ardhmen apo qytetërimin 
“tonë” perëndimor, ndërsa Orienti apo 
Azia shenjon të keqen, prapambetjen, 
të shkuarën apo ekzotiken. Ky dallim u 
formua në Evropën Perëndimore si një 

mënyrë për t’u marrë me kulturat, fetë 
dhe kundërshtarët politikë në rajonet e 
Levantit, Magrebit, e mandej edhe të 
Evropës Lindore, Azisë Qendrore dhe 
Lindjes së Largët. Në kohërat moderne, 
orientalizmi është i lidhur ngushtë 
me zgjerimin perëndimor nëpër botë 
dhe me ideologjitë e kolonializmit e 
imperializmit. Kësisoj, në kulturën dhe 
artet perëndimore, orientalizmi ofron 
“pikënisje për teori të përpunuara, për 
epose, romane, përshkrime shoqërore dhe 
raporte politike lidhur me Orientin, me 
njerëzit e tij, zakonet, ‘mendjen’, fatin e 
kështu më tej” (po aty: 25). Orientalizmi 
modern i lindur në Perëndim udhëtoi 
edhe në kultura të tjera në Evropë e përtej, 
sepse kombet që po modernizoheshin i 
ndërtuan identitetet e tyre në pasqyrën 
e Oksidentit. Për pasojë, siç e shpreh një 
historian, “në një epokë të modernitetit 
të dominuar nga Perëndimi, çdo komb 
krijon Orientin e tij” (Makdisi, 2002: 
768). Në orientalizmin shqiptar, që erdhi 
në jetë me lëvizjen politike dhe shoqërore 
të Rilindjes Kombëtare, orientalët kryesorë 
të kombit shqiptar janë turqit dhe turqit 
kanë mbetur deri në ditët tona “tjetri” 
aziatik që kërcënon identitetin evropian 
të shqiptarëve (Sulstarova, 2013). Imazhi 
i shqiptarëve që ndeshim në romanet dhe 
esetë e Kadaresë është ai i një populli 
të lashtë me rrënjë evropiane, kultura 
popullore e të cilit, e përcjellë gojë më 
gojë ndër breza, shfaq një ngjashmëri 
të madhe me kulturën e lashtë greke. 
Ky popull, në një fazë të historisë së tij 
të pashkëputur evropiane, u përball me 
pushtimin “barbar” të turqve osmanë 
të ardhur nga Azia. Motivi që lidh një 
pjesë të rëndësishme të krijimtarisë së 
Kadaresë është pikërisht qëndresa dhe 
mbijetesa e kulturës evropiane të popullit 
shqiptar gjatë “kohës së errët” të sundimit 
gjysmëshekullor osman (po aty: kap. 5).

Mbështetur te hulumtimet e mia 
të mëparshme, ky artikull vazhdon 
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eksplorimin e ligjërimit orientalist tek 
krijimtaria e Kadaresë, këtë radhë duke 
u përqendruar te përdorimi i trupave 
për të artikuluar dallimet midis botës 
evropiane dhe asaj osmano-islamike. Trupi 
i njeriut është vendndodhja për ndërtimet 
e dallimeve gjinore, etnike apo racore 
dhe këtu ne eksplorojmë ato përshkrime 
të trupave në veprat letrare dhe esetë e 
Kadaresë që synojnë të paraqesin te lexuesi 
kontrastin midis “neve” dhe “atyre”. Duke 
u pozicionuar si shkrimtar brenda ligjërimit 
orientalist, Kadareja ka qenë në gjendje 
që të krijojë një botë imagjinare osmane 
që është ekzotike, mizore, despotike, 
groteske dhe e ndryshme nga bota “jonë” 
shqiptare. Edhe pse kemi të bëjmë me trill 
(fiksion) letrar, ky sidoqoftë i referohet 
periudhës historike të sundimit osman në 
trevat shqiptare dhe mbështetet te tezat e 
historiografisë shqiptare mbi natyrën dhe 
domethënien e sundimit turk në Shqipëri. 
Botimi i romanit Kështjella i Kadaresë në 
frëngjisht, në vitin 1972, u shoqërua me 
një parathënie të historianit Aleks Buda 
(2000), në mënyrë që ata lexues francezë 
që nuk e njihnin historinë e Shqipërisë të 
kuptonin saktë kuadrin historik brenda të 
cilit vendosen ngjarjet e romanit. 

Megjithatë, bota imagjinare, despotike 
dhe mizore osmane e Kadaresë është, si të 
thuash, një parabolë e distiluar prej tij jo 
vetëm nga Perandoria historike Osmane, 
por edhe nga shtete e tjera orientale. 
Sipas një hipoteze që ai ngre, lindja e 
tragjedisë greke pasqyron tmerret, ankthet 
dhe krimet e shteteve diktatoriale që 
ndodheshin në lindje të Greqisë së Lashtë: 
Perandoria Perse, Perandoria Hitite, 
Perandoria Asiriane-Babilonase dhe Egjipti 
i faraonëve. Shekuj më pas, të njëjtën 
atmosferë tmerri shkrimtarët ballkanikë 
do ta gjenin te Perandoria Osmane, e 
cila jo vetëm që shtrihej në territoret 
e këtyre perandorive të antikitetit, por 
edhe ndante me to të njëjtat karakteristika 
dhe gjithashtu ishte edhe pararendëse e 

perandorive moderne naziste e sovjetike. 
Elementi themelor i Perandorisë Osmane, 
që përbën thelbin e shteteve despotike të 
të gjithë kohërave, është burokracia e saj, 
të cilën Kadareja e quan “përbindshëm 
i makthshëm” dhe “makineri infernale”. 
Sipas tij, tipari totalitar i burokracisë 
osmane është kuptuar më së miri nga 
shkrimtarët ballkanikë, por jo nga ata 
perëndimorë apo turq. Të parët kanë 
parë nga jashtë një perandori ekzotike, 
ndërsa shkrimtarët turq kanë qenë shumë 
pranë saj për ta parë siç duhet (Kadare, 
1990: 169; Kadare & Faye, 2007: 32-33). 
Ndërsa optika e shkrimtarëve ballkanikë, 
midis tyre edhe e Kadaresë, duket se është 
ajo “midis” jashtësisë dhe brendësisë, sepse 
bazohet te perspektiva e popujve që dikur 
kanë qenë të sunduar prej Perandorisë 
Osmane, por që tani janë subjekte sovrane 
në Evropë. Në të vërtetë, pavarësisht 
hipotezës që ngre Kadareja, modeli 
sociologjik i qeverisjes dhe shoqërisë 
osmane që gjendet në romanet e tij është 
ai i “despotizmit oriental”, i formuluar 
së pari nga Monteskjeja te Fryma e ligjeve 
dhe më pas i përhapur gjerësisht te shumë 
intelektualë perëndimorë që kanë shkruar 
për dallimet midis Evropës dhe Azisë, 
përfshirë Maksin dhe Veberin. Sipas këtij 
modeli, në shoqëritë aziatike sundimtari 
ndodhet mbi ligjin dhe ka pushtet të 
pakufizuar mbi nënshtetasit e tij, të cilët i 
trajton si skllevër. Këto tipa shoqërish janë 
statike dhe nuk mund të ndryshojnë lehtë, si 
pasojë e dinamikave të brendshme, prandaj 
ndryshimi cilësor mund të vijë vetëm nga 
jashtë tyre. Edhe pse “despotizmi oriental” 
u formua gjatë debateve iluministe në 
Evropë mbi pushtetin e monarkisë dhe 
të drejtat e qytetarisë dhe paraqiste veçse 
një karikaturë të Perandorisë Osmane në 
epokën e saj të rënies, si model teorik i 
dallimeve midis shoqërive evropiane dhe 
aziatike, ai pati një ndikim të madh mbi 
orientalizmin akademik, sociologjinë 
dhe historiografinë perëndimore. Ai nuk 
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është zhvlerësuar akoma përfundimisht, 
me gjithë shtimin e hulumtimeve të 
dhjetëvjeçarëve të fundit që paraqesin një 
pamje tjetër të qeverisjes në Perandorinë 
Osmane (p.sh. Barkey, 2008). Sigurisht që 
kemi të bëjmë me anakronizëm atëherë kur 
Kadareja i vesh burokracisë së Perandorisë 
Osmane cilësi të burokracive të shteteve 
totalitare të shek. XX dhe ndonjëherë është 
një anakronizëm fatlum, sepse analogjia 
me Perandorinë Osmane i ka mundësuar 
kritikën ndaj sistemit komunist dhe e ka 
ruajtur nga përndjekja politike, si p.sh. te 
Nëpunësi i Pallatit të Ëndrrave. Mirëpo, 
te krijimtaria dhe angazhimi i Kadaresë 
si intelektual publik, modelet letrare nuk 
janë të ndara nga historia dhe realiteti i 
sotëm. Orientalizmi përbën perspektivën 
me të cilën gjykon procesin e integrimit 
evropian të shqiptarëve dhe për rrjedhojë, 
ai herë pas herë i ka rënë kambanës së 
alarmit për rikthimin e Orientit dhe të 
“neo-otomanizmit” në Shqipëri.

Ndërsa sa më sipër kemi pasur rastin 
t’i shprehim edhe tjetërkund, shpresojmë 
se ky artikull do të hapë rrugën për 
hulumtimin e përdorimit politik të trupit 
në letërsinë e Kadaresë. Trupi i njeriut ka 
shërbyer si një metaforë e përhershme 
për marrëdhëniet shoqërore dhe politike. 
Jo vetëm që fraza “trupi politik” shenjon 
organizimin politik, por edhe pjesë të 
trupit janë përdorur përherë si metafora 
për grupet apo institucionet e ndryshme 
shoqërore e politike. P.sh. në Mesjetë, 
mbreti gjithmonë është parë si koka e 
trupit politik, ndërsa ushtria si krahët e 
këtij të fundit, duke vazhduar me radhë me 
klerin si zemra, fshatarësia si këmbët etj. 
Përtej përdorimit metaforik, trupi politik 
është i themeluar mbi dhe nëpërmjet 
trupit fizik. Pushteti politik e ka rrënjën 
në pushtetin mbi trupin (“biopushteti” siç 
e emërton filozofi francez Mishel Fuko) 
dhe pushteti i shtetit disiplinon, policon, 
kontrollon dhe kujdeset për jetët dhe 
trupat e nënshtetasve/qytetarëve (p.sh. 

ligjet pro/kundër abortit, apo institucione 
dhe praktika si ushtria, burgjet, shkollat, 
censuset, përkrahja shoqërore etj.). 
Biopushteti ka gjetur përfaqësim në 
letërsi, por edhe vetë letërsia është vënë 
drejtpërsëdrejti në përdorim të qeverisjes 
së shpirtrave dhe trupave të qytetarëve, 
siç ka ndodhur me letërsinë e realizmit 
socialist në vendet ish-komuniste, e cila 
ishte pjesë e një aparati kulturor, politik 
dhe didaktik për krijimin e njeriut të ri.

Publicisti flamand Piet de Moor 
(2007: 45-48) ka vërejtur në veprat e 
Kadaresë një marrëdhënie të ngushtë të 
trupit me politikën. Ky vrojtim mund të 
ilustrohet me shumë pjesë nga romanet 
e Kadaresë. Kështu, te Viti i mbrapshtë, 
fanatikët myslimanët shqiptarët i kërkojnë 
princit gjerman Vid që të bëhet synet 
dhe vetëm pas heqjes së kësaj pjese të 
vogël të lëkurës premtojnë që ta njohin 
si sovran legjitim të Shqipërisë. Po te 
ky roman gjejmë diplomatët e huaj të 
akredituar në Shqipëri duke shkëmbyer 
sekrete diplomatike mbi trupin e një 
prostitute me të cilën flenë dhe kjo e 
fundit fillon dhe ëndërron për rolin e 
saj në politikën e historinë e shtetit të ri. 
Në romanin Gjenerali i ushtrisë së vdekur, 
një gjeneral italian dërgohet në Shqipëri 
që të marrë mbetjet e trupave të vdekur 
të ushtarëve italianë të Luftës së Dytë 
Botërore. Një episod në fund të romanit 
Koncert në fund të dimrit ka në qendër 
një punëtor shqiptar që i shkel këmbën 
një kolegu kinez në fabrikë. Ky incident i 
vogël kthehet në një çështje diplomatike 
në mesin e marrëdhënieve të tensionuara 
midis dy vendeve komuniste. Personazhi 
kryesor i një romani tjetër, Jeta, loja dhe 
vdekja e Lul Mazrekut, është një ushtar 
shqiptar në shërbim në një qytezë pranë 
kufirit në periudhën e fundit të sundimit 
komunist. Ai urdhërohet nga eprorët që 
të shtiret si i vdekur në publik, sikur është 
trupi i dikujt të vrarë nga rojet kufitare – 
në këtë mënyrë duke luajtur lojën makabër 
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të shtetit për t’i shtirë tmerrin popullatës 
dhe për të shkurajuar orvatje të tjera për 
kalimin e kufirit. 

Gjithashtu, Kadareja e përdor metaforën 
e trupit apo të mishit për t’iu referuar 
kombeve. Në një nga romanet e tij, një 
personazh mediton për kombet rebele të 
Perandorisë Osmane dhe një mendim që i 
vjen në kokë është që do të ishte më e mira 
për shtetin nëse do të hiqte qafe disa nga 
pjesët e tij që e shqetësojnë, “si njeriu që heq 
nga trupi mishin e huaj” (Kadare, 1989: 
18). Vite më vonë, në esenë Identiteti 
evropian i shqiptarëve, Kadareja shkruan 
se kombi shqiptar u dëmtua në trup e 
në shpirt nga sundimi i gjatë osman. 
Përveç kësaj, kombi shqiptar “e ka ndier 
në mishin e tij” lemerinë e përjashtimit 
nga Evropa, sepse strategjia e ndjekur 
nga shovinistët fqinjë ishte paraqitja e 
shqiptarëve myslimanë si “mish i huaj” 
i Evropës dhe si rrezik për qytetërimin 
evropian (Kadare, 2006: 27, 17, 18). 

Veçanërisht Kadareja në veprat e tij 
përfshin gjymtimet trupore për ndërtimin 
e pamjeve mizore, “barbare” e groteske 
nga historia e Perandorisë Osmane. Për 
shembull, në një roman ai përshkruan 
“koleksionistët” në ushtrinë osmane që 
vraponin pas betejës për të mbledhur pjesë 
nga trupat e armiqve të vrarë – dhëmbë, 
gishta, gërsheta, veshë, thonj apo vetulla – 
për t’ua shitur më pas të pasurve në qytete 
(Kadare, 1981[IV]: 46). Në një tregim, 
sulltani përpiqet të shrrënjosë efektet e 
dëmshme të syve të këqij me anë të një 
fushate të verbimit të detyruar apo vullnetar 
të atyre që dyshohen apo denoncohen se 
kanë sy të keq (Kadare, 1991: 316-362). 
Me anë të këtij varianti grotesk të gjuetisë 
së dikurshme të shtrigave dhe të shpikjes 
së pareshtur të “armiqve të popullit”, 
Kadareja na tërheq vëmendjen te atmosfera 
terrorizuese që shtetet diktatoriale dhe 
totalitare janë të detyruara të krijojnë për 
t’u mbajtur në këmbë. Një tjetër episod 
nga romani Kështjella është tregues shumë 

i mirë i mënyrës se si Kadareja përmes 
gjymtimit të trupit njerëzor përcjell te 
lexuesi “barbarinë” e injorancën orientale 
dhe njëkohësisht na ka ofruar një arsye 
të rëndësishme pse Perandoria Osmane 
mbeti mbrapa zhvillimit material dhe 
shkencor të Perëndimit. Episodi në fjalë 
është i ndërtuar rreth masakrimit të një 
mekaniku të artilerisë prej një grupi 
jeniçerësh. Mekaniku kishte llogaritur 
gabim trajektoren e gjyles së topit dhe kjo 
e fundit, në vend që të godiste bedenat e 
kështjellës arbërore, ra mbi jeniçerët që po 
i ngjiteshin murit. Jeniçerët e zemëruar për 
vrasjen dhe plagosjen e shokëve të tyre dhe 
për dështimin e sulmit mbi kështjellë bëjnë 
vetëgjyqësi, jo vetëm duke e vrarë teknikun 
e shkretë, por edhe duke ia shfytyruar 
trupin. Një shfryrje e tillë nuk ishte e lidhur 
vetëm me hakmarrjen, por buronte nga 
një gjendje psikologjike e caktuar që na e 
zbulon shkrimtari në citatin e mëposhtëm: 

Kur u afruan fare pranë, ndërsa po kërkonin 
me sy trupin e të ekzekutuarit, ata panë disa 
xhenjerë që po hidhnin diçka me lopata në 
një tezgë. Kjo diçka nuk ishte as trup, as 
gjymtyrë, as copa gjymtyrësh. Ishte diçka 
e përzier midis dheut, mishit, kockave 
dhe gurishteve të vogla, të bëra njësh nga 
furia e papërmbajtur e jataganëve dhe e 
sëpatave… Ca jeniçerë, që kishin mbetur 
atje, vështronin të hutuar dy funksionarët 
e lartë. Ishin, me siguri, nga ata që kishin 
marrë pjesë në masakër…. Pak kohë më 
parë ata kishin qëlluar mbi mekanikun me 
gjithë urrejtjen dhe njëkohësisht frikën 
që ndienin nga enigma e diturisë, e cila i 
tiranizonte shpirtrat e tyre. Duke e grirë 
copa-copa mekanikun, ata kujtonin se 
mund të çliroheshin nga kjo frikë e së 
panjohurës së tmerrshme. Ata në të vërtetë 
do të çliroheshin përkohësisht prej saj, 
gjersa ajo të mblidhej përsëri pikë-pikë 
në ndërgjegjen e tyre dhe të fillonte t’i 
tiranizonte përsëri. (Kadare, 1981[IV: 
199-200).
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Krahas shembujve të mësipërm, në 
pjesët e mëposhtme të artikullit tonë do 
të shohim në mënyrë më sistematike se 
si Kadareja, brenda kontekstit oriental 
të Perandorisë Osmane, i vë trupat në 
lidhje me pushtetin politik, për të përcjellë 
te lexuesit kuptime më të përgjithshme 
mbi marrëdhëniet e shqiptarëve me 
Perandorinë Osmane dhe me Orientin 
në përgjithësi. Hulumtimi ynë zhvillohet 
sipas nëntemave mbi aspektet fizike dhe 
kulturore të trupit: (1) veshja dhe sundimi 
oriental, (2) spektakli i kokave të prera, 
(3) kontrolli shtetëror mbi gjumin dhe 
ëndrrat, (4) trupëzimi i shpirtit oriental në 
persona realë dhe (5) marrëdhënia midis 
homoseksualitetit e robërisë politike. Nuk 
pretendojmë që me këtë artikull ta kemi 
shteruar temën e politikës së trupave në 
veprën e Kadaresë dhe ai duhet parë si një 
ndihmesë modeste në këtë drejtim.

Veshja dhe sundimi oriental

Veshja që mbulon plotësisht apo 
pjesërisht trupin shihet shpeshherë si 
zgjatim i personit që e mban. Ajo na 
paraqet jo vetëm imazhin fizik që ai ose 
ajo kërkon t’u tregojë të tjerëve, por edhe 
shijet, humorin, personalitetin, pozitën 
socio-ekonomike e ndonjëherë edhe bindjet 
politike të personit. Veçanti të veshjes mund 
të tregojnë edhe përkatësinë e individit 
në grupe të mëdha etnike apo fetare, siç 
mund të jetë p.sh. plisi i bardhë një tipar 
dallues etnografik i shqiptarëve. Në disa 
prej veprave të tij, Kadareja dallimet në 
rrobat shqiptare dhe turke i paraqet si 
tregues të cilësive të ndryshme që kanë 
popujt përkatës. Në romanin Ura me tri 
harqe ndeshim takimet e para imagjinare 
të shqiptarëve me turqit në shek. XIV, kohë 
kur Perandoria Osmane po shtrihej në 
gadishullin e Ballkanit. Një nga personazhet 
e veprës, murgu arbër Gjoni, na jep një 
përshkrim të teshave, lëvizjeve trupore dhe 
fizionomisë së turqve që ka takuar:

 

Këngët e tyre të zvarguara, me një rënim gjumi 
midis, dëgjohen shpesh e më shpesh kudo. 
Sjelljet e tyre, ecja e lehtë, lëvizjet e tyre brenda 
veshjeve të gjera, që duket sikur janë bërë 
enkas për të fshehur gjendjen e gjymtyrëve, 
dhe sidomos gjuha e tyre, fjalët e së cilës, 
në kundërshtim me përgjumjen e këngëve, 
mbarojnë në fund me një si goditje tokmaku, 
të gjitha këto mua më ngjallin një shqetësim 
të turbullt. Dhe ky shqetësim më shndërrohet 
në një lloj tmerri, ku mendoj se këta njerëz 
fshehin shumë gjëra. Pas buzëqeshjes dhe 
mirësjelljes së tyre ka diçka tinëzare. Jo më 
kot në veshjet e tyre të mëndafshta, në çallmat, 
në shallvaret dhe në xhybet e tyre nuk ka vija 
të drejta, kënde, thyerje ose kthesa. Çdo gjë 
është e papërcaktuar dhe e bërë në një mënyrë 
të atillë, që të ndërrojë formë vazhdimisht. 
Pas një veshjeje të tillë të vagëlluar është 
vështirë të dallosh krahun që mban një thikë 
nga krahu që mban një lule. Por, në fund të 
fundit, si mund të presësh çiltërsi nga një 
komb që fsheh burimin e vet: gratë (Kadare, 
1981[VIII]: 158).

Në një vepër tjetër është një personazh 
turk ai që tronditet nga petku kombëtar 
i shqiptarit. Tregimi “Komisioni i festës” 
është i bazuar te një ngjarje e vërtetë, 
Masakrën e Manastirit të vitit 1830, ku me 
pabesi u vranë qindra krerë të kryengritësve 
të Shqipërisë së Jugut, të cilëve u ishte 
premtuar falja nga sulltani. Në tregimin e 
Kadaresë, ne njihemi me personazhin e Nuh 
Efendiut, një zyrtar osman i ngarkuar për 
përgatitjen e ceremonisë dhe banketit për 
nder të krerëve shqiptarë. Kur ai sheh hyrjen 
e këtyre të fundit në qytet, aq shumë habitet 
e tronditet nga rrobat e tyre, sidomos nga 
fustanellat e bardha, sa që më pas e ka thuajse 
të pamundur të flejë. Te petku karakteristik 
kombëtar ai ka vërejtur jo më pak se një nga 
shkaqet e natyrës rebele të shqiptarëve: 

Veshjet e shqiptarëve e kishin rebelimin në 
çdo mëngë e në çdo tegel të tyre, për të mos 
zënë ngoje palat e fustanellave, që dukej 
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sikur u frynin njëra-tjetrës si dallgë deti, dhe 
sidomos ato xhufka të kuqe mbi opinga, me 
të cilat dukej sikur ata do t’i vinin zjarrin 
perandorisë (Kadare, 1981[XI]: 281).

Nuh Efendiu mendon se sado kokëfortë 
të jenë shqiptarët, ata sidoqoftë do të 
dukeshin më pak kërcënueshëm po të vishnin 
xhybet e mëndafshta të zyrtarëve osmanë, 
me trajta dhe ngjyra gjumëndjellëse. Vetëm 
tani e kupton ai arsyen pse sulltani kishte 
punësuar specialistë të veshjeve enkas për të 
thjeshtuar dhe fshirë veshjet kombëtare të 
popujve të shumtë të perandorisë (po aty).

Velloja është pjesë e veshjes islamike 
për gratë dhe ndoshta përbën aspektin më 
të dukshëm dhe më të diskutueshëm të 
ndarjes dhe dominimit gjinor në shoqëritë 
islamike. Në Perëndim rëndom merret si 
provë e inferioritetit të shoqërive islamike 
përballë atyre perëndimore. Njëkohësisht, 
velloja e fytyrës apo ferexheja, së bashku me 
haremin, kanë qenë në qendër të fantazive 
erotike perëndimore për trupat e grave 
orientale. Edhe në prozën e Kadaresë, 
ferexheja është simbol i “despotizmit 
oriental” të meshkujve mbi femrat dhe 
i ndarjes gjeopolitike midis Evropës – 
kontinenti i lirisë dhe i dashurisë – dhe 
Orientit, aty ku feja ka fshirë si lirinë po 
ashtu edhe dashurinë romantike. Një nga 
kontrastet e tilla është ai që e gjejmë në 
romanin Kështjella, midis grave të lira 
shqiptare që qëndrojnë përkrah burrave 
në bedenat e kështjellës dhe skllaveve të 
haremit të komandantit të ushtrisë turke. 
Gratë shqiptare me lëkurën e bardhë 
dhe flokët e çelëta tërheqin vështrimet e 
habitura dhe epshore të ushtarëve turq. 
Një sheh, për të ndezur ushtarët turq para 
sulmit, u shpjegon edhe politikën që do të 
ndjekin osmanët për të nënshtruar gratë 
shqiptare pasi të ketë përfunduar lufta. 

Grave dhe vajzave të tyre do t’iu heqim 
veshjet e bardha e të paturpshme dhe t’u 
veshim rrobën e zezë e fisnike, të bekuar 

nga feja. Ne do t’ua mbulojmë me perçe 
fytyrat dhe sytë e tyre dinakë, me të cilat 
ato, gjer tani shikohen lirisht me meshkujt. 
Ne do të bëjmë që ato të harrojnë tërbimin 
e dashurisë dhe të martohen me meshkujt 
sipas ligjeve të shenjta të sheriatit. Ne do të 
bëjmë që ato të ulin kokat e tyre rebele nën 
pushtetin e burrit, ashtu siç thotë Kurani i 
shenjtë (Kadare, 1981[IV]: 49-50). 

Nga një tjetër vepër e Kadaresë, 
“Sjellësi i fatkeqësisë”, mësojmë se shumë 
vite më vonë, kur Shqipëria dhe Ballkani 
janë bërë pjesë e Perandorisë Osmane, më 
në fund del dekreti sulltanor për ferexhetë 
që do të dërgohen nga qendra e perandorisë 
në pjesën evropiane të saj për të mbuluar 
gratë e asaj ane. Karvanari Haxhi Mileti 
ngarkon mushkat e tij me gjysmë milion 
ferexhe dhe merr rrugën drejt perëndimit. 
Ai është një turk i zakonshëm, një mysliman 
i devotshëm, bashkëshort e baba, si edhe një 
zyrtar tipik i shtetit që kërkon të kryejë sa 
më mirë detyrën që i është caktuar. Eshtë 
hera e parë që udhëton në pjesën evropiane 
të shtetit, aty ku xhamitë e reja qëndrojnë 
pranë kishave të vjetra. Ai arrin diku në 
Ballkan ku ndodhen fshatra të përzier greke 
dhe shqiptare dhe ndal për ujë në një burim 
pranë rrugës. Gjithçka deri atëherë i është 
dukur e zakonshme, derisa sytë i dallojnë 
një grup grash dhe vajzash që po mbushin 
ujë në burim. Është hera e parë që sheh 
gra pa ferexhe, me qafa, këmbë dhe sy të 
pambuluar. Në ato çaste gjithçka ndryshon 
në botëkuptimin e tij. 

Sy grash e vajzash. S’ishte mësuar më këtë 
dhe e ndiente që nuk e përballonte dot. 
Bota dukej ndryshe me to. Ishte njëlloj 
si të gdhiheshe një mëngjes e ta gjeje 
botën me dy diej. Po, ishte tamam ashtu: 
një diell i madh, ai që njohim, dhe një 
tjetër i grimcuar në mijëra e mijëra copa, 
shpërndarë si çifte margaritarësh mbi balle 
grash […] Allah, psherëtiu ai. Kishte ditë 
me diell e net me hënë por kishte edhe një 
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gjë tjetër: ditë me sy grash. Ishte e para ditë 
e tillë në jetën e tij... Do të kishte edhe ca 
të tjera, njëzet, tridhjetë, aq sa të zgjaste 
ky udhëtim dhe pastaj rruga e kthimit dhe 
pas saj asgjë… do të binte nata (Kadare, 
1986: 135-136). 

Duke mos e folur gjuhën e grave, 
Haxhi Mileti mund të komunikojë me to 
vetëm me sy dhe gjeste, ato e kuptojnë 
dhe ia hapin rrugën për të burimi, madje 
një grua e re i ofron edhe bucelën e saj 
për të pirë. Për aq sa zgjat ky komunikim 
pa fjalë, ai sheh gratë dhe e ndjen se edhe 
ato po e shohin atë. Në këtë shkëmbim 
vështrimesh ai zbulon bukurinë femërore 
dhe bie në dashuri për herën e parë në 
jetë. Aty ai e kupton se realizimi i urdhrit 
të sulltanit për t’i mbuluar gratë evropiane 
me ferexhetë që po i sillte ai, do të ishte një 
kob i vërtetë. Gjatë rrugës së kthimit drejt 
lindjes për në qendrën e perandorisë, atij 
i duket se prania e grave në vende publike 
është rralluar dhe e merr me mend se ka 
filluar zbatimi i dekretit. Haxhi Mileti 
ndjehet përgjegjës për mynxyrën që u solli 
grave të anës evropiane të shtetit osman: 
“Bota iu duk e ftohtë dhe e hirnosur si 
pas një eklipsi […] Kishte pasur eklips të 
diellit e eklips të hënës dhe tani po ndodhte 
i treti eklips, ai i grave” (po aty: 150-151). 
Ku kalon pranë të njëjtit burim dhe nuk 
i sheh gratë, bota i duket e shkretë dhe 
ai ngashërehet. Në çastin kur ai rimerr 
udhëtimin, shpirti i Haxhi Mileti është 
rebeluar ndaj dekretit, botës orientale dhe 
ndaj vetë trupit të tij që mekanikisht vijon 
udhën në drejtim të kryeqytetit. 

Karvani vazhdonte të ecte drejt lindjes. 
Mbretëria e grave kishte mbetur pas. 
Këndej e tutje ishte bota e ferexhesë 
shekullore. As gra të zbuluara dhe as 
mendime trazuese s’kishte më. Vetëm ai po 
hynte si mish i huaj në të. Zoti më ruajtë, 
tha dy-tri herë me vete. Pastaj mendimet 
iu çakërdisën përsëri sikur t’i frynte një erë 

e marrë. Solli ndërmend gjithçka kishte 
parë e dëgjuar gjatë asaj periudhe të fundit 
të jetës së tij dhe befas thirri gati me zë: 
Mbuloje diellin e hënën, padishah, mbuloji 
yjet dhe detin, vetëm ato mos i mbulo (po 
aty: 152).

Ai e mallkon dekretin, për zbatimin 
e të cilin kishte qenë një instrument i 
verbër. Duke e parë turbullimin e Haxhi 
Miletit, agjentët sekretë të shtetit kuptojnë 
se diçka ka shkuar gabim në misionin e 
tij dhe e arrestojnë me të mbërritur në 
stacionin e karvanëve pranë kryeqytetit. 
Ai torturohet, por nuk tregon asgjë për 
krimin që supozohet se ka kryer, derisa një 
ditë e gjejnë të vdekur në qeli, me fytyrën 
e mbuluar nga një shami të lidhur ashtu 
sikurse gratë lidhin ferexhenë.

Intensiteti emocional i tregimit “Sjellësi 
i fatkeqësisë” ndërtohet mbi kundërshtitë 
binare Evropa përkundër Orientit, dita 
përkundër natës, drita përkundër errësirës, 
liria përkundër robërisë etj. Sytë e grave 
krahasohen me diellin, burimin e jetës mbi 
tokë dhe ferexheja krahasohet me eklipsin. 
Dashuria është e pamundur pa tërheqjen 
fizike, pa e parë gjininë tjetër dhe pa u parë 
prej saj. Fytyrat, sytë, flokët dhe trajtat e 
trupit të grave në Orient nuk shihen në 
publik dhe prandaj liria e dashuria nuk 
janë të mundura atje, ndryshe nga sa 
ndodh në Evropë, madje edhe në pjesën 
osmane të Evropës. Dallimi shpjegon pse 
Haxhi Mileti zbuloi gratë, dashurinë dhe 
vetë gëzimin e jetës në pjesën evropiane, 
e cila, edhe pse nën të njëjtin sundimtar, 
kishte mbetur ndryshe nga pjesa aziatike 
dhe origjinale e perandorisë. 

Pas rënies së komunizmit, duke marrë 
mbi supe misionin e ndërmjetësimit midis 
“Evropës” dhe Shqipërisë, Kadare i ka 
nxitur bashkëkombasit që t’u ngjajnë sa më 
shumë evropianëve, sepse paragjykime të 
fuqishme ekzistojnë në Evropë ndaj atyre 
që duken si joevropianë. Në një shkrim në 
shtyp ai thotë: 
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Evropianët, pavarësisht se nuk e pranojnë 
haptas, nuk i duan popujt që, duke qenë në 
Evropë, nuk u ngjajnë atyre. Ata gjithmonë 
e më tepër acarohen nga shenjat dalluese, 
veshjet e zakonet që vijnë nga kontinente 
të tjera, kryesisht nga Lindja e Mesme... 
Identiteti shqiptar jo vetëm që nuk është 
acarues, por është tërheqës për Europën. 
Këtu është fjala për një keqkuptim, për një 
ngatërresë me shenja të kontinenteve të 
tjera, Afrikë dhe Azi, që kanë depërtuar në 
Ballkan... janë shenja të tjera të kontinenteve 
të tjera, që për evropianët ngjajnë të huaja e 
shqetësuese... nuk është identiteti shqiptar, 
por braktisja e tij, pengesa për integrimin. 
Braktisja nis me veshje joshqiptare... për të 
përfunduar në rastet më të skajshme, me 
braktisjen e gjuhës shqipe, që zëvendësohet 
me turqishten (Kadare, 2004). 

Edhe në esenë Identiteti evropian 
i shqiptarëve Kadareja i paralajmëron 
shqiptarët që të mos e marrin lehtë dukjen 
e jashtme në marrëdhënie me “Evropën”, 
sepse qëllimi i armiqve të shqiptarëve ka 
qenë që t’i paraqesë shqiptarët si të huaj 
dhe joevropianë në sytë e “Evropës”. Elita 
sunduese e ish-Jugosllavisë bënte ç’ishte 
e mundur që shqiptarët në këtë shtet të 
dukeshin si orientalë në veshje e zakone, në 
mënyrë që kur të vinte ora e spastrimit të 
tyre t’i thoshte “Evropës” se po i përzinte 
për të shpëtuar qytetërimit evropian nga 
rreziku islamik (Kadare, 2006: 42-43). 
Megjithëse Kadareja shkruan se Perëndimi 
nuk ra në këtë grackë dhe erdhi në ndihmë 
të shqiptarëve në vitin 1999, ai duket se 
i pranon si të natyrshme paragjykimet 
evropiane ndaj ngjyrës së lëkurës, veshjeve 
dhe sjelljes së joevropianëve. Ai i atribuon 
një status sovran vështrimit të Zonjës 
Evropë, nën të cilin shqiptarët duhet të 
bëjnë kujdes me pamjen e jashtme dhe 
rrobat e tyre që të jenë brenda normës 
evropiane dhe të mos ngjasojnë aspak me 
aziatikët dhe afrikanët, në mënyrë që ajo 
të mos i nxjerrë prej shtëpisë së saj si të 

padëshiruar. Me fjalë të tjera, shqiptarëve 
u duhet të kurojnë imazhin e tyre para 
“Evropës” që të pranohen në të.

Spektakli i kokave të prera

Pashallëqet e mëdha është ndoshta vepra 
e Kadaresë ku grotesku gjen përdorimin 
më të gjerë. Siç ka bërë tjetërkund, edhe 
në këtë roman Kadareja e ka ndërtuar rreth 
një dukurie të vërtetë historike, kësaj radhe 
rreth kokave të armiqve dhe të rebelëve që 
osmanët i dërgonin si trofe në Stamboll. 
Mbi ritualin e paraqitjes së kokave të 
prera në qendër të perandorisë, Kadareja 
ka krijuar një sërë simbolesh që përcjellin 
kumte politike në të tashmen. Romani i 
tij hapet me përshkrimin e sheshit kryesor 
të Perandorisë Osmane, të rrethuar nga 
ndërtesat dhe monumentet shtetërore, 
krahas të cilëve ndodhet edhe “kamarja e 
turpit”, në të cilën vendosen kokat e prera. 
Pozicionimi i saj është gjetur enkas për të 
kapur vështrimin e kalimtarëve dhe për 
ta bërë secilin nga ata që me mendje të 
ballafaqojë veten me shtetin. 

Ndoshta asgjëkund tjetër syri i kalimtarit 
nuk do të mund të kapte kaq lehtësisht 
raportin që krijohej midis statizmit të rëndë 
të sheshit shekullor perandorak dhe kokës së 
prerë njerëzore, që kishte dashur ta sfidonte 
atë. Dukej menjëherë se zgjedhja e vendit 
të kamares në mur ishte bërë në mënyrë 
të tillë, që të krijonte përshtypjen se sytë e 
shuar të kokës shikonin të gjitha objektet e 
sheshit. Në këtë mënyrë ishte llogaritur që 
edhe kalimtarit më me pak fantazi, qoftë 
edhe për një grimë, t’i shkonte nëpër mend 
ta përfytyronte kokën e vet të vendosur në 
atë lartësi të panatyrshme, pak më të madhe 
se shtati i njeriut në këmbë, por më të ulët se 
koka e njeriut mbi kalë (Kadare, 1989: 8).

Koka është pjesa e trupit që më shumë 
e dallon një individ nga një tjetër. Ajo 
përmban trurin dhe shumicën e organeve 



   28 Orienti dhe trupat në krijimtarinë e Kadaresë

shqisore dhe çmohet si vendndodhja e 
arsyes, ndryshe nga zemra që mbahet 
si vendndodhja e emocioneve. Kokat e 
shkëputura nga trupat e atyre që kishin 
guxuar të sfidonin pushtetin qendror, u 
kujtojnë shikuesve pafuqinë e tyre përballë 
makinerisë shtetërore: vlera e tyre si 
individë është e papërfillshme. Nëse tenton 
te dallohesh nga turma e nënshtruar dhe 
të fillosh të mendosh me kokën tënde, 
mund ta humbësh atë. Nuk ka rëndësi 
nëse i shërben shtetit apo i kundërvihesh 
atij, është spikatja e individualitetit ajo 
që duhet shtypur me çdo mënyrë. Kokat 
e dy prej njerëzve me pozitë të lartë në 
shtet përfundojnë po njëlloj te kamarja 
e turpit, pavarësisht se Ali Pasha ishte 
kryengritës, ndërsa Hurshid pasha ishte 
komandanti i ushtrisë perandorake që 
shtypi kryengritjen e parit.

Kamarja e turpit i  l idh fatet e 
personazheve të romanit. Kështu, Hurshid 
pasha e di se kamarja nuk do të rrijë e 
zbrazët për një kohë të gjatë dhe se nëse 
koka e Ali Pashait nuk shkon aty do të jetë 
koka e atij vetë që do ta zëvendësojë. Edhe 
në ëndrra atij i shfaqet lufta e shtetit osman 
me kryengritësin shqiptar si beteja midis dy 
kokave për t’i shpëtuar kamares. Ai është 
kaq i terrorizuar nga mendimi se koka e 
tij e prerë mund të përfundojë në kamare, 
sa që para vetëvrasjes e lë në testament që 
të varroset shumë thellë në tokë. Por më 
kot, sepse korrieri i kokave, Tunxh Hatai ia 
hap varrin dhe ia shkëput kokën kufomës 
së Hurshid pashait (po aty: 148). 

Abdullai është një nëpunës i ngarkuar 
me vëzhgimin e kokave të vendosura në 
kamare. Nëse sheh shenja të dekompozimit 
apo të tjera ai duhet menjëherë të lajmërojë 
mjekun e caktuar për shëndetin e kokave 
të prera. Abdullai është krenar për punën 
e tij dhe i kthen kontrollet rutinë të kokave 
në një shfaqje për publikun, por thellë në 
shpirt ai është xheloz për kokat që marrin 
tërë vëmendjen e njerëzve. Gjithashtu 
Abdullain e torturon një sekret i jetës 

private: nuk ka shumë që është martuar, 
por nuk është i aftë të kryejë marrëdhënie 
seksuale me nusen. Ai ia thotë problemin 
mikut mjek që kujdeset për kokat dhe 
ky i përgjigjet se është një disfunksion i 
përkohshëm i trupit, goxha i përhapur 
te burrat turq për shkak të mungesës së 
elementit femëror në jetën publike. Jetët 
e ndara të të dyja gjinive para martesës e 
kthejnë femrën në një qenie mistike në 
psikologjinë e burrave dhe instinktet e 
tyre të shtypura e pengojnë kryerjen e aktit 
seksual (po aty: 72). Frustimi i Abdullait 
rritet sidomos gjatë Netëve të Fuqisë, gjatë 
të cilave, sipas një tradite të vjetër, sulltani 
fle me një virgjëreshë. Në këto raste, 
kryeqyteti mbushet me dritat e festimeve 
dhe topat gjëmojnë për të simbolizuar 
fuqinë e sovranit dhe të shtetit. Në një 
Natë të Fuqisë, Abdullai i dëgjoi të shtënat 
e topit pas përpjekjes së dështuar për të 
kryer marrëdhënie me të shoqen: “Nën atë 
gjëmim që dridhte botën, nëpunësi Abdulla 
zvarritej si një kërmill” (po aty: 73). Për 
shkak të frustimit psikologjik që trupi nuk i 
përgjigjet kokës së tij dhe që organet e trupit 
po e tradhëtojnë, Abdullai ia ka zili kokëve 
të pashallarëve në kamave për numrin e 
madh të grave që kanë pasur në jetë. Prandaj 
Abdullai në një fazë çmendurie kërkon që 
edhe ai të bëhet kokë, në mënyrë që nusja 
të mos presë prej tij gjë tjetër veç puthjeve 
dhe që ai të mos ketë më turp prej saj. Ai 
dëshiron të jetë një kokë në kamare për të 
qenë në qendër të vëmendjes së turmës së 
vizitorëve dhe të terrorizojë sheshin. Për të 
qenë një subjekt kryelartë, që ta meritojë 
kamaren, atij i duhet të ngrejë krye ndaj 
shtetit, prandaj fillon të shajë e të mallkojë 
sovranin. Mirëpo, shteti ka dënime të 
tjera për rebelë të vegjël si ai: Abdullain e 
mbysin me tel dhe trupin ia hedhin në një 
kënetë në dalje të qytetit. 

Personazhet Haxhi Mileti dhe Abdullai 
kanë disa ngjashmëri me njëri-tjetrin. Të 
dy janë nëpunës të bindur dhe krenarë të 
burokracisë osmane, dy dhëmbëza të vegjël 
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në makinerinë e madhe të shtetit. Të dy 
jetojnë jetët e tyre të zakonshme dhe e 
marrin për të mirëqenë shoqërinë orientale 
ku bëjnë pjesë, me frikën e përhershme 
ndaj shtetit dhe me ndarjen gjinore në 
publik, deri në çastin kur diçka intime i 
prek, në shpirt dhe trup. Haxhi Mileti e 
përjeton dashurinë romantike kur sheh 
për herë të parë lëkurën e bardhë, flokët 
e çelët dhe sytë e grave të pambuluara në 
pjesën evropiane të perandorisë. Abdullai 
në qendër të perandorisë, jeton përditë 
me spektaklin e terrorit shtetëror dhe 
ndoshta kjo e fruston në jetën private. 
Të dy arrijnë që ta lidhin situatën e tyre 
private dhe intime me sistemin politik ku 
jetojnë dhe që të dy ngrenë krye, për t’u 
shtypur më pas nga pesha e stërmadhe e 
shtetit. Mirëpo, nëse Haxhi Mileti papritur 
ndërgjegjësohet për tiraninë e panatyrshme 
të shtetit dhe në heshtje rebelohet deri në 
fund të jetës ndaj vendimit të sulltanit, në 
krahun tjetër Abdullai me veprimet e veta 
të marra e pohon terrorin, kërkon të jetë 
vetë spektakël i terrorit dhe protesta e tij e 
zhurmshme mbetet ajo e një personi që nuk 
e ka kokën në vend. Sytë e Haxhi Miletit 
hapen në fund të jetës, kurse Abdullai 
mbetet i verbër deri në fund. 

Një personazh tjetër i romanit 
Pashallëqet e mëdha është Tunxh Hatai, 
balsamosësi i kokave dhe transportuesi 
i tyre nga vendi i ekzekutimit për në 
kryeqytet. Ai është një nëpunës i nivelit 
të mesëm që i ka zili zyrtarët më të lartë 
të shtetit e dëshiron që një ditë t’ua çojë 
kokat në kamaren e turpit. Gjatë misioneve 
të tij në krahina të ndryshme, ai ua tregon 
kokat banorëve të fshatrave në këmbim 
të parave. Këto janë zona të asimiluara, 
banorët e të cilave kanë humbur kujtesën 
kolektive, kulturën e madje edhe gjuha e 
mendimi po u atrofizohen gradualisht. 
Shfaqjet e herëpashershme të kokave nga 
ana e Tuxh Hatait janë ngjarja e vetme që 
u ngjall ndopak emocion atyre njerëzve 
dhe që i shkëput nga apatia e përgjithshme. 

Pamja e kokave të prera është për ta frikë, 
mahnitje, zbavitje, mësim madje edhe 
dashuri. Kokat në vetvete, organe të ndara 
nga trupat e tyre, u ngjallin vegime të 
zbehta të mendimeve, ideve e kujtimeve. 
Dalëngadalë kokat e prera “u bënë njëfare 
pike, ku filluan të lidheshin fijet e jetës së 
tyre. Ato u bënë numra, shenja, sinore dhe, 
në fund, një lloj kalendari. Ngjarjet filluan 
të viheshin në raport me to…” (po aty: 
157-158). Ato, si nyje që lidhin belbëzimet 
në ligjërime, po u kujtonin njerëzve edhe 
kulturën e tyre etnike të dikurshme. 
Padashur, Tunxh Hatai në punën e tij të 
dytë si menaxher spektakli, kishte prekur 
tek ta grimca të kujtesës kolektive, por që 
prapëseprapë nuk ishin të mjaftueshme që 
ata të rigjenin kulturat e tyre të humbura. 

Si një kanxhë e lëshuar në thellësi të një pusi, 
koka e prerë endej mbi gjithçka të vdekur 
dhe të mbytur prej kohësh, në nënshtresat e 
ndërgjegjes së tyre kolektive, balada të thara, 
këngë heroike të mbuluara nga ndryshku, stinë 
të dikurshme luftërash. Ajo, sa i prekte ato, 
vërtetonte praninë e tyre të zezë atje poshtë, 
por kurrsesi s’ishte e aftë të kapte e të ngrinte 
ndonjërën prej tyre lart (po aty: 158-159).

Kadareja paralajmëron se çfarë fati 
i pret vendet e popujt e nënshtruar të 
perandorisë, prandaj vepra e tij është një 
elozh i mosnënshtrimit edhe kryengritjes, 
që i bën jehonë edhe situatës politike të 
Shqipërisë, të veçuar dhe izoluar prej dy 
kampeve të mëdha të Luftës së Ftohtë. Pas 
rënies së komunizmit, autori ka pohuar 
se gjatë shkrimit të romanit ai është 
ndikuar edhe nga atmosfera e terrorit që 
mbizotëronte në Shqipërinë komuniste. 
Pavarësisht alegorive me periudha të 
mëvonshme historike nuk duhet harruar 
se, së bashku me Nëpunësin e pallatit të 
ëndrrave, romani Pashallëqet e mëdha është 
produkt i imagjinatës së Kadaresë për 
natyrën apo thelbin e Perandorisë Osmane 
dhe Orientit në përgjithësi. 
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Kontrolli shtetëror mbi gjumin 
dhe ëndrrat

Gjumi është një nevojë fiziologjike 
dhe funksion themelor i trupit të njeriut. 
Ngaqë përfshin një humbje të pjesshme 
të vetëdijes dhe një veçim të përkohshëm 
nga realiteti dhe bota që na rrethon, gjumi 
është krahasuar me vdekjen dhe vdekja 
shpesh cilësohet si “gjumë i përjetshëm”. 
Gjumi e përgjumja përdoren si metaforë 
për humbjen e gjallërisë së një kombi, për 
rënien e tij në qetësi dhe harresë, prandaj 
lëvizjet nacionaliste kërkojnë “rizgjimin” 
e tij. Siç e kemi parë më sipër, në disa 
romane të Kadaresë, gjumi dhe përgjumja 
lidhet me dorëzimin dhe pranimin e 
dominimit, me humbjen e subjektivitetit 
dhe të vetëdijes kombëtare, ndërsa qenia 
zgjuar (ndonjëherë edhe pagjumësia) 
lidhen me qëndresën dhe trazimin politik. 
Në romanin Nëpunësi i Pallatit të Ëndrrave 
shpjegohet se për shtetin osman, gjumi i 
popujve të nënshtruar është diçka e mirë, 
ndërsa pagjumësia e tyre është shenjë 
e kryengritjeve të ardhshme, prandaj 
nëpunësit e Pallatit të Ëndrrave masin 
sasinë e gjumit të popujve, për të marrë 
masat e duhura nëse niveli i gjumit bie nën 
normalen (po aty: 209). 

Në pajtim me stereotipin e njohur 
orientalist mbi aziatikët letargjikë dhe 
fatalistë, Kadareja e paraqet përgjumjen 
si një tipar, madje virtyt, të aziatikëve, 
përkundër gjallërisë dhe shqetësimit të 
pareshtur që karakterizon evropianët. Më 
sipër pamë se përgjumjen e krijon edhe 
pamja e veshjeve turko-osmane, ndërsa 
në citatin e mëposhtëm të shkëputur nga 
tregimi “Lamtumira e së keqes” është një 
zyrtar i lartë osman ai që lavdëron sistemin 
despotik të qeverisjes dhe përgjumjen: 

Unë jam një aziatik i thellë. Qysh në rini 
i kam urryer për vdekje Evropën dhe 
evropianët. I kam urryer qytetet dhe gratë e 
tyre, kishat, kafenetë, gazetat, babëzinë për 

të marrë vesh çdo gjë, votimet, parlamentet, 
logjikën e tyre të ftohtë, mënyrën si ecin, 
si vishen, si arsyetojnë, shpirtin e tyre, 
kundërshtues, polemist, krenarinë, trazimin 
e përhershëm, gjithçka që ka të bëjë me atë 
që ata i quajnë “të drejta të njeriut” dhe 
që në të vërtetë s’janë veçse demoni i tij 
gjumëprishës. I urrej pra të gjitha këto, në 
kohën që më digjet shpirti për përgjumjen 
e bekuar të Anadollit, për stepën gjysmë të 
zhveshur që s’ka fund, mbi qytetet, fshatrat 
e qiellin e së cilës sundon vetëm një njeri prej 
të cilit varet fati yt, me mijëra fije të lidhura 
në mister dhe ti vetë nuk e di nga mund të të 
vijë e mira ose e keqja, ngritja ose rrënimi, se 
gjithçka i ka rrënjët gjysmë në jetë, gjysmë 
në ëndërr, gjë që ty të çliron plotësisht 
nga trazimet, dilemat, sepse asnjëherë nuk 
kërkon të zbulosh shkaqet e gjërave dhe 
kështu i përgjumur siç vjen, ashtu edhe ikën 
nga kjo botë, pa u zgjuar kurrë plotësisht… 
(Kadare, 1991: 109-110). 

Shteti osman dëshiron t’i verë popujt 
në gjumë, por edhe në gjumë ai u druhet 
atyre. Gjatë gjumit, përkohësisht të 
shkëputur nga telashet e përditshme dhe 
survejimi i shtetit, njerëzit ëndërrojnë 
dhe prandaj ëndrrat mund të shihen si 
kështjella e fundit që i ka mbetur lirisë 
së subjekteve njerëzore. Nga romani 
Nëpunësi i Pallatit të Ëndrrave mësojmë 
se shteti osman ka zhvilluar mekanizmat 
e posaçëm për ta nënshtruar kështjellën 
e fundit. Qëllimi i Pallatit të Ëndrrave 
është mbledhja dhe interpretimi i ëndrrave 
për të gjetur në to paralajmërime për 
destabilizime të mundshme politike.

 
Këtu më mirë se nga çdo studim, 
procesverbal, raport inspektorësh, relacion 
policie apo guvernatorësh të pashallëqeve, 
kuptohet gjendja e vërtetë e perandorisë. 
Sepse, në kontinentin e përnatshëm të 
gjumit gjendet drita dhe terri i njerëzimit, 
mjalti dhe helmi, madhështia dhe mjerimi 
i tij. Gjithçka që është e turbullt dhe e 
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rrezikshme, apo që do të bëhet e tillë pas 
disa vjetësh apo pas disa shekujsh, e jep 
shenjën e parë në ëndrrën e njeriut. Asnjë 
pasion apo mendim i mbrapshtë, rrebesh 
apo katastrofë, rebelim apo krim nuk është 
e mundur të mos dërgojë hijen e vet shumë 
kohë më parë se të shfaqet ai vetë në botë. 
(Kadare, 1989: 189). 

Në dukje, mekanizmi është i thjeshtë, 
si edhe për çështje të tjera me të cilat 
merret burokracia e shtetit: nënshtetasit 
ftohen që të dorëzojnë vullnetarisht ëndrrat 
e tyre te filialet e Pallatit në çdo anë të 
perandorisë dhe ata e bëjnë këtë sepse secili 
shpreson se ëndrra e tij do të jetë ajo që 
do të zgjidhet si bashëndrra që i paraqitet 
sulltanit një herë një javë. Nëse bashëndrra 
parandalon një fatkeqësi apo sulm ndaj 
shtetit, atëherë edhe jeta e ëndërruesit të saj 
do të ndryshojë sa hap e mbyll sytë, ai do 
të nderohet nga shteti dhe do të martohet 
me një nga mbesat e sulltanit. Megjithatë, 
ajo që lexojmë në faqet e romanit është se 
një ëndërrues i bashëndrrës i nënshtrohet 
hetimit, torturës dhe përfundon i vdekur në 
duart e shtetit që kërkon të kontrollojë të 
pakontrollueshmen. Për më tepër mësojmë 
se disa nga ëndrrat janë “të pavërteta”, 
që do të thotë se janë të shpikura nga 
burokracia e korruptuar e Pallatit, si pjesë 
e luftës për pushtet midis fraksioneve 
kundërshtare të elitës sunduese.

Pallati nuk refuzon ëndrrën e asnjerit, 
sepse të gjithë konsiderohen të barabartë 
në ëndrrat e tyre, pavarësisht prej pozitës 
në hierarkinë shoqërore. Premtimi për 
trajtimin e barabartë që do t’u bëhet 
ëndrrave të tyre, është një shtysë më 
shumë për nënshtetasit e perandorisë që 
t’ia besojnë shtetit mendimet, sekretet 
e dëshirat e tyre më të thella, që ia kanë 
fshehur edhe vetes. Siç e shpreh një nga 
personazhet e romanit, Pallati i Ëndrrave 
është “institucioni i vetëm në shtetin 
tonë, nëpërmjet të cilit pjesa e errët e 
ndërgjegjes së gjithë shtetasve krijon një 

kontakt të drejtpërdrejtë me shtetin” (po 
aty: 223). Me dorëzimin e ëndrrave për 
një interpretim “të saktë” nga ana e shtetit, 
dorëzimi i vullneteve të individëve ndaj 
shtetit bëhet tërësor. 

Ëndrrat janë edhe metafora për idetë 
e reja e të guximshme që e bëjnë botën të 
përparojë, por në roman është e qartë se 
shteti i mbledh dhe i interpreton ëndrrat 
kryesisht për arsye të sigurisë dhe me gjasë 
i përdor ato për të shënjestruar individë e 
grupe të caktuara për ushtrimin e dhunës 
parandaluese dhe terrorin. Për më tepër, 
fakti që vendimet më të rëndësishme të 
shtetit merren mbi bazën e ogureve të 
nxjerra nga ëndrrat dhe jo mbi bazën e 
provave empirike dhe llogaritjes racionale, 
tregon në vetvete mënyrën se si operon 
shteti lindor. Pavarësisht prej sofistikimit 
burokratik, ndarjes racionale të punës 
në Pallat dhe zellit shkencor me të cilin 
nëpunësit e tij bëjnë punën e tyre, objektivi 
i përgjithshëm për të cilin është themeluar 
institucioni e bën gjithçka të duket e 
tmerrshme, obskurantiste dhe absurde. 
Kadareja ka shpjeguar se strukturën e 
Pallatit të Ëndrrave e ka modeluar sipas 
një bote të nëndheshme apo skëterrës, që 
do t’i ngjante skëterrave të tjera imagjinare 
që gjenden në letërsinë botërore, që nga 
egjiptianët dhe grekët e lashtë e deri te Shën 
Augustini apo Dantja (Kadare, 1990: 175-
176). Megjithëse ai e ka vendosur Pallatin 
e Ëndrrave në Perandorinë Osmane, vepra 
është shkruar si alegori për diktaturat 
moderne, përfshirë atë komuniste, dhe 
lexuesi inteligjent në Shqipëri e kuptonte se 
autori po i shfaqte absurditetin e një aparati 
të stërmadh terrori shtetëror të ngritur mbi 
premtimin e lumturisë së ardhshme. 

Një shpirt në kërkim të një trupi

Termi “trupëzim” na kujton faktin se 
marrëdhëniet e subjektit me botën janë 
të ndërmjetësuara nga trupi i tij. Aftësitë 
tona njohëse, dija jonë mbi veten dhe të 
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tjerët varet nga të pasurit e një trupi. Mbi 
këtë kuptim të parë të termit vendoset 
edhe përdorimi metaforik i “trupëzimit”: 
përfaqësimi i ideve të caktuara apo i shpirtit 
në trup apo në një trajtë materiale, apo 
dhënia e një trajte konkrete ideve abstrakte. 
Trupëzimi ndodhet në qendër të një tregimi 
të Kadaresë, i titulluar “Lamtumira e së 
keqes”, i shkruar në vitin 1987 dhe i botuar 
më 1991, në vitin e parë të pluralizmit 
politik në Shqipëri. Ndodhia e tregimit 
është vendosur në një qytet jugor të 
Shqipërisë në dhjetëvjeçarin e parë të shek. 
XX, pra disa vjet para shpalljes së pavarësisë 
së Shqipërisë nga Perandoria Osmane. 

Pjesa kryesore e tregimit përbëhet 
nga dialogu midis dy personazheve: i pari, 
Beqir Aliu, është qeveritari osman i qytetit 
dhe personazhi i dytë është një vizitor i 
mistershëm që ka ardhur nga Stambolli. 
Kur ata takohen, është e dukshme për 
Beqir Aliun se miku mban një pozitë të 
lartë në oborrin osman, por nuk ka aspak 
dijeni për misionin e bujtësit. Miku është 
tepër i kursyer me fjalët dhe nga paraqitja 
duket se mundohet nga një brengë e 
madhe. Qeveritari shqetësohet se mos i 
dërguari nga qendra e pushtetit ka urdhër 
ta shkarkojë apo edhe ta dënojë atë, prandaj 
përpiqet me shumë mënyra për të marrë 
vesh arsyen e udhëtimit të mikut. Kur 
orvatja për ta ndjellë në bisedë dështon, 
atëherë Beqir Aliu e përgjon mikun ndërsa 
ky po lahej në banjë. Beqir Aliu është i 
bindur se “atë çka fshihnin sytë ose goja e 
nxirrte trupi lakuriq… Atje dilte ambicja 
dhe epshi, mëdyshja dhe gatishmëria për 
të mos u ndalur para asgjëje, tmerri i 
fshehtë, pendesa apo synimi për të shkelur 
mbi kufoma” (Kadare, 1991: 92). Mirëpo 
ai nuk arrin të nxjerrë asgjë nga vrojtimi 
i trupit të mikut, madje as parapëlqimet 
seksuale. Meraku për veten nuk e lë Beqir 
Aliun të dorëzohet dhe provon një tjetër 
grep për ta bërë mikun të flasë: seksin. 
Ai i dërgon në dhomën e gjumit një herë 
një vajzë e më pas një djalë, por miku i 

refuzon të dy dhe rri në dhomë i zhytur 
në mendime të thella. 

Pikërisht atëherë kur Beqir Ali ka 
humbur shpresën se do të mësojë misterin 
e mikut enigmatik, ky i fundit pa mundur 
të flejë, i kërkon që ta kalojnë natën 
duke biseduar dhe më në fund i tregon 
se cili është dhe qëllimin e ardhjes në 
këtë qytet jugor të Shqipërisë. Ai është 
një ideolog osman, një aziatik dhe një 
mysliman i devotshëm. Ai e urren deri në 
palcë Evropën dhe tani që po ndjehet se 
Shqipëria shumë shpejt do të shkëputet 
nga shteti osman dhe do të marrë rrugën 
e evropianizimit, sikurse kanë bërë edhe 
shtetet e tjera ballkanike, atë e mundon 
gjetja e një mënyre për ta mbajtur sërish 
këtë vend në orbitën e Orientit. 

Ky është qëllimi i udhëtimit të tij, jo 
vetëm për hir të Shqipërisë në vetvete, por 
edhe për të mbajtur gjallë idenë se një ditë 
Orienti do ta pushtojë Evropën. Shqipëria 
është një nga vendet më të lashta evropiane 
që u islamizua në një masë të madhe dhe, 
sipas tij, nuk ka përse ky eksperiment të 
mos përsëritet në të ardhmen në një shkallë 
më të gjerë. Mirëpo, për këtë nevojitet 
mbajtja e Shqipërisë të lidhur shpirtërisht 
me Orientin në rast se Perandoria Osmane 
është e detyruar të tërhiqet prej këtij vendi. 
Zgjidhja që ai ka gjetur është vazhdimi i 
aziatizimit të Shqipërisë nga vetvetja dhe 
kjo mund të realizohet nëse udhëheqësi 
i ardhshëm politik i saj do të jetë një 
oriental në shpirt. Trupëzimi i frymës 
aziatike te një njeri i  vetëm do të 
mundësojë jetësimin e projektit për të 
mbajtur Shqipërinë larg Evropës.

Një hoxhë në vend të princit, ja ç’i duhet 
këtij vendi, - vazhdoi tjetri. Kur Azia të 
tkurret, të bëhet sa një bërthamë, ashtu siç 
thonë se tkurret gjithësia në ciklet kozmike, 
kur Azia pra të tkurret, në këtë vend, ajo 
do të strehohet e gjitha, në qenien e tij. 
Le të rrënohen ligjet tona, skllavëria dhe 
minaretë, mjafton që ato të jenë në trurin 
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e atij njeriu. Sepse do të vijë dita, kur ashtu 
siç bymehet prapë gjithësia e zvogëluar do 
të shpërthejë e do të bymehet gjithë Azia 
e tkurrur: prangat, ankthi, tirania. Nuk e 
di nëse më kuptove, Beqir Ali. Në trurin 
e një njeriu dhe askund tjetër ne duhet të 
lemë bërthamën tonë (po aty: 113-114; 
kursivi ynë).

Disa shenja në tregim na japin të 
kuptojmë se biseda midis Beqir Aliut dhe 
mikut enigmatik ka ndodhur duke u gdhirë 
dita e datuar 16 tetor 1908, datëlindja e 
Enver Hoxhës. Po kështu titulli fetar i 
hoxhës në citatin e mësipërm, përveç se 
na bën të ditur mbiemrin e diktatorit të 
ardhshëm, na tregon edhe për një ndikim 
islamik në formimin e tij. Në këtë mënyrë, 
Kadareja na sugjeron se qenia dhe veprat e 
udhëheqësit komunist trupëzuan shpirtin 
oriental, islamik dhe kundërkristian të 
Perandorisë së rrënuar Osmane dhe se 
ky shpirt ishte rrënja e veçimit politik 
gjysmëshekullor të Shqipërisë nga Evropa. 

Secili nga regjimet totalitare komuniste 
e përfytyronte shoqërinë e vet si një 
organizëm që duhet ushqyer dhe mbajtur 
shëndetshëm me anë të profilaksisë së 
drejtuar ndaj armiqve, të cilët shiheshin 
si parazitë, viruse apo kancerë të trupit 
politik. Mirëpo, vetë përvoja e komunizmit 
ishte një eksperiment në përqendrimin aq 
të madh të pushtetit në duart e një njeriu 
të vetëm – Stalini, Mao Ce Duni apo Enver 
Hoxha – sa që ky mund të thoshte me plot 
gojën: “Unë jam shoqëria” (Lefort, 1993: 
93). Korruptimi i mendjes dhe i trupit 
të këtij njeriu do të thoshte dekadencë 
për të gjithë shoqërinë. Në tregimin e 
Kadaresë, kanceri apo virusi i shoqërisë 
shqiptare është vetë trupi i udhëheqësit 
që, duke filluar në vitin 1908, do të rritej 
pareshtur, për të infektuar një ditë të gjithë 
shoqërinë. Ky është modeli i despotizmit 
oriental i reduktuar në biologjizëm: fryma 
aziatike e prurë nga Stambolli në një farë 
mënyre mbruhet në trupin e një foshnjeje, 

i cili, ndoshta pa e kuptuar as vetë është i 
destinuar për t’u bërë despoti dhe për t’i 
sjellë mynxyrën Shqipërisë. 

Homoseksualiteti dhe robëria

Disa prej udhëtarëve perëndimorë 
në Orient kanë vërejtur sjellje relativisht 
libertine për sa i përket marrëdhënieve 
homoseksuale, aq sa homoerotizmi u bë 
pjesë e përshkrimit ekzotik të Orientit 
dhe u përfshi nën rubrikën më të gjerë 
të shthurjes dhe natyrës epshore të 
orientalëve. Nën efektet e përshkrimeve 
të tilla, shumë homoseksualë perëndimorë 
ndërmerrnin udhëtime në Orient enkas për 
të përjetuar një seksualitet më të çlirët se 
sa ai i vendeve perëndimore. Megjithatë, 
disa orientalistë, si Riçard Bërton [Richard 
Burton] shkruanin se homoseksualiteti 
është një ves i natyrshëm në Lindje, 
ndërkohë që burrat në Perëndim ishin të 
paaftë që ta praktikonin (Boone, 1995: 
91). 

Lexuesit e këtij artikulli tashmë e kanë 
krijuar përshtypjen se homoseksualiteti në 
romanet e Kadaresë praktikohet kryesisht 
nga personazhe orientale. Duke komentuar 
mbi erosin në veprën e Kadaresë, kritiku 
Tefik Çaushi vëren se “pederastinë 
shkrimtari e lidh me personazhe negative, 
njerëz të ndytë e perversë” (2004: 216). 
Një personazh i tillë është Kus Babai, 
në romanin Viti i mbrapshtë. Ai udhëheq 
fanatikët myslimanë që kundërshtojnë 
shkëputjen e Shqipërisë nga Perandoria 
Osmane. Çaushi e përshkruan Kus 
Babain si “përfaqësues i atyre forcave që 
duan ta mbulojnë Shqipërinë me llum 
obskurantist anadollak” (1994: 190). Nga 
romani mësojmë se Kus Babai ka dashur 
veçanërisht njërin nga dashnorët e tij, 
Vasillaqin, dhe se nuk ka gjetur më prehje 
që nga dita e zezë që Vasillaqin e vranë për 
shkak të xhelozisë (Kadare, 2003: 62-63). 

Nuk duhet të gjykojmë se për 
Kadarenë pederastia është thjesht një ves 
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për të tipizuar personazhet orientalë të 
romaneve të tij, sepse te eseja Identiteti 
evropian i shqiptarëve, ai e sheh si pjesë të 
ndikimeve kulturore aziatike e islamike 
të sjella nga pushtuesi turk në Shqipëri. 
Pederastia në argumentimin e tij kthehet 
në një program të mirëllogaritur për të 
injektuar frymën e nënshtrimit dhe të 
robërisë te shqiptarët. Gjatë diskutimit 
të motiveve homoerotike në poezinë e 
bejtexhinjve, Kadareja shkruan se nën 
efektet e poezive dhe këngëve kushtuar 
afsheve të “lalëve” për djemtë e rinj, do 
të mjaftonin disa breza që vetë ideja e 
lirisë të shuhej, por kultura shqiptare i 
qëndroi këtij sulmi dhe këto motive të 
degjeneruara mbetën të izoluara (Kadare, 
2006: 27-30). Në këtë mënyrë, Kadareja e 
lidh homoseksualitetin me subjektivitetin 
politik. Mendimi i tij shkon paralel me atë të 
grekëve klasikë, për të cilët pederastia ishte 
moralisht e pranueshme, por prostitucioni 
homoseksual ishte i lejueshëm nga normat 
shoqërore vetëm kur kryhej me skllevër 
apo të huaj që nuk mbanin qytetarinë. 
Ky shqetësim në Athinën dhe Romën e 
lashtë buronte nga fakti se moralisht ishte 
e papranueshme për burrat e lirë, të cilët 
ushtronin qytetarinë, që t’i bindeshin 
autoritetit të dikujt që në rini kishte 
abuzuar me trupin dhe e kishte lënë veten 
që të ishte një objekt pasiv kënaqësie për të 
tjerët (Foucault, 1990: 218-220; Garton, 
2004: 32-35). Duket sikur Kadareja ngre 
një argument të ngjashëm, por kësaj radhe 
në lidhje me marrëdhëniet shqiptaro-turke 
gjatë sundimit osman. Për të, pavarësia 
kombëtare e shqiptarëve është e lidhur 
me idetë e burrërisë, guximit, lirisë 
vetjake etj. Këto ide kërkojnë që burrat 
ta trajtojnë njëri-tjetrin me të njëjtin 
dinjitet, ashtu sikurse thuhet edhe në të 
drejtën zakonore, ekzistencën e së cilës 
Kadareja e paraqet si një nga provat e 
identitetit evropian të kulturës shqiptare. 
Pra, dominimi seksual i nënkuptuar në 
marrëdhëniet homoseksuale të burrave 

të pjekur me djem adoleshentë nuk është 
i pajtueshëm me idenë e dinjitetit të 
barbartë mes burrave shqiptarë. Prandaj, 
burrat e femërzuar dhe të tjera perversitete 
seksuale i shkojnë për shtat despotizmit 
oriental, ndërsa burrëria shoqëron lirinë 
dhe identitetin evropian. Meqenëse qëllimi 
i esesë së Kadaresë është argumentimi i 
identitetit evropian të shqiptarëve, atëherë 
ai e përdor homoseksualitetin, ose më 
saktë, atë që e quan pedofili, si kufi të 
pakalueshëm që ndan kulturën shqiptare 
prej asaj turke dhe rrjedhimisht edhe 
Evropën prej Azisë. 

Shënime përmbyllëse

Pjesa më e madhe e veprave letrare 
dhe e eseve të Ismail Kadaresë janë të 
natyrës politike, jo vetëm për shkak të 
temës që trajtojnë, por edhe për idetë që 
synojnë t’i përcjellin publikut të lexuesve. 
Një temë e përgjithshme e romaneve 
të tij është qëndresa e kombit shqiptar 
ndaj perandorive të huaja dhe regjimeve 
shtypëse. Paçka se pjesa kryesore të 
veprës letrare Kadareja e shkroi gjatë 
njërit prej regjimeve më të egra totalitare 
komuniste në Evropë, ai ndonjëherë u 
përpoq që edhe të kritikonte sistemin me 
një gjuhë të dykuptimtë. Si glorifikimit të 
qëndresës kombëtare në shekuj, po ashtu 
edhe kritikës së sistemit komunist me 
anë të alegorive dhe simboleve i nevojitej 
një e shkuar historike e përshtatshme. 
Parë në këtë aspekt, Perandoria Osmane 
ofrohej si vendndodhje ideale, sepse kishte 
qenë pushtuesi i Shqipërisë për gjysmë 
mijëvjeçari dhe akuzohej për prapambetjen 
e Shqipërisë në krahasim me vendet e 
Evropës Perëndimore. Për më tepër, që nga 
koha e iluminizmit, në rrethet intelektuale 
evropiane Perandoria Osmane shihej si 
shembulli parësor i “despotizmit oriental”. 
Megjithëse deri tani nuk e kemi hasur këtë 
term në veprën e Kadaresë, panorama e 
Perandorisë Osmane që ai ka ndërtuar me 
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PërmBledhje

Literatura e viteve të fundit flet për një njohje më të thellë të trurit dhe të funksionimit 
të tij në lidhje me proceset e të nxënit në mësimin e gjuhës së huaj. Glotodidaktika, 
si shkencë e edukimit gjuhësor, ndjek me vëmendje progreset e neuroshkencës, duke 
evidentuar rëndësinë që ka ky progres në procesin e të nxënit të gjuhëve të huaja. Qëllimi 
i këtij artikulli është të analizojë rrjetin prej katër skemash kryesore neurofunksionale i 
cili vepron gjatë procesit të të nxënit të gjuhës mëmë për të realizuar procese të caktuara 
gjuhësore. Ndërsa të nxënit e një gjuhe të huaj çon në krijimin e nënsistemeve neurale 
brenda secilës prej këtyre skemave neurofunksionale. Ekzistenca e skemave të veçanta 
neurofunksionale, por me ndërveprim të vazhdueshëm, si dhe hipoteza neurolinguistike 
rreth funksionimit të tyre, çojnë në formulimin e disa teorive kryesore glotodidaktike 
të cilat do të trajtohen në këtë artikull. Artikulli trajton disa parime metodoligjike për 
një mësimdhënie të gjuhës së huaj, që respekton mekanizmat neurobiologjik. Mësuesi i 
gjuhës së huaj duhet të krijojë një ambient të nxëni “të pasur” në disa këndvështrime, i 
cili të ndikojë pozitivisht në procesin e të nxënit.
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Aspekte të neuroshkencës

Edhe pse bazohen në modele të 
ndryshme, glotodidaktika dhe neuroshkenca 
janë që të dyja disiplina praktike dhe 
ndërdisiplinare, të cilat për të zgjidhur 
probleme praktike i drejtohen sektorëve të 
ndryshëm, pra që të dyja janë të hapura për 
të bashkëpunuar me sektorë të tjerë dhe që 
ky bashkëpunim t’i ndihmojë në qëllimin 
e tyre. Por, nga ana tjetër, modelet e tyre 
epistemologjike janë të ndryshme nga ana 
strukturore. Glotodidaktika bazohet në një 
model qëndror, në bazë të të cilit ndodhet 
një disiplinë e pavarur, ndërsa neuroshkenca 
në një model të tipit shumëpolar, që bazohet 
në praninë e shumë sektorëve të pavarur të 
cilët i bashkon i njëjti interes shkencor.

Studimet e viteve të fundit flasin për 
një njohje më të thellë të trurit dhe të 
funksionimit të tij në lidhje me proceset 
e të nxënit në mësimin e gjuhës së huaj. 
Glotodidaktika, si shkencë e edukimit 
gjuhësor ndjek me vëmendje progreset e 
neuroshkencës, duke evidentuar rëndësinë 
që ka ky progres në procesin e të nxënit të 
gjuhëve të huaja. Avancimi i progresit në 
neuroshkencë nxit hartimin e teorive dhe 
modeleve efikase të edukimit gjuhësor. 

Truri i njeriut përbëhet nga miliarda 
neurone ose ndryshe qeliza nervore të 
ndërlidhura midis tyre, të cilat kanë 
funksionin e marrjes, të shkëmbimit 

dhe të përpunimit të vazhdueshëm të 
informacionit, kalimi i të cilit realizohet 
në formën e sinjaleve elektrike të përcjella 
nëpërmjet aksoneve ose më mirë zgjatimeve 
të qelizave, pjesët fundore të të cilave 
(sinapsi) krijojnë pika kontakti me neurone 
të tjera. Rrjeti i lidhjeve të neuroneve mund 
të jetë aq i fuqishëm saqë një neuron i vetëm 
mund të arrijë të ndikojë aktivitetin e mijëra 
qelizave të tjera nervore (Fabbro 1996; 
Agliotti, Fabbro 2006). 

Detyra kryesore e neuroneve konsiston 
në koordinimin e aktivitetit njerëzor në 
nivel si të funksionimit të organeve, ashtu 
dhe të sjelljes. Për të kryer këtë detyrë 
neuronet organizohen në grupe qelizash, të 
quajtura “skema neuro –funksionale”, të cilat 
specializohen për një funksion të caktuar. 

Ky organizim në sisteme nervore më 
të komplikuara ndonjeherë aktivizohet në 
mënyrë natyrore për shkak të faktorit gjenetik: 
truri eshtë gjenetikisht i predispozuar të 
krijojë grumbullime neuronale për të nxitur 
disa funksione njerëzore, që nuk duhet të 
mësohen si për shembull e qara e fëmijës. 

Ndërsa, në raste të tjera, formimi i 
skemave neuro-funksionale varet gjerësisht 
nga inputet, që ndodhen në ambient dhe 
nga veprimet e ndërveprimet e subjektit me 
inpute të tilla. 

Kjo ndarje midis sistemeve nervore të 
përcaktuara gjenetikisht ose nga ndërveprimi 
me ambientin është fondamentale, pasi 
ekzistojnë: (Casey, Diamond 2004):
a. Procese që presin eksperiencën, të cilat 

vënë në lëvizje potencialin gjenetik 
duke përdorur informacione ambientale 
gjerësisht të kapshme nga të gjithë (për 
shembull aftësia për të dëgjuar tinguj 
gjuhësor, duke i dalluar nga zhurma e 
ambientit);

b. Procese që varen nga eksperienca, të cilat 
përdorin informacione të ambientit që 
ndryshojnë sipas kontekstit dhe situatave 
të të nxënit (për shembull kontakti 
me një gjuhë të caktuar ose zgjerimi i 
njohurive në një kontekst dygjuhësh).
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Në këtë këndvështrim të nxënit e një 
gjuhe të huaj është një proces, që varet nga 
eksperienca ose nga mundësitë e ofruara 
nga ambienti edukues. 

Në mënyrë  që skemat  neuro-
funksionale të mund të formohen dhe 
të stabilizohen është i domosdoshëm 
ndërveprimi me ambientin: vetëm pas 
inputeve të caktuara ambientale kanalet 
nervore mund të bëhen të qëndrueshëm, 
duke forcuar lidhjet sinaptike që lidhen 
me inputin dhe, duke mënjanuar të tjerat. 
Roli i eksperiencës rezulton të jetë akoma 
dhe më i rëndësishëm kur analizohen 
ndryshimet në organizimin cerebral të 
funksioneve konjitive të shkaktuara nga 
inpute ambientale të veçanta; një ambient 
të nxëni, i pasur me stimuj të drejtpërdrejtë, 
ndikon fort në zhvillimin cerebral. 

Gjate maturimit të tij, truri merr 
formën e një rrjeti lidhjesh neurale të 
drejtpërdrejta dhe jo të drejtpërdrejta, që 
punojnë në harmoni me njëra-tjetrën për 
kryerjen e funksioneve të ndryshme. Në 
të njëjtën kohë truri përbëhet dhe nga 
grupe neurale, të quajtura skema neuro-
funksionale, të cilat marrin pjesë në kryerjen 
e funksioneve të caktuara primare.

Studime të ndryshme në fushën 
e neuroshkencës kanë hedhur dritë 
mbi ekzistencën e një rrjeti skemash 
neurofunksionale që, gjatë nxënies së 
gjuhës mëmë, vihen në lëvizje për kryerjen 
e aspekteve të ndryshme gjuhësore. Sipas 
studimeve (Paradis 2004), ekzistojnë katër 
skema neuro-funksionale të ndërvarura 
nga njëra-tjetra, por njëkohësisht dhe të 
pavarura nga njëra-tjetra, që në mënyrë të 
pavarur kontrollojnë:
1.  Kompetencën gjuhësore, e cila ka të 

bëjë me përpunimin morfosintaksor, 
leksikor-semantik dhe fonologjik; 
kompetencat e kontrolluara nga kjo 
skemë janë kryesisht të fituara nga 
kujtesa e heshtur (Fabbro 2004);

2.  Kompetencën metagjuhësore, që njihet 
si kompetenca e rregullave të qarta të 

funksionimit të gjuhës; në këtë skemë 
qëndrojnë nocione enciklopedike 
mbi gjuhën të mësuara në mënyrë të 
ndërgjegjshme (Fabbro 2004);

3.  Pragmatikën, të lokalizuar gjerësisht në 
zonat e kores së hemisferës së djathtë 
(Danesi 1988; 1998), që operon në 
harmoni me skemën e kompetencës 
gjuhësore, pasi ndikon zgjedhjet në 
çdo nivel të përpunimit gjuhësor;

4.  Dinamikat (zhvillimet) emotive dhe 
motivacionale, të drejtuara nga sistemi 
limbik, që përbën një qendër kontrolli 
dhe vlerësimi të inputeve, aktivizimi 
pozitiv i të cilit është një lloj treguesi 
për funksionimin e mirë të skemave të 
tjera neuro-funksionale. 

Gjatë të mësuarit të një gjuhe të dytë 
mendohet se brenda secilit prej këtyre 
makro-sistemeve formohen disa nën-sisteme 
neuronale, që aktivizojnë kodin e ri gjuhësor. 
Shpejtësia e aktivizimit dhe efikasiteti i 
këtyre nënsistemeve varen nga faktorë të 
shumtë, ndër të cilët mund të përmendim:
a. Moshën në të cilën fillohet të mësohet 

një gjuhë e huaj. Nëse mësimi i një 
gjuhe të dytë fillon që në një moshë 
fare të vogël, aktivizohen mekanizmat 
neuropsikologjik tipik të përpunimit të 
gjuhës mëmë, gjë që mund të çojë në 
fitimin e kompetencave gjuhësore dhe 
komunikuese, nëse jo të barabarta, shumë 
të përafërta me ato të gjuhës mëmë. 

b. Ekspozimi ndaj gjuhës dhe mundësitë 
e përdorimit të kësaj gjuhe. Për këtë 
nevojitet një sasi edhe minimale 
impulsesh nervore pozitive për të vënë 
në funkion qarqet nervore. 
Në mësimin e gjuhës së huaj në shkollë 

një nga vështirësitë më të mëdha është se, 
duke qenë shumë pak në kontakt me gjuhën 
që studiohet dhe duke pasur mundësi të 
pakta komunikimi, nxënësve u nevojitet një 
sasi “energjie cerebrale” shumë e lartë për 
të aktivizuar nën-sistemet që kanë të bëjnë 
me gjuhën e huaj (Paradis, 2004).
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c. Përfshirjen emocionale gjatë të mësuarit. 
Funksionimi i qarqeve të posaçme 
neurale për secilën gjuhë varet edhe 
nga gjendja emocionale e nxënësit, i 
cili duhet të gjejë një ambient të nxëni 
stimulues, përfshirës, shplodhës dhe të 
sigurtë (Morosin, 2006).

d. Korrektësia e inputit gjuhësor. Nënsistemet 
neuro-funksionale marrin, përpunojnë 
dhe memorizojnë inputin gjuhësor ndaj 
të cilit janë të ekspozuar. 

 Nëse për mësimin e gjuhës mëmë 
nxënësi ka në dispozicion një sasi 
të madhe inputesh gjuhësore, që i 
vijnë nëpërmjet ndërveprimit dhe 
komunikimit me folës të lindur të asaj 
gjuhe, të mësuarit e gjuhës së huaj 
bazohet në inpute të ofruara nga një 
mësues, që në shumicën e rasteve ketë 
gjuhë nuk e ka gjuhën e nënës. Kjo 
gjë rrit përgjegjësinë e mësuesit pasi 
një input jo i saktë çon në të mësuarit 
e sjelljeve jo të sakta, sidomos në 
lidhje me sistemin neuro-funksional 
gjuhësor (shqiptim i gabuar, fjalor jo 
i saktë etj.) dhe atë pragmatik (paaftësi 
për të përshtatur regjistrin gjuhësor 
me kontekste të ndryshme, sjellje 
socio-pragmatike jo të pranueshme në 
kulturën e huaj).

e. Predispozitat intelektuale; një tjetër 
aspekt që duhet pasur parasysh është 
edhe ai që ka të bëjë me nivelin e 
inteligjencës së nxënësit dhe stilet e të 
nxënit. Nëse nxënësit kanë mundësinë 
të mësojnë një gjuhë të huaj sipas 
aftësive të tyre të inteligjencës, inputi 
do të kalojë nëpërmjet kanaleve 
preferenciale dhe kujtesa gjuhësore 
mund të lehtësohet. 

Glotodidaktika

Ekzistenca e skemave të vecanta 
neuro-funksionale, por me ndërveprim 
të  vazhdueshëm, s i  dhe hipoteza 
neurolinguistike rreth funksionimit të tyre, 

çojnë në formulimin e disa teorive kryesore 
glotodidaktike.

Zhvillimi i kompetencës gjuhësore 
ndodh nëpërmjet përdorimit 
konkret të gjuhës

Kjo kompetencë gjuhësore (dhe 
komunikuese), e lokalizuar kryesisht në 
zonat e kujtesës së heshtur, kuptohet 
zakonisht si kompetenca e zotërimit dhe 
përdorimit të gjuhës në mënyrë sa më 
“automatike” të mundur. Kjo ndodh vetëm 
nëse mësuesi propozon situata komunikimi 
në të cilat nxënësi të mund të përdorë gjuhën 
në kontekste të caktuara për të favorizuar 
zhvillimin fillestar të kompetencës gjuhësore. 
Për këtë mund të jetë e nevojshme, të 
propozohet një metodologji mësimdhënieje 
që të mbështetet në zbulimin, memorizimin 
dhe rikujtesën e formulave gjuhësore (per 
shembull format e përshëndetjes, fjalitë 
kyçe për të porositur në restorant, format 
e komunikimit në një dyqan etj.) që 
vetëm në një moment të dytë, duke marrë 
parasysh edhe moshën e nxënësve, do të 
shpërbëhen dhe do të analizohen në planin 
metagjuhësor.

Në përgjithësi kompetenca gjuhësore 
(dhe komunikuese) përfshin kryesisht 
zhvillimin e aftësive gjuhësore (të dish 
të lexosh një artikull gazete, të dish të 
ndjekësh ngjarjet e një filmi në gjuhë të 
huaj, të marrësh pjesë në një bashkëbisedim 
joformal, të shkruash një ese etj.), gjë 
që mund të realizohet vetëm nëpërmjet 
praktikës dhe përdorimit të gjuhës. 

Kompetencat metagjuhësore 
dhe pragmatike aktivizohen 
në mënyrë strategjike

Sidomos kur gjuhët e huaja mësohen 
në një moshë të madhe, shpesh rezulton 
shumë e vështirë që të arrijmë në një nivel 
të lartë të kompetencave gjuhësore, që t’u 
afrohen në një farë mënyre folësve të lindur 
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të asaj gjuhe, vetëm nëse qëndrohet për disa 
vite në vendin ku flitet kjo gjuhë. Arsyet e 
kësaj vështirësie kanë të bëjnë me mungesën 
e aksesit të drejtpërdrejtë të gjuhës së huaj, 
proces i cili është ngadalësuar nga fenomeni 
i përkthimit të pandërgjegjshëm nga gjuha 
mëmë në gjuhën e huaj dhe anasjellas. 
Megjithatë, ndërveprimi i vazhdueshëm dhe 
kompensimi ndërmjet skemave të ndryshme 
neuro-funksionale, na bën të pohojmë se 
përballë një niveli të ulët të kompetencës 
gjuhësore, studenti mund të arrijë një nivel 
mjaft efikas komunikimi, falë funksionit 
kompensues të skemave të kompetencave 
metagjuhësore dhe pragmatike. 

Pas një konstatimi të tillë është e 
domosdoshme që mësuesi, sidomos kur ka të 
bëjë me studentë të rritur, t’i ruajë një hapësirë 
të përshtatshme reflektimit mbi gjuhën dhe 
përdorimit të saj në kontekste pragmatike. 

Dimensioni afektiv dhe emocional i të 
nxënit gjuhësor është parësor

Teoritë neuropsikologjike mbi 
emocionet dhe mbi motivimin pohojnë 
rëndësinë e një ambienti pozitiv dhe 
motivues për nxënësin që të mësuarit e 
një gjuhe të huaj të mund të realizohet në 
mënyrë sa më efikase. Në këtë kontekst 
mund të japim disa sugjerime didaktike 
bazë për krijimin e një ambienti edukativ 
që të ketë këto karakteristika. 

Krijimi i një ambienti motivues

Hapi i parë për krijimin e një ambienti 
motivues në klasë është të njohim nevojat, 
aspiratat dhe dëshirat e nxënësve me qëllim 
që të ndërtojmë punën e të mësuarit të 
gjuhës jo vetëm sipas kërkesave didaktike, 
por edhe atyre motivuese e pozitive në 
rrafshin emocional. Zakonisht një ambient 
është motivues kur ngjall kënaqësi te 
nxënësit. Që ta provojmë një gjë të tillë, 
duhet të verifikohet nëse ka ekuilibër 
ndërmjet faktorëve të mëposhtëm:

Siguri/sfidë. Nxënësit pranojnë të 
përfshihen në një veprimtari didaktike 
nëse e ndiejnë se janë në gjendje ta kryejnë 
atë, pra nëse ndihen në gjendje të kryejnë 
detyrën e kërkuar; një gjë e tillë kërkon që:
  Veprimtaritë të jenë të matura dhe në 

përputhje me nivelin e njohurive të 
nxënësve;

  Marrëdhënia midis mësuesit dhe 
nxënësit të bazohet në besimin e 
ndërsjellë, në mënyrë që nxënësi të mos 
ndihet vazhdimisht i vlerësuar apo i 
gjykuar për shkak të gabimeve që mund 
të kryejë;

  Situatat mësimore të propozuara 
të garantojnë siguri psiko-sociale te 
nxënësi, sidomos nëse kemi të bëjmë 
me adoleshentë apo të rritur, pasi këta 
kanë frikë nga gjykimi i shokut.

Risi:
Sipas modelit të vlerësimit emotiv 

të inputit, faktori -risi realizon tërheqjen 
e vëmendjes së nxënësve; risia mund të 
arrihet, duke ndryshuar disa aspekte të 
mësimdhënies, si për shembull:
  Tipin e aktiviteteve në klasë, duke 

përdorur teknika të ndryshme 
mësimdhënieje që, megjithëse kanë 
për të realizuar të njëjtin objektiv 
kurrikular, propozojnë mënyra të 
ndryshme pune në klasë; 

  Inputin e fillimit të aktivitetit, që në 
përgjithësi rezulton motivues. Mësuesi 
mund të përdorë dhe të luajë me llojin 
e burimeve që mund të përdorë për 
fillimin e aktivitetit (reklamë, video, 
kërkim në internet, artikuj gazetsh etj.);

  Kanalet perceptuese të përfshira në 
aktivitet. E njëjta teknikë mund të 
propozohet përsëri me gojë/me shkrim, 
punë individuale/punë në grup etj. 

Por, gjithsesi risia e tepërt mund t’i 
ç’orientojë disa nxënës, sidomos nëse ata janë 
të vegjël. Po ashtu mund të çorientojë edhe 
ata nxënës, që dëshirojnë të ndjekin gjithmonë 
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pothuajse të njëjtën skemë mësimore dhe me 
të njëjtat aktivitete didaktike. 

Nevojat objektive/subjektive. Sipas teorisë 
së vlerësimit emotiv, nxënësi vlerëson 
inputin sipas dëshirave dhe nevojave 
të veta. Në bazë të këtij parimi nxënësi 
vlerëson inputin pozitivisht ose negativisht 
dhe, si rrjedhojë, e largon atë nga kujtesa 
e punës, duke e çuar në qendrat cerebrale 
të caktuara për të nxënin ose e bllokon atë 
derisa gjurma përkatëse e kujtesës humbet 
përfundimisht. (Boncinelli 2000, Anolli, 
Legrenzi 2003).

Kapërcimi i hendekut ndërmjet 
nevojave objektive dhe subjektive mund të 
kryhet vetëm nëse:
  Vlerësohen interesat e nxënësve (sport, 

filma dhe libra të preferuar, lojëra, 
interesa kulturore, artistike etj.), që 
mund të përbëjnë çelësin e suksesit me 
nxënës të caktuar për të rritur tek ata 
kënaqësinë e të mësuarit të një gjuhe, 
duke krijuar bindjen se gjuha të cilën 
po studiojnë mund të përbëjë një mjet 
për kultivimin e interesave të tyre; 

  Krijohet një klimë bashkëpunimi midis 
mësuesit dhe nxënësve, në mënyrë 
që çdonjëri prej aktorëve të procesit 
edukativ të jetë pjesë aktive në ngritjen 
dhe realizimin e këtij kursi. 

Duke u nisur nga sa thamë më lart, 
mund të rendisim disa parime metodologjike 
për një mësimdhënie të gjuhës së huaj, që 
respekton mekanizmat neurobiologjik. 
Mësuesi i gjuhës së huaj duhet të krijojë 
një ambient të nxëni “të pasur” në disa 
këndvështrime, të cilat do t’i analizojmë 
më poshtë.

Pasuri emocionale

Edhe më lart është përmendur dhe 
theksuar roli i përfshirjes emocionale në 
mësimin e gjuhës së huaj, gjë që çon në 
uljen e pragut të aktivizimit të zonave që 

përfshihen në përpunimin gjuhësor. Që kjo 
të realizohet mësuesit zhvillojnë aktivitete:
a.  Të këndshme. Nëpërmjet metodologjisë 

ludike mund të zhvillohet kompetenca 
gjuhësore dhe komunikuese e nxënësve, 
duke zhvilluar aktivitetet mësimore në 
formë loje. Kjo metodologji është 
efektive edhe me adoleshentët dhe 
të rriturit, por duke pasur kujdes që 
aktivitetet, të cilat zhvillohen të mos 
ngjajnë si fëminore dhe pa interes.

b.  Me kuptim. Të mësuarit e gjuhës 
së huaj duhet t’i përgjigjet nevojave 
dhe interesave të nxënësve; prandaj 
dhe mësuesi duhet të zgjedhë me 
kujdes materiale dhe veprimtaari 
që të nxisin motivimin e nxënësve; 
për shembull, adoleshentët duan në 
përgjithësi muzikën, filmat, internetin, 
televizorin, sportin. Nëse aktiviteti 
mësimor në gjuhë të huaj do të 
zhvillohet mbi këto fusha, atëherë 
nxënësit do ta perceptojnë gjuhën si një 
mjet të nevojshëm për të përmbushur 
interesat e tyre.

c.  Të sigurta. Aktivitetet mësimore, që do 
të zhvillohen në klasë të jenë të sigurta 
në planin psiko-social dhe nxënësit 
të vënë në zbatim aftësitë e tyre pa 
rrezikuar që të turpërohen përpara 
mësuesit apo shokëve të tjerë.

Pasuri gjuhësore

Në procesin e mësimit të gjuhës së huaj 
në shkollë, mësuesi luan një rol kryesor pasi 
është burimi kryesor i inputeve gjuhësore 
(edhe pse tanimë jo burimi i vetëm). 
Prandaj ky input duhet të jetë:
a.  I saktë. Në planin gjuhësor dhe 

sociogjuhësor për të evituar forcimin 
dhe theksimin e formave të parregullta 
dhe sjelljeve jokorrekte te nxënësit. 
Në ditët e sotme mësuesi mund 
të sigurojë materiale ndihmëse, si: 
revista, materiale videoje dhe audioje, 
reklama, gazeta etj.);
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b.  Realist. Mësuesi mund të ofrojë një 
model gjuhësor dhe kulturor sa më 
afër realitetit të përditshëm.

Pasuri konjitive

Predispozitat intelektuale të nxënësve 
ndikojnë ndieshëm të nxënin gjuhësor, pasi 
çdo nxënës paraqet preferenca të ndryshme 
në mënyrën e të mësuarit të gjuhës, të cilat 
duhet të respektohen nga mësuesi. Prania 
në klasë e stileve të ndryshme konjitive e 
detyron mësuesin të përdorë aktivitete të 
larmishme në lidhje me:
  Mënyrën e menaxhimit të klasës: punë 

individuale, punë në çift, në grupe;
  Formimin e grupeve, të cilat mund të 

strukturoheshin në mënyrë homogjene 
ose esterogjene jo vetëm në nivelin 
gjuhësor, por edhe në profilin konjitiv;

  Shpërndarjen e detyrave brenda 
grupeve në mënyrë që të vlerësojë 
predispozitat individuale të secilit;

  Materialin didaktik, nëpërmjet të 
cilit të mund të nxisë sa më shumë 
kanale shqisore duhet të alternohen 
në mënyrë të ekuilibruar tekstet orale 
me ato të shkruara dhe të paraqiten 
realitete apo objekte autentike për t’u 
parë, prekur, dëgjuar apo përdorur;

  Llojin e aktiviteteve, duke mos privilegjuar 
vetëm inteligjencën gjuhësore dhe 
logjike-matematike;

  Shkallën e strukturimit të aktiviteteve, 
duke alternuar momente didaktike 
më të udhëhequra nga mësuesi në 
aktivitete me një shkallë më të lartë 
lirie dhe pavarësie nga ana e studentit. 

Si konkluzion mund të themi se 
zhvillimi i kompetencës gjuhësore ndodh 
nëpërmjet përdorimit konkret të gjuhës. 
Kompetencat metagjuhësore dhe pragmatike 
aktivizohen në mënyrë strategjike dhe është 
parësor dimensioni afektiv dhe emocional i 
të nxënit gjuhësor.
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The role of neuroscience in the learning of a foreign language
In the literature of recent years it is written about a much deeper knowledge of the brain 

and its functioning, with regard to the processes of learning a foreign language. Glottodidactics, 
as a science of language education, attentively follows the progress of neuroscience, highlighting 
the importance this progress has in the process of learning foreign languages. The aim of this 
article is to analyze the network of four main neurofunctional schemes, which acts during the 
process of mother tongue learning, to realize certain linguistic processes. Whereas, the learning 
of a foreign language causes the establishment of neural sub-systems, within each of these 
neurofunctional schemes. The existence of specific neurofunctional schemes, with a constant 
interaction, and the neurolinguistics hypothesis about their functioning, lead to the formulation 
of some main glottodidactics theories, which will be treated in this article.

 The article tries to treat some methodological principles of foreign language learning, 
which respects neuro-biological mechanisms. The foreign language teacher should create “a rich” 
learning environment, from several points of view, which positively affects the learning process. 

Key words: neuroscience, linguistic education, glottodidactics, linguistic competences
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GARANTIMI I LIRIVE EKONOMIKE 

NË TREGUN E TELEFONISË SË LËVIZSHME

RAST STUDIMOR: ALBANIAN MOBILE COMMUNICATIONS SH.A. 
& VODAFONE ALBANIA SH.A.”

Jonida LAMAJ
University Marin Barleti Tiranë

Universiteti i Tiranës (PhD Candidate)
E-mail: jonidalamaj@gmail.com

PërmBledhje

Ky punim analizon në mënyrë kronologjike të gjitha vendimet në nivel administrativ dhe gjyqësor 
ndaj kompanive AMC sh.a dhe Vodafone Albania sh.a lidhur me shkeljen e të drejtës së konkurrencës 
në tregun e telefonisë së lëvizshme. Vendimet më të rëndësishme, janë: vendimi me nr. 21, datë 
11 Tetor 2005, dhe nr.59, datë 09.11.2007 të Komisionit të Konkurrencës të Autoritetit të 
Konkurrencës; Vendimi Nr. 172 datë 19. 01. 2009 dhe Nr. 6026 datë 06.07.2009  të Gjykatës 
së Rrethit Tiranë; Vendimi nr.671, date 12.4.2010 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe Vendimi nr. 
448 i Gjykatës së Lartë. Autoriteti i Konkurrencës nëpërmjet vendimeve dhe rekomandimeve të tij 
ka sjellë njësërë zhvillimesh positive për mbrojtjen e konkurrencës në tregun e telekomunikacionit.
Vendimet e trajtuara mësipër luajnë rolin e një precedenti për çështjet e ngjashme në këtë treg në 
veçanti dhe në çështjet e mbrojtjes së konkurrencës në përgjithësi. Nga viti 2004 deri sot E drejta 
e Konkurrencës në Shqipëri ka evoluar dhe subjektet e interesuar kanë më shumë informacion dhe 
mjete potenciale për të vënë në vend të drejtat e tyre në fushën e mbrojtjes së lirive ekonomike dhe 
konkurrencës. Komisioni i Konkurrencës ka ndërmarrë jo vetëm vendime dhe procedura hetimi 
lidhur me këtë çështje, por edhe rekomandime të rendësishme për ta garantuar më mirë këtë të 
drejtë, si liberalizimin e tregut të telefonisë së lëvizshme dhe liberalizimin e tregut të shërbimit të 
3G, duke dhënë licencat e tjera për këtë shërbim. 
Fjalë kyce: tregu i telefonisë së lëvizzhme, ligji për mbrojtjen e konkurrencës, Autoriteti i Konkurrencës, 
liria ekonomike.
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Jonida LAMAJ ka mbaruar studimet e larta në Fakultetin e Drejtësisë dhe studimet Master në 
Fakultetin e Ekonomisë, UT. Aktualish është në proces doktorature pranë departamentit të së drejtës 
publike në Fakultetin e Drejtësisë, me temë: “Liritë dhe të drejtat ekonomike parë në këndvështrimin e të 
drejtës dhe mbrojtjes së konkurrencës në RSh». Ajo është lektore në lëndën “E drejta e konkurrencës” në 
Universitetin “Marin Barleti”.
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1 Vendimi i gjykatës së lartë AMC kundër Autoritetit të Konkurrencës.
2 Shoqata e Mbrojtjes së Konsumatorëve, Avokati i Popullit, etj.
3 Institucioni që rregullon dhe monitoron konkurrencën në vend.
4 Të dhënat e marra sipas deklarimeve ne shtyp te subjekteve te ndryshem publik dhe privat.
5 Shih vendimin nr 22, datë 17.10.2005 të Komisionit të Konkurrencës i cili vendosi ndërmarrjen e 

hapave të kryerjes së hetimit të thelluar.

Tregu i telefonisë celulare u hap në 
maj të vitit 1996 me licensimin 
e kompanisë “Albanian Mobile 

Communications” (AMC sh.a.) dhe 
fillimin e aktivitetit të saj. AMC sh.a.është 
themeluar si person juridik më datë 
22.11.1995, me objekt veprimtarie të saj në 
fushën e telefonisë celulare.1 Në vitin 2000, 
Telenor - Cosmote bleu 85 % të aksioneve 
të AMC-së, pjesa tjetër prej 12.6% të 
aksioneve u zotëruan prej Shtetit Shqiptar, të 
administruara nga Ministria e Ekonomisë, e 
Tregtisë dhe Energjetikes së Shqipërisë dhe 
2.4% u zotëruan nga aksionerët e vegjël, 
punonjës të AMC-së në kohën e privatizimit. 
Më 9 qershor 2001 Vodafone Albania sh.a. 
licensohet si operator i dytë i shërbimit 
celular në Shqipëri, me kapital të përbashkët 
të Vodafone International Holding (51% 
të aksioneve) dhe Panafone International 
Holding (49% të aksioneve). Më 1 mars të 
vitit 2004 u licensua operatori i tretë, Eagle 
Mobile me 100% të aksioneve në zotërim 
të Albtelekom sh.a. Në vitin 2004 opinioni 
publik prononcohet për çmime të larta në 
tregun e telefonisë celulare, si në median e 
shkruar edhe në atë elektronike, kryesisht 
nga shoqatat dhe institucionet përfaqësuese 
të mbrojtjes së interesave të konsumatorëve.2

Ky shqetësim nxiti Autoritetin e 
Konkurrencës3 të hetojë mbi kufizimin e 
konkurrencës në tregun e telefonisë celulare. 
Për shkak se periudha hetimore përfshin 
vitet 2004 dhe 2005, operatori i tretë nuk 
ka patur veprimtari në treg gjatë kësaj 
kohe e për rrjedhojë nuk përbën objekt 
hetimi, ndaj edheautoriteti i konkurrencës 
ka hetuar vetëm kompanitë AMC sh.a. dhe 
VodafoneAlbania sh.a. 

Vendimi i parë, referuar çështjes së 

bujshme AMC - Vodafone daton më 11 
Tetor 2005, vendimi me nr 21 i Autoritetit 
të Konkurrencës. Komisioni i Konkurrencës 
mori në shqyrtim relacionin e sekretariatit të 
Autoritetit të Konkurrencës si dhe sqarimet 
e dhëna nga përfaqësuesit e shoqërive AMC 
sh.a. dhe Vodafone Albania sh.a., lidhur me 
faktin nëse ekzistonte ose jo abuzimi me 
pozitën dominuese dhe të marrëveshjeve 
të fshehta të shoqërive AMC sh.a. dhe 
Vodafone Albania sh.a., zotëruese të këtij 
tregu, ku në përfundim deklaroi se:
  Në tregun e telefonisë së lëvizshme 

veprojnë dy shoqëri, të cilat kanë një 
ndarje të tregut afërsisht në masën 60% 
për AMC-në dhe 40% për Vodafon-in4, 
të cilat qëndrojnë në këtë treg dypolistik 
në një pozitë dominuese, çka mund të 
shkaktojë abuzim të çmimeve në treg. 

  Çmimet e të dy shoqërive përkatëse 
për shërbimin e ofruar janë në të njëjtat 
shifra të ngurta dhe pa fleksibilitet 
konkurrues.

  Këta operatorë në shpjegimet përkatëse 
nuk provuan lidhjen mes kostos së 
shërbimit të ofruar prej tyre dhe 
tarifave, që ata i ofrojnë shërbimit.

  Nga vetë operatorët, në mënyrë të veçantë 
nga AMC-ja, nuk u sollën dokumente 
shkresore, me të cilat të argumentonin 
pretendimet e tyre të ngritura në lidhje 
me relacionin e sekretariatit. 

Komisioni i Konkurrencës i nxitur 
nga argumentet e sipërcituar, por edhe të 
dokumenteve shkresore të administruara 
deri në atë kohë, vendosi nisjen e procedures 
së hetimit të thelluar5 në sektorin e 
ekonomisë së telefonisë së lëvizshme, në 
përgjithësi, e veçanërisht në Shoqëritë AMC 
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6 Neni 9121 datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”
7 Tregu përkatës përbëhet nga produktet që vlerësohen si të zëvendësueshme nga konsumatorët ose 

klientët e tjerë, për sa u përket karakteristikave, çmimit dhe funksionimit të tyre dhe që ofrohen ose kërkohen 
nga ndërmarrjet në një zonë gjeografike me kushte të njëjta konkurrence, zonë kjo e cila veçohet nga zonat 
e tjera kufizuese.

8 Me pozitë dominuese kuptohet “pozita e një ose me shumë ndërmarrjeve, që i lejon ato të jenë të afta 
të veprojnë, përsa i takon ofertës dhe kërkesës, në mënyrë të pavarur nga pjesëmarrësit e tjerë në treg, si 
konkurrentët, klientët ose konsumatorët”.

Sipas të Drejtës së Konkurrencës të Bashkimit Evropian: zotërimi nga ndërmarrjet i pjesëve të 
konsiderueshme të tregut të produktit për një farë kohe, ka shumë të ngjarë që të jetë tregues i pozitës së 
tyre dominuese në treg, por vetëm ky tregues nuk mund ta provojë këtë pozitë. Rasti i vetëm, kur ky tregues 
konsiderohet i mjaftueshëm është kur ndërmarrjet zotërojnë 50% apo më shumë të tregut të produktit. Ky 
vlerësim, konfirmohet edhe nga Gjykata Evropiane e Drejtësisë ne Luksemburg (GjED) në çështjen nr. 85/76, 
date 13.02.1979 Hofmann-La Roche, (paragrafët 39, 41: “Ekzistenca e Pozitës Dominuese mund te rrjedhe 
nga disa faktorë, te cilët, te mare veç e veç, nuk janë domosdoshmërish vendimmarrës, por ndërmjet këtyre 
faktorëve ekzistenca e një pjese te larte te tregut është shume e rëndësishme.

sh.a. dhe Vodafone Albania sh.a, përsa i 
përket ekzistences ose jo të abuzimit me 
pozitën dominuese apo shkelje të tjera të 
konkurrencës në treg. 

Ndaj kërkesave të Sekretariatit të 
Konkurrencës u përgjigj me korrektesë 
shoqëria Vodafone Albania sh.a., ndërsa 
AMC sh.a nuk i ka qëndruar korrekt 
kësaj kërkese të ligjit dhe i është drejtuar 
Komisionit të Konkurrencës, duke i kërkuar 
deklarimin e pavlefshëm të Vendimit nr. 21, 
datë 11.10.2005 të këtij Komisioni. Në këto 
kushte, Komisioni i Konkurrencës në datë 
02.12.2005 vendosi të miratojë kërkesën 
e Sekretariatit për kërkimin e të dhënave 
nga AMC sh.a, me qëllim vijimësinë dhe 
mospengimin e hetimit të thelluar të 
nisur nga Autoriteti i Konkurrencës. Me 
anë të këtij vendimi AMC sh.a. detyrohej 
të depozitonte brenda 7 ditëve pranë 
Autoritetit dokumentet, si: kontratën 
e privatizimit; një kopje të licenses, që 
autorizon Shoqërinë AMC sh.a. të ushtrojë 
aktivitet në Republikën e Shqipërisë; 
një kopje të vendimit të regjistrimit në 
gjykatë të kësaj Shoqërie; statutin dhe 
aktin e themelimit të Shoqërisë; bilancet 
e Albanian Mobile Communication sh.a. 
që nga viti i privatizimit e të specifikuara 
sipas çdo viti; marrëveshjet e ndryshme që 
mund të ekzistojnë midis AMC sh.a. me 
Albtelecom-in dhe ERT-në. 

Mospërmbushja e kërkesave të 
dispozitivit të këtij vendimi do të sillte 
ndëshkimin me gjobë të AMC sh.a.6 Në fakt 
kështu ndodhi. Deri më datë 10.12.2005 
kompania AMC nuk depozitoi asnjë 
nga kërkesat e mësipërme dhe për këtë 
arsye Komisioni i Konkurrencës në datë 
12.12.2005 vendosi masën e gjobës për 
shkeljet e lehta ndaj AMC sh.a. në vlerën e 
1% të xhiros vjetore të vitit 2004.

Pas këtij vendimi duket se organet 
përkatëse të Autoritetit të Konkurrencës 
kanë marrë kohën e mjaftueshme (pothuajse 
2 vite) lidhur me procedurën e hetimit të 
thelluar ndaj subjekteve AMC e Vodafone 
dhe më datë 9.11.2007, Komisioni merr 
vendimin nr. 59 lidhur me abuzimin me 
pozitën dominuese në tregun e telefonisë së 
lëvizshme të dy shoqërive të lartpërmendura.

Ky vendim është i pari, lidhur me 
analizën që i bëhet abuzimit të pozitës 
dominuese në tregun e telekomunikacionit 
dhe do të përdorej si precedent për të gjitha 
çështjet e ngjashme që do të pasonin në të 
ardhmen.

Vendimi nr 59 trajton konceptet dhe 
elementët bazë, që kufizojnë të drejta 
të karakterit ekonomik dhe të drejtën e 
konkurrencës në këtë treg, si p.sh.: tregu 
përkatës7, i cili përfshin tregun e produkteve 
dhe tregun gjeografik, abuzimin me pozitën 
dominuese8, pengesat rreth hyrjes në treg, 
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9 “Qeveria angazhohet të hapë sektorin e telekomunikacioneve për konkurrencë nëpërmjet lejimit të 
pjesëmarrjes së interesave private.Edhe me hapjen e plotë të tregut të telekomunikacioneve për konkurrencë, 
disa shërbime do të vazhdojnë të ekzistojnë në këtë kategori ku numri i licencave është i kufizuar, për shkak 
të burimeve të kufizuara natyrore siç janë frekuencat”. Kjo shpreh mjaft qarte faktin se kemi te bëjmë me 
një treg ku ekzistojnë barriera hyrëse administrative.

konkurrencën potenciale, fuqinë ekonomike 
të kompanive, etj.

Treg përkatës i produktit është shërbimi 
publik i telefonisë së lëvizshme, që ofron 
secila nga të dy kompanitë celulare AMC 
sh.a. dhe Vodafone Albania sh.a., ose 
transmetimi i thirrjeve telefonike që ato 
kryejnë për përdoruesin fundor të tyre. Në 
këtë përcaktim është pasur në konsideratë 
shërbimi i telefonisë së lëvizshme, vetëm 
në kuptimin e thirrjeve zanore. Telefonia 
fikse nuk mund të përfshihet në këtë treg, 
për arsye të veçorive të ndryshme që ajo ka 
në raport me telefoninë e lëvizshme. Nga 
pikëpamja e konsumatorëve, shërbimet e 
telefonisë fikse nuk janë të zëvendësueshme 
me shërbimet e telefonisë së lëvizshme; pra, 
tregu i telefonisë së lëvizshme është i ndarë 
nga ai i telefonisë fikse. Gjithashtu, shërbimi 
SMS nuk është pjesë e tregut përkatës.
Ndërkaq, tregu gjeografik i shërbimit të 
telefonisë së lëvizshme të kompanive AMC 
dhe Vodafone Albania është territori i 
Republikës së Shqipërisë.

Një  nga kr i teret  kryesore ,  që 
përcaktojnë pozitën dominuese në treg 
është pjesa që zënë ndërmarrjet në tregun 
e produktit.Pjesët e tregut llogariten duke 
u bazuar në numrin e abonentëve ose në të 
ardhurat e çdo ndërmarrjeje në treg.

Në bazë të vlerësimit të pjesëve të tregut 
të shoqërive AMC dhe Vodafone sipas 
kriterit të numrit mesatar të abonentëve 
dhe të ardhurave, rezulton se, bazuar në 
numrin mesatar të abonentëve: në vitin 
2004, AMC sh.a. zotëron përafërsisht 52% 
dhe Vodafone Albania sh.a. 48% të tregut 
dhe në vitin 2005, AMC sh.a. 51% dhe 
Vodafone Albania sh.a. 49% të tregut. Përsa 
i përket ndarjes së tregut sipas kriterit të të 
ardhurave, nga shërbimet e thirrjeve: në 

vitin 2004, AMC dhe Vodafone zotërojnë 
përkatësisht 49% dhe 51%, ndërsa në vitin 
2005 përkatësisht 47% dhe 52% të tregut. 
Nga ndarja e tregut në tërësi, rezulton 
se shoqëritë AMC dhe Vodafone gjatë 
periudhës, objekt hetimi, zotërojnë 100% 
të tregut të telefonisë së lëvizshme. 

Shqyrtimi i çështjes në rrugë 
administrative nga Autoriteti i 
Konkurrencës

Tregu i telefonisë së lëvizshme në 
Shqipëri është i rregulluar nga Enti 
Rregullator i Telekomunikacioneve (ERT).
Pengesat në hyrje janë faktorë, të cilët i 
pengojnë operatorët e rinj të hyjnë në 
një treg të caktuar. Këto mund të jenë 
administrative, teknike dhe ekonomike.

Lidhur me barrierat administrative, në 
Shqipëri numri i licensave është i kufizuar në 
bazë të akteve nënligjore, e më konkretisht, 
me vendim të Këshillit të Ministrave9.

Lidhur me barrierat teknike mund të 
thuhet, se: spektri i radiofrekuencave është 
një burim natyror i kufizuar, ndërkohë 
që plani kombëtar i radiofrekuencave ose 
ndryshimi i tij miratohet nga Këshilli i 
Ministrave. Për ushtrim normal të një 
veprimtarie teknike është e nevojshme 
që një shoqëri e licensuar në këtë treg të 
ketë në dispozicion mesatarisht 40-50 
radiofrekuenca në bandën 900 Mhz dhe 
rreth 80-100 radiofrekuenca në bandën 
1800 Mhz. Shqipërisë në vitin 2004-2005 
i ishin lënë në dispozicion nga Rrjeti 
Europian i Telekomunikacionit rreth 174 
radiofrekuenca në bandën 900 Mhz dhe 
rreth 384 të tilla në bandën 1800 Mhz. 

Lidhur me barrierat ekonomike, mund 
të thuhet se: operatorët për t’u futur në 
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10 Shih te vendimi i AK, tableën me  nr. 2.
11 Ky numër ka ardhur në rritje të vazhdueshme, në fund të vitit 2005 ka arritur 1 530 867.
12 Shiko vendimin nr 59 të AK, në grafikun nr. 2.

Albania janë dy ndërmarrje të mëdha jo 
vetëm në tregun e telefonisë së lëvizshme, 
por edhe në ekonominë shqiptare. Ato kanë 
qenë pjesë e grupeve ndërkombëtare të 
telekomunikacionit, Cosmote dhe Vodafone, 
të listuara në bursat ndërkombëtare. AMC 
dhe Vodafone Albania për periudhën e 
hetimit rezultojnë kompani me xhiron 
vjetore më të lartë në Shqipëri. Totali i 
xhiros së tyre për vitin 2004, prej 33. 835. 
819 lekë, përbën rreth 4.45% të produktit 
të brendshëm bruto.

Normat e fitimit10 kanë qenë të larta, 
të qëndrueshme dhe në rritje. Këta tregues, 
por edhe tregues të tjerë, si numri i 
abonentëve11, përqindja e lartë e mbulimit 
të territorit dhe të popullsisë me shërbime, 
evidentojnë fuqinë e konsiderueshme 
ekonomike dhe financiare të shoqërive 
AMC sh.a.dhe Vodafone Albania sh.a.

Lidhur me sjelljen e ndërmarrjeve në treg, 
kompanitë kanë aplikuar tarifa të përafërta, të 
qëndrueshme dhe pa fleksibilitet konkurrues, 
gjatë gjithë periudhës, objekt hetimi.

Tarifat e aplikuara nga të dy operatorët 
janë të përafërta dhe përgjithësisht 
komplementare.12 Ndryshimet e këtyre 
tarifave, midis operatorëve, krijojnë 
simetri në tërësinë e shërbimeve të 
thirrjeve. Të dyja shoqëritë, AMC sh.a. dhe 
Vodafone Albania sh.a., nuk kanë zbatuar 
Vendimin nr. 179, datë 07.05.2004 të 
ERT-së, me anë të të cilit ajo vendosi 
të rekomandojë tarifën e terminimit 
kombëtar për telefoninë e lëvizshme prej 
22 lekë/minutë. Kjo do të thotë që tarifa e 
terminimit kombëtar në tregun e telefonisë 
së lëvizshme të ishte jo më i lartë se 22 
lekë/minutë për vitin 2004 dhe jo më e 
lartë se 28 lekë/minutë për vitin 2005. 
Komisioni i Konkurrencës është shprehur 
se ky çmim pasqyronte në atë kohë tarifën 
e një tregu me konkurrencë efektive. 

tregun e telefonisë së lëvizshme, duhet të 
kryejnë investime të mëdha, si për blerjen 
e licensës, ashtu edhe për ndërtimin e rrjetit 
të tij të telefonisë celulare, çka do të thotë 
se këto përbëjnë barriera ekonomike për 
operatorët e rinj për të hyrë në treg. 

Operatorët ekzistues, AMC dhe 
Vodafone, kanë krijuar avantazhe të 
konsiderueshme në tregun e telefonisë 
celulare. Ato kanë krijuar rrjetet e tyre, 
klientët përkatës (abonentët), eksperiencë 
në menaxhimin e tregut, emër nëpërmjet 
marketingut, si dhe fuqi të konsiderueshme 
ekonomike e financiare. Në këto kushte, 
operatorëve të rinj do t’u duhet kohë dhe 
mjete monetare të konsiderueshme, për tu 
bërë pjesë efektive e këtij tregu. Numri i 
abonentëve potencialë të mbetur në treg 
është relativisht i kufizuar. Për të siguruar 
një nivel konkurrues të pranueshëm, këta 
operatorë të rinj do të duhet t’i marrin 
përdoruesit e shërbimeve të tyre nga 
operatorët ekzistues. Ky proces padyshim që 
përbën një barrierë të konsiderueshme për 
operatorët e rinj, që duan të futen në treg. 

Lidhur me konkurrencën potenciale, 
nga analiza e tregut të telefonisë së lëvizshme 
rezulton se, për periudhën 2004-2005, 
konkurrenca në tregun e telefonisë ka 
qenë e ulët. Kjo ka ardhur kryesisht nga 
mungesa e operatorëve të tjerë në treg, 
për shkak të barrierave të larta hyrëse 
në treg. Eagle Mobile nuk ka ushtruar 
aktivitet gjatë periudhës, objekt hetimi.
Qëndrueshmëria dhe rritja e normave të 
fitimit të operatorëve AMC dhe Vodafone 
të çojnë në konkluzionin, që tregu nuk ka 
qenë mjaftueshëm konkurrues, sepse tregjet 
konkurruese karakterizohen nga ulja e 
normave të fitimit në kohë.

Lidhur me fuqinë ekonomike dhe 
financiare të ndërrmarjeve, mund të 
themi se: kompanitë AMC dhe Vodafone 
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13 Ky fakt evidentohet nga të dhënat e paraqitura në tabelën nr 7 dhe grafiku nr 6, shiko vendimit 59 AK.
14 VENDIM nr 6026 i gjykates së rrethitdatë 06.07.2009 dhe Vendimin Nr. 172 datë 19. 01. 2009.
15 Raporti Vjetor 2009 dhe Synimet Kryesore të Punës Për Vitin 2010 Autoriteti i Konkurrencës.

Ulja e tarifave të terminimit me 
marrëveshje në nivelin 28 lekë/minutë në 
fund të vitit 2004 nuk ka ndikuar në uljen 
e tarifave të produktit përkatës për të dy 
kompanitë, AMC dhe Vodafone, përgjatë 
periudhës, objekt hetimi. 

Të dyja shoqëritë, AMC sh.a dhe 
Vodafone Albania sh.a, kanë aplikuar tarifë 
terminimi kombëtar mbi dy herë më të lartë, 
krahasuar me tarifën mesatare të terminimit 
të vendeve të rajonit. Të dyja shoqëritë, AMC 
dhe Vodafone Albania, kanë aplikuar tarifa 
për shërbimin me parapagim mesatarisht mbi 
dy herë më të larta se mesatarja respektive e 
vendeve të rajonit. 

Të dyja shoqëritë, AMC dhe Vodafone 
Albania, kanë aplikuar tarifa për shërbimin 
me kartë për thirrjet brenda rrjetit dhe jashtë 
rrjetit, më të larta se sa mesatarja e rajonit.13

Referuar nenit 9 të Ligjit për Mbrojtjen 
e Konkurrencës në RSH, vendosja e një 
çmimi abuziv është njëri nga elementët, 
që përcakton nëse jemi ose jo përpara 
abuzimit me pozitën dominuese. Çmimet 
e shërbimeve të ofruara nga këto shoqëri 
nuk kanë lidhje të arsyeshme me kostot 
përbërëse të tyre.

Nga analiza e bërë pjesëve përkatëse 
të tregut, pengesave të hyrjes në treg, 
konkurrencës potenciale, fuqisë ekonomike 
të ndërmarrjeve, fuqisë kundërvepruese 
të blerësve, çmimit të produktit dhe 
karakteristikave të tjera të tregut, rezulton 
se në mbështetje të nenit 8 të Ligjit nr. 
9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen 
e Konkurrencës”, kompanitë AMC sh.a. 
dhe Vodafone Albania sh.a. kanë patur 
pozitë dominuese në tregun e telefonisë 
së lëvizshme. Për këto arsye, Komisioni i 
Konkurrencës në përfundim të procedurës 
së hetimit të thelluar konstatoi se shoqëritë 
e lartpërmendura kanë abuzuar me pozitën 
dominuese duke vendosur çmime të padrejta 

në tregun e telefonisë së lëvizshme gjatë 
periudhës, objekt hetimi (2004, 2005).
Për këtë shkelje, shoqëria AMC sh.a.dhe 
Vodafone Albania sh.a. u gjobitën me 2% 
të xhiros vjetore të vitit 2005, përkatësisht 
në vlerën 211.552.000 lekë AMC dhe 
242.633.000 lekë Vodafone Albania sh.a.

Shqyrtimi Gjyqësor i çështjes AMC sh.a.
& Vodafone Albania sh.a. kundër 
vendimit të Komisionit të Autoritetit 
të Konkurrencës

Palët Vodafone Albania sh.a. dhe AMC 
sh.a. nuk janë pajtuar me vendimin nr. 59 të 
Autoritetit të Konkurrencës dhe e kanë çuar 
këtë çështje në Gjykatën e Rrethit, duke paditur 
komisionin e konkurrencës të Autoritetit të 
Konkurrencës për vendimin e marrë.14

Gjykata e Rrethit Gjyqësor të Tiranës 
ka shqyrtuar çështjen civile me paditës 
ndërmarrjen “AMC” sh.a., e cila kërkonte 
shfuqizimin e Vendimit nr. 59 të Komisionit të 
Konkurrencës dhe me Vendimin nr. 172, datë 
19. 01. 2009 vendosi për rrëzimin e kërkesë-
padisë, duke lënë kështu në fuqi vendimin e 
Komisionit të Konkurrencës. AMC sh.a. nuk 
është ndalur, por e ka ankimuar vendimin e 
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Tiranë pranë 
Gjykatës së Apelit, Tiranë.15

Gjithashtu, Gjykata e Rrethit Gjyqësor, 
Tiranë ka shqyrtuar çështjen civile me 
paditës ndërmarrjen Vodafone Albania 
sh.a., e cila kërkonte shfuqizimin e Vendimit 
Nr. 59 të Komisionit të Konkurrencës dhe 
me Vendimin nr. 6026, datë 06. 07. 2009 
të saj vendosi për rrëzimin e kërkesë- 
padisë, duke lënë kështu në fuqi vendimin 
e Komisionit të Konkurrencës. Por edhe 
kjo kompani, sikurse “konkurrentja” e saj, 
e ankimoi vendimin e Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor, Tiranë pranë Gjykatës së Apelit, 
Tiranë.
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Për të kuptuar më mirë vendimin nr. 
172, datë 19. 01. 2009 të Gjykatës së rrethit 
Gjyqësor, Tiranë, analizojmë disa nga 
argumentet kryesore që ka ngritur paditësi, 
shoqëria “Albania Mobile Communication” 
(AMC) sh.a. Me padinë në gjykim, 
paditësi AMC sh.a. pretendon se vendimi 
i Komisionit të Konkurrencës nr. 59, datë 
09.11.2007 është rrjedhojë e një zbatimi të 
gabuar të ligjit, lidhur me a) përkufizimin 
e tregut, b) konceptin e pozitës dominuese 
dhe c) konceptin e abuzimit me pozitën 
dominuese dhe nuk provon ligjërisht 
ekzistencën e pozitës dominuese në treg të 
Shoqërisë AMC.

Të gjithë këta faktorë të vlerësuar në 
dritën e doktrinës së Gjykatës Evropiane të 
Drejtësisë dhe pikërisht në çështjen United 
Brands Vs Commision, ku shprehet se: “... 
një pozitë fuqie ekonomike, që i jep mundësi 
një ndërmarrjeje të pengojë mbajtjen e një 
konkurrence efektive në tregun përkatës, 
duke e lejuar atë të sillet në mënyrë mjaft 
të pavarur përkundrejt konkurrentëve të saj 
dhe klientëve, dhe së fundmi, përkundrejt 
konsumatorëve”, e kanë çuar Komisionin 
e Konkurrencës në përcaktimin se AMC 
sh.a. dhe Vodafone Albania sh.a. janë 
ndërmarrje që zotërojnë pozitë dominuese 
në tregun e telefonisë së lëvizshme. Ato 
kanë pjesë të këtij tregu duopolistik16 
gati të barabarta që nga vitit 2003 e në 
vijim. Vlen të theksohet, se shoqëria AMC 
sh.a. është shpallur Operator me Fuqi të 
Ndjeshme në Treg, me vendimin nr. 286, 
datë 26.04.2006 të ERT-së. Qenia OFNT 
e një ndërmarrjeje është e barazvlefshme 
me pozitën e saj dominuese në treg. Për 
rrjedhojë, Komisioni i Konkurrencës në 
vendimin e tij nr. 59, datë 9.11.2007 ka 
arritur në përfundimin se paditësi, shoqëria 
AMC ka një pozitë dominuese.

Konkluzioni i arritur nga Komisioni 
i Konkurrencës për aplikimin e çmimeve 
të larta është i njëjtë me konkluzionin 

e publikuar në raportin Cullen të datës 
26.06.2006, i cili konstaton se: “Shqipëria 
përfaqëson një përjashtim në lidhje me çmimet 
që e vendosin atë midis vendeve më të larta të 
BE”. Nga ky krahasim rezulton se tarifat e 
shërbimit të telefonisë celulare në Shqipëri 
të krahasuara me tregjet e tjera gjeografike 
janë tepër të larta. Siç është cituar edhe më 
sipër, vetëm plotësimi i njërit prej testeve 
të përcaktuara nga BE vërteton abuzimin 
me pozitën dominuese. Duke patur në 
konsideratë sa është analizuar më sipër, për 
vërtetimin e testeve të përcaktuara nga BE, 
Gjykata arrin në përfundimin se AMC sh.a. 
ka abuzuar me pozitën e saj dominuese në 
treg. Për rrjedhojë, vendimi i Komisionit të 
Konkurrencës nr. 59, datë 09.11.2007 është 
i drejtë, i bazuar ne ligj e në prova dhe si i 
tillë duhet të lihet në fuqi.

E gjithë analiza lidhur me konkurrencën 
potenciale në treg, fuqia ekonomike 
dhe financiare e ndërmarrjeve, fuqia 
kundërvepruese e blerësve, karakteristika të 
tjera të tregut, abuzimi me pozitën dominuese, 
etj. është e njëjtë me argumentet e paraqitur në 
vendimin nr. 59 të Komisionit të Autoritetit 
të Konkurrencës dhe nisur nga sa më sipër 
Gjykata rrëzon kërkesë-padinë e AMC sh.a.

Të njëjtën procedurë ndoqi dhe 
kompania Vodafone Albania sh.a., e cila 
iu drejtua Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, 
Tiranë me padinë me objekt “Shfuqizimin 
pjesërisht si të pavlefshëm të vendimit nr.59 
datë 09.11.2007” Për abuzim me pozitën 
dominuese në Tregun e Telefonisë së Lëvizshme 
të shoqërive Albanian Mobile Communication 
sh.a.dhe Vodafone Albania sh.a.” të Komisionit 
të Konkurencës së Autoritetit të Konkurrencës 
në lidhje me pikën 1 dhe 3 të këtij vendimi 
dhe rregullimi i pasojave të ardhura prej tij”.

Pala paditëse pretendonte se Komisioni 
i Konkurrencës e ka marrë vendimin nr. 59 
në kapërcim të kompetencave ligjore, duke 
shkelur nenin 9 të Kodit të Procedurave 
Administrative (parimi i ligjshmërisë).

16 Rasti me ekstrem i oligopolit dhe pragu që e ndan nga monopoli.
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17 Paragrafi i dytë i nenit 59 të ligjit në fjalë përcakton shprehimisht se: “Kur enti Rregullator i 
Telekomunikacioneve çmon se në treg ka konkurrencë të frytshme për një shërbim ose grup shërbimesh, që është objekt i 
kontrollit të tarifave, në bazë të kushteve të liçensës ai i propozon Ministrit për të paraqitur në Këshillin e Ministrave 
aktin nënligjor përkatës, që përjashton kontrollin e tarifave për një sërbim apo grup shërbimesh”.

Sipas palës paditëse, i padituri nuk mund 
të hetonte lidhur me çmimet në tregun 
e telefonisë celulare pa patur më parë 
një vendimmarrje nga ana e ERT-së dhe 
Këshillit të Ministrave për tarifat. Rregullimi 
i tarifave është pjesë e ligjit nr. 8618, datë 
14.06.2000, “Për Telekomunikacionet në 
Republikën e Shqipërisë”.17 Pra ERT (sot 
AKEP) merret me kontrollin e tarifave, 
ndërsa abuzimi me pozitën dominuese nuk 
është detyrë apo funksion i këtij organi.
Në nenet 58-65 të ligjit nr. 8618, datë 
14.06.2000, “Për Telekomunikacionet 
në Republikën e Shqipërisë” përcaktohet 
mënyra e përcaktimit të tarifave në 
telekomunikacion. Ndërsa kompetencat 
për Komisionin e Konkurencës rregullohen 
nga ligji nr. 9121, datë 28.07.2003, “Për 
mbrojtjen e konkurrencës”.

Në nenin 2 të ligjit nr. 9121, datë 
28.07.2003, “Për mbrojtjen e konkurrencës” 
përcaktohet fusha e zbatimit të tij, në të cilin 
theksohet shprehimisht: Ky ligj zbatohet për: 

“a) ndërmarrjet dhe grupimet e ndërmarrjeve, 
të cilat, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, 
ndikojnë ose mund të ndikojnë në treg; 

b) të gjitha subjektet e përcaktuara në këtë 
pikë, që e ushtrojnë veprimtarinë në territorin 
e Republikës së Shqipërisë, si dhe për ato që e 
ushtrojnë veprimtarinë jashtë këtij territori, 
nëse pasojat e kësaj veprimtarie ndihen në 
tregun e brendshëm”. 

Në bazë të përkufizimeve që i janë 
dhënë në nenin 3 ndërmarrjeve, të cilat janë 
subjekt i këtij ligji, Gjykata çmon se Vodafone 
Albania sh.a. është ndërmarrje, subjekt i këtij 
ligji. Gjithashtu, edhe në paragrafin 2 të 
nenit 2 të ligjit nr. 9121, datë 28.07.2003, 
“Për mbrojtjen e konkurrencës” jepen rastet 
e moszbatimit të këtij ligji, ku përcaktohet 
shprehimisht se: “Ky ligj nuk zbatohet 
për marrëdhëniet ndërmjet punëdhënësve 

e punëmarrësve dhe për marrëdhëniet që 
janë objekt i një kontrate kolektive ndërmjet 
punëdhënësve dhe sindikatave”. 

Pra, siç shihet edhe nga përmbajtja e 
dispozitave në fjalë, Komisioni i Konkurrencës 
ka vepruar konform dispozitave ligjore, e 
për rrjedhojë, bie pretendimi i paditësit se 
komisioni i konkurrencës ka vepruar në 
kapërcim të kompetencave të tij.

Gjithashtu, Paditësi ka pretenduar 
se nuk ka kryer asnjë shkelje të ligjit për 
konkurrencën dhe sipas tij, Komisioni i 
Konkurrencës ka gabuar në vendimin nr. 
59, lidhur me përkufizimin që i jep për 
tregun përkatës. Për t’i dhënë zgjidhje një 
pretendimi të tillë, Gjykata u fokusua në 
disa pika të vendimit nr 59.

A. Lidhur me përkufizimin e tregut 
përkatës, pala paditëse pretendon se 
përkufizimi i dhënë për teregun përkatës 
është i paqartë dhe kontradiktor, pasi në këtë 
përkufizim komisioni ka përfshirë edhe tregun 
e terminimit. Gjykata e gjen të pambështetur 
këtë pretendim, pasi Komisioni e ka dhënë 
përkufizimin e tregut përkatës konform 
nenit 3/7 të Ligjit 9121, datë 28.07.2003, 
“Për mbrojtjen e Konkurrencës”. Komisioni 
i Konkurrencës nuk e ka përfshirë tregun 
e terminimit në tregun përkatës ashtu siç 
pretendon pala paditëse.

Kështu, në pikën 23 të këtij vendimi 
përcaktohet se: “Tregu përkatës është 
analizuar duke marrë në konsideratë shërbimet 
e terminimit të thirrjeve telefonike për secilin 
operator celular AMC dhe Vodafone Albania. 
Ky treg është analizuar kryesisht për çmimet 
dhe efektet që ato japin mbi tregun”. Pra, 
siç shihet nga përmbajtja e kësaj pike të 
vendimit, tregu i terminimit është analizuar 
mbi efektet që jep ai te tregu përkatës.

B. Lidhur me ekzistencën e pozitës 
dominuese në treg, paditësi ka pretenduar se 
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gjatë periudhës së hetimit (2004-2005) nuk 
kishte pozitë dominuese në treg, pasi tregu 
i telefonisë celulare ishte ende në rritje. 
Sipas paditësit, struktura me dy operatorë 
e tregut të telefonisë celulare si dhe pasojat 
që vijnë për konkurrencën dhe çmimet nga 
pasja në treg e vetëm dy operatorëve nuk 
janë shkak i veprimeve apo mosveprimeve 
të Vodafone në treg.

Përkufizimi i pozitës dominuese jepet 
në nenin 3/5 të ligjit 9121, datë 28.07.2003 
“Për mbrojtjen e Konkurrencës’’. Me 
“pozitë dominuese” kuptohet “pozita e një 
ose më shumë ndërmarrjeve, që i lejon ato të 
jenë të afta të veprojnë, përsa i përket ofertës 
dhe kërkesës, në mënyrë të pavarur nga 
pjesëmarrësit e tjerë në treg si: konkurrentët, 
klientët ose konsumatorët”.

Në vlerësimin e pozitës dominuese 
Gjykata është bazuar kryesisht në analizën 
e bërë nga Autoriteti, sipas përcaktimeve që 
jep neni 8 i ligjit nr. 9121, datë 28.07.2003 
“Për mbrojtjen e Konkurrencës”. Gjykata, 
për të dhënë vendimin e saj, ka analizuar 
elementët që përbëjnë pozitën dominuese, 
si: pjesët e tregut përkatës të ndërmarrjeve; 
pengesat për hyrjen në tregun përkatës; 
konkurrencën potenciale; fuqinë ekonomike 
dhe financiare të ndërmarrjeve nën hetim; 
varësinë ekonomike të furnizuesve dhe 
blerësve; zhvillimin e rrjetit të shpërndarjes 
dhe mundësitë e shfrytëzimit të burimeve 
të produktit; lidhjet ekonomike me 
ndërmarrjet e tjera; karakteristikat e tjera 
të tregut përkatës, si homogjenitetin 
e produkteve; transparencën e tregut; 
uniformitetin e kostos dhe të madhësisë së 
ndërmarrjeve; qëndrueshmërinë e kërkesës 
ose të kapaciteteve të lira prodhuese. 

Vetë pozita dominuese, sipas parimeve 
të njohura në fushën e së drejtës së 
konkurrencës mund të përbëjë premisë për 
shkeljen e rregullave të konkurrencës, siç 
është abuzimi me të. Por që të përcaktohet 
abuzimi me pozitën dominuese, duhet 

patjetër të shihet pozita dominuese në 
këndvështrimin e kritereve të nenit 8 të ligjit 
Nr. 9121, datë 28.07.2003, dhe më pas të 
arrihet në përfundimin, nëse ndodhemi para 
faktit të abuzimit me pozitën dominuese. 

Veç të tjerash, Vodafone Albania sh.a. 
është shpallur Operator me Fuqi të Ndjeshme 
në Treg me vendim të ERT-së. Qenia OFNT18 
e një ndërmarrjeje është e barazvlefshme me 
pozitën e saj dominuese në treg.

Siç është theksuar edhe më sipër, 
Komisioni i Konkurrencës në Vendimin 
nr. 59 ka evidentuar se pozita dominuese 
në vetvete nuk është shkelje e ligjit për 
mbrojtjen e konkurrencës, por abuzimi 
me këtë pozitë dominuese përbën shkelje.
Pikërisht për këtë të fundit ajo ka ndëshkuar 
Vodafone Albania sh.a. me gjobë, pas 
realizimit të një procesi hetimor të thelluar 
administrativ, transparent e të mbështetur 
në të dhënat e vëna në dispozicion nga 
vetë pala paditëse si dhe të pasqyruara 
në raportin përkatës së Komisionit të 
Konkurrencës. Përsa u arsyetua më sipër, 
Gjykata çmon që konkluzioni i Komisionit 
të Konkurrencës se “Vodafone Albania 
sh.a. ka pozitë dominuese” është i bazuar 
në ligj e në prova. Kësisoj, pretendimi i 
paditësit se “nuk është subjekt me pozitë 
dominuese” është i pabazuar e për rrjedhojë, 
ky pretendim rrëzohet.

Kompanitë nuk janë pajtuar me 
vendimin e Gjykatës së Rrethit dhe kanë 
ngritur të njëjtin pretendim në Gjykatën 
e Apelit. Në vendimin nr. 671, date 
12.4.2010, Gjykata e Apelit arsyetoi se: 
  Nuk qëndrojnë pretendimet e palës 

paditëse, përsa i përket formës së aktit, 
referuar neneve 108/1/c dhe 109/2 të 
Kodit të Procedurave Administrative. 

  Nuk qëndrojnë pretendimet e palës 
paditëse, përsa i përket procedurës së 
nxjerrjes së aktit, referuar nenit 39 të 
Ligjit “Për mbrojtjen e konkurrencës”.

  Nuk qëndron pretendimi i palës 

18 Operator me fuqi të ndjeshme në treg.
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19 Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr.671, date 12.4.2010 vendosi: “Lënien në fuqi të vendimit 
nr.172 datë 19.1.2009 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë”.

20 Objekti i Padisë: Konstatimi i pavlefshmërisë dhe shfuqizimi dhe ose/anulimi tërësisht i vendimit nr.59, 
datë 09.11.2007 të Komisionit të Konkurrencës “Për abuzim me pozitën dominuese në tregun e telefonisë 
së lëvizshme të Shoqërisë “Albanian Mobile Communication” sh.a. dhe “Vodafone Albania” sh.a. për pjesën 
që ka të bëjë me Shoqërinë AMC.

paditëse, përsa i përket nxjerrjes së 
aktit, objekt gjykimi, në kapërcim të 
kompetencave të dhëna nga ligji për 
KKAK, referuar nenit 59/4 të Ligjit nr. 
8618/2000, “Për Telekomunikacionet”.

Për arsyet e mësipërme,Gjykata 
vendosi: “Lënien në fuqi të vendimit nr.172 
datë 19.1.2009 të Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor, Tiranë”.

Edhe pse tëdy vendimet e dhëna nga 
Gjykata e Shkallës së Parë janë lënë në fuqi 
nga Gjykata e Apelit19, kompanitë sërish 
nuk janë dorëzuar dhe e kanë dërguar 
çështjen në Gjykatën e Lartë të Republikës 
së Shqipërisë.

Shkalla e tretë e Gjykimit - 
Nr. 00-2014-4274 i Vendimit (448)

Kundër vendimit nr. 671, datë 
12.4.2010 të Gjykatës së Apelit, Tiranë, 
ka ushtruar rekurs brenda afatit ligjor 
shoqëria AMC sh.a., e cila kërkon prishjen 
e vendimit të Gjykatës së Apelit dhe 
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Tiranë.20 
Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë 
mori në shqyrtim në seancën gjyqësore të 
datës 15.07.2014, çështjen administrative 
që i përket palës paditëse, AMC sh.a. dhe 
palës së paditur, Komisioni i Konkurrencës 
i Autoritetit të Konkurrencës, duke 
parashtruar shkaqet e mëposhtme:

I. Gjykatat nuk kanë ndjekur analizën 
dhe arsyetimin e domosdoshëm ligjor në 
përputhje me normat e së drejtës në fuqi në 
fushën e mbrojtjes së konkurrencës si dhe 
te neneve 6 e 13 të Konventës Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut dhe nenit 42 të 
Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, 

ku është parashikuar e drejta për një proces 
të rregullt ligjor.

II. AMC vlerëson se ky vendim 
është nxjerrë në kapërcim të kompetencës 
ligjore të Komisionit të Konkurrencës, në 
kuptim të nenit 116, pika b, sepse nuk janë 
plotësuar kërkesat e nenit 59, paragrafi i 
katër i Ligjit nr. 8618, datë 14.6.2000, 
“Për Telekomunikacionet në Republikën 
e Shqipërisë”.

III. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Tiranë 
dhe ajo e Apelit nuk kanë arritur të 
analizojnë saktë këtë aspekt: së pari, sepse 
referimi i Gjykatës së Rrethit, në pjesën 
vërejtëse (përshkruese dhe arsyetuese 
referon në mënyrë të gabuar në nenet 
84 e 85 të Traktatit të Komuniteteve 
Evropiane, të cilat kanë karakter procedural 
e jo material, dhe së dyti, i kanë lexuar në 
mënyrë jo të plotë çështjet e referuara në 
arsyetimet e ofruara nga shoqëria AMC.

IV. Në arsyetimin e këtij vendimi, 
mungon analiza e duhur ligjore dhe 
ekonomike, çka krahas mangësive të tjera 
materiale dhe procedurale, e bëjnë atë të 
pambështetur në ligj e në prova, e për 
rrjedhojë, të pavlefshëm.

V. Përkufizimi i tregut përkatës të 
produktit është i paqartë, i pambështetur 
dhe kontradiktor. 

Komisioni i jep një peshë të gabuar 
faktit, që të dyja shoqëritë zotërojnë 100% 
të tregut të telefonisë së lëvizshme. Ky 
fakt nuk krijon asnjë bazë për të arritur në 
konkluzionin, që AMC ka pozitë dominuese 
në këtë treg. 

VI. Vendimi i Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor, Tiranë dhe ai i Gjykatës së 
Apelit, Tiranë nuk kanë marrë parasysh 
pretendimet me shkrim e me gojë të AMC, 
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21 Vendimi i Gjykates se Rrethit Gjyqësor Tirane dhe ai i Gjykatës se Apelit Tirane nuk i japin asnjë peshe 
faktit qe operatori i trete Eagle Mobile është licencuar qe ne 1.3.2004.

se fakti që operatori i tretë21 s’ka filluar 
të operojë, nuk ka të bëjë me pengesa të 
krijuara nga AMC apo Vodafone, por 
sepse fillimi i shërbimeve ndoshta u kufizua 
nga tejzgjatja e procesit të privatizimit 
të Albtelekomit dhe për shkaqe që kanë 
të bëjnë me mungesën e investimeve, 
vendimmarrjes strategjike dhe efikasitetit 
nga ana e këtij operatori.

VII. Konkurrenca potenciale është 
e ndërlidhur me analizën e pengesave 
të hyrjes në treg, çka Gjykata e Rrethit 
Gjyqësor, Tiranë, Gjykata e Apelit, Tiranë, 
ashtu si Komisioni i Konkurrencës nuk kane 
arritur ta argumentojnë duke i zhvleftësuar 
të dy këto elementë. 

VIII. Fuqia ekonomike si faktor i 
pozitës dominuese në treg duhet analizuar 
në raport me subjektet e tjera konkurrente 
në treg, me përdoruesit si dhe me mundësitë 
që ajo krijon në këtë raport për të abuzuar 
me këtë fuqi. 

IX. Nuk ka mungesë të fuqisë 
kundërvepruese të blerësve. Në vendimin 
e Gjykatës se Rrethit Gjyqësor, Tiranë, i lënë 
në fuqi nga Gjykata e Apelit, Tiranë, nuk 
gjejmë shpjegim për faktin se si Vodafone 
Albania sh.a. mundi të hyjë në treg dhe të 
rritet në mënyrë të konsiderueshme përsa 
i takon pjesës së zotëruar të tregut, nëse 
kjo fuqi kundërvepruese e blerësve do të 
mungonte. Edhe në vitin 2004, rritja e 
Vodafonit është më e qartë, ndërkohë që 
në 2005, AMC bëhet më e suksesshme në 
tërheqjen e përdoruesve të rinj.

X. Është e papranueshme që Gjykata 
e Rrethit Gjyqësor, Tiranë ta bazojë 
vendimin e saj për rrëzimin e kërkesë-
padisë së shoqërisë AMC në një argument 
të mosparaqitjes së kostos, i cili nuk është 
as vetë pjesë e argumentimit të Vendimit të 
Autoritetit të Konkurrencës. 

XI. Vendimi i Gjykatës se Rrethit 
Gjyqësor, Tiranë,i lënë në fuqi nga Gjykata 

e Apelit, Tiranë, ashtu si dhe ai i Komisionit 
të Konkurrencës nuk përmbushin kërkesat 
e domosdoshme ligjore dhe ekonomike 
për të arritur në konkluzionin se çmime të 
aplikuara nga AMC janë të padrejta. Në 
Vendim aplikimi i testeve ligjore është i 
paargumentuar, i pasaktë dhe i përqendruar 
në krahasime të pamundura e të pasakta. 

XII. Konkludohet në mënyrë të gabuar 
për moszbatimin nga ana e AMC (dhe 
Vodafone) të vendimit të ERT nr. 179, 
datë, 7.5.2004 mbi tarifat rekomanduese 
të terminimit të thirrjeve. Ky gabim 
konsiston në faktin, se në të dy vitet tarifat 
e terminimit të thirrjeve për trafikun 
kombëtar kanë qenë në nivelin 28 l/min, 
pra, për vitin 2005 në përputhje me atë 
që pretendohet nga ana e Komisionit të 
jetë rekomandimi i ERT. Nga ana tjetër, 
Gjykata ka anashkaluar faktin që ky Vendim 
i ERT ka vetëm fuqi rekomanduese, siç 
është pranuar nga vetë ERT apo siç janë 
shprehur dhe Gjykatat gjatë shqyrtimit të 
kësaj çështjeje në vitin 2004.

XIII. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, 
Tiranë, në Vendimin e saj i konsideron tarifat 
telefonike si shumë të larta në Shqipëri. Në 
përgjithësi është shumë e vështirë që të 
krahasosh tarifat e thirrjeve mes vendeve 
pa marrë në konsideratë një listë të gjatë 
parametrash, si tarifën e aktivizimit, 
pagesën fikse mujore të abonimit, tarifat 
e pikut dhe ato të kohës normale, minutat 
falas të përfshira në paketë, tarifat e varura 
nga volumi i thirrjeve, tarifat e SMS-ve, 
tarifat për thirrjet brenda rrjetit, tarifat për 
thirrjet drejt rrjeteve të tjera celulare apo 
fikse e të tjera. 

Si kundërpërgjigje të kërkesave të palës 
paditëse, Kolegji Administrativ i Gjykatës 
së Lartë jep arsyetimin e tij. Ai çmon se 
përkufizimi i tregut, i dhënë në vendimin 
e Komisionit të Konkurrencës nr. 57, 
datë 09.11.2007 është i qartë dhe tregu i 
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produktit është përcaktuar saktësisht. Ky 
përkufizim është dhënë në përputhje me 
nenin 3/7 të ligjit 9121, datë 28.07.2003 
“Për mbrojtjen e Konkurrencës”22. 

Në vendimin e  Komisionit  të 
Konkurrencës nr. 59, datë 9.11.2007 
është përcaktuar se paditësi AMC ka 
pozitë dominuese në treg. Përkufizimi 
i pozitës dominuese jepet në nenin 3/5 
të ligjit 9121, datë 28.07.2003 “Për 
mbrojtjen e Konkurrencës”.23 Me padinë 
në gjykim paditësi pretendon se vendimi 
i Komisionit të Konkurrencës nr. 59, datë 
9.11.2007 nuk provon ligjërisht ekzistencën 
e pozitës dominuese në treg të Shoqërisë 
AMC.Vlerësimi i pozitës dominuese të 
paditësit AMC është bërë në përputhje me 
kriteret e përcaktuara në nenin 8 të ligjit 
9121, datë 28.07.2003 “Për mbrojtjen e 
Konkurrencës”. Këto kritere janë analizuar 
në vendimin e Komisionit të Konkurrencës 
nr. 59, datë 9.11.2007.

Tregjet e telefonisë celulare kanë 
barriera të larta hyrëse. Kështu që barrierat 
ekonomike janë një faktor që ndikon në 
konkurrencën në treg dhe në krijimin e 
pozitës dominuese.

Konkurrenca Potenciale: Për mungesën 
e kësaj konkurrence nuk është fajësuar 
AMC, por kjo është këndvështruar si 
një element që duhet analizuar thellë 
për të përcaktuar ekzistencën e pozitës 
dominuese. Kështu që pretendimi i AMC se 
konkurrenca potenciale duhet të analizohet 
si një pengesë për hyrjen në treg është i 
pabazuar në ligj. Fitimet e larta dhe të 
qëndrueshme në kohë, vlerësohen si tregues 
të konkurrencës së ulët në treg, për shkak 
të mungesës së konkurrencës efektive.
Ndërkohë që konkurrenca efektive në treg 

eliminon fitimet e larta dhe karakterizohet 
nga ulja e normave të fitimit në kohë.

Fuqia kundërvepruese e blerësve:Në një 
treg si të telefonisë së lëvizshme, të zotëruar 
nga dy kompanitë kryesore, blerësit nuk 
anë mundësi për të kundërvepruar. Kalimi 
nga një kompani në tjetrën dëshmon për 
pamundësinë e kundërveprimit ndryshe të 
konsumatorëve, të cilët nuk kanë mundësi 
të zëvendësojnë këtë shërbim.

Karaktetistika të tjera të tregut: Paditësi 
pretendon se produkti nuk është homogjen, 
për shkak të ofrimit të shërbimeve dhe 
produkteve nga më të ndryshmet. Gjithashtu 
paditësi pretendon që edhe konkluzioni se 
“kostoja është uniforme” është i pasaktë. 
Kuptimi i produktit homogjen lidhet 
me ngjashmërinë e madhe të produkteve 
dhe tarifave mes dy operatorëve. Ndërsa 
kostoja në tregun e telefonisë celulare është 
uniforme, prej teknologjisë gati të njëjtë të 
produktit të ofruar në këtë treg. Gjykata 
çmon se konkluzionet e Komisionit të 
Konkurrencës në vendimin nr. 59, datë 
09.11.2007, lidhur me homogjenitetin e 
produktit, kërkesën e qëndrueshme në treg, 
dhe koston uniforme në tregun e telefonisë 
celulare janë të drejta. Kështu, produkti 
i ofruar nga shoqëritë e telefonisë së 
lëvizshme është homogjen. Të dy shoqëritë 
e telefonisë së lëvizshme kanë ofruar një 
produkt identik, shërbimin telefonik të 
telefonisë së lëvizshme. I pambështetur 
është edhe pretendimi i paditësit AMC, se 
kostot nuk janë uniforme. Gjatë zhvillimit të 
procedurës hetimore paditësit AMC i është 
kërkuar që të vërë në dispozicion koston e 
produktit të tij. Paditësi AMC ka refuzuar ta 
bëjë një gjë të tillë. Gjatë gjykimit paditësi 
AMC nuk paraqiti ndonjë provë që të 

22 “Treg përkatës”, janë produktet që vlerësohen si të zëvendësueshme nga konsumatorët ose klientët 
e tjerë, për sa u përket karakteristikave, çmimit dhe funksionit të tyre dhe që ofrohen ose kërkohen nga 
ndërmarrjet në një zonë gjeografike me kushte të njëjta konkurrence, zonë kjo e cila veçohet nga zonat e 
tjera kufizuese”.

23 Me “pozitë dominuese” kuptohet ‘pozita e një ose më shumë ndërmarrjeve, që i lejon ato të jenë të 
afta të veprojnë, përsa i përket ofertës dhe kërkesës, në mënyrë të pavarur nga pjesëmarrësit tjerë në treg si: 
konkurrentët, klientë ose konsumatorët’.
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provonte ekzistencën e kostove jouniforme. 
Kështu që pretendimi i paditësit AMC, se 
kostot nuk janë uniforme, mbeti i paprovuar.

Komisioni i Konkurrencës, për të 
arritur në konkluzionin e tij se AMC 
zotëron pozitë dominuese, ka analizuar 
edhe treguesit e tjerë, si: ndarja e ekuilibruar 
dhe e qëndrueshme e tregut, çmimet e 
larta për të gjitha kategoritë e thirrjeve që 
aplikojnë operatorët, qëndrueshmëria e tyre 
në periudha të gjata kohore, mosreflektimii 
uljes së çmimeve të terminimit në ato të 
thirrjeve, diferencat e vogla të çmimeve 
respektive të aplikuara nga operatorët, 
që përgjithësisht kompensojnë njëra- 
tjetrën, etj. Të gjitha këto së bashku 
japin si rezultante mungesën e ndjeshme 
të konkurrencës midis operatorëve. Në 
analizë të të gjithë treguesve të sipërcituar, 
Komisioni i Konkurrencës ka arritur në 
konkluzionin se “paditësi AMC ka pozitë 
dominuese në treg.”

Abuzimi me pozitën dominuese: Abuzimi 
me pozitën dominuese vërtetohet nga 
teste dhe analiza të kryera veprimtarisë 
ekonomike të paditësit AMC. 

a. Vendosja e çmimeve të larta, pa 
lidhje të arsyeshme me vlerën ekonomike të 
produktit/ Përdorimi i metodës krahasimore 
(Benchmark).

Paditësi AMC sh.a. pretendon se 
konkluzioni i Komisionit të Konkurrencës 
për vendosjen e çmimeve të padrejta, pa një 
lidhje të arsyeshme me vlerën ekonomike 
të produktit nuk qëndron. Arritja e 
konkluzionit të Komisionit të Konkurrencës 
për vendosjen e padrejtë të çmimeve është 
realizuar pa ofruar mundësinë e krahasimit 
të tij me një çmim të ashtuquajtur të drejtë 
ose konkurrues.Vendimi nuk ka mundur 
të aplikojë asnjë nga testet e përmendura 
apo të përdorë krahasime të përshtatshme 
për qëllim të analizimit të abuzimeve 
nëpërmjet çmimeve të padrejta. Paditësi 
kundërshton metodat e përdorura nga 
Komisioni i Konkurrencës në arritjen e 
konkluzionit të përdorimit të çmimeve 

të padrejta nga paditësi AMC. I padituri, 
Komisioni i Konkurrencës prapësoi se 
çmimet e shërbimeve të ofruara nga këto 
shoqëri nuk kanë lidhje të arsyeshme me 
kostot përbërëse të tyre. Vlera ekonomike 
mund të marrë si orientim koston e 
produktit, çmimin e mallrave të tjerë të 
ngjashëm, ose çmimin e një prodhimi të 
ngjashëm në një territor tjetër. Në mungesë 
të kostos së ofruar nga shoqëria, Autoriteti 
i Konkurrencës është bazuar në çmimet 
e terminimit të aplikuara nga AMC dhe 
efektin që ato japin në çmimin me pakicë. 
Çmimi i terminimit kombëtar prej 22 lekë/
min, i vendosur me vendimin nr. 179, datë 
07.05.2004 të ERE-s, i cili konsiderohet 
si (benchmark) për atë periudhë dhe ai 
i terminimit ndërkombëtar prej 28 lekë/
min, si (benchmark) për vitin 2005, nuk 
kanë reflektuar ndonjë ndryshim në çmim 
gjatë periudhës së hetimit. Terminimi i 
thirrjeve kombëtare është shërbim i njëjtë 
me terminimin e thirrjeve ndërkombëtare. 
Duke qenë se ky çmim është 2.5 deri në 
4 herë më i lartë se ai ndërkombëtar, nuk 
ka lidhje me vlerën ekonomike të këtij 
shërbimi, e kështu me radhë për të gjitha 
llojet e thirrjeve, të cilat janë analizuar në 
mënyrë të detajuar në raport. 

Në mungesë të kostos së detajuar 
të produktit të ofruar, Komisioni i 
Konkurrencës është bazuar në çmimet e 
terminimit dhe në efektin që ato japin në 
çmimet me pakicë. Pala paditëse pretendon 
se ky krahasim nuk është i barazvlefshëm 
dhe nuk merr parasysh disa parametra, siç 
është taksa e lartë e shitjes së kartave SIM, 
kostoja relativisht më e lartë për shkak të 
prodhimit të këtyre kartave jashtë vendit, 
koha e bisedës falas, si dhe ofertat me kohë 
falas dhe përftimet e tjera si MMS dhe 
SMS falas. Gjykata çmon se ky pretendim 
i paditësit mbeti i paprovuar. Paditësi nuk i 
paraqiti gjykatës asnjë prove, që të provonte 
kostot reale të produktit të ofruar prej 
tij. Vlen të theksohet, se paditësi si gjatë 
procedurës së hetimit në Komisionin e 



   58 Garantimi i lirive ekonomike në tregun e telefonisë së lëvizshme

24 Fitimet e një kompanisë para interesave, taksave, zhvlerësimit dhe amortizimit (zakonisht shkurtuar 
EBITDA/ Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) është një masë e kontabilitetit 
llogaritet duke përdorur të ardhurat neto të kompanisë, para se shpenzimet e interesit, taksave, zhvlerësimit 
dhe amortizimit zbriten.

25 Benchmarking është të krahasosh performanceën dhe proceset e një biznesit me praktikat më të mira 
të kompanive të tjera.

Konkurrencës ashtu edhe në Gjykatë, nuk 
paraqiti kostot e produktit të tij.

Për rrjedhojë, duke marrë në konsideratë 
argumentimet e mësipërme Gjykata arrin në 
konkluzionin, që vendimi i Komisionit të 
Konkurrencës, në pikën ku përcaktohet se 
AMC ka aplikuar çmime të larta pa lidhje të 
arsyeshme me vlerën ekonomike të produktit 
është i drejtë. Vlen të theksohet, se në kushtet 
e mosdeklarimit të kostos së produktit 
nga pala paditëse AMC, ajo nuk mundi të 
provojë se cila është kostoja e produktit dhe 
cila është lidhja e saj me çmimin e shitjes së 
këtij produkti. Pretendimi i AMC, se nuk 
ka abuzuar me pozitën dominuese mbetet i 
paprovuar në kushtet e mungesës së kostos 
së produktit. Në këto kushte, pretendimi i 
AMC, se nuk ka përdorur çmime të padrejta 
pa një lidhje logjike me vlerën ekonomike të 
produktit duhet të rrëzohet.

b. Sigurimi i përfitimeve tregtare, të 
cilat nuk do të siguroheshin në një treg të 
prezumuar konkurrues.

Testi tjetër, që provon abuzimin 
me pozitën dominuese, është sigurimi 
i përfitimeve tregtare, të cilat nuk do të 
siguroheshin në një treg të prezumuar 
konkurrues. Për këtë test vlerësohet niveli i 
lartë dhe në rritje i normave të EBITDA-s24 
dhe fitimi për të dyja shoqëritë. Në tregjet 
me konkurrencë normale normat e fitimit 
vijnë duke u ulur. Nga krahasimi i të 
ardhurave midis AMC sh.a. dhe Vodafone 
Albania sh.a. del se niveli i të ardhurave 
përkatëse të dy operatorëve është në të njëjtin 
ekuilibër. Gjatë shqyrtimit gjyqësor rezultoi 
e provuar se normat e fitimit të kompanive 
të telefonisë së lëvizshme shqiptare kanë 
qenë të larta dhe të qëndrueshme, në këtë 
vlerësim është pasur në konsideratë EBIDA 
dhe fitimi neto. Në të njëjtin drejtim ka 

ecur edhe treguesi i të Ardhurës Mesatare 
për Përdorues për Minutë të Përdorur nga 
Abonentët (ARPU/MOU). Vlera e këtij 
treguesi për operatorët shqiptarë evidenton 
çmime të larta të aplikuara nga operatorët e 
telefonisë së lëvizshme shqiptare. Kjo do të 
thotë, se normat e fitimit të aplikuara për këto 
shërbime janë të mjaft të larta, duke i bërë 
këto çmime të padrejta. Vlen të ritheksohet 
se AMC nuk vuri në dispozicion të gjykatës 
vlerën e kostos së shërbimit të ofruar. Kështu 
që pretendimi, se ajo nuk ka aplikuar çmime 
të larta të padrejta, mbetet i paprovuar.

c. Krahasimi i tarifave me tregje të tjera 
gjeografike

Komisioni i Konkurrencës në mungesë 
të kostos së detajuar të shërbimeve, që 
duhet të ishin paraqitur nga shoqëritë 
AMC sh.a. dhe Vodafone Albania sh.a., 
përdori si një nga metodat kryesore të 
hetimit (Benchmark-un)25, të tarifës së 
shërbimit me ato shërbime respektive, ose 
të ngjashme në rajon. Krahasimi është bërë 
kryesisht me vendet e rajonit, të cilët kanë 
një nivel zhvillimi të përafërt, ku kostot dhe 
investimet respektive janë të krahasueshëm, 
duke konsideruar teknologjinë relativisht 
standarde të telefonisë celulare dhe 
zhvillimin pothuajse paralelisht në kohë të 
kësaj teknologjie në këto vende. Nga kjo 
analizë rezultoi se të dyja shoqëritë objekt 
hetimi kanë aplikuar tarifa më të larta se 
vendet e rajonit me nivelin e produktit të 
brendshëm (GDP), si dhe të ardhura për 
frymë të krahasueshme me Shqipërinë. 
Në analizën e tij Autoriteti i Konkurrencës 
në mungesë të kostos së produktit nuk u 
mjaftua vetëm në vlerësimin e çmimeve 
tepër të larta, nëpërmjet metodës së analizës 
së çmimeve me pakicë, nga ndikimi që 
japin çmimet e terminimit mbi to, por i 
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vlerësoi ato edhe nëpërmjet krahasimit 
(Benchmarking) të çmimit të shërbimit 
me ato të shërbimeve respektive ose të 
ngjashme në rajon. 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së 
Lartë vlerësoi se: 

a. Rekursi i paraqitur nga pala paditëse, 
Shoqëria Tregtare “Albanian Mobile 
Communications” sh.a. përmban shkaqe 
ligjore që motivojnë cenimin e vendimit nr. 
671, datë 12.4.2010 të Gjykatës së Apelit, 
Tiranë, me të cilin është lënë në fuqi vendimi 
nr. 172, datë 19.1.2009 i Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor, Tiranë.

b. Kolegji, në shqyrtim të akteve 
që ndodhen në dosjen gjyqësore e të 
administruara gjatë gjykimeve, pretendimeve 
e prapësimeve të palëve, të vendimeve 
të gjykatave të faktit, si dhe referuar 
shkaqeve të rekursit, vlerëson se vendimi i 
Gjykatës së Apelit, Tiranë është rrjedhojë 
e mosrespektimit të ligjit procedural e për 
këtë shkak ai duhet të prishet dhe çështja 
të kthehet për rigjykim pranë Gjykatës 
Administrative të Apelit, Tiranë.

c. Në vlerësim të natyrës juridike të 
mosmarrëveshjes, shkakut të lindjes së saj, 
Kolegji Administrativ, çmon se çështja 
objekt shqyrtimi lidhet me kundërshtimin e 
një akti administrativ të dalë nga një organ 
i administratës publike gjatë ushtrimit 
të funksioneve të veta publike, siç është 
Komisioni i Konkurrencës i Autoritetit 
të Konkurrencës. Në këtë kuptim, çështja 
objekt shqyrtimi përbën mosmarrëveshje 
administrative dhe në zbatim të nenit 7/a të 
ligjit nr. 49/2012, ky Kolegj është kompetent 
nga pikëpamja lëndore për shqyrtimin e saj.

d. Kolegji Administrativ i Gjykatës 
së Lartë, në realizim të funksionit të tij 
rishikues, për bazueshmërinë ose jo në ligj të 
vendimeve të gjykatave të faktit, vlerëson si të 
pambështetur në ligj, konkluzionet e arritura 

nga gjykatat e faktit se çmimet e vendosura 
nga AMC nuk kanë lidhje të arsyeshme me 
koston e produktit.

e. Kolegji Administrativ parashtron, se 
edhe pse Gjykata e Apelit i kishte të gjitha 
mundësitë për të përsëritur ose zgjeruar 
hetimin gjyqësor dhe për të administruar në 
cilësinë e provave dokumente të tjera që do ta 
ndihmonin jo vetëm në dhënien e përgjigjeve 
të pretendimeve të palës paditëse, por edhe 
në zgjidhjen e drejtë të kësaj çështjeje, nuk 
i ka dhënë përgjigje pretendimeve kryesore 
të paditësit.

f. Konkretisht, Kolegji vëren se gjykatat 
e faktit në pranimin e padisë, ndonëse 
pranojnë se: “konkluzioni i arritur nga 
Komisioni për aplikimin e çmimeve të larta 
është i njëjtë me konkluzionet e arritura në 
raportin Cullen të datës 26.06.2006, nga ana 
tjetër, kanë konstatuar që, sipas këtij raporti 
është evidentuar se: “Shqipëria përfaqëson një 
përjashtim në lidhje me çmimet që e vendosin atë 
midis vendeve më të larta në BE.” Ky qëndrim 
i gjykatave është i paqartë dhe kontradiktor, 
pasi në asnjë moment ato nuk kanë marrë 
në analizë shkaqet dhe arsyet pse Shqipëria 
përbën përjashtim midis vendeve të BE, 
por në mënyrë të palogjikshme kanë nxjerrë 
konkluzionin se “nga ky krahasim rezulton se 
tarifat e shërbimit të telefonisë celulare në Shqipëri 
të krahasuara me tregjet e tjera gjeografike janë 
tepër të larta” çka mjafton për të provuar 
pozitën dominuese të palës paditëse.

g. Kolegji Administrativ e gjen me vend 
të theksojë, se Gjykata në çdo rast duhet të 
jetë kategorike në dhënien e konkluzioneve. 
Ato duhet të jenë të qarta, të sakta dhe pa 
ekuivoke, pasi çdo mënyrë tjetër bën që 
gjykimi të jetë i njëanshëm, palët të vihen 
në pozita jo të barabarta para ligjit, e për 
pasojë, njëra nga palët të jetë në pozita 
diferencuese përkundrejt palës tjetër, gjë që 
e bën procesin ligjor te parregullt.26

26 neni 309 të K.Pr.Civile, parashikon se: “Vendimi mbështetet vetëm ne te dhëna qe ndodhen ne aktet dhe 
qe janë shqyrtuar ne seance gjyqësore” si dhe nenin 126 i K.Pr.Civile: “Vendimi përfundimtar duhet te përmbajë 
dhe analizën e provave mbi te cilat gjykata është mbështetur”.
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27 Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, për t’iu dhënë zgjidhje problemeve të mësipërme, në respektim 
të të drejtave të palëve dhe detyrimeve të tyre që rrjedhin nga procesi gjyqësor, “... ka për detyrë që të zhvillojë 
një proces të rregullt ligjor, nëpërmjetgarantimit të zhvillimit të një hetimi të plotë dhe të gjithanshëm, në përputhje 
me ligjin dhe, duke bërë një “cilësim të saktë të fakteve dhe veprimeve që lidhen me mosmarrëveshjen” ta zgjidhë 
atë “në përputhje me dispozitat ligjore dhe normat e tjera në fuqi”.

gj. Sa më sipër, Kolegji Administrativ 
çmon se Gjykata e Lartë nuk mund të 
anashkalojë apo të lërë pa vlerë prova që 
janë shqyrtuar dhe vlerësuar nga gjykatat 
e faktit si dhe nuk mund të pranojë prova, 
të cilat nuk janë administruar në gjykimin 
në fakt. Ky qëndrim është konsoliduar 
dhe nga Gjykata Kushtetuese në vendimin 
nr. 27/2013, ku ka theksuar se: “kusht për 
dhënien nga Gjykata e Lartë të një vendimi 
mbi themelin e çështjes, në kuptim të nenit 485 
të KPC-së, është që jo vetëm të mos nevojitet 
administrimi i provave të reja, por edhe që provat 
e administruara të jenë shqyrtuar dhe vlerësuar 
në mënyrë të mjaftueshme nga gjyqtari i faktit”

i. Nisur nga rrethanat e mësipërme, 
Kolegji Administrativ arrin në përfundimin, 
se Gjykata e Apelit jo vetëm që nuk 
ka zhvilluar një hetim të plotë dhe të 
gjithanshëm, duke cenuar procesin e 
rregullt ligjor, por nuk ka dhënë arsyet 
dhe argumentet ligjore të nevojshme për 
lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës së 
Shkallës së Parë. Kolegji Administrativ i 
Gjykatës së Lartë vlerëson, se vendimi i 
Gjykatës së Apelit duhet të prishet dhe 
çështja t’i dërgohet për rishqyrtim Gjykatës 
Administrative të Apelit Tiranë.27

j.  Gjykata duhet t’u bëjë të qartë palëve, 
se është detyrë e secilës prej tyre, që në 
përputhje me ligjin nr. 49/2012, të paraqesin 
dokumentacionin e nevojshëm e të provojnë 
faktet mbi të cilat bazojnë pretendimet për 
të drejtat që kërkojnë. Në zgjidhjen e drejtë 
e ligjore të mosmarrëveshjes, ashtu si palët 
kanë të drejta, ato kanë dhe detyrime “që 
rrjedhin prej këtij procesi, në format dhe afatet 
e parashikuara” sipas ligjit.

Për këto arsye, Kolegji Administrativ i 
Gjykatës së Lartë vendosi prishjen e vendimit 
nr. 671, datë 12.04.2010 të Gjykatës së Apelit, 

Tiranë dhe dërgimin e çështjes për shqyrtim në 
Gjykatën Administrative të Apelit, Tiranë.

Duket sikur Gjykata e Lartë nuk ka 
bërë të njëjtin trajtim për “konkurrentin” 
Vodafone Albania sh.a., pasi për të njëjtin 
vendim të Komisionit të Konkurrencës, vetë 
sistemi gjyqësor (Shkalla e Parë, Apeli dhe 
Gjykata e Lartë) në rastin e ankimit gjyqësor 
të Vodafone Albania sh.a., ka lënë në fuqi 
vendimin e Komisionit të Konkurrencës për 
gjobën e rëndë për këtë shoqëri. 

Në lidhje me kërkesën e Vodafone 
Albania sh.a., Gjykata e Lartë pas shqyrtimit 
të kësaj çështjeje në Dhomë Këshillimi, 
me Vendimin nr. 00-2013-1829, datë 
19.09.2013, ka vendosur mospranim 
Rekursi. Për këto arsye, kompania Vodafone 
Albania sh.a. e ka paguar të gjithë gjobën e 
caktuar nga Komisioni i Konkurrencës, 2% 
të xhiros vjetore të vitit 2005, përkatësisht 
në vlerën 242.633.000 lekë.

Edhe pse kanë kaluar më shumë se dy 
vite nga vendimi i Kolegjit Administrativ 
të Gjykatës së Lartë, çështja ende nuk 
është shqyrtuar nga Gjykata Administrative 
e Apelit, Tiranë, çka është një tregues i 
zgjatjeve të proceseve gjyqësore përtej një 
afati të arsyeshëm. 2004 – 2016 bëhet 
fjalë për 12 vite shqyrtim administrativ e 
gjyqësor dhe ende nuk kemi një vendim 
përfundimtar, nëse kjo kompani ka shkelur 
konkurrencën dhe liritë ekonomike në 
tregun e telefonisë së lëvizshme.

Konkluzione

Autoriteti i Konkurrencës nëpërmjet 
vendimeve dhe rekomandimeve të tij 
ka sjellë njësërë zhvillimesh pozitive për 
mbrojtjen e konkurrencës në tregun e 
telekomunikacionit.Vendimet e trajtuara 
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28 Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare.

mësipër luajnë rolin e një precedenti për 
çështjet e ngjashme në këtë treg, në veçanti, 
dhe në çështjet e mbrojtjes së konkurrencës, 
në përgjithësi. Nga viti 2004 deri sot E 
drejta e Konkurrencës në Shqipëri ka evoluar 
dhe subjektet e interesuar kanë më shumë 
informacion dhe mjete potenciale për të vënë 
në vend të drejtat e tyre në fushën e mbrojtjes 
së lirive ekonomike dhe konkurrencës.

Komisioni i Konkurrencës ka ndërmarrë 
jo vetëm vendime dhe procedura hetimi lidhur 
me këtë çështje, por edhe rekomandime të 
rendësishme për ta garantuar më mirë këtë të 
drejtë. Ndër rekomandimet më të spikatura 
mund të përmenden:
  Vendimi nr. 61, datë 21.11.2007, ku 

Komisioni i rekomandon: Këshillit të 
Ministrave dhe Entit Rregullator të 
Telekomunikacioneve liberalizimin e 
tregut të telefonisë së lëvizshme; ERT-së 
rritjen e transparencës dhe respektimin 
e parimit e mosdiskriminimit mes 
operatorëve të tregut të telefonisë për 
marrëveshjet e interkoneksionit. 

  Vendimi nr. 77, datë 11.04.2008, 
p ë r m b a n  r e k o m a n d i m e  n d a j 
institucioneve publike në lidhje me 
çështjet e ndërprerjes së marrëveshjes 
së interkoneksionit dhe liberalizimit 
të trafikut ndërkombëtar të telefonisë.

  Vendimi nr. 76, datë 7.04.2008, për 
miratimin e udhëzimit për përcaktimin 
e tregut përkatës lidhur me abuzimin 
me pozitën dominuese në treg.

  Vendimi, nr. 94, datë 10.12.2008, për 
marrjen e disa masave për mbrojtjen e 
konkurrencës në tregun e tranzitimit 
dhe interkoneksionit në komunikimet 
elektronike. 

  Vendimi nr. 124, datë 23.09. 2009 “Për 
disa rekomandime mbi dokumentin e 
AKEP “Analiza e Tregut Celular: Tregjet 

me shumicë të terminimit dhe tregu me 
pakicë i shërbimeve publike celulare”.

  Vendimi Nr. 161, datë 02.12. 2010, 
kuKomisioni i rekomandon Ministrisë 
së Inovacionit dhe Teknologjisë së 
Informacionit dhe Komunikimit 
liberalizimin e tregut të shërbimit të 
3G, duke dhënë licensat e tjera për 
këtë shërbim, sa më parë që të jetë e 
mundur. Këto licensa të jepen në të 
njëjtën kohë, në mënyrë që të rritet 
konkurrenca e lirë dhe efektive në këtë 
treg për shërbimin “3G”.

  Vendimi Nr. 210, datë 21.12. 2011 
“Për disa rekomandime AKEP-it në 
lidhje me tregun e komunikimeve 
elektronike”: 1- T’i rekomandojë AKEP28 
ndarjen e llogarive për telefoninë fikse 
dhe atë të lëvizshme, e cila do të 
bëjë të mundur verifikimin e burimit 
të gjenerimit të të ardhurave për të 
siguruar parimin e diskriminimit të 
operatorit OFNT në telefoninë fikse 
AT ndaj operatorëve konkurrentë të 
Eagle Mobile në telefoninë e lëvizshme; 
2. Detyrimin e transparencës, shoqëria 
pas bashkimit duhet të zbatojë parimin e 
transparencës për konkurrentët, klientët 
dhe konsumatorët fundorë dhe AKEP 
duhet të miratojë paraprakisht ofertat 
për produktet/shërbimet e shoqërisë 
para aplikimit.

  Autoriteti ka dhënë përsëri rekomandime 
për AKEP (ERT) pas një hetimi ndaj 
Vodafone Albania, në 14.01.2014 me 
Vendimin Nr. 303. Pas këtij Vendimi 
AKEP kreu një Analizë tregu dhe 
rishikoi tarifat e terminimit në treg.
Gjithashtu, në vitin 2015 Komisioni 
filloi një tjetër hetim ndaj Vodafone 
Albania, duke e mbyllur si cështje në 
Qershor 2015.
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Autoriteti i Konkurrencës. Raporti vjetor 2014 dhe 
synimet e punës për 2015; Publikim i Autoritetit 
të Konkurrencës. Tiranë

Autoriteti i Konkurrencës. Raporti Vjetor 2009 
dhe Synimet Kryesore të Punës Për Vitin 2010; 
Publikim i Autoritetit të Konkurrencës. Tiranë

Ligji nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për mbrojtjen e 
konkurrencës”, i ndryshuar.

Vendimi nr, 21, datë 11 tetor 2005, i Komisionit të 
Konkurrencës të Autoritetit të Konkurrencës.

Vendimi nr. 59, datë 09.11.2007, i Komisionit të 
Konkurrencës të Autoritetit të Konkurrencës.

Vendimi nr. 172, datë 19. 01. 2009, i Gjykatës së 
Rrethit, Tiranë.

Vendimi nr. 6026, datë 06.07.2009, i Gjykatës së 
Rrethit, Tiranë.

Vendimi nr. 671, datë 12.4.2010, iGjykatës së 
Apelit, Tiranë.

Vendimi nr. 448, Nr.00-2014-4274, i Kolegjit 
Administrativ të Gjykatës së Lartë.

Vendimi nr. 00-2013-1829, datë 19.09.2013, i 
Gjykatës së Lartë. 

Vendimi nr. 61, datë 21.11.2007, i Komisionit të 
Konkurrencës të Autoritetit të Konkurrencës.

Vendimi nr. 77, datë 11.04.2008, i Komisionit të 
Konkurrencës të Autoritetit të Konkurrencës.

Vendimi nr. 76, datë 7.04.2008, i Komisionit të 
Konkurrencës të Autoritetit të Konkurrencës.

Vendimi nr. 94, datë 10.12.2008, i Komisionit të 
Konkurrencës të Autoritetit të Konkurrencës.

Vendimi nr. 124, datë 23.09.2009, i Komisionit të 
Konkurrencës të Autoritetit të Konkurrencës.

Vendimi nr. 161, datë 02.12.2010, i Komisionit të 
Konkurrencës të Autoritetit të Konkurrencës.

Vendimi nr. 210, datë 21.12.2011, i Komisionit të 
Konkurrencës të Autoritetit të Konkurrencës.
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Ensuring economic freedoms in the mobile phone market; Case Study: Albanian 
Mobile Communications JSC & Vodafone Albania JSC

This paper analyzes in chronological the administrative and judicial levels decisions 
toward AMC and Vodafone Albania companies related to the violation of competition law 
in the market of mobile telephony. The most relevant decisions of this case are: Decision no. 
21 dated 11 October 2005, and no. 59, dated 09.11.2007 of the Competition Commission 
to the Competition Authority; Decision no. 172, dated 19. 01. 2009 and no. 6026 dated 
06.07.2009 of the Tirana District Court; Decision no. 671, dated 12.04.2010 of the Court 
of Appeal in Tirana; Decision no. 448 of the Supreme Court of Albania.

The Competition Authority through its decisions and recommendations has brought 
several positive developments for the protection of competition in the telecommunications 
market. The above decisions are playing the role of a precedent for similar cases in this market 
in particular and the protection of competition issues in general. From 2004 until today the 
Competition Law in Albania has evolved a lot and interested entities have more information 
and potential tools to protect their rights in the field of economic freedoms and competition.

The Competition Commission has undertaken not only decisions and investigation 
procedures on the above case, but also important recommendations to better guarantee these 
rights, such as: liberalization of the mobile phone market and the liberalization of the 3G 
service in this market.

Key words: mobile phone market, competition law, Competition Authority, economic freedom.
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GLOBALIZMI, NDËRVARËSIA E SHOQËRIVE 

SI TIPAR KYÇ I MODERNIZMIT

Anthony GIDDENS
Intervistë e Labinot Kunushevcit

PërmBledhje

Lord Giddens, ju falenderoj shumë që pranuat të zhvillojmë së bashku një 
intervistë, e cila për mua do të jetë shumë e veçantë pasi që do të diskutojmë 
për pikëpamjet tuaja mjaft të njohura dhe me ndikim në botë. Kjo intervistë 
do të realizohet në kuadër të një projekti shkencor, të cilin jemi duke e realizuar 
përmes intervistave me teoricienë dhe studiues të shquar të botës akademike, 
i cili pritet të finalizohet me botimin e një libri. Gjithsesi përgjigjet dhe 
pikëpamjet tuaja do ta pasurojnë edhe më shumë projektin tonë. Publikut 
shqiptar për herë të parë i jeni prezantuar me librin Sociologjia i përkthyer më 
1997 i cili është tekst bazë për studimet në Departamentin e Sociologjisë, 
në Universitetin e Prishtinës. Ndërsa tash së fundi përkthimi i librit Pasojat 
e Modernitetit ka hapur një dimenzion të ri të debatit publik në vendin 
tonë. Megjithatë, përkthimet nuk janë e vetmja mënyrë e familjarizimit me 
pikëpamjet tuaja, ngase gjuha angleze është pothuajse gjuhë e dytë e vendit 
tonë dhe të interesuarit kanë qasje direkte edhe në librat tuaj. Në këtë kuptim, 
idetë tuaja lidhur me teorinë e strukturimit, teoritë sociale, modernitetin, 
globalizimin, politikën e Third Way etj., përpos se të njohura janë edhe me 
shumë ndikim tek sociologët e Kosovës. Madje, një ligjerues në Departamentin 
e Sociologjisë është duke bërë doktoratë në teorinë tuaj të Strukturimit duke 
e krahasuar me atë të Bourdieu-s lidhur me tejkalimin e dualizmit “agency – 
structure”. Gjithsesi pas vizitës që keni bërë në Shqipëri, do të na nderonit 
pa masë nëse do të vizitonit njëherë edhe Kosovën.

Social Studies 2016, 2 (10): 63-68

Kunushevci: A mund të na thoni se cila 
është rëndësia e sociologjisë dhe cili është roli 
i sociologëve në emancipimin e shoqërisë, 
veçmas në shekullin e ndryshimeve që po e 

jetojmë? A mendoni se Sociologjia duhet të 
funksionojë në kuadër të paradigmës scientisto-
pozitiviste, apo duhet të bëhet më refleksive në 
raport me realitetin social dhe historik?
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Giddens: Detyra themelore e 
sociologjisë është të reflektojë origjinën 
dhe pasojat e zhvillimit të civilizimit modern 
industrial dhe shtrirjen e tij në të gjithë 
botën. Si e tillë, fokusi kryesor i sociologjisë 
është në dy ose tre shekujt e fundit, mirëpo 
këtu sigurisht duhet të ketë një perspektivë 
komperative: prandaj edhe lidhja e 
sociologjisë me antroplogjinë është shumë 
e fortë. Pozitivizmi në aspektin sociologjik 
nuk ka kurrfarë gjase, sepse raporti i tij me 
objektin e studimit – sjelljen njerëzore – është 
vetvetiu refleksiv. Idetë sociologjike, sado 
pak interesante që të jenë, inkorporohen në 
botën të cilën synojnë ta studiojnë dhe deri 
në një farë mase e ristrukturojnë atë.

Kunushevci: Ju jeni një nga teoricienët 
lider të globalizmit, çfarë ndryshimesh 
strukturore e kulturore po sjell procesi i 
globalizimit në epokën moderne, veçmas 
në shoqëritë në tranzicion, siç është edhe 
Kosova dhe rajoni i Ballkanit? Keni thënë 
se transformimet po ndodhin në dy pole: 
transformimi i jetës dhe identitetit personal 
dhe transformimi i institucioneve globale. Cilat 
janë ato forca që po sjellin transformime të tilla 
dhe çfarë nënkuptojnë këto transformime? Më 
interesojnë veçmas vlerat humane në këtë botë të 
globalizuar? A po margjinalizohen disa kultura 
dhe disa identitete? Çfarë shpjegimi keni? 

Giddens:  Rezultat i  është  n jë 
botë në fluks, pa paralele me epokat e 
mëherëshme. Komunikimi digjital është 
shpesh fuqizues dhe emancipues – ka 
mundësinë të transformojë mjekësinë 
për shembull. Sidoqoftë, ky komunikim 
poashtu ka ndihmuar në krijimin e një 
të ardhmeje të paqëndrueshme dhe të 
pasigurtë, si dhe ka theksuar ndarjet 
ideologjike në vend se t’i zhdukte ato. 
Është e vështirë të jetosh çdo ditë në një 
botë kaq thellësisht kosmpolitane. Neve po 
vuajmë nga ‘mbingarkesa kosmopolitane’ 
– ka shumë trende të fuqishme kundër 
kosmopolitanizmit, kthim të ideologjive 
ndarëse dhe ndarje në një kohë kur bota 

po bëhet thelbësisht më kosmopolitane. Si 
rrjedhojë, shohim rikthimin e ideologjive 
nacionaliste në shumë vende dhe skepticizëm 
në vlerat kosmopolitane, duke përfshirë 
edhe rritjen e fundamentalizmit religjioz. 
Këto forca mund të kombinohen në forma 
të çuditshme. Shteti Islamik (ISIS), për 
shembull, është njëlloj teokracie mesjetare, 
mirëpo përdorin mjetet më të sofistikuara 
të teknologjisë digjitale për t’i promovuar 
qëllimet e tyre. Është armiqësor ndaj 
modernizmit, por i ngulitur thellë në të.

Kunushevci: Përkitazi me globalizimin, 
çfarë mund të na thoni për mediet dhe për 
zhvillimin e sofistikimin e teknologjisë? Pasi 
globalizimi po e rrit ndërvarësinë e shoqërisë 
nëpërmjet procesit të komunikimit, a mendoni 
se po shkrihet intimiteti dhe po zëvendësohet 
realja me virtualen? Cili është roli i medies 
si qendra e komunikimit? A po na sjellë 
globalizmi më shumë mundësi apo më shumë 
rreziqe dhe ç’shoqëri do të krijojmë në të 
ardhmen në këtë botë tashmë globale?

Giddens: Globalizmi – ndërvarësia 
e shoqërive në botë – është tipar kyç i 
modernizmit. Përgjatë treqind vjetëve 
të fundit, globalizmi është shtyrë nga dy 
influenca të rëndësishme – ekspanzioni 
ekonomik (dhe ushtarak) i Perëndimit, si 
dhe intensifikimi i komunikimit. Të dyja 
këto procese janë të lidhura ngushtë me 
njëra-tjetrën. Zhvillimi i shtypit që prej 
shekullit XVIII hapi rrugën për krijimin e 
shtetit modern, si dhe mundësoi zhvillimin e 
perandorive të mëdha. Lindja e komunikimit 
elektronik i ka përshpejtuar në mënyrë 
masive këto procese, por njëkohësisht kjo 
nënkupton që këto do të jenë tërësisht 
globale e jo të orientuara vetëm në Perëndim. 
Ardhja e epokës digjitale e ka intensifikuar 
porcesin e globalizmit dhe e ka shtyrë atë 
thellë edhe në jetën tonë personale.

Kunushevci: Bota në të cilën po jetojmë 
po ballafaqohet me shumë sfida. Njëra prej 
tyre edhe migrimet globale të popullsisë lindje-
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perëndim dhe jug-veri. Migrimi kohëve të 
fundit e ka prekur shumë edhe Kosovën. Përveç 
vuajtjeve të shumta, migrimet po shkaktojnë 
edhe tragjedi njerëzore. Çfarë shpjegimi keni 
për migrimet dhe cilat janë sfidat kryesore të 
vendeve të prekura nga migrimet dhe të vet 
migrantëve? Ç’duhet bërë që shpërndarja 
e pasurisë të jetë më e barabartë nëdërmjet 
kombeve dhe se çdo atdhe t’ia ofrojë ngrohtësinë 
dhe mirëqenien qytetarit të vet?

Giddens: Vërtetë ka një ndjesi sipas 
të cilës neve të gjithë jemi migrantë, pa 
marrë parasysh nëse lëvizim nga një pjesë e 
botës në tjetrën ose jo. Përmes teknologjisë 
digjitale, shumica prej nesh është në kontakt 
të vazhdueshëm me diversitetin e kulturave 
dhe mendimeve. Distanca nuk është barrierë 
në komunikimet e çastit, e shtyrë nga një 
zgjerim i fuqisë së kompjuterëve. Telefoni 
i parë ‘i mençur’ (smartphone) ka dalë në 
treg vetëm para afër dhjetë vjetësh. Sot në 
botë janë më shumë se 2.5 miliardë telefonë 
të mençur dhe dyfish më shumë telefona 
të tjerë të thjeshtë. Telefonët e mençur të 
cilët neve i mbajmë në xhepat tanë kanë më 
shumë mundësi kompjuterike sesa super-
kompjuterët e para pesëmbëdhjetë vjetëve. 
Migrimi fizik ka shumë forma të ndryshme, 
mirëpo normalisht ka një komponentë 
globale. Për shembull, 2 milionë filipinezë 
jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme 
të botës. Shumica prej tyre janë gra dhe 
fëmijë. Ata përdorin mjete digjitale për të 
mbështetur familjet globale – rrjetëzimin 
me bashkëshortët dhe të afërmit e tjerë anë 
e kënd botës. Natyrisht, shumë migrantë 
prej vendeve më të varfëra nuk janë aq të 
sofistikuar dhe po i ikin shtypjes, siç është 
rasti me mijëra njerëz që sot po provojnë 
të migrojnë nga Amerika Latine në Shtetet 
e Bashkuara, ose ata që po ikin prej 
konflikteve në Lindjen e Mesme. Tragjedi 
reale janë duke ndodhur për çdo ditë. 

Kunushevci: Duke pasur parasysh sfidat e 
sigurisë globale; rrezikun nga armët bërthamore, 
konfliktet ndërkulturore, ndëretnike e ndërfetare, 

rritjen e ekstremizmit, impaktin e ngrohjes 
globale etj., nga kush mendoni se po rrezikohet 
paqja globale më së shumti? A ekziston njëfarë 
ekuilibri ndërmjet mundësive (shanseve) që i 
ofron Moderniteti dhe rreziqeve reale?

Giddens: Ne jetojmë në një botë që 
ka shkuar buzë historisë, kurse në anën 
tjetër mbetet e ngulitur thellësisht në të. 
Më këtë nënkuptoj që neve sot përballemi 
me rreziqe me të cilat asnjë civilizim nuk 
është përballur më herët – si ngrohja 
globale, rritja masive e popullsisë botërore, 
ose ekzistenca e armëve bërthamore. Disa 
nga këto rreziqe janë ekzistenciale: ato 
janë rreziqe që i kanosen vazhdimsisë së 
rendit industrial derisa përhapet në gjithë 
sipërfaqen e botës. S’mund të themi se 
cili prej tyre është më i rrezikshmi, pasi që 
niveli i vërtetë i rrezikut, sipas definicionit 
është i panjohur. Nuk kemi ndonjë model 
për të ndjekur, siç është rasti me rreziqet 
tradicionale. Në të njëjtën kohë, ne kemi 
shumë më shumë mundësi, si njerëzim, 
që shkojnë përtej asaj që ishte e mundur 
në epokat e kaluara, jo vetëm për avancim 
material, por edhe pasurim shpirtëror 
të jetëve tona. Unë e quaj këtë ‘shoqëri 
me shumë mundësi, me shumë rreziqe’ 
– në të cilën është e pamundur të dimë 
paraprakisht cila do të jetë marrëdhënia 
mes këtyre dy faktorëve. Kjo marrëdhënie 
problematike është pjesë elementare e 
gjendjes njerëzore. Kjo nuk është botë 
post-moderne në aspektin në të cilin ky 
term përdoret zakonisht – për t’ju referuar 
shpërbërjes së arsyes dhe vlerave potenciale 
universale. Përkundrazi, një betejë është 
duke ndodhur thuajse gjithëkund mes 
vlerave të tilla dhe ndarjeve sektoriale të 
llojeve të ndryshme.

Kunushevci: Çfarë nënkupton t’i 
besohet ekspertit dhe ekspertizës dhe çfarë 
ndryshime ka prodhuar moderniteti me 
zhvillimin e ekspertizave dhe stimulimin e 
besimit në to? Sa kontribuon kjo në krjimin 
e njëfar teknokracie, e cila gllabëron në masë 
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të madhe spontanitetin, lirinë, barazinë etj. 
si vlera themelore të modernizmit? Sa është e 
mundshme që të mendohet në mënyrë refleksive 
dhe kritike brenda këtyre sistemeve komplekse 
që i ka prodhuar moderniteti? 

Giddens: ‘Teknokracia’ mua nuk më 
duket barriera kryesore e mundësive tona 
që të zotërojmë lidhjen mes mundësive dhe 
rreziqeve të cilat i kemi krijuar në civilizimin 
modern. Përkundrazi, influencat të cilat 
unë i kam përshkruar që vazhdojnë të 
operojnë në një botë të shtyrë në një pjesë 
të madhe nga urgjencat e kapitalizmit të 
tregut, i cili është radikalisht i globalizuar 
dhe i përshkuar nga revolucioni digjital. Për 
shembull, paraja është shndërruar thuajse 
në elektronike, dhe mund të transferohet 
menjëherë në anën tjetër të botës në një 
mënyrë që ka qenë e pamendueshme në të 
kaluarën. Rendi ekonomik botëror është 
i shtyrë në mënyrë fundamentale prej 
veprimeve të konsumatorëve në njërën anë 
dhe kompanive globale – përfshirë edhe ato 
financiare – në anën tjetër. Shumica prej 
këtyre proceseve nuk kalojnë nëpërmjet 
sistemeve demokratike të shteteve, përfshirë 
edhe të atyre më të fuqishmeve. Kjo është 
njëra nga arsyet për streset dhe presionet 
e politikës sot. Të gjithë mund t’i shohim 
politikanët kombëtarë të pafuqishëm 
për të influencuar mjaftueshëm disa prej 
forcave madhore që influencojnë jetët 
tona. Për t’u zgjedhur, politikanët duhet 
të bëjnë premtime të cilat ata nuk mund t’i 
përmbushin. Pabarazi të mëdha, sidomos 
në krye, janë krijuar, mirëpo është shumë 
e vështirë për t’i kontestuar, duke pasur 
parasysh se kapitali mund të lëvizë në 
pjesë të ndryshme të botës me kaq lehtësi. 
Pjesa më e madhe e të ardhurave që vjen 
nga ‘parajsat e taksave’ nuk ka asnjë rol 
produktiv. Sikur të mund të mësonin të 
bashkëpunonin kolektivisht, vetëm atëherë 
shtetet do të mund t’i kontrollonin këto 
forca. Sa mund të ndodhin bashkëpunime 
të tilla? Kjo është një pyetje e hapur.

Kunushevci: Në pikëpamjen tuaj vërehet 
qartë se ju vazhdoni të kultivoni besimin 
në modernizmin dhe në njëfar mënyre, së 
bashku me filozofin e njohur gjerman, Jurgen 
Habermas, jeni avokatët më të fuqishëm të 
modernizmit dhe besimit në arsyen iluministe. 
Çfarë ju bën të mendoni se nuk jemi duke 
jetuar në epokën postmoderne, por jemi 
duke vazhduar të jetojmë modernitetin e 
lartë (high modernity)?

Giddens: Jetët tona, qoftë edhe jeta 
intime, janë duke u transformuar nga 
ndryshimet që po ndodhin në shoqërinë 
botërore. Këtu do të mbesja në temën 
krysore të librit tim Moderniteti dhe identiteti 
personal, ani pse disa procese të cilat i kam 
përshkruar aty janë radikalizuar edhe më tej. 
Në një botë me burime informacioni gati të 
pafundme vetja bëhet një projekt refleksioni. 
Të gjithë ne kemi krijuar një tregim të vetës – 
një tregim që i mban jetët tona të bashkuara 
kundër sfondit të një bote në fluks. Traditat 
dhe zakonet nuk janë më aty për të kryer 
punën e tyre: ato vetë janë shpikur e 
rishpikur. Derisa modernizmi avancon, jo 
vetëm identiteti por edhe trupi merr formë 
nga këto forca, në mënyra të komplikuara dhe 
kontradiktore. Si rrjedhojë, obeziteti sot po 
bëhet një fenomen global, me ndërlikime në 
shëndet. Afërsisht një miliard njerëz në botë 
sot janë radikalisht me mbipeshë, jo vetëm në 
vendet e zhvilluara, por edhe në shumë vende 
në zhvillim. Në të njëjtën kohë përafërsisht 
numër i njëjtë i njerëzve janë të kequshqyer, 
vuajnë nga mosushqimi ose janë në rrezik 
të vdekjes nga uria. Kurse te më të pasurit, 
kultivimi i trupit merr një formë komplet 
tjetër – njerëzit kalojnë shumë orë në fitnes 
dhe ushtrime, nganjëherë deri në obsesion. 

Kunushevci: Cilat janë përpjekjet 
tuaja drejt barazisë gjinore? Më interesojnë 
veçanër i sht  d i skurset ,  s f idat  dhe 
transformimet e martesës, intimitetit dhe 
dashurisë romantike në kohën bashkëkohore? 

Giddens: Beteja për barazinë gjinore 
mbetet tipar i rëndësishëm i politikës në 
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nivel lokal, kombëtar dhe global. Edhe 
në vendet që kanë shënuar progresin më 
të madh, siç është Norvegjia, ka një rrugë 
të gjatë për të bërë para se përmbushja 
e barazisë gjinore të arrihet (sido që do 
të dukej ajo). Forcat që punojnë në këtë 
drejtim janë thellësisht të vendosura. Është 
domethënëse se shtypja e grave formon një 
pikë kyçe të kundërinfluencave të rendit 
botëror kosmopolitan. Shteti islamik është 
prap një shembull këtu. 

Kunushevci: A vazhdoni ta mbroni 
idenë e “Rrugës së Tretë” dhe a mbetet aktuale 
edhe sot? A mendoni se ideja e “Rrugës së 
Tretë” është e mundshme për t’u aplikuar 
edhe në vendet ballkanike? Në këtë kontekst, 
si e shpjegoni krizën ekonomike në botë? Mbi 
cilat premisa duhet të krijohen mekanizma dhe 
sisteme me anë të së cilave do të tejkaloheshin 
vështirësitë e gjenerimit të rritjes ekonomike? 
Në veçanti, çfarë mund të na thoni për idenë 
dhe interesimin tuaj për një revolucion të ri 
industrial dhe cili është modeli më i mirë 
i cili në aspektin mjedisor do të ishte i 
shëndoshë, i qëndrueshëm dhe i mundshëm 
për t’u aplikuar në vendet evropiane, 
përfshirë edhe Kosovën?

Giddens: Kriza financiare botërore 
– ende larg zgjidhjes së plotë – reflekton 
shumë nga tiparet e shoqërisë botërore të 
diskutuara më lart, duke përfshirë edhe 
dimenzionin gjinor, duke pasur parasysh 
rolin që ‘maskuliniteti i akuzuar’ ka luajtur 
në sjelljen agresive të atyre që diktojnë lojën 
e tregjeve botërore të parave. Sidoqoftë, 
këtu ka edhe një faktor tjetër kyç: roli i 
teorisë ekonomike neoklasiciste. Asnjë 
disiplinë tjetër akademike nuk ka pasur 
rol kaq historik botëror më herët. Kjo 
e ka shtyrë ekonominë botërore dhe 
nënshtrimin radikal në mekanizma të 
papenguara të tregjeve. Këto observime na 
sjellin te çështjet gjenerale të një natyreje 
politike. Ka ende një rol të rëndësishëm 
për ‘third way politics’, e kuptuar si një 
orientim politik i gjithanshëm, i cili 

aplikohet edhe përtej limiteve të kombeve-
shtete. Një detyrë e madhe qëndron para 
neve – të krijojmë një formë të kapitalizmit 
të përgjegjshëm, në të cilin krijimi i pasurisë 
është i bashkrenduar me nevojat sociale, 
përfshirë edhe ato mjedisore.

Kunushevci: Duke qenë se jemi vend i 
vogël dhe ka disa vite që Kosova është bërë 
shtet me institucionet e saja, prap vazhdon 
të ngec në shumë drejtime; veçmas sa i 
përket liberalizimit të vizave dhe integrimit 
në Bashkimin Evropian. Ky izolim po 
na krijon pamundësi të lëvizjes së lirë, të 
kontaktit me shtetet dhe kulturat evropiane, 
të integrimit në tregun evropian të punës 
dhe të dijes, ndërsa 60% të strukturës së 
popullsisë e kemi nën moshën 25 vjeç! 
Ne e ndjejmë nevojën e përkatësisë dhe 
integrimit në Bashkimin Evropian! Çka do 
ta sygjeronit shoqërinë tonë në mënyrë që 
Kosova të integrohet në Evropë?

Giddens: Në bashkëpunim me fuqitë 
e tjera botërore, Bashkimi Evropian mund 
të luaj një rol të rëndësishëm në këtë 
aspekt, edhe pse vetëm në rast se arrihet 
një nivel i konsiderueshëm i vendim-
marrjes së integruar. BE-ja, siç e dijmë të 
gjithë, po kalon në një fazë problematike 
të evolucionit të saj. Vetëm një dekadë më 
herët, BE-ja – dhe monedha e saj, euro-
ja – shiheshin gjithandej si histori suksesi. 
Sot ajo lundron në një det me probleme. 
Euro-ja ende nuk është stabilizuar dhe 
vazhdimësia e saj është në pikpyetje. Besimi 
në BE i qytetarëve të saj ka rënë, madje 
në disa vende anëtare në mënyrë drastike. 
Partitë populiste janë në rritje thuajse kudo. 
Në Lindje, situata në Ukrainë ngërthen 
rreziqe të mëdha, madje edhe rrezikun e 
konfliktit bërthamor. Kaosi në Libi dhe 
disa shtete të tjera të Lindjes së Mesme dhe 
Afrikës Veriore paraqesin rreziqe të mëdha 
për bregun jugor të BE-së. Migrantët e 
dëshpruar po përmbyten në Mesdhe duke 
kërkuar një jetë të re më të mirë. Pavarësisht 
nga këto – dhe deri diku për shkak të këtyre 
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– problemeve, BE-ja mbetet esenciale për 
stabilitetin dhe zhvillimin e mëtutjeshëm 
të sub-kontinentit Evropian. Në librin tim 
Turbulent and Mighty Continent: What 
Future for Europe? (Kontinenti i trazuar dhe 
i fuqishëm: Çfarë e ardhme për Evropën?) 
jam munduar të shpjegoj pse është një gjë 
e tillë. Vetëm me progresin e mëtejshëm 
të BE-së problemet e shteteve të Ballkanit 

mund të zgjidhen në mënyrë potenciale. 
Një element kyç është që Serbia duhet ta 
ndjekë Kroacinë si shtet anëtar i BE-së. 
Është shpresa ime e zjarrtë se ky proces, 
gjithashtu, do t’ia lehtësonte rrugën edhe 
integrimit eventual të Kosovës. 

Kunushevci: Lord Giddens, ju 
faleminderit shumë për kohën tuaj.
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PërmBledhje

Kjo temë do të trajtojë standartet e larta mjedisore që shtetet evropiane prezumohen të kenë. 
Natyrisht që fillimisht do të ketë një trajtesë shkencore, juridike të parametrave të lëvdueshme. 
Të dhëna mbi realitetin nën petkun krahasues të së shkuares dhe pritshmërive, perspektivës së të 
ardhmes.Politikat e mjedisit përvecse mbartin një rëndësi jetësore për tërësinë e ekosistemeve si 
kapitali më i çmuar që njerëzimi dhe gjallesat mund të kenë janë potenciali më i vyer për zhvillimin 
e politikave të integruara të cilat mund ta bëjnë Evropën më shumë konkurruese në përmirësimin 
e cilësisë dhe standartit të jetës. Uji, ndotja e ajrit dhe kimikatet përbëjnë shqetësimet kryesore 
që Bashkimi Evropian synon të përmirësojë cilësisht. Ajo çka vlen të diskutohet është mënyra si 
është realizuar dhe vazhdon të bëhet mbrojtja e mjedisit në vende të ndryshme çka do të shpalosë 
mënyra të shumta implementimi veprimi në varësi të shkallës së zhvillimit të një shteti. Këto të 
fundit do të shërbejnë fort mirë si zëri i eksperiencës dobisjellese për vendin tonë ku realisht zëri i 
buxhetit për mjedisin është si përshpëritje përballë problematikave që u jepet më shumë përparësi. 
Në konkludim përpara dhënies së rekomandimeve do të përshkruhet terreni ligjor dhe forca 
shtrënguese sanksionuese e cila ka nën fokus misionin për ti bërë ballë sfidave globale mjedisore ku 
popullsia vazhdon të zgjerohet me ritme të pakontrollueshme. Shqipëria, si vend aspirant kantidat 
mund të japë kontributin e saj në familjen e Bashkimit Evropian ku luhet një rol kyç në përpjekjet 
ndërkombetare për të promovuar zhvillimin e qëndrueshëm në nivel global. 
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Problemet që lidhen me mbrojtjen 
e mjedisit janë ndër problemet më 
të mprehta me të cilat përballet sot 

njerëzimi.Çështjet mjedisore përmbajnë 
problematika që lidhen drejtpërdrejtë me 
jetën e përditshme të njerëzve, ato nuk janë 
probleme të një natyre abstrakte por janë 
të lidhura me hapesirën jetësore, cilësine e 
jetës dhe vete shëndetin e njerëzve, përfshirë 
dhe brezat e ardhshëm. Mbrojtja e mjedisit 
nuk ka të bëjë vetëm me mbrojtjen e jetës 
njerëzore, por me mbrojtjen e jetës të të 
gjithë organizmave të gjallë dhe specieve që 
popullojnë planetin tonë.

Ajo përfshin mbrojtjen e ajrit, ujit, 
tokës, kafshëve, bimeve, diversitetit biologjik. 
Mbrojtja e mjedisit ka të bëjë me mbrojtjen 
e shëndetit publik, sigurinë ushqimore, 
mbrojtjen e konsumatorit, sigurinë energjitike, 
e deri tek siguria bërthamore.Në gjuhën 
shqipe etimologjia e termit “ mjedis ” është 
interpretuar se rrjedh prej fjalës “ midis ” që 
do të thotë “ ajo çka ndodhet midis njerëzve”. 
Sipas komisionit të së Drejtës Ndërkombëtare, 
çështja e mbrojtjes ekologjike të një vëndi është 
e të njëjtës rëndësi me situatat e rreziqeve të 
jashtëzakonshme që i kanosen vetë ekzistencës 
së shtetit, mbijetesës së tij politike apo 
ekonomike, ruajtjes së rendit të brëndshëm, 
apo mbijetesës së një pjesë të popullsisë së tij.

Probleme të tilla si shtimi eksponencial 
i popullsisë së botës, ndotja e ajrit dhe ujit, 
ngrohja globale dhe pasojat që rrjedhin prej 
saj, çarja e shtresës së ozonit, shiu acid, rritja e 
nivelit të deteve dhe oqeaneve, shkretëtirëzimi, 
zhdukja e specieve të ndryshme, prishja e 
ekosistemeve, shtimi i rasteve të fatkeqësive 
natyrore, organizmat e modifikuar gjenetikisht 
e të tjera probleme si keto janë ato të cilat 
debatohen më shpesh aktualisht.Në kuadrin e 
politikave të ndjekura nga Shqiperia në rrugën 
e saj te integrimit evropian, politikat mjedisore 
zënë një vënd të rëndësishëm.

Legjislacioni i plotë dhe i harmonizuar 
hedh bazat për një mbrojtje me të efektshme 
të mjedisit, për përmisimin e kapaciteteve 
dhe institucioneve, për rritjen e efiçencës 

në përdorimin e burimeve natyrore, për 
reduktimin dhe parandalimin e problemeve 
mjedisore, në perputhje me parimin e 
zhvillimit të qëndrueshëm, si edhe per nxitjen 
e rritjes ekonomike.

Zhvillimi historik i legjislacionit 
mjedisor shqiptar

Në Shqipëri fillesat e legjislacionit 
mjedisor shfaqen në vitin 1993 në të cilin 
u hartua plani i parë i veprimit në fushën 
mjedisore, që përbën dokumentin e parë 
zyrtar shqiptar mbi politikat mjedisore në 
vënd. Ky plan veprimi kombëtar parashikonte 
që qeveria duhet të krijoje kuadrin ligjor, 
ekonomik dhe institucional për zgjidhjen e 
çështjeve mjedisore. Periudhën nga viti 1993 
deri në vitin 1998 konsiderohet si etapa e 
parë e zhvillimit të së Drejtës Shqiptare të 
Mjedisit (Hanxhari, 2012: 12). Tipari kryesor 
është prirja e përafrimit me Legjislacionin e 
Bashkimit Evropian për Mjedisin.

Në Kushtetutën e Shqipërise janë të 
formuluara dy nene të veçanta që lidhen me 
mjedisin, në njërin prej tyre njihet e drejta e 
publikut për të marre informacion lidhur me 
gjëndjen e mjedisit dhe masat që merren për 
mbrojtjen e tij, si pjesë e të drejtave të njeriut. 
Ndërsa në kuadër të objektivave sociale, shteti 
duhet të angazhohet për të njohur, mbrojtur 
e për të përmirësuar gjendjen e mjedisit, 
jo vetem për brezat e sotëm, por edhe ata 
të ardhshëm. Ky qëndrim i mbajtur në 
Kushtetutën Shqiptare është në përputhje me 
frymën e dokumentave themelore Evropiane 
në fushën e mjedisit, ndër të cilat është 
edhe Raporti Brundland ku theksohet 
domosdoshmëria për ta ruajtur mjedisin 
duke e shfrytezuar sa më pak të jetë e mundur 
në ditet e sotme, me qellim që të shmanget 
dëmi, shpesh i pariparueshëm ndaj brezave 
të ardhshëm. Nisur nga përmbajtja e neneve 
të Kushtetutës lidhur me fushën mjedisore 
mund të pohojme se fryma e Kushetutës të 
vendeve të tjera demokratike që u kushtojne 
rëndesi të nje niveli më të lartë disa parimeve 
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mjedisore, duke i ngritur ato në nivelin e 
ligjit themelor të shtetit, siç janë e drejta 
për informim e qytetarëve dhe angazhimi e 
përgjegjësia për një mjedis të përshtatshëm 
për të jetuar jo vetëm për brezat e sotëm por 
edhe për ata të ardhshëm. Në fakt shume ligje 
dhe akte nënligjore janë miratuar para hyrjes 
në fuqi të Kushtetutës së vitit 1998.

Tiparet kryesore të Legjislacionit 
Shqiptar Mjedisor (Hanxhari, 2012: 13) janë: 
ai është i ri, dinamik, i pasur, me tendenca 
përafrimi kryesisht me Legjislacionin 
Evropian të Mjedisit. Legjislacioni Shqiptar 
në fushën mjedisore grupohet në tre kategori, 
legjislacioni sektorial, legjislacioni kuadër 
si dhe legjislacioni penal për mbrojtjen e 
mjedisit. Legjislacioni sektorial karakterizohet 
nga fragmentizmi dhe rregjime sektoriale 
të pakoordinuara midis tyre që fillimisht 
u krijuan me qëllimin për të lehtësuar 
shpërndarjen e burimeve dhe për të trajtuar 
efektet mbi mjedisin gjatë shfrytezimit të 
burimeve natyrore. Legjislacioni kuadër 
mjedisor është një ligj që rregullon Kuadrin 
ligjor dhe institucional pa synuar ta rregullojë 
plotësisht atë sektor të caktuar. Ky lloj 
legjislacioni është mjaft fleksibel pasi lejon 
daljen apo nxjerrjen e akteve nënligjore që bëjnë 
një rregullim më të hollësishëm të aspekteve të 
caktuara mjedisore dhe plotësojnë përmbajtjen 
e ligjit kuadër. Legjislacioni penal percakton 
përgjegjësinë në raste të caktuara lidhur me 
mjedisin, provimi i faktit se dikush është 
përgjegjës për një vepër penale shoqërohet me 
nje dënim penal gjobë ose burgim.

Legjislacioni shqiptar për të drejten e 
mjedisit në Shqipëri

1.1 Legjislacioni shqiptar për mbrojtjen 
e biodiversitetit

Veçoritë klimatike të Shqipërisë, 
pozicioni gjeografik, relievi dhe faktorët 
hidrologjikë dhe gjeologjikë të saj favorizojnë 
një zhvillim mjaft të madh të biodiversitetit.
Habitatet e saj natyrore ofrojnë kushte për 
ekzistencën e rreth (Hanxhari, 2012: 13) 

3200 llojeve bimësh të larta (30% të florës 
evropiane). Në Shqipëri, dëmet e shkaktuara 
në biodiversitet janë të shumta, si copëzimi i 
habitateve, dëmtimi, varfëria dhe degradimi 
i ekosistemeve dhe i habitateve, shfarosja e 
kafshëve të egra në abitatet e tyre natyrore 
etj.Ritmi i humbjeve të biodiversitetit në 
Shqipëri në këto 50 vitet e fundit mendohet 
të jetë nga më të lartët në Evropë.Dëme janë 
shkaktuar edhe nga grumbullimi intensiv i 
bimëve mjekësore,ku Shqiperia zë vendin 
e dytë në Evrope për eksportin e tyre. Në 
Shqipëri janë identifikuar rreth 91 specie 
të rrezikuara.Ekosistemet dhe abitatet më 
të rrezikuara në Shqipëri përfshijnë ato 
detare, bregdetare, grykëderdhjet e lumenjve, 
lagunat, liqenet bregdetare, livadhet dhe 
kullotat alpine.

Si rrjedhojë e iniciativave të ndërmarra, 
zonat e mbrojtura përfshijnë sot 15.8% të 
territorit të vendit. Për ruajtjen e biodiversitetit 
ka rëndësi të veçantë zgjerimi i zonave të 
mbrojtuara, për të siguruar përfaqësimin e të 
gjitha llojeve të ekosistemeve në rrjetin e ketyre 
zonave, pasi ky është një prej elementeve kyç 
të një zhvillimi të qëndrueshëm. Strategjia 
dhe Plani i Veprimit për Biodiversitetin 
përbën dokumentin kryesor që përcakton 
qëllimet, objektivave dhe masat për ruajtjen 
e biodiversitetit në Shqiperi për periudhën 
2000-2015. Politikat e kësaj strategjie 
përfshihen edhe në Strategjinë Ndërsektoriale 
të Mjedisit. Zgjerimi dhe forcimi i rrjetit të 
zonave të mbrojtura, si bazë për krijimin 
e Rrjetit ekologjik të vëndit dhe si pjesë e 
rrjetit evropian vlerësohet si një nga objektivat 
më të rëndësishme të Planit të Veprimit të 
Biodiversitetit për Shqipërinë. Shqipëria është 
bërë palë në traktatet kryesore ndërkombëtare 
për mbrojtjen e biodiversitetit.

Ajo ka aderuar në Koventën per 
Biodiversitetin dhe në Protokollin e 
Kartagjenës për Biosigurinë, si dhe në 
Konventën e Ramsarit për Ligatinat me 
Rëndësi Ndërkombëtare veçanërisht si 
Habitate të Shpendëve Ujore, Konventën e 
Bërnes për Ruajtjen e specieve të Rrezikuara 
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të Florës dhe Faunës së Egër (Muharremaj, 
2015: 167). Konventa për Biovidiversitetin 
kërkon prej palëve hartimin e strategjive 
dhe planeve për ruajtjen dhe përdorimin e 
qëndrueshëm të biodiversitetit, krijimin e 
nje sistemi për zonat e mbrojtura ose zonat 
ku nevojitet marrja e masave të veçanta për 
ruajtjen e tij. Strategjia dhe Plani Kombëtar 
i Veprimit për Mbrojtjen e Biodiversitetit, 
i cili përcaktoi autoritetet përgjegjëse për 
përmbushjen e detyrimeve të Konventës si dhe 
strukturat rajonale të pyjeve, Inspektoriatin e 
Mjedisit. Për menaxhimin e habitateve natyrore 
dhe të habitateve të llojeve parashikohet 
përzgjedhja e një liste të zonave me interes 
për komunitetin duke identifikuar dukuritë e 
tipave të habitateve dhe llojeve në çdo rajon 
përkatës biogjeografik me qëllim propozimin 
në Komisionit Evropian të listës së zonave të 
cilat strehojnë këta tipa habitatesh dhe llojesh. 
Bashkimi Evropian po mbështet rritjen e 
kapaciteteve të Ministrisë së Mjedisit për 
hartimin e ligjeve dhe zbatimin e legjislacionit 
kombëtar të mjedisit nëpërmjet projekteve të 
asistencës teknike.

Në kuadrin rajonal të Këshillit të Evropës, 
Shqipëria u bë palë në Konventën e Bernës 
për Ruajtjen e Florës dhe Faunës së Egër 
dhe Mjedisit Natyror të Evropës me ligjin 
nr. 8294 datë 02.03.1998, i cili ratifikoi këtë 
konventë. Detyrimet e marra përsipër synojnë 
të sigurojnë ruajtjen e florës dhe faunës së 
egër, vendbanimet e tyre natyrore, veçanërisht 
speciet dhe vëndstrehimet, përfshirë speciet 
shtegëtare të kërcënuara nga zhdukja dhe ato 
të pambrojtura.

Me ligjin nr. 8692, datë 16.11.2000, 
Shqipëria aderoi në Konventën e Bonit për 
Ruajtjen e Specieve Shtegtuëse të Kafshëve të 
Egra, si edhe është bërë palë në marrëveshjet 
e mëpasme për delfinet, balenat, lakuriqët e 
natës dhe për shpendët shtegtarë euroaziatikë. 
Në zbatim të angazhimeve të marra përsipër 
në kuadër të këtyre marrëveshjeve janë hartuar 
disa plane të veçanta veprimi për mbrojtjen e 
pesë llojeve të rrezikuara të faunës.

Nga pikëpamjet institucionale, organet 

përgjegjëse për sigurimin e zbatimit të 
legjislacionit janë Ministria e Mjedisit, 
Drejtoria e Biodiversitetit dhe Zonave 
të Mbrojtura dhe Drejtoria e Pyjeve dhe 
administrata e zonave të mbrojtura. Ne vitin 
1996 Shqipëria u bë palë në Konventën 
e Ramsarit për Ligatinat me rendësi 
Ndërkombëtare Veçanërisht si Habitate të 
Shpendëve Ujore. Aktualisht janë shpallur tre 
zona të mbrojtura nga kjo Konvente: Laguna 
e Karavastasë, Liqeni i Butrintit dhe Liqeni 
i Shkodrës me synimin që të përfshihet edhe 
zona e liqeneve të Prespës. Në Konventën e 
Kombeve të Bashkuara (UNCCD) Shqiperia 
aderoi në vitin 2000, me miratimin e ligjit nr 
8556 datë 22.12.1999.

Kërkesat e konventës përqëndrohen 
kryesisht në mbrojtjen e tokës, e për këtë 
qëllim është hartuar edhe kuadri ligjor për 
administrimin dhe mbrojtjen e tokës. Një 
rol të rëndësishëm kanë edhe institucionet 
shkencore, siç është Instituti i Studimit të 
Tokave, veprimtaria e të cilit është monitorimi 
dhe cilësia e tokës bujqësore që përbën një 
nga aspektet e rëndësishme të monitorimit 
të mjedisit, për analizimin e të dhënave për 
erozionin e tokes si dhe për gjendjen e fondit 
të tokës bujqësore dhe cilesinë e saj.

Në ruajtjen e Biodiversitetit roli i pyjeve 
është i pazëvëndësueshem. Statistikat tregojnë 
se pyjet zënë afro një milion hektar ose rreth 
36% të siperfaqes totale të Shqipërisë.Me 
ndryshimet e ndodhura pas viteve 90, dhe 
ecjen drejt ekonomisë së tregut, si në të 
gjithë sektoret ekonomike të vendit, edhe në 
sektorin e pyjeve erdhën duke u plotesuar 
politikat dhe kuadri ligjor mbi ekonomine 
pyjore dhe mjedisin në tërësi.

Duke iu referuar Dispozitave të Traktatit 
të Bashkimit Evropian, mbrojtja e pyjeve nuk 
bën pjesë në fushat që janë kompetencë e 
Bashkimit Evropian, kështu që shtetet anetare 
nuk janë të detyruara të ndjekin të njëjtën linjë 
veprimi duke e lenë menaxhimin e pyjeve në 
duart e secilit prej tyre. Pas nënshkrimit të 
Marrëveshjes të Stabilizim Asociimit Shqipëria 
ka ndërmarrë një sërë reformash të rëndësishme 
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përsa i perket sektorit të pyjeve, me qëllim 
përafrimin e politikave dhe legjislacionit të 
brëndshëm me acquis communautaire.

Si rrjedhojë e përpjekjeve për tu çliruar 
nga pasojat e praktikave të shkuara aktualisht 
ka një sërë strategjish të vëna në veprim dhe 
vazhdueshmëri të proçesit të përafrimit. Duke 
vepruar konform detyrimeve të marra në 
kuadrin e procesit të Stabilizim Asocimit, të 
Strategjisë Evropiane për pyjet dhe Strategjisë 
Mbarë-Evropiane të Diversitetit Biologjik 
dhe të peizazheve.Shqiperia ka miratuar në 
vitin 2003 Strategjinë Kombëtare të Pyjeve 
dhe Kullotave, e cila përcakton linjat kryesore 
të veprimit për 25 vitet e ardhshme duke 
formuluar kështu edhe një plan veprimi 
për Dekadën në vijim. Mes objektivave të 
deklaruara renditet, ruajtja dhe rivendosja 
e ekuilibrave natyrore të burimeve pyjore, 
adminstrimi i qëndrueshëm i produkteve të 
tyre, sigurimi i kontributit sa më optimal të këtij 
sektori në zhvillimin ekonomik, lufta kundër 
varfërisë dhe zhvillimi i qëndrueshem i vëndit. 
Në tërësi një pjesë e direktivave të Bashkimit 
Evropian janë përafruar në legjislacionin e 
brendshëm shqiptar, por gjithsesi, disa aspekte 
të rëndësishme nuk janë përfshirë në ligjin 9385 
datë 04.05.2005, “Per Pyjet dhe Shërbimin 
Pyjor” (Muharremaj, 2015: 172).

Privatizimi i pyjeve ashtu edhe shitja 
e produkteve të përftuara nga to jane të 
ndaluara. Gjithashtu, edhe procesi i kthimit 
të tokave pyjore ish pronarëve po ecën me 
ritme të ngadalta. Rregullorja 3528/86 
datë 17.11.1986, e Këshillit të Bashkimit 
Evropian, e amenduar në vitet pasuese 
1989, 1992, 1997, fokusohet në Mbrojtjen 
e Pyjeve duke krijuar një skemë monitorimi 
për dëmet e ardhura nga ndotja atmosferike 
(Muharremaj, 2015: 173).

1.2 Legjislacioni shqiptar 
për mbrojtjen e ujit

Shqipëria është ndër vendet më të 
pasura në Evropë me Ujëra, duke u renditur 
ndër vëndet e para për frymë popullsie.
Rrjeti i saj hidrografik përbehet nga lumenj, 

ujëra nëntokësore, përrenj, laguna, liqene 
natyrore, liqene artificiale dhe dete. Për kushte 
gjeografike në të cilat ndodhet Shqipëria, 
respektimi i normave për përdorimin dhe 
menaxhimin e rrjedhave ujore ndërkombetare 
është jetik, pasi rreth 33% e pellgut hidrografik 
ndodhet jashtë teritorit shtetëror shqiptar, 
një gjë e rallë në botë për ujërat kufitare 
ndërkombëtare (Hyseni, 2013: 104).

Prandaj është edhe e kuptueshme 
ndjeshmëria e lartë që u shfaq në marredheniet 
diplomatike shqiptaro-maqedonase kur u 
diskutua para disa kohesh projekti maqedonas 
për devijimin e lumit Radika, si dhe debati që 
ka marrë shkas prej nderhyrjeve të Greqisë në 
lumin Vjosa. Burimi kryesor i furnizimit me ujë 
të pijshëm në Shqipëri janë ujërat nëntokesore. 
Përdorimi i ujit për nevoja industriale ka rënë 
për shkak të mbylljes së një pjese të industrisë 
së rëndë.Humbjet e ujit në rrjetin shpërndarës 
janë të larta, për shkak të amortizimit të rrjetit 
dhe të ndërhyrjeve të paligjshme në të, qoftë 
nga pronarët e ndertimeve pa leje, qoftë për 
veprimtari ekonomike informale, siç është 
rasti i lavazheve të makinave.Kjo është një 
ndër arsyet e ndotjes së ujrave nëntokësore, të 
ciles i shtohen edhe ndotjet nga veprimtaritë 
industriale e bujqësore dhe nga shkarkimet e 
ujërave të zeza.

Ujërat siperfaqësorë pranë zonave 
urbane karakterizohen nga ndotje prej 
lëndeve organike, me prejardhje kryesisht 
nga shkarkimet e ujrave të zeza të patrajtuara. 
Kjo behet shkak që edhe sëmundjet virale 
dhe epidemitë e shkaktuara nga ujrat e 
ndotura të jenë në shkallë të lartë.Ndotja 
më e madhe e ujrave të lumenjve ndodh kur 
ata kalojnë pranë zonave të banuara, zonave 
industriale, zonave të nxjerrjes e të përpunimit 
të naftës, të cilat janë të ndotura me përberje 
organike.Shqipëria përveç detyrimeve që ka 
marrë në kuadrin e zbatimit të Marrëveshjes 
së Stabilizim Asocimit është bërë palë në 
Konventën e UNECE “ Për Mbrojtjen dhe 
përdorimin e rrjedhave ujore ndërkufitare 
dhe të liqeneve ndërkombëtare”, si dhe 
në Protokollin shoqërues “ Per Ujin dhe 
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Shëndetin” (Hyseni, 2013: 105). Shqipëria 
ka ratifikuar Konventën “Për Mbrojtjen 
e Detit Mesdhe nga ndotja dhe ruajtja e 
biodiversitetit”, si dhe protokollet shoqëruese. 
Në kuadër të bashkëpunimit ndërkufitar me 
vendet fqinje, për mbrojtjen e ujrave Shqipëria 
ka nënshkruar në vitin 2003 me Greqine 
Marrëveshjen për Krijimin e Komisionit 
të Përhershëm Shqiptaro Grek për Ujerat 
e Embla Ndërkufitare, Marrëveshjen për 
Mbrojtjen dhe zhvillimin e Qëndrueshëm 
të Liqenit të Ohrit dhe të Basenit të tij 
Ujëmbledhës me Maqedoninë, në vitin 2004, 
si dhe Memorandumin e Mirëkuptimit me 
Malin e Zi për administrimin e Ujërave të 
Liqenit të Shkodrës dhe Lumit të Bunës, në 
vitin 2010 (Hyseni, 2013: 105).

Në bazë të këtyre detyrimeve, Shqipëria 
duhet të përcaktojë dhe të zbatojë objektiva 
të qarta dhe të matshme për pakësimin e 
mëtejshëm të shkarkimeve ndotëse në Ujërat 
Ndërkufitare dhe në zonën Bregdetare, si 
edhe duhet të hartoje plane të menaxhimit 
të aksidenteve për shmangjen e ndotjes së 
detit.Adoptimi i Direktivës Kuadër të Ujit të 
BE në Legjislacionin Shqiptar është realizuar 
me miratimin e ligjit numër 111/2012 datë 
15.11.2012, “ Për Menaxhimin e Integruar 
të Burimeve Ujore”, i cili ka përcaktuar edhe 
strukturën institucionale për administrimin dhe 
menaxhimin e burimeve ujore, ku përfshihen 
Këshilli i Ministrave, ministria përgjegjëse 
për administrimin e burimeve ujore, Këshilli 
Kombëtar i Ujit dhe Sekretariati i tij Teknik, 
ndërsa në nivel vendor, për menaxhimin e 
integruar të burimeve ujore ngrihen këshillat e 
baseneve ujore dhe agjensitë e baseneve ujore 
(Hyseni, 2013: 106).

Sekretariati Teknik i Këshillit Kombëtar 
të Ujit drejton punën e Institucioneve të 
specializuara në fushën e ujrave për hartimin 
e Strategjisë Kombëtare të Menaxhimit të 
Burimeve Ujore, me afat 15 vjeçar, si edhe 
të planeve dhe të dokumentave të tjera 
Strategjike, me afat 6 vjeçar. Këshilli Kombetar 
i Ujit është Organi Qëndror Vendimmarrës, 
Ndërministror, që kryesohet nga Kryeministri 

dhe trajton çeshtjet e administrimit dhe 
menaxhimit të integruar të burimeve natyrore 
ujore. Ai miraton planet dhe projektet 
ndërajonale dhe Kombëtare në fushat që 
lidhen me ruajtjen dhe administrimin e ujrave, 
si edhe kujdeset për zbatimin e Traktateve 
Ndërkombëtare për Burimet Ujore, në të cilat 
vendi ynë është palë. 

Në rastet e marrëveshjeve Konçesionare 
të cilat kanë si objekt Burimet Ujore me 
rëndësi Kombëtare, ato hyjnë në fuqi pas 
ratifikimit nga kuvendi. Nenet 18-22 të ligjit 
i janë kushtuar bashkëpunimit Ndërkombëtar 
për Mbrojtjen e Ujrave Ndërkufitare në 
gjëndjen e tyre natyrore, për parandalimin e 
ndotjes së Burimeve Ujore, për garantimin e 
kushteve të përshtatshme për zhvillimin e jetes 
dhe ekosistemeve në to, duke nxitur zhvillimin 
e veprimtarive të dobishme, në përputhje me 
kërkesat e parimit të zhvillimit të qëndrueshëm. 
Në to percaktohet se Ujërat Ndërkufitare mund 
të përdoren vetëm në mënyrë të kontrolluar, 
brënda kufijve shtetëror, pa dëmtuar kushtet 
natyrore dhe balancat biologjike dhe ekologjike 
të tyre. Për të siguruar Mbrojtjen e Burimeve 
Ujore, subjektet që u njihet e Drejta e 
Shfrytëzimit të tyre duhet të pajisen me 
leje mjedisore, pas shqyrtimit të raportit 
të thelluar të ndikimit në Mjedisin Ujor. 
Ministria përgjegjëse ngarkohet me kontrollin e 
vazhdueshëm për të siguruar ruajtjen e gjendjes 
natyrore të Faunës dhe Florës së Ujërave 
Ndërkufitare. Ligji parashikon dhe krijimin e 
Komisioneve të posaçme për administrimin e 
Ujërave Ndërkufitare.

Një nga risitë që ka sjellë ky ligj është 
edhe ndarja e Ujërave në zona të ndryshme 
mbrojtjeje, duke përcaktuar si të tilla zonat 
Higjeno-sanitare për Mbrojtjen e Burimeve 
Ujore, zona për peshkim dhe ritjen e 
Butakëve, zonat e prirura ndaj eutrofikimit 
dhe zonat në rrezik nga nitratet dhe nitritet, 
zonat e synuara për mbrojtjen e bimeve apo 
kafshëve, si dhe të habitateve, zonat e prirura 
ndaj ndotjes, zonat e Mbrojtjes Emergjente, 
zonat e veçanta të ruajtjes, zonat e rezikshme 
për shëndetin etj. Të gjitha këto zona duhet të 
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jenë të identifikuara në Kadastrën Kombëtare 
të Burimeve Ujore, e cila administrohet nga 
Ministria Përgjegjëse. E drejta për të marrë 
dhe për të përdorur informacion për burimet 
ujore u njihet shprehimisht çdo personi 
Fizik dhe Juridik, në lidhje me dokumentet 
bazë dhe të dhënat e përdorura për hartimin 
e planeve të menaxhimit të Baseneve dhe 
këtyre personave u krijohet mundësia për të 
marrë pjesë në proçesin e konsultimit dhe 
komentimit të planeve të menaxhimit të 
Baseneve Ujore.

Krahas Kadastrës, i rëndësishëm është 
edhe hartimi i Rregjistrit Kombëtar të 
Shfrytëzuesve të Burimeve Ujore, që përbën 
një Bazë të Dhënash të grumbulluara nga 
agjensitë zbatuese në terren, e cila evidenton 
të gjitha lejet e Shfrytëzimit të Burimeve 
Ujore. Një strukturë tjetër e krijuar që në 
vitin 1998 është edhe Enti Rregullator i 
Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe largimit 
e përpunimit të Ujërave të Ndotura, i cili 
funksionon si një Institucion Publik i pavarur 
dhe që i raporton Këshillit të Ministrave dhe 
Kuvendit të Shqipërisë. Ndër reformat e 
kryera nga Qeveria e re shqiptare në muajin 
janar 2014 u krijua Inspektoriati Shteteror i 
Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, nën varesinë 
e Ministrise së Mjedisit, siç parashikohet 
në planin Kombëtar të Integrimit Evropian 
2014-2020, i cili do të garantojë zbatimin 
dhe imponimin e ligjit në fushën e Mjedisit, 
Pyjeve dhe Ujërave.

Përveç këtij ligji janë miratuar edhe një sërë 
aktesh nënligjore për menaxhimin e Burimeve 
Ujore. Ndër to, pëmendet Vendimi i Këshillit 
të Ministrave numër 177 datë 31.05.2005, “Për 
Normat e lejuara të Shkarkimeve të Lëngeta 
dhe Kriteret e Zonimit të Mjediseve Ujore 
Pritëse”, i cili plotëson kërkesat e Direktivës 
Kuadër të Ujit të BE-së dhe ngarkon Këshillat e 
Baseneve Ujëmbledhëse dhe Agjensitë Rajonale 
të Mjedisit që çdo dy vjet të përgatisin dhe 
publikojnë programet për parandalimin dhe 
eliminimin e Ndotjes së Mjediseve Ujore pritesë 
nga shkarkimet e lëngëta (Hyseni, 2013: 110).

Këto programe duhet të përfshijnë 

Identifikimin e Shkarkimeve të Lëngeta dhe të 
Mjediseve Ujore pritëse që ndoten etj. Masave 
dhe teknikave më të mira të mundëshme për 
zvogëlimin e ndotjes, të bëjnë propozimet 
për zvëndësimin ose riciklimin e substancave 
të rrezikshme për veprimtaritë Industriale 
etj. Çdo dy vjet, Këshillat e Baseneve 
Ujëmbledhës publikojnë raportet për gjëndjen 
e Ujërave të Baseneve nën Juridiskionin 
e tyre, lidhur me shkarkimet e lëngëta 
dhe largimin e llumrave nga impiantet e 
trajtimit të Ujërave të ndotura.Nje akt tjeter i 
rëndësishëm nënligjor që nuk ka të bëjë vetëm 
me Ujërat është VKM numër 1189 datë 
18.11.2009, “Për Rregullat dhe Proçedurat 
për hartimin dhe Zbatimin e Programit 
Kombëtar të Monitorimit të Mjedisit”, ku në 
lidhje me Ujërat, parashikohet Monitorimi i 
treguesve që kanë të bëjnë me alkalinitetin, 
aciditetin, përmbajtjen e nitrateve, azotit e 
fosforit në Ujërat sipërfaqësore e nëntoksore 
(Hyseni, 2013: 111). Pas tij u miratua edhe 
VKM-ja numër 797 datë 29.09.2010, “Për 
miratimin e rregullores higjieno-sanitare për 
administrimin e cilësisë së Ujërave të Larjes”, 
përsëri në zbatim të Direktivës Kuadër për 
Ujin, që përcakton kriteret shëndetësore që 
duhet të plotësojnë Ujërat e larjes për të 
siguruar cilësine e tyre, me qëllim Mbrojtjen 
e Shëndetit Publik nga efektet negative të 
ndotjes, i cili u plotësua kohët e fundit prej 
VKM-së numër 246 datë 30.04.2014, “ Për 
përcaktimin e normave të cilësisë së Mjedisit 
për Ujërat sipërfaqesore” dhe VKM numër 
321 datë 28.05.2014, “Per Sigurinë në Det, 
Plazhe, në Ujerat e brëndshme në thellësi të 
teritorit dhe gjatë ushtrimit të sporteve ujore”.

Në kuadër të sanksioneve për Mbrojtjen e 
Ujërave nga Ndotja, neni 203 i Kodit Penal të 
Republikës së Shqipërise parashikon se Ndotja 
e Ujërave të Deteve, lumenjve, liqeneve apo 
burimeve të rrjetit grumbullues e shpërndarës 
të ujërave me lendë toksike, radioaktive 
apo substanca të tjera, që prishin ekuilibrin 
ekologjik, dënohet me burgim nga një deri në 
pesë vjet (shih, www.mjedisi.gov.al).

Kjo vepër penale, kur ka shkaktuar pasoja 
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të rënda për jetën dhe shëndetin e njerëzve, 
dënohet nga pesë deri në dhjetë vjet. Përsa i 
perket përafrimit me legjislacionin komunitar, 
Shqipërisë i duhet të ndërmarrë hapa serioze 
në këtë drejtim, sepse administrimi i ujërave 
është një nga fushat që ka rregullim më të 
gjërë. Politika e re Evropiane e ujërave dhe 
Direktiva Kuadër e Ujit, janë të bazuara në 
qasjen e kombinuar, parimin e marrjes së 
masave paraprake, parimin e parandalimit, 
parimin sipas të cilit dëmet mjedisore duhen 
riparuar në burim, si edhe në parimin e 
mbajtjes parasysh të kushteve mjedisore 
specifike të rajoneve të ndryshme. Në 
Shqipëri, kapacitetet për menaxhimin e 
ujërave janë ende të kufizuara, dhe ngritja e 
tyre është një domosdoshmëri.

Përmbytjet e shkaktuara në Jug të 
Shqipërisë si pasojë e daljes së lumenjve 
prej shtretërve të tyre në fund të Janarit 
dhe në fillim të Shkurtit 2015-tës duhet të 
shërbejnë si këmbane alarmi për marrjen e 
masave urgjente.Një mangesi jo e vogël është 
mungesa e një strategjie për administrimin 
e burimeve ujore, e cila duhet hartuar sa 
më parë. Përpjekjet serioze duhen bërë për 
zbatimin e legjislacionit të Bashkimit Evropian 
për ujërat, ku një rol të rëndësishëm luajnë 
organet e pushtetit vendor, të cilat në vetvete 
janë në proçes transformimi dhe ristrukturimi. 
Duhet punuar sidomos për ushtrimin e 
kontrolleve për mbrojtjen e ujërave nga ndotja 
dhe për hartimin e programeve të trajnimit 
për mënyrat e inspektimit dhe kontrollit të 
cilesisë së ujërave.

1.3 Legjislacioni shqiptar për mbrojtjen 
e mjedisit nga mbetjet

Sistemi aktual i administrimit të mbetjeve 
në Shqiperi ka mangesi të theksuara. Ai 
kufizohet vetem në largimin dhe depozitimin 
e tyre në vende të caktuara nga Organet e 
Qeverisjes Vendore, por jo rralle herë edhe 
në vende krejtësisht të papërshtatshme, duke 
mos përjashtuar as rrugët kryesore kombëtare. 
Administrimi i mbetjeve dhe veçanërisht i 
vendeve ku ato janë depozituar duhet të jete 

prioritet, për shkak të potencialit ndotës të 
tyre ndaj njeriut dhe mjedisit, kryesisht për 
tokën, ujërat nëntokësore dhe biodiversitetin, 
por në Shqiperi nuk duket që të konsiderohet 
si i tille, pasi është në një nivel shumë të ulët. 
Në Shqipëri janë bërë përpjekje për hartimin 
e legjislacionit për administrimin e mbetjeve 
që përfshijnë ligjet dhe aktet nënligjore për 
administrimin e tyre, duke synuar për afrimin 
me acquis communautaire, një vend qëndror 
zë Direktivat Kuadër për Mbetjet. Për këtë 
qëllim është hartuar edhe Strategjia Kombëtare 
e Menaxhimit të Mbetjeve dhe plani Kombëtar 
i Menaxhimit të Mbetjeve të cilët u miratuan 
me Vendim të Këshillit të Ministrave numër 
175 datë 19.01.2011. Këto dokumenta 
vërtetojnë që vetëm qytetet janë të pajisur me 
sisteme për grumbullimin e mbetjeve, por jo 
zonat rurale, ndërsa riciklimi mbetet në nivele 
shumë të ulëta (Muharremaj, 2015: 183). 

Kryesisht mbetjet asgjesohen në 
vendgrumbullimet e tyre.Me disa përjashtime 
të vogla siç janë zonat e Sharrës në Tiranë 
dhe Bushatit në Shkodër, dhe ato që janë 
planifikuar të ngrihen në Maliq të Korçës e në 
Bajkaj të Sarandës, nuk ka vendgrumbullime 
të tjera të planifikuara sipas parametrave 
shkencore.Sistemet e Grumbullimit në zonat 
rurale dhe në qytetet e vogla mungojnë 
krejtësisht, ndërsa pjesa me e madhe e 
mbetjeve të ketyre zonave depozitohen nëpër 
lumenj ose në anën e rrugëve.Prej ketej, ato 
merren me pas nga rrjedhat ujore e për shkak 
të sistemit të ujërave nëntokesore në Shqipëri, 
shkaktojne ndotje masive. 

Shqetësuese është mungesa e një sistemi 
të sigurt të administrimit të mbetjeve 
të rrezikshme, ku pjesa me e madhe e 
grumbullimit dhe e riciklimit të tyre kryhen 
nga impiantet private, në mungese të 
kontrollit rigoroz nga autoritetet shteterore. 
Edhe keto Impiante riciklimi janë në hapat 
e para dhe varen nga importimi i sasisë 
më të madhe të lëndës së parë për riciklim 
nga vendet e tjera. Një ndër aktet e para 
për administrimin e mbetjeve ishte ligji 
numër 8094 datë 21.03.1996, “Mbi heqjen 
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publike të mbeturinave”.Ai përmbante 
dispozita të kufizuara si përsa i përket 
përkufizimit shumë të ngushtë të mbetjeve, 
duke lënë jashtë shume prej tyre, ashtu edhe të 
kufizuara gjeografikisht pasi mbulonte vetëm 
hapesirën në brëndësi të teritoreve bashkiake 
e të komunave, sipas vijave kufizuese nën 
juridiksionin e tyre (Muharremaj, 2015: 187).

Pas tij u miratuan një sërë ligjesh të 
tjerë që përmbanin dispozita të ndryshme 
për administrimin e mbetjeve si ligji numër 
8652 datë 31.07.2000, “Për organizimin 
dhe Funksionimin e Qeverisë Lokale”, ligji 
8934 datë 05.09.2002 “Mbi mbrojtjen e 
mjedisit”, ligji numër 9010, datë 13.02.2003 
“Mbi administrimin e mbetjeve të ngurta”, 
ligji numer 9663 datë 18.12.2006, “Mbi 
Koncesionet” dhe ligji numër 9537 datë 
19.05.2006, “ Për administrimin e mbetjeve 
të rrezikshme”.

Për të përmbushur detyrimet e marra 
përsipër në kuadrin e Konventës së Bazelit 
“ Për kontrollin e levizjeve ndërkufitare të 
mbetjeve të rrezikshme dhe asgjësimin e 
tyre”, ligji numër 8934, datë 05.09.2002 
për mbrojtjen e mjedisit ndaloi importimin 
e lëndeve dhe të mbetjeve të rrezikshme me 
qëllim ruajtjeje, depozitimi ose asgjësimi dhe 
ngarkoi Keshillin e Ministrave për hartimin e 
listës së lëndeve dhe të mbetjeve të rrezikshme 
të ndaluara dhe për hartimin e rregullave, 
procedurave, sasive dhe afateve përkatese. 
Për këtë qëllim u miratua Vendimi i Këshillit 
të Ministrave numër 806, datë 04.12.2003, “ 
Për miratimin e rregullave dhe të proëedurave 
për importimin e mbetjeve për përdorim, 
përpunim dhe riciklim”, i cili parashikonte 
mundësine e importimit të mbetjeve nga 
persona fizik dhe juridik, për ti përdorur, 
përpunuar dhe ricikluar, me përjashtim të 
mbetjeve të rrezikshme, vetem në kushtet kur 
përdorimi, përpunimi e riciklimi i tyre kryhet 
me teknologji bashkëkohore, që garanton 
mbrojtjen e shëndetit dhe të mjedisit, kur 
prej tyre përfitohen lëndë ose materiale të 
dobishme dhe kursehen lëndë të para dhe 
transportimi i tyre nuk ndikon negativisht në 

shëndetin e njeriut dhe në mjedis.
Me Vendim të Këshillit të Ministrave 

numër 835 datë 28.12.2005, u miratua 
lista e mbetjeve të rrezikshme, mbetjeve dhe 
mbeturinave të tjera, që ndalohen me ligj të 
importohen, me qëllim ruajtjeje, depozitimi 
dhe asgjësimi, sipas përcaktimeve të bëra 
në Katalogun Shqiptar të Klasifikimit të 
Mbetjeve, që nga ana e tij ishte miratuar 
me VKM numër 99 datë 18.02.2005, në 
përputhje me Katalogun Evropian të Mbetjeve. 
Për të përballur problematikat e mëdha që kane 
lindur ndërmjet të tjerash edhe prej aktivitetit 
intesiv ndërtimor që prej fundit të viteve 90 në 
Shqipëri, në vitin 2003 u miratua ligji numër 
9010 datë 13.02.2003, “Mbi administrimin e 
mbetjeve të ngurta”, i cili është amenduar më 
pas me ligjin numër 10137 datë 11.05.2009 
dhe me ligjin numër 10463 datë 22.09.2011, 
“Per menaxhimin e integruar të mbetjeve” 
(Muharremaj, 2015: 188).

Në fushën e veprimit të ligjit numër 9010 
përfshihej administrimi i mbetjeve urbane, 
industriale, spitalore, ato të ndertimit, mbetjet 
në sistemin e kanalizimeve të ujërave të zeza, 
të kanaleve kulluese e rezervuarve, mbetjet 
bujqësore e blegtorale, si edhe mbetjet e 
vëllimshme, duke përcaktuar rregullat për 
trajtimin e tyre. Neni 9 i tij i detyron personat 
fizik dhe juridik, veprimtaria e të cilëve krijon 
mbetje, që të ndërtojnë linja dhe impiante 
për riciklimin dhe përpunimin e mbetjeve, në 
përputhje me teknologjinë, me natyrën dhe 
sasinë e mbetjeve që krijojnë, ti ruajnë dhe 
ti trajtojnë mbetjet që të mos vështirësojnë 
proçeset pasuese të administrimit mjedisor 
të tyre dhe të ndajnë mbetjet që në burim. 

Për plotesimin e kuadrit ligjor, tre vjet 
pas këtij ligji u miratua edhe ligji numër 
9537 datë 18.05.2006, “Për administrimin 
e mbetjeve të rrezikshme”, dispozitat e të 
cilit rregullonin trajtimin e atyre mbetjeve 
që nuk i përfshinte ligji për mbetjet e ngurta.
Me qëllim për afrimin e Direktivës Kuadër 
për Mbetjet të Parlamentit Evropian dhe 
Këshillit për zbatimin e një qasjeje të integruar 
u miratua ligji numër 10463 datë 22.09.2011, 
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“ Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” 
(Muharremaj, 2015: 190). Ligji ngarkon 
Ministrinë kompetente përgjegjëse pra 
Ministrinë e Mjedisit me detyrën e hartimit 
të programeve për parandalimin e krijimit 
të mbetjeve në perputhje me objektivat 
dhe parimet e mbrojtjes së mjedisit, jo më 
vonë se data 1 Janar 2017. Aktualisht janë 
hartuar planet rajonale për menaxhimin e 
mbetjeve të Tiranës, Durrësit, Elbasanit, 
Vlorës dhe Korçës, ndërsa me mbeshtetjen 
e projektit SELEA të Bashkimit Evropian ka 
filluar hartimi i shtatë planeve për hartimin e 
projektit në rajonet Shkodër, Lezhë, Kukës, 
Diber, Fier, Berat dhe Gjirokastër. 

Nga pikepamja institucionale, ligji 
vendosi Krijimin e Komitetit të Menaxhimit 
të Integruar të Mbetjeve, si organizëm 
institucional ndërministror, ne nivel 
zëvëndësministrash, i cili i paraqet për 
shqyrtim Këshillit të Ministrave raportin 
vjetor të gjendjes dhe të menaxhimit të 
integruar të mbetjeve në shkallë vëndi. Në 
bazë dhe për zbatim të këtij ligji, u miratua 
VKM numër 967 datë 25.10.2013, “Për 
mënyrën e organizimit e të funksionimit 
të Komitetit të Menaxhimit të Integruar 
të Mbetjeve”, i cili bashkërendon detyrat 
e ministrive për menaxhimin e integruar 
mjedisor të mbetjeve. Ligji për menaxhimin e 
Integruar të mbetjeve përcakton përgjegjësitë 
e zgjeruara të prodhuesit, sanksionon parimin 
“Ndotësi Paguan”, parashikon ngritjen e 
një rrjeti të integruar të impianteve për 
rikuperimin dhe asgjësimin e mbetjeve të 
përziera bashkiake nga sektori urban, si dhe 
të mbetjeve të ngjashme që grumbullohen nga 
prodhues të tjerë, mbi bazën e teknikave më 
të mira të disponueshme.

Dispozita të veçanta u kushtohen 
kontrollit dhe etiketimit të mbetjeve të 
rrezikshme, masave të nevojshme për 
parandalimin e krijimit të mbetjeve të 
ambalazheve, ndalimin e prodhimit të hedhjes 
në treg dhe të perdorimit të ndotësve organik 
të qëndrueshëm, caktimin e standarteve 
teknike për hedhjen në treg dhe të baterive 

dhe akumulatorëve, masat në lidhje me 
mbetjet e automjeteve dhe të pajisjeve 
elektrike dhe elektronike, për llumrat e ujërave 
të zeza dhe për menaxhimin e mbetjeve 
spitalore, mbetjeve inerte, të mbetjeve të 
industrisë nxjërrese, të mbetjeve nga anijet, 
të mbetjeve nga gomat e përdorura dhe 
kategoritë e lendfilleve.

Për kategoritë e këtyre të fundit dhe 
përafrimi me direktiven e Këshillit 1999/31/
EC datë 26.04.1999, “Për Lendfillin e 
mbetjeve”, u bënë nëpërmjet Vendimit të 
Këshillit të Ministrave numër 452 datë 
11.07.2012, “Per Lendfillet e mbetjeve”, 
ku percaktohen procedurat e pranimit të 
mbetjeve në Lendfill (Muharremaj, 2015: 
190). Problemi qëndron në faktin që një 
pjesë e mirë e dispozitave të këtyre ligjeve 
mbeten ende në letër duke mos u zbatuar 
për vite me radhë, gjë që konstatohet me 
një vështrim të shpejtë të mjedisit shqiptar.
Kjo ka bërë që në territorin e vendit tonë 
të futen edhe mbetje të rrezikshme, për 
shkak të mungesës së kontrollit rigoroz që 
fillon që nga Autoritetet Doganore, e deri 
te Inspektoriatet shëndetsore dhe mjedisore. 
Duke marrë shkasë nga gjëndja e rënduar e 
mjedisit në Shqipëri, një nga ligjet e para që 
u miratua pas ndryshimit të qeverisë ishte 
ligji numër 156/2013, “ Për disa ndryshime 
në ligjin numër 10463 datë 22.09.2011”, “ 
Për menaxhimin e Integruar të Mbetjeve, të 
ndryshuar”, i cili ndaloi importimin e të gjitha 
mbetjeve të rrezikshme dhe jo te rrezikshme 
(Muharremaj, 2015: 191). Për arritjen e një 
zgjidhjeje të qëndrueshme për problemin 
e administrimit të mbetjeve, Strategjia 
Kombetare e Menaxhimit të Mbetjeve 
fokusohet në katër shtylla kryesore, që 
përfshijnë planifikimin, edukimin, financimin 
dhe legjislacionin.Në lidhje me shtyllen 
e parë, përgatitja e planeve kalon në dy 
faza, në përgatitjen e planit Kombëtar mbi 
administrimin e mbetjeve dhe përgatitjen e 
planeve mbi administrimin e mbetjeve në 
nivel Lokal dhe Rajonal.

Plani ka përcaktuar gjithashtu dy 
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objektiva të përkohshëm në lidhje me sasine 
e mbetjeve të mbledhura nga autoritetet 
vendore të cilat duhet të jenë ricikluar apo 
përzier në masën 25% deri në vitin 2015 
dhe në masën 55% deri në vitin 2020. 
Pavarësisht këtij kuadri ligjor të gjerë, 
menaxhimi i mbetjeve vazhdon të jete në 
nivele shumë të ulëta në Shqipëri dhe shkalla e 
riciklimit e papërfillshme. Njësite e qeverisjes 
vendore kanë kapacitete shumë të dobëta 
për menaxhimin e mbetjeve, përfshirë ato në 
destinacionin përfundimtar.Pjesa më e madhe 
e mbetjeve në Shqipëri vazhdon të hidhet në 
mënyrë të pasigurt dhe të pa kontrolluar në 
vendgrumbullime të paligjshme dhe të digjet 
duke shkaktuar ndotje tëpër të madhe në 
mjedis dhe duke ndikuar direkt në shendetin 
e njerezve sidomos në zonat ku janë keto 
vendgrumbullime. Ende mungojne hapesirat 
për mbetjet e rrezikshme, mjekësore ose 
ndërtimore, si dhe nuk ka një proçedurë 
të qartë të percaktuar për menaxhimin dhe 
kontrollin e Lendfilleve. 

Ndërsa në lidhje me sanksionet penale, 
Neni 202 i Kodit Penal parashikon që 
transportimi i mbetjeve toksike apo depozitimi 
i tyre në territorin shqiptar të klasifikuara si 
mbeturina toksike dhe radioaktive, shkelësi 
dënohet me burgim nga një deri në pesë 
vjet heqje lirie. Në këtë pike Shqipëria 
ka shumë për të bëre, pasi edhe në gjirin 
e Bashkimit Evropian ngrihet fuqishëm 
çështja e përdorimit e legjislacionit penal për 
mbrojtjen e mjedisit.

Përfundime

Problemet mjedisore në Shqipëri janë 
të shumta duke përfshire ndotjen e ajrit, 
ujërave nëntokesore, tokës, zvogëlimin 
drastik të sipërfaqeve të gjelbera, shpyllezimet 
masive, erozionin, humbjen e zonave 
ligatinore, ndotjen nga pesticidet dhe amianti, 
shfrytezimi pa kriter i brigjeve të lumenjve, 
ndotjen nga mungesa e sistemit të përpunimit 
të mbeturinave.

Në kushtet e problemeve të tilla të 

rënda, mbetet i pazëvëndësueshëm roli i 
administratës publike në zbatimin e politikave 
mjedisore, jo vetem në kuadrin e detyrave 
institucionale, por edhe duke e dhënë 
shembullin individual nëpërmjet aplikimit 
të praktikave më të mira. Ajo ndodhet së 
pari para vështirësive për transpozimin e 
një sasie të konsiderueshme legjislacioni, 
ç’ka nuk është e lehtë për asnjë administratë 
shteterore. Së dyti përveç njohjes së normave, 
administrata duhet të njohë edhe vendime 
gjyqësore ndërkombëtare, veçanërisht ato të 
Gjykatës Evropiane të Drejtësisë dhe Gjykatës 
Evropiane të të Drejtave të Njeriut që kanë të 
bëjnë me Mjedisin.

Realiteti është që administrata ka prirjen 
të zbatoje vetëm atë ç’ka urdhërohet në letër 
administrativisht, pa u kujdesur shumë për 
t’u njohur me vendimet e gjykatave, aq me 
pak me vendimet e gjykatave ndërkombëtare. 
Në keto kushte, administrata publike duhet 
ti nënshtrohet vazhdimisht nje proçesi 
reformimi dhe aftësimi të vazhdueshëm në 
lidhje me çeshtjet mjedisore. 

Për të siguruar cilësi dhe efektivitet në 
punën që bëhet për zbatimin e Konventave, 
me ndikime të ndjeshme pozitive janë 
kualifikimet e trajnimet e personelit që merret 
me zbatimin e tyre, pasi janë specialistët ata 
që në fund të fundit mund të garantojne 
vënien në zbatim të normave të legjislacionit 
kombëtar e ndërkombëtar për mjedisin. 

Shqiperisë i duhet të ndërmarrë hapa 
serioze në drejtimin e mbrojtjes së ajrit dhe 
administrimit të ujërave, pasi në kuadrin e 
legjislacionit Evropian këto janë fusha që kanë 
një rregullim të gjerë. Politika e re Evropiane 
e Ujërave dhe Direktiva Kuadër e Ujit, janë 
të bazuara në Parimin e marrjes së masave 
paraprake, parimin e parandalimit, parimin 
sipas të cilit dëmet mjedisore duhen riparuar në 
burim si edhe në parimin e mbajtjes parasysh 
të kushteve mjedisore specifike të rajoneve 
të ndryshme. Në Shqipëri, kapacitetet për 
menaxhimin e Ujrave janë ende të kufizuara, 
dhe ngritja e tyre është një domosdoshmëri.
Perpjekje serioze duhen bërë për zbatimin 
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e legjislacionit të Bashkimit Evropian për 
Ujerat, ku nje rol të rëndësishëm luajnë 
Organet e Pushtetit Vendor, të cilat në 
vetvete janë proçes transformimi dhe 
ristrukturimi.Përsa i përket mbrojtjes së 
biodiversitetit, përparësi duhet t’i jepet edhe 
zbatimit të planeve të administrimit për 
zonat e mbrojtura ekzistuese prioritare siç 
janë: Parqet Kombëtare dhe Monumentet e 
natyrës dhe të kryhet në vazhdimësi proçesi 
i monitorimit të biodiversitetit.Forcimi 
i mëtejshem i nivelit të administrimit 
të zonave të mbrojtura duhet të arrihet 
nëpermjet riorganizimit të administratës për 
zonat e mbrojtura. 

Shume i rëndësishëm është edhe 
përdorimi dhe menaxhimi i informacionit 
mbi biodiversitetin. Duhen bërë përpjekje 
për përmirësimin e cilesisë dhe përdorimin 
e informacionit dhe të dhënave mbi 
biodiversitetin, si edhe për plotesimin dhe 
standartizimin e të dhënave. Realizimi i 
këtyre detyrave sigurisht që kërkon rritje të 
konsiderueshme të nivelit të burimeve në 
dispozicion të institucioneve përkatëse.

Shqipëria ka shumë hapësira për 
redukimin e emetimeve, kryesisht në sektorin e 
energjisë, duke synuar përdorimin maksimal të 
mundshëm të energjive të rinovueshme, dukë 
bërë transformimin rrënjesor të sektorit të 
mbetjeve, që është tepër i prapambetur, por që 
mbetjet mund të përbëjnë një burim energjie, 
nëpërmjet djegies. Pavaresisht një kuadri ligjor 
të gjerë, menaxhimi i mbetjeve vazhdon të 
jetë në nivele shumë të ulëta në Shqipëri dhe 
shkalla e riciklimit e papërfillshme. Njësitë e 
Qeverisjes Vendore kanë kapacitete shumë 
të dobëta për menaxhimin e mbetjeve. Pjesa 
më e madhe e mbetjeve vazhdon të hidhet në 
mënyre të pasigurt në vendgrumbullimet të 
ligjshme ose të paligjshme, ose digjet.Ende 
mungojnë hapësirat për mbetjet e rrezikshme, 
mjekësore ose ndërtimore, si dhe nuk ka 
nje proçedurë të qartë për menaxhimin dhe 
kontrollin e Lendfilleve.

Nga analiza e legjislacionit të kryer në 
kuadër të ketij punimi, rezulton se në Shqipëri 

ka ende nevojë për asistencë për plotesimin 
e legjislacionit mjedisor, në të cilin mund të 
mbështetet reforma në mjedis, në kuadër 
të përafrimit me legjislacionin komunitar. 
Në bashkepunim edhe me vendet fqinje, 
duke adoptuar nje qasje strategjike rajonale 
e përbashkët për përafrimin, verifikimin e 
përputhshmërisë, ngritjen e kapaciteteve si 
dhe shkëmbimin e eksperiencave midis tyre.
Të gjitha vendet e Rajonit kanë probleme 
të ngjashme mjedisore, bashkëpunimi bëhet 
akoma më tepër i domosdoshëm për shkak 
se të gjitha këto vende janë kandidate për 
antarësim në Bashkimin Evropian, do të ishte 
në interesin e tyre të përgatisin projekte të 
përbashketa mjedisore e rajonale duke rritur 
ndjeshëm edhe mundësitë për financim prej 
Bashkimit Evropian, aq të nevojshme për të 
gjitha këto vende.

Shumë i rëndësishëm është edhe 
kontributi që mund të japë komuniteti 
shkencor.  Në Shqiperi  verehet një 
nevoje e ngutshme për zhvillimin e 
kërkimit shkencor mjedisor.Eshtë bërë i 
domosdoshëm koordinimi i veprimtarive 
të institucioneve shkencore shqiptare me 
ato të huaja, si dhe ndihma e organizatave 
jofitimprurëse, të cilat mund të punojnë 
për zbatimin e projekteve të ndryshme 
dhe në bashkëpunim me ministrinë e 
arsimit mund të marrin pjesë në zhvillimin 
e programeve mësimore mjedisore, për 
rritjen e sensibilizimit pë ceshtjet mjedisore 
edhe midis brezit të ri. Perveç kësaj, rëndësi 
i duhet kushtuar investimeve përgjatë gjithë 
zinxhirit duke filluar që me sistemin arsimor, 
gjatë fazës së përgatitjes të shkencetarëve 
të rinj, e duke vazhduar me investimet për 
ngritjen dhe pasurimin e infrastrukturës të 
përshtatshme për kërkimin shkencor. Edhe 
ndergjegjësimi dhe pjesëmarrja e publikut në 
çështjet mjedisore duhet të jënë në një shkallë 
më të lartë.

Vitet e fundit ka një rritje të ndjeshmërisë 
qytetare ndaj fenomeneve negative që 
dëmtojnë mjedisin dhe një pjesëmarrje më 
aktive në aktivitete të ndryshme që kanë 
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lidhje me mjedisin, fushatat e sensibilizimit 
duhet të jenë shumë të fuqishme, në 
mënyrë që njerëzit të ndërgjegjesohen 
që përpjekjet për ruajtjen e mjedisit nuk 
bëhen vetëm për të tashmen, por sigurojnë 
edhe një jetë më të shëndëtshme e një 
mjedis më të sigurt për brezat e ardhshëm.
Me gjithë ndikimin pozitiv të së drejtës 
ndërkombetare mjedisore, në fund të 
fundit, zbatimi i normave për mbrojtjen e 
mjedisit e për rrjedhoje edhe të shëndetit 
të njerëzve, mbetet më së shumti në dorën 
e autoriteteve kombëtare.

Shqipëria bën pjesë në Konventën 
e Biodiversitetit, Konventen e Aarhusit 
dhe në Konventen e Ndotësve Organike 
të Qëndrueshëm nga shqyrtimi konkret i 
secilës konventë dhe protokoll ku Shqipëria 
ka aderuar arrihet në përfundim se janë më 
shumë Konventa e Protokolle për të cilat nuk 
janë hartuar strategji apo plane veprimi, se 
sa ato që janë pajisur me dokumente të tilla.

Shqipëria është Palë në Konventën 
e Bazelit, Konventën për Mbrojtjen e 
Detit Mesdhe, Konventen Për Luftën 
Kundër Shkretëtirëzimit, Konventën e 
Espoo-s, nuk janë hartuar ende strategjitë 
dhe planet Kombetare të Veprimit për 
përmbushjen e detyrimeve që burojne prej 
tyre. Ky konstatim është më i dukshëm 
për Protokollet si shtojca të Konventave, 
ku për shumicën e tyre nuk janë hartuar e 
miratuar dokumente të veçanta. Moszbatimi 
i legjislacionit nuk është problem ekskluziv 
i vëndeve në zhvillim. Ai nuk vjen vetëm si 
pasojë e mungesës së vullnetit, mundësive, 
ekspertizës, mjeteve financiare, por 
edhe thjesht për shkak të vonesave në 
vendimmarrje, të cilat në fushën e mjedisit 
mund të sjellin pasoja të rënda ndonjëherë 
të pariparueshme.Komunitetit Evropian iu 
deshën më tepër vite për të vendosur mbi 
mënyrën e zbatimit të Konventës së Bazelit 
Për Kontrollin e Levizjeve Ndërkufitare të 
Mbetjeve të Rrezikshme dhe Asgjesimin 
e tyre, të vitit 1989, se sa iu deshën për të 
gjithë proçeset e negociatave, nënshkrimit, 

ratifikimit dhe hyrjen në fuqi të saj.
Si  mjet f inal  për garantimin e 

implementimit të normave mjedisore, duhet 
zbatuar me rigorozitet edhe legjislacioni 
penal e në kuadër të këtij studimi propozohet 
edhe ngritja e një strukture të veçantë pranë 
Prokurorisë për ndjekjen e veprave penale 
kundër mjedisit. Pavaresisht problematikave 
të shumta, ka po aq edhe arsye për optimizëm, 
për perballimin me sukses të tyre dhe për 
përmiresimin e gjëndjes së mjedisit.Kërkimi 
shkencor ka avancuar ndjeshëm duke çuar 
në uljen e kostove të prodhimit të paneleve 
diellore me afro 2/3 vetëm në gjashtë vitet 
e fundit, ç’ka ka sjellë rritjen e përdorimit të 
tyre përfshirë edhe Shqipërinë. 

Pavarësisht arritjeve të konsiderueshme, 
ka ende shumë skepticizëm mbi të drejtën 
e njeriut për një mjedis të shëndetshëm. 
Në lidhje me këtë janë ngritur institucione 
përkatëse në të cilat mund të shqyrtohen 
çështjet mjedisore.Fusha e veprimit të 
normave mjedisore është mbrojtja e të 
gjithë komponenteve të mjedisit duke 
përfshirë tokën, ujin, ajrin, Florën, Faunën, 
biodiversitetin, menaxhimin e mbetjeve etj, 
ndërsa normat për të drejtat e njeriut e kanë 
fokusin e tyre në mbrojtjen e të drejtave 
sociale, ekonomike, politike dhe kulturore. 

Të drejtat e mjedisit nuk mund të 
konsiderohen si të shkrira me të drejtat 
themelore të njeriut, kështu që rruga me e 
mirë për t’u ndjekur për mbrojtjen e tyre 
është mbrojtja e të drejtave themelore që 
janë prekur prej tyre, të tilla si: E drejta e 
jetës, e drejta për respektimin e jetës private 
dhe familjare, e drejta e pronës apo ndalimit 
të trajtimit çnjerëzor dhe degradues.
Ekzistenca e nje kuadri të mirë ligjor 
nuk garanton përfundimisht mbrojtjen e 
të drejtave të njeriut.Çështja e zbatimit 
të normave të së drejtës mjedisore është 
një problem që duhet të na shqetësojë në 
mënyrë të vazhdueshme e të pandalshme, 
nuk është nje proçes që ka një fillim dhe një 
fund.Për nga vetë natyra e tyre standartet 
mjedisore nuk janë statike, por në ndryshim 
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të vazhdueshëm, e për rrjedhojë edhe 
sigurimi i zbatimit të tyre duhet që po 
ashtu të jetë nje proçes i tillë i vazhdueshëm.
Reformat duhet të vazhdohen duke punuar 
pa u ndërprerë dhe duke synuar rritjen e 

shkallës së ndergjegjesimit të shoqërisë 
për mbrojtjen e mjedisit, si një e mirë e 
përbashkët që na përket jo vetem ne të 
gjithëve sot, por edhe brezave që do të 
vijnë.
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This conference theme will address the high environmental standards that European 
countries are presumed to have. Of course that initially will be a scientific treatise, praiseworthy 
legal parameters and data on the comparative reality under the guise of the past, expectations 
and future prospects. Environmental policy besides carries vitally importance for the entirety 
of ecosystems as a precious capital for the humanity and creatures can be a valuable potential 
for the development of integrated policies that can make Europe more competitive during 
the improviment of quality and life standards. Water, air pollution and chemicals are the 
main concerns that European Union aims to improve qualitatively. What is worth discussing 
is the way the environmental protection is implemented and continues to be implemented 
in different countries which will disclose numerous ways to act depending on the degree of 
country development. These data will serve quite good as the voice of expedience experience 
for our country where the budget voice approved by state is like a whisper for the environment 
before the problems where is given more priority. 

In conclusion before issuing recommendations will be described the legal field and 
coercive force with hard sanctions with the only mission under focus to withstand global 
environmental challenges where the population continues to expand with uncontrollable 
rates. Albania, an aspiring candite country can give its contribution to the European Union 
family which plays a key role in international efforts for promoting sustainable development 
in a global level.

Keywords: Environment, ecosystem protection, standard, law, European Union
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aBstract

Mental health services in Albania are inserted into a large transformation process since 2002, 
after the signing of the Mental Health Project of the Stability Pact for South Eastern Europe. 
Human resource development is the important issues identified in the Policy (MoH, 2003). 
This article aims to describe the challenges encountered by the human resources that offer 
mental health care, identification of the main issues related to providing a inclusive and high 
quality care, as well as some recommendations for possible interventions in this sector. There 
are two methods used to achieve the goals of the study. First, secondary analysis of the data, 
which are retrieved from published data of the EHO, the MoH, legal framework on mental 
health in Albania, and regulatory documents consultation with range of electronic databases. 
Second, qualitative methods of data collection using semi-structured depth interview with four 
professional categories: psychiatrists, medical doctors working in psychiatric facilities without 
specialization in psychiatry, nurses and psychosocial care providers. Lack of human resources is 
evident in Albania. Increasing the number of professionals working in mental health services 
is a necessary condition to fulfil the population’s needs for a specialized attention and a better 
distribution of these resources in response to the need of improving access to services mental 
health. The transition from traditional services with beds towards community services, as well 
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Mental health services in Albania 
have a traditional profile focusing 
on psychiatric,  neurologic 

or shamanic treatments (Zahaj, 2015). 
Mental health patients are usually treated in 
psychiatric ambulatory settings, psychiatric 
hospitals or psychiatric cabinets (Suli 
et al., 2004). The process of services 
decentralization and psychiatric hospital 
patients’ deinstitutionalization has been 
associated with the services typology change 
and the expanding of professionals range 
involved in mental health services.

Previously, the traditional services 
of psychiatry were focused only on 
the treatment focused not only on the 
treatment of mental disorders, but also in 
the rehabilitation and integration of people 
with mental health problems in society, 
and promoting positive mental health for 
the whole population. The enrichment of 
mental health services network established 
mental health professionals in front of a 
new requirements set. The involvement of 
new occupations in multidisciplinary teams 
requires from professionals to change the 
care patterns.

The system of basic education and 
continuing education has to provide mental 
health professionals with new knowledge 
and skills, and directed them not only 
in diagnosis and treatment, but also in 
recovery and rehabilitation. There should 
be drawn up new treatment protocols and 
standardized professional practice based 

on evidence, as well as on continuous 
monitoring of service quality.

Also with the expansion of service 
network and their orientation not only on 
treatment, but also on social rehabilitation 
and reintegration of people with mental 
health problems, professionals need to 
strengthen cooperation between different 
services and sectors which are involved in 
this process.

Methodology

The aim of this study is to describe the 
challenges encountered by mental health 
professionals, identifying the main problems 
related to the inclusive and high quality 
care, as well as some recommendations for 
possible interventions in this sector.

This is a qualitative study. As Miller 
(1997) points out: “Qualitative research 
has the capacity to develop analytic 
perspectives that speak directly to the 
practical circumstances and processes of 
everyday life” (Miller, 1997). There are 
two methods used to achieve the goals of 
the study. First, the secondary data analyse, 
which were retrieved from published data 
of the WHO and the MoH. Also for the 
realization of this article was taken into 
consideration the legal framework on mental 
health in Albania, the regulatory documents 
on mental health and consultation with a 
wide range of electronic databases, such 
as Research Gate, Medline and Google 

as the involvement of new professions in multidisciplinary teams has brought a fundamental 
change in care models.
Regarding to the education of mental health specialists, to enrich the undergraduate curriculum 
for doctors, nurses, and also other professionals, with mental health modules, with a particular 
focus on community mental health would help to improve the quality of mental health 
services. Respondents recommend strategies to compensate for shortages of specialist mental 
health professionals Such as: task-shifting, shared competencies, health between substitution 
Professions, and multiple tasks performed by a Particular category of providers.
Key word: Mental health professionals, decentralization of mental health services, education, 
multidisciplinary teams, Albania, Psychiatrists, Social worker, Psychologists.
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Scholar. Consulted articles included terms 
“human resource in mental health”, “mental 
health education”, “mental health training”. 
Consulted were limited to articles pertaining 
to humans, written in English, full text and 
published from 2002 until now.

Second, qualitative methods of data 
collection using semi-structured depth 
interview (11) with four professional 
categories: psychiatrists, medical doctors 
working in psychiatric facilities without 
specialization in psychiatry and in primary 
care, nurses and psychosocial care providers. 
Nurses included general nursing staff 
providing mental health services and 
psychiatric nurses; psychosocial workers 
included psychologists, social workers and 
occupational therapists. Interviews lasted 
approximately 60 minutes.

The number of mental health 
professionals according to the services 
and occupation

The number  of  menta l  hea l th 
professionals in Albania is very low in 
comparison with the European countries 
number. Identification of human resources 
has been difficult, due to the confusion 
that existed with the health authorities on 
the differences between neurologists and 
psychiatrists (MoH - WHO, 2003).

The following table shows the number 
of psychiatrists and neurologists for the 
period 1999 – 2003.

While in 2004, 13.3 professionals for 
100.000 general population were working 
in mental health services, the majority were 

psychiatrists (3.2 per 100.000 population) 
and nurses (7.0 per 100.000), while the 
psychosocial staff (psychologists, social 
workers, and occupational therapists) and 
other mental health workers represented 
only 2.8 per 100.000 in total (WHO - 
MoH, 2006).

Regarding the workplace, almost all the 
psychosocial staff and most of the psychiatrists 
(73%) worked in community outpatient 
facilities, while the majority of nurses worked 
in mental hospitals (45%). Almost all the 
psychiatrists (90%) worked only in or for 
government administered mental health 
facilities. Almost no psychologists, social 
workers or occupational therapists work in 
mental hospitals (WHO and MoH, 2006).

Despite the psychologists increasing 
number, social workers or occupational 
therapists in recent years, the country 
continues to be a substantial variation in 
coverage of human resources by geographical 
area, bringing in this way obstacle in the 
population access of mental health services 
and to a more specialized referral system. 
All respondents claim that: 

Only the increasing numbers of professionals 
fulfil the needs of the population for specialized 
care and a better allocation of these resources 
to improve population access to the mental 
health services.

Beds service is a big difference between 
the availability of psychiatrists, and do not 
reflect the number of beds that each service 
has. This is because the psychiatric service 
in Tirana serves as tertiary services, except 

Table1.1

 1999 2000 2001 2002 2003

Psychiatrists  33 35 40 41 46
Neurologists  55 55 55 43 43

Source: Ministry of Health
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the secondary service, gathering in this way 
a number of psychiatrists higher than that of 
the three other beds services in the country.

Respectively changes in the number and 
distribution of mental health professionals 
with beds from 2005 to 2012 in four 
priority areas of the country are presented 
in the following tables 1.2-1.3.

Mental health professionals for children 
and adolescents are focused in Tirana, 
making it difficult to obtain such services 
in other regions of the country. Meanwhile 
there are other data that confirm the lack of 

mental health professionals’ retrieved from 
“Mental Health Atlas 2011”. Comparing 
the rate of WHO serves to highlight the 
great difference that exists between the 
Albanian reality and what is recommended 
by the WHO.

The roles of mental health professionals

Mental health services in Albania suffer 
a total lack of multidisciplinary treatment, 
enormous problems with assessment of 
patients’ problems and treatment outcome 

Table1.2: Distributions of Human Resources in Mental Health Services, 2005

 Psychiatrist Non- Nurses Psychologist Social Occupational Supporting
  psychiatrist   worker therapist staff

Psychiatric ward Tirane 13 0 40 1 0 2 31
Psychiatric ward Shkoder 2 0 18 0 0 3 17
Psychiatric hospital Elbasan 7 0 50 0 0 7 117
Psychiatric hospital Vlore 5 1 35 0 0 2 93

Source: Ministry of Health

Table1.3: Distributions of Human Resources in Mental Health Services, 2012

 Psychiatrist Non- Nurses Psychologist Social Occupational Supporting
  psychiatrist   worker therapist staff

Psychiatric ward Tirane 14+3* 0 42 1+1 2 0 48+6
Psychiatric ward Shkoder 2 0 20 4 1 3 34
Psychiatric ward Elbasan 3 2 67 4 2 0 115
Psychiatric ward Vlore 5 2 49 2 2 1 96

Source: Ministry of Health (*the figures added after the sign + in Tirana 
service refer to the service for children and teens)

Table1.4

  Psychiatrist MD Nurses Psychologist Soc.  Occ.  Total
     Work Therapy

Albania 1.83 0.63 6.18 1.29 1.1 0.09 11.12
WHO Eu 8.59 1.14 21.93 2.58 1.12 0.57 43.9

Source: Mental Health Atlas 2011
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(WHO, 2008; OSFA, 2012). Gater and 
colleagues (2005) found that the pathway 
to get psychiatric treatment in Albania 
was exclusively through hospital doctors 
(44% of patients). Establishment of new 
services based on previously unknown 
community was followed by the drafting 
of job descriptions, as well as roles details, 
responsibilities and competencies of each 
professional within the integrated network of 
mental health services. Psychiatrists noted:

The transition from traditional beds services to 
community services, as well as the involvement 
of new occupations in multidisciplinary teams, 
requires a fundamental change in care models. 
It is important to make standardized training 
and professional practice, evidence-based, and 
continuous monitoring of the service quality.

In complete accordance with the 
obligations and principles set out in Law 
no. 44/2012 “On Mental Health” was 
drafted sublegal act in relation to roles, 
responsibilities and basic competences of 
mental health professionals (MoH, 2013). 
Respondents stated that:

Lack of this legal act cause problems in 
separation of duties between members of 
multidisciplinary teams and not a standardizing 
services offered by similar institutions. This 
was a hard problem to monitor the quality 
and efficiency of these services.

In this paper are described the roles 
of mental health professionals, mental 
health nurse; psychiatrist; social worker; 
clinical psychologist; occupational therapist; 
crucial person. Description of roles, basic 
responsibilities and competencies of mental 
health professionals aimed at separation of 
duties between members of multidisciplinary 
teams on standardization service offered 
by similar institutions, and facilitates in 
monitoring the quality and efficiency of 
these services.

The respondents believe that:

Shared competencies, substitution between 
health professions, and multiple tasks 
performed by a particular category of providers 
may optimize efficiency of the existing 
workforce. The strategy of task-shifting, may 
usefully compensate for shortages of specialist 
mental health professionals, with the rationally 
redistributes tasks among teams.

Basic education of mental health 
professionals

Formal psychiatric education is 
provided by the department of psychiatry. It 
is part of the Faculty of Medicine. Education 
in psychiatry has had to be transformed in 
order for it to meet international standards. 
In 1994 postgraduate psychiatric education 
was extended from 9 months of internship to 
4 years of residency in the university clinic. 
Residents annually discuss their training 
plan with their supervisors. They attend to 
and follow clinical cases in their charge. The 
professional qualification for psychiatrists 
involves several yearly examinations across 
the entire residency period, and one final 
examination (oral and written). While the 
curriculum offers satisfactory training in 
biological psychiatry, it is difficult to train 
young residents properly in the psychosocial 
aspects of practice, as there are fee supervisors 
with sufficient experience and knowledge in 
this area (Suli et al., 2004).

Psychiatry constitutes 1.4% of the 
overall training hours in the university 
curriculum for medical doctors. Two-year 
post-graduate specialization for family 
physicians includes only a 2-week training 
in psychiatry, meanwhile there is no special 
training or education course for nursing 
(MoH 2005).

Medical doctors working in psychiatric 
facilities and in primary care suggested 
that: “It is a necessity to enrich university 
curricula for doctors, nurses, and other 
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professionals, with mental health modules, 
with a particular focus on community 
mental health”.

At the end of 2010, the Ministry of 
Health with support from the WHO started 
a training cycle on mental health for family 
physicians, through which by the end of 
2011 all national family physicians received 
a two-day training based on the protocol 
mental disorders treatments included in the 
basic package of primary health care services.

Respondents highlighted the need 
of protocols drafting for training and 
standardized professional practice, evidence-
based, and continuous monitoring of the 
quality of service.

Medical doctors suggested that:

Continuous professional development of all 
employed staff in mental health services, and 
also in particular would help them in a better 
adaptation to the new professional roles and 
multidisciplinary best practices.

A curriculum for a residency in child 
and adolescent psychiatry has been approved 
but there are no formal specialisation 
courses for psychiatric nurses (Suli et al., 
2004). Psychology as an academic discipline 
started in 1996 when the Department 
of Psychology and Education opened 
for the first time a Bachelor Degree in 
Psychology. This program was based 
especially on American curricula with 
strong emphasizes on clinical psychology. 
In 2008, the same department established 
for the first time the degree of Master of 
Science in Clinical Psychology and later on 
many programs focusing on mental health 
services. Also, in 2009 the Department of 
Psychology and Education reopened PhD 
programs focusing on health psychology, 
social psychology, clinical psychology and 
educational psychology (Tamo, 2014).

School of Social Work is open for 
the first time in Albania in the autumn of 
1992, with DCM. 348 dt. 10/08/1992 in 

Tirana University. At the beginning of 
2015, the profession of social work was 
put on the regulated professions list in the 
Republic of Albania, according to Law 
no. 163/2014. Programs of study offered 
actually at this department; Professional 
Master in “Advanced social work” with 
health sector direction and Master of 
Science in “Advanced Social Work” with 
clinical practice direction.

While people employed as occupational 
therapists at mental health services having 
different occupation, sometimes associated 
with training courses that they offer, such 
as painters, English teacher, computer 
scientist, etc. Their professional background 
affects knowledge and competence level 
that these professionals have in relation to 
mental health.

Conclusion

Lack of human resources is evident 
in Albania. Increasing the number of 
professionals working in mental health 
services is a necessary condition to meet 
the population’s needs for specialized 
care and a better distribution of these 
resources in response to the need of access 
improving. The transition from traditional 
beds services to community services, as 
well as the involvement of new occupations 
in multidisciplinary teams has brought a 
fundamental change in the care models. 
It needs for training and standardized 
professional practice, evidence-based, 
and continuous monitoring of the service 
quality. Shared competencies, substitution 
between health professions, and multiple 
tasks performed by a particular category 
of providers may optimize efficiency of 
the existing workforce. The strategy of 
task-shifting, may usefully compensate 
for shortages of specialist mental health 
professionals, with the rationally redistributes 
tasks among teams. Task shifting (also known 
as task sharing), defined as “delegating tasks 
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to existing or new cadres with either less 
training or narrowly tailored training”, is 
an essential response to shortages in human 
resources for mental health. This process can 
entail: employment of mental health care 
providers in different sectors; intersectoral 
collaborations with other professionals, such 
as teachers and prison staff, to strengthen 
mental health awareness, detection of mental 
disorders, referrals, and service delivery; or 
both of these (Fulton B, et.al 2011).

Regarding the education of mental health 

professionals to enrich the undergraduate 
curriculum for doctors, nurses, and also 
other professionals, with modules mental 
health, with a particular focus on community 
mental health would help to improve the 
quality of mental health services. It is also a 
necessity to provide continuous professional 
development of employed staff in mental 
health services, in support of the new 
professional roles and best multidisciplinary 
practices based on data and with special focus 
on patients’ rights.

Fulton B., et.al 2011. “Health workforce skill mix 
and task shifting in low income countries: a 
review of recent evidence”, Hum Resource 
Health; 9: 1.

Gater, R., et.al 2005. “Pathways to psychiatric 
care in Eastern Europe. British Journal of 
Psychiatry”, 186, 529-535.

Miller, G. (1997). Building bridges: The possibility 
of analytic dialogue between ethnography, 
conversation analysis and Foucault. In D. 
Silverman (Ed.), Qualitative research: Theory, 
method and practice (pp. 24-44). London: 
Sage Publications Ltd.

MoH & WHO 2003. Policy for Mental Health 
Services Development in Albania 

OSFA, 2012. “Assessment of mental health care 
needs at national level”

Suli, et.al 2004. “Mental health services in Albania”, 
International Psychiatry, 4,14-16.

Tamo, A. (2014). The history of Department of 
Psychology and Education in University of 
Tirana. Tirana: Department of Psychology 
and Education.

WHO-AIMS. 2006. Report on Mental Health 
System in Albania, Tirana:WHO& MoH

World Bank. 2006. Albania Health Sector Note, 
Report No. 32612-AL.

WHO. 2005. Mental Health Atlas, Geneva: World 
Health Organization.

WHO. 2008. Mental Health Atlas, Geneva: World 
Health Organization.

WHO. 2011. WHO mental health atlas 2011. 
Geneva: World Health Organization.

Zahaj, S. 2015. International Psychology Bulletin, 
Volume 19 No. 4 Fall 2015.

REFERENCES





   91Social Studies  Vol. 10  No. 2

WOMEN’S IN TIRANA RURAL AREA 

ACCESS TO REPRODUCTIVE 

HEALTHCARE

Miranda HYSA SPAHIU
University of Tirana, Faculty of Social Sciences

E-mail: eris.dhamoi@gmail.com;

Eris DHAMO GRECA
University of Tirana, Faculty of Social Sciences

E-mail: eris.dhamoi@gmail.com;

aBstract

This study is an attempt to explore and describe rural woman access experience to health 
institutions, especially to reproductive care, able to provide adequate healthcare.  Woman 
in rural area receive less preventive care than women in urban areas and have higher 
rates of chronic disease (Bushy, 1998). No earlier researchers have studied woman’s 
perspectives on their relationships with reproductive healthcare and service utilization in 
Tirana area. In Albania cultural factor influence area (urban-rural) differences regarded 
this issue.
Data were collected via open-ended semi-structured from a convenience sample of 35 
women between 24-45 years (Denzin & Lincoln, 1998), as younger woman didn’t 
accept to be share their experience with us. Respondents talked freely about issues which 
rekindled their experience on reproductive health care and access to healthcare facilities. 
The findings provide a comprehensive picture of rural woman reproductive healthcare. 
The transcribed data were thematically analyzed and four themes from women’s stories 
were conducted: (a) experiences of intimidation, (b) experiences of long distance, (c) 
experience of collaboration absence with experts, (d) experiences of lack of privacy. Most 
of women emphasized the importance of relationships and access to medics and rural 
facilities and the impact of these on their reproductive healthcare.
Key words: Women’s Reproductive Health, Rural, Access, Healthcare.
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Health is the aggregate of our 
successful attainment of a state 
of wellness, our acquired capacity 

to resist disease, our success in achieving 
the series of developmental tasks in the 
sequence of mental and social development 
at each stage of our life span (World Health 
Organization, 1958). But this cannot be 
achieved without health institutions and /or 
access to health institutions, able to provide 
adequate healthcare. Access to these services 
is fundamental in every country, as this reflects 
their socioeconomic and political structure.

A l though many  po l i cymakers , 
researchers, and policy analysts would prefer 
one standardized, all-purpose definition, 
“rural” is a multifaceted concept about 
which there is no universal agreement 
as different counties have used their 
socio-cultural and historical indicators 
to refer to rural area. Defining rurality 
can be elusive and frequently relies on 
stereotypes and personal experiences. The 
term suggests pastoral landscapes, unique 
demographic structures and settlement 
patterns, isolation, low population density, 
extractive economic activities, and distinct 
socio-cultural environment. But these 
aspects of rurality fail to completely define 
“rural”.  The rural population in Albania is 
involved in farming. The proximity of rural 
areas to urban cores and services may range 
from few miles. Despite the theoretical 
limitations of the concept of rurality, it is 
very useful as a practical analytic and policy 
tool. Common definitions of rurality are the 
basis for many policy decisions, including 
criteria for the allocation of the nation’s 
limited resources. It is important to specify 
which aspects of rurality are relevant to the 
phenomenon being examined and then use a 
definition that captures those elements. The 
definition of rurality used for one purpose 
may be inappropriate or inadequate for 
another. In this study we have been refer 
to rural area, earlier version of Territory 
division (Ministry of Urban Development). 

Rural populations have relatively more 
elderly people and children, higher 
unemployment and underemployment 
rates, and lower population density with 
higher percentages of poor, uninsured, and 
underinsured residents (INSTAT, 2015). 
Rural populations are more vulnerable 
than their urban counterparts to economic 
downturns because of their concentrated 
economic specialization (INSTAT, 2015). 
Other characteristics include longer travel 
distances to specialized services and higher 
costs associated with accessing needed 
health care services; diseconomies of scale; 
fewer health care providers and a greater 
emphasis on generalists; health care facilities 
with limited scopes of service; greater 
dependency on reimbursement scheme; 
and different clinical practice behaviors, 
practice arrangements, and reimbursement 
levels (Bushy, 1998). Rural women tend to 
have less education, fewer job opportunities, 
lower salaries, more children, and greater 
family caretaking responsibility than their 
urban counterparts (Bushy, 1998). They 
receive less preventive care than women in 
urban areas and have higher rates of chronic 
disease (Bushy, 1998).

Researcher has identified gender 
difference within health care, and this 
situation unavoidably affects the quality of 
treatment provided women who always have 
huge and complicated reproductive health 
needs (Stanley & Wise, 1983, Rubin, 1975). 
Feminist critiques of medical practice often 
identify gender discrimination in health care 
systems and provision (Ferree, 1990).

D e s p i t e  w o m e n ’ s  n u m e r o u s 
reproductive health needs, they have less 
access via personal consent to healthcare 
provision. Most women particularly in 
patriarchal societies (Doyal, 1995; Smyke, 
1995) continue to experience discrimination 
in reproductive healthcare access, and their 
rights to make decision on whether to 
terminate a risky pregnancy is often denied 
them. As Albania is a developing country 
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and her cultural orientation is almost east, 
and it can be consider as patriarchal county 
existence of discrimination affect reproductive 
healthcare access. The society’s message to 
these women is ‘carry these unwanted 
pregnancies or risk your lives to end them’ 
(Royston & Armstrong, 1989). Therefore, 
women in such patriarchal societies continue 
to have difficulty in obtaining appropriate 
care and these problems often result in huge 
consequences. Family planning services are 
always significantly lacking or reduced for 
women due to discriminatory and control 
tendencies of men. Even when women do 
receive family planning services, there is 
evidence that women generally experience 
specific problems ranging from care giving to 
communication, decision-making regarding 
type of service and method of service 
provided. Women always face difficulties 
relating with male health personnel due to 
their socialization and to the stereotypical 
views of patriarchal dictates. Poor women 
or the financially vulnerable are often treated 
by health workers as though they are less 
rational, less capable of making complex 
decisions regarding when to get pregnant, 
simply because cultural beliefs devalue their 
reproductive health (Petchesky, 1992; Doyal, 
1995). And woman in rural area general are 
vulnerable and in financial discrimination. 

Mores seriously make patriarchal 
systems and structures to not respect 
women’s autonomy over their fertility, 
and this represents a significant breach 
of medical ethics. For example, informed 
consent will have little reality in a situation 
where women’s own beliefs and desires are 
required. These issues have thus generated 
keen concerns (to this researcher as a Medical 
Sociologist, Gender Health Practitioner and 
Social Policist) in the context of reproductive 
healthcare needs for women, where access 
to new reproductive technology (NRT) is 
denied women. Women seek to use modern 
contraceptives to control fertility or during 
risky sex, but must first negotiate with their 

partners, then with male doctors whose 
personal judgment about the appropriateness 
in particular may raise concerns and constrain 
the woman’s own choices and desires to opt 
for specific therapy or abortion of risky 
pregnancies and/or surgery, or are denied the 
opportunity to participate fully in treatment 
decisions in Cameroon (Petchesky, 1992; 
Smyke, 1995; Doyal, 1995). Of course in 
Cameroon, individual women vary greatly in 
how active a part they play or wish to play, 
and in the case of hysterectomy, rural women 
still report lack of support in their attempt 
to make informed choices, while vasectomy 
remains a ‘no-go’ area dictated by traditional 
mores of polygyny. 

Concerns about the quality of caring 
relationships continue to be high on the 
agenda of women’s reproductive health 
around the world. It is clear that the 
development of modern contraceptive 
devices has influenced more effectiveness 
and cost criteria than by concerns for 
women’s health according to World Health 
Organization and International Women’s 
Health Coalition (1991). In recent years 
too, it has become evident that problems 
linked with the quality of clinical care are 
not confined to specialists on women’s health 
domains’. In the US for example, studies 
have revealed that even where women and 
men have the same health needs, women 
may be denied a fair allocation of clinical 
resources. For example, men on dialysis 
according to the US National Institute of 
Health are significantly more likely than 
women with the problem to obtain a 
kidney transplant. Also, a number of U.S. 
studies have shown that men with Cardiac 
symptoms are more likely than women to 
be given diagnostic catheterization. Several 
UK studies are beginning to show similar 
trends. Men in the South of the Thames 
Region for example, are 60% more likely 
than women with the same condition to be 
offered coronary artery bypass operations or 
angioplasty (Koblinsky et al; 1993, Hearn, 
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1987). Such evidence thus highlights the 
ways in which differential treatment of 
men and women can sometimes lead to 
unacceptable outcomes. These genuine 
differences in terms of healthcare delivery, 
according to radical feminists rather should 
be equal at point of contact regardless of who 
delivers the service (Coveney, et al, 1984; 
Jones et al; 1988; Walby, 1990). Therefore, 
there is the need for healthcare policy change, 
in order to break sex/gender barriers in 
medical practice, provision and ministration

Research methodology

This study is designed from a feminist 
perspective, which takes as its starting 
point the need to create a common bond 
of interest between the researcher and 
the respondents (Stanley & Wise, 1983, 
Oakley, 1986). Each respondent was in-
depth interviewed for approximaly 1 hour. 
They had the leeway to discuss at length 
in any chosen direction without deviation 
the phenomena investigated. The age range 
(18-45) was chosen to enable the researcher 
understand the different health problems 
faced by women of these different ages 
particularly with their access in reproductive 
health care. Getting access was difficult as 
they generally spend most of their time on 
the farms and only returned home in the 
evening after 6pm. But they were available 
to manage the booking meeting. Most 
of the women were aged 24 and 35 years 
(number=25), as women younger than 24 
years old, firstly selected to be interviewing, 
and were unofficially not fiancé, didn’t 
accept to share their thoughts with us or 
didn’t accept to have earlier contact with 
reproductive health care specialist. A further 
10 were in the older age group between 36 
and 46 years old. All of them were married 
women (35) living with their partner, while 
10 of their partners were in emigration at 
time the interviewing. A majority (25) were 
mother of at least one child, while 10 were 

mother of more than three children. Out of 
the 35 interviewees, only 20 had completed 
primary education and out of the 10, only 
2 were employed, both of them in a local 
business. This analytical categorization 
helped to understand the knowledge of the 
respondents on the importance of seeking 
healthcare services and whether their lack 
of access or their luck of consultant to such 
services is caused by their lack of education 
or otherwise. Interviews were conducted 
between the months of March and May 2016 
in two phases: phase one involved interviews 
with younger women with no child; and 
phase two involved interviews with older 
women with more than 1 child. This was so 
in order to understand the different problems 
faced by women of different experiences with 
reproductive health services in this area. Why 
women in Tirana rural area visit less healthcare 
facilities and consult less the expert? This 
hypothesis was tested and analysis suggest 
that younger women visit healthcare facilities 
less due to culture, general opinion in rural 
area that if you’re not pregnant and don’t plan 
to, you don’t need to take visit, while with 
older woman, its generally admitted that they 
may have reproductive health problems and 
they need to be consulted with reproductive 
health care expert. 

Research ethics and confidentiality

Because the objects of inquiry in 
interviewing are human beings, extreme care 
was taken to avoid any harm to them (Denzin 
& Lincoln, 1998), since people’s feelings can 
be hurt during and after the exercise. Linked 
to this, three ethical issues were considered 
vie: a. Informed consent: All interviewees gave 
their verbal ‘informed consent’ to partake in 
the study, after the researcher gave elaborate 
explanations to them about the purpose 
and the benefits of the study. Also, the 
respondents were informed that they had 
the right to withdraw from the study at any 
time they wanted. This was done in order 
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to counteract any potential undue influence 
or coercion, especially as the researcher was 
a male (Moustakas, 1994; Kvale, 1996). 
They also provided their consent for the 
researcher to use a tape recorder: to correct 
the natural limitations of human memories 
and the intuitive glosses placed on people 
during interviews, and it also freed the 
interviewer from doing several jobs (probing, 
prompting, listening and jotting notes), 
which could have hampered concentration 
hence impacts on data reliability (Bryman, 
2001). b. Confidentiality: In social research, 
there is often the tendency that researchers 
present ‘subjects’ and the findings in rather 
demeaning ways, which may not reflect 
them and their situations. Whyte’s ‘famous 
study’ of Italian street corner men in Boston 
has come under severe scrutiny as the men 
were portrayed in demeaning ways (Denzin 
& Lincoln, 2000). Thus, pseudonyms have 
been used in reporting the data in this study 
to respect respondents’ right of privacy and 
confidentiality in giving information. 

Data Analysis, Findings and Discussions 

The analysis describes attitudes of 
respondents towards experience with 
public reproductive health care expert 
and establishes the link between way to 
access healthcare services and limited 
on women’s reproductive health. The 
participants’ recorded statements were 
played repeatedly and their statements were 
transcribed. The results identified factors 
antenatal visit to healthcare facilities by 
the selected respondents. The data analyses 
provide intriguing findings and provide 
a representative picture of the existing 
situation in the study area in particular. Data 
is analyzed via interpreting respondents’ 
responses based on questions asked them. 
Data analysis was based on open coding 
process, in which concepts are selected and 
described according to their dimensions 
and characteristics. Initial categories were 

developed further in relation to causal 
circumstances, consequences, context, action 
and interaction and intervening factors. 
Finally, selective coding was used in order to 
consolidate and integrate the main research 
issues. There are different ways to perform 
encoding. For example, coding by row can be 
used, or sentences or paragraphs or compare 
documents. In this study, the coding used 
sentences and paragraphs. Raw data was 
read several times to convert the individual 
statements meaningfully into universal and 
abstract statements, to find out whether 
constructed meanings were related to the 
original statements. Themes were identified 
from the constructed meanings, and theme 
groups were formed according to different 
themes and categorized. Afterwards, 
statements on the interconnectivity of those 
themes were made along with statements for 
each theme, theme groups and categories. 
Four themes from women’s stories were 
conducted: (a) experiences of intimidation, 
(b) experiences of long distance, (c) 
experience of collaboration absence with 
experts, (d) experiences of lack of privacy. 
Most of women emphasized the importance 
of relationships and access to medics and 
rural facilities and the impact of these on 
their reproductive healthcare.

a. Experiences of intimidation 
Unmarried girls contact to be part of 

the study didn’t accept the invitation to 
discuss on their experience and knowledge of 
reproductive healthcare as a way to evaluate 
their access on it, with justification that this 
issue doesn’t belongs to them. Discussing 
of reproductive health and issue that affect 
and concern woman reproductive health 
was a little bit surprising, because at first 
cause a pause. Women started moved their 
hands and their eyes, and you can feel it’s a 
discomforts issue as they change their voices. 
“This is a theme you can talk to a strangers” – 
sad a woman 26 years old. In fact it took a 
while to create necessary comfort ambient 
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and to go further in discussing their personal 
experience with medical health centers. “I 
have three children, and only when I’m sure 
I’m pregnant I go to the doctor”- sad a 41 
years old woman. Firstly, say that they don’t 
have reproductive health problems as a main 
reason why they don’t visit medical health 
centers to consult the expert, and further 
when you go deeply in their experiences, 
they justify this with the absence of time. 
They don’t see these services as necessary as 
their rural culture don’t encourage them to 
consult the reproductive health doctor, until 
they don’t have a seriously problem. They 
are encouraged to marriage early and to 
pregnancy early without needed of healthcare 
facilities. Traditional non-formal education for 
girls in this area insists on preparing them to 
be good and honest wife, and this has made 
them intimate in dealing with this issue. As 
younger the women were as less comfort was 
to share their thoughts and their experience 
with reproductive medical health. They felt 
themselves judged and condemned by persons 
who see them entering ore coming out from 
that consult office. “If you do to see reproductive 
health doctor by yourself or accompanied by 
another woman, that isn’t your husband family 
member, that means that you’ll do something 
unpleasant to your husband” – sad a 30 years 
old woman, mother of two children. That is 
another reason why consulting reproductive 
expert isn’t a routine visit.

Even if they have a lot of reproductive 
disturbances during their sexual active time, 
they try to solve situation consulting their 
friends as this is socially a “taboo” theme.

 
b. Experiences of long distance 
At primary level the potential problem 

of distance between home and health 
institutions normally arises and is indeed a 
major problem in the rural regions, not only 
with health institutions. “The government 
health center is not only far away, but also lack 
necessary and adequate medical facilities” – sad 
a 24 years old woman. 

This may be used even as justify for 
non-vising regularly medical health center 
and maybe even to hide their intimacy of 
discussing and sharing experiences of this 
issue, or even a situation who need to be 
fixed as they work all the day, inside and 
outside house. “We never schedule for a visit 
to reproductive health expert in the community 
health center” - sad a 40 years woman, 
mother of three children, who doesn’t 
remember last time she has consult this 
issue. Most women reported lack time to 
per cross all this distance as they have a lot 
to do inside and outside the house. That’s 
why they neglect their health matters; they 
perceive them as less important in spending 
such time. Rural area is les development in 
infrastructure and it has more poverty, they 
don’t have private transport means and the 
community doesn’t offer public transport, 
this tightly the chances to manage long 
distance. Exculpation is fact that this area 
is patriarchal so men control money, they 
decide where to spent they and woman 
find it difficult to discus with their husband 
about reproductive health disturbers and 
this limits their access to healthcare facilities. 
Younger woman see the distance as a chance 
to visit city health care or private experts, 
as nobody knew them there, they are more 
confidential to take their services. “I’m not 
engaged, so I can’t talk to reproductive health 
expert here. If so, the all village will suspect on 
me, that’s why I’m constrict to go to city.” 
– sad a 24 years woman, who lives with 
her parents and married brother. When a 
rural facility stops providing care services, 
women living in that area have to travel miles 
to the next community or next city with 
health reproductive care provider to obtain 
these services, often over difficult roads and 
challenging terrain.

c. Experience of collaboration absence 
with experts

For some woman who has access 
on reproductive healthcare and have visit 
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facilities communication with experts 
has been a concern. “They don’t do their 
work seriously”-sad a 32 years old woman, 
pregnant one. As they are used not to discuss 
“taboo” themes with rural woman, they just 
write down a perception and ask to revisit 
when the medicines ends. This perception 
maybe have been cultivated from cultural 
perspective, as care providers know area 
mentality way of living, they have prefer to 
avoid uncomforting discussing. The qualified 
female healthcare providers in rural area 
absence and this may build barriers among 
woman in need for services and care experts. 
Even the vocabulary, professional words the 
provider use may bloc the conversation as the 
woman don’t understand what they say and 
pretend as they have understand everything. 
“After visit doctor sad that a have un illness, 
he sad even the medical categorization of that 
illness, but he said that everything was all wright 
and I only need to do a medical cure” – sad a 
41 years old woman. “I’m confused, am I or I 
am not ill? Is everything ok, if so why I need to 
take medicines?” –continue she. 

d. Experiences of lack of privacy
Wide rural society socio-cultural beliefs 

in Albania have emerged strong value to 
be respectfully from woman. So visiting 
reproductive health facility regularly isn’t a 
sing of taking care of respecting self-health, 
but un unexpected value, and sing of un 
“immoral” woman, if she hasn’t un well-

known illness. As they live in rural zone, 
they practically live in community, where 
everybody knew and take care of each other. 
In general, if you visit health care facility all 
the community will be informed about the 
health problem and the health in general. 
When you visit reproductive health care 
expert, the interest of your health is higher. 
“When I first visit reproductive health care 
doctor, everybody sow me in a strange way, 
but nobody ask nothing” – sad a 34 years 
pregnant woman. “Next day the all neighbors 
new about my pregnancy. I was only 6 weeks” 
– continue she. [Is bad luck to speak for 
pregnancy before the end of 12 week]. 
Woman feels themselves “naked”, even out 
of the doctor office. They complain of this 
situation as ambiguity, even if they feel the 
necessarily of visiting the doctor, they can 
effort the mentality. Women, parts of this 
study, have reported several reproductive 
health problems. For example, 25 out of 35 
interviewees reported having had screeching 
and other distortion, but they didn’t visit the 
doctor, they take the medicine their friend 
recommended. A few interviewees (5 out 
of 35) from the ages of 24-35 complaint 
of community pregnancy interest, while 
15 between 36-46 years complaint of 
community thoughts of miscarrying. Also, 
most women (30) had more concerns about 
the way they have to deal with interesting of 
people about their reproductive health, their 
pregnant status and other intimal questions. 
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aBstract

A review of current studies have shown that the adoption and utilization of green practices 
both in formal and informal sectors in Nigeria is abysmally low especially when compared to 
the trend obtainable in other developing countries. This singularity may likely be a setback 
from attaining the sustainable development goals come 2030 if not proactively addressed. 
In the light of this, this paper set out to examine the political economy of green practices 
adoption in the context of sustainable development in Nigeria. The specific objective is to 
explore the role of vested interests of key actors in effective implementation of green policies 
in Nigeria. The paper argues whether there are domesticated green policies and programmes 
in Nigeria and to document how the introduction of green practices influences social relations 
between people and the immediate environment. To achieve this goal, the paper adopts 
political-economy theory and technology-diffusion theory to unravel the nuances surrounding 
environmental management and sustainability in Nigeria. The paper is exploratory with 
the use of both primary and secondary data. The paper provide detailed information of the 
power relations among stakeholders and how it influences the process of implementation 
and enforcement of green practices in the era of sustainable development in Nigeria.
Keywords: Environment, Green Practices, Policies, Pollution Sustainable Development

In recent times, some countries such as 
Mexico, Brazil, India, Indonesia and 
South Africa have implemented series 

of environmental policies and regulations to 
encourage organizations and manufacturing 

companies to fully engage in green practices 
as an approach to enhance environmental 
performance and development processes. 
These policies have become an integral part 
of the country’s politics of development. 
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For instance, the Mexican government 
instituted the National Strategy of Sustainable 
Production and Consumption (Studer, 
Welford & Hills, 2006). The policy has 
assisted many organizations to reduce the 
volume of waste generation and energy 
consumptions. In Brazil, the national strategy 
to address issues related to sustainable 
patterns of consumption and production is 
given by the 1981 National Environment 
Policy and the 1990 National Policy for 
Consumption Relations, both instituted 
through laws (United Nation Commission, 
1999). These government laws and regulations 
have been reported to have made significant 
impact by increasing industry’s economic 
growth, environmental, operational and 
innovation performance. 

Similarly, the Indian government 
established Green Rating for Integrated 
Habitat Assessment (GRIHA) and Sustainable 
Habitat Mission under the National Action 
Plan on Climate Change to promote green 
building for desirable social, economic and 
environmental development (Mohanram, 
2014). While National Green Agriculture 
Policies and Strategies (NGAPS) was 
instituted in Indonesia in order to nurture 
sustainable agricultural development 
(Leimona, Amaruzaman, Arifin, Yasmin et. 
al., 2014) while Eco-innovation policies were 
implemented in South Africa (OECD, 2011) 
in order to achieve sustainable environment 
needed for the actualization of sustainable 
development goals. 

More so, Malaysian and Taiwan 
governments have equally implemented 
several green policies such as Economic 
Transformation Programme (ETP) and 
National Key Economic Area (NKEA) with 
the motive to encourage small-medium 
businesses and corporate organizations to 
think of going-green (through the adoption 
of green technology) for the sake of increasing 
environmental performance, addressing 
environmental concerns of their customers, 
efficient utilization of resources and improve 

corporate performance and image (Yacob, 
Aziz, Makmor & Zin, 2013). While all 
these laudable efforts have taken place in 
those countries, Nigerian government is 
still in the process of implementing green 
environmental policies which corporate 
and business organizations can adopt in 
order to contribute to the sustainable 
development goals. This kind of slow policy 
implementation process is cantankerous to 
full realization of the seventeen (17) post-
2015 Sustainable Development Goals and 
the 169 targets that are to operationalize in 
Nigeria come 2030.

In the studies conducted by Nduka 
& Ogunsanmi, (2015) and Nwokoro & 
Onukwube, (2011), it was reported that 
the implementation and adoption of green 
practices both in formal and informal 
sectors in Nigeria is abysmally low and 
very discouraging when compared to other 
developing countries. This phenomenon is 
linked to the foot-dragging of the process 
of implementation and enforcement of 
green environmental laws and policies in 
Nigeria. It is not gainsaying the fact that a 
situation where corporate organizations are 
not legally- bounded to a policy (particularly 
green practices), they will refuse to adopt it 
in their business operations and dealings. 
And when corporate organizations refused 
to adopt green practices in their operations, 
there is bound to be increasing environmental 
degradation such as land degradation, 
increasing pollution load, loss biodiversity and 
climate change with increasing consequences 
on human and social development. It is these 
consequences that attracted the attention of 
this paper to examine the political economy 
of Nigeria’s green practices adoption in 
the era of sustainable development. The 
specific objectives are to explore the role 
of vested interests of key actors in effective 
implementation of green policies in Nigeria; 
to ascertain whether they are domesticated 
green policies and programmes in Nigeria and 
to document how the introduction of green 
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practices influence social relations between 
people and the immediate environment.

Literature Review/Theoretical 
Framework

To advance the understanding of this 
study, critical issues pertaining to the 
subject matter are thematically arranged and 
discussed as follows:

Sustainable Development Defined

Sustainable development can be defined 
as a concept, goal and movement towards 
building the capacity of current generation 
to meet its needs and develop without 
jeopardizing the opportunity of the future 
generations to meet theirs and develop 
(Brundtland 1987, Stoddart, 2011; Akanle, 
2014). It is a process of change in which the 
social and ecological resources consumed 
are not exhausted to the extent that they 
cannot be renewed and with the view that 
the creation of wealth within the community 
must considered the wellbeing of both the 
human and natural environments presence in 
the community (Prucnal-Ogunsote, Okwoli 
& Ude, 2010). In other words, sustainable 
development is a kind of developmental 
approach that promotes intergenerational 
equity, accessibility, compatibility and 
quality control of the environment. It 
also includes concerted efforts to achieve 
improved quality of life for all, and to enable 
multi-stakeholder groups to define their 
vision of sustainability and work towards 
it. This, according to Hill, McMillan, Farina 
(2003) has the following features:
  An ethical, empowered and personally 

fulfilled individuals
  A well-defined community built on 

collaborative engagement, tolerance and 
equity

  A sound social system and institutions 
that is participatory, transparent and just

  Perception of environment practices 

that value and sustains biodiversity and 
life-supporting ecological processes

Corroborating the view above, Botanic 
Garden Conservation International (1999) 
affirmed that achieving sustainable development 
means adopting and implementing policies 
concerning issues such as recycling, energy 
efficiency, conservation and rehabilitation of 
damaged landscapes for the wealthy nations. 
While it means developing policies for equity, 
respect of the law, redistribution of wealth and 
wealth creation for the developing nations. 
More so, the essence of environment in the 
process of achieving sustainable development 
cannot be underrated. Proponents of 
sustainable development also affirmed that 
without productive environment to provide 
a resource foundation, it would be difficult or 
impossible to envision attaining sustainable 
society (Kate, Parris and Leiserowitz 2005; 
Morelli, 2011). This therefore, compulsory 
the need to develop proactive measures, 
regulations and practices that can save the 
environment from further degradation with 
motive to have a just and caring environment.

The Concept of Green Practices

Green Practices (GPs) can be defined 
as processes involving the use of new 
or improved technical innovation and 
administrative knowledge (such as internal 
environmental management, technology 
integration, logistic management, customer 
focus and supplier focus) by organizations to 
lessen environmental challenges and achieve 
sustainable development in a particular 
country (Ho, Lin & Tsai, 2012; Conding, 
Zubir, Hashim & Lanang, 2012). This is 
inherently true because, green practices 
can give more high impacts at increasing 
efficiency, reducing costs, improving 
customer response time, greater profitability 
and contributing to improve environmental 
quality (Bergmiller & McCright, 2009). 
However, to enhance green performance, 
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organizations must adopt green practices in 
its operations, especially during production 
and finally after-sales operations (Conding, 
Zubir, Hashim & Lanang, 2012). 

In this context, proponents of green 
practices have been pushing the motion that 
business activities must resonate with the 
environment in friendly manner through 
the use of products and methods that would 
not negatively impact the environment 
or deplete natural resources (Robinson, 
2008). This monumental responsibility 
is expected to reconfigures the need for 
business organizations to adopt ethical 
management practices and environmental 
friendly policies worldwide (Weng, Chen & 
Chen, 2015). Substantively, Ho, Lin & Tsai 
(2012) and Brunoro (2008) reported that 
the need for environmental sustainability, 
increase business competition and improve 
human well-being drives many organizations 
(including manufacturing and service 

industries) across the world to adopt green 
practices in their operations. However, to 
facilitates the adoption of green practices, 
companies must consider the important 
drivers and antecedents in their businesses 
such as concerns of customers, the preferences 
of business owners, the capabilities of 
suppliers, government regulations and 
the technological, organizational and 
environmental determinants of green 
practices (Weng, Chen & Chen, 2015). 
Other constituents of green practices are 
diagrammatically presented below.

As illustrated above, green practices can 
be conceived as the concept of development 
that emphasized judicious use of natural 
resources by using alternative sources such 
as keeping the environmental footprint 
small, reducing waste and re-using materials 
as much as possible in order to have positive 
socio-economic outcomes (Dallas 2008). 
Although, green practices may be a small 

Fig 1:  Alliyu and Solaja (2016) Model for Basic Green Practices
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component that composes the overall life-
style of people, image of an organization or 
culture of a society. Studies have indicated 
that organizations who instill green practices 
into the corporate social responsibility 
policies earn more high level of corporate 
reputation and customers’ loyalty (Schwaiger, 
2004; Dutta, Umanshankar, Choi & Parsa, 
2008). Thus, green practices (GP) are 
integral parts of sustainable development in 
contemporary society.

Trekking down the route of sustainable 
development, it is clear that development is 
not a one-way street. That is, development 
goes beyond the lines of what poor nations 
should do to become richer, or asking of 
technical assistance, to a well encompass 
focus on the inseparable connection 
between environment, social and economic 
development (Brundtland 1987, UNDP 
2006; Kate, Parris and Leiserowitz 2005; 
Morelli, 2011; Stoddart, 2011; Akanle, 
2014). For a fact, development must 
encourage ability to increase natural resource 
efficiency, recycle and reduce waste (emission 
and pollution) materials for the purpose of 
improving the social and economic potentials 
in any given society. Thus, green practices are 
another viable path to achieve development 
that is sustainable. This is so because the 
ideas of green practices deal with utilization 
of environmentally friendly techniques, 
policies and to achieve desirable human and 
social development without degrading the 
environment. 

Benefits of Green Practices

Among the numerous benefits that 
green practices can provide are the following:

i. Water Quality: Green practices can 
reduce storm water runoff volumes and 
pollutant discharges to lakes and rivers.

ii. Water Conservation: Green practices, 
cistern systems, and landscaping with 
native plants can significantly reduce 

use of treated public drinking water, 
conserving water and reducing utility 
costs.

iii. Energy Savings: Green practices reduce 
consumption of energy resources, 
including in particular gas and electrical 
power used to heat and cool buildings.

iv. Air Quality: Increased energy efficiency 
helps reduce emissions associated with 
generating electrical power. Trees can 
remove gaseous air pollution by uptake 
via leaf stomata. 

v. Urban Heat effects: Trees and other 
green infrastructure features reduce heat 
island effects in urban areas. 

vi. Materials Management: Recycling 
materials reduce disposal volumes and 
reduces consumption of raw materials.

vii. Ecosystems: Trees, native plants, 
and other features of sustainable sites 
provide valuable habitat for birds, 
butterflies, and a variety of other species.

viii. Economic Effects: Research conducted 
by Parker (2003) a student of the 
University of Pennsylvania found that 
after some unsightly abandoned lots 
were transformed to “clean and green” 
landscapes, surrounding housing values 
increased by as much as 30%.

ix. Public Health: Green practices 
can provide more healthy indoor 
environments, and green infrastructure 
and walkable communities can provide 
significant public health benefits.

x. Social Impacts: Research conducted 
by Kuo, Sullivan, Coley and Brunson 
(1998) at the University of Illinois 
found relationships between green sites 
and neighborhoods and various social 
phenomena. 

xi. Corporate Image Boaster: Green 
practices incorporate technological 
improvements that save energy, prevent 
pollution, or enable waste recycling and 
can include green product design and 
corporate environmental management. 
This kind of environmentally enhancing 
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practices potentially has a positive effect 
on business or corporate image.

Green Practices Development in Nigeria 
and the Key Actors

Nigeria is confronted with many 
environmental problems, the most prominent 
of which are: deforestation, drought and 
desertification, soil and coastal erosion, 
water pollution, oil pollution, water hyacinth 
invasion, loss of biodiversity, flooding, urban 
decay, and industrial pollution (Olagunju, 
2015; Nduka & Ogunsanmi, 2015; Nwokoro 
& Onukwube, 2011). An attempt to address 
development hitches cum environmental 
challenges drives the Nigerian government to 
join other players in the field of ‘Green Growth’ 
otherwise known as Sustainable Development 
in the wake of twenty-first century. 

The first step taken by Nigerian 
government was the incorporation of green 
agenda is the Vision 2010 report which 
focuses on tackling the ravaging impact 
of dissertation in Nigeria based on the 
mandate of Millennium Developmental 
Goals, Sustainable Development Goals 
and the Agenda 21. In promoting the 
green agenda in Nigeria, Olagunju (2015) 
reported that huge efforts which include 
national policies, legislative framework, 
sectoral programmes and partnership with 

local and international organizations that 
is saddled with combating desertification 
and environmental degradation have been 
provided and utilized. Yet, the rate of 
environmental degradation and pollution 
seems irreducible in both rural and urban 
places. Consequently, Nigerian government 
developed more environmental policies and 
programmes, received partnership in form 
of finance, technical assistance, loans and 
capacity building from partners such as World 
Bank, IAEA, IFAD, CIDA, UNDP, UNIDO, 
China Government, Japan international 
Agency (JICA), Agricultural Development 
Company Limited, Israel and the UNEP/
GEF in recent times. 

The implementation and adoption of 
green practices in contemporary business 
world include government and its agencies, 
donor agencies, NGOs, competitors and 
community residents/customers as the key 
actors and stakeholders. These stakeholders 
can also be classified into three namely, 
primary (employees, suppliers, community 
residents/customers), secondary (NGOs, 
competitors and government) and tertiary 
(foreign donor agencies) stakeholders based 
on the level of preferences in the adoption 
and development of green practices.

Just as it is observed in other developing 
countries, stakeholders have significant impact 
on the adoption of green practices in business 

Fig 2:  Framework on Stakeholders/Actors of Green Practices 
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organizations. In the diagram above, we 
presented how each stakeholder acts as factor 
in driving organizations towards adoption of 
green practices in their operations.

(i) Pressure from Customers
Consumer expectations have become one 

of the most key factors driving organization’s 
environmental practices and decisions 
regarding adoption of green practices in 
contemporary society (Weng, Chen and 
Chen, 2015). This is so because of the 
increasing number of customers with strong 
concerns about the environmental quality and 
prefers to purchase environmentally friendly 
goods and services. Evidences have shown 
that customers may refuse to buy goods that 
damage the environment, which encourages 
companies to create green products and 
services (Weng et. al., 2015; Conding, et. al., 
2012; Dutta, et. al., 2008). However, this 
kind of phenomenon is yet to be witnessed 
in Nigeria because majority of customers 
and consumers still exerts poor attitude 
in appeal for corporate environmental 
performance which invariably affect the 
process of implementation and adoption of 
green practices in Nigeria. 

(ii) Pressure from Suppliers
Suppl iers  can act ive ly  enhance 

environmental performance and adoption 
of green practices in Nigerian business 
organization by ensuring quality design, 
green products and competitiveness of an 
organization’s products and services through 
provision of materials and components that are 
produced by green innovation to organizations. 
Suppliers may equally refuse to supply 
materials to organizations that they believe 
their operations and activities damage the 
environment (Weng, Chen and Chen, 2015). 

(iii) Employees Pressure
Employees pressure to participate in 

environmental management initiatives or 
attention to environmental performance 

influences the adoption of green practices 
business organizations (Weng, Chen and 
Chen, 2015; Ho, Lin & Tsai, 2012). This 
is pointing to the fact that organizations 
will have difficulty in accomplishing 
environmental goals if employees do not 
support their policies. Thus, while employees 
can exert pressure on organizations to 
adopt green practices, organizations also 
need to engage employees with training on 
environmental issues, to involve appropriate 
employees, and to enhance their commitment 
to environmentally friendly practices.

(iv) Pressure from Community residents 
Community residents can equally 

mount pressure on business organization 
(especially pollutant industries) operating in 
their neighborhood to adopt environmentally 
sound practices. Community residents 
are one of the significant stakeholders in 
environmental performance and sustainable 
development in Nigeria. For instance, 
community leaders and youth’s forum can 
encourage adoption of green practices in 
business organizations through community 
awareness and education on the need for 
environmental protection and sustainability.

(v) Pressure from Competitors
Pressures from competitors do influence 

adoption of green practices in business 
organizations because most organizations 
usually react and respond to the actions 
of their competitors (Weng, Chen and 
Chen, 2015). Most especially in a situation 
when competitors adopt new environmental 
practices, organizations in the same line of 
business will feel pressured to reassess their 
current standing regarding environmental 
performance and decide whether to improve on 
the implementation of environmental practices. 
Therefore, to enhance the level of competitive 
advantage in a highly competitive business 
environment, pressure from competitors 
may encourage adoption of green practices 
in similar business organizations in Nigeria. 
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(vi) Government Pressures 
Government as the political mechanism 

of every society can implement and enforce 
regulations and environmental protection 
laws that will put pressure on business 
organizations to adopt green innovation 
and practices in sustaining their business 
as well as to be able to compete favorably 
in international and local regulations to 
protect the environment. However, the rigor 
of the regulations and firm’s perceptions 
of the stringency of the regulations will 
determine the extent to which companies 
actually implement environmental protection 
practices (Weng, Chen and Chen, 2015). 

(vii) Pressure from Non-Government 
Organizations/pressure group

Non-governmental organizations 
(NGOs) have significantly played a 
major role in advocating for sustainable 
development at the international and local 
levels. Campaigning groups have been key 
drivers of inter-governmental negotiations, 

ranging from the regulation of hazardous 
wastes to a global ban on land mines and the 
elimination of slavery (International Institute 
for Sustainable Development, 2013). As part 
of the stakeholders in environmental security, 
pressure from NGOs can stimulates and fast 
track adoption and implementation of green 
practices in business organizations in Nigeria. 

(viii) Pressure from Foreign Donors
Foreign donor and financial providers 

such as World Bank, IAEA, IFAD, CIDA, 
UNDP, UNIDO, China Government, Japan 
International Agency (JICA), Agricultural 
Development Company Limited, Israel 
and the UNEP/GEF in recent times 
have been active in the campaign against 
environmental degradation and pollution 
at global level. Also, they have been the 
major financial provider to governments 
across the globe to implement and enforce 
environmental protection policies at national 
and local levels. Thus, foreign donors can 
significantly influence the level of adoption 

Key Actors/Stakeholders

Government and its 
agencies

Donor agencies

Non-governmental 
Organizations

Business Organizations

Community/Customers

Table 1: Key actors of green practices and their interests

Examples of Interests

Additional taxes, VAT, legislation, patron-client relationships, 
political campaign, and source of foreign aid, new paradigm for 
development

Promote global governance, global partnership, transfer 
of technology and ideology, combating poverty, changing 
consumption patterns and life-styles.

Environmental justice, just and caring environment, improved 
well-being, healthy environment, natural resource conservation, 
green consumption

Profits, increase sales and production margin, cost reduction, 
market creation, resource-based environment and business security, 

Value, quality, customer care, ethical products, job opportunities, 
political involvement, environment protection and accounting, 
poverty reduction, social equity, truthful communication.
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of green practices in Nigerian companies if 
considerable effort is made to ensure that 
funds are judicious and efficiently used 
for promoting environmental protection 
laws and programmes by all beneficiary 
government agencies. At this juncture, it is 
importance to understand environmental 
protection stakeholders or key actors have 
varying interests in the implementation of 
green policies. 

As presented in the table above, there 
are many key actors/stakeholders involved in 
the implementation of sound environmental 
laws and green practices in Nigeria. However, 
the interests and objectives of each key actor 
are somewhat divergent with some kinds 
of conflicting purposes. Different actors 
have different interests to green practices 
implementation in Nigeria. Thus; it becomes 
imperative for all the stakeholders to find a 
way of harmonizing their diverse interests to 
be able to achieve effective implementation 
and adoption of green practices among 
business organizations in the context of 
sustainable development in Nigeria. 

Theoretical Ideology of Green Practices 
Adoption in Nigeria

This study utilized theory of political 
economy and technology-diffusion theory 
as the theoretical guide to navigate the 
process of green practices development in 
Nigeria. The theoretical approaches were 
developed in relation to the need to “integrate 
political, social and technological factors 
as explanatory elements in environmental 
analysis. Therefore, these theories are suitable 
for unraveling the nuances surrounding the 
adoption of green practices in the context of 
sustainable development in Nigeria. 

Political-Economy Theory

The political economy theory recognizes 
“the interweaving of political, economic 
and social factors of change in an on-going 

historical process” (Gutkind and Wallesteing 
1976). Ake (1997) rightly submitted 
the political economy approach “treat 
social life and material existence in their 
relatedness”. Similarly, Marchark defines 
political economy as the study of power 
derived from or contingent on a system of 
property rights: the historical development 
of power relationships; and the cultural and 
social embodiments of them.

Within the conceptual standpoints, 
political institution accentuates the central 
importance of mode of production and 
relations of production as a major causal factor 
in social phenomenon such as environmental 
degradation and pollution (Onimode, 1985). 
This is due to the fact that modern societies 
are products of capitalist’s ideology of private 
individuals, small businesses, organizations 
and corporations making independent 
decision about innovation adoption, prices 
of goods and services, production level 
and distribution of goods resulting in an, 
ideally, self-regulating market. The self-
regulating syndrome led to massive and 
uncontrolled exploitation of natural and 
mineral resources done in an unsustainable 
manner which propagates the rate of 
environmental pollution and its consequences 
across national boundaries. Thus, a close 
examination of the political-economy 
development in both local and international 
levels will provides useful information for the 
analysis of green practices adoption in the 
context of sustainable development. 

Attempt to curb environmental 
challenges impeding the quest for desirable 
socio-economy development has been 
at the forefront of political agendas in 
Nigeria. This solemn motive drives Nigerian 
government to be in constant search for 
strategy and innovation that will help to 
mitigate environmental degradation and 
pollution which is economically viable 
enough to be sustained. In the search for 
economically viable environmental protection 
strategy, Nigerian government became 
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part of the players in the field of global 
environmental protection and climate change 
advocates. As a member of the organization, 
it is mandatory to implement environmental 
laws and policies that will contribute 
positively towards the attainment of healthy 
environment and resource consumption 
patterns. However, these environment laws 
and policies are expected to be designed in 
a ‘context-specific fit’ to be able to address 
the dimension of environmental issues at 
national and local levels which do lead to 
global environmental improvement with 
positive impact on climate change challenges. 

With this mandate, increasing pressures 
and funds are coming from international 
environmental stakeholders to ensure that 
every member state implement and enforce 
necessary policies and laws such as Agenda 
21, Post-2015 Sustainable Development 
Goals, Green practices and innovation 
among others. The assembled governments 
also established the Commission on 
Sustainable Development (CSD) to 
integrate environment and development 
into the UN system while providing a forum 
to monitor the implementation of summit 
commitments (Hunter, 1999). Thus, the 
ongoing implementation and enforcement 
of green practices and eco-friendly policies 
can be conceived as political-economy 
motivated.However, to achieve positive 
political economy of the adoption of green 
practices in Nigeria, an understanding of 
the process of technological diffusion is 
essential. This, therefore, drives us to the 
technological diffusion theory.

Technological Diffusion Theory

Technological diffusion is the process 
by which innovations (be the new products, 
new processes or new management methods) 
spread within and across economies. It 
can also be seen as the application process 
of innovations (diffusion) rather than the 
generation of innovations (invention or 

R & D) that leads to the realization of 
benefits from technological improvement. 
Hence, green practices can be regarded as an 
innovation process (Weng & Yu Lin, 2011) 
and its adoption is a decision of “full use of 
an innovation as the best course of action 
available” and rejection is a decision “not 
to adopt an innovation” (Rogers, 2003). In 
this view, Rogers (2003) defines diffusion 
as “the process in which an innovation is 
communicated thorough certain channels 
over time among the members of a social 
system”. As such, it can be rightly noted that 
innovation, communication channels, time, 
and social system are four key components 
of the diffusion of innovations. These four 
components are briefly summarized as:

Innovation: this is an idea, practice, 
or project that is perceived as new by 
an individual or other unit of adoption” 
(Rogers, 2003). Also, an innovation may 
have been invented a long time ago, but if 
individuals perceive it as new, then it may still 
be an innovation for them. 

Communication Channels: this is 
medium by which information created 
by an individual or group of individuals 
are disseminated to targeted audience in 
order to reach a mutual understanding and 
public awareness. A channel is the means by 
which a message gets from the source to the 
receiver (Rogers, 2003).

Time: this is the period or age dimension 
in diffusion of an innovation. Rogers (2003) 
affirmed that in diffusion process, adopter 
categorization and rate of adoptions all 
include a time dimension. 

Social System: This is a set of 
interrelated units engaged in joint problem 
solving to accomplish a common goal” 
(Rogers, 2003). It is the most important 
component of diffusion because diffusion 
of innovations takes place in the social 
system thus it is influenced by the social 
structure of the social system. It is observed 
that the nature of the social system affects 
individuals’ innovativeness, which is the 
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main criterion for categorizing adopters. 
Having emphasized the significance 
of the four components of diffusion in 
respect to adoption of an innovation 
such as green practices adoption in 
Nigeria, therefore positive efforts should 
be geared by the government and its 
agencies (being the power house of every 
society) towards ensuring that all the four 
components are effectively galvanized 
in order to ensure that green practices 
adoption is facilitated, encouraged, 
accepted and diffused across organizations 
as a precondition for attaining post-2015 
sustainable development goals in Nigeria.

Methodology

This paper adopts exploratory design 
with heavy reliance on secondary data 
collected from the sources such as articles, 
research papers, annual reports, sustainability 
reports, company’s official websites, etc. 
For analyzing and explaining the political 
economy of green practices in the context 
of sustainable development in Nigeria only 
literature that undergo peer-review process 
before being published was included in the 
paper while literature that does not undergo 
peer-review process was excluded. Also, 
the study employed qualitative method of 
data collection analysis. In-depth interviews 
were conducted among key informants 
(community leaders and people who work 
in industrial areas) of selected communities 
in Lagos State, Nigeria. These areas include 
Ikeja, Agege, Apapa, Obalende and Lekki. 
A semi-structured interview guide was 
used to elicit information from twelve 
participants selected through purposive 
sampling technique. The responses gathered 
from the interviews were presented below.

Data Analysis

The thrust of this study is to examine 
the political-economy of Nigeria’s green 

practices adoption in the era of sustainable 
development goal. In interpreting the results, 
it is importance to take account of key actors 
of green policies in Nigeria. Based on this 
goal, a key informant revealed that: 

There are many actors of green practices 
implementation in Nigeria. These actors 
include government, NGOs, organizations, 
competitors, community leaders, youth, 
foreign donors just to mention few. These 
actors unfortunately have incompatible 
interests and goals that affect the whole 
arrangement of enforcing the adoption of 
green practices in Nigeria negatively which 
result in poor and ineffective arrangement. 
Here is Lagos state, most industries and 
manufacturing companies are lamenting 
that governments do not consult with them 
to know how they feel and what is needed 
to adopt green principles and responsible 
environmental practices in their business 
operations before asking them to go-green. 
They just use force to compel every business 
organization to adopt clean technologies, 
renewable energy, waste recycling strategies 
etc. (KII/Community leader/Ikeja/2015)

Investigating the issue further, an 
interviewee affirmed that: 

It is not only that the views of business 
organizations operating in Nigeria are not 
being regarded in the process of implementing 
green practices but also that residents of 
industrial communities are not actively 
involved in the implementation process. 
This missing link contributes to poor and 
ineffective implementation of green practices 
in Nigeria. Also, due to their (residents of 
industrial communities) alienation in the 
implementation process, there was poor 
knowledge and awareness of green practices 
among the people which amounted to 
policy sabotage, brain washing, bribing and 
corruption at the community level. (KII/ 
Resident/ Oshodi/2015)
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Inferring from the responses above, it 
can be deduced that there are many actors 
with diverse interests. These actors are 
fundamentally opposed to one and another 
because of their different positions in the 
implementation of green practices in Nigeria. 
In order to harmonize their differences, there 
is need for the government to get the views 
of other stakeholders or actors as regards 
the barriers and triggers of green practices 
adoption in Nigeria. Government should 
increase the level of awareness and publicity 
on the benefits of green practices and 
ethical management practices in realizing 
sustainable development goal in Nigeria. 
Majority of people are yet to be aware of 
the dangers of greenhouse emissions and its 
impact on their socioeconomic and health 
conditions. To substantiate this assertion, a 
key informant stated that:

Large proportion of people and organizations 
did not really understand what greenhouse 
emission means as well as the danger 
associated with it. What they seem to know 
is that it’s affect ozone layer negatively which 
result in climate change…Therefore, a proper 
education through the mass media, workshops 
and seminars is needed to and sensitized the 
people (KII/ Resident/ Obalende/2015).
 
Aside that, attempt was made by the 

researchers to ascertain whether they are 
domesticated green policies and programmes 
in Nigeria. The key informant interviews 
conducted revealed that: 

Yes of course, there are domesticated green 
policies and programmes in Nigeria. For 
example, the Ministry of Environment in 
conjunction relevant stakeholders and funding 
partners such as World Bank, IDA, UNDP, 
Ecological Fund Office etc. has embarked on 
major green initiatives in areas of Effective 
Waste Management, Reclamation and 
Rehabilitation of degraded land, Biodiversity 
Conservation & Ecotourism, Effective 

Environmental Governance and Mitigating 
the effect of Climate Change in order to 
achieve sustainable environment in Nigeria. 
Information gathered from the Ministry 
of Environment website revealed that such 
initiatives include The Great Green Wall, 
Nigeria Erosion and Watershed Management 
Project, Rural Women Empowerment Scheme, 
Integrated Waste Management Facility, 
Millennium Development Goals (MDGs) 
etc (KII/ Community leader/ Apapa/2015).

The response above showed that there are 
domesticated green policies and programmes 
designed and spearhead by the ministry of 
environment in Nigeria. These policies are 
designed to bring about a multi-dimensional 
change in pattern of relationships among 
government, organizations, pressure groups, 
communities and other stakeholders 
on environmental matters in Nigeria. 
However, it can be inferred that there is 
still need for more proactive programmes to 
capture other relevant areas of sustainable 
development in Nigeria. 

Conclusion

From the foregoing, it can be deduced 
that human environment comprises of 
geographical, physical, biological, socio-
cultural and political settings that surrounds 
which determines chances of survival and 
ability to meet existential developmental 
needs. Thus, environment as a whole is 
a resource bank for achieving sustainable 
development goals. The United Nations 
Deve lopment  Programmes  (2006) 
emphasized that environment is the source 
of global economy and social development 
thus it must be protected and sustainably 
managed. This fact buttressed the current 
assumption that environment, social and 
economic development must no longer 
be treated as separate pillars of sustainable 
development, but rather as closely interrelated 
dimensions in the process of achieving 



   111Social Studies  Vol. 10  No. 2

desirable development. Unfortunately, the 
present condition of human environment as 
well as the state of environmental resources 
remains a major concern to all and sundry. 
The concern on environmental degradation 
and pollution pioneered the adoption 
and implementation of green practices by 
government at all levels (Federal, State and 
Local) in their bid to protect the environment 
against further degradation. 

The economic activity of modern 
organizations and manufacturing companies 
contribute greatly to overall pollution load, 
land and environmental degradation across 
the globe. However, scholars have revealed 
that only if modern organizations can 
incorporate ethical management practices 
which include green practices there will 
continue to be occurrence of environmental 
degradation. Considering the socio-economic 
and ecological benefits attached to green 
practices, organisations and manufacturing 
companies are supposed to key into the 
idea of going green in Nigeria. Emergent 
upon this, it is imperative to make a decisive 
turn away from the lackadaisical attitude of 
business as usual (BAU) syndrome of grow 
first (pollute now) and clean up later is urgently 
needed. Consequently, the implementation of 
green policies in Nigeria has been hindered 
with the problems of multi-stakeholderism 
and multi-dimensional interests which also 
depict the complex feature of Nigerian society 
particularly Nigerian political institution 
where so many abnormalities are being 
perpetrated almost every day. This status quo 
has been the stumbling block and roadblock 
to success of many environmental laws 
and policies implemented in Nigeria since 
independence. Just as the government at all 
levels (Federal, State and Local) and ministry 
of environment have tinkered with lasting 
solutions to environmental degradation and 
pollution through adoption of green policies 
and programmes, the enforcement vis-a-vis 
compliance among corporate organizations 
has not been effective. 

This is simply because majority of 
manufacturing industries and corporate 
organizations established in Nigeria are 
owned (either fully or partially) by capitalists 
who adopted the principle of business 
as usual (BAU) in which they often see 
policy that aimed to bring about change 
toward operating cleanly as cost oriented 
and incompatible with their goal of profit 
maximization. As such, they seek every 
opportunity to sabotage the successful 
implementation and enforcement of such 
policy by all means. Their common tactics 
include sorting the officers (at Federal, State 
and Local levels) in charge of the policy 
making, implementation and enforcement 
to slow-down or even step-down the policy 
from being effectively implemented. In 
some cases, they do instigate and influence 
the interests of other stakeholders (i.e. 
community residents, customers, suppliers 
etc.) by giving them incentives and funds to 
make them see government effort to enhance 
environmental regulation has having negative 
effect on their well-being and development. 

This form of counter-productive strategy 
works because of poor dissemination 
of policy information, education and 
awareness in Nigeria particularly among 
community or rural residents where majority 
of environmental degradation and pollution 
is being carried out. Also, most of the 
people who own polluting industries are 
rational persons who are capable to secure 
the support of media gatekeepers through 
given of awards and use them as weapon to 
silence the publicity of newly implemented 
policy. Equally, they are economically and 
politically powerful people with strong 
force to disrupt government political-
will on environmental matters which 
do have significant effect on the global 
agenda for productive climate, conservative 
resources, sustainable consumption and 
future generation ability to live in the same 
environment and develop. It can therefore 
be inferred from the ongoing discourse 
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that organizations that succeed in finding 
an innovative and lower-cost means of 
complying with pollution-control laws 
might influence the introduction of even 
more stringent environmental regulations. 
Otherwise, the situation will ends in 
policy sabotage as interpreted in the above 
discussion. That is, a situation where some 
actors are working hard to ensure that the 
goal of sustainable environment is achieved 
and others are working less and somewhat 
contrary towards the achievement of the 
same goal. This fact was also reiterates by 
Professor Steven C. Hackett who affirmed 
that political economy model includes three 
groups: the polluter, those bearing the 
external costs, and the regulatory agency with 

twin objectives of (i) maximizing agency 
budget and discretionary control, and (ii) 
improving environmental quality. While 
polluters and those bearing the external 
costs invest resources to influence the 
politicians who set the agency budget, and 
thus indirectly control the level of regulatory 
activity. This is the reason why governments 
today face challenges in advancing economic 
and social development in light of resource 
constraints and risks posed by climate change 
and environmental degradation through 
Green growth – a path towards an inclusive 
green economy that achieves resource 
efficient and climate resilient economic 
development and poverty reduction – is now 
a necessity rather than a choice.
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aBstract

The female domestic workers form one of the largest informal sectors in the urban 
economy of India. The rise of the demand for them in Pune has increased post-
globalisation due to growth of the middle class and privatisation of domestic work as 
more women are working outside. But the female domestic workers are excluded and 
exploited in many ways. They belong to dis-privileged/marginalised sections of the society 
and are illiterate. The ‘state’—though lately—has taken initiatives for their entitlements 
of social security benefits it also encourages the organisation of domestic workers by 
registering their unions under the Trade Union Act. Now that the Domestic Workers 
Welfare Board was formed in Maharashtra so that the domestic workers avail the social 
security benefits the dominant political parties (under their banner) have taken to the task 
of registering the domestic workers so as to woo them for votes. This has created a space 
for them to take up the cause of domestic workers (though as vote bank politics). But, 
all parties wooing them for votes weaken the collective bargaining—power—of them as 
a whole. The research points out that just 20 per cent of workers are registered with the 
Welfare Board and very few are registered with unions. Besides this their socio-economic 
condition is very poor and vulnerable in city. The research points out that there is low 
level of awareness amongst them about the scheme and programmes for their social 
security. The paper focuses on exclusion and exploitation of female domestic workers 
with respect to social security benefits. 
Keywords: Female domestic workers, social security, unions, exclusion, vulnerability
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Introduction

In contemporary times ‘domestic work’ 
has become one of the largest sectors of 
informal work in urban areas and majority of 
these workers are women. Due to informal 
nature of ‘domestic work’ the statistics on it 
vary. The Employment and Unemployment 
NSSO 61st round, 2004-2005 estimated 
4.75 million domestic workers in India 
and Census, 2001 estimated 6.4 million 
domestic workers. As suggested by NSSO 
61st round 4.75 million domestic workers 
are employed by private households; 
3.05 million of these were urban women, 
making domestic work as the largest female 
occupation in urban India1. Some other 
reports state that the number may be up to 
90 million and therefore the above figures 
may be underreported due to the nature 
of domestic work. The fact is that women 

constitute major chunk of domestic workers 
in urban India.

In general the rise of domestic work 
is attributed, by Mehrotra (2010), to the 
following factors: a) shift from agrarian 
based economy to a manufacturer and 
service based economy and b) growth 
of urban middle class such that there is 
more number of women from this class 
working outside. Both of these factors 
have contributed to the rise in demand for 
domestic work and workers in urban areas. 
As an implication there is feminisation2 
of domestic work as women from urban 
areas get employed in service sector and 
the preferable choice for recruitment as 
‘domestic worker’ is women. Second, the 
regional and inter class socio-economic 
disparities pushes vulnerable from backward 
areas in the urban informal sector. Especially, 
migration of tribal girls from tribal states 
of India to urban areas is witnessed in large 
numbers. This is facilitated by the agents 
or placement agencies who recruit them 
in cities (Mehrotra, 2010, Paul Binoet all, 
2011). Such developments are of typical 
pre-capitalist nature which areexploitative 
and discriminatory to these workers 
(Breman, 1993).

The International Labour Organisation 
(ILO) has defined domestic workers as 
‘someone who carries out household 
work in private households in returns for 
wages”. Domestic female work maid are 
those female households employment for 
household chores like cooking, cleaning 
(dusting, sweeping and moping the house), 
washing (clothes and utensils), ironing, 
marketing, running everyday jobs, childcare, 
care of aged or disabled, etc. The ‘domestic 
workers’ are exploited as they are vulnerable 
in many ways. They are poor and illiterate 

1 See, Final Report of the Task Force on Domestic Workers, Director General Labour Welfare, Ministry of 
Labour and Employment, 2011.

2 The paid domestic work was once a male dominated occupation and now women constitute 70 per cent 
as domestic workers in urban areas of India.
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or semi-literate working for hours and often 
less paid. The informal working conditions 
entail indecent work conditions that bring 
indignity to these workers.

There is considerable amount of 
literature on the domestic workers in USA, 
UK, Europe, South East Asia, Middle East 
and India. It has dwelled on the issues 
ranging from raising their poor working 
and living conditions, discrimination 
and exploitation at work, physical and 
psychological abuse, exploitation due 
to ethnic background, exploitation as 
immigrants, violence and killing, trafficking 
and confinement for work, exclusion from 
social security and where there are laws the 
domestic workers are excluded from availing 
the benefits of it. Also there are problems 
of organising and unionising the domestic 
workers and lack of recognition of domestic 
work as “work”.

Especially in Indian society most of 
the literature has focussed on the issue of 
dignity and mobility of domestic workers 
(Rao, 2011). Importantly the literature 
hasalso highlighted the migration of 
women/girls from backward tribal areas to 
urban centres. These studies have pointed 
out that the regional and socio-economic 
disparities in development pushes these 
girls/women to migrate in urban areas (Rao, 
2011; Kumari, 2011; Nazir, 2011). The 
lack of resources at their ‘source villages’, 
pushes them to urban areas. In this case 
social networks play important role for 
migration (Bastawala, 2012).

Some studies have raised the issue of 
gender discrimination in domestic work. 
Besides the issues of unpaid wages (Nazir, 
2012) and low wages (Bastawala, 2012) to 
theses workers Neetha N ( 2004) rightly raise 
the issue of labour market discrimination to 
women as she point out that men occupy 
better paying e.g. cooking and driving 
whereas women have to undertake cleaning 
and caring in urban households. Gupta 
Anvitaet all (2011) emphasises that women 

are pushed to informal sector in large 
numbers and therefore face discrimination. 
The study states that women from this 
sector added income to their families but 
were discriminated as they get low wages 
and low profile of work. The study of 
Sinha (2010) points out that 90 per cent 
of domestic workers are women and they 
are discriminated when it comes to wages, 
proper working conditions, weekly offs, 
rest, primary and implementation of these 
provisions in favour of domestic workers in 
states where provisions are not extended. 
The study of Hazarika Bipalet all (2002) 
found that most of them were illiterate 
or educated till primary level and work to 
support their families economically. They 
were not contained with the salary. Similar 
findings were reported in the study of Jyoti 
Bharat (2008).

The issue of social security to these 
workers have been major theme in some 
studies. Datta and Murthy (2011) argue 
for the social security system in the light of 
vulnerable working and living conditions. 
The study of Hazarika Nibedita (2010) 
in research project emphasised on the lack 
of social security measures to upgrade 
the female domestic workers and failure 
on part of government and international 
organisations for its implementation. The 
report states that for inclusion of female 
domestic workers to avail social security 
benefits the definition of domestic workers 
should be clear in terms of nature of work, 
number of tasks, number of houses of 
work, etc. Some studies have focussed on 
the gap in provisions of social security 
and actual implementation of it. Neeta N 
(2005) therefore has emphasised on the legal 
intervention to ensure fair work conditions 
and social security to domestic workers and 
pointed out that the then Bill proposed by 
National Commission for Women is critical 
for improving the conditions of millions of 
domestic workers.

The study of TNN Seethalakshmi 
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(2010) states that decent work conditions 
should be legally ensured. In case of 
violence to child domestic workers Yadav 
(2012) argues for the need of legislation 
to protect these workers. The author notes 
that placement agencies are involved in girl 
child trafficking as they sell them as domestic 
workers in urban areas. Thus, the author 
emphasises the incapability of Indian law 
to protect child labourers or maids. Further, 
Rajalakshkmi (2011) argues that the health 
insurance scheme for the unorganised sector 
to be extended to domestic workers. This 
will be possible when there is registration 
of these workers at Board formed for the 
welfare of domestic workers. Mendonsa 
(2010) therefore suggests that there should 
be mobilisation of women’s groups to 
derive benefits from it. The study further 
pointed out that neither rules are formed 
nor is the Board in proper place, this makes 
its implementation difficult. A broad 
suggestion from the study of Vasanthi 
(2011) emphasise on the integration of law 
on domestic workers with interventions on 
social development.

Further Bharati, Tandon and Mehrotra 
(2008) emphasise on domestic workers to 
demand right and fair working conditions. 
Rajalakshmi (2011) rightly states that in 
the absence of registration of these workers 
availing of this scheme is a far cry. Sharma 
Neha (2006) points out that the domestic 
workers belong to backward classes i.e. 
scheduled castes, scheduled tribes and 
other backward classes and are therefore 
vulnerable. She argues that there should 
be emphasis on providing security through 
social assistance reforms and special schemes.

Moghe (2006) argues that organising 
domestic workers become challenging as 
most of them are migrants and their jobs 
are insecure. Moreover she argued that after 
becoming members of unions these workers 
are mistreated. Shamin Subha (2007) argues 
that though there are organisations and 
unions of these workers but it has not been 

able to influence government for policies. 
In this context there is one important 
observation by Jain Amrita (2011) that the 
Female Domestic Workers Bill is a mere 
paper exercise.

In the light of above discussion it is 
important to understand the vulnerability 
of female domestic workers with reference 
to decent work conditions and how they 
are violated. Also it is important to know 
the exclusion and discrimination of female 
domestic workers, their awareness about 
provisions of social security, registration at 
Board for their welfare and unionisation. 
The present study is an attempt to 
understand the social and economic profile 
of female domestic workers in Pune, type/s 
of work they do in various houses, their 
vulnerability to social security measures, 
to understand the employer-employee 
relations, their entitlements and savings and 
their awareness about government schemes 
and programmes and extent of registration, 
organisation and unionisation.

Methodology

The population of Pune has grown 
significantly in the last decade. Pune has 
recorded 30.19 per cent growth rate and 
Pimpri-Chinchwad has recorded 71.76 
per cent growth rate during 2001-2011. 
Pune is second largest city in Maharashtra 
and eighth largest in the country. The 
population growth rate is due to migration 
in Pune. During the period of 1981-91 
there were 3.1 lakh migrants and this figure 
went up to 7.4 lakh in the year 1991-
2001. The migration ‘within the state’ 
is responsible for population growth in 
Pune and Pimpri-Chinchwad. More than 
60 per cent of the population growth in 
Pimpri-Chinhwad is due to migration as 
employment opportunities are available in 
this industrial city. Pune has become one 
of the famous urban agglomerations in the 
country. It ranks third in the state and eighth 
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in the country. Therefore, the present study 
was undertaken in Pune.

The present study has used both primary 
well as secondary data. The secondary data 
was collected from various sources e.g. 
government reports, workers’ organization, 
reports etc. The primary data was collected 
through a well-structured questionnaire. 
The questionnaire consisted of the socio-
economic status of domestic workers, 
income of domestic workers, types and 
number of households in which they work in 
a day, dependency of other family members 
on their income, their family educational 
and health status, access to entitlements, 
membership of SHGs and organizations, 
access to welfare schemes, registration with 
the Board established for domestic workers.

Since, Pune has two municipal 
corporations i.e. Pune Municipal Corporation 
and Pimpri -Chinchwad Munic ipa l 
Corporation the domestic workers were 
covered from both these corporations. Both 
declared 425 slums (Pune 353 and PCMC 
72) and undeclared 244 slums (Pune 211 and 
PCMC 33) were considered while sampling. 
Out of total slums 56 slums were selected 
(i.e. 28 slums were selected from Pune and 
Pimpri-Chichwad Municipal Corporation 
respectively).

Social and economic profile of female 
domestic workers

The female domestic workers belong to 
diverse religious and caste groups. As far as 
religion is concerned, approximately 83 per 
cent were Hindus, nine per cent were Neo-
Buddhist, seven per cent were Muslims and 
the remaining one per cent was Christian. 
With reference to the socio-economic 
classes of the total 51 per cent belonged to 
scheduled castes, 23 per cent were from open 
category, OBC and NT were 22.5 per cent, 
two per cent were from scheduled tribes 
and remaining one per cent were from SBC 
category. See Table 1. 

From amongst the scheduled castes 
majority belonged to Mahar and Matang 
castes while from open category majority 
were from Maratha caste. Muslim women 
were approximately eight per cent. See, 
caste wise distribution of domestic workers 
in Table 2. 

Most members of the households of 
female domestic workers were found to 
be working in the informal sector. Some 
members were not employed while some 
were either working in government service 

Table 1: Category-wise distribution of 
domestic workers 

Sr. No. Category Frequency Percent
1 SC 523 51.2
2 Open 237 23.2
3 NT 153 15
4 OBC 77 7.5
5 ST 19 1.9
6 SBC 13 1.3

Total 1022 100
Source: Survey, 2014.

Table 2: Caste-wise Distribution of female 
domestic workers

S.N. Caste Frequency Percent
1 Mahar 274 26.8
2 Matang 205 20.1
3 Maratha 130 12.7
4 Wadar 84 8.2
5 Muslim 77 7.5
6 Dhangar 26 2.5
7 Nav-Boudha 23 2.3
8 Chambhar 15 1.5
9 Others Castes 188 18.4

Total 1022 100
Source: Survey, 2014
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or in private sector but in low paid service. 
In general they were involved in daily 
wages unskilled work, private services, 
auto rickshaw drivers, government services, 
self-employment, contract labour, scrap 
collection, coolie and gardeners etc. See, 
Table 3 for details. 

The family income being less to 
survive and live in city the women 
were forced to become female domestic 
workers. The reasons given for taking up 
domestic work by these women clearly 
explain this. See Table 4.

As far as income of the family is 
concerned it was found that 32 per cent 
households had monthly income uptoRs. 
5000/-, 46 per cent had income from Rs. 
5000/- to Rs. 10,000/-, 17 per cent had 
income from Rs. 10,000/- to Rs. 15,000/-, 
four per cent had income from Rs. 15,000/- 
to Rs. 20,000/- while the remaining few had 
income above Rs. 20,000/-. In comparison 
with their family income the monthly 

income of females from domestic work 
ranged as follows. It was found that four per 
cent earned monthly income uptoRs. 1000/-
, 33 per cent earned income from Rs. 1000/- 
to Rs. 2000/-, 31 per cent earned income 
from Rs. 2000/- to Rs. 3000/-, 18 per cent 
earned from Rs. 3000/- to Rs. 4000/-, 
nine per cent earned from Rs. 4000/- to 
Rs. 5000/-, three per cent earned from Rs. 
5000/- to Rs. 6000/- and the remaining 
earned more than Rs. 6000/- per month 
(only one earned more than Rs. 12,000). 

The average monthly income of female 
domestic workers was found to be Rs. 
2837/- and monthly family income of their 
households Rs.7772/-. Thus the proportion 
of female domestic workers income to the 
family income comes to 27:73. From this it 
is clear that the income of female domestic 
workers supplement the family income 
for the survival of the family in city. This 
could be substantiated as it was found that 
there was one member was dependent on 

Table 3: Classification of occupation of the family members

Sr. No. Occupation Frequency Percent
1 Daily Wages 442 27.82
2 Not Working 401 25.24
3 Private Services 246 15.48
4 Auto Rickshaw Driver 105 6.61
5 Govt. Services 103 6.48
6 Self-Employment (Own Business) 98 6.17
7 Housewife (Respondent’s Daughter-in-law) 66 15
8 Unemployment 35 2.2
9 Domestic Works 32 2.01
10 Contract Labour (in Private Company) 9 0.57
11 Scrap 1 0.06
12 Farmer 1 0.06
13 Other ( Coolie Work, Gardener ) 50 3.15

Total 1589 100
Source: Survey, 2014
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21 per cent female domestic workers, two 
members were dependent on 33 per cent, 
three members were dependent on 23 per 
cent, four members were dependent on 
nine per cent, more than five members were 
dependent on three per cent and on no one 
was dependent 10 per cent female domestic 
workers.

Educational Status

With reference to the educational 
status of the family of female domestic 
workers it was found that 17 per cent were 
illiterate, 22 per cent were educated till 
primary level, 21 per cent were educated till 
upper primary, 31 per cent were educated 
till secondary level and six per cent were 
educated till under graduate level. As there 
is gender gap in educational attainment here 
it is also evident that the female domestic 
workers educational status was low than 
their members as approximately 50 per 
cent of domestic workers were illiterate, 
18 per cent of domestic workers had taken 

primary education, 32 per cent had taken 
secondary and higher secondary education 
while just one each was graduate and had 
taken professional education. When it comes 
to education of their children approximately 
59 per cent of them were enrolled in 
municipality schools. This is because they 
cannot afford education at private schools. 
Though 41 per cent stated that their children 
were enrolled in private schools but they 
were enrolled in Marathi medium schools. 
Just 15 per cent of domestic workers 
children were enrolled in English medium 
schools. For them there is prospect for 
upward mobility.

Type of work of domestic workers

From the survey it was found that most 
of the domestic workers were doing more 
than two types of work and in more than 
one house. The various types of domestic 
work encompassed sweeping and cleaning 
floor of houses, washing clothes, washing 
utensils, cooking, making chapattis while 

Sr. No. Reasons Frequency Percent

1 To Supplement the House Expenditure 399 39.04
2 Husband’s Income not Enough 109 10.67
3 Poor Economic Condition 90 8.81
4 Death of Husband 61 5.97
5 For Children’s Education 36 3.52
6 No other Work is Available 31 3.03
7 Due to Divorce Have to take this Work 25 2.45
8 Husband is not Working 25 2.45
9 Due to Family Burden 23 2.25
10 Due to Indebtedness 20 1.96
11 Other economic reasons 200 19.57

Total 1022 100
Source: Survey, 2014

Table 4: Reasons for taking up domestic work



   122 The Exclusion of Female Domestic Workers of Pune City

very few were found to be doing taking care 
of infants, elderly and ill persons. Of the 
total domestic workers approximately 11 per 
cent were found to be doing sweeping and 
cleaning the floor, five per cent had taken up 
washing clothes, six per cent had taken up 
washing utensils, eight per cent had taken 
cooking and 3 per cent had taken to making 
chapattis while very few had taken to health 
care, taking care of aged and children. It was 
found that 50 per cent of domestic workers 
were working in two houses, 37 per cent 
were working in two to four houses, 10 per 
cent in four to six houses and remaining in 
six to 10 houses.

With reference to hours of work of 
domestic workers it was found that most of 
domestic workers were working up to five 
hours. From Table 4.23 it is clear that 21 
per cent of domestic workers were working 
for one to two and half hours, 55 per cent 
were working for two and half hours to five 
hours, 14 per cent were working for five to 
seven and half hours and remaining were 
working for more than seven and half hours.

The domestic workers were engaged in 
this occupation since long period. Most of 
the domestic workers i.e. 32 per cent had 
worked for a decade, followed by 27 per 
cent had worked for two decades, 10 per 
cent had worked for three decades, and 17 
per cent were engaged for four decades and 
14 per cent for five decades.

Social Security

Since the domestic workers are 
employed at various houses and are doing 
more than two types of work they are more 
vulnerable to issues relating to social security. 
This work is not assured. The workers can 
be fired as per the whims and fancies of the 
employers. Also it was found that when 
the domestic workers demand hike in wage 
they are dismissed. The issue of security of 
work is very much vulnerable. Besides this 
they are not paid properly. In fact the wage 

rate is decided arbitrarily by the employer. 
Often when the household’s articles gets 
broken or damaged while doing work it was 
found that salary of 24 per cent workers was 
cut from monthly wage. In gated societies 
the domestic workers face problem of entry 
into these society while the access in other 
societies have no issues.

In most of the cases the domestic 
workers have to do the extra work, for 
instance, when there are guests or party 
in the house they are not paid for this and 
other extra work. It was found that 34 per 
cent of domestic workers got paid for extra 
work but 66 per cent complained that they 
were not paid for the extra work.

It is imperative as per the Weekly 
Holiday’s Act 1942 that there should be 
a weekly holidays to persons employed in 
shops, restaurants and theatre. In the same 
case then domestic workers are working 
in more than one house therefore they are 
entitled also to a weekly holiday. It was found 
that 81 per cent of the domestic workers have 
four holidays in a month and rest 19 per cent 
of domestic workers did not get holiday in 
month. Since most of the domestic workers 
are found to be working in more than two 
houses therefore a weekly off in one house 
may not be on the same day in other house. 
Therefore most of domestic workers skip 
work in one house. Therefore, it was revealed 
that if holidays were taken then the employers 
have cut the salary for these days.

As female domestic workers were doing 
this work for more than decade therefore 
it had implication on their health due to 
the nature of work for instance, cleaning 
utensils, cleaning clothes, sweeping house, 
etc. Of the total 56 per cent of them stated 
that they are facing health problem of due 
to domestic work for instance hand and 
foot paining, back ache, joint pain, neck 
pain, head ache, blood pressure, wrinkles on 
hands and foot and other health problems. 
Of these most common was hand and foot 
paining and back ache.
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When asked 43 per cent of domestic 
workers stated that they were not happy 
with their current situation as they fell 
excluded from social security benefits i.e. 
pension, four per cent were not happy with 
their salary, seven per cent were unhappy 
with the present house.

Employer-Employee relationship

With reference to the economic 
benefits to the workers most of them 
provide bonus and clothing to them at time 
of festivals. From the study it was found 
that approximately 61 per cent have got 
gifts, bonus, etc from the employers while 
the remaining 39 per cent did not get it. 
Most of the domestic workers have got 
bonus at the time of diwali festival. Also 
it was found that most of the employers 
i.e. approximately 71 per cent provided 
economic support to domestic workers if 
someone from their family is suffering from 
chronic illness while 29 per cent did not 
get any support. Most of the employers are 
supportive with reference to giving them 
recommendation to register themselves 
with the Female Domestic Welfare Board.

While in the course of doing domestic 
work it is imperative that they could learn 
from the employers. But it was found that 
80 per cent did not learn anything from the 
employers. On the contrary it was found 
that just 10 per cent stated that they got 
to learn how to behave in a good manner, 
four per cent stated that they got to know 
the importance of education and three per 
cent learnt new methods of cooking while 
the rest learnt few things. Though there were 
electrical equipments and gadgets for work 
in most of the houses it was found that 32 
per cent domestic workers were using this 
while doing work while the rest did not have 
knowledge of using the electrical gadgets.

But when it comes to interpersonal 
relationship overall 32 per cent domestic 
workers have faced discrimination. The 

study found that nine per cent of domestic 
workers were offered tea in broken cups, 
while 13 per cent were given stale food and 
10 per cent were insulted at work place.

Entitlements and savings of female 
domestic workers

The entitlements are very important 
when it comes to avail the benefits of welfare 
schemes and programmes of the state. In 
general most of the domestic workers had 
ration cards to avail the PDS. It was found 
that 94 per cent have ration cards while the 
remaining six per cent did not have it. Of 
the total households 20 per cent belonged to 
below poverty line as they got yellow ration 
cards, while 66 per cent were just povery 
line therefore were found to be holding 
white ration cards. The rest comprised i.e. 
seven percent were having white card and 
six per cent were not having ration cards. In 
recent times it has become important to have 
identity cards, pan card, etc so as to avail 
the benefits. Of the total domestic workers 
84 per cent had Aadhaar cards while the 
remaining did not have it. With reference 
to pan card 62 per cent have it while 32 per 
cent did not have it.

Having a bank account is considered 
to be an effective mode of economic 
empowerment of women therefore it was 
important to know whether they have a 
bank account. Of the total domestic workers 
62 per cent have bank account while the 
remaining 38 per cent have no bank account. 
Of the total domestic workers 40 per cent 
have individual bank accounts and 20 per 
cent have joint accounts. It was found that 
42 per cent have back account in public 
banks, 15 per cent in private banks and five 
per cent in cooperative banks.

Investments are important so that in 
times of crisis they can be used in future. In 
this sense it is important to know whether 
the domestic workers have any investment 
out of their income. It was found that 38 per 
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cent had invested in jewelry (but cost of it 
was not available), and a very minuscule per 
cent of domestic workers have investment in 
fixed deposit, banks, shares, insurance, post 
office savings, mutual funds and chit fund. 
It was found that 12 per cent had invested 
in chit fund which they call bhishi and 25 
per cent did savings in SHGs. Thus, there 
were very few domestic workers who have 
saved in formal financial institutions like 
banks, shares, insurance, mutual fund, post 
office savings while more informal channels 
are seen popular like chit fund, SHGs, etc.

Also the savings of domestic workers 
on an average were very less. It was found 
that 48 per cent domestic workers were able 
to save money while 52 per cent were not 
able to do it. But the amount of majority 
was up to Rs. 200 per month only. It was 
found that only five per cent were able to 
save between Rs. 401/- to Rs. 600/- and 
four per cent were able to save between Rs. 
801- Rs. 1000/-.

A woman is seen to be empowered 
when she has the right to spend her savings/
earnings. From the study it was found that 
58 per cent of women were having the right 
to spend her income, 22 per cent did not 
have the right as husband decides the use 
of her earnings, 16 per cent said that both 
husband and she take the decision of how 
to spend the earnings while the rest did not 
answer or other spend her earnings.

Awareness and mobilisation of female 
domestic workers

With reference to awareness about 
government schemes it was found that 22 
per cent were aware of it while most of 
domestic workers were not aware of it. Of 
the total domestic workers it was found that 
23 per cent were aware of health benefits 
from Primary Health Centres (PHCs). 
With reference to the awareness of Janani 
Suraksha Yojana only eight per cent of 
domestic workers were aware of the scheme.

Since the Maharashtra Domestic 
Workers Welfare Board was formed to 
provide social security benefits to domestic 
workers i.e. insurance (life cover), scholarship 
to children at 10th and 12th standard and 
funeral expenses. The number of those 
registered with the Board in order to avail 
of the welfare measures is important. It was 
found that just 22 per cent of the domestic 
workers were found to be registered with 
the Board. This indicates that there is lack 
of awareness about the welfare schemes 
and social security meant for the domestic 
workers. It was found that only seven per 
cent of domestic worker children had got 
educational scholarship.

The registration with the Board was 
because these domestic workers were either 
members of domestic workers union or were 
known to members of union. It was found 
that 11 per cent of domestic workers were 
members of the domestic workers union 
while the remaining were not members. As 
per classification of membership with the 
unions in Pune and Pimpri-Chinchwad it 
was found that three per cent of domestic 
workers were registered with Pune Shahar 
Molkarin Sanghatana, one per cent each 
were registered with Gharkamgar Sanghatan, 
Baba Kamble Molkarni Sanghatana, Pune 
Zilla Molkarni Sanghatanaand some were 
registered with Pimpri-Chinchwad Molkarni 
Sanghatana, Akhil Bhartiya Janavani 
Gharkamgar Sanghatana and Streewani. It 
is clear that there is less unionization of the 
domestic workers.

Conclusion

Pune has witnessed high internal 
migration from backward areas of backward 
classes due to lack of employment and 
livelihood opportunities at their source 
villages. This migrated population is 
absorbed in the urban informal sector.Most 
of the members of the female domestic 
workers were found to be working in 
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the informal sector. The post industrial 
developments of service sector, especially 
IT sector has changed the nature of urban 
households in Pune. They have taken this 
occupation to support their family income 
that is needed for survival in the city. This 
applies to all major cities of India.

With reference to their social profile it 
was found that most of the domestic workers 
belonged to backward classes i.e. scheduled 
castes, scheduled tribes and other backward 
classes though now 1/4th of the domestic 
workers belong to Maratha caste. The social 
backwardness and lack of education has an 
adverse impact as they become vulnerable 
for exploitation.

The female domestic workers were 
found to be vulnerable as far as decent work 

conditions are concerned. There is lack 
of security of work as they work in many 
houses and do various types of work. The 
domestic work lack recognition as “work” 
as feminisation and in formalisation of work 
has taken place in urban economy. Moreover, 
social security measures are violated and 
they remain excluded from availing it. The 
issue of health benefits and pension are still 
at initial discussion phase with government. 
The employer-employee relations are 
patronising and discriminatory. Lack of 
awareness, registration at Board to avail 
welfare benefits and lack of unionisation 
makes them vulnerable in terms of ensuring 
“decent work” conditions. To conclude, the 
female domestic workers remain excluded 
from decent work and dignity of life.
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