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EUROKOMUNIZMI DHE 

QËNDRIMI I UDHËHEQJES 

SË PPSH-SË NDAJ TIJ

Enis SULSTAROVA
Universiteti i Tiranës

Fakultetii Shkencave Sociale
E-mail: enis.sulstarova@gmail.com; 

Social Studies 2017, 1 (11): 5-20

Prof. Asoc. Dr. Enis SULSTAROVA është pedagog në Fakultetin e Shkencave Sociale të 
Universitetit të Tiranës, rikthyer pasi ka kryer një projekt kërkimor pasdoktoral pranë Institutit “Georg 
Eckert” në Braunschweig të Gjermanisë. Fushat studimore të tij janë sociologjia politike, nacionalizmi 
dhe politikat e identitetit. Botimet e Sulstarovës përfshijnë disa libra mbi nacionalizmin, idenë e 
Evropës dhe orientalizmin e ligjërimit të intelektualëve shqiptarë gjatë periudhës modern të historisë 
së Shqipërisë. K aqen` President i Institutit Shqiptar t` Sociologjis` (2011 – 2013) dhe aktualisht 
`shtë anëtar i Bordit Ekzekutiv të Shoqatës Sociologjike Shqiptare (SHSSH).

PërmBledhje

Pas ndërprerjes së marrëdhënieve me Kinën, Shqipëria ndoqi një rrugën e izolimit 
ndërkombëtar, duke pretenduar se kështu po mbronte pastërtinë e marksizëm-leninizmit 
në Evropë. Edhe pse marrëdhëniet me shtetet e Evropës Perëndimore ishin të kufizuara 
kryesisht në shkëmbime ekonomike, udhëheqësi i PPSH-së interesohej për zhvillimet në 
lëvizjen komuniste të atyre vendeve. Partitë komuniste të Italisë, Francës dhe Spanjës në 
vitet 70 po i braktisnin synimet dhe retorikën revolucionare. Ato, me anë të frazeologjisë 
së “eurokomunizmit” po përpiqeshin që të ndërtonin koalicione të gjera me socialistët dhe 
rrymat e tjera të majta. Në dallim prej tyre, Enver Hoxha mendonte se situata në botë ishte 
revolucionare dhe se roli i partive komuniste mbetej ai i pararojës së revolucionit botëror. 
Nga kjo perspektivë ai e quajti eurokomunizmin si një vazhdimësi të revizionizmit. Në 
retrospektivë, si eurokomunizmi, po ashtu edhe marksizëm-leninizmi dështuan në ofrimin 
e një alternative komuniste në Evropë. Ky artikull analizon qëndrimin e PPSH-së ndaj 
eurokomunizmit, duke e vendosur atë në kontekstin e kohës dhe në kuadër të debateve të 
atëhershme mbi komunizmin në Evropë.
Fjalë kyçe: Eurokomunizmi, partitë komuniste, revizionizmi, Shqipëria, Enver Hoxha
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Midis librave dhe shkrimeve të Enver 
Hoxhës që përktheheshin dhe 
përhapeshin jashtë vendit, ndoshta 

më i njohuri ishte libri Eurokomunizmi 
është antikomunizëm (1980). Në atë vepër 
ai kritikonte tendencën eurokomuniste 
të disa partive komuniste në Evropën 
Perëndimore, duke iu bashkuar debatit 
teorik e politik që eurokomunizmi kishte 
shkaktuar si në bllokun perëndimor po 
ashtu edhe në atë lindor. Gjatë gjysmës së 
viteve 70 të shekullit të kaluar, në kohën 
kur partitë komuniste të Italisë, Francës dhe 
Spanjës po eksperimentonin me strategjinë 
e re politike, që u quajt eurokomunizëm, 
Enver Hoxha e shkëputi Shqipërinë nga 
aleati i saj i fundit i rëndësishëm, Kina, 
dhe vendosi të ndiqte kursin e izolimit, në 
emër të ruajtjes së pastërtisë së marksizëm-
leninizmit. Gjithsesi, libri i Hoxhës mbi 
eurokomunizmit dëshmon se ai e shihte 
variantin shqiptar të komunizmit si pjesë të 
komunizmit evropian dhe botëror. Madje 
botimi i librit në gjuhës të huaj tregonte 
se PPSH-ja pretendonte që në aspektin 
ideologjik të kishte zërin e vet të veçantë, atë 
të mbrojtjes së ortodoksisë së marksizëm-
leninizmit nga “revizionizmi”. Hoxha 
vazhdimisht theksonte se rruga që po 
ndiqte Shqipëria për ndërtimin e socializmit 
me forcat e veta ishte konform marksizëm-
leninizmit. Meqenëse ishin partitë e tjera 
komuniste ato që ishin shmangur e kishin 
rënë në revizionizëm, atëherë roli i PPSH-së 
mbetej ai i pararojës revolucionare që duhej 
marrë si shembull nga lëvizja komuniste 
në Evropës dhe në mbarë botën. Në 
gjykimin e tij, edhe eurokomunizmi nuk 
mund të ishte tjetër veçse shfaqje e re e 
revizionizmit të vjetër, i po atij “mëkati” 
ndaj ortodoksisë ideologjike që kishin 
kryer më parë partitë sovjetike e kineze. 
Me gjithë dogmatizmin e Hoxhës, disa nga 
argumentet e tij qëlluan në shenjë, sepse, 
siç e shtjellojmë më poshtë në këtë artikull, 
partitë komuniste të Spanjës, Italisë dhe 
Francës po largoheshin edhe formalisht nga 

pozitat e marksizëm-leninizmit, në emër 
të mbajtjes gjallë të projektit komunist në 
situatën e atëhershme ndërkombëtare dhe 
të brendshme në secilin vend. 

Në këtë artikull, ne marrim në shqyrtim 
kritikën e Hoxhës ndaj eurokomunizmit, 
duke e vendosur në raport me zhvillimet 
politike dhe ndërkombëtare që në vitet 1960-
1970 çuan në lindjen e eurokomunizmit 
dhe në raport me debatet teorike e politike 
që ai shkaktoi në të dy blloqet e Luftës 
së Ftohtë. Artikulli është i organizuar 
në disa pjesë. Në të parën përshkruajmë 
historinë e shkurtër të eurokomunizmit, 
që nga lindja e tij në vitet 1970 e deri 
në zbehjen e tij në fillim të viteve 1980. 
Historia e eurokomunizmit ka në qendër 
manovrimet e tri partive komuniste në 
Evropën Perëndimore, të partisë italiane, 
të partisë franceze dhe të asaj spanjolle, 
prandaj vëmendja jonë do të përqendrohet 
në kontekstet politike kombëtare që i shtynë 
ato të kërkonin një rrugë “evropiane” 
për komunizmin. Pjesa e dytë përmban 
kritikën e Hoxhës ndaj eurokomunizmit, 
ashtu si ajo shfaqet te librat Eurokomunizmi 
është antikomunizëm dhe Imperializmi dhe 
revolucioni (1978). Pjesa e fundit e artikullit 
përmban përfundimet e hulumtimit tonë. 

Ngritja dhe rënia e eurokomunizmit
 
Termi “eurokomunizëm” u shpik nga 

gazetarët në fillimet viteve 1970, përpara 
se sa ai të pranohej si përcaktim i kursit 
të ri të tri partive të mëdha komuniste në 
Evropën Perëndimore: Partia Komuniste 
Franceze (PKF), Partia Komuniste Italiane 
(PKI) dhe Partia Komuniste e Spanjës 
(PKS). Në vitet 1975-1977 këto parti 
mbajtën një sërë takimesh me njëra-tjetrën 
për të harmonizuar qëndrimet e strategjitë, 
dhe “eurokomunizmi” u përqafua prej 
tyre si emërtesë e përshtatshme për t’i 
dalluar prej varianteve të komunizmit në 
Evropën Lindore, Bashkimin Sovjetik, 
Amerikën Latine dhe Azinë Lindore. 
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Termi u shfaq në librin Eurokomunizmi 
dhe shteti të udhëheqësit të PKS, Santiago 
Karillo [Santiago Carillo] dhe më pas 
u miratuan në takimin e tri partive në 
Madrid në mars 1977 (Aspaturian, 1980: 
6). Eurokomunizmi lindi më shumë si një 
aleancë e këtyre tri partive evropiane se sa 
një lëvizje me një program të veçantë. Ai 
u pa si një emërtesë në tendencat e tyre 
për të pranuar pluralizmin perëndimor, 
për të zgjeruar përkrahjen elektorale dhe 
për t’u distancuar nga tutela sovjetike. 
Këto tendenca ishin zhvilluar në mënyrë 
të pavarur në secilën parti qysh në vitet 
1960, megjithatë, në vitet 1970 të tria 
partitë eurokomuniste shpallën se ndiqnin 
disa parime të përbashkëta, si p.sh. njohja 
e së pavarësisë për secilën parti për të 
zbatuar doktrinën komuniste sipas kushteve 
specifike në secilin vend; përkushtim ndaj 
vlerave të demokracisë dhe pluralizmit; 
heqja dorë nga revolucioni dhe diktatura e 
proletariatit si mjete për krijimin e shoqërisë 
komuniste; përparësi do të kishte gjetja e 
gjuhës së përbashkët me parti dhe forca 
shoqërore “progresiste” brenda vendit ndaj 
ruajtjes së lidhjeve të posaçme ideologjike 
me Bashkimin Sovjetik (po aty: 11). Vetë 
termi “eurokomunizëm” mund të merrej si 
një kritikë e nënkuptuar ndaj “socializmit 
real” në Bashkimin Sovjetik dhe në shtetet 
e Evropës Lindore. Modeli sovjetik fundit 
nuk mund të ishte i vlefshëm për shoqëritë 
e zhvilluara perëndimore, sepse këtyre u 
nevojitej një komunizëm i pajtueshëm me 
kushtet e brendshme. Për më tepër, me anë 
të “eurokomunizmit”, tre partitë kërkonin 
të tregonin se aspektet e shëmtuara të 
mënyrës se si komunizmi ishte zbatuar 
në lindje të kontinentit buronin nga 
prapambetja historike e Rusisë dhe nuk 
ishin pasoja të pashmangshme të zbatimit 
të marksizmit kudo dhe kurdoherë 
(Willetts, 1981: 5). 

Me nisjen e Luftës së Ftohtë një 
kordon sanitar u zbatua ndaj partive 
komuniste në Evropën Perëndimore. 

Meqenëse ato i bindeshin orientimeve të 
Bashkimit Sovjetik dhe synonin përmbysje 
revolucionare, partitë komuniste nuk mund 
të mbaheshin për partnerë të besueshëm 
nga partitë e sistemit pluralist, e aq më 
pak të pranoheshin në qeverisje. Izolimi 
politik ndikoi që pesha elektorale e partive 
komuniste të ulej, së bashku me numrin 
e anëtarëve. PKF-ja, e cila në vitin 1945 
ishte le premier parti de France me njëzet 
e gjashtë për qind të votave kombëtare, 
në vitet 1950 pësoi rënie në numrin e 
përkrahësve dhe anëtarëve (Ross, 1980: 
16-17). PKI-ja në vitet e para të pasluftës 
numëronte dy milionë anëtarë, mirëpo në 
vitet 1954-1968 anëtarësia ra me tridhjetë 
për qind dhe, çka ishte më e rëndësishme se 
sa pakësimi i anëtarëve, ajo nuk arriti që të 
parashikonte dhe të udhëhiqte aktivizimin 
e punëtorëve dhe të rinisë në vitet 60, gjë 
që e kompromentoi vetimazhin e PKI-së 
si forca pararojë dhe më përparimtare e 
shoqërisë italiane (Barkan, 1980: 57-59). 
Gara me partitë socialiste për udhëheqjen 
e krahut të majtë të spektrit politik dhe 
rifitimi i besimit e i votave të punëtorëve 
dhe studentëve i shtynë PKF-në dhe 
PKI-në në një rivlerësim të pozicionit të 
tyre ideologjik. Megjithatë, ishte partia 
spanjolle ajo që nisi shkëputjen nga ndikimi 
i Moskës. Duke shpresuar që PKS-ja të 
pranohej si parti e ligjshme në një Spanjë 
demokratike, udhëheqja e saj në mërgim 
gjatë viteve 60 ishte më e gatshme nga 
të trija partitë që të braktiste tutelën 
sovjetike. Të tria partitë, duke e marrë në 
sy faktin se revolucioni në Perëndim nuk 
pritej të ndodhte, i përqendruan energjitë 
te mjetet demokratike për të ardhur në 
pushtet. Mirëpo për këtë atyre iu desh që 
ta përshtasnin programin dhe strategjitë 
zgjedhore botëkuptimeve dhe interesave 
të votuesve, dhe jo vetëm atyre të klasës 
punëtore. Modeli sovjetik i socializmit nuk 
ishte tërheqës për shoqëritë perëndimore të 
viteve 60. Edhe intelektualët majtistë, të 
cilët në parim do të dëshironin vendosjen 
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e një rendi socialist në vendet e tyre, 
nuk ishin të gatshëm që të pranonin 
kontrollin burokratik, mungesat materiale 
dhe humbjen e lirive të njeriut, siç ndodhte 
në Evropën Lindore. Për ca kohë ata e 
mbajtën shpresën te varianti maoist i 
komunizmit apo te ai kubanez, por shpejt 
e kuptuan se edhe këta nuk ofronin ndonjë 
model për t’u imituar në Perëndim. Për më 
tepër, kultura rebele rinore që lulëzoi me 
ngjarjet e vitit 68 në Evropën Perëndimore 
dhe në SHBA refuzonte “totalitarizmin” 
e shoqërive industriale, qofshin këto 
kapitaliste apo socialiste. Përshtatja me 
këto ndryshime të brendshme, i vuri partitë 
komuniste në një pozitë kontradiktore: 
në njërën anë ato duhej t’i provonin 
elektoratit përkushtimin ndaj demokracisë, 
respektin për ligjshmërinë dhe sovranitetin 
kombëtare, dhe në të njëjtën kohë atyre 
u duhej që të mbronin kredencialet 
revolucionare dhe të kujdeseshin për 
mitin e solidaritetit internacionalist me 
“kampin socialist” dhe me lëvizjen botërore 
komuniste (Pons, 2014: 256-257, 272). 

Partitë eurokomuniste e kishin të 
qartë se në situatën e Luftës së Ftohtë 
as që mendohej se ato do të mund të 
merrnin pushtetin me anë të zgjedhjeve, 
prandaj vendosën që rruga e duhur do të 
ishte krijimi i koalicioneve me socialistët 
dhe parti të tjera “borgjeze”. Kjo strategji 
ishte ndryshe nga ajo e “frontit popullor” 
që u ndoq në mesin e viteve 1930, sipas 
direktivës së Kominternit. Në atë kohë 
partitë komuniste bashkëpunuan me partitë 
socialiste dhe liberale për të kundërshtuar 
fashizmin. Partitë komuniste nuk hoqën 
dorë nga ideologjia revolucionare, qëllimi 
i krijimit të një shoqërie socialiste sipas 
modelit sovjetik, as nga roli udhëheqës 
që Partia Komuniste e Bashkimit Sovjetik 
(PKBS) kishte në lëvizjen komuniste 
botërore (Menashe, 1980: 296). Kurse në 
rrethanat e pasluftës, strategjia e ndërtimit 
të koalicioneve me parti të tjera u shoqërua 
me shndërrimin e misionit dhe të retorikës 

së partive eurokomuniste, sepse atyre u 
duhej që të provonin se nuk ishin dora e 
zgjatur e BS-së në gjirin e Perëndimit dhe se 
interesat kombëtare kishin për ta përparësi 
ndaj internacionalizmit proletar. Në fakt, që 
nga denoncimi që Hrushovi i bëri krimeve 
të Stalinit, tri partitë eurokomuniste 
kishin eksperimentuar zbatimin e parimit 
të rrugëve të pavarurua kombëtare drejt 
socializmit dhe deri diku ishin distancuar 
nga PKBS-ja. Një ngjarje që shërbeu për 
ndarjen e rrugëve midis tyre dhe PKBS-
së ishte Pranvera e Pragës dhe pushtimi 
i Çekosllovakisë nga trupat e Paktit të 
Varshavës në vitin 1968. Vija reformuese 
e Dubçekut në Çekosllovaki, që synonte 
“socializmin me fytyrë njerëzore”, u ndoq 
me interes nga elementet më liberalë në 
partitë komuniste të Perëndimit. Përfaqësues 
të PKI-së, PKF-së dhe PKS-së shprehën në 
raste të ndryshme miratimin e tyre për 
reformat e Dubçekut, dhe Pranvera e Pragës 
mund të konsiderohet si pararendëse e 
eurokomunizmit. Tri partitë eurokomuniste 
së bashku me parti të tjera komuniste të 
Perëndimit u kundërshtuan ndërhyrjen e 
Paktit të Varshavës në Çekosllovaki dhe u 
mobilizuan për të ndihmuar disidentët çekë 
që kërkuan strehë në Perëndim (Valenta, 
1980: 170-171). 

Pas vitit 1968, PKF-ja, e udhëhequr 
Zhorzh Marshe [Georges Marchais] filloi 
të ndjekë një rrugë të pavarur nga Moska, 
duke synuar afrimin me socialistët francezë. 
Ajo refuzoi që të dërgonte përfaqësues në 
kongresin e 25-të të PKBS-së, me arsyetimit 
se midis dy partive ekzistonin “mospajtime 
të thella”. Por ishte PKS-ja ajo që e ngrinte 
më shumë zërin kundërshtues ndaj Moskës, 
aq sa në vitin 1976 Santiago Karillo 
deklaronte se “për shumë vite Moska ishte 
Roma jonë. Ne flisnin për Revolucionin 
e Tetorit si të ishte Krishtlindja jonë. Ajo 
ishte periudha e fëmijërisë sonë. Sot ne 
jemi të rritur” (cit. te Godson and Haseler, 
1978: 99). Për sa i përket PKI-së, vija e 
pavarur prej Moskës i ka rrënjët ideologjike 
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te Memorandumi i Jaltës i sekretarit të 
përgjithshëm të partisë, Palmiro Toliati 
[Palmiro Togliatti], dokument që u botua 
menjëherë pas vdekjes së tij në vitin 
1964. “Pavarësimi” ideologjik i partive 
eurokomuniste prej PKBS-së do të thoshte, 
në radhë të parë, refuzim i leninizmit. 
Sipas rishikimit të doktrinës nga ana e 
partive eurokomuniste, leninizmi u ul në 
gradë, duke u vlerësuar vetëm për rolin e 
tij në revolucionin rus. Situata e ndryshme 
në Evropën Perëndimore kërkonte që 
komunistët t’i referoheshin burimeve të 
tjera teorike dhe jo vetëm Leninit, i cili 
gjithsesi vijoi të nderohej si një revolucionar 
marksist dhe themelues i BS-së. Për 
shembull, sekretari i përgjithshëm i PKI-
së, Enriko Berlinguer [Enrico Berlinguer], 
thoshte se ideologjia e partisë ndikohej jo 
vetëm prej Marksit, Engelsit dhe Leninit, 
por edhe nga Makiaveli, Vikoja, Kavuri 
dhe Labriola (Menashe, 1980: 301-307).

Në aspektin organizativ, partitë 
eurokomuniste e braktikës politikës e 
kuadrit dhe e hapën anëtarësinë për shtresa 
më të gjera shoqërore, duke përfshirë 
punonjësit e jakave të bardha. Ato gjithashtu 
përfshinë në programet e tyre çështje që 
nuk kishin të bënin me luftën e klasave, si 
çështjet gjinore, marrëdhëniet etnike, fenë, 
apo ekologjinë (Eley, 2002: 416). Këto 
ndryshime në mënyrë të pashmangshme 
prekën identitetin e tyre të deriatëhershëm 
si parti revolucionare të klasës punëtore 
dhe bënë që ato t’u ngjanin gjithnjë e më 
shumë kushërinjve të tyre socialistë. Duke 
e ndjerë rrezikun e humbjes së një profili 
të përveçëm politik, partitë eurokomuniste 
u detyruan që të theksonin dallimet 
që kishin me socialistët edhe pse në të 
njëjtën kohë po kërkonin bashkëpunimin 
me ta. Për shembull, Karrillo thoshte se 
eurokomunistët kërkonin shndërrimin 
e shoqërisë kapitaliste dhe jo thjesht 
menaxhimin e saj, që ishte synimi i social-
demokratëve. Mirëpo, eurokomunistët 
duhej t’i jepnin përgjigje kontradiktës midis 

deklaratave të tyre për demokracinë dhe 
misionit që kishin për shndërrimin tërësor 
të shoqërisë. Nëse komunistët vinin në 
pushtet, a do të pranonin ata një kthim 
mbrapa në mënyrat “e vjetra” kapitaliste, 
nëse zgjedhësit do t’i çonin sërish në 
opozitë? Kur të merrnin pushtetin, a do 
ta quanin opozitën kundërrevolucionare? 
Kundërshtarët e komunistëve nuk i bindte 
mbulesa e “eurokomunizmit” dhe ata vinin 
thonin se në thelb filozofia e komunistëve 
mbetej e njëjtë: kapitalizmi ishte vetëm një 
etapë e zhvillimit historik drejt socializmit 
dhe kapërcimit të “demokracisë borgjeze” 
(Godson & Haseler, 1978: 84).

Përshtatja me situatën e brendshme 
politike nuk mjaftonte, sepse partive 
komuniste u duhej të sqaronin qëndrimin 
e tyre mbi situatën ndërkombëtare: 
rivalitetin midis dy blloqeve, anëtarësimin 
e vendeve të tyre në NATO dhe në 
Tregun e Përbashkët Evropian. Partitë 
eurokomuniste jo vetëm që u detyruan 
që të braktisnin kundërshtimin e tyre të 
mëparshëm ndaj NATO-s, por filluan të 
argumentonin se ekzistenca e NATO-s 
në Evropën Perëndimore e drejtpeshonte 
Traktatin e Varshavës në Evropën Lindore, 
duke bërë të mundur vazhdimin e detantës 
midis dy fuqive dhe ruajtjen e paqes në 
kontinent. Berlingueri jepte garanci se 
pjesëmarrja e komunistëve në qeveri nuk do 
ta rrezikonte anëtarësinë e Italisë në NATO. 
Në një intervistë të botuar në qershor 
të vitit 1976, kur u pyet nëse NATO-ja 
mund të ishte një mbrojtëse për realizimin 
e socializmit në kushte të lirisë, ai u përgjigj 
si më poshtë: 

Kjo është një arsye shtesë pse nuk e dëshiroj 
tërheqjen e Italisë nga Pakti i Atlantikut, dhe 
jo vetëm sepse tërheqja jonë do të prishte 
drejtpeshimin ndërkombëtar. Unë ndjehem 
më i sigurt këtu... atje, në Lindje, ndoshta 
do të donin që ne ta ndërtonim socializmin 
ashtu si u pëlqen atyre. Mirëpo edhe këtu, 
në Perëndim, disa njerëz nuk duan të na lënë 
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që ta ndërtojmë atë, edhe kur ne e bëjmë 
këtë duke respektuar lirinë. E kuptoj që nga 
ana jonë është paksa me rrezik ndjekja e një 
rruge që jo gjithmonë vlerësohet, si këtu, si 
atje (cit. te Sassoon, 2010: 582). 

PKF-ja, edhe pse gjatë negociatave për 
një program të njëjtë zgjedhor me socialistët 
kishte propozuar tërheqjen e Francës nga 
NATO, më vonë u shpreh e gatshme që 
të merrte pjesë në një qeveri që nuk do 
të ishte kundër aleancës. Argumenti i 
PKS-së për të mos kundërshtuar bazat 
ushtarake amerikane në Spanjë ishte prania 
e trupave sovjetike në Çekosllovaki. Ajo 
e lidhte çështjen e bazave në Spanjë me 
betejën kundër të dy blloqeve ushtarake 
ndërkombëtare: bazat do të mbylleshin 
atëherë kur në Evropë të mos kishte 
më luftë të ftohtë midis dy kampeve. 
PKS-ja në parim ishte kundër hyrjes së 
Spanjës në NATO, sepse kjo do të rriste 
tensionet midis dy blloqeve ushtarake në 
Evropë. Megjithatë, meqenëse ajo ishte 
zotuar të zbatonte parimet demokratike, 
nuk do ta kundërshtonte anëtarësinë 
e vendit në NATO në qoftë se do ta 
miratonte parlamenti. Në këtë mënyrë, 
të tria partitë eurkomuniste hoqën dorë 
nga refuzimi i mëparshëm kategorik ndaj 
NATO-s, por ndërkohë në ligjërimin e tyre 
ruajtën pozitën kontradiktore se SHBA-ja 
ishte agresive e imperialiste në Evropë, 
kurse Pakti i Varshavës ishte një aleancë 
mbrojtëse (Godson & Haseler, 1978: 
105-109; Rodriguez-Ibanez, 1980: 84; 
Willetts, 1981: 18). 

Qëndrimi i mëparshëm i partive 
komuniste perëndimore ndaj Tregut të 
Përbashkët Evropian nuk dallonte nga ai 
i BS-së. Tregun e Përbashkët ato e shihnin 
si vegël të imperializmit perëndimor dhe i 
bojkotonin institucionet e tij. Megjithatë, 
që nga gjysma e dytë e viteve 1960, partitë 
komuniste italiane dhe franceze filluan ta 
ndryshojnë qëndrimin e tyre. Edhe pse 
vazhdonin të besonin se Tregu i Përbashkët 

i shërbente interesave të kapitalistëve 
të mëdhenj, ato nuk kërkonin që ai të 
shpërbëhej, por “demokratizimin” e tij 
përmes fuqizimit të Parlamentit Evropian 
dhe me anë të pjesëmarrjes së përfaqësuesve 
të klasës punëtore në institucionet e tij. 
Mospërputhja e interesave kombëtare i 
pengoi partitë eurokomuniste që të dilnin 
me një strategji të përbashkët lidhur me 
integrimet evropiane. PKF-ja mbronte 
interesat e prodhuesve francezë të verërave 
kundër atyre spanjollë dhe, për pasojë, 
kundërshtonte hyrjen e Greqisë, Spanjës 
dhe Portugalisë në Komunitetin Ekonomik 
Evropian. Ajo kërkonte që fuqia e Këshillit 
të Ministrave të ishte më e madhe se sa ajo 
e Parlamentit Evropian. Ndryshe nga PKF-
ja, PKI-ja e përkrahte demokratizimin e 
institucioneve mbikombëtare evropiane 
përmes një parlamenti më të fuqishëm 
se ai ekzistues. PKS-ja e konsideronte 
anëtarësimin e vendit në bashkësitë evropiane 
si mbrotjen më të mirë për demokracinë e re 
spanjolle (Johnstone, 1980: 381-383; Seton-
Watson, 1981: 150). 

 Ndarja e partive eurokomuniste nga 
vija e Moskës u duk qartë në konferencën 
e partive komuniste evropiane që u mbajt 
në Berlinin në vitin 1976. Dokumenti 
përfundimtar i konferencës e pasqyronte 
larminë e qëndrimeve lidhur me lëvizjen 
komuniste ndërkombëtare. Aty togfjalëshi 
“internacionalizmi proletar” u zëvendësua 
nga togfjalëshi “bashkëpunimi vullnetar 
dhe solidariteti”. Bashkëpunimi vullnetar 
dhe solidariteti i partive komuniste të 
Evropës do të bazohej mbi “parimet 
e barazisë dhe të pavarësisë sovrane të 
secilës prej partive” dhe mbi “respektin 
për zgjedhjen e lirë të rrugëve të ndryshme 
në përpjekjen për ndryshimin shoqëror 
progresiv dhe socializmin” (Triska, 1980: 
74). Partitë eurokomuniste e sfiduan 
rolin udhëheqës së PKBS-së dhe modelin 
sovjetik për ndërtimin e socializmit. 
Gjithashtu, marrëdhëniet e këtyre partive 
me ato të Evropës Lindore, sidomos me 
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partitë e Jugosllavisë dhe të Rumanisë, nuk 
shiheshin më sy të mirë nga PKBS-ja. Pas 
takimit të vitit 1977 të tri partive, PKBS-
ja e shpalli një manifest revizionist librin 
e Karrillos Eurokomunizmi dhe shteti. Vetë 
Brezhnjevi e akuzoi PKI-në se po dorëzohej 
para planeve agresive të NATO-s duke 
mbështetur qeverinë demokristiane në Itali. 
Udhëheqëst sovjetikë i konsideronin të 
papranueshme kritikat e eurokomunistëve 
mbi abuzimet e të drejtave të njeriut 
në kampin sovjetik, aq më tepër që ato 
bëheshin në një kohë kur tensioni midis 
dy blloqeve po rritej (Pons, 2014: 289-
290). Mirëpo polemika sovjetike me 
eurokomunizmin përgjithësisht ishte e 
moderuar, sepse udhëheqja sovjetike 
kërkonte ta shmangte një prishje të 
hapur me partitë perëndimore. Për 
më tepër, gjatë detantit BS-së nuk i 
interesonte një lidhje e ngushtë me partitë 
komuniste perëndimore, sepse kjo do të 
shihej me dyshim dhe do të dëmtonte 
përmirësimin e marrëdhënieve me qeveritë 
perëndimore. Në kushtet e mungesës 
së një kontrolli të drejtpërdrejtë mbi 
partitë e vendeve perëndimore, udhëheqja 
sovjetike mjaftohej që ato përgjithësisht 
e përkrahnin politikën ndërkombëtare të 
BS-së (Willetts, 1981: 2-3).

Eurokomunizmi, si strategji për të 
fituar besimin e zgjedhësve dhe për të 
marrë pjesë në qeverisje, duket se për një 
kohë dha fryte, por në fillimet e viteve 
1980 ishte e qartë se partitë komuniste të 
Evropës Perëndimore nuk do të arrinin 
të qeverisnin dhe se do të ishin socialistët 
ata që do të korrnin më shumë përfitime 
nga bashkëpunimi me komunistët. Në 
vitin 1973 Berlingueri shpalli se skenari 
kilian i përmbysjes me dhunë të qeverisë 
së zgjedhur të Alendes nuk duhej lejuar 
të ndodhte në Itali. Për të përballuar 
kërcënimin nga e djathta e skajshme, 
ai propozoi një aleancë të komunistëve 
jo vetëm me socialistët, por edhe me 
demokristianët, të cilët e quajti “kompromis 

historik”. Demokristianët nuk mund të 
sundonin të vetëm, por as e majta nuk 
mund ta formonte e vetme qeverinë. Në 
këto kushte, paraliza kronike e qeverisjes, 
arsyetonte Berlingueri, ishte e rrezikshme, 
sepse mund të shfrytëzohej nga forcat 
jodemokratike për të provokuar dhunë dhe 
për t’ia hapur derën një grushti shteti, apo 
një ndërhyrjeje të NATO-s të ngjashme me 
atë të Paktit të Varshavës në Çekosllovaki. 
Në zgjedhjet e qershorit të vitit 1976, PKI-
ja fitoi 34.6 për qind të votave, rezultati 
më i lartë i arritur ndonjëherë. PKI-ja ia 
dha votëbesimin qeverisjes së pakicës të 
kryesuar nga demokristianët, megjithëse 
vetë nuk mori pjesë në qeveri. Mirëpo, 
ajo nuk e përdori fuqinë parlamentare 
për ta detyruar qeverinë që të ndërmerrte 
reforma ekonomike e shoqërore në favor 
të punëtorëve. Përkundrazi, ajo madje 
mbështeti paketën e rreptësisë fiskale për 
të kontrolluar inflacionin e shkaktuar nga 
rritja e çmimit të naftës. Aty nga viti 1980, 
entuziazmi për “kompromisin historik” 
ishte shuar, sepse në horizont nuk dukej 
as avancimi i komunistëve drejt qeverisjes 
e as shndërrimi shoqëror i premtuar prej 
tyre (Kowalski, 2006: 166). Përqindja 
e votave kombëtare shënoi veç zbritje. 
Berlingueri doli me tezën e “alternativës 
demokratike” për të tërhequr socialistët në 
një aleancë, mirëpo këta të fundit zgjodhën 
të qeverisnin së bashku me demokristianët.

Në Francë më 1972 PKF-ja, socialistët 
dhe radikalët e majtë miratuan programin 
e përbashkët zgjedhor, i cili përfshinte 
rroga më të larta, zgjerim të skemave të 
mirëqenies shoqërore, strehim nëpërmjet 
fondeve publike, të drejta të barabarta për 
gratë, shtetëzimin e bankave dhe të disa 
industrive kryesore, rritjen e taksave dhe 
reformë politike për të kufizuar pushtetin 
e presidentit e rritur atë të parlamentit. 
Nga ky program ishte e qartë se tashmë 
PKF-ja kishte hequr dorë nga koncepti i 
revolucionit proletar. Në vitin 1976 PKF-ja 
mbështeti kandidaturën e Fransua Miteranit 
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për president të vendit. Nga alenca e spektrit 
të majtë më shumë përfituan socialistët e 
Miteranit, të cilët në vitin 1978 morën më 
shumë vota në zgjedhje se sa PKF-ja. Kjo 
tendencë u përforcua në zgjedhjet e vitit 
1981 ku Partia Socialiste mori 37 për qind 
të votave, ndërsa ajo komuniste 16.1 për 
qind, që ishte përqindja më e ulët që nga 
viti 1945 (po aty: 167; Sassoon, 2010: 541-
542). Duke u ndjerë e rrezikuar në bazën 
e vet shoqërore, përgjigja e PKF-së ishte 
braktisja e eurokomunizmit dhe kthimi 
në rolin e vet tradicional si përfaqësuese e 
klasës punëtore.

Përpjekjet e komunistëve spanjollë 
për bashkimin e së majtës kishin filluar në 
vitet 1950, shumë më herët se sa partia 
italiane dhe ajo franceze ta ndërmerrnin 
këtë strategji. E majta e bashkuar dhe 
pajtimi kombëtar shiheshin si stategjia e 
domosdoshme për të fituar mbështetjen 
popullore të nevojshme për përmbysjen e 
diktaturës së Frankos. Për t’ia arritur kësaj, 
PKS-ja duhej të dëshmonte se e kishte lënë 
mbrapa sektarizmin e saj dhe kundërshtimin 
ndaj “demokracicë borgjeze”. Në vitet 1960 
Karrilo vuri në dyshim legjitimitetin e 
shtetit të drejtuar nga një parti e vetme 
politike dhe e mirëpriti Pranverën e Pragës. 
Në vitin 1972 PKS-ja formalisht hoqi prej 
programit diktaturën e proletariatit dhe 
pranoi se modeli sovjetik nuk mund të ishte 
i vetmi për ndërtimin e socializmit. Gjatë 
tranzicionit demokratik, Karrillo u detyrua 
të bënte kompromise të tjera në këmbim 
të përfshirjes së PKS-së si parti e ligjshme 
në garën demokratike. Këto kompromise 
ishin pranimi i formës monarkike të 
shtetit, mbështetja e asamblesë kushtetuese, 
braktisja e radikalizmit dhe e marksizëm-
leninizmit, miratimi për një program të 
rreptësisë fiskale, që do të thoshte kufizim 
të rritjes së pagave. Moderimi i PKS-së 
nuk solli rezultat sepse shumica e votuesve 
përkrahën socialistët. Në zgjedhjet e vitit 
1982 PKS-ja mori më pak se katër për qind 
të votave. Nga forca kryesore e qëndresës 

gjatë diktaturës, PKS-ja në demokraci u 
dërgua në cep të politikës (Eley, 2002: 413; 
Kowalski, 2006: 168-170). Karrillo dha 
dorëheqjen dhe në vitin 1985 u përjashtua 
nga komiteti ekzekutiv i partisë.

Parë në retrospektivë,  episodi 
i eurokomunizmit pati rëndësi për 
konsolidimin e demokracive perëndimore. 
Duke braktisur rrugën revolucionare 
dhe duke u sjellë si parti të sistemit 
demokratik, eurokomunistët i fuqizuan 
forcat demokratike dhe ndihmuan në 
bllokimin e forcave të skajshme në të dy 
anët e spektrit politik. Koalicionet e gjera 
që ata mbështetën penguan rikthimin e 
diktaturës ushtarake në Spanjë, ndërhyrjen 
e mundshme të ushtrisë në politikën italiane 
dhe zvogëluan ndikimin e grupeve terroriste. 
Eurokomunistët dështuan në reformimin e 
komunizmit për ta bërë tërheqës për votuesit 
perëndimorë. Largimi nga tutela sovjetike, 
zhveshja nga trashëgimia ideore marksiste-
leniniste dhe zëvendësimi i “socializmit” 
me “demokracinë” i mjegulluan dallimet 
midis partive komuniste dhe atyre 
socialiste. Këto të fundit, duke pasur 
rrënjë më të konsoliduara në sistemin 
liberal-demokratik, dolën fituesit e vërtetë 
të aleancave të përkohshme me partitë 
komuniste. Eurokomunizmi nuk arriti të 
bëhej një vizion alternativ i komunizmit 
në Evropën Perëndimore në kohën kur 
“socializmi real” po shkonte drejt fundit 
të tij në Evropën Lindore. Duke i parë 
si dukuri të lidhura, eurokomunizmi dhe 
perestrojka rezultuan të ishin kënga e 
mjelmës e komunizmit në Evropë. 

  
Qëndrimi i PPSH-së ndaj 
eurokomunizmit

Partia e Punës e Shqipërisë (PPSH) 
refuzoi të ndiqte kursin e destalinizimit 
që Hrushovi shpalli në Kongresin e 20-të 
të PKBS-së. Duke shfrytëzuar çarjen mes 
BS-së dhe Kinës, Enver Hoxha u mbështet 
tek e dyta dhe sulmoi hapur udhëheqjen 
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“revizioniste” të PKBS-së. Pas pushtimit 
të Çekosllovakisë më 1968 Shqipëria doli 
nga Traktati i Varshavës. Aleanca me Kinën 
zgjati derisa kjo e fundit filloi të afrohej 
me SHBA-në. Kursi i ri i Shqipërisë do 
të ishte ndërtimi i socializmit me forcat 
e veta, që do të thoshte vetizolim thuajse 
i plotë në marrëdhëniet ndërkombëtare. 
Hoxha e kundërshtonte detantën në Evropë 
midis dy superfuqive dhe besonte në 
mënyrë dogmatike se antagonizmat klasore 
dhe rivalitetet në arenën ndërkombëtare 
po krijonin një klimë të favorshme për 
revolucione në mbarë botën. Këtë besim ai 
e shprehu te libri Imperializmi dhe revolucioni: 

Partia e Punës e Shqipërisë, duke u nisur 
nga teoria leniniste e revolucionit, nxjerr 
konkluzionin se sot situata në botë është 
në përgjithësi revolucionare, se në shumë 
vende kjo situatë është pjekur ose po piqet 
me shpejtësi, kurse në vend të tjera ky 
proces ndodhet në zhvillim... Në përgjithësi 
gjendja i ngjan sot një vullkani në erupsion, 
një zjarri që përvëlon, zjarr që do të djegë 
pikërisht klasat e larta sunduese, shtypëse e 
shfrytëzuese (1978: 147-148). 

Në këtë situatë revolucionare, Hoxha 
mendinte se roli i Shqipërisë duhej të ishte 
ai i mbajtësit të flakadanit të revolucionit në 
Evropën, përballë “bllokadës imperialiste-
revizioniste”. Ndërsa roli i udhëheqësit 
të PPSH-së do të ishte ai i ruajtësit dhe i 
vazhduesit të traditës komuniste të nisur 
nga Marksi dhe të përmbyllur nga Stalini. 
Pretendimi i tij për të qenë një teoricien 
marksist i përmasave ndërkombëtare 
shfaqet në faqet e dy librave që ai shkroi në 
këtë periudhë, Imperializmi dhe revolucioni 
dhe Eurokomunizmi është antikomunizëm. 

Te Imperializmi dhe revolucioni, Hoxha e 
ndante botën midis forcave të imperializmit 
dhe revizionizmit në njërën anë dhe forcave 
të revolucionit në anën tjetër. Sipas tij, 
potenciali i revolucioneve ekzistonte në 
shumë rajone të botës në vitet 1970, për 

shkak të krizës së përgjithshme të sistemit 
kapitalist dhe të procesit të shkolonizimit. 
Mirëpo revizionizmi modern përpiqej që të 
bllokonte kryengritjen e prolatarëve dhe të 
popujve, sepse nën maskën e komunizmit ai 
në të vërtetë mbronte interesat e përbashkëta 
të klikave revizioniste me klasën kapitaliste. 
Në krye të revizionistëve ishin vënë 
Hrushovi dhe rrethi i tij. Hoxha shkruante 
se pas tradhëtisë së Titos në Jugosllavi, 
“dalja e grupit revizionit të Hrushovit ishte 
fitorja më e madhe politike dhe ideologjike 
e strategjisë së imperializmit pas Luftës së 
Dytë Botërore” (po aty: 17). Sipas Hoxhës, 
revizionizmi hrushovian i marksizëm-
leninizmit në marrëdhëniet ndërkombëtare 
përkthehej në social-imperializëm. Traktati 
i Varshavës ngjante si dy pika uji me 
NATO-n, kurse marrëdhënia ekonomike 
e BS-së me anëtarët e tjerë të Këshillit për 
Ndihmë Ekonomike Reciproke ishte një 
“politikë tipike neokolonialiste” (po aty: 
33-34). Më pas vinte revizionizmi kinez, që 
kërkonte ta kthente Kinën në një superfuqi 
të tretë, por që nuk mund ta realizonte 
këtë pa ndihmën dhe aleancën e SHBA-
së, gjë që do të thoshte se Kina realisht 
e kishte braktisur çështjen e komunizmit 
(po aty: 335-336). Në këtë vazhdë, Hoxha 
denonconte edhe eurokomunizmin në 
Evropën Perëndimore, i cili, sipas tij, ishte 
pjesë e një strategjie të përbotshme për 
përçarjen e proletariatit:

“Eurokomunizmi” është një rrymë e re 
pseudokomuniste që është edhe s’është 
në kundërshtim me bllokun revizionist 
sovjetik... “Eurokomunistët” mund të 
bashkohen me cilindo, me përjashtim të 
atyre që luftojnë për triumfin e revolucionit 
dhe për pastërtinë e ideologjisë marksiste-
leniniste. Të gjitha rrymat revizioniste, 
oportuniste, socialdemokrate punojnë si e 
si që të ndihmojnë superfuqitë në veprimet 
djallëzore për shtypjen e revolucionit dhe të 
popujve... Ato punojnë që të çorodisin dhe 
të përçajnë proletariatin dhe aleatët e tij, se 
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e dinë që të ndarë e të përçarë në luftëra 
fraksionale këta nuk do të mundin të krijojnë 
as brenda një vendi, as në platformën 
ndërkombëtare atë unitet ideologjik, politik 
dhe luftarak që është i domosdoshëm për të 
përballuar sulmet e kapitalizmit botëror në 
kalbëzim (po aty: 62-63). 
 
Askund në libër Hoxha nuk jepte 

shkaqet shoqërore dhe politike që çuan 
në zhvillimin e “revizionizmit modern” në 
shtetet socialiste dhe në shumicën dërrmuese 
të partive komuniste në mbarë botën. Ai 
ia hidhte fajin sjelljes “oportuniste” dhe 
dëshirës së udhëheqësve të partive për 
pushtet. Në leximin e Hoxhës, sjellja e tyre 
ishte faktori subjektiv që nuk përkonte me 
faktorët objektivë strukturorë, që ishin 
në favor të forcave revolucionare dhe që 
tregonin vlefshmërinë e tezës së Leninit 
mbi imperializmin (po aty: 137, 147-151). 
Meqenëse problemi qëndronte te “tradhtia” 
e udhëheqësve të partive komuniste, 
atëherë detyra e komunistëve të vërtetë 
ishte krijimi i partive të reja marksiste-
leniniste, të cilat do të kundërshtonin 
revizionizmin dhe do të udhëhiqnin masat 
drejt revolucionit proletar në secilin shtet. 
Siç kishte parashikuar Lenini, revolucionet 
fillimisht do të ndodhnin në vendet që ishin 
hallkat më të dobëta të zinxhirit kapitalist 
(po aty: 66-68, 137, 142-147, 207). Me 
fjalë të tjera, Hoxha kërkonte përsëritjen e 
strategjisë që kishin ndjekur bolshevikët në 
prag të Revolucionit të Tetorit. Elementi 
i ri që ai i shtonte analizës leniniste ishte 
vlefshmëria e strategjisë edhe për vendet 
socialiste, ku revolucioni duhej të ndodhte 
sërish: “Ligji i revolucionit është edhe aty 
[vendet revizioniste] njësoj veprues si në 
çdo vend tjetër borgjez” (po aty: 153).

Imperializmi dhe revolucioni hodhi 
themelin për kritikën më të hollësishme 
të Hoxhës ndaj eurokomunizmit në librin 
Eurokomunizmi është antikomunizëm. Në 
fillim të librit, ai përsëriste mantrën e situatës 
revolucionare në botë, gjë që do të thoshte 

se përmbysja e socializmit në BS nuk do të 
thoshte disfatë për marksizëm-leninizmin 
(Hoxha, 1980: 4-5). Pikërisht kjo ishte 
arsyeja, argumentonte ai, pse disa parti 
revizioniste në Evropën Perëndimore po e 
sulmonin marksizëm-leninizmin. Hrushovi 
nuk kishte guxuar ta sulmonte hapur, 
prandaj kritikat e tij i drejtoheshin vetëm 
figurës së Stalinit. Ndërsa eurokomunistët i 
drejtonin shigjetat e tyre te leninizmi, sepse 
ata, sikurse Hrushovi para tyre, “duan të 
godasin teorinë dhe praktikën e revolucionit 
proletar” (po aty: 10). Sipas Hoxhës, 
eurokomunistët propagandonin se nuk 
ishte koha e përshtatshme për revolucion, 
prandaj nevojiteshin mjete paqësore 
për marrjen e shtetit dhe krijimi e një 
shoqërie socialiste. Mirëpo, thoshte Hoxha, 
detanta e sovjetikëve me kapitalizmin 
solli pasoja të rënda për komunistët dhe 
revolucionarët në mbarë botën. Komunistët 
dhe popujt e Indonezisë, Kilit etj., vuajtën 
në kurrizin e tyre “bashkëjetesën paqësore” 
të revizionistëve sovjetikë, vetëm e vetëm 
që këta të fundit të ndanin botën dhe ta 
sundonin bashkarisht me imperialistët 
amerikanë (po aty: 55-58).

Hoxha detyrohej të pohonte se kushtet e 
brendshme në shtetet e Evropës Perëndimore 
ishin të favorshme për përhapjen e ideve 
revizioniste. Demokracia borgjeze e pasluftës 
kishte krijuar iluzionin se një rrugë paqësore 
drejt socializmit ishte e mundur: 

Pjesëmarrjen e dy-tre ministrave komunistë 
në qeveritë e pasluftës në Francë e në Itali, 
këto udhëheqje [të partive komuniste] 
e konsideruan jo si  maksimumin e 
koncesioneve formale që bënte borgjezia, 
por si fillimin e një procesi që do të vinte 
gjithnjë në rritje, deri në krijimin e një 
kabineti qeveritar të përbërë krejtësisht prej 
komunistësh (po aty: 79). 

Një faktor tjetër i favorshëm ishte 
rimëkëmbja ekonomike e Evropës 
Perëndimore me anë të Planit Marshall, 
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i cili, sipas Hoxhës, i solli fitime të 
jashtëzakonshme borgjezisë  dhe i 
mundësoi asaj që t’i bënte disa lëshime 
masave punonjëse. Punësimi i plotë dhe 
përmirësimi i standardeve të jetesës krijuan 
iluzionin e pasjes së një sistemi kapitalist 
pa konflikt klasor. Sidomos “aristokracia” 
e klasës punëtore ishte instrumentale në 
përhapjen e revizionizmit. Për pasojë, 
programet e partive komuniste në 
Evropën Perëndimore u reduktuan te idetë 
reformuese, ndërsa revolucioni dhe arritja 
e socializmit u lanë mënjanë. Fitorja e 
revizionistëve në BS, atdheun e socializmit, 
legjitimoi në planin ndërkombëtar kalimin 
e partive komuniste perëndimore drejt 
revizionizmit të hapur (po aty: 81). 

Kjo analizë tregon se për Hoxhën 
partitë komuniste perëndimore ishin 
shndërruar në revizioniste edhe më përpara 
se ato të adoptonin “eurokomunizmin”. 
Vetë-quajta si “eurokomuniste” e partive 
franceze, italiane dhe spanjole do të 
thoshte refuzim nga ana e tyre e teorive 
të Leninit dhe futje në programet e tyre 
të ideve e teorive që Marksi dhe Lenini 
i kishin hedhur poshtë si jokomuniste 
(po aty: 105). Hoxha argumentonte 
se eurokomunizmi nuk ishte thjesht 
formalizimi i tranzicionit të revizionistëve 
drejt pozitave teorike të social-demokracisë. 
Ai do të thoshte më shumë se kaq: 

Braktisja edhe e referimit te marksizëm-
leninizmi nga ana e partive revizioniste, që 
deri më sot e përdornin atë si maskë për 
të mashtruar punonjësit, dëshmon se ato 
kanë filluar një luftë të hapët kundër tij nga 
pozitat e antikomunizmit borgjez. Fakti 
është se në planin ideologjik flamurin e luftës 
kundër marksizëm-leninizmit, socializmit 
e revolucionit sot e mbajnë pikërisht 
eurokomunistët (po aty: 107).

Pas dënimit in toto të eurokomunizmit, 
Hoxha në librin tij orvatej të rrëzonte ato që 
ai i quante si tezat e partive eurokomuniste. 

E para syresh ishte, në formulimin e 
Hoxhës, “shuarja e luftës klasore”, si pasojë 
e shndërrimeve strukturore të kapitalizmit 
në Perëndim. Mosekzistenca e antagonizmit 
klasor nënkuptonte se projekti i një shoqërie 
socialiste mund të ishte tërheqës për 
masat e gjera në Perëndim, përfshirë edhe 
pjesën më të madhe të borgjezisë, prandaj 
duhej që partia komuniste t’i tërhiqte si 
votues potencialë dhe të mos e kufizonte 
strategjinë e vet vetëm te klasa punëtore. 
Hoxha i përgjigjej kësaj teze me anë të 
teorisë së Leninit mbi hegjemoninë e 
proletariatit, e cila është thelbësore jo 
vetëm për revolucionin socialist, por edhe 
për atë demokratik. Ai sillte shembullin e 
Shqipërisë, ku numri i vogël i punëtorëve 
nuk pengoi aspak që kjo klasë të bashkonte 
rreth vetes popullin në luftën për çlirimin e 
atdheut (po aty: 118-122). 

Teza e dytë eurokomuniste që 
kritikonte Hoxha ishte ajo mbi rolin e partisë 
komuniste në shoqëri. Sipas interpretimit të 
tij, partitë eurokomuniste ishin shndërruar 
në parti të masave, sikurse edhe partitë 
liberale e social-demokrate. Kurse Hoxha 
ishte për ruajtjen e natyrës leniniste të 
partisë së kuadrove të përkushtuar që 
janë pararoja e revolucionit (po aty: 122-
124). Teza e tretë eurokomuniste kishte 
të bënte me rolin e shtetit. Me fjalët e 
Hoxhës, eurokomunistët ëndërronin se 
në “socializmin demookratik”, një shoqëri 
hibride kapitalisto-socialiste, shteti dhe 
qeveria do t’u përkisnin “të gjithëve”, por, 
thoshte Hoxha, një “shtet ‘i të gjithëve’, as 
ka ekzistuar dhe as do të ekzistojë” (po aty: 
144), sepse edhe pas revolucionit socialist 
shteti është një mjet për funksionimin e 
diktaturës së proletariatit. Teza e katërt 
kishte të bënte me rrugën demokratike të 
partive eurokomuniste drejt socializmit. 
Hoxha citonte pozicionet e tri partive 
të shprehuara në vitet 1978-1979: 
“Demokracia politike paraqitet si formë 
institucionale më e lartë e organizimit të 
një shteti, bile edhe të një shteti socialist” 
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(PKI, po aty: 149-150); “Demokracia 
është në të njëjtën kohë qëllimi dhe mjeti 
i transformimeve” (Marshe, udhëheqësi 
i PKF-së, po aty: 150); “demokracia 
politike e shoqërore nuk është një rrugë e 
tretë as kapitaliste as socialiste, por është 
një etapë tranzitore midis kapitalizmit 
e socializmit” (PKS, po aty). Sekretari i 
Parë i PPSH-së, këto deklarata i quante 
si mbështetje për demokracinë borgjeze, 
në të cilën vazhdonte shfrytëzimi i klasës 
punëtore. Në përfundim të analizës së tij, 
Hoxha shkruante se eurokomunizmi nuk 
sillte asgjë të re që nuk ishte thënë nga 
revizionistët e parë, si Bernshtajni [Eduard 
Bernstein], dhe që ishte hedhur poshtë nga 
Lenini (po aty: 150-151). 

Më tutje, Hoxha i akuzonte partitë 
eurokomunis te  s i  mbështetëse  të 
imperializmit. Ato përkrahnin pjesëmarrjen 
e vendeve të tyre në NATO dhe agresionet 
e BS-së në Afrikë e Afganistan. Ai nuk e 
pranonte tezën e tyre se NATO ishte një 
organizatë mbrojtëse ndaj agresionit sovjetik 
në Evropë: “Përpjekja e eurokomunistëve 
për të përmendur vetëm funksionin 
antisovjetik të NATO-s dhe për të harruar 
misionin e saj për të shtypur revolucionin 
në Evropën Perëndimore ka për qëllim 
të mashtrojë punonjësit, t’i ndalojë ata të 
shohin realitetin” (po aty: 168). Me fjalë të 
tjera, pranimi nga ana e eurokomunistëve 
i blloqeve imperialiste në Evropë në emër 
të ruajtjes së paqes, nuk ishte thjesht një 
paradoks logjik, por diçka më e rëndë, sepse 
donte të thoshte pranim të hegjemonisë së 
superfuqive kundër interesave kombëtare 
që partitë eurokomuniste shpallnin se 
përfaqësonin. Gjithashtu, Hoxha i akuzonte 
partitë eurokomuniste se duartrokisnin 
aventurat social-imperialiste të BS-së në 
Afganistan, që zhvilloheshin nën flamurin 
e “solidaritetit ndërkombëtar” (po aty: 
180-181). Siç shihet, Hoxha pretendonte 
se PPSH-ja gëzonte një epërsi morale 
ndaj pozitave kontradiktore të partive 
eurokomuniste. Izolimi i Shqipërisë në 

marrëdhëniet ndërkombëtare i jepte 
PPSH-së dhe udhëheqësit të saj lirinë 
për të dënuar njëlloj imperializmin e të 
dyja superfuqive dhe për t’u shfaqur si 
mbrojtës së sovranitetit të shtetit kombëtar. 
Ndërkaq, partitë eurokomuniste e gëzonin 
lirinë për të kritikuar Moskën në sajë të 
sistemit demokratik që ato kritikonin si 
“demokraci borgjeze”. Sikurse e thoshte 
hapur Berlingueri, ato e synonin sistemin 
komunist, por jo kthimin e shteteve të tyre 
në vasale të BS-së. Shtypja e Pranverës 
së Pragës i kishte bërë që ta vlerësonin 
pozitivisht “demokracinë borgjeze” në 
vendet e tyre dhe as që bëhej fjalë që të 
lakmonin një shoqëri të mbyllur socialiste 
si ajo që ekzistonte në Shqipëri. Duke 
dashur ta vazhdonin projektin komunist, 
por pa hequr dorë nga liritë themelore 
kushtetuese që ekzistonin në shtetet e 
tyre, partitë eurokomuniste u detyruan të 
pranonin se modeli i shoqërisë socialiste 
në Evropën Lindore nuk mund të quhej 
si më përparimtari. Hoxha thoshte se 
Shqipëria staliniste ishte “fanari ndriçues” i 
socializmit në Evropë, por shumtë të paktë 
ishin komunistët nëpër Evropë dhe botë që e 
merrnin seriozisht dhe një pretendim të tillë.

Hoxha pretendonte edhe epërsinë 
doktrinare dhe morale të PPSH-së 
ndaj ndryshimit të qëndrimit të partive 
eurokomuniste ndaj Tregut të Përbashkët 
Evropian. Siç e pamë më sipër, ato e 
pushuan kundërvënien ndaj Tregut të 
Përbashkët dhe u mjaftuan me kërkesën për 
demokratizimin e vendim-marrjes brenda 
tij. Ndërsa Hoxha iu përmbajt pozicionit 
“euroskeptik”, duke e parë atë si kërcënim 
për pavarësinë dhe sovranitetin e shtetit 
kombëtar në Evropë: 

Por të pranosh këtë “realitet” [Tregu i 
Përbashkët Evropian] do të thotë të pranosh 
eliminimin e sovranitetit, të traditave 
kulturore e shpirtërore të vendeve të 
veçanta të Evropës në favor të interesave të 
monopoleve të mëdha, të pranosh zhdukjen 
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e personalitetit të popujve evropianë nga 
shoqëritë shumëkombëshe të dominuara 
nga kapitali i madh amerikan (po aty: 172).

Ky qëndrim i Hoxhës ndaj Tregut të 
Përbashkët Evropian bazohej edhe mbi 
politkën e mbështetjes krejtëisht në burimet 
vendase, prej së cilës buronte ndalimi 
kushtetues i marrjes së huave dhe kredive 
nga shtetet e tjera (huatë dhe kreditë e 
mëparshme sovjetike dhe kineze Shqipëria 
i kishte anuluar në mënyrë të njëanshme 
pas ndërprerjes së marrëdhënieve). 

Sot e kemi të vështirë që të gjykojmë 
mbi ndikimin që mund të ketë pasur botimi 
në disa gjuhë të huaja i librit Eurokomunizmi 
është antikomunizëm te partitë e grupimet 
marksiste-leniniste në vendet e tjera. Ajo 
që dimë është se akuzat e Hoxhës mbi 
PKI-në dhe politikën italiane në përgjithësi 
nuk u kapërdinë lehtë nga autoritetet më 
të larta italiane, aq më tepër prej faktit se 
botimi i librit përkonte me periudhën kur 
marrëdhëniet dypalëshe midis Italisë dhe 
Shqipërisë po përmirësoheshin. Diplomacia 
italiane ia shprehu indinjatën e vet asaj 
shqiptare për pjesë të librit që kishin të 
bënin me politikën italiane të pasluftës. Një 
nga pjesët jepet në vijim:

Pas mbarimit të luftës Italia u kthye në 
një kaos, por edhe në një cirk, ku rolin e 
akrobatëve dhe të klounëve e luanin hierarkë 
të rinj, të veshur me petkat e partivetë 
riformuara, me tituj “të ndritshëm”, 
socialistë, socialdemokratë, demokratë-
kristianë, liberalë, komunistë etj... Në qoftë 
se kapitali amerikan ka hyrë me një këmbë 
në vende të ndryshme të Evropës, në Itali 
ai është futur me të dyja këmbët. Kjo ka 
ndodhur sepse borgjezia e këtij vendi është 
më e degjeneruara , më kozmopolitja, më 
pa atdhe dhe më e dhënë pas korrupsionit 
të gjithanshëm (po aty: 192).

Protesta e ambasadorit italian në 
Tiranë u ndoq nga protesta e presidentit 

të republikës italiane, Sandro Pertini, 
dorëzuar ambasadorit të Shqipërisë në 
Romë. Pala italiane e konsideronte të 
papranueshëm “armiqësinë dhe zemërimin 
kundër Italisë” dhe kërkonte shpjegime 
and veçanërisht për pretendimet e Hoxhës 
se qeveritë italiane nuk kishin treguar 
shenja për përmirësimin e marrëdhënieve 
midis dy vendeve. Përgjigja e diplomacisë 
shqiptare ishte se libri i Hoxhës bazohej 
në parimet ideologjike të PPSH-së, se 
në të kritikoheshin udhëheqësit e disa 
partive politike në Itali dhe se ai kurrsesi 
nuk përbante fyerje ndaj popullit italian. 
Ministri i jashtëm shqiptar, Nesti Nase i 
tha ambasadorit italian se Shqipëria do të 
dëshironte që në të ardhmen të shihte një 
Itali socialiste, por këtë çështje duhej ta 
vendoste populli italian dhe se ajo mund të 
realizohej kur një parti e vërtetë komuniste 
do të ekzistonte në politikën italiane. Ai i 
kujtoi ambasadorit se, prej këndvështrimit 
shqiptar, parimet e fqinjësisë së mirë dhe 
të bashkëjetesës në paqe, mbi të cilat 
bazoheshin marrëdhëniet dypalëshe nuk 
do të thonin patjetër edhe bashkëjetesë 
ideologjike (Dhoga, 2012: 192-199). 
Gjithsesi, këto shkëmbime të tendosura 
diplomatike nuk rezultuan me ndërprerjen e 
marrëdhënieve dypalëshe. Shqipëria kishte 
interes të vazhdonte tregtinë me Italinë dhe 
kjo e dyta ishte e interesuar për të mbajtur 
marrëdhënie të mira me Shqipërinë brenda 
kuadrit më të përgjithshëm të politikës së 
saj të jashtme në Mesdhe. 

Përfundim

Eurokomunizmi shkonte përtej 
procesit të destalinizimit që Hrushovi 
ndërmori në BS dhe në Evropën Lindore. 
Ajo që nuk parashikohej prej udhëheqësve 
sovjetikë ishte se partitë komuniste të 
Italisë, Francës dhe Spanjës do ta braktisnin 
edhe leninizmin, sepse do ta konsideronin 
si një strategji të përveçme të revolucionit, 
që kishte pasur sukses në Rusinë cariste, 
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por që kishte pak ose aspak vlerë për 
situatën e pasluftës në Perëndim. Gjatë 
viteve 1970, tre partitë eurokomuniste 
përqafuan demokracinë, pluralizmin politik, 
revolucioni me mjete paqësore e madje edhe 
miratuan anëtarësinë e vendeve të tyre në 
NATO e në Tregun e Përbashkët Evropian. 
Ato synuan krijimin e koalicioneve me 
partitë socialiste dhe të qendrës së djathë, 
koalicione ku partia komuniste kishte një 
pozitë të barabartë me partitë e tjera, ose 
edhe më të ulët se sa ato. Duke shpresuar 
për një fitore zgjedhore të koalicioneve 
ku bënin pjesë, partitë eurokomuniste u 
përpoqën që të bindnin votuesit se ato 
kishin më shumë për zemër interesat 
kombëtare se sa internationalizmin proletar. 
Si rrjedhojë e reformimit të ideologjisë 
dhe të strategjisë, partitë eurokomuniste 
për një farë kohe fituan përqindje të 
konsiderueshme të votave në zgjedhjet 
kombëtare, por kjo tendencë nuk vazhdoi 
gjatë dhe ato nuk arritën të siguronin 
ndërmarrjen e reformave strukturore që 
kishin premtuar. Partitë komuniste si 
pjesë e shumicës parlamentare në Itali dhe 
Francë e panë veten duke votuar për masat 
e rivitalizimit të ekonomisë, të cilat binin 
ndesh me interesat e klasës punëtore. Në 
fillim të viteve 1980, eurokomunizmi e 
kishte humbur sharmin e tij të fillimit dhe 
u braktis pa bujë në vitet që mbetën përpara 
rënies së sistemeve socialiste në shtetet e 
Evropës Lindore dhe në BS. 

Krahasuar me devijimet e tjera brenda 
kampit komunist, eurokomunizmi mund 
të cilësohet si “revizionizëm”. Skizmat e 
mëparshme, të Jugosllavisë, Kinës dhe 
Shqipërisë, gjithsesi kishin ruajtur sistemin 
një-partiak, hegjemoninë e klasës punëtore 
dhe ekonominë e përqendruar shtetërore. 
Ndryshe nga partitë sunduese në Evropën 
Lindore dhe BS, partitë eurokomuniste 
pranuan edhe në nivelin ideologjik 
pluralizmin politik, pronën private e tregun 

e lirë. Dallimet ideologjike me partitë 
social-demokrate në secilin vend erdhën 
duke u zbehur, duke e vështirësuar ruajtjen 
e identitetit të tyre si parti komuniste. Në 
këtë mënyrë, kritika qendrore e Enver 
Hoxhës ndaj eurokomunizmit ishte e drejtë. 
Eurokomunizmi kishte ngjashmëri me 
revizionizmin që Lenini kishte denoncuar 
në kohën e tij. Duke marrë pozën e nxënësit 
më të denjë të Leninit dhe Stalinit, Hoxha 
e quajti eurokomunizmin si pjesë të frontit 
kundërkomunist, te i cili ai përfshinte edhe 
partitë “revizioniste” të Jugosllavisë, BS-së 
dhe Kinës. Me besimin në pagabueshmërinë 
e marksizëm-leninizmit, Hoxha shpallte 
se fitorja përfundimtare do t’i takonte 
proletarëve të mbarë botës, pavarësisht prej 
detantës të superfuqive në Evropë. Parë 
në retrospektivë, gabimi i tij në leximin e 
panoramës së përgjithshme të botës në ato 
vite, ishte se energjia e komunizmit kishte 
shteruar. Kudo ku partitë marksiste-leniniste 
kishin marrë pushtetin ato kishin instaluar 
diktatura, të cilat paçka se vetëquheshin 
“demokraci popullore”, nuk kishin aspak 
përkrahjen e shumicës së punëtorëve apo 
të masave popullore. Kjo u bë e qartë qysh 
në ngjarjet e vitit 1956 në Hungari dhe të 
vitit 1968 në Çekosllovaki, sikurse në vitet 
1980 punëtorët polakë do të përkrahnin 
lëvizjen sindikaliste Solidarnost. Varianti 
shqiptar i zbatimit të socializmit në një 
shtet të vetëm të veçuar nga bota nuk 
mund të kishte imitues. Dështimi i tij socio-
ekonomik ishte i qartë dhe regjimi mbahej 
në këmbë në një masë të madhe prej terrorit 
dhe propagandës. Si diktatori i fundit 
stalinist në Evropë, Hoxha nuk mund ta 
pranonte kurrsesi se eurokomunizmi mund 
të ishte një orvajtje e dëshpëruar e partive 
komunistëve në Perëndim për ta mbajtur 
gjallë utopinë e komunizmit në botën e 
zhvilluar. Dështimi i eurokomunizmit ishte 
parathënia e dështimit të përgjithshëm të 
komunizmit në Evropë.
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REFERENCAT

Following the break with China, Albania pursued followed a, isolated course in 
international relations, under the pretension of protecting the purity of the Marxism-
Leninism in Europe. Although the relations with the states of Western Europe were 
restricted only to trade relations, the Albanian Communist leader, Enver Hoxha, 
followed with interest the development in the Western Communist parties. Through the 
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Eurocommunist theorizations, the parties in Italy, France and Spain abandoned revolutionary 
rhetoric, incorporated democracy in their ideologies and tried to build electoral coalitions 
with socialist parties and other left-wing forces. By contrast, Enver Hoxha in Albania 
thought that the situation in the world remained as revolutionary as ever, and that the 
role of Communist parties remained that of Leninist revolutionary vanguard. From this 
perspective he denounced Eurocommunism as a continuation of “revisionism”. In retrospect, 
both Eurocommunism and Marxism-Leninism failed in keeping alive the Communist 
alternative in Europe. This paper analyses the attitude of the Party of Labor of Albania on 
Eurocommunism, by placing it in the context of the time and within the broader debates 
undergoing in European Communism.

Keywords: Eurocommunism, Communist parties, revisionism, Albania, Enver Hoxha
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PërmBledhje

Për realizimin e misionit, Policisë i duhet të menaxhoje burimet njerëzore. Personeli i Policisë 
ose burimet njerëzore kanë rendësi jetësore për suksesin e veprimtarisë se saj. Pa punonjës 
efiçent, Policia do të punonte në mënyre jo efektive dhe do të rrezikonte objektivat dhe 
misionin e saj. Një tjetër arsye nga ku buron rëndësia e burimeve njerëzore për Policinë , është 
fakti se ato përbejnë koston ose shpenzimin kryesor për organizatën e policisë. Menaxhimi 
i burimeve njerëzore nëpërmjet një rrjeti veprimesh i vjen në ndihme menaxhimit të vete 
organizatës. Kur themi veprime, këtu mund të përmendim përzgjedhjen për rekrutimin e 
punonjësve te policisë, rekrutimin, trajnimin e tyre, promovimin e tyre ne karriere, përcaktimin 
e standardeve për vlerësimin e performaces se tyre etj. Ky punim ka si qëllim të kontribuojë 
sado pak, qoftë edhe në mënyrë modeste, në trajtimin e një temë sa interesante aq edhe të 
komplikuar, atë të menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Policinë dhe ndikimi ne forcimin 
e punës së policisë për parandalimin dhe zbulimin e veprimtarisë kriminale.
Fjale kyçe: Menaxhim, burime njerëzore, planifikim, rekrutim, promovim, vlerësim;
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Ilo KEÇKA është punonjës policie në Drejtorinë e Policisë së Shtetit - Shqiperi. Ka mbaruar 
arsimin e larte të Policisë, gjithashtu ka kryer Master Shkencor në Shkencat Administrative dhe 
vazhdon studimet në Doktorature në Albanian University –Tiranë. Ka nje eksperince rreth 30 vjeçarë 
në Policine e Shtetit, nga të cilat rreth tetë vjet si pedagog në Akademine e Policise.

I. Hyrje

Vështirë të gjendet tjetër fushe, përveç 
asaj të burimeve njerëzore ose personelit, 
ku vlerat konkurruese të përgjegjshmërisë 

dhe efiçencës të luajnë një rol të madh. 
Nga njëra anë, është e qartë se tërheqja e 
njerëzve kompetente në stafin e agjencive 
behet thelbësore për menaxhim efektiv. 
Nga ana tjetër, individët që punësohen në 



   22 Menaxhimi i burimeve njerëzore në polici dhe ndikimi i tij në luftën kundër kriminalitetit

agjencitë qeveritare duhet të jene përgjigjes 
ndaj qytetareve. Në çdo rast, çdo sistem 
personeli apo burimesh njerëzore në çdo 
organizatë publike reflekton prioritet e 
publikut të përfshirë në të (Denhardt & 
Grubs, 2007: 209).

Si në çdo fushe të jetës edhe në aktivitetin 
e Policisë, në një kohe kur organizatat 
kriminale kane sofistikuar veprimtaritë e 
tyre keqbërëse duke shfrytëzuar arritjet 
cilësore të shkencës e teknikes, kërkohet një 
menaxhim i përsosur i burimeve njerëzore 
për të parandaluar, bllokuar e neutralizuar 
veprimtaritë kriminale të organizatave 
keqbërëse.

Menaxheret kane përgjegjësi për 
vlerësimin e gjendjes dhe marrjen e 
vendimeve për përcaktimin e planeve dhe 
përdorimin e të dhënave për kontrollin e 
performances dhe të nivelit të progresit 
kundrejt objektivave të organizatës. Ata 
duhet të udhëheqin, të integrojnë, të 
motivojnë dhe të mbikëqyrin personelin 
e organizatës të mbështetur nga burimet 
(logjistike e financiare) për arritjen e qëllimit.1 

Procesi i reformues i Policisë nuk mund të 
përfytyrohet se do të përmbush synimet e 
veta pa u mbështetur në veprimtaritë që 
synojnë aftësimin profesional të trupës 
policore dhe menaxhimin efikas të burimeve 
njerëzore.

Për realizimin e misionit, Policisë i 
duhet të menaxhoje burimet njerëzore. 
Personeli i Policisë ose burimet njerëzore 
kane rendësi jetësore për suksesin e 
veprimtarisë se saj. Pa punonjës efiçent, 
Policia do të punonte në mënyre jo efektive 
dhe do të rrezikonte objektivat dhe misionin 
e saj. Një tjetër arsye nga ku buron rëndësia 
e burimeve njerëzore për Policinë, është 
fakti se ato përbejnë koston ose shpenzimin 
kryesor për organizatën e policisë.

Menaxhimi i burimeve njerëzore 
nëpërmjet një rrjeti veprimesh i vjen në 
ndihme menaxhimit të vete organizatës. Kur 

themi veprime këtu mund të përmendim 
përzgjedhjen për rekrutimin e punonjësve 
të policisë , trajnimin e tyre , promovimin e 
tyre në karriere, përcaktimin e standardeve 
për vlerësimin e performaces së tyre etj.

Ne veprimet e menaxhimit te Burimeve 
Njerëzore angazhohen çdo dite pjesa me e 
madhe e menaxhereve. Ne njësite e vogla 
brenda Policisë çdo menaxher pavarësisht 
nga funksionet e tij dhe puna që bën një nga 
detyrat është dhe menaxhimi i burimeve 
njerëzore, dhe këtë ata e bëjnë pa ndihmën e 
specialisteve të burimeve njerëzore , ndërsa 
vete Policia e kryen këto veprime me anë 
të Drejtorisë së Burime Njerëzore e cila në 
mënyre të programuar menaxhon burimet 
njerëzore të organizatës se Policisë.

Menaxhimi i Burimeve njerëzore 
nuk mund të behet pasi merren vendimet 
e përgjithshme në një organizate, por 
paralelisht me këto. Kjo kërkon që personali 
përgjegjës për burimet njerëzore në 
organizate të zëne një vend të rëndësishëm në 
strukturën që merr vendime të rëndësishme 
për organizatën, si dhe reflektimi strategjik 
lidhur me burimet njerëzore të behet në të 
njëjtën kohe me studimet dhe diskutimet 
për të ardhmen e organizatës.

Sot, gjithnjë e me tepër në vend të 
termit “menaxhim personeli” po përdoret 
termi “menaxhim i burimeve njerëzore” 
. A është kjo tendence një nevoje thjesht 
për një ndryshim , apo ka vërtet një dallim 
midis këtyre dy koncepteve. Në literature 
ka mjaft debate lidhur me këtë dallim. 
Termi “Menaxhimi i Burimeve Njerëzore” 
ka zëvendësuar termin “Menaxhimi i 
Personelit”. “Menaxhimi i personelit 
përqendrohet tek punonjësit si ”Force 
pune”, dhe ka të beje, kryesisht, me gjetjen, 
trajnimin pagesën e plotësimin e nevojave 
të tyre.” “Menaxhimi i burimeve njerëzore” 
është një koncept më i gjere. Ai është pjese 
përbërëse e menaxhimit te përgjithshëm (të 
Policisë) dhe përqendrohet tek burimet e 

1 Ligji 108/2014  “Për policinë e Shtetit” neni 11/2.b, Fletorja zyrtare 137, viti 2014, Tiranë.
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veçanërisht, tek nevojat e menaxhimit për 
të siguruar dhe zhvilluar burimet njerëzore 
cilësore. Ky koncept thekson e vlerëson më 
tepër kërkesën se ofertën dhe përqendrohet 
më shume tek planifikimi, monitorimi dhe 
kontrolli se sa tek ndërmjetësimi.

II. Menaxhimi dhe roli i tij

Menaxhimi nuk është gjë tjetër veçse 
puna qe behet nëpërmjet individëve dhe 
grupeve të caktuara për të arritur rezultatet 
e dëshiruara. Menaxhimi është procesi i 
planifikimit, koordinimit e angazhimit të të 
gjithë burimeve në funksion të mjedisit ku 
vepron organizata për arritjen e synimeve 
dhe objektivave te përcaktuara. Sipas Henry 
Fayol, një prej studiuesve te rëndësishëm 
te menaxhimit, “Te menaxhosh do te 
thotë te parashikosh dhe të planifikosh, të 
organizosh, të komandosh, të koordinosh 
dhe të kontrollosh”.

Pra, shkurt, menaxhimi ka për detyre 
kryesore: 
  Të realizoje qëllimin dhe misionin 

specifik të organizatës.
  Të beje produktive punën e punonjësve 

te organizatës.
  Të  menaxho j e  impak t e t  dhe 

përgjegjësitë sociale.

Menaxheret kryesisht gjykohen nga 
rezultatet që arrijnë vartësit e tyre e jo nga 
performanca. Kjo do te thotë që menaxhimi 
në vetvete është proces i përcaktimit të 
objektivave dhe koordinimit të përpjekjeve 
të punonjësve për arritjen e tyre.

III. Nivelet e menaxhimit:

Menaxhimi mbështetet ne parime 
shkencore për nxjerrjen e konkluzioneve 
të drejta dhe vënien në jete të teknikave e 
mjeshtërive specifike. 

Dallohen tre nivele menaxhimi : Niveli 

i larte, i mesëm dhe i ulet. Kjo lidhet edhe 
me organizimin e strukturave te personelit.2

1. Niveli i larte i menaxhimit – është 
maja e hierarkisë menaxheriale. Menaxheret 
e këtij niveli hartojnë plane me karakter 
afatgjate, objektiva strategjike për marrjen 
e vendimeve apo formulimin e politikave 
që ndikojnë mbi të gjitha aspektet e 
organizatës. Ne polici ky nivel menaxhimi 
identifikohet me Drejtorinë e Policisë.

Menaxheret e nivelit të larte kane 
përgjegjësi për caktimin e nivelit të të 
drejtave dhe te sjelljes etike, sepse janë 
ata që vendosin politikat për trajnimin 
e punonjësve dhe përcaktimin e sjelljes 
etike të tyre (nëpërmjet rregulloreve 
të ndryshme). Këto politika asistojnë 
organizatën në mënyrat e sjelljes e të 
komunikimit me komunitetin, por edhe 
me vete pjesëtarët e saj.

Menaxhimi i nivelit të larte, apo, 
ndryshe, menaxhimi strategjik, si përgjegjësi 
e drejtuesve të larte, ka një rendësi të 
madhe. Ne vetvete ai përfshin planifikimin 
strategjik dhe kontrollin e këtij planifikimi. 
Të drejtosh (policinë) pa një strategji të 
qarte, pa ditur se ç’fare duhet të besh, kur 
dhe si duhet ta besh, ku duhet të arrish, ta 
lësh veprimtarinë e përditshme në vartësi 
të zhvillimeve të rastit, do të thotë të 
nënshkruash dështimin tënd të sigurte. 

a. Menaxhimi Strategjik i Policisë 
duhet të beje:
  Analizën dhe vlerësimin e faktorëve 

të brendshëm të policisë, analizën 
e shanseve dhe rreziqeve si dhe 
ndikimin e tyre në performancen e 
shërbimit policor.

  Formulimin e vizionit, misionit dhe 
qëllimeve të organit të policisë mbi 
bazën e vlerësimit të faktorëve dhe 
detyrimeve ligjore.

  Përcaktimin e objektivave strategjike, 

2 Cikël leksionesh në kursin për gradën “Drejtues” Akademia e Sigurisë,  Tiranë viti 2012.
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alternativave dhe rrugëve të realizimit 
të tyre.

  Zgjedhjen e mënyrave, mjeteve e 
metodave për realizimin e objektivave 
strategjike.

  Zhvillimin dhe zbatimin e objektivave 
duke detajuar plane e duke organizuar 
e udhëhequr punët.

  Kontrollin e zbatimit të planit 
strategjik, vlerësimin e rezultateve 
dhe marrjen e vendimeve të reja për 
periudhën e ardhshme.

b. Raportet e menaxhimit në nivelin 
strategjik midis eprorëve dhe vartësve: 
Organizatat efektive sigurojnë që ekuilibri 
ndërmjet eprorëve dhe punonjësve (vartësve) 
të jetë i përshtatshëm si në kuptimin e nivelit 
të mbikëqyrjes që kërkohet për të bërë një 
punë të caktuar, ashtu edhe në kuptimin e 
efektivitetit të kostos përsa i përket numrit 
të mbikëqyrësve ose menaxherëve që duhen. 
Kultura, kompleksiteti i detyrave, trajnimi, 
risku, humbja punonjësve (largimi i tyre), 
dhe aftësia e përvoja e mbikëqyrësve dhe 
punonjësve janë të gjithë faktorë që mund 
të ndikojnë atë që mund të konsiderohet si 
një raport i përshtatshëm mbikëqyrjeje. Nuk 
ka raporte fikse por teoria e menaxhimit 
sugjeron se raportet 1:3 deri në 1:6 janë të 
përshtatshme. Nëse raporti është më i vogël 
se 1:3 atëherë ka gjasa që mbikëqyrësi/
menaxheri do të fillojë të ndërhyjë në punën 
e vartësve të tij, do të mbysë iniciativën, 
do të zhgënjejë e acarojë punonjësit, dhe 
do të kufizojë zhvillimin personal. Nëse 
raporti është më i madh se 1:6 mbikëqyrësi/
menaxheri mund të ngarkohet shumë përsa 
i përket nivelit të mbikëqyrjes që ai apo 
ajo mund të realizojë në mënyrë efektive. 
Raportet e mirë-ekuilibruara i sjellin 
organizatës linja të qarta komande gjë që 
inkurajon përgjegjësinë, nivele të larta 
motivimi dhe llogaridhënieje. E kundërta 
e kësaj, hierarkitë e fryra bëjnë të paqarta 
(ngatërrojnë) si përgjegjësinë ashtu edhe 
llogaridhënien dhe kjo në rastin më të mirë 

sjell mungesë efikasiteti dhe në rastin më të 
keq korrupsion. 

2. Niveli i Mesëm i menaxhimit: 
përgjigjet për hartimin e planeve te 
detajuara dhe të procedurave për realizimin 
e planit te përgjithshëm të projektuar nga 
menaxheret e nivelit të larte. Në polici ky 
nivel identifikohet me shefat e strukturave 
në Drejtoritë Vendore të Policisë dhe shefat 
e komisariateve. Ky nivel menaxheresh është 
me shume i angazhuar me operacionet e 
brendshme të policisë.

3. Niveli i ulet i menaxhimit (niveli 
i mbikëqyrjes ose niveli operacional) - 
është niveli që përben bazën e piramidës 
së menaxhimit (shih paraqitjen grafike 
të mëposhtme). Pjesëtarët e këtij niveli 
menaxhojnë punën e punonjësve baze; 
ata janë në kontakte të vazhdueshme e 
direket me bazën (në polici këta menaxhere 
identifikohen me shefat e seksioneve e 
komandantet në komisariate).

Çdo organizate angazhon një sere 
burimesh njerëzore, materiale, financiare 
për te arritur qëllimin final. Një menaxhim i 
sakte i Policisë së Shtetit lidhet ngushte me 
menaxhimin efikas të burimeve njerëzore te 
saj. Menaxhimi i Burimeve Njerëzore është 
pjese përbërëse e procesit të menaxhimit të 
Policisë. Ne thelb ai ka të beje me trajtimin e 
njerëzve, në marrëdhëniet që krijohen midis 
tyre dhe sigurimin e mirëqenies. Sigurimi 
i mirëqenies së anëtareve të një organizate 
bën që ata të japin kontributin më të madh 
në pune. 
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Menaxhimi i suksesshëm i burimeve 
njerëzore në polici duhet te siguroje:
  Limitin organik të nevojshëm (ne sasi).
  Parametrat e vlerave morale e profesionale 

të punonjësve të saj (në cilësi).
  Qëndrueshmërinë e stabilitetin e 

policisë.
  Eficensen në shërbime dhe vlerësim të 

komunitetit.
  Punonjës policie të vlerësuar, të 

motivuar e të kënaqur.

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore 
trajtohet në dy plane: 
1. Ne planin e pare si një fushe ose Sektor 

i specializuar brenda policisë. Strukturat 
përkatëse të burimeve njerëzore kane 
detyre dhe përgjegjësi për të planifikuar 
burimet njerëzore që i duhen policisë, 
kriteret e rekrutimit, rregullat e formimit 
e kualifikimit, normat e vlerësimit, 
gradimit apo ndëshkimit.

2. Ne planin e dyte : si menaxhere 
të burimeve njerëzore janë të gjithë 
punonjësit e policisë, të çdo niveli 
qofshin, sepse ata, në strukturat që kane 
në vartësi, drejtojnë çdo dite punonjësit 
e policisë, duke i organizuar, edukuar, 
kontrolluar etj. 

Punonjësit e policisë me kulturën, 
përvojën, profesionalizmin dhe vlerat e tyre 
në përgjithësi kane një vlere potenciale dhe 
janë pasuria më e çmueshme për policinë, 
me vlerën më të madhe se çdo vlere tjetër 
(financiare, materiale,etj.) ndaj ajo duhet 
trajtuar e menaxhuar me kujdes.

Elementet kryesore te menaxhimit 
janë tre:
1. Imputet (burimet njerëzore,logjistike, 

financiare, informacionet etj.).
2. Marrëdhëniet e ndersjelleta.
3. Autputet (produktet e shërbimeve të 

ndryshme).

Procesi i menaxhimit është i lidhur 
ngushte me këta tre elemente, sidomos me 

procesin e marrëdhënieve të ndërsjellëta 
(d.m.th i orientuar drejt rezultateve 
po aq sa edhe drejt veprimeve). Pra, 
menaxhimi para së gjithash është i lidhur 
me organizimin sistematik të burimeve 
ekonomike dhe detyra e tij është t’i beje 
produktive këto burime.

I. Funksionet kryesore te menaxhimit te 
burimeve njerëzore 

Funksionet kryesore te menaxhimit te 
burimeve njerëzore janë
1. Planifikimi
2. Organizimi
3. Motivimi (drejtimi, udhëheqja)
4. Kontrolli 
5. Rishikimi
6. Komunikim

1. Planifikimi: është funksioni baze dhe 
më rëndësishmi i menaxhimit. Planifikimi 
përcakton synimet dhe objektivat e së 
ardhmes, alternativat, detyrat dhe mënyrat 
e zbatimit të tyre. Planifikimi është proces 
që i paraprin veprimeve të tjera për 
personelin. Ai ka rendësi te veçante sepse 
paraprin dhe ndikon nëpërmjet përcaktimit 
të limitit organik për realizimin e detyrave, 
për përcaktimin e rekrutimeve të reja në 
raport me daljet, të kualifikimeve për të 
siguruar parametra profesionale e cilësorë, 
për zhvillimin e karrierës së punonjësve, 
përputhjen me fondin e pagave etj. Përpara 
se te behet planifikimi i burimeve njerëzore 
drejtuesit duhet te analizojnë mjedisin e 
jashtëm dhe te brendshëm në radhët e 
policisë. 

Planifikimi i burimeve njerëzore është 
i lidhur ngushte me planifikimin strategjik 
të policisë të cilët nuk mund të kuptohen e 
zbatohen pa njeri tjetrin.

Planifikimi duhet të përcaktojë nevojën 
apo kërkesën për burime njerëzore, lidhur 
kjo me sasinë në dispozicion, daljen në 
pension, paaftësinë etj., për periudha kohe 
të caktuara si dhe nevojat për kualifikimet 
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dhe trajnimet. Planifikimi i Personelit që 
nevojitet në polici behet nga strukturat 
përkatëse dhe drejtoritë përkatëse të bazës 
pasi kane studiuar gjendjen dhe nevojat, 
ndërsa miratimin e bëjnë strukturat eprore.

Gjate planifikimit duhet patur parasysh 
sigurimi i raporteve të drejte midis numrit 
të banoreve dhe atij të policisë, midis 
sektorëve operues dhe atyre mbështetës, 
midis drejtimit dhe zbatimit. Qëllimi është 
që t’u jepet përparësi në numër sektorëve 
operues dhe zbatues; duhet patur kujdes 
për t’u dhënë përparësi strukturave qe 
kontrollojnë territorin, që punojnë për 
parandalimin e shkeljeve ligjore e krimeve 
dhe mbrojtjen e qytetareve. Numri i 
punonjësve te policisë për banore ne shtete 
te ndryshme varion nga 1: 250 ne 1: 500, 
por kjo varet nga shume faktorë:

Numri i popullsisë;
  Gjendja e kriminalitetit dhe sigurisë ne 

vend;
  Niveli profesional i policisë dhe 

teknikes ne përdorim;
  Gjendja ekonomike e popullsisë;
  Gjendja politike;
  Gjendja sociale etj.

2. Organizimi: është funksioni i 
menaxhimit me ane të të cilit përcaktohen 
aktivitetet që do të kryhen dhe shpërndarja 
e përgjegjësive për arritjen e planit. Me 
ane të organizimit behet koordinimi i 
aktiviteteve dhe përgjegjësive sipas një 
strukture te përshtatshme.

Që plani të vihet në zbatim, duhet 
bere organizimi dhe koordinimi i detyrave 
në detaje dhe të përcaktohen burimet 
njerëzore e materiale për t’i kryer ato. Që të 
realizohen këto, një rendësi të veçante merr 
komunikimi si faktor qe ndihmon, lehtëson 
e përshpejton organizimin e realizimin e 
detyrave të planifikuara.

3. Motivimi: është, gjithashtu, një 
funksion kyç në procesin e menaxhimit. 
Plotësimi i nevojave sociale dhe psikologjike 

të punonjësve, të vendosura në qëllimet 
dhe objektivat e organizatës, kërkon një 
angazhim të vazhdueshëm të punonjësve. 
Vazhdimësia e angazhimit të pjesëtareve 
të organizatës për arritjen e qëllimeve dhe 
detyrave të programuara është detyre e 
rëndësishme e lidershipit, pra e menaxherit. 

Lidershipi, si aktor kryesor në organizatë 
luan rol vendimtar në ndryshimin e natyrës 
së punës , duke përdorur procedura eficente 
në menaxhimin e burimeve njerëzore. Natyra 
e menaxhimit ndikon në aritjen e rezultateve 
të kërkuara (Memaj, 2016: 81). Menaxheri 
(drejtuesi), për të qene efektiv në pune, 
duhet të kuptoje sjelljen e punonjësve të 
grupit, të njohe e të aplikoje me efikasitet 
teknikat e motivimit dhe stilet e sjelljes të 
lidershipit : i orientuar drejt punonjësit 
(stili demokratik) dhe i orientuar tek 
detyra (stili autoritar). Udhëheqësi duhet 
të parashikoje dhe të jete i gatshëm të 
influencoje, të ruaje e të përmirësoje 
motivimin, performancen dhe kënaqësinë 
e punonjësve. Për këtë duhen kombinuar 
të dy stilet e drejtimit: drejtimi autoritar 
dhe drejtimi bashkëpunues (demokratik).

4. Kontrolli: (ose monitorimi dhe 
vlerësimi i aktiviteteve dhe dhënia e 
mjeteve, mënyrave e rrugëve për korrigjime 
të gabimeve apo mangësive te vërejtura) 
Është procesi që mat progresin dhe 
korrigjon gabimet, është procesi ku 
menaxheret në mënyrë sistematike bëjnë 
krahasimin e performances së grupit 
(organizatës) me objektivat e planifikuara 
dhe, kur konstatojnë devijime, ndërhyjnë 
në riorganizim të pjesshëm te planeve, apo 
me kualifikim të punonjësve dhe stafit. Ky 
është procesi ku behet krahasimi i kërkesave 
dhe realitetit.

Kontrolli është funksion esencial i 
çdo niveli menaxhuesi, nga më i ulëti deri 
tek më i larti. Ai duhet konsideruar jo si 
ndjenje mosbesimi ndaj procesit të kryer 
apo ndaj të tjerëve, por si një proces esencial 
për të konstatuar suksesin, për arritjen e 
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objektivave të dhëna pa devijime e me kosto 
sa me të ulet.

Kontrolli shërben si një mekanizëm 
“Feedback” për të gjithë veprimtarinë e 
menaxhereve.

Lidhur ngushtësisht me kontrollin 
është Rishikimi, proces qe ka te beje 
me rivendosjen, ose çuarjen e gjerave ne 
vendin e duhur për arritjen e qëllimeve 
të organizatës. Të rishikosh do të thotë të 
bindesh përfundimisht për cilësinë e punës 
së kryer e për ecjen e sigurte në rrugën e 
zgjedhur.

5. Komunikimi: është, gjithashtu, 
mjaft i rëndësishëm mbasi influencon në 
shkëmbimin e shpejte të informacioneve 
dhe influencave reciproke në kryerjen e 
proceseve të një pune. Komunikimi është 
një kërkese e përhershme për menaxheret 
(drejtuesit) e të tre niveleve.

Stilet e komunikimit në një organizate, 
pra edhe në polici janë:
  Stili formal (zyrtar, i përcaktuar me 

ligje dhe rregullore).
  Stili informal (i bazuar në marrëdhëniet 

shoqërore e personale).

Gjate komunikimit duhet treguar 
kujdes për raportet ndërpersonale si dhe në 
transmetimin efikas të mesazheve.

Skematikisht funksionet e menaxhimit 
mund te tregohen si më poshtë:

II. Punësimi i punonjësve të rinj të 
Policisë dhe trajnimi i vazhdueshëm 
profesional

Termi “Punësim” nënkupton një 
sere procesesh si rekrutim, seleksionim, 
orientim e trajnim deri ne marrjen e 
vendimit për fillimin e punës.

a. Rekrutimi ka te beje me përzgjedhjen 
e kandidateve dhe tërheqjen e tyre për te 
punuar në polici. Rekrutimi ka si qellim 
thithjen ne organizate (polici) të njerëzve 
te duhur dhe kompetente për punën që do 
t’u ofrohet. Kjo do të thotë që rekrutimi 
përben një gur themeli për tere ecurinë e 
punëve në organizate (polici).

Rekrutimi është një proces ku policia, 
mbasi ka përcaktuar nevojat për burime 
njerëzore, në një moment te caktuar dhe me 
një analize paraprake të vendeve të punës, 
analizon dhe përcakton objektivat konkrete 
si arsimi, mosha, cilësitë individuale të 
rekruteve etj. Kriteret për t’u pranuar ne 
polici janë të përcaktuar me ligj dhe janë 
të detyrueshëm për t’u zbatuar.

b. Trajnimi i vazhdueshëm profesional: 
Sistem i trajnimit në Policinë e Shtetit 
duhet të përputhet me strategjitë, planet 
aktuale për ndryshimet organizative si dhe 
me reformat, duke synuar njëkohësisht për 
të qenë i ndryshueshëm, me qëllim për t’iu 
përshtatur nevojave, kërkesave, zhvillimit 
dhe risive. 

Policia për të përmbushur me 
sukses misionin dhe përgjegjësitë e veta 
institucionale, duhet të përmirësojë në 
vazhdimësi standardet dhe performancën 
e Sistemit të Trajnimit , duke synuar në:
  Zhvillimin e një sistemi trajnimi 

të bazuar në standardet e vendeve 
euroatlantike;

  Zhvillimin e një sistemi trajnimi të 
bazuar në parimin e të mësuarit gjatë 
gjithë jetës;

  Zhvillimin e një sistemi trajnimi për t’u 
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dhënë shanse të barabarta për të gjithë 
punonjësit e policisë;

  Zhvillimin e ecurisë në karrierë 
nëpërmjet shkollimit dhe trajnimit;

  Zhvillimin e trajnimit të vazhdueshëm 
profesional të punonjësve të policisë në 
detyrë.

Zhvillimi i vazhdueshëm profesional 
do të thotë që punonjësit të jene të aftë 
të demonstrojnë se ata po ruajnë dhe 
përmirësojnë aftësitë e tyre, veçanërisht 
në fusha të rëndësishme dhe të veçanta 
(Koxhaj, 2006: 378-379). 

Disa programe formimi p.sh Programi 
i Shkollës Bazë të Policisë etj. kane për 
qëllim të mësojë dhe edukojë në mënyrë 
të organizuar punonjësit e rinj të policisë 
me njohuritë bazë policore, por në 
polici ka shume punë e detyra të cilat 
kërkojnë njohuri specifike. Me qëllim që 
punonjësit e policisë të zhvillohen nga 
ana profesionale dhe të kenë mundësi të 
punojnë në ato vende punë ku kërkohen 
njohuri specifike, të cilat nuk i përfitojnë në 
programet e formimit, është ë nevojshme 
që policia të zhvillojë shumë programe 
trajnimi ku punonjësit e policisë do ti 
përfitonin këto njohuri3.

III. Përfundime 

Për menaxhimin e burimeve njerëzore 
në Policinë më poshtë po rendisim disa 
përfundime, realizimi i të cilave do të 
mundësonte përmirësimin e procesit 
të menaxhimit të burimeve njerëzore si 
dhe krijimin e një kulture të vetme të 
organizatës në këtë drejtim.

1. Struktura për menaxhimin e 
burimeve njerëzore duhet të hartojë një 
plan të qartë dhe të detajuar për zhvillimin 
e burimeve njerëzore të organizatës. Ky 
plan duhet të përmbajë politikat kryesore 

të menaxhimit të tyre si dhe nevojat që ka 
organizata për burime dhe trajnime.

2. Identifikim dhe promovimi i 
vlerave më të mira të organizatës. 
Kjo synon identifikimin e vlerave më të mira 
të individit si dhe dhënia e mundësive të 
barabarta për promovim të gjithë punonjësve 
të policisë. Kjo ka një ndikim të drejtpërdrejtë 
në cilësinë e shërbimeve të policisë ndaj 
publikut dhe rritjen e profesionalizmit ne 
parandalimin e dhe hetimin e kriminalitetit. 
Kjo cilësi është e lidhur me barazinë e 
individëve, transparencën e ecurisë së tyre 
në karrierë, motivimin e tyre, që në tërësi 
krijojnë identitetin e organizatës së policisë;

3. Përmirësimi i kompetencave dhe 
përgjegjësive për çdo rol dhe funksion. 
Kompetencat përfshijnë të drejtat, detyrimet, 
përgjegjësitë si dhe aftësitë e punonjësit 
të policisë në raport me funksionin që 
mbulon çdo punonjës policie Përmirësimi i 
përcaktimit të tyre për çdo rol dhe funksion 
do të mundësonte që çdo punonjës policie 
të kryente ato detyra që i atribuon ligji si 
dhe do të shtjellojë në mënyrë të qartë e të 
saktë të drejtat, përgjegjësitë, dhe aftësitë që 
duhet të ketë çdo punonjës policie në lidhje 
me funksionin.

4. Trajnimet e shkollimi si pjesë e 
rëndësishme e veprimtarisë së policisë 
mundësojnë rritjen e aftësive profesionale. 
Me qëllim krijimin e një sistemi të plotë 
trajnimi bashkëkohor i cili t’i përshtatet 
nevojave dhe kërkesave të policisë, duhet 
të të realizohen këto objektiva:
   Identifikimi i nevojave të 

organizatës për trajnime;
  Unifikimi i trajnimeve të realizuara; 
  Hartimi dhe përpilimi i kurrikulave për 

çdo trajnim në Policinë e Shtetit;

5. Përcaktimi i numrit të punonjësve 
te policisë në bazë të raporti, të numër i 
punonjësve të policisë për numër banoresh. 

3 Rregullore e Policisë së Shtetit, miratuar me VKM nr. 750, date 16.9.205; 137,138,139, Fletore zyrtare 
nr.167, viti 2015, Tiranë.



   29Social Studies  Vol. 11  No. 1

Kjo gjë do te shmangte shkurtimet e 
ndryshme në nivel administrate kur dihet 
se misioni i policisë është i ndryshëm nga 
administrata tjetër civile.

6. Komunikimi. Struktura e burimeve 
njerëzore do të ketë përgjegjësinë kryesore 

në shpërndarjen informacionit për çështjet 
që kanë të bëjnë me rekrutimet, emërimet, 
promovimet, trajnimet, për të gjithë 
punonjësit e policisë në mënyrë që të 
respektohen vlerat e barazisë dhe të drejtat 
e individit ndaj organizatës.
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In order to fulfil its mission, Police should manage human resources. The personnel of 
police or human resources play a crucial role in the success of its activity. Without efficient 
personnel, Police would work in a non effective way and would threat its objectives and 
mission. Another reason why human resources are so important for State Police is the fact 
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through several actions facilitates the management of the organisation itself. Among these 
actions we can mention the selection for recruitment of police personnel, their training, 
their career promotion, the standards for their performance assessment etc. The goal is 
the recommendation of a method and of the standard procedures of human resources 
management in order to affect the police job and to the success against criminality.

Keywords: Management, recruitment, training, career, performance

ABSTRACT



   30 Menaxhimi i burimeve njerëzore në polici dhe ndikimi i tij në luftën kundër kriminalitetit



   31Social Studies  Vol. 11  No. 1

KRIMI MJEDISOR DHE BASHKËPUNIMI RAJONAL 

PËR PARANDALIMIN E TIJ

Erand RICA
BOKU-Universitȁt fǖr Bodenkultur, Vjenë, Austri

E-mail: erandrica19@gmail.com;

Nikoll RICA
Akademia e Sigurisë, Shqipëri

E-mail: nikoll_rica@yahoo.com; 

Social Studies 2017, 1 (11): 31-42

PërmBledhje

Nëpërmjet kësaj teme synojmë të përcillet tek lexuesi informacion i zgjeruar 
mbi veprat penale që mund të kryhen kundër mjedisit, veçoritë e ndjekjes 
penale, zbulimit, parandalimit dhe ndëshkimit të autorëve, si dhe forcimit të 
bashkëpunimit rajonal për parandalimin e kësaj veprimtarie. Këto lloj krimesh 
janë të ndeshura me kohë në vendin tonë, kanë karakter ndërkombëtar dhe sjellin 
pasoja tepër të rënda për jetën dhe shëndetin e çdo njeriu. Cilësia e ajrit, cilësia e 
ujit, niveli i pastërtisë nga mbetjet, niveli i zhurmave dhe mbrojta e bio-diversitetit 
janë elementët më thelbësorë për një jetë të shëndetshme. Fatkeqësisht, në dy 
dekadat e fundit, në rajonin e Ballkanit dhe veçanërisht në Shqipëri, konstatohet 
shtimi i veprimtarisë kriminale kundër mjedisit. Gjatë punimit të kësaj teme 
trajtohen tiparet dhe mekanizmat parandalues apo mbrojtës që parashikohen 
në aktet ndërkombëtare dhe legjislacionin e brendshëm ndaj mjedisit. Aspekti i 
analizës juridike të këtyre veprave penale trajtohet i lidhur ngushtë me veprimtarinë 
proceduriale penale si dhe detyrat që duhet të kryejnë strukturat ligjzbatuese 
për investigimin e kësaj veprimtarie. Kjo analizë bëhet nga këndvështrimi i 
praktikës hetimore e gjyqësore, bazuar në të dhënat statistikore të prokurorive 
dhe gjykatave në Shqipëri. Gjithashtu trajtohet bashkëpunimi i strukturave të 
Policisë së Shtetit me Inspektoriatin Pyjor në planin dypalësh dhe rajonal për 
shkëmbimin e informacionit kriminal dhe realizimin e operacioneve të përbashkëta 
në funksion të mbrojtjes së mjedisit. Me interes për lexuesin do të jetë trajtimi 
i niveleve të rrezikut ndaj mjedisit, të identifikuara si: “degradimi mjedisor dhe 
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Në raport me mjedisin që na rrethon 
dallojmë: mjedisin shoqëror, 
mjedisin kulturor dhe mjedisin 

natyror. Mjedisi natyror, për vetë rëndësinë 
dhe karakterin e shtrirjes, krijon tek njerëzit 
një përceptim më të gjerë në raport me 
dy të parat. Ai është tërësia e rrethanave 
përreth një organizmi ose grup organizmash, 
veçanërisht ndërthurja e kushteve të jashtme 
fizikore, natyrore që veprojnë dhe ndikojnë 
në rritjen, zhvillimin dhe mbijetesën e 
organizmave. Ajri, uji dhe klima përbëjnë 
elementët bazë të mjedisit natyror, pa të 
cilët nuk ka jetë. Për këtë arsye, mbrojtja 
e elementeve bazë të mjedisit është një 
domosdoshmëri për jetën dhe shëndetin e 
çdo njeriu. Cilësia e ajrit, cilësia e ujit, niveli i 
pastërtisë nga mbetjet, niveli i zhurmave dhe 
mbrojtja e bio-diversitetit janë elementet më 
thelbësorë për një jetë të shëndetshme. Në 
këtë kuptim, mbrojtja e mjedisit është një 
nga detyrat kryesore të të gjithë shoqërisë, 
çdo qytetari dhe pa dyshim qeverive të 

shteteve respektive. Në funksion të këtij 
qëllimi, Asambleja e Përgjithshme e OKB-
së, që në vitin 1972, ka caktuar datën 5 
qershor1, si Dita Ndërkombëtare e Mjedisit, 
me qëllim për të shtuar vetëdijen e shoqërisë 
rreth çështjeve të mjedisit, për t’u tërhequr 
vëmendjen politikanëve të shteteve ndaj 
këtyre çështjeve si dhe për të nxitur veprimin 
individual të çdo njeriu në këtë drejtim.

Në këtë kuadër edhe Shqipëria ka 
miratuar paketën e saj ligjore2 në përputhje 
me standardet  ndërkombëtare  për 
mbrojtjen e mjedisit. Që prej vitit 2009, 
në takimin e palëve të Konventës Kuadër 
të Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet 
Klimatike (KKKBNK), të zhvilluar në 
Kopenhagen, dhe në vijim, Shqipëria 
ka mbështetur qëndrimin e Bashkimit 
Evropian dhe komunitetit ndërkombëtar 
për gjithpërfshirjen e të gjitha Palëve të 
Konventës në arritjen e një marrëveshjeje të 
detyrueshme në Paris (2015) për reduktimin 
e gazeve me efekt serrë. Ndërkohë, Shqipëria 

fatkeqësitë natyrore; shkatërrimi i mjedisit; si dhe shpyllëzimi, ndotja e lumenjve 
dhe fatkeqësitë natyrore apo industriale të shkaktuara nga ndikimi i njeriut”. 
Këta faktorë konsiderohen si rrezik i nivelit të parë ndaj mjedisit, njëkohësisht 
vlerësohen si priorite të larta në punën e organeve përgjegjëse për parandalimin e 
tyre. Në të njëjtin grup rreziqesh përfshihen dhe korrupsioni e krimi i organizuar, 
si faktorë të lartë rrisku ndaj degradimit mjedisor. Ndërkohë, ndryshimet klimatike, 
ndonëse vlerësohen si rrezik i nivelit të tretë, duhet të konsiderohen serioze në 
politikat e shteteve për shmangien pasojave që sjellin ndryshimin jo natyror të 
klimës. Në këtë punim, mbrojtja e mjedisit trajtohet si një nga detyrat kryesore 
të të gjithë shoqërisë, çdo qytetari dhe pa dyshim qeverive dhe institucioneve 
përkatëse në veçanti. Si gjithmonë, ekonomisë i jepet prioritet nga qeveritë 
në raport me mjedisin. Për rrjedhojë rekomandohet që, burimet natyrore të 
shfrytëzohen me kursim, duke ndalur degradimin mjedisor dhe vlerësuar mjedisin 
si një domosdoshmëri për jetën dhe shëndetin e çdo njeriu.
Fjalë kyçe: Krim mjedisor, bio-diversitet, cilësi e ajrit, mbetje, riciklim, informacion 
kriminal, provë materiale, proces hetimor e gjyqësor.

1 U zgjodh kjo datë sepse përkon me ditën e hapjes e Konferencës së Kombeve të Bashkuara mbi Mjedisin, 
që u mbajt në vitin 1972 në Stokholm, nën udhëheqjen e Programit Mjedisor të Kombeve të Bashkuara.

2 Ligji nr. 10 1431, datë 09.06.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”.
Ligji nr. 10 458, datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”.
Ligji nr. 162/2014, “Për rritjen e cilesisë së ajrit në mjedis”.
Ligji nr. 103/2014, “Për strategjinë e sigurisë kombëtare të vendit për mjedisin”.
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ka filluar procesin e ndryshimit të statusit, 
nga një vend në zhvillim në një vend të 
zhvilluar, në kontekstin e Konventes për 
Ndryshimeve Klimatike. Ky proces është 
pjesë integrale e procesit të integrimit 
në Bashkimin Evropian dhe përfshin 
zhvillimin e kapaciteteve në nivel kombëtar 
për monitorimin dhe raportimin vjetor të 
Gazeve me Efekt Serre (GHG), formulimin 
dhe zbatimin e politikave për reduktim 
të GHG dhe adaptim ndaj ndryshimeve 
klimatike, transpozimin dhe zbatimin e 
acquis të Bashkimit Evropian lidhur me 
ndryshimet klimatike, përfshirë zbatimin 
e masave kombëtare të përshtatshme për 
reduktim të GHG (NAMA-s).

Një nga format e mbrojtjes së mjedisit 
është edhe parashikimi i dënimeve penale për 
një sërë sjelljesh që dëmtojnë rëndë mjedisin 
që na rrethon. Legjislacioni penal mjedisor 
në Shqipëri prej kohësh ka parashikuar një 
sërë veprash penale si ndotja e ajrit, ndotja e 
ujit, prerja e pyjeve, peshkimi i paligjshëm, 
prishja e qetësisë publike etj. Megjithatë 
numri i të dënuarve për këto vepra penale 
është i ulët krahasuar me përceptimin publik 
për përhapjen e këtyre veprave. Ndërkohë, 
shqetësues mbetet mungesa e denoncimeve 
për raste konkrete nga qytetarët si dhe 
sigurimi i provave të domosdoshme për 
kapjen dhe dënimin e autorëve. Zgjidhja e 
mundshme e këtij problemi do të ishte një 
bashkëpunim sa më i madh i komuniteteve 
të prekura nga krimi mjedisor me Policinë e 
Shtetit në kuadër të policimit në komunitet. 
Një bashkëpunim i tillë ndërmjet qytetarëve 
dhe policisë do të siguronte që të rritej numri 
i procedimeve e dënimeve penale për autorët 
e krimeve mjedisore. 

Kuptimi dhe elementët kryesorë të 
mjedisit 

Mjedisi konsiderohet si një ndër 
elementët bazë dhe të pazëvëndësueshëm për 
jetën e çdo njeriu, pa të cilin nuk ka lindje, 
zhvillim dhe të ardhme të shoqërisë. Cilësia 
dhe pastërtia e ajrit, e ujit, grumbullimi, 

transportimi apo përpunimi i mbetjeve, 
shmangia e zhurmave dhe mbrojtja e bio-
diversitetit janë elementet më thelbësorë për 
jetën e çdo shtetasi. Në këtë kuptim mbrojtja 
e mjedisit përbën një nga faktorët bazë të 
sigurisë së përgjithshme të çdo vendi, pa të 
cilin nuk ka jetë të popujve apo të ardhme të 
brezave. Rreziqet që vijnë sot nga degradimi 
mjedisor, fatkeqësitë natyrore, shkatërrimi 
i mjedisit, shpyllëzimi pa kriter, ndotja e 
lumenjve apo fatkeqësi të tjera natyrore 
e industriale të shkaktuara nga ndikimi i 
njeriut, konsiderohen si rreziqe të nivelit 
të parë, të cilat mund të parandalohen 
vetëm me forcim të rreptë të masave 
parandaluese e shtërnguese, sidomos nga 
organet ligjzbatuese, por, edhe komuniteti 
në tërësi. Përvoja e viteve të fundit tregon se, 
jo vetëm në vendet e BE-së, apo të Ballkanit 
Perendimor, por edhe në Sh.B.A e më gjerë, 
rreziqet e degradimit mjedisor shtohen 
nga shtrirja kaotike e qendrave urbane, 
prerja masive e pyjeve, dëmtimi i tokave 
bujqësore, ndotja e lartë e baseneve hidrike 
apo gërryerja e lumenjve. Këto dukuri 
prodhojnë pasoja të territor, peisazhin 
urban, në shëndetësi dhe në ekonominë e 
çdo vendi. Prandaj të gjitha vendet duhet ti 
kushtojnë vëmendje të veçantë parandalimit 
të degradimit mjedisor, reduktimit të 
pasojave të ndryshimeve klimatike, duke 
menaxhuar me efektivitet basenet ujore, 
shtuar sipërfaqet pyjore, trajtuar në mënyrë 
të integruar mbetjet urbane, si dhe duke 
bashkëpunuar me shoqërinë civile për 
ndërgjegjësimin e opinionit publik për 
ruajtjen e mjedisit.

Për realizimin e këtij qëllimi nuk ka një 
model të njejtë të masave, por aplikohen 
modele të ndryshme për mbrojtjen e mjedisit 
në përputhje me:
  specifikat apo veçoritë e çdo vendi, 
  legjislacionin kombëtar të tyre, 
  marrëve sh j e t  dhe  p ro toko l l e t 

ndërkombëtare të ratifikuara,
  strukturat ligjzbatuese që funksionojnë 

në çdo vend,
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  sistemet e drejtësisë, 
  traditën e çdo vendi etj.

Modelet e strukturave ligjzbatuese 
që kontrollojnë ruajtjen dhe mbrojtjen e 
mjedisit në vendet e BE-së, apo jashtë saj, 
janë të ndryshme, në varësi të: 
  ndërtimit të tyre, 
  përgjegjësive funksionale që ato kanë,
  veprimtarisë praktike që ushtrojnë.

Kështu:
  Ka disa modele ku inspektoriatet për 

mbrojtjen e mjedisit përfshihen në 
Ministrinë e Brendshme, por ka një linjë 
të pavarur komandimi dhe kontrolli nga 
Ministria e Mjedisit. (P.sh, Finlanda dhe 
Estonia).

  Ka modele të përziera ku funksione të 
ndryshme të ruajtjes së mjedisit kryhen 
nga organizata të ndryshme, pa pasur 
një shërbim të centralizuar në një 
ministri .( P.sh, Greqia).

  Ka modele ku inspektoriatet për 
mbikëqyrjen dhe kontrollin e shkeljeve 
ndaj mjedisit janë në vartësi të 
Ministrisë së Mjedisit, dhe punonjësit 
e tyre gëzojnë dhe ushtrojnë atributet 
e Policisë Gjyqësore. (P.sh, Kroacia, 
Sllovenia, Shqipëria etj.).

Konkluzioni: Nuk ka një model 
universal shërbimi apo inspektorati për 
mbrojtjen e mjedisit, por të gjitha modelet 
duhet të ndjekin disa standarte universale.

Elementët kryesorë të mjedisit janë: 
cilësia e ajrit, cilësia e ujit, niveli i pastërtisë 
nga mbetjet, niveli i zhurmave dhe mbrojta 
e bio-diversitetit. Në varësi të mbrojtjes së 
këtyre elementëve varet edhe niveli i rrezikut 
ndaj mjedisit, ku në mënyrë të grupuar 
mund të rendisim: degradimin mjedisor dhe 
fatkeqësitë natyrore; shkatërrimin e mjedisit; 
si dhe shpyllëzimin, ndotjen e lumenjve 
dhe fatkeqësitë natyrore apo industriale 
të shkaktuara nga ndikimi i njeriut”. Këta 

faktorë konsiderohen si rrezik i nivelit të 
parë ndaj mjedisit, njëkohësisht vlerësohen 
si prioritete të larta në punën e organeve 
përgjegjëse për parandalimin e tyre. Në 
të njëjtin grup rreziqesh përfshihen dhe 
korrupsioni e krimi i organizuar, si faktorë 
të lartë rrisku ndaj degradimit mjedisor. 
Ndërkohë, ndryshimet klimatike, ndonëse 
vlerësohen si rrezik i nivelit të tretë, duhet 
të konsiderohen serioze në politikat e 
shteteve për shmangien e pasojave që sjellin 
ndryshimin jo natyror të klimës.

Përqasja e legjislacionit shqiptar me 
aktet ndërkombëtare për mjedisin 

Duke e konsideruar mjedisin si 
elementin bazë për jetën e çdo njeriu, 
mbrojtja dhe reabilitimi i tij përbën parakusht 
për gëzimin e të drejtave të çdo individi në 
shoqëri. Mbrojtja dhe rehabilitimi i mjedisit 
janë pjesë integrale e gëzimit të së drejtës për 
shëndet, për ushqim dhe cilësi jetese më të 
mirë për të gjithë. Në të kundërtën, dëmtimi 
apo shkatërrimi i mjedisit sjell pasoja të 
rënda për klimën, florën dhe faunën, duke 
cënuar rëndë vetë ekzistencën e jetës së 
njeriut në tokë. Për këtë arsye, edukimi dhe 
ndërgjegjësimi i qeverive e qytetarëve mbi 
rëndësinë e mjedisit përbën mjetin kryesor 
të mbrojtjes së tij. Këto vlera krijohen e 
konsolidohen kur parashikohen procedura 
standarte e të paanshme për të gjithë. Krijimi 
dhe funksionimi i kuadrit ligjor funksional 
për mbrojtjen e mjedisit përbën hapin e parë 
të këtij procesi. 

Korrniza ligjore për mjedisin ka 
ngjashmëri ndërmjet vendeve të ndryshme, 
përsa i përket vendosjes së standarteve të 
përgjithshme të mbrojtjes së tij. Ndërkohë, 
ka dallime në modalitetet e funksionimit 
të strukturave ligjzbatuese që kontrollojnë 
rregjimin mjedisor si dhe ushtrimin e 
atributeve të policisë gjyqësore, në këtë 
proces. Këto dallime varen nga legjislacioni 
dhe statusi që gëzojnë agjensitë ligjzbatuese 
të çdo vendi. 
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Disa nga aktet e përbashkëta të 
vendosura nga Këshilli i Europës lidhur me 
mbrojtjen e mjedisit janë:
  Traktati i Romës3. Ndonëse Traktati 

për Komunitetin Ekonomik Europian 
që parashikohej në këtë dokument nuk 
kishte objektiv të mirëfilltë mbrojtjen 
e mjedisit, dispozitat e tij mund të 
zbatoheshin edhe për çeshtje mjedisore. 
Në funksion të këtij qëllimi, Këshilli i 
Europës më vonë aprovoi rreth 150 
akte normative gjatë viteve 1967-1987, 
ku ndër të tjera, Akti Unik Europian 
parashikoi një seksion të posaçëm për 
mjedisin. Qëndrimi për mjedisin u 
shfaq më qartë në Samitin e Parisit4 
si një vijim edhe i Konferencës së 
Kombeve të Bashkuara për Mjedisin 
Njerëzor të Stokholmit.

  Akti Unik Europian5. Parashikon 
mbrojtjen mjedisore si një objektiv 
kryesor të Kumunitetit Europian si 
dhe përkrah parimin e afërsisë, që do 
të thotë: dëmi mjedisor duhet ndaluar, 
zvogluar apo shmangur që në burim 
dhe të bëhet zhdëmtimi nga ndotësit. 
Në thelb të kësaj mase është parandalimi 
i ndotjes së mjedisit. Në këtë akt u 
parashikuan edhe masa të forta lidhur 
me shëndetin, sigurinë, mbrojtjen e 
mjedisit dhe të konsumatorit. Kjo 
bëhej me qëllim vendosjen e tregut të 
përbashkët. 

  Konferenca e Amsterdamit6. Parashikon 
zhvillimin e politikave komunitare 
lidhur me mjedisin, duke synuar një 
nivel më të lartë të mbrotjes së tij në 
përshtatje me diversitetin e situatave në 
rajone të veçanta. Ndërkohë vendimet e 
tjera të kësaj konference u fokusuan në 

integrimin e mjedisit në fusha të tjera 
të politikave të BE-së, ku një vemendje 
e veçantë ju kushtua fushatës për 
zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik e 
social që synon të luftojë varfërinë dhe 
të ndihmojë integrimin e vendeve në 
zhvillim. 

  E drejta Penale Europiane. Parashikon 
mbrojtjen e mjedisit duke sanksionuar 
dispozita penale ndëshkuese për personat 
fizikë e juridikë që cënojnë, shkatërrojnë 
apo ndotin mjedisn. Mbrotja e mjedisit 
përmes të Drejtës Penale Europiane, si 
kohë, është zhvilluar më vonë se ajo 
sipas fushave të veçanta mjedisore7. 
Krimi mjedisor lidhet me veprimet 
që shkelin legjislacionin mjedisor dhe 
shkaktojnë dëm apo rrezikojnë mjedisin 
dhe shëndetin njerëzor. 

Veprat penale që lidhen me krimin 
mjedisor, sipas të Drejtës Penale Europiane8, 
mund ti grupojmë në:
  Vepra që lidhen me emetimet e 

paligjshme apo shkarkimet e substancave 
në ajër, ujë apo tokë;

  Vepra që lidhen me tregtinë e paligjshme 
të kafshve të egra;

  Vepra që lidhen me tregtinë e paligjshme 
të substancave që ndikojnë në pakësimin 
e ozonit;

  Vepra që lidhen me transportimin apo 
hedhjen e paligjshme të mbeturinave 
etj.

Bazuar në Traktatin e Mastrihtit9, 
aktet ndërkombëtare kanë epërsi ndaj 
legjislacionit kombëtar të shteteve antare. 
Për rrjedhojë shtetet që i kanë ratifikuar 
dhe nënshkruar këto marrëveshje duhet 

3 E drejta e Mjedisit e BE-së - EU Environmental law.
4 Në vitin 1973.
5 Në vitin 1986.
6 Në vitin 1999.
7 Center for International Environmental Law.
8 Environmental crime.
9 Traktati i Mastrihtit, 1992.
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që aktet e tjera që aprovojnë, siç është 
rasti i akteve për mjedisin, të jenë në 
pajtueshmëri të plotë me marrëveshjet 
ndërkombëtare. Edhe në Kushtetutën e 
Republikës së Shqipërisë10 parashikohet që: 
“Një marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar 
me ligj ka epërsi mbi ligjet e vendit që nuk 
pajtohen me to”. 

Disa nga aktet e brendshme që 
parashikon legjislacioni shqiptar lidhur me 
mbrojtjen e mjedisit janë:
  Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. 

Referuar përmbajtjes së neneve 
të Kushtetutës lidhur me fushën 
mjedisore rezulton se ato janë në 
përputhje të plotë me kushtetutat e 
vendeve të tjera demokratike, që u 
kushtojnë rëndësinë e nivelit të lartë 
parimeve mjedisore. Në nenin 59, 
pika “d” dhe “dh” të këtij akti njihet si 
objektiv social e drejta për një mjedis 
të shëndetshëm dhe ekologjikisht 
të përshtatshëm për brezat e sotëm 
dhe të ardhshëm, si dhe shfrytëzimi 
racional i pyjeve, ujërave, kullotave 
dhe burimeve të tjera natyrore mbi 
bazën e parimit të zhvillimit të 
qëndrueshëm.

  Ligji nr.10431, datë 9.6.2011,“Për 
mbrojtjen e mjedisit”. Sipas këtij ligji 
mjedisi përkufizohet si: “përbërësit 
natyrorë ajri, toka, ujërat, klima, flora 
dhe fauna në tërësinë e ndërveprimeve 
të këtyre elementeve me njëra-tjetrën, 
si dhe trashëgimia kulturore, si pjesë 
e mjedisit të krijuar nga njeriu”. Ky 
ligj ka për qëllim mbrojtjen e mjedisit 
në një nivel të lartë, ruajtjen dhe 
përmirësimin e tij, parandalimin dhe 
pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e 
shëndetit të njeriut, sigurimin dhe 
përmirësimin e cilësisë së jetës, në dobi 
të brezave të sotëm dhe të ardhshëm, si 

dhe sigurimin e kushteve për zhvillimin 
e qëndrueshëm të vendit. 

  E drejta Penale Shqiptare: Si hap i 
parë, mbrojtja e mjedisit parashikohet 
e garantohet në ligje të veçanta, që 
ngarkojnë me përgjegjësi institucionet 
administrative për zbatimin e tyre 
si dhe aplikimin e kundravajtjeve 
adminis t ra t ive  nda j  shke lësve 
të këtyre akteve. Por, kur shkeljet 
përsëriten, apo sjellin pasoja të rënda, 
atëhere mjedisin e merr në mbrojtje 
legjislacioni penal, i cili luan rol të 
veçantë në parandalimin e shkeljeve 
mjedisore si dhe dënimin e personave 
që kryejnë vepra penale mjedisore. 
Në funksion të këtij qëllimi, kodi 
penal i Republikës së Shqipërisë 
parashikon një sërë veprash penale 
në fushën e mbrojtjes së mjedisit. 
Nga koha e miratimit të këtij kodi, 
(janar 1995), e deri tani ka patur një 
rritje të ndjeshme të numrit të veprave 
penale që parashikohen në të, si dhe 
specifikime më të detajuara të këtyre 
veprave. Në pikëpamje të analizës 
juridike, veprat penale në fushën e 
mjedisit klasifikohen në krime dhe 
kundravajtje penale. Kjo, në varësi të 
rrezikshmërisë shoqërore që paraqesin 
këto vepra penale si dhe ardhjes së 
pasojave prej tyre. Një karakteristikë e 
veçantë e këtyre veprave është se nuk 
kërkohet ardhja e pasojave të rënda 
për kualifikimin ligjor të tyre. Veprat 
penale11 që aktualisht parashikon kodi 
penal shqiptar në funksion të mbrojtjes 
së mjedisit janë:
- Ndotja e ajrit;
- Transportimi i mbeturinave toksike;
- Peshkimi i ndaluar;
- Prerja e paligjshme e pyjeve;
- Shkatërrimi me zjarr i pyjeve dhe i 

mjedisit pyjor;

10 Neni 122, pika 2 e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë”.
11 Kreu IV i pjesës së posaçme, të kodit penal shqiptar.
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- Prerja e drurëve dekorativë dhe 
frutorë;

- Shkelja e karantinës së bimëve dhe 
kafshëve.

Nga pikpamja formale rezulton se 
legjislacioni mjedisor në Shqipëri është i 
mirë e në koherencë të plotë me direktivat 
ndërkombëtare për mjedisin. Problemi 
qëndron tek ushtrimi i përgjegjësive dhe 
detyrave nga strukturat ligjzbatuese për 
zbatimin praktik të akteve për mjedisin. 
Vitet e gjata të tranzicionit shqiptar u 
shoqëruan me pasoja të rënda edhe ndaj 
mjedisit. U prenë dhe u dogjën sipërfaqe të 
mëdha me pyje, në veri e jug të Shqipërisë, u 
gërryen shtretërit e lumenjëve, u asgjësuan 
kafshë të rralla, u shkatërruan sipërfaqe 
të gjelbëruara nga gërmimet për mermer, 
çimento apo gëlqere, u ndotën ujërat dhe 
mjediset përrreth qendrave të banuara, si 
dhe dëme të tjera, të cilat kërkojnë kohë të 
gjatë për rikuperimin e tyre. Ndryshimi i 
kësaj gjendje kërkon hartimin e strategjive 
e politikave integruese, miratimin e 
moratoriumeve, ndryshimeve strukturore 
të organeve përgjegjëse, e mbi të gjitha, 
rritjen e përceptimit dhe ndjeshmërisë tek 
publiku për mbrojtjen e mjedisit.

Politikat integruese për mbrojtjen e 
mjedisit

Dihet se shoqëria ndërtohet mbi 
diversitetin e impaktit njerëzor, me 
ndërthurje idesh dhe idealesh, si dhe 
kontributin e vlerave të çdo njeriu. 
Elementi i vetëm që duhet të bashkojë 
shoqërinë për një kontribut dhe përkushtim 
të përbashkët është mjedisi. Ndonëse të 
gjithë ne e ndërtojmë jetën individualisht, 
ajo që na bashkon në një entitet të 
përbashkët dhe na bën pjesë të një pasurie 
teje të çmuar, përtej interesave personale, 
është natyra dhe mjedisi. Prandaj hartimi 
i politikave për mbrojtjen e mjedisit duhet 
të jetë prioritet e çdo vendi, pavarësisht 

shtrirjes gjeografike, peshës ekonomike 
apo fuqisë globale të tij.

Që të hartohen politika integruese e 
funksionale, duhet fillimisht të analizohen 
shkaqet dhe të përcaktohen faktorët 
e rriskut ndaj mjedisit. Nga analiza e 
këtyre faktorëve ka rezultuar se Shqiparia 
është vend i ekspozuar ndaj rreziqeve me 
origjinë natyrore të karakterit gjeologjik, 
hidrologjik, atmosferik dhe biofizik, si dhe 
atyre me origjinë njerëzore, teknologjike 
dhe industriale. Në rang botëror Shqipëria 
renditet ndër vendet me pasoja të larta 
ekonomike nga fatkeqësitë. Rreth 86% e 
territorit ku gjenerohet afërsisht 88,5% 
e PBB-së, është e ekspozuar ndaj dy ose 
më shumë rreziqeve. Ndërkohë, sistemi i 
mbrojtjes civile është i pamjaftueshëm për të 
menaxhuar numrin në rritje të emergjencave 
dhe rehabilitimin e shpejtë të gjendjes së 
shkaktuar prej tyre.

Gjithashtu, ndryshimi i klimës është një 
dukuri tjetër globale, që ndikon negativisht 
në ekuilibrat natyrorë të Shqipërisë. Për 
shkak të klimës, vendi mund të përballet 
me fenomene të skajshme më të shpeshta 
si temperatura të larta, thatësira të zgjatura 
dhe përmbytje të mëdha. Kjo mund 
ta ballafaqojë vendin me rrezikun nga 
fatkeqësitë hidrologjike, gjeologjike dhe 
biofizike, që prekin zonat e banuara dhe 
ndikojnë në mënyrë të konsiderueshme në 
ekonominë kombëtare. Por, edhe degradimi 
i mjedisit në Republikën e Shqipërisë është 
një dukuri shumë shqetësuese, e cila shfaqet 
në forma të ndryshme si shtrirja kaotike e 
qendrave urbane, prerja masive e pyjeve, 
dëmtimi i tokave bujqësore, ndotja e lartë e 
baseneve hidrike dhe gërryerja e lumenjve. 
Këto dukuri kanë prodhuar pasoja të 
dëmshme në territor, në peisazhin urban, 
në shëndetësi dhe në tërësi në ekonominë 
e vendit. Shqipëria është e prekur dhe 
rrezikohet edhe nga erozioni. Zonat më 
problematike janë ultësira perëndimore, 
luginat e lumenjve të mëdhenj dhe bregdeti i 
Adriatikut, ku vija bazë e detit po tërhiqet. Në 
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brendësi të territorit, erozioni parashikohet 
të shkaktojë reduktim të tokës së punueshme 
dhe burimeve ujore.

Për këto arsye, politikat që hartohen 
për mjedisin duhet të kenë si qëllim 
mbrojtjen e tij në një nivel të lartë, ruajtjen, 
përmirësimin, parandalimin dhe pakësimin 
e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të njeriut, 
sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë së 
jetës, në dobi të brezave të sotëm dhe të 
ardhshëm, si dhe sigurimin e kushteve 
për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit. 
Në funksion të mbrojtjes së mjedisit, 
Republika e Shqipërisë12 ka hartuar dhe 
miratuar objektiva në pajtueshmëri të 
plotë me Konventën Kuadër të Kombeve 
të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike 
(KKKBNK)13, të zhvilluar në Kopenhagen 
COP 15, si dhe direktivat e Bashkimit 
Europian, ku më kryesoret janë: 
  parandalimi, kontrolli dhe ulja e ndotjes 

së ujit, ajrit, tokës dhe ndotjeve të tjera 
të çdo lloji;

  ruajtja, mbrojtja dhe përmirësimi i 
natyrës dhe i biodiversitetit; 

  ruajtja, mbrojtja dhe përmirësimi 
i qëndrueshmërisë mjedisore me 
pjesëmarrje publike; 

  përdorimi i matur dhe racional i natyrës 
dhe i burimeve të saj;

  ruajtja dhe rehabilitimi i vlerave 
kulturore dhe estetike të peisazhit 
natyror;

  mbrojtja dhe përmirësimi i kushteve të 
mjedisit; 

  mbrojtja dhe përmirësimi i cilësisë së 
jetës dhe shëndetit të njeriut.

Në realizimin e politikave integruese, 
krahas masave ligjore, organizative dhe 
administrative; edukimi mjedisor përbën 
një faktor shumë të rëndësishëm në 
mbrojtjen e kësaj pasurie të çmuar që 

natyra i ka ofruar njeriut. Mjedisi duhet të 
përceptohet si një pasuri e përbashkët, i cili, 
i përket të gjithë brezave. Ky edukim duhet 
të realizohet me të gjithë shoqërinë, por, në 
radhë të parë me nxënësit e shkollave dhe 
të rinjtë. Pa edukim mjedisor të brezave të 
rinjë, çdo iniciativë apo reformë mjedisore 
që mund të merret nga organet shtetërore, 
nuk do të kishte sukses. Edukimi mjedisor 
është po aq i rëndësishëm sa edhe edukimi 
shoqëror, mjekësor, sportiv etj. Ky edukim 
sjell harmoni brenda vetë komunitetit, 
bashkon njerëzit dhe i lidh ata me njëri-
tjetrin, brez pas brezi.

Veprimtaria e organeve hetimore e 
gjyqësore për mbrojtjen e mjedisit

Krimi mjedisor mund të konsiderohet 
si forma më ekstreme e dëmtimit të mjedisit 
në mënyrë të qëllimshme dhe ilegale. Niveli 
i ulët ekonomik dhe varfëria janë faktorë që 
i nxisin këto lloj krimesh, por, kurrësesi ato 
nuk mund të justifikojnë degradimin apo 
shkatërrimin mjedisor. Kjo për faktin se ky 
fenomen nuk cënon vetëm një grup të vogël 
njerëzish, por të gjithë shoqërinë. Prandaj, 
zbatimi i kuadrit ligjor është barriera e parë e 
pengimit dhe ndalimit të krimeve mjedisore.

Autoriteti kryesor përgjegjës për 
zbatimin e kuadrit ligjor në fushën e 
parandalimit dhe zbulimit të veprave penale 
mjedisore është Policia e Shtetit. Ajo ka 
përgjegjësi të drejtëpërdrejtë të çel procedime 
policore si dhe të kryejë të gjitha veprimet 
hetimore sipas rregullave që parashikon 
Kodi i Procedurës Penale për dokumentimin 
e veprimtarisë kriminale në fushën e 
mjedisit. Ndërkohë, organi i prokurorisë 
është përgjegjës për ushtrimin e ndjekjes 
penale, drejtimin dhe kontrollin e hetimeve 
të policisë gjyqësore, përfaqësimin e akuzës 
në gjykatë si dhe kontrollon ekzekutimin e 

12 Neni 3 i ligjit nr. 10 1431, datë 09.06.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”.
13 Shqipëria është anëtarësuar në Konventen Kuader te Kombeve te Bashkuara per Ndryshimet Klimatike 

(KKKBNK), ne janar 1995 dhe në Protokollin e Kiotos, Janar 2005.
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vendimeve gjyqësore ndaj këtyre veprave, si 
ndaj çdo vepre tjetër penale.

Krahas veprimtarisë hetimore që 
kryejnë subjektet e procedimit penal për 
zbulimin dhe dokumentimin e veprimtarisë 
kriminale në fushën e mjedisit, një faktor 
shumë i rëndësishëm që ndikon në forcimin 
e kësaj lufte është edhe veprimtaria 
parandaluese. Kjo veprimtari duhet të 
jetë një betejë që zhvillohet çdo ditë nga 
të gjitha organet shtetërore, por në radhë 
të parë është një përgjegjësi që i përket 
organeve të policisë gjyqësore, e veçanërisht 
shërbimeve të Policisë së Shtetit. Procesi 
i grumbullimit, sistemimit, vlerësimit, 
analizimit, shpërndarjes dhe përdorimit 
të informacionit policor për nevoja të 
mbrojtjes së mjedisit përbën një ndër masat 
më të rëndësishme të Policisë së Shtetit në 
planin parandalues. Veprimtaria informative 
që realizohet gjatë këtij procesi, bazohet 
vetëm në të dhënat e marra në përputhje 
me ligjet përkatëse dhe me aktet normative 
të nxjerra në zbatim të tyre. Sipas ligjit të ri 
të Policisë së Shtetit17, punonjësi i policisë 
ka përgjegjësi të mbledhë të dhëna për 
parandalimin dhe zbulimin e krimeve në 
fushën e krimit mjedisor, duke shfrytëzuar 
çdo burim që mund t’i japë të dhëna. 

Parandal imi  nuk është  th jesht 
identifikim apo kapje e autorit të krimit, 
por, para së gjithash, krijimi i një klime 
sociale që frenon dhe pengon kryerjen e 
veprave penale kundër mjedisit. Me anë 
të veprimtarisë parandaluese shërbimet e 
Policisë së Shtetit mësojnë mbi përgatitjet 
apo krimet e kryera në fushën e mjedisit, 
mbledhin informacione e të dhëna për 
ato që mund të kryhen, si dhe u krijojnë 
mundësinë organeve të tjera shtetërore për 
të parandaluar degradimin mjedisor. Janë 
të paimagjenueshme pasojat që mund të 
vijnë nga mungesa e informacionit dhe 
mosmarrja e masave parandaluese për vepra 
penale të rënda, si: shkatërrimi me zjarr i 

pyjeve dhe i mjedisit pyjor, ndotja e ajrit, 
prerja e paligjshme e pyjeve, transportimi i 
mbeturinave toksike etj.

Pavarësisht rëndësisë që ka funksioni 
i Policisë së Shtetit në parandalimin e 
krimit mjedisor, ky rol ka një ndikim disi të 
kufizuar. Kjo për arsye se, siç përmendëm 
më sipër, faktorët e krimit mjedisor janë të 
lidhur jo vetëm me varfërinë apo nivelin e 
ulët kulturor të autorëve të këtyre veprave 
penale, por edhe me faktorë të tjerë 
ekonomikë, socialë, rajonalë e më gjerë. 
Parandalimi i përgjithshëm i krimit mjedisor 
karakterizohet nga aplikimi i masave të 
veçanta që janë elementë të domosdoshëm 
për tu parashikuar në hartimin e strategjive 
dhe programeve në mbrojtje të mjedisit. 
Ato janë të lidhura me përmirësimin e 
nivelit të jetesës së popullatës, arsimin, 
krijimin e klimës pozitive për shmangien 
e shkaqeve dhe kushteve të kriminalitetit 
etj. Për rrjedhojë veprimtaria parandaluese 
e policisë gjyqësore në mbrojtje të mjedisit 
duhet të orientohet drejt bashkëpunimit 
të ngushtë me të gjithë faktorët e tjerë, 
subjektet shtetërore dhe komunitetin në 
tërësi. Në strategjitë e parandalimit të 
krimit mjedisor duhet të përshkallëzohen 
veprimtaritë sipas niveleve: lokalë, rajonalë, 
kombëtarë e ndërkombëtarë, duke rritur 
rolin e të gjithë pjesëmarrësve në luftë 
kundër krimit mjedisor.

Krahas përgjegjësive të agjencive 
ligjzbatuese, duhet vlerësuar veprimtaria e 
komunitetit dhe shoqërisë në tërësi, të cilat 
janë të interesuara më shumë se kushdo 
tjetër për stabilitetin mjedisor. Ato janë të 
gatshme në çdo kohë të mbështesin dhe 
kontribuojnë në parandalimin e veprimtarisë 
kriminale mjedisore. Kjo do të thotë që, kur 
punonjësi i Policisë së Shtetit identifikon 
një rrezik të krimit mjedisor apo i kërkon 
ndihmë komunitetit për evitimin dhe 
parandalimin e këtij rreziku, ai duhet të 
jenë të përgatitur mirë dhe në gjendje për 

17 Ligji nr. 108/2014 “Për  Policinë e Shtetit”.
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të marrë të gjitha masat e nevojshme për 
zgjidhjen e kësaj situate. Punonjësi i Policisë 
së Shtetit është përgjegjësi kryesor i ngarkuar 
me ligj për zbulimin dhe parandalimin e 
veprimtarisë kriminale në fushën e krimit 
mjedisor. Por, krahas Policisë së Shtetit, 
përgjegjësi funksionale për parandalimin 
e krimit mjedisor kanë edhe: inspektoriati 
shtetëror i mjedisit, inspektoriati i pyjeve dhe 
ujërave, agjencia rajonale e mjedisit, organet 
e qeverisjes vendore, forcat e ushtrisë 
etj. Qëllimi kryesor i të gjithë agjensive 
ligjzbatuese duhet të jetë angazhimi i 
përbashkët në parandalimin e degradimit 
mjedisor, përpara se të vijnë pasojat apo të 
hetohen e ndëshkohen njerëzit. 

Krimi mjedisor është i  l idhur 
ngushtë edhe me krimin e organizuar dhe 
korrupsionin. Bisnesmen të ndryshëm, në 
funksion të fitimit të tyre të paligjshëm, 
herë pas here ndërmarrin veprime, për të 
korruptuar zyrtarë të zbatimit të ligjit, në 
shfrytëzimin pa kriter të pyjeve e lumenjëve, 
futjen e mbetjeve të pariciklueshme, ndotjen 
e ajrit me anë të djegieve apo gërmimeve për 
hidrocentrale të vegjël, duke shtuar rreziqet 
serioze të degradimit dhe shkatërrimit 
mjedisor. Në këto raste, krahas procedimit 
penal të këtyre subjekteve, hetimit dhe 
gjykimit të tyre, ata duhet të ngarkohen 
edhe me përgjegjësi administrative, për të 
mbuluar kostot e rehabilitimit të dëmit të 
shkaktuar. Vendosja e sanksioneve të ashpra 
për të gjitha subjektet që bëjnë shkelje penale 
apo administrative në fushën e mjedisit, do 
të bënte të mundur parandalimin dhe uljen 
në maksimum të krimit mjedisor. 

Të mos harrojmë se ne jemi bijtë e 
tokës dhe toka është nëna jonë. Ta duam 
dhe ndihmojmë tokën, siç kujdeset dhe na 
do ajo ne. 

Përfundime, rekomandime

Mbrojtja e mjedisit duhet të trajtohet si 
një nga detyrat kryesore të të gjithë shoqërisë, 
çdo qytetari apo agjensie ligjzbatuese në 

veçanti. Kjo veprimtari përbën një nga sfidat 
më të mëdha të njerëzimit për të garantuar 
jetën, shëndetin, zhvillimin e qëndrueshëm 
ekonomik e social, jo vetëm me afat shkurtër, 
por edhe për brezat e ardhshëm. 

Përveç ndërgjegjësimit dhe edukimit 
mjedisor, për mbrojtjen e mjedisit, rëndësi të 
veçantë merr përcaktimi i një kuadri të gjerë 
ligjor, i cili të parashikojë qëllimet, objektivat, 
të drejtat, detyrat si dhe institucionet 
përgjegjëse me kompetencat e tyre. Burimet 
natyrore duhet të shfrytëzohen me kursim, 
duke ndalur degradimin mjedisor dhe 
vlerësuar mjedisin si një domosdoshmëri për 
jetën dhe shëndetin e çdo njeriu.

Veprimtaria parandaluese duhet ti 
paraprijë gjithnjë procesit hetimor. Duke 
parë rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit, për 
të ndryshuar situatën është e domosdoshme 
që policia të nxisë bashkëpunimin me 
komunitetin me anë të strategjive të veçanta 
për policimin në komunitet dhe mbrojtjen 
e mjedisit. Kjo formë bashkëpunimi do të 
sjell një rritje të numrit të denoncimeve si 
dhe sigurimin e provave të nevojshme për 
dënimin e shkelësve të ligjit. 

Nivelet e rrezikut ndaj mjedisit, të 
identifikuara si: “degradimi mjedisor dhe 
fatkeqësitë natyrore; shkatërrimi i mjedisit; 
si dhe shpyllëzimi, ndotja e lumenjve dhe 
fatkeqësitë natyrore apo industriale të 
shkaktuara nga ndikimi i njeriut”, duhet 
të konsiderohen si rrezik i nivelit të parë 
ndaj mjedisit, njëkohësisht të vlerësohen 
si priorite të larta në punën e organeve 
përgjegjëse për parandalimin e tyre. Në të 
njëjtin grup rreziqesh duhet të përfshihen 
dhe korrupsioni e krimi i organizuar, si 
faktorë të lartë rrisku ndaj degradimit 
mjedisor.

Procedimi penal nuk duhet konsideruar 
si mjeti kryesor i mbrojtjes së mjedisit. 
Si rregull, ai zhvillohet pas aplikimit të 
masave administrative. Megjithatë, masat 
shtërnguese duhet të përdoren sa herë 
konstatohen sjellje dhe shkelje të dëmshme 
për mjedisin që na rrethon si ndotja e 
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ajrit; që është edhe shqetësimi kryesor i 
qytetarëve; ndotja e ujit, prerja e pyjeve, 
peshkimi i paligjshëm, prishja e qetësisë 
publike etj. Statistikat hetimore e gjyqësore 
tregojnë se numri i të dënuarve për këto 
vepra penale mbetet i ulët, çka shtron si 
domosdoshmëri forcimin e politikës penale 
ndaj krimit mjedisor.

Aplikimi i një filozofie të re mjedisore 
ndërmjet qytetarit dhe qeverisë, përbën një 
sfidë të veçantë në mbrojtje të mjedisit. Qasja 
duhet të jetë bashkëpunimi i pandërprerë me 
qytetarët për të mbajtur një mjedis të pastër, 
të shëndetshëm, duke ndëshkuar cilindo që e 
ndot apo dëmton atë. Ndërkohë, qeveria me 
politikat e saj duhet të shpreh angazhimin 
maksimal në garantimin e një mjedisi të 
shëndetshëm për qytetarët, në ruajtjen e 
tij nga ndotja dhe dëmtimi, nga aktiviteti 
njerëzor dhe veprimtaritë ekonomike; ta 
trajtojë atë si vlerë të shtuar dhe pasuri 
për gjenerim aktivitetesh ekonomike, 
veçanërisht turistike, si dhe ta ruajë atë 

si trashëgimi për brezat e ardhshëm. Në 
situatën aktuale mjedisore që ndodhet në 
Shqipëri, ulja e nivelit të ndotjes në zonat 
urbane duhet të jetë prioritet që realizohet 
nëpërmjet: shtimit të sipërfaqeve të gjelbëra 
në zonat urbane; kontrollit të emetimit të 
pluhurit, aplikimit të teknologjive të reja 
monitoruese; zbatimit të standardeve të 
rrepta në aktivitetet ekonomike që ndotin 
ajrin, si dhe përdorimin e karburanteve 
konform kritereve të BE-së.

Ndërkohë ,  edhe  shf ry tëz imi  i 
qëndrueshëm i mjedisit, duhet konsideruar 
si një potencial i madh punësimi që i vjen në 
ndihmë të gjithë shtresave të shoqërisë. Falë 
bukurisë që ka natyra dhe shumëllojshmërisë 
së ekosistemeve, çdo kush e gjen veten 
pjesë e shfrytëzimit ligjor të mjedisit. 
Ndonëse të gjithë ne e ndërtojmë jetën 
tonë individualisht, ajo që na bashkon në 
një entitet të përbashkët dhe na bën pjesë 
të një pasurie teje të çmuar, përtej interesave 
personale, është natyra dhe mjedisi.

Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë”, 1998.
Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë, ribotim, 

viti 2014.
Kodi i Procedurës Penale, ribotim, viti 2015.
Ligji nr. 10 1431, datë 09.06.2011 “Për mbrojtjen 

e mjedisit”.
Ligji nr. 10 458, datë 14.07.2011 “Për lejet e 

mjedisit”.
Ligji nr. 162/2014, “Për rritjen e cilesisë së ajrit 

në mjedis”.

Ligji nr. 103/2014, “Për strategjinë e sigurisë 
kombëtare të vendit për mjedisin”.

Traktati i Romës, 1957. 
Traktati i Mastrihtit, 1992. 
E drejta e Mjedisit e BE-së - EU Environmental 

law.
Protokolli i Konferencës së Kombeve të Bashkuara 

mbi Mjedisin, viti 1972. 
Raporti i Progresit 2014 të Komisionit Europian 

për Shqipërinë. 

REFERENCAT

Environmental crime and regional cooperation for its prevention
The aim of this theme is to give information to the reader for the criminal offences which 

can be committed against environment, features of the prosecution, detection, prevention and 
the punishment of the perpetrators, as well as the strengthening of the regional cooperation 
for the prevention of this activity. Our country has been faring these types of crimes times 
ago, they have international character and have serious consequences to life and health of 
every one. Air quality, water quality, the level of cleanliness from the rests, noise levels and 

ABSTRACT
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protection of bio-diversity are the most essential elements for a healthy life. Unfortunately, 
in the past two decades, in the Balkan Region and particularly in Albania, has increased the 
number of criminal activities against the environment. During the drafting of this theme 
are treated preventive or protective features and mechanisms, foreseen in international 
treaties and national legislation for the environment. The aspect of the legal analysis of 
these offenses dealt closely with the criminal procedural activities and tasks to be carried 
by the investigate law enforcement structures. This analysis is done from the perspective 
of the judicial investigative practice, based on statistical data of prosecutors and courts in 
Albania. It is also handled the cooperation of the State Police with Forest Inspectorate at 
the bilateral and regional plan for criminal information exchange and implementation of 
joint operations in order to protect the environment.

Interesting for the reader will be the treatment of the levels of risk against environments, 
identified as: “environmental degradation and natural disasters; environmental destruction; 
as well as deforestation, pollution of rivers and natural or industrial disasters caused by 
human influence.” These factors are considered first-level risk to the environment, both 
considered as high priority in the work of the bodies responsible for preventing them. At 
the same group of risks involved, corruption and organized crime, as high the risk factors 
to environmental degradation. Meanwhile, climate change, although are considered as 
third-level risk, should be considered serious in countries’ policies to avoid bearing the 
consequences of not natural climate changes. In this paper, environmental protection is 
treated as a major task of the whole society, every citizen and no doubt governments and 
institutions in particular. As always, the priority from the governments is given to economy 
in relation with the environment. Therefore it is recommended that natural resources must 
be used prudently, stopping the environmental degradation and evaluate the environment 
as a necessity for life and health of every person. 

Keywords: environment crime, bio-diversity, air quality, rests, recycle, criminal information, 
material evidence, investigative and judicial process.
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PërmBledhje

Gratë sot gëzojnë të drejtën e votës, shkollimit, punësimit dhe shumë të tjera por gruaja edhe sot 
vazhdon të jetë e pa përfaqësuar në proceset politike. Përfaqësimi i gruas në politikë ndryshon prej 
vendit në vend, ka vende që kanë % maksimale të përfaqësimit të gruas në parlament (si Ruanda) 
ashtu sikurse ka dhe vende që kurrë nuk kanë pasur gra në parlament (si Arabia Saudite etj). 
Shumë mendojnë se kjo mungesë e gruas në proceset politike vjen si rezultat i disa faktorëve të tillë 
si: kualifikimit të ultë te gratë, mungesës së ambicieve politike apo dhe vetëbesimit për të marrë 
vendime politike. Po, është e vërtetë se, në shumë raste niveli i edukimit te gratë është më i ultë sesa 
te burrat por kjo nuk do të thotë se gratë janë më të paafta se burrat por sepse gratë kanëqenëtë 
diskriminuara dhe vazhdojnë të diskriminohen në aspektet edukimit dhe të punësimit. Ne mund 
të vazhdojmë të jemi ajo shoqëri patriarkale që tradita na kanë mësuar të jemi – një shoqëri e cila 
nuk e do një grua në politikë, një shoqëri e cila gruan nuk e do as si pjesëtare të  fuqisë punëtore; 
që nuk do as që ajo të edukohet, të ketë një pronë apo të fillojë e të ketë një biznes, por barazia 
gjinore është një e drejtë dhe gruaja minimumi duhet respektuar si qënie njerëzore.
Fjalë kyce: grua, politikë, barazi gjinore, përfaqësim, e drejtë, diskriminim, zgjedhje

“Nuk mund të ketë demokraci të vërtetë nëse zërat e grave nuk dëgjohen. 
Nuk mund të ketë demokraci të vërtetë nëse grave nuk u jepet mundësia për të marrë përgjegjësinë për 

jetën e tyre. Nuk mund të ketë demokraci të vërtetë nëse të gjithë qytetarët 
nuk janë në gjendje të marrin pjesë plotësisht në jetën e vendit të tyre”. 

Hillary Rodham-Clinton

Social Studies 2017, 1 (11): 43-49

Politika dhe gruaja

Politika është një investim për të gjithë 
individët, dhe përfaqësimi i grave në çdo 
instancë është një tregues i mosdiskriminimit 

dhe përmbushja e standardeve demokratike 
të një vendi. 

Përfaqësimi i barabartë i gruas në 
politikë është konsideruar të jetë shumë 
i rëndësishëm. Njëra ndër argumentet 
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kryesore është se përderisa gratë përbëjnë 
51% të popullsisë është e drejtë juridike 
elementare që gratë të përfaqësohen 
në institucionet politike në mënyrë të 
barabartë me burrat. 

Demokracia e kërkon një gjë të tillë 
sepse mos përfaqësimi i barabartë i grave në 
politikë bie në kundërshtim me konceptin 
e demokracisë. Argument tjetër është se 
gratë kanë interesa, nevoja dhe eksperienca 
të ndryshme nga burrat dhe se këto interesa 
mund të përfaqësohen vetëm nga gratë e 
jo nga burrat dhe për këtë arsye duhet të 
ketë përfaqësim të barabartë të dy gjinive 
në parlament. Mungesa e mundësive 
materiale për t’u promovuar, kushtet e 
rënda ekonomike dhe sociale për shumë gra 
janë disa nga pengesat të cilat nuk i lejojnë 
ato të inkuadrohen në politikë. 

Përveç këtyre, ndër pengesat kryesore 
janë dhe barrierat institucionale si për 
shembull sistemi i rekrutimit në partitë 
politike. Po është e vërtetë dhe ndodh dhe 
në politikë ashtu sikurse ndodh në sferat 
e jetës së përditshme me të cilat një femër 
ndeshet për rritjen e saj profesionale. Sot 
punëdhënësi edhe shtetëror, kur përgatit 
kriteret e konkurrimit për një vend pune, 
nëse mendon se duhet të jetë grua, 
kërkon që: të jetë e paraqitshme, të jetë e 
disponueshme. Edhe kjo është një formë 
diskriminimi sepse një kërkesë e tillë nuk 
paraqitet si kërkesë për kandidatët burra. 
Çfarë na pengon të mendojmë se të tilla 
forma diskriminimi nuk ndodhin në 
politikë, në rekrutimet e partive politike? 
Shoqëria i ka bërë gjinitë të barabarta, por 
kjo barazi vazhdon të mbetet teori. 

Lidhur me përfaqësimin e gruas në 
politikë s’ka pse të hezitohet, pasi shembujt 
janë nga më të arrirët në botë por dhe 
në vendin tonë. Mjaft të mendojmë e 

përmendim Indira Gandin, Golda Mejerin 
apo Margaret Thacerin. Që të trija ishin 
kryeministre të fuqishme në vendet e tyre. 
Që të tria i tejkaluan burrat në fushat e 
tyre dhe nuk patën shumë kohë për atë që 
më vonë u njoh si feminizëm.Ndërsa në 
politikën shqiptaremund të përmendim 
Musine Kokalarin,për të vazhduar me 
Ermelinda Meksin, Jozefina Topallin, Arta 
Daden e shumë të tjera. 

Historia ka treguar se kur vjen puna 
tek formimi i qeverive, gratë kanë arritur 
të dalin jashtë “burgut” të zotërimeve të 
tyre tradicionale si edukimi dhe çështjet 
sociale. Politika e jashtme në veçanti është 
bërë një aspiratë femërore. Sa më shumë 
të rritet pjesëmarrja e gruas në politikë dhe 
në qeverisjen e vendit, aq më i emancipuar 
është ai vend dhe ajo shoqëri.

Partitë politike duhet t’i sigurojnë 
përkrahje grave dhe financim në mënyrë 
që t’i ndihmojnë në kandidimin dhe fitoren 
e tyre. Ato duhet t’i përfaqësojnë gratë 
në mënyrë të barabartë me burrat duke 
i përfaqësuar ato edhe në nivele më të 
larta të partisë jo vetëm në nivele të ulëta. 
Ndërsa Ligji ‘Për Barazinë Gjinore në 
Shoqëri”1 bënte thirrje për pjesëmarrjen e 
grave në politikë për të arritur nivelin 30 
përqind, Kodi Elektoral2 nuk vuri në vend 
mekanizmat që do ta garantonin atë. Kodi 
Elektoral i dha partive politike hapësirë për 
të vendosur nëse do të përfshiheshin emrat 
e grave si një nga tre emrat në krye të listës, 
apo nëse thjesht gratë do të përfshiheshin 
si 30 përqind të listës së përgjithshme të 
kandidatëve.3

Kuotat -Në fillimet e viteve ’90 
koncepti i kuotimit gjinor, ishte akoma i 
paqartë për shumë vende te rajonit, përfshi 
këtu edhe Shqipërinë. Një nga qëllimet 
kryesore të kuotës ishte që të garantohej 

1 Ligj Nr. 9970, dt. 24.7.2008 “Për barazinë gjinore në shoqëri”.
2 Ligj Nr. 10 019, dt. 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”.
3 Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike (ACER) në bashkëpunimin e ASET, (shtator 2010), “Studim 

mbi Situatën në Shqipëritë Grave Lider në Nivel Vendor”, Shtypshkronja Gent Grafik.
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një përfaqësimi detyrueshëm i të dyja 
gjinive në organet e zgjedhura. Në vendet 
në zhvillim ku edhe Shqipëria bën pjesë, 
kuotat janë një hap shumë i rëndësishëm 
drejt përfaqësimit politik të grave.4 Por 
cili është vendi i cili ka përqindjen më të 
lartë të grave në parlament? Përgjigja është 
Ruanda, ku gratë përbëjnë gati gjysmën e 
anëtarëve të Dhomës së Deputetëve, gati 
48.8%. Mjerisht priremi që t’a lidhim këtë 
me gjenocidin e 1994 dhe jo me barazinë 
gjinore. Por cfarë treguesi të rëndësishëm 
ka vendosur Ruanda për barazinë e grave 
në listat e saj zgjedhore? Sërish përgjigja 
është kuotat gjinore, Kushtetuta e saj 
përcakton se gratë duhet të kenë së paku 
30% të pozitave politike.5

Edhe në Shqipëri zgjedhjet e qershorit 
2009 ishin një provë e këtij kuotimi gjinor. 
Por 30% i përfaqësimit nuk u arrit. Kjo 
pohon edhe një herë faktin se zbatimi i 
kuotës te ne zbuloi natyrën e rrënjosur 
thellë të diskriminimit gjinor në proçeset 
e rekrutimit të kandidatit.

Në demokracitë moderne shoqëria 
civile luan një rol të rëndësishëm dhe mund 
të kontribuojë në mënyra të ndryshme në 
avancimin dhe përfaqësimin e grave në 
proçeset politike. Ato mund t’i ndihmojnë 
gratë duke lobuar për të siguruar që 
qështjet e grave të adresohen në platformën 
e partisë dhe për ndryshime në legjislativ. 
Po ashtu duke organizuar projekte të 
ndryshme për t’i edukuar qytetarët për 
rëndësinë dhe arsyet se pse duhet të 
kemi një përfaqësim të barabartë të grave 
në politikë.Por a është kjo demokraci? 
Një situatë e tillë është tregues i faktit 
se proçesi i demokratizimit në Shqipëri 
është i papërfunduar dhe ne nuk mund 
të flasim për një rend demokratik për aq 

kohë sa grupe të caktuar qytetarësh do të 
mbeten të papërfaqësuar e të paangazhuar 
politikisht. Mund ta quajmë demokraci, 
por natyrisht jo dhe aq përfaqësuese. Pra, 
një lloj demokracie minimale.6

Gruaja si pjesë e historisë

Historia e gruas si pjesë e historisë së 
Shqipërisëështë e pazëshme, është e varfër. 
Jo se gratë janë të paafta apo të pazonja për 
ta bërë këtë histori por sepse janë burrat ato 
që suksesin janë të prirur ta mbajnë vetëm 
për vete dhe shoqëria jonë akoma është 
duke punuar edhe sot për të ngushtuar 
sado pak këtë dallim, këtë hendek gjinor. 
Të jesh grua në Shqipëri ka edhe shumë 
kënaqësi, por më shumë vështirësi. Të jesh 
grua në Shqipëri ndodh që të kesh frikë 
të konkurrosh me burrat për poste, se 
menjëherë vjen forca e burrit që kërkon të 
delegjitimojë statusin publik të gruas duke 
e sulmuar në sferën private. 

Pjesëmarrja e gruas sjell një realitet 
ndryshe në politikën shqiptare. 

Femrat shqiptare janë bërë për herë të 
parë pjesë e Parlamentit në Legjislaturën 
e parë, atë të viteve 1945-1950. Në një 
total prej 82 deputetësh, 6 prej tyre ishin 
femra.7 Nëse do të flasim për gratë në 
politikë pas viteve 90’ mund të themi se 
numri më i ulët i femrave në Parlament ka 
qenë në legjislaturat e mandatit ’92-’96 me 
9 gra dhe në vitet 2001-2005 me të njëjtën 
shifër. Ndërsa numri më i madh i femrave 
në Parlament është arritur pas zgjedhjeve 
parlamentare të 28 qershorit 2009, ku të 
gjitha partitë politikë janë përfaqësuar nga 
23 deputete femra. Vendin e dytë e zënë 
zgjedhjet e vitit 1996, ku 21 gra fituan 
mandatin e deputetes.8

4 Rrjeti i Grave“Barazi në Vendimmarrje”, Studim “A e solli kuota gruan në Vendimmarrje?”
5 Politics & Gender 2(1) 2006, “Critical perspectives on gender and politics” Cambridge University Press.
6 Hasimja, Ermal, (2010), “Demokracia sa për të larë gojën” Gazeta EXPRES.
7 “Femrat në politikë” (2013), Top Channel.
8 Po aty.
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Mbështetje apo vështirësi?

Gratë dhe meshkujt kanë lindur të 
barabartë, pavarësisht se nuk kanë jetuar 
e zhvilluar statusin e tyre socio-politik 
si të tillë përgjatë kohës. Pozita e gruas 
shqiptare megjithë evolucionin politik, 
social, material e kulturor vazhdon të 
mos jetë aty ku duhet. Koha moderne ka 
sjellë ndryshime të konceptit dhe nevojën 
e rishikimit të traditës patriarkale dhe të 
nevojës së rivendosjes së “kufijve të rinj” 
midis burrit dhe gruas. Klima e ashpër 
politike dhe tensionet politike nuk janë të 
favorshme, madje janë të disfavorshme për 
suksesin e një politikaneje grua. Po ashtu 
autoritarizmi i lidershipit të partive politike 
pengon aktivitetin normal politik të grave 
por gjithashtu si edhe të meshkujve. Unë 
mendoj se ka një aproch tjetër tani, ka një 
vetëdije që duhet të rritet numri i grave 
në politikë sepse është normale se është 
shoqëria njerëzore që është e tillë. Liderët 
nuk kanë qenë negative ndaj kësaj hipoteze 
ndërsa kolegët shumë herë nuk kanë qenë 
mbështetës me idenë që marrin numra nga 
ato që duhet të jenë burrat në politikë. 
Kështu që kjo është ndër arsyet. 

Gratë e “forta” dhe me eksperiencë 
kanë njohuritë e mjaftueshme dhe aftësitë 
për të vepruar njëlloj si edhe meshkujt. 
Kurse gratë e reja të sapofutura në politikë 
kanë pasur mbështetjen e nevojshme, për 
më tepër që fitorja e tyre është fitore edhe 
e liderit të partisë edhe e ekipit politik të 
përbërë nga meshkuj e gra. E thënë më 
thjesht, të rinjtë apo të rejat, e vendosur ne 
listën e partisë, kanë të gjithë mbështetjen 
si nga lideri, nga drejtuesit vendorë të 
partisë dhe strukturat partiake. 

Më e fuqishme është kjo mbështetje 
kur bëhet fjalë për kandidate gra për 
zgjedhjet vendore, në kuptimin që lideri 
dhe të gjithë deputetët, apo anëtarët e 

forumeve partiake, vihen në dispozicion 
të kandidates grua. Ato që duhen të bëhen 
pjesë e politikës janë duke parë peripecitë 
apo problemet që ka një grua që është 
në politikë. Një grua që është në politikë 
është e dënuar nga paragjykimi, mungesa 
e kohës dhe nga seksizmi politik. Pra nëse 
e keni vënë re të gjitha batutat e liderëve 
të ndryshëm janë shumë më të kollajshme 
nëse i drejtohen një grua sepse të gjitha 
kanë nuanca seksizmi dhe fyerje të forta 
ndaj grave.

Çdo parti ka kulturën e vet gjinore. 
Mashkullorësia dhe femërorësia në mbarë 
spektrin politik merr pikërisht atë formë 
që lidhet me historinë dhe ideologjinë e 
partisë.Nëse kultura partiake përbën një nga 
arsyet kryesore të pengesave që hasen në 
përmirësimin e balancës gjinore të marrjes 
së vendimeve partiake, atëherë ky është një 
problem mjaft i vështirë për t’u trajtuar.

Ashtu si në shumicën e organizatave 
vullnetare të shoqërisë civile, aktiviteti 
i partive politike kërkon një investim të 
konsiderueshëm në kohë. Një pengesë 
tipike për gruan ka qenë gërshetimi i rolit 
gjinor tradicional në punët e shtëpisë me 
kohën e mbledhjeve pas ditës së zakonshme 
të punës. Disponibilitetet e duhura janë 
një sfidë për çdo qytetar me përgjegjësi 
familjare, por në shumë rajone të Europës 
kjo lidhet sidomos me detyrat e gruas. 
Një lloj i dytë pengese është ajo që ka 
të bëjë me historinë e vetë aktivizimit 
politik. Shumë parti politike kanë lindur në 
kuadrin e luftrave shoqërore që u zhvilluan 
brenda konteksteve mashkullore (konflikti 
industrial, për shembull). Gruaja, së cilës i 
mohohej vota, ka luajtur historikisht një rol 
më të vogël dhe kjo e ka lënë në hije. Këto 
kultura që karakterizohen nga segregacioni 
gjinor (në të gjitha shtresat shoqërore) janë 
mbartur edhe në metodën tradicionale të 
punës së partive.9

9 Council of Europe, (2002) “Going for gender balance: A guidefor balancing decision-making” Non-official 
translationin Albanian.
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Por sa e përfaqësuar politikisht është sot 
një grua?

Një grua mund të përfaqësohet 
politikisht nga një grua ose nga një burrë, 
nuk është e thënë dhe nuk është e prerë. 
Jo domosdoshmërisht një grua duhet të 
përfaqësohet nga një grua tjetër në politikë, 
sepse idetë nuk kanë një ngjyrim besoj, nuk 
është çështje seksizmi por është çështje idesh. 
Dhe në varësi të ideve apo objektivave të 
përfaqësimit politik një grua mund të gjykojë 
e të shohë se kush nga dy gjinitë i mbush më 
shumë pritshmëritë e saj politike dhe e bën 
atë më shumë të përfaqësuar ose jo.

Përfaqësimi i gruas në politikë ka qenë 
një proces gradual që synon përfaqësimin 
e barabartë gjinor. Objektivi ende nuk 
është arritur ndërkohë që progresi është 
i shënueshëm. Por duhet pasur parasysh, 
se krahas kriterit të barazisë gjinore, në 
sistemin demokratik pluralist, vepron edhe 
parimi shumë i rëndësishëm i konkurrencës 
dhe meritës për të dy gjinitë. Prandaj, është 
shumë e rëndësishme të nënvizohet që 
brenda kuotës gjinore të garantohen edhe 
konkurrenca e ndershme edhe parimi i 
hierarkisë sipas meritës.

Kuota dhe legjislacioni shqiptar

E drejta për të zgjedhur dhe për t’u 
zgjedhur është e garantuar nga Kushtetuta 
e Shqipërisë. Kjo e drejtë rregullohet në 
mënyrë të barabartë për të gjithë, si për 
gratë edhe për burrat, por kjo nuk mjafton 
për të eliminuar barrierat e krijuara nga 
shoqëria dhe klasa politike shqiptare për 
pjesëmarrjen e gruas në qeverisje. Është 
e nevojshme të adoptohen disa masa të 
veçanta, jo vetëm në politikat e ndjekura 
nga shteti, por edhe në legjislacion. Një nga 
këto masa është kuota legjislative gjinore. 
Sistemet e kuotave zgjedhore në thelbin e 

tyre janë masa të përkohshme. Edhe pse në 
legjislacionin kombëtar nuk parashikohet 
një kohë e përcaktuar gjatë së cilës duhet 
të zbatohen këto kuota, ato duhet të 
konsiderohen si masa të përkohshme derisa 
të eliminohen barrierat që i pengojnë gratë 
të marrin pjesë në vendimmarrje. Një gjë e 
tillë shprehet qartë edhe në rekomandimet 
që Komiteti i Kombeve të Bashkuara për 
Eliminimin e Diskriminimit ndaj Grave i 
ka bërë shtetit shqiptar. 

Ligji  “Për barazinë gj inore në 
shoqëri”,10 paraqet si një nga kërkesat 
kryesore të parimit të barazisë gjinore, 
përfaqësimin e barabartë gjinor në të gjitha 
organet e pushtetit legjislativ, ekzekutiv 
dhe gjyqësor, si dhe në institucionet e tjera 
publike të vendit. Ky përfaqësim duhet të 
shtrihet jo vetëm në përbërjen e anëtarëve 
ose punonjësve të këtyre organeve, por edhe 
në organet drejtuese të tyre. Si kriter për 
këtë, ligji vendos një kuotë përfaqësimi në 
masën mbi 30% për secilën gjini. Gjithashtu, 
ai vendos disa garanci për të siguruar këtë 
përfaqësim të barabartë. Psh. detyrimin që të 
gjitha institucionet të respektojnë procedura 
e kritere të njëjta për secilën gjini gjatë 
konkurrimit ose emërimit të punonjësve. 
Gjithashtu, ligji ka përcaktuar edhe kuotën 
gjinore për kandidimin në organet e 
zgjedhura qendrore e vendore, duke kërkuar 
një përfshirje prej mbi 30 % të secilës gjini 
në listat e kandidatëve për organet vendore 
dhe jo më pak se 30% për listat e kandidatëve 
për deputetë. Për zbatimin e kuotës gjinore 
në zgjedhje një rol mjaft të rëndësishëm 
paraqet Kodi Zgjedhor11, i cili parashikon 
rregulla për përmbushjen e saj, si në organet 
e zgjedhura, qendrore (Kuvendi), ashtu dhe 
në organet e zgjedhura vendore (këshillat e 
njësive të qeverisjes vendore). 

Edhe me vendosjen e këtyre kuotave për 
herë të parë në ndryshimet e Kodit Zgjedhor 
të 2008, partitë politike arritën ta shmangin 

10 Ligj Nr. 9970, dt. 24.7.2008 “Për barazinë gjinore në shoqëri”.
11 Ligj Nr.10019, dt. 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”.
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këtë detyrim ligjor. Pasi pavarësisht kërkesës 
së Kodit Zgjedhor për një kuotë 30% për 
gratë në listat e kandidatëve, partitë politike 
i vendosën gratë në fund të listave duke 
bërë që shanset e tyre për zgjedhje të ishin 
minimale. Në zgjedhjet e vitit 2013 disa 
parti politike i shmangën hapur kuotat 
gjinore, të cilat tashmë ishin të imponuara 
nga ligji, duke marrë dënimin përkatës 
nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. 
Rezultati për legjislaturën 2009-2013 ishte 
16% e grave deputete ndërsa legjislatura 
2013-2017 me ndryshimet e ndodhura 
(dorëheqja e një pjesë të madhe të kabinetit 
qeveritar nga posti i deputetit) solli një 
rritje të numrit të përfaqësimit të grave në 
21%. Dhe zgjedhjet e fundit vendore të vitit 
2015 ndikuan pozitivisht në pjesëmarrjen 
e grave në politikë, bazuar në aplikimin e 
kuotave gjinore sipas Kodit Zgjedhor për 
kandidatët për këshillat bashkiakë.Madje 
për këto zgjedhje mund të themi se fituese 
janë femrat, ato rezultuan më të forta ndaj 
rivalëve meshkuj, duke thyer kështu epërsinë 
mashkullore të zgjedhjeve tipike shqiptare. 
Nga 15 gra gjithsej që garuan për mandatin 
e kryebashkiakes, 9 prej tyre janë shpallur 
fituese, dhe kjo është një risi.

Përfundime

Artikulli ka për qëllim të nxjerrë në pah 
rëndësinë e figurës femërore jo vetëm në 
aspektin social por dhe në atë publik e për 
më tepër politik.Pavarësisht përparimeve 
të kohëve të fundit, gratë në Shqipëri 
përballen me pengesa të rëndësishme sociale, 
ekonomike dhe politike. Me pak fjalë gratë 
vazhdojnë të jenë tënënpërfaqësuara në 
pozicionet vendimmarrëse.

Fitoret e fundit legjislative në Shqipëri, 
në veçanti përfshirja e kuotave gjinore për 
pozicionet e zgjedhura dhe të emëruara në 
Ligjin “Për Barazinë Gjinore në Shoqëri” 
(Korrik 2008) dhe rishikimi i Kodit 
Zgjedhor (Dhjetor 2008), kanë çuar në një 
rritje të pjesëmarrjes në politikë të grave 

shqiptare në nivel kombëtar. 
Gj i thses i ,  pol i t ika  vazhdon të 

konsiderohet ‘monopol’ i meshkujve, për 
arsye se përfshirja e grave në politikë nuk 
është ende në nivele përfaqësuese.Sfidat 
që femrat, për shkak të përkatësisë gjinore, 
kanë ndeshur në jetën publike e veçanërisht 
në sferën politike, vazhdojnë të jenë reale 
madje frenuese. Ndër to përmendim vetë 
mjedisin e vështirë në të cilin zhvillohet 
politika në shoqërinë tonë, vrazhdësia, 
agresiviteti, ofendimet por dhe si tjetër 
sfidë, madje si pengesa kryesore me të 
cilën përballen femrat në politikë vlen të 
përmenden paragjykimet dhe stereotipat 
gjinorë.Gjithashtu me rëndësi është të 
përmendet dhe fakti që krahas faktorëve të 
sipër përmendur femrat në politikë përballen 
dhe me pritshmëri kontradiktore në lidhje 
me mënyrën e tyre të të folurit, me diskursin 
e tyre publik. Lufta kundër mentalitetit 
patriarkal ende vazhdon, thonë se zakonet 
e vjetra “vdesin” vështirë. 

Gratë politikane të gjendura në një 
shoqëri patriarkale apo ‘politikë të burrave’, 
gjenden në një pozitë të tillë, që duke qenë 
të pabarabarta me meshkujt janë edhe të 
pabarabarta në dhënien e mundësive për të 
treguar nëse kanë efikasitet më të lartë se to 
në proceset vendimmarrëse. Ndaj nëse ne 
do të duam që të kemi femra të pavarura 
që i kundërvihen këtij mentaliteti dhe jo ti 
nënshtrohen kësaj forme politike, nëse ne do 
të duam të kemi një barazi gjinore në raportin 
femër –mashkull duhet të kërkojmë qëgratë të 
mos gjykohen vetëm nga gjatësia e fundeve të tyre.

Kuota është një ndër format më të 
përshtatshme për përfshirjen e femrave 
në vendimmarrje e sidomos në vendet në 
tranzicion demokratik. Megjithatë, prania e 
kuotës nuk nënkupton domosdoshmërisht 
zgjidhjen e problemeve dhe sfidave me të 
cilat ballafaqohen femrat.Kuotat politike 
dhe përparimet e individëve të caktuar mund 
të sjellin ndryshim statistikore, por do të 
duhet kohë për të përmbysur botëkuptimet 
tradicionale e konservatore të rajonit.
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REFERENCAT

Politics, how much difficult for a woman
Women in now days enjoy the right of vote, education, employment and many others, 

but still today a woman is unrepresented in politician processes. Representation of woman in 
politics differs from one place to another; there are some places who have maximal percentage 
of woman representation in parliament (like Rwanda) unlike other places who have never 
had women in parliament like (Saudi Arabia). Many think that the absence of women in 
politician processes comes as a result of some factories as; low qualification, absence of 
politician ambitions and self-confidence for taking politician decisions. Yes, it is true that, in 
a lot of cases the level of education at women is lower than the level of men, this it doesn’t 
mean that the women are more incapable than men but, women have been discriminated 
and continue to be in aspect of education and employment. We may continue to be that 
patriarchal society that tradition has learned – a society that is not used to want a woman in 
politics, a society that doesn’t want a woman to be a part of work force, not to be educated, 
not to have a property or start having her own business, but gender equality is a right and 
woman minimally must be respected as a human being.

Key Words: woman, politics, gender equality, representation, right, discrimination, choice.
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PërmBledhje

Ndryshimi i sistemit politik në Shqipëri solli edhe ndryshimin në aspektet ekonomike, sociale 
dhe kulturore. Shqipëria në vitin 1990 u gjend përballë ndryshimeve rrënjësore. Përveç aspektit 
pozitiv të ndryshimit të regjimit të kalimit nga ai i tipit komunist i kontrolluar nga vetëm një 
forcë politike tashmë në skenën politike dolën disa parti politike të cilat ndryshuan jo vetëm 
formën e regjimit, por edhe konceptin se si duhej të ndërtohej tashmë shteti. Kështu, aktorët 
e rinj politikë të pajisur vetëm me dëshirën dhe vullnetin e ndryshimit kishin një rrugë të 
gjatë përpara dhe të papërvojë. Demokraci e konsoliduar është demokracia funksionale me 
institucione të pavarura, me pushtete të ndara dhe të pavarura nga njëra-tjetra, institucione të 
cilat funksionojnë brenda dhe në respektim të kuadrit ligjor, funksionim i shtetit të së drejtës 
si dhe respektimi i shtetit ligjor. Konsolidimi i demokracisë nuk matet vetëm me indikatorët 
institucionalë të tillë si: mirëqeverisja me efektivitet, realizimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme 
apo stabilitet ekonomik (pasja e një ekonomie tregu funksionale ku mbizotëron konkurrenca e 
lirë dhe e ndershme), por matet edhe me indikatorë te tjerë siç janë: ekzistenca e një shoqërie 
civile të zhvilluar dhe aktive, funksionimi i medias së lirë dhe të pavarur e pandikuar nga politika 
si dhe pasja e një kulture me vlera demokratike e cila udhëhiqet nga elita politike demokratike. 
Ky studim shpjegon rolin e disa aktorëve (partitë politike, shoqëria civile) që kanë në zhvillimin 
e demokracisë. Shqipëria për shkak të së kaluarës së saj ka vuajtur nga mungesa e parimeve 
demokratike të tilla si toleranca. Mungesa e tolerancës ndeshet në të gjithë shoqërinë shqiptare 
që nga politikanët e deri te qytetarët e thjeshtë. Ka shumë sfida sot në Shqipëri në rrugën 
drejt demokratizimit e integrimit europian, por unë mendoj se këto janë më të rëndësishme. 
Ndërtimi i demokracisë është një rrugë e gjatë dhe e vështirë. 
Proçesi idemokratizimit dhe i integrimit nuk mund të jetë i suksesshëm pa përfshirjen e të gjithë 
aktorëve të shoqërisë. Një sistem demokratik nuk mund të jetë funksional pa parti politike 
demokratike, pa elita politike të pajisura me kulturë demokratike, pa institucione të pavarura dhe 
pa një ndërgjegje të shoqërisë civile e cila merr pjesë dhe reagon ndaj fenomeneve të shoqërisë. 
Fjalë kyçe: Procesi i demokratizimit, institucione të pavarura, elitë politike e aftë, mirëqeverisja, 
kulturë demokratike

Social Studies 2017, 1 (11): 51-58



   52 Demokratizimi dhe sfidat e tij

Hyrje

Nuk ka rrugë që të çojnë te demokracia. 
Demokracia është vetë rruga

Martin Luther King Jr.

Shqipëria po përpiqet të përfundojë me 
pa(sukses) proçesin e demokratizimit dhe 
të Integrimit Europian që nga përmbysja e 
regjimit të mëparshëm, atij komunist.

Shembja e komunzimit u shoqërua me 
ndryshime. Partia-shtet tashmë ishte rrëzuar. 
Në skenën politike u shfaqën parti politike 
të reja të cilat prezantuan alternativat e tyre 
të bazuara në vlerat themelore demokratike 
të tilla si: liria e mendimit, e shprehjes, 
konkurrenca e lirë, barazia e shanseve etj. 
Krijimi i pluralizmit partiak i kishte dhënë 
fund ekzistencës së monopolit partiak, çka 
do të thoshte se tashmë nuk kishte më vetëm 
një burim mendimi.

Pluralizmi partiak solli afirmimin dhe 
premtimin e cilësive, vlerave demokratike 
të tilla si: garë elektorale transparente, 
konkurencë të lirë dhe të ndershme, mundësi 
të mëdha mendimi e shprehje pa u ndëshkuar 
për bindjet vetjake. Një nga përfaqësuesit 
tipik të këtyre vlerave demokratike është 
Robert Dahl (2005: 3) i cili shprehet: 

zgjedhjet e lira dhe të ndershme, e drejta 
e konkurrimit të udhëheqësve politikë për 
të fituar mbështetje, e drejta e konkurrimit 
të udhëheqësve për të fituar vota si dhe 
institucionet për t’i kushtëzuar politikat 
qeveritare me vota dhe shprehjet e tjera 
të parapëlqimit janë aspekte themelore 
në funksionimin e një sistemi të mirëfilltë 
demokratik. 

Këto dhe shumë të tjera janë parimet 
bazë për mirëfunksionimin e një demokracie. 
Demokracia është sistemi i cili bazohet 
dhe ngrihet mbi vlera të rëndësishme siç 
janë: liria, drejtësia, barazia e mundësive 
dhe e shanseve, siguria, prosperiteti etj, 
të cilat ndërtojnë një sistem demokratik 

të mirëfilltë, ku mbizotërojnë elementët 
jetësorë të funksionimit të një shoqërie. 
Tre janë elementët bazë të çdo qeverie: 
1) strukturat ligjore dhe organizative, 2) 
vendimmarrësit (elitat) dhe 3) punonjësit 
e administratës (zyrtarët ose burokratët). 
Pyetja që shtrohet në realitetin shqiptar 
është: A janë përmbushur kriteret e një gare 
elektorale të lirë e të ndershme? Zgjedhjet në 
Shqipëri përherë kanë qenë të kontestuara 
nga palët jofituese. Ato kanë qenë burime 
debatesh e incidentesh të ndryshme. Si e tillë, 
zgjedhjet në Shqipëri mesa duket do të duan 
ende kohë që të mos jenë të monitoruara nga 
ndërkombëtarët (si të vetmit të besueshëm 
nga shqiptarët) sepse në Shqipëri përveçse 
kredibilitetit të ulët ndërmjet palëve ai më 
kryesori është ai i votuesve, shqetësimi i 
leximit të qartë dhe i vërtetë të votës së tyre. 

Sipas Tokëvillit demokracia është 
barazia e kushteve (Tocqueville, 2000: 256). 
Është demokratike ajo shoqëri ku nuk ka 
më dallime mes rendeve dhe klasave, ku të 
gjithë individët që përbëjnë kolektivitetin 
janë shoqërisht të barabartë, gjë që nuk 
do të thotë nga ana tjetër intelektualisht 
të barabartë, sepse do të ishte absurde, e 
as ekonomikisht të barabartë, gjë që sipas 
Tokëvillit do të ishtë e pamundur. Barazia 
shoqërorë për Tokëvillin do të thoshte se 
nuk ka dallime të trashëguara të kushteve 
dhe që të gjitha veprimtaritë, të gjithë 
profesionet, të gjithë dinjitetet, të gjithë 
nderet janë të hapur për të tërë. Pra, tek 
ideja e demokracisë ndërfutet njëkohësisht 
barazia shoqërore dhe prirja e uniformitetit 
të mënyrave dhe niveleve të jetesës.

Koncepti i zgjeruar i demokracisë sipas 
Held (Cit. Zenali, 2009: 50),
1 Parimi i autonomisë demokratike
2 Liria dhe barazia e individit për 

përcaktimin e kushteve të jetës
3 Të drejta dhe detyra të barabarta në një 

kornizë që lejon e kufizon mundësitë
4 Të drejtat e njërit mbarojnë aty ku 

shkelen të drejtat e tjetrit
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5 Rindërtim i shoqërisë civile
6 Shkallë e lartë e përgjegjësisë së shtetit
7 Pjesëmarrje e drejtpërdrejtë dhe e 

kuptimshme në nivel lokal
8 Vetëdrejtim i ndërmarrjeve/bizneseve 

me shumë pronësi
9 Të drejtat ekonomike dhe shoqërore 

për të siguruar burime adekuate për 
autonominë demokratike

10 Respektimi i shtetit si garantues i këtyre 
të drejtave

11 Pa të drejtat e shtetit, forma të reja 
pabarazie në pushtet, pronësim dhe 
status mund të ndërpresin zbatimin e 
lirive ekonomike dhe sociale.

Vetëm nëpërmjet një demokracie të 
konsoliduar ne do të arrijmë të kemi:

Pushtete të pavarura, qeverisje të 
kufizuar si dhe një shoqëri civile aktive dhe 
të aftë për të vepruar. Janë këto elementë, 
zbatimi dhe respektimi i tyre padyshim që 
do të çonin në ndërtimin e një shteti ligjor e 
shtetit të së drejtës i cili është edhe objektivi 
ynë për t’u integruar drejt BE-së, por edhe 
një nga kriteret kryesore të MSA-së.

Mendoj, se sot në Shqipëri ekzistojnë 
shumë probleme të karakterit politik, 
ekonomik, social, kulturor etj. Jam fokusuar 
tek sfidat që lidhen me aspektin politik, pasi 
politika është veprimtaria e cila në një farë 
mënyre (jo gjithmonë) pasqyron realitetin 
e shoqërisë, është sfera publike e cila merr 
vendime që na prekin të gjithëve, prodhon të 
mira publike për njerëzit. Gjithashtu ajo është 
“përgjegjësja” për përmbushjen e kritereve 
të vëna nga BE-ja. Ashtu sikurse shprehet 
edhe në Marrëveshjen e Stabilizim Asocimit 
kriteret kryesore që duhet të përmbushë 
Shqipëria drejt Bashkimit Europian janë: 
ndërtimi i një shteti ligjor dhe të drejtë 
(ku e rëndësishme është respektimi i të 
drejtave të njeriut e në mënyrë të veçantë 
i minoriteteve), ndërtimi i një ekonomie 
tregu të tillë që të jetë në gjendje t’i bëjë ballë 
presioneve ekonomike që vijnë nga BE-ja 
si dhe forcimi i kapacitetit administrativ 

institucional i cili ka për detyrë të realizojë 
përafrimin e legjislacionit të brendshëm me 
atë të BE-së.

Sfidat me të cilat po përballet sot 
Shqipëria në rrugën drejt demokratizmit:
1 Nevoja për të pasur një elitë politike 

dhe administrative të aftë.
2 Nevoja për të pasur institucione të 

pavarura ashtu siç përshkruhet në 
Kushtetutë.

3 Nevoja për të pasur një shoqëri civile 
të pavarur dhe të fortë.

1 - Shqipëria për shkak të së kaluarës 
së saj ka vuajtur nga mungesa e parimeve 
demokratike të tilla si toleranca. Mungesa 
e tolerancës ndeshet në të gjithë shoqërinë 
shqiptare që nga politikanët e deri te 
qytetarët e thjeshtë. Ne jemi pjesë e një 
shoqërie që kemi trashëguar nga e kaluara 
disa elementë, të cilët ende sundojnë në 
shoqëri. Të tilla përmendim mungesën e 
tolerancës; në ide, mendime, sjellje, politikë, 
shoqëri. Pavarësisht se situata ka ndryshuar 
dhe sistemi komunist nuk ekziston më, 
mendoj se situata ka ndryshuar më tepër 
në pamje se sa në thelb. Kjo do të thotë se 
toleranca do të mbetet për një kohë të gjatë 
një ideal për shoqërinë shqiptare. Këtë tipar 
negativ e përforcon më tepër politika jonë, 
e cila mesa duket ende nuk e ka të qartë 
se cili është kufiri i luftës politike. Politika 
jonë ka shërbyer më tepër për deformimin 
moral të qytetarëve pasi ajo ka çmuar dhe 
çmon militantizimin si kriter të përfshirjes në 
parti. Kjo më bën të besoj dhe t’a identifikoj 
politikën shqiptare me përkufizimin e 
Sartrit, sipas të cilit: “Partia politike mund të 
jetë vetëm një mjet. Gjithnjë ekziston vetëm 
një qëllim i vetëm, pushteti”.

Partitë e sotme politike duket sikur kanë 
trashëguar çdo cilësi të partive të viteve 1920 dhe 
shpesh-herë vetëm emrat e aktorëve ndryshojnë 
pasi problemet e brendshme partiake apo 
ngërçet politike vazhdojnë të mbeten për një 
kohë të gjatë. Partitë politike Shqiptare në pjesën 
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më të madhe të tyre kanë vuajtur nga probleme 
të brendshme si ato të periudhave të mëparshme 
ashtu edhe partitë në ditët e sotme. Kjo vjen si 
rezultat i mungesës së vullnetit politik për të 
qëndruar matanë partisë e jo mbi partinë. Në 
Shqipëri pushteti i partisë politike identifikohet 
me shtetin, me institucionet e pavarura të cilat 
duket sikur më shumë i shërbejnë politikës se 
sa qytetarëve dhe misionit për të cilat ato janë 
themeluar e funksionojnë. Në vendin tonë 
partitë politike e përkufizojnë pushtetin si një 
hapësirë uzurpuese që u përket atyre dhe janë 
në gjëndje të kontrollojnë gjithçka pa marrë 
parasysh kërkesat e qytetarëve, institucioneve 
dhe respektimit te vetë rregullave demokratike 
mbi bazën e të cilave ato janë themeluar e 
kanë premtuar se do të funksionojnë. Realiteti 
shqiptar dëshmon se në Shqipëri duket gati si 
një mision i pamundur që një parti politike të 
funksionojë e pavarur nga interesat e individëve 
të cilët e përfaqësojnë atë. Partive politike 
shqiptare mesa duket do t’ju duhet një kohë e 
gjatë e reformimit të brendshëm, e qarkullimit 
të elitave dhe e mësimit të vlerave të mirëfillta 
politike e demokratike. Që një vend të ketë një 
parti politike demokratike dhe më pas një sistem 
të konsoliduar demokratik ai duhet të ketë së 
pari një shoqëri demokratike e cila ka një kulturë 
politke demokratike. Kjo është e rëndësishme 
pasi partitë politike nuk mund të veprojnë apo 
të anashkalojnë vlerat e ndërtuara të shoqërisë, 
partitë politike duhet të funksionojnë e veprojnë 
në përputhje me këto vlera.

Mendoj, se rendja pas pushtetit por edhe 
keqpërdorimi i tij nga partitë politike ka vënë 
në rrezik misionin e vërtetë të demokracisë; 
atë të ndërtimit të një shoqërie demokratike 
të lirë e të pavarur nga politika. Politika 
shqiptare jo vetëm që nuk na ka shërbyer 
për të na dhënë modele tolerance, por ajo 
ka shkaktuar mungesën e saj. Shqipëria 
është një vend me një politikë tepër të 
polarizuar. Në këto vite të tranzicionit 
shembujt që na kanë përcjellë politikanët 
shqiptarë kanë qënë ato të mbështetura te 

akuzat personale, të goditjes së kundërshtarit 
politik me çfarëdolloj mjeti duke ndikuar në 
keqdeformimin e vullnetit politik. Të gjitha 
këto më bëjnë të mendoj se politika jonë vuan 
nga mungesa e vizionit për të ardhmen, dhe 
ajo e cila ka nevojë politika sot si një nevojë 
imediate është pasja e një “revolucioni idesh”. 
Mendoj, se politika shqiptare ka nevojë për 
ndryshime, ajo duhet të reformojë vetveten, 
të bëhet më demokratike, më tolerante dhe 
e hapur ndaj ndryshimeve. Kjo politikë sado 
që ta proklamojë vetveten si demokratike 
në pamje, ajo ende nuk është e tillë në 
përmbajtje pasi vuan nga kriza e identitetit.

Në vendin tonë politika është bërë 
arti i mashtrimit, biznes i ndërthurur me 
gënjeshtrën, hipokrizinë, servilizmin duke 
rrezikuar e minuar në mënyrë të drejtpërdrejtë 
ecurinë e proçesit demokratik. Realizimi i 
zgjedhjeve të lira e të ndershme është kushti i 
çdo demokracie, është themeli i saj. Abuzimi 
me to dhe përfitimi s’bën gjë tjetër veçse 
kërcënon parimet bazë të sitemit demokratik.

Mesa duket politikanët kanë harruar 
se janë në rradhë të parë qytetarë dhe më 
pas politikanë. Ata kanë harruar misionin 
e politikës se ajo është dhe duhet të jetë 
në shërbim të qytetarëve dhe se ata janë 
përfaqësues të tyre. Një përkufizim të qartë 
dhe domethënës ka dhënë Kolin Pauell në 
librin e tij autobiografik mbi vlerat dhe 
cilësitë që duhet të kenë udhëheqësit e një 
vendi demokratik. Sipas tij: “Në udhëheqjen 
strategjike të vendit duhet të vijnë njerëz që të 
kenë një vizion të qartë se ku do t’i çojnë ata që 
i udhëheqin. Ky vizion duhet të jetë real dhe t’i 
bindë ata që udhëheqin, se ai është i arritshëm; 
duhet të jetë i besueshëm dhe të frymëzojë, duhet 
të jetë tërheqës që njerëzit ta ndjejnë veten pjesë të 
së ardhmes së projektuar dhe duhet të parashikojë 
të ardhmen që t’u tregojë njerëzve jo ku dhe çfarë 
janë tani, por ku do të shkojnë dhe çfarë duhet të 
jenë”.1 E parë në realitetin shqiptar vështirë se 
mund të konstatohet se udhëheqësit shqiptarë 
kanë qenë frymëzues, të besueshëm, vizionar 

1 Kolin Pauell, Udhëtimi im Amerikan, Tiranë; Shtëpia Botuese e Ushtrisë, 1999, fq 9.
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abuzimeve. Mosekzistenca e institucioneve 
të pavarura vë në rrezik vetë demokracinë 
dhe i hap rrugën despotizmit, autoritarizmit, 
mosrespektimit të ligjeve dhe fshehjes së 
transparencës. Institucionet e pavarura e 
të ndara janë një kusht i domosdoshëm 
për funksionimin e një demokracie. Ata 
mbrojnë qytetarët nga çdo shkelje e abuzim, 
mbrojnë opozitën nga veprimet e tepruara 
të maxhorancës. Ato janë të shenjta nuk i 
përkasin askujt, por të gjithëve, ato janë në 
shërbim të qytetarëve pasi janë legjitimuar 
nga ato dhe funksionojnë në emër të tyre 
për t’i mbrojtur ata.

3- Sfida e fundit por jo për nga 
rëndësia është nevoja për një shoqëri civile 
të pavarur dhe të shëndetshme. Forcimi i 
shoqërisë civile është parakusht për arritjen 
e demokracisë. Prezenca e saj është një 
eksperiencë e re në vendin tonë. Ajo ka një 
rol thelbësor në proçesin e zhvillimit të 
demokracisë dhe të edukimit të shoqërisë. 
Një shoqëri civile e shëndetshme garanton 
nëpërmjet produkteve të saj një demokraci 
të qëndrueshme. Shoqëria civile nuk është 
pjesë e politikës e qeverisë, por kjo nuk do të 
thotë se ajo është indiferente ndaj politikës. 
Politika është mjet të cilin shoqëria nuk 
e zëvendëson dot. Shoqëria është tepër 
politike dhe nga politika kërkohet që 
ti përgjigjet kërkesave të zhvillimit të 
shoqërisë civile. Ajo është komponenti 
thelbësor në çdo shoqëri. Shoqëria civile 
nuk është politike, por nuk është edhe 
apolitike. Shoqëria civile nuk është e 
papajtueshme me politikën. Ashtu siç ka 
thënë dhe Epler: “Përfytyrimi se një shoqëri 
e gjallë civile mund të zëvendësojë politikën, 
në institucionet shtetërore, si dhe ligjet në 
shërbimet publike, nuk rrjedh nga praktika 
e shoqërisë civile, por nga teoritë e ndryshme 
për shembull, nga efektet antishtetërore dhe 
antipolitike e neoliberalizmit ose nga teoria e 
sistemeve funksionale të mbyllura në vetvete”.2

apo projektues së të ardhmes së qytetarëve të 
tyre. Shpesh-herë ndërrimi i pushteteve në 
vendin tonë nuk ka ardhur nga interesimi i 
liderit të ardhshëm si projektues i të ardhmes 
se tyre apo të vendit të tyre, por më së shumti 
ka ardhur nga zhgënjimi i liderit paraardhës, 
nga mosmbajtja e premtimeve elektorale të 
cilat kurrë nuk u artikuluan në përputhje me 
interesat e përgjithshme të qytetarëve qofshin 
këto të dimensioneve ekonomike, shoqërore 
e politike. Liderat shqiptarë nuk kanë qene të 
besueshëm pasi ata nuk u transformuan vetë 
dhe brenda partive të tyre, nuk erdhën me 
ide të reja në thelb, por vetëm në pamje që 
i importuan si modele të gatshme kryesisht 
nga Perëndimi. “Ne të gjithë jemi shfrytëzuar 
nga sistemi totalitar argumentonte, - Vaclav 
Haveli, - dhe e kemi pranuar atë si një fakt 
të pandryshueshëm, duke ndihmuar në këtë 
mënyrë që ai të vazhdonte. Me fjalë të tjera, 
ne të gjithë jemi përgjegjës për krijimin e 
manikerisë totalitare, m.gj.s natyrisht në shkallë 
të ndryshme. Askush nga ne nuk është vetëm 
viktima e tij; ne të gjithë jemi përgjegjës për të.”

2- Një sfidë tjetër e Shqipërisë drejt 
demokratizimit e integrimit në BE është 
nevoja për të pasur institucione të pavarura. 
Pjesëmarrja në politikë e sidomos në 
pushtet duket sikur i bën të pamposhtur 
politikanët, pasi janë ata të cilët kanë nën 
kontroll pushtetin e për pasojë institucionet. 
Është bërë si retorikë në vendin tonë që sa 
herë ndryshohet qeveria do të kemi edhe 
ndryshime në institucione. Këto të fundit 
shpesh herë kanë qënë produkte të partisë 
në pushtet dhe si e tillë kanë qënë më 
tepër të nënshtruara se sa kontrolluese të 
pushtetit. Partia në pushtet i ka përdorur 
ato si vegla për realizimin e interesave 
dhe përfitimeve vetjake duke harruar se 
ato janë institucione të pavarura të ndara 
nga ekzekutivi. Të gjendura në një situatë 
të tillë pushtetet jo vetëm që nuk kanë 
kontrolluar njëri-tjetrin por janë bërë pre e 

2 Erhard Epler, 2001. Rikthimi i politikës, Tiranë: ISPS&Rinia, fq 187.



   56 Demokratizimi dhe sfidat e tij

Politika ka forcë të krijojë hapësirën e 
nevojshme ku njerëzit marrin pjesë për punët 
e përbashkëta të komunitetit. Në shoqëri, 
politika dhe shoqëria civile janë në raporte 
direkte me njëra-tjetrën. Ndryshe nga 
shoqëria civile, politika zotëron instrumenta 
ligjor e administrative që zgjerojnë hapësirën 
e nevojshme që duhet të mbushin qytetarët 
e organizuar në shoqërinë civile, por nuk 
mund të mohohet roli që ka shoqëria civile 
në kultivimin e kulturës politike qytetare, 
e cila ka forcë të ndalë rivendosjen e çdo 
autoritarizmi qeverisës. “Politika duhet ti 
mbajë sytë hapur që njerëzit të jetojnë me 
dinjitet njerëzor.”3

Shoqëria civile është e domosdoshme 
dhe e pranishme kudo. Ajo është aty ku 
njerëzit bashkohen, ku krijohet opinioni 
publik, ku kundërshohet dhuna e hapur dhe 
e fshehtë e shtetit. Kur themi se shoqëria 
civile është e ndarë nga politika kjo nuk do 
të thotë se ajo nuk është politike. Të gjitha 
problemet me të cilat merret shoqëria civile 
janë probleme politike. Kur bëjmë një pohim 
të tillë e përdorim në kuptimin funksional, 
që shoqëria civile nuk merr pjesë si strukturë 
në parlament dhe qeveri. Shoqëria civile nuk 
mund të jetë e pavarur nga sfondi politik 
i shoqërisë. “Detyra e parë që u ngarkohet 
atyre që drejtojnë punët tona është edukimi me 
demokracinë, përtëritja në qoftë e mundshme 
e besimit të saj fetar, pastrimi i moralit të saj, 
rregullimi i lëvizjeve të saj, zëvendësimi gradual 
i mungesës së përvojës me dijen dhe i instikteve 
të saj të verbëra me njohjen e interesave të saj, 
përshtatja e qeverisjes së saj sipas kohës e vendit 
dhe adaptimi i saj me ngjarjet e njerëzit e 
kohës. Një shkencë e re politike duhet për botën 
e re”.4 Shoqëria civile nuk është pjesë e 
politikës dhe e qeverisë, por kjo nuk do të 
thotë se ajo është indiferente ndaj politikës. 
Përkundrazi, përvoja e vendeve perëndimore 
që kanë demokraci dhe shoqëri qytetare të 

konsoliduar, si dhe përvoja e vendit tonë po 
vërteton faktin që shoqëria civile ka forcë 
dhe kapacitet në mbulimin dhe vlerësimin 
e cilësisë së qeverisjes së vendit. Qeverisja ka 
nevojë për formimin e vullnetit të përbashkët 
politik e kulturor të qytetarëve. Pa këtë 
vullnet nuk ka shoqëri civile dhe aq më pak 
në administrimin demokratik të pushtetit.

Shoqëria shqiptare tani është bërë më 
e pjekur, më civile dhe ka një sens më të 
spikatur jo konformizmi, reagimi qytetar 
(përmendim protestat kundër armëve 
kimike), për të kërkuar në mënyrë civile 
të drejtat me forma moderne të protestës 
dhe të presionit mbi qeverinë. Shembujt 
e kohëve të fundit janë: krijimi i disa 
shoqatave të mbrojtjes së të drejtave të 
qytetarëve, të luftës kundër korrupsionit, 
protestat e pedagogëve, punonjësve të 
taksive, të furgonëve, të autobuzëve, 
minatorëve, gjysmë greva e mësuesve 
të arsimit parauniversitar, protestat e 
qytetarëve të Vlorës kundër ndërtimit të 
petroliferës etj. Të gjitha këto janë shenja 
të reagimit qytetar dhe të një shoqërie që 
ka filluar të ndërgjegjësohet se janë ata që 
duhet ti bëjnë ndryshimet, janë ata që duhet 
të vendosin për veten e tyre dhe jo politika. 
“Me sa duket përfundoi koha e qeverisjes si 
proces i lehtë dhe komod sepse tani shqiptarët 
e kanë kapërcyer fazën e lëvizjes kaotike, të 
pa organizuar të veprimit si popull ose si 
turmë.”5 Tani pjekuria dhe sensi i reagimit 
qytetar është në favor të demokratizimit 
dhe modernizimit të shoqërisë tonë, por 
është edhe një komponent i rëndësishëm 
që shton vështirësitë dhe përgjegjësitë e 
qeverisjes së vendit. Shoqëria civile në 
Shqipëri megjithëse ka bërë progres ajo ende 
vazhdon të jetë e dobët dhe në formim. Ajo 
ende reflekton polarizimin e shoqërisë dhe 
herë-herë frymën konfliktuale dhe ndarjen 
që ka ekzistuar në shoqërinë shqiptare.

3 Millon Chantal Delsol, Mendimi Politik në Shekullin e XX, Tiranë: Onufri, 2000, fq 24. 
4 Aleksis de Tokëvill, Demokracia në Amerikë, Tiranë, Fondacioni Soros & Kristalina-KH, 2002, fq 9.
5 Gëzim Tushi, Bumerangu paraelektoral, Gazeta Ballkan, më 22 shkurt 2005.
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Qeverisja ka nevojë për formimin e 
vullnetit të përbashkët politike e kulturor të 
qytetarëve. Pa këtë vullnet nuk ka shoqëri 
civile dhe aq më pak në administrimin 
demokratik të pushtetit. Shoqëria civile në 
Shqipëri ende vazhdon të jetë e dobët dhe 
në formim. Ajo ende reflekton polarizimn e 
shoqërisë. Shoqëria civile në Shqipëri është e 
lidhur me shoqërinë politike. Afria e saj me 
poitikën dëmton funksionimin dhe misionin 
e saj, pasi ajo është “syri i pavarur i shoqërisë” 
siç ka thënë edhe Alexis de Tocquville që 
gjendet kudo dhe kurdo pranë politkës po 
jo pjesë e saj. Në rastin kur ajo identifikohet 
me politika të caktuara ajo humbet vlerën si 
një shoqëri civile pasi nga civile ajo kthehet 
në shoqëri politike. Shoqëria civile në vendin 
tonë është ende e brishtë (madje nuk jam e 
sigurt nëse mund të themi: A ekziston vërtet 
në mënyrë funksionale shoqëria civile në 
Shqipëri?). Ndërtimi dhe mirëfunksionimi 
i saj është një ndër kriteret kryesore të 
implementimit të sistemit demokratik.

Përfundime

Ka shumë sfida sot në Shqipëri në 
rrugën drejt demokratizimit e integrimit 
europian, por unë mendoj se këto të treja 
janë më të rëndësishme. Si përfundim 
ndërtimi i demokracisë është një rrugë e gjatë 
dhe e vështirë. Ajo nuk mund të ndërtohet e 
vetme dhe në mënyrë të përsosur. Koha po 
vërteton se ëndrra për të ndërtuar një shoqëri 
të shpejtë demokratike ishte një utopi. Në 

momentin kur ne do të arrijmë të zbatojmë 
përgjegjësitë tona, të respektojmë ligjet, 
parimet demokratike dhe t’i kthejmë ato në 
pjesë të kulturës sonë vetëm atëhere ne do të 
shkojmë drejt integrimit. Por unë besoj se ne 
mund t’ia dalim. Nësë ne kemi dëshirën dhe 
vullnetin për të vazhduar përpara, nëse ne e 
fillojmë ndryshimin nga vetvetja, nëse ne e 
shohim politikën si mision dhe jo profesion 
gjithçka është e mundur. Demokraci nuk do 
të thotë se problemet do të zgjidhen; por do 
të thotë se qeveritarët mund të hiqen dhe 
se thelbi i sjelljes demokratike qëndron në 
realizimin e kësaj të fundit, sepse e para është 
e pamundur që të realizohet. Zhgënjimi dhe 
shpresat e pakta që sjell ajo janë themeli i 
stabilitetit demokratik . Demokracitë bëhen 
të konsoliduara kur njerëzit mësojnë se 
demokracia është një zgjidhje ndaj problemit 
të tiranisë, por jo domosdoshmërit për çdo 
gjë tjetër.

Proçesi  i  demokratizimit dhe i 
integrimit nuk mund të jetë i suksesshëm pa 
përfshirjen e të gjithë aktorëve të shoqërisë. 
Demokracia është sistemi i cili beson se 
te njerëzit e zakonshëm gjenden aftësi të 
jashtëzakonshme. Ne duhet të shohim përtej 
pragut tonë.

 Një sistem demokratik nuk mund 
të jetë i suksesshëm pa parti politike 
demokratike, pa elita politike të pajisura 
me kulturë demokratike, pa institucione të 
pavarura dhe pa një ndërgjegje të shoqërisë 
civile e cila merr pjesë dhe reagon ndaj 
fenomeneve të shoqërisë.
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PërmBledhje

Ruajtja e ekuilibrit mes punës dhe jetës është një dhe politikat e përshtatshme që ndikojnë 
ekuilibrin vitet e fundit është bërë njëçështje e rëndësishme e politikëbërësve. Mungesa e 
ekuilibrit sjell konflikt mes sferës së punës dhe familjes dhe ka ndikime të konsiderueshme 
në formën dhe funksionimin e saj. Nëëmnyrë të veçantë studjuesit e cështjeve gjinore i 
kanë vlerësuar politikat dhe shërbimet mbështetëse. Në artikullin e mëposhtëm paraqitet 
një përshkrim i politikave dhe shërbimeve sociale që ndihmojnë në ruajtjen e ekuilibrit mes 
punës dhe familjes në Shqipëri. Gjithashtu bëhet një krahasim i politikave dhe shërbimeve 
që ofrohen në vendin tonë dhe në vende të tjera të BE.Nga anliza del në pah fakti se politikat 
dhe shërbimet për mbështetjen e ekuilibrit mes punës dhe jetës në Shqpëri kanë pësuar 
ndryshime positive vitet e fundit me qëllim përputhjen e legjislacionit shqiptare me standarded 
e legjislacionit europian. Megjithatë ka ende shumë për të bërë për ti zbatuar me efektivitet 
këto politika dhe shërbime, në mënyrë të veçantë në fushën e shërbimeve për fëmijët, të 
moshuarit dhe personat me nevoja të veçanta. 
Fjalë kyçe: Politika sociale për familjen, shërbime sociale, kujdesi për fëmijët

Social Studies 2017, 1 (11): 59-70

Kujdesi ndaj fëmijëve dhe familjes është 
një ndër pengesat kryesore të grave 
për tu pozicionuar në të njëjtin nivel 

si burrat në dimensione të ndryshme të jetës. 
Studjuesit e shohin atë si ndryshimin themelor 
mes burrave dhe grave dhe si një pengesë për 

punësimin dhe zhvillimin e tyre professional 
(Francis et. al., 2010: 257). Qytetaria e grave, 
pozicioni i tyre politik, barazia gjinore në familje 
dhe kapaciteti për të kërkuar përfitime sociale 
janë gjithmonë e më shumë të lidhura me 
punësimin ose me punësimin dhe prindërimin 
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(Orloff, 2009: 335).
Kujdesi për fëmijët dhe familjen është 

një shërbim thelbësor për funksionimin e 
shoqërisë dhe për këtë arsye puna përkujdesëse 
duhet vlerësuar si punë peshwn kryesore tw 
sw cilws e mbajnw gratw, dhe jo si rrjedhojë 
e natyrshme e femërores. Gratë më shumë se 
burrat përshtasin punësimin e tyre me nevojat 
e familjes. Shkëputja nga tregu i punës për 
tu angazhuar me punë përkujdesëse ndaj 
familjes ka kosto të mirëfillta për gratë në 
paga më të ulëta, pensione më të ulëta, varësi 
ekonomike dhe vulnerabilitet ndaj varfërisë. 
Gjithsesi punësimi redukton vulnerabilitetin 
ekonomik të grave dhe varësinë e tyre por 
nuk pengon vuajtjen e “gjobës së mëmësisë”. 
Shërbimet e kujdesit ndaj fëmijëve kur janë 
të disponueshme për të gjithë janë shumë të 
rëndësishme për punësimin e nënës (Bradshaw 
& Finch 2010: 257-258) 

Andringa et. al (2015) në një studim të 
realizuar në 23 vende të Europës arritën në 
konkluzionin se kishte një lidhje negative të 
fortë mes mëmësisë (për nënat me fëmijë të 
vegjël) dhe orëve të punës. Kjo lidhje ishte 
më e fortë tek gratë me qëndrime tradicionale 
se tek gratë me qëndrime egalitare. Hendeku 
i orëve të punës mes grave me fëmijë të 
vegjël në shtëpi ishte më i vogël në vende 
ku popullsia kishte qëndrime egalitare ndaj 
roleve gjinore dhe në vende me shërbime 
publike mbështetëse për fëmijët të bollshme. 
Për më tepër u zbulua se hendeku në orët e 
punës mes nënave me qëndrime egalitare 
dhe atyre me qëndrime tradicionale ishte më 
i madh në vendet me shërbime të kufizuara 
për kujdesin e fëmijëve. 

Në një raport analitik të Komisionit 
Europian (2016), mbi ndërhyrjet e mundshme 
për të adresuar sfidat e ekuilibrit punë – jetë 
me të cilat përballen prindërit që punojnë, 
pjesëmarrja e ulët e grave në tregun e punës 
vlerësohet si problem shumë i rëndësishëm 
dhe që lidhet në mënyrë të drejtëpërdrejtë me 
shpërndarjen e pabarabartë të përgjegjësive 
përkujdesëse mes burrave dhe grave dhe 
me mungesën e mundësive efektive për ti 

balancuar këto përgjegjësi me kërkesat e 
punës. Sipas tyre kjo do ti integronte gratë 
në marrjen e një roli më efektiv në tregun e 
punës. Gjithmonë e më shumë gratë janë më 
të kualifikuara në Evropë, edhe më shumë 
se burrat në mënyrë të veçantë në edukim, 
pavarësisht kësaj ato mbeten në mënyrë të 
konsiderueshme më pak të përfaqësuara në 
tregun e punës. 

Në një analizë deskriptive të të dhënave 
të anketës së forcës së Punës të realizuar në 
Shqipëri për periudhën 2007-2013, Kapllanaj, 
Haxhiymeri dhe Pino (2016) vunë re 90% 
e grave me satus inaktiv në tregun e punës, 
nuk punonin pasi kujdeseshin për fëmijët 
dhe ose kishin përgjegjësi të tjera familjare. 
Shumica e tyre pohonin se mungesa e 
shërbimeve të përshtatshme të disponueshme 
dhe të aksesueshme ishin një nga faktorët që 
i pengonin të kërkonin punë.

Në një tjetwr studim të realizuar nga Dauti 
dhe Zhllima (2016: 39) mbi Perceptimet dhe 
Qëndrimet Publike ndaj barazisë gjinore në 
Shqipëri, krijimi i mundësive të përkujdesit për 
fëmijët në komunitet, si kopshte e çerdhe është 
listuar si një nga mënyrat më të rendësishme 
për të rritur pjesëmarrjen e grave dhe vajzave 
në tregun e punës (44.55%), krahas rritjes së 
angazhimit të burrave në punët e shtëpisë dhe 
kujdesin e fëmijëve s me (34.5%).

Politikat dhe shërbimet sociale që 
ndikojnë në ruajtjen e ekuilibrit në 
Shqipëri në një kontekst Evropian

Politikat dhe shërbimet që ndikojnë në 
ruajtjen e ekuilibrit mes punës dhe jetës mund 
të ndahen në tre grupe: 1. politika e lejeve (leja 
e lindjes, leja për tu shkëputur kur fëmijët të 
moshuarit janë sëmurë, leja prindërore); 2. 
Fleksibiliteti i orarit, puna nga shtëpia; 3. 
Shërbimet për kujdesin ndaj fëmijëve, çerdhet, 
kopshtet, shkollat, programet pas shkollës.

Leja e lindjes 
Leja e lindjes përfshin një periudhë 

para dhe pas lindjes së fëmijës. Leja e lindjes 
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është e vendosur ligjërisht në të gjitha vendet 
anëtare të BE por ndryshon për nga kushtet e 
përfitimit, kohëzgjatja, periudha e detyruar e 
lejes para dhe pas lindjes së fëmijës, pagesa etj. 
Në përgjithësi, leja e lindjes ka një kohëzgjatje 
mesatare prej 5 muajsh (20.5 javë) dhe në 
shumicën e rasteve është e paguar mirë, 80% 
ose më shumë e të ardhurave mesatare.

Në legjislacionin tonë leja e leja e lindjes 
parashikohet në kodin e punës në Ligjin 
nr. 7961, datë 12.97.1995 “Kodi i punës i 
Repubikës së Shqipërisë” i ndryshuar për herë 
të fundit në vitin 2015 Ligji Nr. 136/2015 
“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7961, 
datë 12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së 
Shqipërisë” (Më poshtë KP) dhe në Ligjin për 
sigurimet shoqërore Nr. 104/2014 “Për disa 
ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 7703, date 
11.5.1993, për sigurimet shoqërore në Republikën 
e Shqipërisë”, ndryshuar për herë të fundit më 
31.07.2014 (Më poshtë LSSH).

Një pjesë e ndryshimeve më të fundit të 
bëra në kodin e punës nw 2015, reflektojnë 
masat e parashikuara në direktivën e Këshillit 
të Evropës 92/85/KEE, datë 19 tetor 1992, 
“Mbi paraqitjen e masave për të inkurajuar 
përmirësimet në sigurinë dhe shëndetin në punë të 
punëtoreve shtatzëna dhe punëtoreve, të cilat sapo 
kanë lindur ose janë me fëmijë në gji”. 

Kur analizojmë lejen e lindjes marrim 
në konsideratë 3 elementë kryesorë: (1) 
mbrojtja e punësimit gjatë periudhës së lejes, 
(2) kohëzgjatja e lejes, (3) masa e përfitimit.

E drejta e përfitimit të lejes së lindjes i 
lind gruas që ka të patën 12 muaj periudhë 
sigurimi dhe zgjat 365 ditë ku 35 ditë janë 
përpara lindjes. Pas lindjes së fëmijës 63 ditë 
janë leje ekskluzive për nënën, pas ditës së 63 
prindërit vendosin nëse lejen e lindjes deri në 
fund do e marrë nëna ose babai me kusht që 
edhe ky i fundit të ketë plotësuar të njëjtat 
kushte. (KP nenet 104-105; LSSH nenet 
27-28). E drejta e babait për të marrë lejen e 
lindjes është bërë përpos ndryshimeve të tjera 
në kodin e punës në vitin 2015.

Po në ndryshimet e bëra në kodin e punës 
në vitin 2015 parashikohet leje shtesë për 

gruan shtatëzënë për të kryer vizita mjekësore 
gjatë orarit të punës:

Gruaja, gjatë periudhës së shtatzënisë, në 
marrëveshje me punëdhënësin, ka të drejtë 
për leje të pagueshme për kryerjen e vizitave 
mjekësore, kur këto janë të nevojshme të kryhen 
gjatë orarit të punës (KP neni 105/a)

Kodi i punës në nenin 104, parashikon 
edhe mbrojtjen e nënës në vendin e punës gjatë 
shtatëzanisë, gjatë periudhës së ushqyerjes 
me gji/ dhe pas lindjes1. Mbrojtja e punësimit 
parashikohet edhe për babain në rastet kur ai 
merr lejen e lindjes pas ditës së 63 të lindjes së 
fëmijës (është zëvendësuar në të gjitha nenet 
që flitet për mbrojtjen fjala grua me fjalën 
punëmarrësi) (Kodi i Punës nenet 104-105-
106-107)

Mbrojtja e punësimit konsiston në 
mbrojtjen e punësimit në rastin e zgjidhjes 
së kontratës; për periudhën e përfitimit të 
sigurimit për punëmarrësit dhe në mënyrë të 
veçantë për gratë gjatë shtatëzanisë. 

Ligji parashikon mbrojtjen edhe nga 
kushtet e vështira dhe ose të rrezikshme ku 
janë parashikuar edhe masat që punëdhënësi 
duhet të marrë, si zhvendosja në një pozicion 
të ngjashëm ose nëse nuk është e mundur 
kompensimi i pjesshëm ose i plotë i të 
ardhurave. Vlen të theksohet se ky seksion 
i mbrojtjes së punësimit është përmirësuar 
në 2015. Kodi parashikon gjithashtu edhe 
mbrojtjen e të drejtës së punësimit, ku ndalon 
testet e shtatëzanisë përpara fillimit të një pune 
të re vetëm në rastet kur puna ka rrezikshmëri 
për nënën ose fëmijën. 

Një tjetër ndryshim i rëndësishëm 
qëështë bërë në 2015 ka të bëjë me krijimin 
e hapësirave për nënat që kanë fëmijë në gji 
gjatë vitit të parë të jetës. 

Nëse gruaja vendos, me dëshirën e 
saj, të punojë pas periudhës 63 ditore të 
paslindjes, në marrëveshje me punëdhënësin, 
për ushqyerjen e fëmijës ka të drejtë që, deri 
sa fëmija të mbushë 1 vjeç, të zgjedhë: 
a)  një pushim të paguar, prej 2 orësh, brenda 
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kohëzgjatjes normale të punës; ose
b)  kohëzgjatje pune, të reduktuar me 2 orë, 

me pagë të njëjtë, sikur të kishte punuar 
për kohëzgjatjen normale ditore të punës 
(KP neni 105).

Termat e pagesës së lejes së lindjes 
parashikohen në ligjin për sigurimet shoqërore 
neni 27. Përfituesi/ia merr 80% të pagës neto 
në 6 muajt e parë të periudhës së përfitimit 
dhe 50% të pagës neto në 6 muajt e dytë të 
përfitimit. 

E ardhura për barrëlindje për gruan e 
siguruar është: a) 80 për qind e mesatares 
ditore të bazës së vlerësuar neto të dymbëdhjetë 
muajve të fundit nga data e lindjes të së drejtës 
për pagesë për periudhën e paralindjes dhe për 
150 ditë kalendarike pas lindjes; b) 50 për qind 
e mesatares ditore të bazës së vlerësuar neto 
të dymbëdhjetë muajve të fundit nga data e 
lindjes së të drejtës për pagesë për periudhën 
tjetër në vazhdim.

Në ligjin e mëparshëm të sigurimeve 
shoqërore llogaritja e masës së përfitimit 
bëhej mbi pagën bruto. Ky ndryshim ul 
ndjeshëm masën e përfitimit të të ardhurave 
të barrëlindjes. Nëse babai do të jetë përfituesi 
i lejes së lindjes, dhe babai ka të ardhurat më 
të larta në familje, gjë qëështë e dukshme nga 
të gjitha studimet mbi hendekun e pagave 
(Miluka J. 2011; Ekonomi et. al, 2011) kjo do 
të dekurajonte më tej marrjen e lejes nga babai. 

Periudha e përfitimit të lejes së lindjes 
konsiderohet si periudhë sigurimi për efekt 
pensioni. Shqipëria renditet mes vendeve 
me lejen më të gjatë të lindjes në Europë së 
bashku me Bullgarinë, Serbinë dhe Bosnje 
Hercegovinën. Mesatarja e kohëzgjatjes së 
lejes së lindjes për vendet e BE (39) është 20.5 
javë dhe ndërkohë që më shumë se gjysma e 
vendeve kanë një kohëzgjatje nga 15-18 jave 
Mo=16 javë (KE, 2009). Në vendet e OECD 
mesatarja shkon rreth 18 javë nga të cilat 13 
paguhen në masën 100% të pagës së fundit. 
(OECD 30 vende, 2010).

Në mënyrë të përmbledhur mund të themi 
se ndryshimet që i janë bërë kodit të punës gjatë 

vitit 2015 janë ndryshime positive në fushën e 
mbrojtjes së punësimit duke reflektuar disa nga 
rekomandimet e Bashkimit Evropian në lidhje 
me përmirësimin e politikave që mbështesin 
ruajtjet e ekuilibrit mes punës dhe familjes 
në Evropë. Në mënyrë të veçantë disa nga 
ndryshimet positive përfshijnë:
1 Dhënien të drejtën babait për ta përfituar 

lejen e lindjes pas ditës së 63 deri në 
fund të lejes së lindjes dhe garantimin e 
mbrojtjes së punësimit edhe për babain. 

2 Zgjerimin dhe detajimin e mbrojtjes 
së punësimit në mënyrë të veçantë për 
punët e rrezikshme dhe në hapat që 
duhet të ndërmerren për shmangien e 
rrezikut derin në shkëputje nga puna dhe 
kompensim të plotë. Për gratë, nënat që 
ushqejnë fëmijët me gji dhe gratë që sapo 
kanë lindur. 

3 Krijimin e hapësirave për nënat që kanë 
fëmijë në gji dhe që kthehen në punë pas 
63 ditësh nga lindja e fëmijës, gjatë vitit 
të parë të jetës. 

Ndërkohë që një hap mbrapa në këtë 
drejtim është reduktimi i masës së përfitimit. 
Nga njëra anë kjo është një shtysë për gratë 
që të mos zgjedhin lejen e lindjes por të 
rikthehen herët në tregun e punës por nga ana 
tjetër në kushtet e mungesës së shërbimeve 
të përshtatshme të mjaftueshme dhe të 
aksesueshme për të gjitha gratë kjo masë mund 
të mos e japë efektin e dëshiruar. Nga ana tjetër 
në kushtet kur burrat janë më të paguar se gratë 
në Shqipëri si horizontalisht edhe vertikalisht 
(Miluka J. 2011; Ekonomi et al, 2011)dhe 
janë më të punësuar se gratë reduktimi i të 
ardhurave kryesore do të cënonte ekuilibrin 
financiar të familjes dhe padyshim që do të 
ndikonte edhe dëshirën e babait për të marrë 
lejen e lindjes. Për më tepër që pjesa dërrmuese 
e lejes për babain (gjithmonë nëse do e marrë 
lejen pas ditës së 63) 3 muaj paguhen me 80% 
të pagës neto dhe 5 muaj me 50% të pagës 
neto. Në kushtet e një shoqërie me tipare të 
theksuara tradicionale, për të nxitur burrat të 
marrin më tepër përgjigjësi për tu kujdesur për 



   63Social Studies  Vol. 11  No. 1

fëmijët, do të duhen edhe shtysa të tjera që të 
paktën nga pikëpamja ekonomike nuk do të 
jenë të vështira për familjen. 

Leja vetëm për babain
Në ndryshimet e Kodit të punës në 

vitin 2015 në nenin 96 është shtuar dhe 
një pikë që parashikon 3 ditë leje të paguar 
vetëm për babain në rast lindje fëmije. Kjo 
leje është e paguar dhe është eksluzive dhe 
e patranfesrueshme. Edhe në vende të tjera 
Europiane leja e lindjes vetëm për babain varion 
1 ditë (Italia) në 90 ditë Sllovenia. Megjithatë 
mesatarja e vendeve të Europës për lejen vetëm 
për baballarët qëndron nga 2 ditë në 2 javë, 
dhe shumë pak vende kanë leje të dedikuar 
për babain më shumë se dy javë. (KE, 2016). 

Nuk ka asnjë dokument në nivel europian 
që të japë sugjerime apo rekomandime se si 
duhet të jetë leja për baballarët. Ka sugjerime 
që kjo leje të jetë rreth dy javë gjatë periudhës 
së lindjes së fëmijës. Kjo rritje e ditëve të lejes 
për baballarët nuk sjell kosto për kompaninë 
pasi lindja e fëmijës është një periudhë e 
parashikueshme dhe duke u parashikuar mund 
të shmangë kosto të panevojshme nga shkëputja 
e menjëhershme nga puna. Rritja e ditëve do 
të ndikonte edhe në perceptimin e baballarëve 
dhe praktikisht në angazhimin e tyre në më 
shumë përgjegjësi brenda familjes dhe mund të 
sillte edhe ndikime pozitive në disponibilitetin e 
baballarëve për të përfituar nga leja prindërore 
(një tjetër shërbim që do e prezantojmë më 
poshtë). (KE, 2016, fq. 55-56).

Leja prindërore
Leja prindëror është shtuar në 2015 

në kodin e punës, një risi që e përafron 
legjislacionin tonë në këtë fushë me 
legjislacionin e vendeve të BE. 
1  Punëmarrësi, i cili ka më shumë se 

një vit pune të pandërprerë tek i njëjti 
punëdhënës, ka të drejtë për një leje të 
papagueshme, jo më pak se 4 muaj, derisa 
fëmija që ka në ngarkim të arrijë moshën 
6 vjeç. E drejta për të kërkuar lejen 
prindërore është individuale për secilin 

prind dhe nuk është e transferueshme, 
me përjashtim të rasteve kur njëri prind 
vdes. Leja mund të jepet e ndarë, por jo 
më pak se një javë në vit. Kohëzgjatja 
përcaktohet me marrëveshje me shkrim 
midis punëdhënësit dhe punëmarrësit. 

2 Në rastin e birësimit të fëmijës, leja 
prindërore jepet brenda 6 vjetëve, që nga 
dita e birësimit të fëmijës, por jo më vonë 
se kur fëmija mbush moshën 12 vjeç. 
Neni 132/1 Kodi i Punës.

3 Punëmarrësi duhet të lajmërojë, me 
shkrim, punëdhënësin, të paktën dy 
javë përpara fillimit të lejes prindërore. 
Punëdhënësi ka të drejtë, pas konsultimit 
me punëmarrësin, të shtyjë datën e 
fillimit të lejes, deri në gjashtë muaj, 
për arsye të cilat kanë të bëjnë me 
nevojat operacionale të ndërmarrjes, kur 
punëmarrësi nuk mund të zëvendësohet 
përkohësisht, kur kjo leje kërkohet 
njëkohësisht nga shumë punëmarrës 
ose kur pozicioni i punës është i një 
rëndësie të veçantë. Punëdhënësi njofton 
punëmarrësin, me shkrim, brenda dy 
javëve nga data e kërkesës, për arsyet e 
shtyrjes së lejes prindërore”. Kodi i Punës

Në vendet e BE leja prindërore varion 
nga 17 në 156 javë me një mesatare prej 86. 
9 javësh. Në pjesën dërrmuese të vendeve 
leja prindërore është me pagesë sipas disa 
modeleve, e plotë, një përqindje e pagës ose 
sa paga minimale. 

Të dhënat tregojnë që lejen prindërore 
e marrin më shumë gratë duke rritur në këtë 
mënyrë shkëputjen e tyre nga tregu i punës. 
Sipas një studimi të Eurofund 2015, u vu re 
se përqindjen më të ulët të burrave që merrnin 
lejen prindërore e kishte Greqia me 0.02%, 
dhe përqindjen më të lartë e kishte Suedia me 
44% të baballarëve që përfitonin nga leja e 
lindjes. Eurofund arrit në konkluzionin se disa 
nga faktorët që ndikonin baballarët të merrnin 
ose jo lejen prindërore ishin si më poshtë: 
  Niveli i kompensimit të pagës
  Fleksibiliteti i sistemit të lejes
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  Informacioni i nevojshëm
  Niveli të në cilin punonjësit ndjehen të 

frikësuar nga izolimi nga tregu i punës 
gjatë kohës që marrin lejen. 

  Pamundësia për ta transferuar lejen nga 
babai tek nëna. 

Të dhënat nga studime të fundit tregojnë 
se pengesa më e madhe në marrjen apo 
konsumumin e lejes prindërore nga të dy 
prindërit është mungesa e kompensimit 
financiar. Një studim i Këshillit të Europës 
sugjeron se ka të dhëna të mjatueshme 
nga studime në arenën ndërkombëtare që 
vërtetojnë se leja pa pagesë nuk është efektive. 
Një tjetër studim i Eurofund, konfirmon më 
tej se aspekti financiar është një përcaktues 
i rëndësishëm dhe një pengesë në mënryë 
të veçantë për baballarët dhe mungesa e 
kompensimit financiar është një pengesë 
shumë e fortë e përfshirjes së tyre në kujdesin 
ndaj fëmijëve. Duke qenë se pagat e burrave 
mesatarisht përbëjnë dy të tretat e të ardhurave 
tëçiftit marrja e lejes prindërore nga ana e 
babait pa pagesë në këto kushte nuk është një 
vendim i arsyeshëm. (KE, 2016, fq 59).

Nga sa duket më sipër skema e lejes 
prindërore në legjislacionin shqiptar plotëson 
vetëm kriterin e fundit të sa më sipër. Si edhe 
u tha më lart në kushtet kur në tregun tonë 
baballarët paguhen më shumë dhe janë më të 
punësuar, kur kjo leje është pa pagesë, shanset 
që baballarët ta marrin lejen janë shumë të 
ulëta. Në këtë mënyrë duket sikur kostoja e 
arritjes së barazisë gjinore në shoqëri i lihet 
përsëri familjes. Megjithatëështë një hap 
pozitiv dhe që duhet vlerësuar fakti që leja 
prindërore që nga viti 2015 është pjesë e 
legjislacionit tonë. 

Leja për “kujdestarët”
Leja për kujdestarët ka të bëjë me të 

drejtën e punëmarrësve për të marrë leje 
për tu kujdesur për familjen përfshirë këtu 
fëmjët, individët me aftësi të kufizuara, dhe të 
moshuarit. Në nivel Evropian nuk ka ndonjë 
dispozitë për lejen për kujdestarët. (KE, 2016 

Fq. 61) Mbështetur në legjislacionin kombëtar 
të vendeve të Europës leja për kujdestarët 
mund të klasifikohet si më poshtë:
  leje për çështje tepër urgjente familjare2 

(deri në 7 ditë pune); 
  leje për tu kujdesur për fëmijë të sëmurë 

ose me aftësi ndryshe (deri në moshën 
18 vjeç);

  leje për tu kujdesur për familjarë me 
sëmundje terminale; dhe 

  leje për tu kujdesur për të afërm në varësi 
duke përfshirë fëmijët e çdo moshe.

Për secilën nga këto lloje lejesh ka 
shumë variacion në të gjithë komponentët 
si në numrin e ditëve të lejes, në nivelin e 
kompensimit dhe në mënyrë të veçantë në 
lejen për tu kujdesur për fëmijët në kufirin 
e moshës. 

Në legjislacionin tonë, në kodin e punës, 
parashikohet leja për tu kujdesur për fëmijët 
dhe paraardhësit ose prindërit. Konkretisht 
neni 132 për lejen për tu kujdesur për fëmijët 
dhe neni 96 për ngjarje madhore në jetë, 
martesë ose vdekje, dhe kujdes për prindërit. 

Leja për tu kujdesur për fëmijët kur 
janë sëmurë është një nga politikat më 
të rëndësishme që ndikojnë në ruajtjen e 
ekuilibrit mes punës dhe jetës në mënyrë të 
veçantë për gratë që marrin përsipër edhe 
rolin e kujdestares kryesore të fëmijëve. Në 
nenin 132 të kodit të punës prindërve iu jepen 
12 ditë leje në rast përkujdesjeje për fëmijë 
në ngarkim me pagesë të plotë. Dhe nuk ka 
një specifikim moshor deri në çfarë moshe të 
fëmijës përfitohen këto 12 ditë. 

Ndërkohë për prindërit me fëmijë nën 
moshën 3 vjeç për rastet kur fëmija është 
sëmurë prindërit përfitojnë 15 ditë leje 
të paguar, vërtetuar me raport mjekësor. 
Prindërit mund të përfitojnë edhe maksimumi 
30 ditë të tjera pa pagesë për rastet kur fëmijët 
janë sëmurë.

Kodi i punës Neni 132 
1. Në rast përkujdesjesh të domosdoshme 
për fëmijët në ngarkim, punëmarrësi përfiton 
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pagën e tij, jo më shumë se 12 ditë mungesa 
në vit. Punëmarrësi me fëmijë të mitur deri në 
tre vjeç, ka të drejtë për një pushim të paguar 
deri në 15 ditë, kur fëmija i tij është i sëmurë, 
vërtetuar me raport mjekësor. Ai ka të drejtë të 
mungojë për një periudhë shtesë jo më shumë 
se 30 ditë në vit pa pagesë.
2. Pushimi i jepet bashkëshortit që merret 
kujdeset efektivisht për fëmijën. Në rast të 
kundërt ai i jepet me rradhë edhe nënës edhe 
babait.

Në kodin e punës parashikohen qartë 
ngjarjet madhore për të cilat punëmarrësit 
mund të marrin 5 ditë leje të paguar; martesa 
dhe vdekja: 

“1. Në rast martese të punëmarrësit ose në 
rast vdekjeje të bashkëshortit/bashkëjetuesit, 
paraardhësve ose pasardhësve të drejtpërdrejtë 
të tij, punëmarrësi përfiton 5 ditë pushimi të 
paguar.” Neni 96 pika 1.

Në po të njëjtin nen në pikën dy 
parashikohet e drejta e punëmarrësve për tu 
kujdesur për paraardhësit ose pasardhësit e 
drejtëpërdrejtë në rast sëmundjesh të rënda:

 “2. Në rast sëmundjeje të rëndë të anëtarëve të 
familjes, bashkëjetuesit, të paraardhësve ose të 
pasardhësve të tij të drejtpërdrejtë, të vërtetuar 
me raport mjekësor, punëmarrësi përfiton jo 
më shumë se 30 ditë pushimi të papaguar.”.

Konsolidimi i paketës së lejes për 
punonjësit që kanë përgjegjësi për fëmijë, 
individë me aftësi ndryshe dhe të moshuar 
do të ishte një hap cilësor në përmirësimin 
e politikave dhe shërbimeve që ndikojnë në 
ruajtjen e balancës mes punës dhe jetës. Kjo 
do të ndikonte drejtëpërdrejtë përqindjen 
e angazhimit të grave në tregun e punës 
duke qenë se shpesh përgjegjësitë e tyre për 
tu kujdesur për anëtarë të tjerë të familjes 
bëhen pengesë për integrimin e tyre të plotë 
në tregun e punës (KE 2016 fq 62-63). 
Eksperienca e vendeve të ndryshme evropiane 

sjell shumë modeledhe variacion, megjithatë 
ka disa faktorë që janë të rëndësishëm në 
efektivitetin e lejes për kujdestarët: 
  kohëzgjatja e lejes nga 4 në 12 javë;
  të jetë me pagesë (me kompensim nga 

70 në 100%;
  të ketë fleksibilitet për ta marrë në ditë të 

veçanta, disa ditë bashkë apo disa orë.

Në mënyrë të veçantë në legjislacionin 
tonë mungon hapësira ligjore për tu kujdesur 
për prindërit e moshuar të punëmarrësve. 
Duke konsideruar ndryshimet më të 
fundit demografike në zhvillimin e jetës 
familjare gjykojmë qëështënjë nevojë e 
domosdoshmepër punonjësit kanë nevojë të 
kujdesen për të moshuarit.

Fleksibiliteti i orarit të punës

Fleksibiliteti i orarit të punës konsiston 
në të drejtën e punëmarrësit për të negociuar 
me punëdhënësin në lidhje me orarin e punës, 
vendin e punës dhe shkurtimin apo zgjatjen e 
orëve të punës sipas nevojave të tyre specifike. 
Fleksibiliteti merr tre forma kryesore:
  Orar pune fleksibël ku punëmarrësi në 

marrveshje me punëdhënësin mund 
të bien dakord që për një periudhë të 
caktuar kohe orari i punës ti përshtatet 
nevojave të punonjësve, psh me dy turne, 
ose me orë pune intensive, të ngjeshura, 
që mund të jetë për një muaj apo një vit. 

  Reduktim të orëve të punës (punë me 
kohë të pjesshme për një periudhë të 
caktuar).

  Flesibilitet në lidhje me vendin ku bëhet 
puna, si është edhe telepuna. 

Në përfundim të marrveshjes punonjësi 
gëzon të drejtën të rikthehet në pozicionin 
apo statusin e mëparshëm të punësimit. (KE 
2016, fq 32).

Në legjislacionin tonë nuk ka shumë 
element që iu krijojnë mundësi punëmarrësve 
të kenë të drejta për të kërkuar më shumë 
fleksibilitet në marrëdhëniet e punësimit. 
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Megjithatëështë shtuar një nen në kodin e 
punës në ndryshimet e bëra në vitin 2015 
ku parashikohet telepuna dhe puna nga 
shtëpia (ose nga një lokal tjetër rënë dakord 
me punëdhënësin) nëpërmjet teknologjisë. 
Megjithatë nuk specifikohet në ligj e drejta 
e punëmarrësve për të ndryshuar strukturën 
e punës së tyre në punë nga shtëpia për 
periudha të caktuara. 

Neni 15: 
Puna në shtëpi dhe telepuna 
1. Me kontratën e punës në shtëpi punëmarrësi 
kryen punën e tij në shtëpi, ose në ndonjë 
vend tjetër të përcaktuar në marrëveshje me 
punëdhënësin, sipas kushteve të rëna dakord 
midis tyre në kontratën e punës. 
2. Me kontratën e telepunës punëmarrësi kryen 
punën e tij në shtëpi, ose në një vend tjetër, të 
përcaktuar në marrëveshje me punëdhënësin, 
duke përdorur teknologjinë e informacionit, 
brenda kohës së punës, të përcaktuar nga 
punëmarrësi, sipas kushteve të rëna dakord 
midis tyre në kontratën e punës. 

Fleksibiliteti në mënyrë të veçantë 
për prindërit, do të ndikonte në ruajtjen e 
ekuilibrit mes punës dhe jetës. Fleksibiliteti 
i strukturës së punës do të kishte ndikime 
pozitive në pjesëmarrjen e grave në tregun 
e punës në mënyrë të veçantë në vendet ku 
infrstruktura për shërbimet për fëmijët dhe 
shërbime të tjera afatgjatë e bën të vështirë 
kombinimin me orarin dhe strukturën 
e ngurtë të punësimit. Me përfitim këto 
politika janë në mënyrë të veçantë për gratë 
që dëshirojnë punë të niveleve më të larta që 
përputhen me kaulifikimin e tyre por që nuk 
lakmohen prej tyre për shkak të mungesës së 
fleksibilitetit. Megjithatë analistët shprehen 
të rezervuar në lidhje me reduktimin e orëve 
të punës, pasi ekziston një rrezik që gratë 
të përfitojnë më shumë nga kjo mundësi 
duke ndikuar tendencat e punëdhënësve në 
punësimin e grave. Ndaj këto masa duhet të 
shoqërohen edhe me element nxitës për burrat 
(KE, 2016, fq 65).

Aksesi dhe cilësia e shërbimit të kujdesit 
për fëmijët

Shërbimet e kujdesit për fëmijët janë të 
një rëndësie tepër të veçantë për ruajtjen e 
ekuilibrit mes punës dhe jetës në mënyrë të 
veçantë për gratë. Orloff (2009) i përshkruan 
shërbimet publike për fëmijët si tepër 
tërëndësishme për punësimin e nënave, dhe 
të lidhura ngushtë me ndarjen gjinore mes 
privates dhe publikes dhe me ideologjitë 
gjinore rreth mëmësisë dhe mundësisë për tu 
përshtatur me punësimin, që mund të jetë e 
ndryshme për grupe të ndryshme grash. 

Në Shqipëri shërbimet për fëmijët 
parashkollorë janë publike dhe private. 
Këto shërbime përbëhen nga çerdhet dhe 
kopshtet. Çerdhet janë institucione në varësi të 
pushtetit vendor dhe përfshijnë fëmijë të grup 
moshës (0 - 3) vjeç. Administrimi i çerdheve 
është një funksion i ushtruar plotësisht nga 
pushteti vendor. Çerdhet përcaktohen si 
institucione përgjegjëse për rritjen, edukimin 
dhe zhvillimin e përgjithshëm të fëmijëve deri 
në 3 vjeç. Në një raport të organizatës Save 
the Children dhe Agjencisë Shtetërore për 
mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve (ASHMDF, 
2015) thuhet se numri i çerdheve publike që 
veprojnë në vend dhe numri i fëmijëve që 
i ndjekin është i paraportuar. Ndërkohë në 
raport theksohet si një arritje fakti që ka filluar 
të flitet dhe të njihen problematikat e çerdheve 
pasi deri në këtë moment ka pasur “errësirë 
të plotë”. Arsyeja pse nuk ka të dhëna mbi 
çerdhet dhe fëmijët lidhet me faktin se pushteti 
lokal nuk raporton sipas udhëzimeve ligjore në 
fuqi pranë agjencisë shtetërore për mbrojtjen 
e të drejtave të fëmijëve. (fq. 12, 43).

Vlerësimet mbi shërbimin e çerdheve 
dhe kopshteve evidentojnë problematika 
të lidhura me mungesën e një kornize të 
mirëorganizuar dhe të përditësuar; kushte të 
papërshtatshme për të mbështetur zhvillimin 
e fëmijëve si edhe mungesë të standarteve 
të cilësisë së kujdesit (po aty fq. 12). 
Prindërit raportojnë një sërë shqetësimesh 
në momentet që çojnë fëmijët në çerdhe, 
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ata kanë frikë që nuk do ju ofrohet kujdesi i 
nevojshëm fëmijëve, numri shumë i madh i 
fëmijëve në grupe, pamundësia ekonomike 
për të paguar çerdhen. Nënat nga ana tjetër 
shprehen se kanë nevojë për të punuar, për 
të qenë më të lira për tu marr me veten dhe 
me fëmijët e tjerë, fëmija ndjek programin 
edukativ të çerdhes dhe kopshtit, ka raste për 
familjet e varfëra që fëmija mund të ushqehet 
edhe me mirë në kopësht/çerdhe sesa në 
familje. (Save the children ASHMDF fq 43).

Në mënyrë të veçantë shërbimi për 
fëmijët 0-3 vjeçështë me problematika 
edhe për shumë nga vendet e BE. Kështu 
vetëm një e treat vendeve të BE (2016) kanë 
arritur të përmbushin targetin e mbulimit 
me shërbim grupmoshën e fëmijëve 0-3 
vjeç (niveli ndjekjes) me 33% dhe vetëm 
1/3 ka arritur të përmbushë targetin me 
90% të fëmijëve të grupmoshës 3-6 vjeç në 
kopshte. (pa diferencuar këtu fëmiëjt sipas 
orëve të qëndrimit në institucion për të parë 
nëse përputhen me orarin e punësimit ose 
jo) (KE 2016, fq. 36).

Të dhënat mbi frekuentimin e arsimit 
parashkollor në Shqipëri janë gjithashtu 
shpesh herë kontradiktore. Kështu në raportin 
e ASHMDF referuar INSTAT (2012) thuhet 
se përqindja e fëmijëve të grupmoshës 3, 4, 
dhe 5 vjeç jashtë sistemit parashkollor është 
përllogaritur respektivisht 86.8%, 69.3% dhe 
41.5%. Sipas Anketës së matjes së nivelit të 
jetetsës, 2012, 33% e fëmijëve 3-6 vjeç janë 
të rregjistruar në kopshte. (fq 13). Ndërkohë 
që në analizën e Ministrisë së Arsimit dhe 
Sportit rreth 60% e fëmijëve frekuentojnë 
arsimin parashkollor. (Strategjia e Arsimit 
Parauniversitar, 2015 fq 14).

51% e fëmijëve me nënat që kanë 
përfunduar arsimin bazë ndjekin edukimin 
parashkollor në krahasim me 83% e fëmijëve 
me nënat që kanë përfunduar nivele më të larta 
arsimore. Kjo lidhet si me nivelin e të kuptuarit 
të rëndësisë që ka edukimi parashkollor në 
zhvillimin psiko-social të fëmijës nga ana e 
prindërve, si edhe interpretohet në studimin 
në fjalë, (ASHMDF, 2015) po aq edhe me 

situatën ekonomike në vend më konkretisht 
me mundësitë për punësim të nënave me 
arsim bazë ose të mesëm e dukshme kjo në 
statistikat për punësimin sipas nivelit arsimor 
për burrat dhe gratë. 

Në faqen web të Ministrisë së Arsimit 
dhe Sportit thuhet se në Shqipëri funksionojnë 
1751 kopshte publike në rang kombëtar nga 
të cilat vetëm 131 janë me ushqim dhe vetëm 
në zonat urbane. Kopshtet me ushqim janë 
kopshte gjithë ditor ndërsa ato pa ushqim janë 
kopshte gjysëm ditor. Pavarësisht se kopshtet 
me ushqim kanënjë kapacitet më të madh 
se kopshtet pa ushqim, e dukshme kjo në 
tabelën e paraqitur nëweb-in e Ministrisë së 
Arsimit dhe Sportit3, numri i tyre është tepër 
i ulët. Nevojën për shërbime parashkollore 
e plotësojnë edhe 249 kopshte private të 
hapura në qytetet Tiranë, Lushnjë, Fier, Krujë, 
Vlorë, Shkodër, Sarandë, Pogradec, Malësi 
e Madhe, Lezhë, Kuçovë, Kurbin, Kavajë, 
Gjirkoastër, Elbasan, Durrës, Berat. Ashtu si 
edhe theksohej në raportin e monitorimit të 
performancës të vitit 2012 i Kontrollit të lartë 
të Shtetit, kërkesa për shërbimin e përkujdesit 
parashkollor është më e madhe se oferta. 
Kjo theksohet edhe në strategjinë e arsimit 
parauniversitar 2014-2020 të Ministrisë së 
Arsimit dhe Sportit në mënyrë të veçantë për 
zonat urbane (fq 14). 

Njëçështje shumë e rëndësishme ka të 
bëjë me orarin e pranimit dhe largimin nga 
institucioniet i përkujdesit. Edhe në vendet e 
BE shpeshherë ka një mos përputhje mes orarit 
të pranimit dhe largimit të fëmijëve dhe orarit 
të punësimit. (KE, 2016 Fq 36). Në vendin 
tonëçerdhet dhe kopshtet kanë një orar të 
pranueshëm 7 me 17, për ata prindër që janë 
të punësuar pjesën e parë të ditës, ndërkohë që 
ata që punojnë me orare të zgjatura me turne 
ose fundjavave nuk kanë mundësi të marrin 
shërbime publike. Nga ana tjetër problematikë 
mbetet edhe menaxhimi i ditëve të pushimit 
të institucioneve publike që jo gjithmonë 
përkojnë me ditët e pushimit të të punësuarve. 

Kostoja e shërbimit për familjen është 
gjithashtu një problem. Disa nga vendet 
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e BE nuk krijojnë mundësi për shërbime 
publike për fëmijët 0-3 vjeç dhe kjo ka shumë 
kosto për familjen, në disa është falas dhe në 
disa të tjera ka një pagesë të ulët dhe ose me 
mundësi kompensimi. (KE 2016 Fq. 37). Në 
një vlerësim mbi koston e cilesise për çerdhet 
e Tiranës i realizuar nga UNICEF (2011), 
prindërit pjesëmarrës në studim e vlerësojnë 
si të ulët koston e çerdheve. Familjet sipas 
të njëjtit studimi mbulojnë rreth 21% të 
kostos së shërbimit tëçerdheve. Edhe kosto 
e kopshteve me ushqim është në vlera të 
përafërta. Ndërkohë Për familjet në nevojë janë 
parashikuar kompensim të kostove tëçerdhes 
ose shërbim falas.

Shpenzimet për arsimin parauniversitar 
nga buxheti i arsimit kanë rënë krahasuar 
me vitin 2009 nga 5.9% në 4.6% gjë që 
reflektohet edhe në investimet e ulëta në 
infrastrukturë dhe orendi e mejte didaktike 
ende larg standardeve të përcaktuara 
(Strategjia e APU 14-20 fq. 14) Nevoja për 
shërbime parashkollore është e lartë edhe në 
vendet e BE, kështu në 25 vende të Bashkimit 
Europian kërksa për shërbime për fëmijët 
është më e lartë se shërbimi i ofruar. Vetëm 
në Danimarkë, Finlandë, Suedi dhe Slloveni 
kërkesa për shërbime përputhet me ofertën 
dhe shërbimet janë hartuar në mënyrë të atillë 
që të mos lënë hapësirë mes lejes së lindjes 
dhe shërbimeve për fëmijët. (KE 2016: 37).

Edukimi parashkollor është monitoruar 
disa herë edhe nga kontrolli i lartë i shtetit për 
performancë në vitin 2014 në disa bashki dhe 
komuna dhe në 2015 në Bashkinë e Tiranës. 

Disa nga konkluzionet e auditimit të 
performancës sëçerdheve dhe kopshteve në 
vend në 2014 janë:
  Problemet me infrastrukturën (antena 

telefonike dhe shtylla të tensionit të 
lartë në oborret e çerdheve, ambjente të 
papërshtatshme etj).

  Staf i pakualifikuar, dhe mungesa e 
standardeve mbi punësimin e edukatoreve.

  Paga të ulëta të stafit edukues gjë që bën 
që edhe cilësia e shërbimit të bjerë.

  Ngrihen çështje të ndryshme edhe në 

lidhje me sasinë dhe cilësinë e ushqimit, 
sasinë dhe cilësinë e ujit të pijshëm.

Në Raportin e auditimit të performancës 
KLSh 2015 për arsimin parashkollor në Tiranë 
u identifikuan disa problematika. Së pari 
pavarësisht faktit që Tirana ofron një shërbim 
të plotë parashkollor ende kërkesa është më 
e madhe se oferta në mënyrë të veçantë për 
kopshtet (3-6 vjeç), raporti edukatore femijë 
është tepër i lartë dhe jo në përputhje me 
standarded në fuqi, shërbimi psiko social dhe 
shëndetësor nuk janë në nivelin e duhur.

Problematika të ngjashme identifikohen 
edhe në raportin e vitit 2013 të realizuar nga 
organizata “Partnerët në Shqipëri” në lidhje 
me kualifikimin e edukatoreve, raportin 
edukatore fëmijë, kushteve fizike, kushteve të 
higjenës etj.

Edhe problematikat e arsimit bazë janë 
të ngjashme me problematikat e çerdheve dhe 
kopshteve, me infrastrukturë të dobët kryesisht 
në zonat rurale, problem me kualifikimin e 
mësuesve, të braktisjes së shkollës në mënyrë 
të veçantë nga kategoritë më në nevojë. 
Problem mbetet çështja e administrimit të 
shkollave dhe kopshteve me përgjegjësi të 
ndara mes Ministrisë së Arsimit për aspektin 
edukativ dhe njësive të qeverisjes vendore 
për aspektin infrastrukturor, gjë që ka sjellë 
shpesherë problem koordinimi në kushtet e 
politizimit të proceseve vendimmarrëse (Më 
shumë Strategjia e arsimit parauniversitar faqe 
14-15). Shpenzimet për arsimin në Shqipëri 
zënë 3.1% të PBB vlerë kjo që ka pësuar 
një rënie graduale të lehtë që nga viti 2009 
deri në 3.42% në 2013 (Strategjia e arsimit 
parauniversitar fq. 20).

Në shkollat publike fëmijët qëndrojnë në 
shkollë vetëm në orarin e mësimit 5-6 orë në 
ditë, dhe deri në këtë moment nuk ka shkolla 
publike me orar që të mund të përputhet 
me orarin e punësimit të prindërve dhe as 
programe pas shkollës. Kjo ka bërë që shumë 
prindër të mbështeten më shumë në arsimin 
privat që i mban fëmijwt në shkollë për orare 
më të gjata. 
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Shumë vende të BE e kanë zgjidhur 
këtë problem ose me ato që ata i quajnë 
shkolla me kohë të plotë ose me programe 
pas shkollës. Megjithatë vetëm 9 vende 
të BE ofrojnë shkollën me programe me 
kohë të plotë dhe me orë përkujdesje për 
fëmijët që përputhet me orarin e punësimit 
të prindërve (Suedia, Britania e Madhe, 
Malta, Portugalia, Belgjika, Italia, Lituania, 
Danimarka dhe Sllovenia; KE, 2016 fq. 38). 

Në vitin 2012, në një nismë të përbashkët 
të Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale 
dhe shanseve të barabarta, sot Ministrisë së 
Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Ministrisë 
së Arsimit dhe Sportit, Bashkisë së Tiranës 
dhe Drejtorisë rajonale të arsimit të Tiranës, 
financuar nga Unicef është vlerësuar kuadri 
ligjor dhe praktik i organizimit të shkollës me 
ushqim si një mundësi për zbutjen e braktisjes 
së shkollës. Megjithatëështë e vetmja nismë që 
vazhdon të mbetet e tillë dhe nuka ka asnjë 
incentivë për ta bërë këtë nismë realitet. 

Përfundime

Gjatë viteve të fundit vihet re një përpjekje 
e politikëbërësve për të përafruar legjislacionin 
kombëtar me atë europian për politikat që 
ndihmojnë në ruajtjen e ekuilibrit mes punës 
dhe familjes. Ndryshimet e bëra gjatë vitit 
2015 në kodin e punës dhe në ligjin për 
sigurimet shoqërore e tregojnë qartë këtë 
përpjekje. Megjithatëduhet theksuar se për 
ti bërë të realizueshme një pjesë prej tyre 
(leja prindërore, leja e lindjes për baballarët, 
telepuna etj) duhet të parashikohen element 
të tjerë shtesë që lehtësojnë zbatimin e tyre 
dhe jo thjesht paraqitjen në legjislacion. Në 
dokumentat vlerësues të këshillit të europës 
thuhet qartë që psh nëse leja prindërore është 
pa pagesë shanset që kjo leje të konsumohet 
nga prindërit e në mënyrë specifike nga 
babai janë tepër të ulëta. Nga krahasimi mes 
këtyre shërbimeve dhe homologeve të tyre në 
Evropë duket qartë që shumë prej tyre thjesht 
ekzistojnë në legjislacion por shanset për tu 
aksesuar duken të pakta. 

Si duket nga të dhënat mësipërme sa më 
sipër një sërë problematikash që lidhen me 
aksesin ndaj shërbimeve të përkujdesit, cilësinë 
e ofruar, përshtatshmërinë i bëjnë politikat e 
përkujdesit ndaj fëmijëve të pamjaftueshme 
për të plotësuar nevojat e prindërve të 
punësuar, ose që janë në kërkim të punës. 
Në mënyrë të veçantë nuk ka të dhëna të 
mjaftueshme për të vlerësuar plotësisht situatën 
e shërbimeve të përkujdesit për fëmijët gjë që 
tregon mungesën e vëmendjes së shtetit dhe 
problemeve të rënda që rrjedhin nga mungesa 
e koordinimit mes institucioneve publike. Ka 
një zhvillim tepër të ndryshëm në akses, cilësi 
dhe përshtatshmëri të shërbimevemes zonave 
të ndryshme gjeografike ose me zhvillim të 
ndryshëm ekonomik e social, mes kryeqytetit 
e qytetetevetë mëdha me më shumë shërbime 
e shërbime më të plota dhe më pak shërbime 
ose shërbime të paplota në zonat rurale ose 
më pak të zhvilluara. 

Në thelb të gjitha programet e përkujdesit 
kanë në fokus zhvillimin psiko social dhe 
edukativ të fëmijës. Në asnjë dokument të 
vlerësuar më sipër nuk konsiderohen këto 
shërbime si një mënyrë për të ndihmuar 
prindërit e punësuar të plotësojnë nevojat e tyre 
për kujdesin e fëmijëve. Kjo qasje e dyfishte 
e vlerësimit të shërbimeve përkujdesëse për 
fëmijët do të plotësonte mbështetjen ndaj 
familjes. Mungesa e shërbimeve të plota të 
përkujdesit i vendos gratë në konflikt ose 
përballë kompromiseve për të përshtatur kohën 
e tyre të punës, për të zgjedhur profesionin, 
për të punuar me kohë të pjesshme, ose 
në rastin më të keq për tu shkëputur nga 
tregu i punës. Orloff (2009) mbështetur në 
studime të tjera (Leira et al 2005) shpjegon 
se aktualisht ka një numër të konsiderueshëm 
nënash të punësuara që mbështeten tek 
gjyshet e fëmijëve për të plotësuar nevojën 
për përkujdesin në familje, gjë që i vendos 
gratë përballë kompromiseve të vështira. Me 
rritjen e përqindjes së grave të punësuara 
rritet numri i gjysheve të punësuara, dhe 
studjues të ndryshëm ngrenë pikëpyetjet për 
shërbimet dinjitoze për të moshuarit.
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A KEMI KRIJUAR NJË BOTË GJITHNJË 

E MË TË KAREKTERIZUAR NGA ASGJËJA?

George RITZER
Universiteti i Maryland, Collage Park, SHBA

Intervistuar nga: 
Labinot KUNUSHEVCI

Universiteti i Prishtinës, Kosovë
E-mail: labinotkunushevci@gmail.com;

Publikuar, së pari, në anglisht revistën Global Dialogue 
të Shoqatës Ndërkombëtare të Sociologjisë 

(International Sociological Association – ISA) 
http://isa-global-dialogue.net/volume-6-issue-4-december-2016/ 

Profesor George Ritzer, 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, të cilat studiohen në Departamentin e Sociologjisë, 
të Fakultetit Filozofik, të Universitetit të Prishtinës dhe besoj se këto pikëpamje do të 
hapin një dimenzion të ri të debatit dhe diskursit publik. Kjo intervistë do të realizohet 
në kuadër të një projekti shkencor, të cilin jemi duke e realizuar përmes intervistave me 
sociologë të shquar, i cili pritet të finalizohet me botimin e një libri. Gjithsesi se përgjigjet 
tuaja do ta pasurojnë edhe më shumë projektin tonë. Publikut shqiptar i jeni prezantuar 
me libra të ndryshme, disa prej të cilave të përkthyera në shqip, si Teoria Sociologjike. Në 
këtë kuptim, idetë tuaja lidhur me Teoritë Postmoderne Sociale, Modelet e Konsumit, 
MekDollandizmin, Globalizmin, Metatorinë etj., përpos se të njohura, janë edhe me shumë 
ndikim tek sociologët kosovarë.

Social Studies 2017, 1 (11): 71-76

Kunushevci: Zhvil l imet e reja 
shoqë ro re  kanë  p rodhua r  e f ek t e 
shumëdimensionale duke prekur një mori 
sferash, si: politikën, kulturën, ekonominë, 
shkencën, teknologjinë, mediet etj., dhe 
këto efekte kanë prodhuar ndryshime në 

strukturën e organizimit shoqëror, duke 
krijuar një realitet social skajshmërisht 
kompleks dhe gjithnjë në ndryshim, 
për shpjegimin e të cilit i janë qasur 
teori të ndryshme. Cila nga perspektivat 
teorike; sociologjike, sociale postmoderne, 
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metateorike etj., janë më të afta për të 
dhënë një shpjegim më interdisiplinar të 
kompleksitetit të botës bashkëkohore? 

Ritzer: Gjithmonë kam qenë kundër 
zgjedhjes së një, ose edhe disa, teorive me 
të cilën do ta analizoja bota sociale. Kjo 
logjikë vjen nga një libër i imi i vitit 1975 
Sociologjia: Një shkencë e shumë paradigmave, 
dhe një tjetër volum pasues i vitit 1981 Drejt 
një paradigme sociale të integruar. Në librin e 
parë unë i trajtoj paradigmat më të mëdha 
të shfaqura në sociologjinë e kohës, si dhe 
faktin që secila paradigmë sjellë dy, ose edhe 
më shumë, teori. Pika relevante është që asnjë 
paradigmë ose teori nuk është “e drejtë”, ose 
“të paktën e drejtë” gjithë kohës. Ne ASESI 
nuk duhet të varemi nga një paradigmë ose 
teori për të analizuar çdo çështje sociale. 
Çështje të ndryshme kërkojnë përdorimin e 
paradigmave dhe teorive (si dhe metodave) 
të ndryshme, dhe ne duhet të jemi të lirë të 
zgjedhim ato që janë më të përshtatshme për 
çështjen në fjalë. Në volumin e mëvonshëm 
unë i kritikoj paradigmat ekzistuese për 
trajtimin e ngushtë që i bëjnë “niveleve” të 
veçanta të analizës sociale, dhe kanë nevojë 
për një tjetër paradigmë që i plotëson ato në 
nivelet e ndryshme të tyre. Një paradigmë 
më e integruar që merret me disa nivele 
të realitetit social është më e nevojshmja 
për t’u marrë me kompleksitetin e botës 
moderne. Paradigmat si dhe teoritë e tjera 
kanë mundësi për të analizuar çështje më 
të limituara, mirëpo çështjet më komplekse 
kanë nevojë për një paradigmë më të 
integruar sociologjike. 

Kunushevci: Kur bëhet fjalë për 
kulturën globale, studiues, kulturologë, 
sociologë e antropologë, shtrojnë çështjen 
e imperializmit kulturor të Perëndimit, 
veçmas të SHBA, ku theksojnë dominimin e 
industrisë së tyre në botë, por në anën tjetër 
ka disa që mendojnë se këtu s’bëhet fjalë për 
imperializëm kulturor, por për treg të lirë 
dhe konkurrencë të barabartë. Në kontekstin 

e konsumerizmit dhe Mekdonalldizmit 
në epokën globale të cilën po e jetojmë, 
a vërehet një pamundësi e dallimit të 
presioneve të jashtme tek ato shoqëri që 
kanë një standard të paformalizuar kulturor 
dhe arsimor? A po margjinalizohen kulturat 
e vogla, kulturat lokale? 

Ritzer: Shumica e punimeve të mia 
që nga viti 1990 është lidhur në mënyrë 
direkte ose indirekte me imperializmin 
kulturor, të cilën unë natyrisht e konsideroj 
si forcë shumë të rëndësishme në botë. 
MekDonalldizimi i shoqërisë (i publikuar 
për herë të parë në vitin 1993, tanimë i 
publikuar në edicionin e tetë të tij), e sheh 
“MekDonalldizimin” si një forcë të tillë me 
parimet e saj – efiçencën, parashikueshmërinë, 
kalkulueshmërinë, kontrollin, si dhe anët 
irracionale të ndërlidhura me këto sisteme 
racionale – të cilat eksportohen nga baza e 
tyre amerikane në shumë vende të ndryshme 
të botës. Këto më pas marrin formën e 
McDonald’s, si dhe të bizneseve të tjera 
amerikane tashmë të globalizuara, mirëpo 
ajo që është edhe më e rëndësishme është 
që parimet e MekDonalldizimit kanë gjetur 
rrugën e tyre në biznese lokale të panumërta, 
si dhe në shumë organizata (edukative dhe 
religjioze). Në njërin nga librat e vitit 1995, 
Shprehja e Amerikës: Një kritikë për shoqërinë 
globale të kredit kartelave unë merrem me një 
tjetër formë të imperializmit kulturor (dhe 
ekonomik) – përhapja e një krijimi tjetër 
amerikan – kredit kartelës – gjithandej në 
botë, e cila ende dominohet nga “brendet” 
amerikane (Visa, MasterCard, American 
Express). Kredit kartela ndikoi në përhapjen 
e stilit amerikan të huamarrjes dhe kulturës 
konsumuese, një fenomen me të cilin 
merrem më shumë në mënyrë direkte 
në librin e vitit 1999 (i cili tash është në 
edicionin e tretë), Kënaqja e një bote të 
pakënaqur: Revulocionarizimi i mjeteve të 
konsumit. Ideja e mënyrave të konsumit është 
një zgjatje e ideve të Marksit për mjetet e 
prodhimit. Mjetet kryesore të konsumit 
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në Shtetet e Bashkuara janë restaurantet e 
ushqimeve të shpejta (fast food), qendrat 
tregtare, parqet e lojërave (si p.sh.: Disney 
Ëorld), kazinotë e stilit të Las Vegasit, si dhe 
linjat detare që përbëhen nga mega anijet. Të 
gjitha këto janë eksportuar në pjesën tjetër 
të botës, si dhe janë gjithnjë e më tepër duke 
u bërë destinacione të dëshirueshme për 
turistët në shumicën e botës së zhvilluar. 
Madhësia e madhe e tyre, nganjëherë edhe 
“magjike”, gati religjioze, më ka shktyrë 
që t’i quaj “Katedrale të konsumit”. Duke 
u globalizuar, Katedralet e konsumit kanë 
shërbyer për sjelljen e e atij lloj konsumatori 
që unë e quaj shoqëri e hiper-konsumatorëve, 
e që është shumë karakteristike e Shteteve të 
Bashkuara. Më e rëndësishmja, të paktën për 
mua, në këtë fushë është libri im Globalizimi 
i Asgjësë. Unë e definoj “asgjënë” si formë 
shoqërore që janë të konceptuara dhe të 
kontrolluara nga qendra, dhe kanë mungesë 
në përmbajtjen dalluese. Si zakonisht, 
McDonald’s dhe produktet e tyre (p.sh.: 
Big Mac) janë shembuj perfekt, mirëpo 
asgjë nuk është globalizuar në mënyrë 
të vazhdueshme, sidomos jo nëpërmejt 
katedraleve të konsumit. Asgjëja globale 
ka shërbyer për të margjinalizuar gjithnjë 
e më shumë format lokale të “diçkaje” (të 
pranuara në zona lokale, të kontrolluara, dhe 
të pasura në përmabjtjen e tyre dalluese). 
Kështu që, ne kemi krijuar një botë gjithnjë 
e më të karekterizuar nga asgjëja! 

Kunushevc i :  Cil i  është  ro l i  i 
universitetit sot, në epokën e decentrimit të 
dijes? A ekziston rreziku që përmes dijeve të 
prodhuara dhe të kontrolluara, universiteti 
të bëhet instrument i mirëmbajtjes së status 
quos, në vend se ta luftojë atë? A janë dijet 
universitare adekuate për ballafaqimin me 
sfidat bashkëkohore? A ekziston mundësia 
e monopolizimit të dijes? Cili është roli 
i universitetit në kualifikimin e njerëzve 
përmes shkencës dhe arsimimit?

Ritzer:  Pikëpamje t  e  mia  në 
Universitetin janë në linjë me përgjigjen që 
e kam dhënë në pyetjen e dytë, ku unë i jam 
qasur universitetit sot si MekUniversitet. 
Kjo i bie që është MekDonalldizuar procesi 
edukativ duke u fokusuar në efiçiencë, 
parashikueshmëri, llogari dhe kontrollë. 
Kjo ka ndihmuar në krijimin e sistemeve 
mas-edukative, mirëpo irracionalja e 
racionaleve të këtyre sistemeve është që ato 
ndikojnë negativisht në kualitetin e sistemit 
edukativ dhe edukimit. Në këtë aspekt, ato 
përmbledhin efektet e restauranteve të fast 
food-it në kualitetin e ushqimit (ku ti mund 
të kesh një ‘Big Mac’, mirëpo jo një ‘Mac të 
shijshëm’). Kjo poashtu shërben për kthimin 
e universiteteve në favor të status quo-së sesa 
kundër saj. Unë mendoj që MekUniversitetet 
vazhdimisht po monopolizojnë dijen dhe 
përhapjen e saj. Sidoqoftë, interneti po 
e sfidon këtë dominancë. Interneti i ka 
dhënë mundësi lindjes së Kurseve Masive 
të Hapura Online (MOOC1) të cilat kanë 
mundësi të kthejnë kontrollin e edukimit te 
një grup i vogël i universiteteve elitare dhe 
profesorët e tyre. Punimi im më i fundit 
që nga viti 2007 është në ‘prosumim’ – 
bashkimi i prodhimit dhe konsumimit. 
Studentët gjithmonë kanë qenë prodhues dhe 
konsumues të dijes – ata e konsumojnë atë 
edhe e prodhojnë në mënyra që janë unike për 
secilën – dhe si të tillë ata sjellin shpresë për 
luftimin e MekUniversiteteve dhe MOOC-ve. 
Studentët nuk janë konsumues pasiv të asaj që 
këto sisteme kanë për të ofruar, por ata janë 
edhe prodhues aktiv të asaj që ndodh brenda 
universiteteve dhe dijes që rrjedh nga këto 
universitete. Në termat e Erving Goffman, 
studentët janë “gjigantë të rrezikshëm» të 
cilën mund të marrin kontrollin, nëse jo t’i 
shkatërrojnë, këto sisteme. 

Kunushevci: Cili është mendimi i juaj 
për të ardhmen e Sociologjisë në tregun e dijes 
dhe disiplinave shkencore? Sot po e jetojmë 

1 Nga anglishtja: Massive Open Online Courses
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një realitet postmodern dhe radikalisht të 
ndryshëm prej atij që nxiti paraqitjen e 
Sociologjisë si ndërmarrje racionale dhe 
pozitiviste, që mëtonte ta kuptonte atë. 
A do të thotë kjo se Sociologjisë i duhet 
riformësimi i objektit të saj studimor, pasi 
që nuk po e jetojmë më atë realitet? Përveç 
kësaj, interdisiplinariteti sot është bërë i 
pashmangshëm për shkak se realiteti po 
kuptohet si tepër kompleks dhe dinamik për 
t’u kuptuar nga disiplina njëperspektivore. 
A e cenon ky interdisiplinaritet mëvetësinë 
disiplinare të Sociologjisë dhe cili është statusi 
i saj i përgjithshëm epistemik sot? A duhet t’i 
qëndrojë besnik paradigmës pozitiviste që në 
emër të ruajtes së neutralitetit vleror të mbes 
indiferent ndaj problemeve të shoqërisë, apo 
duhet të zhvillojë dimensione normative 
që të arsyetojë angazhimin e saj? Përpjekja 
për të zgjeruar fokusin e saj studimor edhe 
në shoqëritë e Botës së Tretë, a e ka sfiduar 
unviersalitetin e pretenduar të koncepteve, 
me të cilat ajo operon tash e më se dy shekuj?

Ritzer: Unë nuk jam personi i duhur 
për t’ju përgjigjur kësaj pyetjeje për shkak 
se unë nuk i qasem pozitivisht. Unë kam 
bërë pak hulumtim empirik – pjesa më e 
madhe e punës time ka qenë teorike, dhe 
qasja pozitiviste është vetëm një nga shumë 
mënyrat e nxjerrjes së teorive të mira. Unë 
e respektoj teorinë pozitiviste, mirëpo 
kjo nuk është metoda ime e preferuar, e 
cila është shumë më filozofike. Objekti i 
studimit të sociologjisë gjithmonë ka qenë 
bota sociale. Marrë parasyshë perspektivën 
time në shumë paradigma, ne kemi një varg 
paradigmash dhe teorish për të zgjedhur, 
përderisa të reja formohen me kalimin e 
kohës. Teoria postmoderne është një qasje 
e cila mund të përdoret. Bota sociale është 
gjithmonë në ndryshim e sipër dhe ne 
kemi një sërë teorish të cilat modifikohen 
dita-ditës e që shërbejnë për analizimin e 
realiteteve në ndryshim. Ndërdisciplinariteti 
është në linjë me paradigmat e integruara e 
të shumëllojshme të cilat unë i preferoj. Ne 

duhet të nxjerrim sa më shumë qasje ndaj një 
problemi sa mundemi. Në ASNJËHERË 
nuk guxojmë t’i qëndrojmë besnik vetëm 
një qasjeje. Kjo na detyron që një qasje e 
cila funksionon për një problem ta përdorim 
për të gjitha problemet. Ne duhet të jemi 
të ‘lëngshëm’ dhe të adaptueshëm kur të 
përdorim teori. Unë asnjëherë nuk kam 
besuar në sociologjinë neutrale ndaj vlerave, 
e besa këtë nuk e ka besuar as themeluesi i 
supozuar i kësaj ideje – Maks Veber. Veber 
parashihte disa role të rëndësishme për 
zgjidhjen në bazë të vlerës për një problem, 
interpretimin e rezultateve – ajo çka ai 
kundërshtonte ishte lejimi i vlerave që të 
ndikojnë te rezultatet. Kjo e fundit është 
shumë jo-kontraverse – kush do të kërkonte 
përdorimin e vlerave për të shtrembëruar 
rezultatet e të gjeturave? Konceptet NUK 
JANË univerzale. Ato ose janë të dobishme 
ose nuk janë. Prap, kjo është konsistente 
me sensin e Veberit për tipet ideale si shufra 
matëse. Nëse një koncept nuk funksionon, 
ose nuk funksionon në një kontekst të 
caktuar, ai duhet të eliminohet, qoftë edhe 
vetëm për atë kontekst. 

Kunushevci: Tani mendohet ndryshe 
nga brezi i kaluar dhe njeriu bashkëkohor 
ka një koncept ndryshe për botën. Çfarë 
ndryshimesh shoqërore po sjellë globalizimi, 
veçmas në kontekstin e qasjes ndaj vlerave 
humane dhe vlerave tjera themelore të 
Modernitetit? 

Ritzer: Më pëlqen mënyra se si e sheh 
postmodernitetin dhe globalizimin Zygmunt 
Bauman, dhe ajo ka ndikuar në punën time 
në të dyja këto koncepte. Modernizmi 
ishte dhe mbetet një tragjedi në shumë 
mënyra, dhe postmodernizmi e globalizmi 
mundësojnë tejkalimin e shumë problemeve 
të cilat janë të bazuara në modernizëm dhe 
vlerësimin e shteteve-kombe në vend të 
një bote të globalizuar. Unë kam përdorur 
konceptin e ‘lëngshmërisë’ të Baumanit 
për të analizuar globalizimin (Globalizimi: 
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një tekst bazik, publimikimi i dytë). Ne 
jetojmë në një botë gjithmonë e më të 
lëngshme e jo në botën moderne e cila u 
karakterizua nga vështirësitë dhe ngurtësitë 
(përfshirë këtu edhe në konceptet e saj). Kjo 
lëngshmëri mund të na sjellë një botë më 
humane sesa bota moderne, ku konceptet 
e ngurta si ato të krijuara nga nazistët, 
lejuan që disa njerëz të etiketohen si nën-
njerëz, e si rrjedhojë t’ua shtrojë rrugën 
drejt marshimit në kampe të koncentrimit 
dhe dhoma gazi (ndoshta strukturat më 
të vështira të ndërtuara ndonjëherë nga 
njerëzit). Më shumë lengshmëri, më pak 
koncepte dhe struktura të ngurta, mund të 
na ndihmojnë në parandalimin e përsëritjes 
të botës moderne, dhe krijimin e një bote 
më njerëzore. 

Kunushevci: Cilat janë projektet dhe 
orientimet tuaja studimore në të ardhmen?

Ritzer: Siç edhe e thashë më lart, 
shumica e punës time në dekadën e fundit 
ka qenë në prosumim – kam publikuar 
6-8 dokumente të rëndësishme në këtë 
temë. Përderisa ne gjithmonë kemi qenë 
prosumues (një koncept më i lëngshëm, 
postmodern) asnjëherë nuk kemi qenë veç 
prodhues ose konsumues – dyjorja moderne 
të cilën neve duhet ta braktisim. Meqë ra 
fjala, vendndodhja e prosumuesve sot është 
internet, aty ku ne qartazi prosumojmë 
nëpër blogje, në Facebook etj. Ne poashtu 
jemi prosumues në rritje të katedraleve të 
konsumit, ku ne si “konsumatorë” bëjmë 
shumë më shumë “pune” që më herët bëhej 
nga punëtorë të cilët paguheshin (mendojeni 
gjithë punën që ne e bëjmë në restaurante 
të ushqimit të shpejtë, qendra tregtare, 
IKEA etj.). Unë tash vonë kam filluar të 
sjellë prova që ne po jetojmë në një botë të 
“prosumuesve kapitalistë”, ku kapitalistët 
kanë filluar të preferojnë prosumues të pa 
paguar, ose pak të paguar, karshi punëtorëve 
të cilët i paguajnë. Uber është një shembull 
i mirë për këtë, përderisa shoferët e taksive 

po zhduken karshi rrijtes së prosumuesve të 
cilët punojnë për Uber. Kur ne porosisim 
libra në Amazon.com, ne jo vetëm po 
konsumojmë libra (ose produkte të tjera), 
mirëpo ne edhe po prodhojmë, pa pagesë, 
porositë tona. Si rezultat i kësaj, bibliotekat 
dhe libraritë, si dhe ata të cilët punonin aty, 
dalëngadalë po zhduken, dhe kjo po ndodhë 
sektor pas sektori në ekonomi. Si rezultat, 
kapitalistët e rinjë (Mark Zuckerberg, Jeff 
Bezos) janë ngritur dhe janë bërë multi-
miliarderë duke i zëvendësuar punëtorët e 
paguar me prosumues pa pagesë. Jo vetëm 
që prosumuesit janë të papaguar, por ata 
as nuk janë punëtorë, kështu që nuk ka 
nevojë për benefite për ta, s’ka nevojë 
për sigurim shëndetësor për ta, dhe të 
ngjashme. Ata janë shumë më pak problem 
për kapitalistët sesa punëtorët tradicional të 
paguar. Teknologjitë e reja (p.sh.: robotët) 
do t’ua mundësojnë bizneseve gjithmonë 
e më shumë të mbështeten në prosumues 
(ose do të prosumojnë në “makineritë 
prosumuese” të tyre) dhe do kenë gjithmonë 
e më pak nevojë për punëtorë të paguar.

Kunushevci: Ndonëse me intenca 
të qarta politike, mbetet fakt që BE-ja ka 
filluar si projekt ekonomik. Sa mendoni që 
politika e integrimit të brendshëm të BE-së 
e ka tejkaluar këtë nivel ekonomik, për t’u 
shndërruar në një strukturë institucionale 
të qëndrueshme dhe koherente politikisht?

Ritzer: Ajo çka BE-ja ofron në krahasim 
me Europën e vjetër është më shumë 
lëngshmëri. Në këtë aspekt, kjo ka kuptim 
në botën e re globale. Une e shoh rëndësinë 
e BE-së në terma të lëngshmërsië më të 
madhe dhe jo vetëm në terma të ngushta të 
çështjeve ekonomike. Sidoqoftë, rëndësia 
e saj në terma ekonomikë është të krijojë 
më shumë ekonomi të lëngshme gjithandej 
nëpër Europë. Natyrisht, ajo ka krijuar edhe 
lloje të tjera të lëngshmërisë që shumë do 
t’i konsideronin shumë më problematike, si 
rritja e emigrantëve ilegal në BE. 
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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? 

Ritzer: Unë s’mund të them se çka duhet 
të bëjë Kosova. Sidoqoftë, mendimi juaj është i 
saktë në kuptimin që për të qenë i suksesshëm 
secili vend duhet të jetë pjesë e, dhe e hapur për, 
rrjedhat globale. Në atë kuptim, Kosova duhet 
të jetë pjesë e botës globale në përgjithësi, dhe 
BE-së në veçanti. Sidoqoftë, ajo që është mëse e 
qartë në rastin e Greqisë sot, problemet serioze 
e presin një vend të vogël që e lidh vetën me 
BE-në dhe Euron.
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PërmBledhje

Qeverisja në institucionet e arsimit të lartë nga viti 2007 ka pësuar një sërë shndërrimesh dhe 
sërish priten ndryshime të mëtejshme me ligjin e ri të arsimit të lartë që është duke u shqyrtuar 
dhe debatuar. Qëllimi i kumtesës është të shpjegojë modelin e qeverisjes së institucioneve 
të arsimit të lartë në Shqipëri, duke u fokusuar mbi organet dhe modelet qeverisëse aktuale, 
strategjitë e adaptuara si nga shteti ashtu edhe nga vetë institucionet e arsimit të lartë, si 
edhe mbi roli i grupeve të interesit në këtë qeverisje. Kumtesa do të argumentojë se, me 
gjithë retorikën për “liberalizimin” e arsimit të lartë, apo për “privatizimin” e tij, qeverisja 
e institucioneve të arsimit të lartë në dekadën e fundit në Shqipëri i përshtatet modelit të 
shtetit të kontrollit të zhvilluar nga Jan Fielden. Tendenca drejt këtij modeli do të ketë prirjen 
të forcohet me ligjin e ardhshëm të arsimit të lartë, që është duke u debatuar nga aktorët 
publikë dhe grupet e interesit në vend.
Fjalët kyçe: qeverisja e arsimit të lartë, modelet e qeverisjes, modelet e autonomisë së arsimit të lartë

1. KUADRI TEORIK

Me “qeverisje” të arsimit të lartë 
kuptohen të gjitha strukturat, proceset dhe 
veprimtaritë që janë pjesë e planifikimit dhe 
orientimit të institucioneve e personave 
të përfshirë në arsimin universitar. 
Politologu Johan P. Olson ka zhvilluar 
katër modele të qeverisjes demokratike: 
shteti racional-sovran, shteti institucional, 
shteti korporatist dhe shteti supermarket. 
Këto modele mishërojnë pikëpamje dhe 

ideale demokratike mbi rolin e shtetit, 
dhe agjencive publike dhe qeveritare. 
Gjithashtu, ato japin përgjigje të ndryshme 
mbi çështjet se si dhe në çfarë kushtesh 
qeveria duhet tu japë më shumë autonomi 
agjencive. Këto modele qeverisjeje të 
zbatuara në arsimin e lartë shfaqin 
karakteristika të vetat, si më poshtë.

Modeli i shtetit racional-sovran ka të 
bëjë me shtetin ndërhyrës që kontrollon 
institucionet e arsimit të lartë (IAL) dhe i 
sheh si instrumente për arritjen e qëllimeve 
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ekonomike dhe shoqërore. Karakteristikat 
kryesore të këtij modeli janë: roli i arsimit të 
lartë është të zbatojë çfarëdo objektivi politik 
të agjendës së politikave të arsimit të lartë; 
vlerësimi i institucioneve të arsimit të lartë 
bazohet në eficensën e tyre politike; vendim-
marrja është e centralizuar dhe ushtrohet nga 
“lart – poshtë”; autonomia e institucioneve 
bazohet në idenë se qeveria është shumë 
e ngarkuar që kështu vendimet teknike 
lejohen të merren nga vetë institucionet; si 
edhe ndryshimet në arsimin e lartë ndjekin 
ndryshimet në udhëheqjen politike (përmes 
zgjedhjeve apo koalicione politike).

Në modelin e shtetit institucional IAL-
të kanë përgjegjësi të veçantë në mbrojtjen 
e vlerave akademike dhe traditave kundrejt 
ndërhyrjeve politike apo ndërrimeve të 
koalicioneve politike si dhe interesave 
afatshkurtra të grupeve të interesit. Në disa 
vende demokratike, ky model ilustrohet më 
së miri në marrëdhëniet ndërmjet shtetit dhe 
universiteteve elitë ku ka një mirëkuptim 
dhe një marrëveshje të pashkruar për një 
mosndërhyrje të shtetit.

Në modelin e shtetit korporatist shteti 
nuk shfaqet si aktor i vetëm më monopolin 
e pushtetit dhe kontrollit, por si një tërësi 
aktorësh që konkurrojnë për autoritet dhe 
kontroll. Ministria e Arsimit është vetëm një 
nga palët e interesuara në arsimin e lartë. 
Të gjithë aktorët e interesuar përfshihen 
në rolin dhe drejtimin e arsimit të lartë. 
Vendimmarrja sipas këtij modeli bëhet me 
rrjete korporatiste të bordeve, këshillave apo 
komisioneve publike. Politikë-bërja bëhet në 
dhomat e konferencave të mbyllura jashtë 
Kuvendit dhe autonomia e IAL-ve është 
e negociueshme e rrjedhojë e ndarjes së 
pushtetit dhe interesave.

Në modelin e shtetit supermarket roli 
i shtetit është minimal dhe supozohet që 
të gjitha veprimet shtetërore nga organet 
publike janë më pak efektive dhe eficente 
se sa aktivitetet e individëve te lidhura me 
tregun. Në këtë model ka një decentralizim 
ekstrem të vendimmarrjes në kuptimin që 

vendimet janë të individualizuara. Shteti 
është vëzhgues dhe fusha e ndërhyrjes së tij 
ka të bëjë me forcimin e kapaciteteve vetë-
rregulluese të arsimit të lartë. Pjesëmarrja 
shoqërore kryhet përmes veprimeve të 
tregut, përmes konsumatorëve të shërbimit 
publik etj. (Gornitzka, 1999: 24-27).

Ndërsa studiuesi John Fielden propozon 
një skemë tjetër që ka të bëjë me autonominë 
e institucioneve të arsimit të lartë. Sipas tij, 
modelet institucionale të qeverisjes mund 
të jenë: (1) IAL-të janë të kontrolluara 
plotësisht nga shteti (p.sh. Malajzia); (2) 
IAL-të janë gjysmë-autonome, sepse janë 
agjenci shtetërore që kanë hapësirë politikë-
bërje të vetën (p.sh. Franca); (3) IAL-të janë 
gjysmë të pavarura, sepse veprojnë si njësi 
të pavarura që ofrojnë shërbime publike, 
por gjithsesi nën një mbikëqyrje dhe kuadër 
rregullues të qeverisë (p.sh. Singapori); ose 
(4) IAL-të janë të pavarura, sepse nuk janë 
nën kontrollin e shtetit, por të lidhura me 
të nëpërmjet planifikimit dhe strategjive 
shtetërore për arsimin (p.sh. Australi, 
Mbretëri e Bashkuar) (Fielden, 2008: 9).

Institucionet e arsimit të lartë 
tradicionalisht kanë qenë menaxhuar 
nga akademikë, kërkues shkencorë apo 
ekspertë sipas strukturave menaxhuese të 
stilit kolegjial. Kohët e fundit, tendenca 
ndërkombëtare po shkon drejt rritjes së 
autonomisë së institucioneve të arsimit të 
lartë duke i kthyer në institucione vetë-
qeverisëse në linjë me modelet gjysmë të 
pavarur apo të pavarur të Fieldenit. Në 
këtë kuadër, institucionet e arsimit të lartë 
në shumë vende kanë marrë përgjegjësi 
qeverisëse të cilat më parë mbaheshin nga 
ministritë si dhe strukturat e menaxhimit 
institucional kanë ndryshuar plotësisht. 
Vendimmarrja kolegjiale tradicionale 
brenda universiteteve është zëvendësuar 
gradualisht nga disa struktura menaxhuese të 
orientuara nga jashtë në kërkim të burimeve 
dhe partnerëve strategjikë. Në organet 
vendimmarrëse të institucioneve të arsimit 
të lartë janë përshirë gjithmonë e më shumë 
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përfaqësues të grupeve të interesit nga 
industria, tregtia apo shoqëria civile. Kjo 
përfshirje është ose në cilësinë e anëtarëve, 
këshilltarëve në këto organe apo si organe 
më vete mbikëqyrëse. 

2. QEVERISJA E ARSIMIT TE 
LARTE NË SHQIPËRI DHE 
REFORMAT

2.1. Modeli racional-sovran i qeverisjes së 
arsimit të lartë

Arsimi i lartë në vend deri në vitin 
2014 ofrohet nga 14 institucione publike të 
arsimit të arsimit të lartë (12 universitet dhe 
2 akademi), 1 qendër ndëruniversitare dhe 
44 institucione private të arsimit të lartë (5 
universitete, 5 kolegje profesionale dhe 34 
shkolla të larta). Shumica e institucioneve të 
arsimit të lartë janë të vendosura në Tiranë 
(4 publikë dhe më shumë se 30 IAL private). 
Politika e masivizimit e aplikuar pas viteve 
2000 në vend solli lindjen e sistemit privat, 
krahas rritjes së përvitshme të pranimeve 
në sistemin publik. Ndryshimi thelbësor 
sasior ndodhi pas vitit 2005, kur kapacitetet 
pranuese u zgjeruan së tepërmi, duke e rritur 
numrin e studentëve nga 52,000 në atë vit 
dhe në rreth 165,000 në vitin 2013 (Raporti 
Përfundimtar për Reformimin e Arsimit të 
Lartë dhe Kërkimit Shkencor, 2014: 16). 
Përpos rritjeve cilësore arritje cilësore të 
sistemit mund të jenë kualifikimi i personelit 
akademik përmes studimeve universitare në 
vendet perëndimore si dhe krijimi praktikave 
vetëpërmirësuese në shkallë të gjerë të IAL-
ve, duke përfshirë edhe sistemin e sigurimit 
të brendshëm të cilësisë ( ngritja dhe 
funksionimi i Agjencisë Publike të Arsimit 
të Lartë). Përfshirja e sektorit privat pas 
vitit 2000, solli një përvojë menaxhuese 
në sektorin e arsimit të lartë, që nuk kishte 
ekzistuar më parë në Shqipëri. Praktikat 
e reja menaxheriale që futi sektori privat, 
ushtruan një ndikim të rëndësishëm në 
procesin rregullator të arsimit të lartë, si 
dhe në përhapjen e këtyre praktikave edhe 

në IAL-të publike. 
Autoritet qendrore që kryejnë politikë-

bërjen në arsimin e lartë janë: Parlamenti, 
Këshilli i Ministrave dhe Ministria e Arsimit. 
Parlamenti aprovon programin e qeverisë, 
buxhetin vjetor dhe ligjet specifike të lidhura 
me sektorin e edukimit. Këshilli i Ministrave 
miraton strategjitë sektoriale dhe kombëtare, 
plan buxhetin afatshkurtër dhe atë vjetor. 
Ministria e Arsimit është institucioni 
shtetëror kryesor përgjegjëse për politikat 
e arsimit dhe menaxhimin e tij. Funksionet 
dhe roli i ministrisë parashikohen në ligjin 
përkatës të arsimit të lartë si organi më i 
rëndësishëm në artikulimin e pritshmërive 
kombëtare në arsimin e lartë. 

Ashtu si edhe në modelin e shtetit 
racional sovran në tipologjinë e Olsenit, 
objektivat e arsimit të lart në Shqipëri i 
vendos shteti dhe IAL-të i përshtatin ato 
në misionin, statutet dhe strategjitë e tyre. 
Llogaridhënia dhe vlerësimi i universiteteve 
publike matet me përputhshmërinë e 
veprimtarisë së tyre me legjislacionin ne 
fuqi të miratuar nga autoritetet shtetërore. 
Qeveria harton dhe miraton në detaje 
kuadrin ligjor dhe nënligjor në lidhje me 
rregullimin, organizimin institucional, 
vlerësimin e cilësisë në këto institucione 
dhe monitoron eficiencën e tyre. Procesi 
i  vendimmarrjes është relativisht i 
centralizuar, ku autoritetet shtetërore 
(ministritë dhe agjencitë), autoritet drejtuese 
të institucionit marrin vendime duke e 
drejtuar institucionin në një sistem hierarkik 
organizimi. Qeveria rregullon kryesisht 
fushën financiare dhe universitetet janë 
autonomë në administrimin, promovimin 
e stafit dhe organizimin institucional të 
universiteteve. Financimi i arsimit të lartë ne 
Shqipëri kryhet përmes burimeve publike. 
Rregullat e veprimtarisë të institucioneve 
të arsimit të lartë hartohen dhe miratohen 
në detaje nga autoritet shtetërore dhe 
përmbushja e tyre nga ana e institucioneve 
të arsimit bëhet përmes mekanizmave të tillë 
si inspektimi dhe formaliteteve burokratike.
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2.2. Ndryshimet e viteve të fundit në 
qeverisjen e arsimit të lartë

Ndryshimet në qeverisjen e arsimit të 
lartë kanë prekur aspekte të kontrollit të 
shtetit, si rritja e autonomisë institucionale 
e universiteteve, dhe aspekte të politikave 
shtetërore në lidhje me rolin e arsimit të lartë 
në vend. Ndryshimet dhe faktorët ndikues 
të tyre janë paraqitur si më poshtë duke u 
përqendruar kryesisht mbi rolin e qeverisë në 
këto ndryshime dhe pasojat mbi qeverisjen 
e institucioneve të arsimit të lartë. 

2.2.1. Ndryshime makro-politike në qasjen 
mbi arsimin e lartë të qeverisë. Integrimi i 
Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe në 
Hapësirën Evropiane të Arsimit të Lartë me 
përshtatjen e Sistemit të Bolonjës kanë qenë 
synime strategjike të qeverive shqiptare. Këto 
procese prekën (a) aspekte të pjesëmarrjes 
në arsimin e lartë (rritje të aksesit) (b) 
ekonomizimin dhe racionalizimin e sistemit 
(ndryshimi i misionit të institucioneve, nga 
ndërtimi i shtetit, në atë të konkurrencës 
globale për krahë të kualifikuar pune); 
(c)  aspekte të  organiz imit  dhe të 
përmbajtjes kurrikulare (sistemi 3-ciklor 
për përshpejtimin e diplomimit dhe futjes në 
tregun e punës); (d) aspekte të menaxhimit 
të brendshëm të institucionit nën trysninë 
e përshtatjes së normave evropiane të 
kërkimit shkencor, menaxhimit të burimeve 
njerëzore (rekrutimi, promovimi sipas 
kritereve të krahasueshme me ato në 
institucionet evropiane), dhe të autonomisë 
institucionale. 

2.2.2. Demokratizimi i brendshëm i 
institucioneve nga masivizimi. Masivizimi 
i arsimit të lartë u planifikua si promotor 
i zhvillimit ekonomik nëpërmjet burimeve 
njerëzore. Rritja e numrit të studentëve 
i vendosi institucionet e arsimit të lartë 
përballë një tjetër realiteti politik që nën 
trysninë e zhvillimeve demokratike në vend 
solli demokratizimin e përfaqësimit dhe 
vendimmarrjes në fakultete dhe rektorat. 

2.2.3. Rritja e autonomisë si pasojë e 
uljes së varësisë financiare nga shteti. Edhe 
pse masivizimi solli zgjerim të sistemit 
duke rritur numrin e të punësuarve pranë 
këtij sektori dhe numrin e institucioneve, 
ky masivizim nuk solli rritje të burimeve 
financiare për arsimin e lartë. Madje 
shpenzimet publike në arsimin e lartë 
për frymë u ulën ndjeshëm. Kjo solli një 
tjetër shtysë për rritje të autonomisë për 
institucionet e arsimit të lartë që tanimë 
kishin më shumë burime financiare në 
dispozicion dhe kërkonin më shumë liri për 
përdorimin e tyre. 

2.2.4. Rritja e konkurrencës dhe 
zbulimi i praktikave të reja qeverisëse 
nga arsimi privat. Zgjerimi i arsimit të 
lartë nëpërmjet lejimit të arsimit privat u 
konsiderua si një instrument të rëndësishëm 
për rritjen e ofertës, angazhimin e burimeve 
financiare private në arsim dhe rritje të 
konkurrencës. Konkurrenca në sektorin e 
arsimit të lartë për personelin akademik 
solli ndryshime në praktikat e menaxhimit 
të institucioneve të arsimit të lartë publik 
dhe dinamikat e pushtetit dhe konflikteve 
brenda komunitetit akademik. Ligji i arsimit 
të lartë (2007) i njohu rektorit kompetencën 
për lejimin e punësimit të dytë, çfarë i rriti 
atij autoritetin viz-a-viz fakulteteve dhe 
departamenteve. Së bashku me autoritetin 
për rekrutimin e pedagogëve si punëdhënës, 
rektori akumuloi pushtet menaxherial 
duke forcuar pozicionin e strukturave 
menaxheriale të rektoratit e dekanatit në 
kontrast me ato të vetëqeverisjes akademike. 

Ligji aktual i Arsimit të Lartë (2015) 
në aspektin e qeverisjes institucionale 
mbivlerëson rolin e shtetit, duke mos 
respektuar parimin e subsidiaritetit, sipas 
së cilit, shteti merr përsipër vetëm rolin e 
mbështetësit dhe kryerjen e atyre detyrave 
që nuk mund t’i kryejnë universitetet. Sipas 
dispozitave të këtij ligji pushteti që u duhet 
dhënë IAL-ve është përqendruar në duar e 
Këshillit të Ministrave, kryeministrit dhe 
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ministrit. Ndonëse qëllimi i ligjit është 
që “tregun përkatës të arsimit të lartë” ta 
bazojë në parimin e konkurrencës së lirë mes 
institucioneve të arsimit të lartë, personelit 
akademik dhe studentë, nga përmbajtja e 
dispozitave të ligjit nuk evidentohet qartë 
kjo gjë. Ato, jo vetëm që cenojnë garën 
e lirë e të ndershme mes IAL-ve, por 
krijojnë edhe një pozitë jo të favorshme për 
IAL-të publike. Kjo pozitë rëndohet nga 
ndërhyrjet e ekzekutivit në vetëqeverisjen 
e IAL-ve publike (anëtarësia e Bordit të 
Administrimit (B.A.), miratimi i statutit 
nga B.A. etj.), përcaktimin e kuotave për 
pranimin e studentëve në ciklet e studimit 
dhe veçanërisht në përcaktimin e tarifave të 
shkollimit. Ligji i vitit 2015 është konceptuar 
sipas modelit të kontrollit të shtetit, duke 
mbajtur nën kontroll shumë çështje të 
arsimit të lartë dhe të universiteteve.

2.3. Modeli gjysmë-autonom i arsimit 
të lartë

Qeverisja e universiteteve ka të bëjë 
me mënyrën sesi universiteti përcakton (1) 
objektivat dhe qëllimet e veta strategjike; 
(2) harton, menaxhon zbaton planet e veta 
strategjike (3) administron e planifikon 
buxhetin në funksion të realizimit të 
misionit dhe objektivave; (4) monitoron 
performancën dhe arritjet dhe përshtat 
planet e veta në përputhje me ecurinë; si 
edhe (5) harton dhe zbaton rregullat e 
vendosura nga vetë organet drejtuese të 
universitetit. Në rastin shqiptar, objektivat 
dhe qëllimet strategjike të IAL-vë publike 
përcaktohen nga qeveritë. IAL-të publike 
hartojnë dhe menaxhojnë planet e veta 
strategjike për zhvillimin e institucionit 
dhe për arritjen e objektivave të tij. IAL-
të publike planifikojnë buxhetin e tyre të 
zhvillimit dhe administrojnë të ardhurat që 
marrin nga buxheti i shtetit dhe nga burimet 
e veta të ligjshme (p.sh. tarifat studentore). 
IAL-të ndërmarrin vlerësimin e brendshëm 
periodik në lidhje me perfomancën dhe 
ecurinë e realizimit të planeve strategjike të 

tyre. Brenda kuadrit institucional të shtetit 
dhe legjislacionit në fuqi, IAL-të publike 
hartojnë, miratojnë dhe zbatojnë aktet e 
brendshme për funksionimin e tyre. Si 
pasojë e kësaj pasqyre të shkurtër, mund të 
themi se për nga shkalla e autonomisë së 
tyre, IAL-të publike në Shqipëri i përgjigjen 
modelit gjysmë-autonom të Fieldenit.

3. PËRFUNDIME 

Qeverisja në institucionet e arsimit 
të lartë nga viti 2007 ka pësuar një sërë 
shndërrimesh dhe përfshirë dhe ligjin 
aktual të arsimit të lartë të vitit 2015. 
Duke marrë parasysh se me “qeverisje” në 
vendet demokratike nuk duhet kuptuar 
vetëm vendim-marrja qeveritare, por edhe 
ndërveprimi i kësaj të fundit me aktorë 
të tjerë publikë e privatë, në këtë artikull 
u përpoqëm që të ofrojmë një dimension 
teorik për të kuadruar reformat e arsimit 
të lartë që janë ndërmarrë në Shqipëri në 
dekadën e fundit. Argumentuam se qeverisja 
e institucioneve të arsimit të lartë në dekadën 
e fundit në Shqipëri i përshtatet modelit 
të shtetit racional-sovran dhe se tendenca 
drejt këtij modeli është forcuar me ligjin 
aktual të arsimit të lartë të vitit 2015. Edhe 
pse nuk mohohet se ka pasur reforma të 
qenësishme në qeverisjen e arsimit të lartë, si 
lejimi i konkurrencës së operatorëve privatë, 
masivizimi, rritja e nivelit të vendim-marrjes 
së IAL-ve, prapëseprapë argumentojmë se 
ato nuk e kanë ndryshuar thelbin e modelit 
qeverisës. Ndërsa për sa i përket autonomisë 
së IAL-ve, mendimi ynë është se nga 
kontrolli i plotë shtetëror i mëparshëm (vitet 
90), qeverisja e arsimit të lartë ka kaluar në 
modelin gjysmë-autonom, sipas së cilit ka 
një ndarje të përgjegjësive midis IAL-ve 
dhe agjencive shtetërore që mbikëqyrin 
dhe kontrollojnë arsimin e lartë. Madje, 
në disa aspekte tendenca e ligjit aktual të 
arsimit të lartë është për nga forcimi i rolit 
të qeverisë në administrimin e IAL-ve 
publik, edhe pse në aspektin financiar mund 
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midis vetëfinancimit të IAL-ve publike dhe 
forcimit të kontrollit të shtetit mbi to mbetet 
për t’u parë kur zbatimi i reformave më të 
fundit të japë efektet e veta.

të ketë një shtytje të IAL-ve publike drejt 
vetë-financimit të tyre me anë të burimeve 
të ligjshme që nuk rrjedhin nga buxheti i 
shtetit. Se si do të zgjidhet kjo kontradiktë 
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aBstract

This study was designed with the purpose to determine the perception of elderly people and 
mostly of their families, addressing the characteristics of elderly with mental health problems 
in Tirana city, the kinds of services that are available and what kinds of services are needed, 
In this study we have used a qualitative design with a phenomenological approach, to collect 
and analyse data regarding the experiences of elderly people and their family member living 
in a capital area of Albania Participants purposeful sampling method was used first to choose 
10 elders (six men and four women) one by one using the following inclusion criteria: aged 
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Introduction

The world’s population is ageing rapidly 
(UN, 2015). Between 2015 and 2050, the 
proportion of the world’s older adults is 
estimated to almost double from about 12% to 
22% (UN, 2013). Albania elderly population 
is growing faster, it estimated to be 25% in 
2030, and it is facing a new model of elderly 
living alone (INSTAT, 2011). Tirana, is the 
Albania capital, and host nearly 28 % of total 
Albanian population (INSTAT, 2015).

The population targeted by this study is 
elderly people with mental health problems. 
The definition used for this target “elderly people 
with mental health problems” is a general term 
used to describe people over the age of 65 years 
who have emotional, behavioural or cognitive 
problems which interfere with their ability to 
function independently, which seriously affect 
their feelings of well-being, or which adversely 
affect their relationships with others. Part of 
this study is Tirana (capital of Albania) people 
over 65 years old with medical records on 
mental health. Mental health problems have 
a variety of biopsychosocial determinants and 
methods of treatment and care, mostly of them 
medical one. 

The definition used to describe “mental 
health”, as conceptualized by consumers, 

families and mental health professionals, is 
adopt by definition of Mental Health1 as: 
“The capacity of the individual, the group and the 
environment to interact with one another in ways 
that promote subjective well-being, the optimal 
development and use of mental abilities (cognitive, 
affective and relational), the achievement of 
individual and collective goals consistent with 
justice and the attainment and preservation of 
conditions of fundamental equality.”

Older people face special physical and 
mental health challenges which need to be 
recognized. Its importance to empathize that 
Albania isn’t familiar with elderly facilities 
and elderly specialized services. With extend 
of life most of elderly, mostly them with 
significant level of physical disability and 
cognitive impairment has strong preference 
for community based services or increased 
demand for non-institutional residential care 
setting that offer supportive services for the 
elderly (Golant, 2001). In almost all Europe 
country the assisted living (AL) as a non-
institutional shelter and care option for frail 
elderly has emerged decades ago, in Albania 
this is still a family member duty, as in Albania 
public policies doesn’t implicate such issue . 
Assisted living emphasizes the importance of 
social aspects of care even it is withdraw from 
medical model (Coelman, 1995). In Albania, 

65 or older; being in health care centres to consult a specialist of mental health, from January 
2016; obtaining a good mental health status, declare from the specialist; residing in an urban 
area of Tirana city and living in their own homes; being able to speak, hear and understand; 
and willingness to participate in the study, and second to choose 10 family members, who 
provide care for elderly in treatment for any mental health illness; living in the same house with 
the elderly with mental health illness; residing in an urban area of Tirana; and willingness to 
participate in the study. The Colaizzi’s (1978) phenomenology method was chosen to analyse 
the gathered data for main themes emerged from the data analysis: from elderly “feeling of fair 
of what doctor could say”, “better health and live conditions” and ‘feeling of abandoned”, and from 
family members of elderly with mental health problems: “need for financial support” “need for 
more information and services”.
Keywords: Elderly, need, live condition, information, financial support.

1 National Department of Health and Welfare (1988): Mental Health: Striking a Balance, Ottawa, Ministry 
of Supply and Services
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because of the traditional culture “ageing in 
place” and “dying in home” are much more 
acceptable and society life style. As age go, 
elderly people face lots of problems, mostly of 
them associated with mental health illness. But 
differences on family structure has emerge the 
need of ensuring them with maintain or regain 
of their independence.

According to WHO (2015) over 20% 
of adults aged 60 and over suffer from a 
mental or neurological disorder (excluding 
headache disorders) and 6.6% of all disability 
(disability adjusted life years-DALYs) among 
over 60s is attributed to neurological and 
mental disorders. These disorders in the 
elderly population account for 17.4% of 
years lived with disability (YLDs). The most 
common neuropsychiatric disorders in this age 
group are dementia and depression. Anxiety 
disorders affect 3.8% of the elderly population, 
substance use problems affect almost 1% and 
around a quarter of deaths from self-harm are 
among those aged 60 or above. Substance 
abuse problems among the elderly are often 
overlooked or misdiagnosed. Unfortunately 
we don’t have data on elderly mental health 
problems especially in Tirana city, but data 
from Ministry of Health in Albania show 
an increased trend of mental disorder and a 
trend for assisted living needs. Mental health 
problems culturally are under-identified by 
health-care professionals and older people 
themselves, and the stigma surrounding mental 
illness makes people reluctant to seek help.

This study was designed with the purpose 
to determine the perception of elderly people 
and mostly of their families, addressing the 
current questions: What are the characteristics 
of elderly with mental health problems 
in Tirana city? What kinds of services are 
available? What kinds of services are needed? 

The importance of the current study 
attempt to lies in addressing question in Tirana. 
It is important to explore needed care option 
and why not, it’s important even to reorganize 
conceptual framework of elderly policies in 
Albania. There aren’t previous researches 

on standardized cost of elderly with mental 
health problems and we can’t discus on its 
cost-effectiveness. 

Methods

In this study we have used a qualitative 
design with a phenomenological approach, 
to collect and analyse data regarding the 
experiences of elderly people and their family 
member living in a capital area of Albania. 
The choice of design offers good potential to 
explore experiences and perspectives of people 
in greater detail compared with a quantitative 
method using a questionnaire (Idvall et 
al. 2008). Phenomenology is a qualitative 
approach in which data are obtained from 
individuals who are living with a phenomenon, 
in this case by both sides, from who’s is in 
expectation with those problems, and from 
those who deal everyday with elderly with 
those problems. Thai is why in this study, we 
believed that applying a phenomenological 
approach would result in understanding the 
phenomenon of mental health problems and 
services among elders in a greater depth. 
Participants purposeful sampling method was 
used first to choose 10 elders (six men and 
four women) one by one using the following 
inclusion criteria: aged 65 or older; being in 
health care centres to consult a specialist of 
mental health, from January 2016; obtaining 
a good mental health status, declare from the 
specialist; residing in an urban area of Tirana 
city and living in their own homes; being able 
to speak, hear and understand; and willingness 
to participate in the study, and second to 
choose 10 family members, who provide care 
for elderly in treatment for any mental health 
illness; living in the same house with the elderly 
with mental health illness; residing in an urban 
area of Tirana; and willingness to participate 
in the study.

The participants (elderly and their 
family member) were asked to fill in the 
abovementioned questionnaires where it 
needed with the help of the second author. 
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To choose the probable interviewees, 60 
older people, and 52 family members were 
tested. Those who were eligible based on 
the inclusion criteria were invited to be 
interviewed. The process of sampling was 
implemented on several occasions concurrent 
with interviewing the participants, and it 
was discontinued when the process of data 
collection was completed. 

Ethical consideration

This study isn’t approved by any Ethics 
Committee, this because the absence of such 
Committee in our University, but the purpose 
and method of the study were explained 
to the participants individually, and they 
were informed that they could withdraw 
from the study at any time without being 
penalized. Confidentiality and anonymity of 
the participants during different stages of the 
study from data gathering to publication were 
guaranteed. Finally, written informed consent 
was obtained from those who willingly agreed 
to participate in the study. 

Data gathering

The study was conducted between 
February 2016 and May 2016. After an 
initial contact with the elderly people by 
the second author, those people who met 
the abovementioned criteria entered the 
study. The participants were met at their 
own homes, and semi-structured in-depth 
interviews were held with them. Sharing the 
participants’ experiences regarding the feeling 
of visiting the specialist of mental health care 
in primary care system or in the community 
mental health center was the focus of the 
interviews. The average length of each 
interview was between 60 and 90 minutes, 
and each participant was interviewed in two 
or three sessions. The participants were asked 
the same question and given an opportunity 
to describe their feeling, their experience and 
their needs, in this situation, with their own 

words. Probing questions were asked to shed 
light on the unclear parts of their experiences 
and to increase the depth of the interviews. 
Gradually, the interview process became more 
focused on emerging themes. The interviews 
were tape-recorded, transcribed verbatim and 
concurrently analysed. In addition, non-verbal 
reactions of the participants were recorded in 
comprehensive field notes as an additional 
data source. The interviews were continued 
until the collected data were consistently 
duplicated, when no new information was 
gained and data richness at the time of 
conducting the study was achieved. 

Data analysis

The Colaizzi’s (1978) phenomenology 
method was chosen to analyse the gathered 
data. The method is eidetic or descriptive, 
guided by the proposition that there are 
basic structures within each unique human 
experience. When one reflects upon an 
experience, the meaning becomes apparent. 
The goal of eidetic phenomenology is to 
gain a description of the meaning of an 
experience from the participant’s perspective 
(Colaizzi 1978). According to the method, 
the participants’ recorded statements were 
played repeatedly and their statements were 
transcribed. First were asked family member, 
and to extract meaningful information, the 
statements were underlined line by line. 
Further questions were induced for next 
meetings with family members and with 
elderly while transcribing and listening. 
Raw data was read several times to convert 
the individual statements meaningfully into 
universal and abstract statements. At the 
same time, efforts were made 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 
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each theme, theme groups and categories. 
Efforts were made to describe phenomena as 
accurately as possible to reveal the essential 
structure. To confirm whether the final 
statement was appropriate for the lived 
experiences of the participants, validity of 
the essential structure was confirmed with 
the participants (Colaizzi 1978). 

Trustworthiness

The trustworthiness of findings was 
enhanced using Lincoln & Guba’s (1985) 
criteria as credibility, dependability and 
conformability. These criteria were met 
through purposive sampling, participants’ 
revision of their interviews as a check, 
prolonged engagement, and peer debriefing 
and maintaining an audit trail. Member 
checking was achieved by asking the 
participants to confirm the preliminary 
findings from the earlier interviews. Truth 
value or credibility was acknowledged when 
the participants’ experiences were reported 
clearly using their own phrases and terms. 
Two other doctoral students of nursing 
conducted the peer checking. An audit trail 
was maintained from the initial data collection 
through determination of themes (Lincoln & 
Guba 1985)

Findings 

General characteristics 
of the participants 
This study was finalized with 10 elders 

and 10 family members of elderly with mental 
health problems. The elderly had an age 
range from 65 to 78 years old, and the family 
member had an age range from 38 to 57 years 
old. Among the elderly, 8 were widowed, two 
were presently married, and the entire family 
members were female; daughter, daughter 
in low and spouse of the elderly with mental 
health illness. Four of elderly persons lived 
with their spouses and six lived with their 
children. 

Themes 
Four main themes emerged from the data 

analysis: from elderly “feeling of fair of what doctor 
could say”, “better health and live conditions” and 
‘feeling of abandoned”, and from family members 
of elderly with mental health problems: “need for 
financial support” “need for more information and 
services”. Each theme is explained below using 
the participants’ direct quotations.

Feelings of fair 
Mental health issue was described as the 

feeling of fair, concern and disturb from the 
entire interviewer from first group, elderly 
who has a visit with mental health doctor. It 
was expressed as something inconvenience, 
unpleasant, afraid, inquietude and anxiety. The 
participants stated affright and dismay as a 
common negative experience with the serious 
impacts even days after the doctor visit. They 
described this fair of what status was their 
mental health problem as an incurable disease 
and mentioned that others will never see them 
as normal. 

A 71-year-old widow who was suffering 
from cardiovascular disease and living with her 
daughter family for 5 years remembered her 
visit at mental health specialist as follows: The 
most distress thing in my life was thoughts if I had 
metal disease. One of my neighbours has mental 
health problems and is a very bad experience, not 
only for his family members, bur even for us. You 
feel that you have taken all the world’s problems 
inside of you, trying to solve everything, but with 
destroy even what was right. You are so confuse 
during the visit and full of doubts is you are really 
ill and can’t understand the reality. I’ve felt fear 
for my family member; who will serve me, how 
it could be; the future was dark and dirty. The 
thoughts make you mad. You think that no one 
takes care of you or no one can pays attention to you. 

Better health and live conditions

The participants reported some kind 
of discrepancy between what they expected 
of their old age and what they got in their 
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present lives; they had expected a brighter 
fate regarding their own old age, but what 
they experienced was something unexpected. 
They were stricken by this fact. The majority 
emphasized that they had done their best 
to bring happiness, health and comfort to 
their family and children, bur the change of 
political system in the country haw change 
everything. A lot of stress, a lot of changes 
in life style and a lack of services, especially 
services for their age had made really difficult 
ageing healthy. Their pension’s incomes 
are minimal and this is even reasons why 
they feel fear of mental illness; they can’t 
afford services and they don’t want to be 
encumbrance for their family members. 
However, what they got instead were just 
pain and loneliness. 

An 82-years-old explained his experience 
and mental health doubts as follows: After 
my wife’s death, I felt much lonely, and out of 
the way. I was coincident of all the expenses and 
services she needed, even that my children pay for 
that. It was pity, because we both have worked 
honestly for all the life time, during communist 
regime, and now we couldn’t pay even four our 
medicine, I did not want my children to be 
bothered again. However, I thought that it was 
my right to have specialized health care, but it 
can’t be reached. Do you know how much time 
did it take to me to do medical visit? If physician 
and psychiatrist would visit us regularly, even in 
our home as it was during communism period, 
I would not be in the present condition for sure. 

A 77-year-old widow living with her 
daughter explained the necessity of having 
supportive systems as follows: Some countries 
have supportive systems for elderly people. We 
are deprived of any services for elderly people 
who live alone or who suffer from mental health 
problem. Abroad are special centres to help 
elderly with this kind of problems and assist all 
their needs. At least, we need to know that we 
are part of this society and this society is in debt 
with us. Our pensions are too low, we can afford 
everyday expenditure and no home services are 
available for us.

Need for financial support

The feeling of being an weak, powerless, 
miserable was an underlying theme throughout 
many of the experiences referred to by the 
family members of elderly people with mental 
health problems, who offer care for men. They 
stated that they suffered from reduced and 
loss of resources and human relationships. 
The poverty was felt when the participants 
experienced the absence of many in possession 
for fulfilling their needs and of course for 
offering a qualitative care for the elderly in 
special needs. Another thing they experience is 
absence of opportunity to work, as they have in 
family and share apartment with an old person 
with special needs 24 hour a day. As a result 
their relationships are week and tense of lack 
of emotional support, lack of financial support, 
being force to spend their income for hygiene 
and medical services or other elderly needs. 
The absence of economic resources and feeling 
of powerless was frequently mentioned by 
the participants in their reflection on need for 
financial support. The participants emphasized 
that being an caregiver for un older people 
with mental health problems was closely 
linked to the experience of financial support. 
This theme emerged when the participants 
described the special needs and care offered 
to the elderly, particularly offering some kind 
of care, who need to be paid or some care 
for which they need to pay. They pointed the 
existence of a financial gap between money 
the family has and the elderly with mental 
health illness receive as an important factor 
contributing to need for financial support. 
The participants described financial support 
as a state of covering a part of the costs, as in 
Albania state doesn’t cover any family services 
for this target group, even the experts know 
that those elderly need care almost all the day. 
Although, their family members were around 
them, the person responsible for these services 
is generally female gender of the family, whose 
have to forget their life even from the absence 
of financial resources. In other words, their 
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family lived not only in absence of physically, 
healthy and social home services, bur even in 
financial absence of resources. 

A 54-year-old woman offering care for 
her 66-year-old mother: My mother is living 
with my family and me. However, I can’t go to 
work, because she is unconscious and can’t stay 
by her own. When I’m home, particularly all the 
time, I can’t start and finish something without 
being interrupt. She destroys, dirties, breaks and 
impairs thinks and this isn’t only cost or recondition 
bur even spend of time and energy for me. All 
the family need to coordinate the day she has an 
appointment with her doctor, it’s hard to convince 
her to wear and go to the doctor, and under these 
circulates we can’t use public transport. 

All of the participants declared that their 
family cover extras costs regularly and diversity 
of care needs and absence of specialist who 
offer this kind of care increase unexpected 
costs. According to the Albanian culture and 
context, family offer care for elderly family 
members with mental health problems, even 
beyond their opportunities. 

Need for more information and services

They (female family members) indicated 
that these absence and needs had decreased 
their level of performance and quality of 
life, and increased their dependency. The 
participants assimilated their financial lac as 
frustrated, which had brought them physical, 
psychological and socially destroyed. Mental 
health problems were often experienced as a 
shameful situation, which they would not like 
to talk about with their friends and relatives. 
The lived experiences of the elders with 
mental health problems was a real challenge, 
as the caregivers were uninformed of the 
changing status and the changing behaviour; 
they complain that were unprepared with the 
copping of existence of an irritant emotional 
condition. All the family was unfamiliar with 
new habits of elderly with mental health 
problems, and it was impossible to access 
qualified services or common public services 

to deal in this situation, because of absence and 
the lack of specialized mental health care offers. 

A 48-year-old woman who had offer care 
for her father in low explained herself situation 
in this way: My father in low isn’t every day on the 
same mod. My daughters- and my husband have a 
new question for his behaviour every time they came 
home and talk with him. I feel in doubted of what 
I’ve done; if I’ve done it in right way. I offer care 
everyday but on my way; nobody told me how to 
deal with hygiene, food, entertainment, medicine 
and everything else. I did everything occasionally. 
There were cases when I faced a new situation, 
when he did completely a different routine and for 
me it becomes a gap in caregiving. I didn’t have 
whom to call, whom to consult and whom to ask 
for information and services. During communism 
period we used to care for each other, and we 
know that system could furniture with what we 
needed. Also, the public services were available. 
But I am forgetting myself in severing to him 
24 hours a day. It is impossible to plan something 
out, because it’s impossible to live him alone at 
home. I feel sometimes that I need a rest too, 
sometimes I am scared too. In such situations, 
I am eager to call someone and to open up my 
heart, but I am embarrassed to do so.

Limitations and suggestions 
for future studies

Although the data provides a rich 
description of the experiences of Tirana elderly 
mental health situation, further studies in other 
cities and contexts are suggested to improve 
the exploration of findings and to draw up 
a more complete picture of this situation of 
older people. We suggest weighting the need 
and the capacity to emerge specialized services.

Conclusion

This study presents information on how 
Tirana elders and their family experienced 
the phenomenon of mental health problems. 
It was revealed that this situation is emerging 
new policies and new public orientation on 



   90 Albanian elderly in need for public mental health services

Coelman, B. J. 1995. “European models of long-
term care in the home and community”, 
International Journal of Health service 25.

Colaizzi, P. 1978. Psychological research as the 
phenomenologist views it. Journal of Medical 
Sciences, 15, 337– 347. 

Department of Welfare 2015. Mental Health: 
Service Planning, Tirana, Ministry of 
Wellbeing and Youth.

Golant, S. M. 2003. Conceptualizing time and 
behavior in environmental gerontology: 
A pair of old issues deserving new 
thought. The Gerontologist, 43, 638–648. 
doi:10.1093/geront/43.5.638.

Idvall, E., Bergqvist, A., Silverhjelm, J.Unosson, 
M. 2008. Journal of Gerontological Nursing, 
26, 15–19.

INSTAT. “Women and men in Albania”, 2015.
INSTAT. Population and Housing Census 2011.
Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. 1985. Naturalistic 

Inquiry. Journal of Advanced Nursing, 29, 
1082–1088.

Ministry of Health. 2008. Services for Mental 
Health Problems (A Planning Framework), 
Tirana.

Ministry of Health in Albania. 2015. Health 
Population Report (Chronic Disease Report), 
Tirana.

National Department of Health and Welfare 1988: 
Mental Health: Striking a Balance, Ottawa, 
Ministry of Supply and Services.

National Department of Health and Welfare 
(2013): Guidelines for Comprehensive 
Services to Persons with Psychiatric 
Disorders, Tirana, Ministry of Health.

United Nations 2013. World population prospects: 
The 2012 revision. New York, NY: United 
Nations.

United Nations 2015. World population prospects: 
The 2015 revision. New York, NY: United 
Nations.

World Health Organization 1948. Constitution 
of the World Health Organization. Available 
at: http://www.who.int/governance/eb/
who_constitution_en.pdf

World Health Organization, Definition of anolder 
or elderly person, http://www.who.int/
healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/

World Health Organization. 2015. World report 
on violence and health. Geneva, Switzerland: 
World Health Organization.

REFERENCES

way our society is facing mental health 
problems. The absence of public policies 
targeting this group in special needs has put 
family members in vicious circle. Findings 
suggest the need to address factors such as 
information, prevention, social and medical 
care and financial support for elder and their 
family member caregivers. Any intervention 
should take into account the high level of 
vulnerability of elderly people arising from 
the cumulative effects of ageing, deprivation 

and mental health conditions. Our society is 
expected to help elders to acquire a renewed 
meaning of life. These explorative data 
may improve the knowledge of caregivers 
(medical and social ones), to provide 
geriatric care especially in psychogeriatric 
field of care, which is unknown in Albania. 
In addition, they may give a better insight to 
social care policy makers about the feelings 
and needs of elderly people with mental 
health problems.
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aBstract

Increased migration and remittances are important features of globalization. International 
migration is a multidimensional phenomenon that has different economic, social and 
environmental impacts for the countries of destination and origin. After 90 years 
Albania has suffered a large outflow of migrants seeking jobs and better opportunities 
abroad. Migration is motivated by several factors such as high levels of poverty, high 
unemployment, poor economic assistance, lack of infrastructure, problems in health and 
education system in the public sector, etc. 
This study aims to explain the positive role played by this phenomenon in terms of human 
resource development, reducing unemployment and training and intellectual skills through 
occupations and experience they acquire in the countries of the destination. Immigration 
has played an important role in alleviating unemployment and poverty during the difficult 
years of transition. Migration and remittances have contributed positively to the growth 
of material welfare. 
Albanian remittances have affected the provision of economic assistance available not only 
for their families but also for socio-economic stabilization of the country in general. In 
this material are presented some suggestions taking into account government policies and 
programs, cooperation with banks, local authorities, and universities, the formalization 
and effective use of remittances in the interest of economic and social development of 
the country.
Keywords: Immigration, Immigrant, Remittances, Development
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Introduction

Albania is already involved in the 
global migration dynamics. Its integration 
into the global migratory movements also 
means involvement in global economic 
systems. This is because migration is 
not an isolated phenomenon, but rather 
an important component of the global 
economic system (Castles and Miller 1993). 
Albanian migration after the 1990, due to 
its unique features and distinct from the 
migration of other ex-communist countries, 
has attracted the attention of various 
scholars. They have described Albania 
as a kind of laboratory for studying new 
migratory processes, albanian migrants and 
migration itself as a vehemently migration. 

During the past two decades, Albania 
was a country in constant motion where 
internal and international migration and 
return migration have coexisted and 
interacted with each other. Migration and 
development are discussed in social sciences 
from a variety of perspectives. Remittances, 
the money that migrants send in their 
home are vulnerable, thus contributing 
to their household. (Adams 2003, p. 4; 
Skeldon, 2008, p. 3; Taylor et al., 1996, 
p. 181). Migration is rightly considered 
as the “rescue valve” due to the poverty 
of the Albanian society after 1990, and 
represent one of the main economic, social 
and political phenomena that has directly 
or indirectly involved Albanian families.

Determinants of migration and 
Remittances

Carletto et al. (2004) studied the 
determinants of temporary and permanent 
migration from Albania in different 
countries. Some of the factors that 
motivate migration by Carletto, C., 
Davis, B., Stampini, M., and black, A., “A 
Country on the Move: Internal Mobility 
and International Migration in Post-

Communist Albania” FAO (mimeo) , 2004.
Rome (Italy), include family members, 
the household head age, demographic 
composition, adult education, agricultural 
assets but also material wealth. The 
majority of permanent migrants are young 
men, who come from many member 
families. Education is also one factor that 
motivates migration.

Factors that motivate migration

Migration is as old as humanity 
weave in search of food, but international 
migration according to national borders 
rules has improved recently, such that the 
early 21st century system of nation - state, 
passports and visas were improved in 
order to regulate the flow of people. As a 
result of insecurity, control and hope for 
improvement of life in their countries, 
international migration over large distances 
was less widespread. Migration responds to 
these changes that force people to leave their 
countries, there are two major categories 
that have economic and uneconomic 
character. Factors that promote a migrant 
to cross borders can be grouped in three 
categories: 1) the request of the areas where 
they go, 2) the offer ofthe origin countries, 
3) factors related to the network. 

The most important factor that has 
driven the country’s immigration was the 
economic factor. Albanians left mainly 
for economic reasons such as the lack of 
employment opportunities, poor living 
conditions, especially in some areas where 
there are no basic conditions such as 
electricity, water and shelter. 

High levels of unemployment, 
particularly as a result of reforms in 
the Albanian economy after the fall of 
communism, have been the main factor 
for the massive emigration flows from the 
90 and then.

Lack of employment opportunities 
in Albania combined with labor market 
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requirements in host countries for cheap 
labor in areas such as construction, 
agriculture, tourism, etc., is a major 
incentive for unskilled immigration. On 
the other hand, many Albanians qualified 
with an university degree have emigrated 
due to the lack of suitable employment 
opportunities in Albania and are employed 
out of their skilled positions.

Public safety

Albania is facing massive migratory 
flows as a result of the low level of public 
safety or civil instability. A large number 
of qualified people with good economic 
conditions have left the country for a safer 
future for themselves and their family. 
This phenomenon happened particularly 
after the riots of 1997 that was followed 
by another wave of mass exodus. Among 
the stimulate factors mentioned widely in 
different studies they are: low economic 
growth combined with a disparity in the 
distribution of income overpopulation; 
high levels of unemployment intense 
pressure associated with ownership 
of the land or the conditions of the 
urban environment of armed conflict or 
ethnic cleansing abuses of human rights, 
discrimination and inhuman and degrading 
persecution or fear of persecution due 
to race, nationality, persuasion political, 
religion or membership of a social group, 
natural disasters and environmental 
degradation, bad governance, etc.
  Among the pull factors are: 
  security and economic development in 

the country of destination 
  employment opportunities, 
  opportunity for documents 

legalizations 
  integration options
  distance to the destination country and 

the existence of migratory networks.

Among the causes of the migratory 
movements of recent years rank higher 
wages, the financial support of the 
family, better work conditions, better life 
conditions, better educational conditions 
for themselves or other members of the 
family, as well as in certain periods due to 
the level of security and order in the country. 
While the selection of the destination 
countries is related base on factors such 
as the opportunity of finding a job, 
geographical proximity, the opportunity 
of being welcomed into the host country, 
relatives living in places where they migrate, 
recognizing the opportunities for education 
and improvement of professional skills, 
opportunity to work in their profession 
and better salaries compared with other 
countries. Migration generally happens 
from low wealth countries to high ones, 
as happened on Albania case. The incomes 
are a major reason why the Albanians 
emigrate to other countries. For many 
countries, including Albania, remittances 
are among the most important sources 
of external finances other than exports 
and foreign direct investment. Migration 
and remittances have a positive impact 
on economic growth and represent an 
important source of economic and social 
stability in Albania. Remittances have an 
important role in providing assistance 
during tough economic times by providing 
social protection in this way. 

The impact of international migration 
on the families of immigrants and 
communities of origin has recently received 
increased attention in view of the potential 
role that migration can play in the welfare of 
children, especially in relation to improving 
their education.

Remittance flows

According to the classification of 
S. Wahba “What determines workers 
Remittances? Finance & Development “, 
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December 1991, Volume 28, No. 4 we can 
distinguish four types of remittances:
1.  Potential remittances, which represents 

the total of migrant savings. This can 
be calculated by deducting from the 
income necessary personal expenses of 
the migrant in the destination country.

2.  Constant remittances, which represents 
the minimum amount of income that 
the migrant sends to meet the essential 
needs of the family home.

3.  Additional remittances, which represent 
an additional amount of revenue versus 
quantity sent by migrant constant. It 
is intended to be used not to satisfy 
necessary needs of the family, but 
for investment in manufacturing or 
financial activities.

4.  Saved remittances, which represent the 
amount of savings that the migrant 
is not intended to send as remittance 
form and prefers to invest in the 
migration.

Remittances: Data and trends

Based on International Monetary 
Fund (IMF) interpretation, remittances are 
recorded in three different sections of the 
balance of payments:
  Employee’s compensation are incomes 

of gross workerswho live abroad for 
less than 12 months, including the 
value of benefits in its kind (in the 
current account, subcategory “income” 
item code 2310)

  Emigrant’s remittances are the values 
of monetary transfers sent home by 
workers who live abroad for more than 
a year (current account, subcategory 
“current transfers”, item code 2391).

  Migrant’s transfers represent net wealth 
of migrants who move from one job 
to another (in the capital account, 
subcategory “capital transfers”, item 
code 2431).

The impact of immigration 
on the country economy

The main factors that forced Albanians 
to migrate encourage them to send to their 
homeland the money saved from work. 

Immigration has a primary impact 
on the country economy as a result of 
remittances. Main parts of these incomes 
are provided by family head employment, 
while the rest is provided by the others. A 
part of these incomesare kept by migrant 
family. The transfer of remittances is 
realized through formal and informal 
channels. Choosing the type of channel 
for the transfer of remittances depends on 
a number of factors, such as the status of 
legal or illegal migrant in the host country, 
the character short or long term migration, 
the situation of the banking system at 
homeland, transfers cost, bank exchange 
rate market compared to the informal 
market etc. The bulk of remittances 
through formal channels are carried out by 
international agency Western Union. But 
the main type of channel for remittance 
transfers continues to be the informal one. 
According to the Bank of Albania about 61 
percent of remittances entered in Albania 
through informal channels. These channels 
include mainly the flow of remittances 
by migrants when they come back home 
or through the vast network of relatives 
and friends. Remittances are a key pillar 
of the Albanian economy by ensuring a 
continuous inflow of foreign currency in 
the country as well as the basis on savings 
and investments.

 Based on remittances official data 
contribution, in a period of 10 years it is 
estimated at around 15% of GDP. Also, 
the contribution of remittances in the trade 
balance, in a period of 10 years is estimated 
to be around 58.8%.

A special  attention is  paid to 
the consequences of non - monetary 
remittances, such as the impact of return 
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migration to health, education, social care 
arrangements and structures and ethnic 
hierarchy in immigrant communities. A 
little attention has been on cultural and 
social changes in the country of origin.

Impacts of immigration 
on the labor market

Migration has a major impact on the 
professional development of the Albanian 
citizens. On one hand, the employment 
of Albanian emigrants in the developed 
economies of the host countries has 
provided them with a general culture of 
work management, work ethics, knowledge 
of new economy’s sector, with knowledge 
of the techniques and the latest technology. 

Seen in this aspect, their return would 
be accompanied by the transfer of the 
above mentioned skills. It is a fact that 
many immigrants do not work in their 
professional position and this is why the 
facilitation and promotion of the recognition 
of degrees and qualifications abroad is a 
concern. Opportunities to migrate reduce 
unemployment and consequently mitigate 
the socio-economic difficulties that would 
arise if there would be no opportunity to 
seek employment abroad.

Another issue that must be taken 
into consideration when focusing on 
human resources is Albanians professional 
specialization whom considers following.

In Greece the bulk of immigrants are 
employed in the construction industry and 
other on agriculture and hospitality. In 
Italy mainly immigrants are employed in 
construction, tourism and light industry. 
Specialization of immigrants in specific 
areas has a major impact on the actual 
level of remittances and the return of 
their effect on the national economy 
depends precisely by their professional 
specialization. This explains the massive 
investment in construction and tourism.

A considerable number of immigrants 

employed in agriculture, while agricultural 
production in the country has fallen and 
Albania has become a significant importer 
of agricultural products in the region.

The use of remittances or the 
importance of remittances

Remittances to their country of origin 
can also orient their spending decision.

The contribution of migrant income 
in individual and family decisions to 
expendi ture  may have  important 
implications on growth and development, 
when consumption is  oriented to 
commodity products and activities.

The debate on the role of remittances 
in household spending is not limited to 
the fact that remittances are an additional 
source of income, which is added to the 
family income. There are three points of 
view on the use of remittances.

A view of the use of remittances is 
their productive use. They are transitory 
income and investment goods used in - the 
investment of human and physical capital, 
instead of consumer goods. Empirical 
studies have shown that remittances 
contribute to children’s education, housing, 
health and / or investments.

Poor households can appriciatethe 
income from remittances as a reward and 
they use this income for their basic needs. 
Also,in the farmework of capital market of 
remittances can be crucial in overcoming 
financial difficulties for self-employed 
people. The availability of capital is an 
important compound in starting a business. 
Building a business for remittances can be 
an important source of development for 
many poor countries through its effects on 
entrepreneurship and the reorganization of 
the labor market.

Migration has a strong positive impact 
on the development of human resources, 
reduction of unemployment and training 
and intellectual, through occupations and 
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experience they acquire in the destination 
countries.

Identifying the causes and difficulties 
that cause marginalization to migrants 
and families left behind, helped to support 
their public policies and instruments that 
enhance the respect of human rights.

Migration brings benefits in a cost-
benefit balance, unless managed properly 
to the benefit of the individual, the family, 
but also the country’s companies and host.

In general, remittances can contribute 
to the development of the country (in 
addition to raising consumption) or 
directly productive investments, either by 
increasing the liquidity of banks, thereby 
enabling the entrepreneurs receiving loans 
at competitive rates.

Albanian immigrants often work in 
sectors that are not preferred by locals and 
most of them have unspecified salaries, 
they serve as a regulatory mechanism in the 
labor market and contribute to the growth 
of domestic production of the host country.

In general, the first immigrant 
remittances have played a crucial role in 
the Albanian economy and in particular 
by preventing and alleviating poverty. 
Remittances are an essential component 
in the current account of the balance of 
payments.

Conclusions, how did the migration 
processinfluence in development 
of the country

Albania has experienced rapid social 
change, including internal migration from 
rural to urban areas and mass migration of 
economically active citizens. Albanians have 
left the country of origin and are living in 
the host countries. (World Bank, 2013).

Migration has served as an important 
escape from unemployment and other 
economic difficulties caused by the 
transition in a difficult economic market. 
Persistent poverty and high levels of 

unemployment and underemployment, 
especially in rural areas, have served as 
push factors for migration. Pull factors are 
also important for the migration. High 
salaries and wealth between Albania and 
its neighbors to the European Union were 
evident. (Carletto et al., 2006).

“Albania has experienced rapid social 
change, including internal migration from 
rural to urban areas on zone and the mass 
migration of economically active citizens.

Migration has been so prevalent in 
Albania at all classes and categories of the 
population.

The most recent statistics (2011) 
confirm that the number of emigrants 
abroad is greater than 1.44 million, which 
is half of the population that currently live 
in Albania (World Bank, 2013).

Due to such mass  migrat ion, 
remittances play a crucial role in the 
economy. Remittances are an important 
source of income, especially for poor 
families.

Consequently, large migration flows 
have contributed to the growing importance 
of remittances as a major source of income 
for many Albanian families and the national 
economy. Remittances have functioned as 
the main mechanism for alleviating poverty 
in Albania and increasing household 
income over very low levels (King, 2005).

The structure of the use of remittances 
has changed over the years. If in the 
early years remittances aimed mostly 
food, clothing or equipment purchase 
electrical appliances in the subsequent years, 
destination expanded to the improvement 
of housing conditions (such as expansion of 
the residential area, reconstruction or new 
construction) readily evident in high level 
migration’ areas outside Albania. 

Over the recent years the flow of 
remittances has declined, due to the 
difficulties created by the negative effects of 
the economic crisis of Eurozone’s countries.

The economic crisis has forced many 



   97Social Studies  Vol. 11  No. 1

immigrants to return in Albania, remaining 
unemployed. Returning migrants may 
not actively seek information and services 
from institutions such as the Regional 
Employment Offices. Consequently, 
awareness campaigns and activities can 
be used to reach this population that 

sometimes tends to be invisible.
Return migration in the form of 

voluntary and involuntary still seen as a 
personal failure and intervention strategies 
should focus on reducing negativity and to 
promote a positive climate that encourages 
acceptance.
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aBstract

After the 3rd ISA Conference of Council of NAs (Ankara, May 2012), many positive changes 
happened in Albanian sociology, including the reorganization of ALBSA, and a sustainable 
grown in every aspects, based on the principle “slow but sure”. The institutionalization of 
the sociology in Albania is over. What comes after is concerned with the Albanian “proactive 
sociology”, and the “sociology as social movement”, with the increasing of the impact of 
sociology and sociologists in the development of the society. This paper refers to the experience 
of the Albanian Sociological Association on leading the campaigns or movements for resolving 
social problems, specifically to the “Movement for the good society”, the current intellectual 
and student’s movement for promoting the “good” in Albanian society. It presents the ways 
of how this movement was emerged, raised and developed, and how it’s going on. The idea 
of this movement emerged in the dialogue with the students of two main universities of two 
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From institutionalization to a 
“proactive sociology” in Albania

The ISA conference of NAs is a good 
chance to exchange ideas and best practices 
for developing sociology, and increasing 
the role of sociology and sociologists in 
the proper societies. After the third ISA 
Conference of Council of NAs (Ankara, May 
2012), many changes happened in Albanian 
sociology, including the reorganization of 
Albanian Sociological Association (ALBSA), 
and a sustainable grown in every aspects, 
based on the principle “slow but sure”. 

It was not easy to commit sociology 
in Albania. That’s because, quite different 
from the other Eastern European countries, 
in Albania there was no any tradition in 
sociology up to the collapse of Berlin Wall. 
Under the Communist rule sociology was 
outlawed on the grounds that it represented 
an “unnecessary” and even “dangerous 
bourgeois” intrusion into a system that 
had already “perfected” social relations 
(!). No one referred to sociology as a 
science; no scientific institute was engaged 
in sociological research; nowhere was 
sociology studied as a separate academic 
discipline; no one ever received training 

in sociology. To speak on sociology as an 
independent discipline alongside Marxist 
historical materialism, was regarded as a great 
sacrilege, and any effort to investigate the 
social reality from a sociological perspective, 
using sociological methods, was regarded 
as politically suspicious (Tarifa, 1998: 28). 

Albania was perhaps the only European 
country where sociology was totally excluded 
from the university curricula, as well as 
from the foci of scientific research. There 
has never been a department of sociology 
in the University of Tirana or any institute 
of sociology among about forty Institutes 
of Albanian Academy of Science. Cultural 
and scientific exchange between Albania and 
other countries were minimal, while in the 
field of sociology there were absolutely no 
exchanges for preparation of sociologists, 
participation in associations, or international 
scientific activities, exchanges of sociological 
literature etc. More than anywhere else in 
Eastern Europe Marxism-Leninism was 
regarded as the ultimate truth, while the 
Labor [Communist] Party granted itself a 
monopoly on truth, and was immune to any 
kind of criticism or any empirical evidence 
on domestic social problems. The traditional 
schools of thought, including existentialism, 

main Albanian cities: Tirana and Durres, about the Aristotle’s year (2016 was declared by 
UNESCO the Jubilee year of Aristotle, in His 2400 birth anniversary). A draft with some 
‘ethical standards’ was composed, asking the people to be involved, based on Aristotle’s 
brilliant idea of the good that develops through continuous acting in accordance with virtues. 
An avalanche of activities was organized all over Albania, and in the countries around (such 
as Kosovo and Macedonia, and even Albanian Diaspora in many countries), occupying first 
of all the auditoriums of the universities and schools, and to some extend media, specially the 
social media. As a result, a wide coalition for a good society is created, including hundred of 
social scholars, thousands of students, and many others. The results, anyhow modest, show 
that this kind of movement is important especially for the countries “in anomie” (condition in 
which society provides little moral guidance to individuals - using the Durkheim’s concept), 
such as Albania in a “moral transition”, after a very severe post-communist transition. This 
movement shows the importance of sociology not only as a (cool) study of social life, but as 
social movement as well. “Act now strategy” is a method of increasing the role of sociology, 
and the image of sociologists in society. 
Keywords: proactive sociology, movement, good society, Albania, moral transition, anomie.
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Freudian psychology, structuralism, and 
phenomenology etc., were forbidden 
altogether as were the works of Plato, 
Aristotle, Hegel, Dostoevsky, Sartre, etc. the 
names of many major social theorists, such as 
Weber, Durkheim, Simmel, Pareto, Popper, 
Mill, Parsons, Merton, etc. meant nothing 
to us. The fight against sociology was also 
considered part of the so-called class struggle 
(Sokoli, 2011; Sokoli, 2014).

After many ups and downs, the 
Sociological Association of Albania (ALBSA) 
was founded in November 2006. Since 
April 16th, 2007 it is regular and collective 
member of ISA and since October 10th 2008 
member of ESA. The foundation of ALBSA 
was the real beginning of an institutionalized 
sociology in Albania. It is quite simple to 
measure the progress of an organization, 
such as the ALBSA: count the number of 
members, participants, registrants, and the 
activities. The figures clearly show, how few 
things have gone wrong and how many have 
gone right.

The main feature if the sociological 
development is the sustainability. Every 
year of last decade ALBSA has organized 
the wide dialogues under the name “Spring 
Forums”, putting the very concerned 
problems in the agenda of public debate 
and leading it; in every November is held 
the annual international conference; almost 
every aspects of the Albanian society is 
studied and the findings are given to the 
public and policymakers; a (new) tradition 
of lobbing is created for the implementation 
of sociological findings, and so on.

We a group of pioneers of Albanian 
sociology, have been actors and factors 

of the Rise of Albanian Sociology – of 
course through many and many difficulties 
- and anyhow, the institutionalization of 
the sociology in Albania as such is over. 
As delegate of the Albanian Sociological 
Association in the 3rd ISA Conference of 
CNAs (Ankara, May 2012) four years ago, 
I declared: 

What comes after is concerned with the 
Albanian “proactive sociology”, with the 
increasing of the impact of sociology and 
sociologists in the development of the society.

This  i s  an important  phase of 
committing sociology, already as a public 
need. Sociology is (1) the study of the 
development, structure, and functioning of 
human society, and (2), the study of Social 
Problems (2). It is fact, however paradoxical, 
that during the communist time the Social 
Problems were unknown.1 So, the Post 
Communist transition was, at the same 
time, the period of the intensive emerges 
of social problems unknown before (Sokoli 
& Hroni, 2009; Sokoli, 2009; Sokoli and 
Malaj, 2013). Albanian society had not even 
the immunization or the experience, even 
the instruments or institutions (political, 
institutional, social, and legal) to confront 
the intensive flux of social problems (Sokoli, 
2011; Sokoli, 2010a; Sokoli, 2010b; Sokoli, 
2006). Sociologists are called to study 
these social problems - new or with new 
nuances - actively and proactively. They 
are called to be in the first line of treating 
and resolving the social problems, without 
thinking about the “traditional borders” of 
sociology. Committed sociology, under these 

1 Albania was a kind of “Bunker”, a country hermetically isolated from the wide world. In the article 
“First impressions of life in Albania”, written after his first visit in Albania in 1986, Peter Lucas, from Boston 
Globe, wrote: “There is no drug problem in Albania, no pornography, and there is hardly any crime. There 
were no homeless people sleeping in the streets and in the parks. There was plenty of water and electricity 
and there were no prostitutes, no children begging and sleeping on street, and no guns (Lucas, 1998: 157)… 
There was law and order, but, there was no freedom. There was stability and plenty of food, but there was 
no public discourse...”



   102 A Moral Dialogue in Albania; the case of the current Move(ment) for a Good Society

conditions, was a mission, except committed 
a “cold science”. 

Sociology as Social Movement

It’s not my intention to argue here 
theoretically the idea of “Sociology as 
social movement.” Anyhow, it is known 
by the sociologists all over the world that 
Prof. Michael Burawoy as President of the 
American Sociological Association (ASA), 
made the Public Sociology the theme of the 
ASA’s 2004 annual meeting 2004, saying: 

“Public sociology seeks to bring sociology 
to public beyond the academy, promoting 
dialogue about issues that affect the fate of 
society” (Burawoy, 2004: 104; Kleidman, 
2006; Sokoli, 2006). 

Institutionalizing this vision, the ISA 
magazine “Global dialogue” was founded 
in 2010. And generalizing the experience 
of the first years of this magazine, that 
time as President of the International 
Sociological Association (ISA), Michael 
Burawoy lunched the idea of “Sociology 
as social movement”.2 In continuity with 
the idea of Public Sociology, he “call for a 
sociology that is explicitly founded in moral 
values – freedom, reason, and equality – but 
seeking the expression of those values in 
existing institutions.” 

Except this, we have considered sociology 
even as social movement, being conditioned 
by the practical needs. No one of the 
members of ALBSA is revolutionary activist. 
But they are active intellectuals and citizens. 
Let me mention the study “Representation 
and the Quality of Democracy in Albania; 
a gender perspective” (Sokoli et. al, 2006). 
We found that in a district of Elbasan, for 
example, just in the center of the country, 
Regional Council was composed by 92 
members, but all were men, and no one was 
woman. It was very easy to publish the study, 
and to send to the bookshops, “washing 
the sociological hands”. But this was not 
enough, even correct. The ALBSA members 
moved to resolve the problem, practically. 
They composed a document and named it 
“Gender Code”, with some specific requests 
for the political parties, and as an “alarm 
bell” for international partners, NGO-s and 
wide public3. They travelled through all the 
country, arguing their sociological findings 
and resolving ideas. They occupied auditors, 
offices, media and social media, and were 
very active in a legislation process. Thanks 
to the will of some politicians (at last politics 
decides) the situation is change. Now, at least 
50 per cent of the local councils are women. 
The Albanian government presently has 19 
members (ministers), and ten of them are 
women. For the first time in the history of 
Albania the woman are the majority in the 

2 Paper presented at the Third ISA Conference of the Council of National Associations, May 13-16, 
Ankara, Turkey. The topic of the conference is “Sociology in Times of Turmoil.”

3 See, for example “Ideas and their materialization: Gender Code of the Albanian sociologists” where is 
declared that: “AIS/ALBSA is and remains an institution of scholars and graduates of sociology and social 
sciences. The study of the phenomena of social life remains its priority. But it is an institution of the engaged 
intellectuals and citizens, with the objective to provide society with democratic forms and tools, some 
standards of development “. AIS/ALBSA aims to make gender issues part of the media agenda, political 
programs, lobbying object etc., according to the principle “from the conclusions of studies on drafts of 
laws, decrees, decisions.” 

During the years 2008-2009 AIS had organized the so-called “Gender Convention” as a working and 
circulating Forum through the country, proclaiming its “Gender Code” – a set of principals and requests for 
the equal opportunities and the same status of women and girls in society, including political representation. 
One of the ultimate requests was: “Not voting the political parties or coalitions without publishing in advance 
the list of alternate candidates, male and female, in order to achieve representation of women in Parliament, 
Local and Regional Councils of above 30 percent”… (Malaj and Hoxha, 2009: 30-31-32).
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government. Sociology works, as theory, 
and study of social life. But it works more 
accompanied with the engagement to move 
the things ahead.

It is well known that many sociologists, 
like Max Weber himself, being public 
intellectuals, are not cut out to be politicians. 
I personally have refused to be member of 
any political party. But the experience shows 
that the political engagement (at least for 
a certain time) of social scholars doesn’t 
compromise the values they defended as 
independent scholars. Actually many social 
scholars are engaged successfully in politics. 
Three ALBSA members, all women, and very 
active in the “sociological movement” for the 
Representation of the Women in Politics and 
Public Sphere are members of the Albanian 
government, others are vice-ministers, the 
present Academic Director of the Albanian 
Institute of Sociology was the Chair of 
the Albanian Parliament etc.4 It’s anyhow 
possible to be engaged in politics, and not 
compromising sociology, as a science. In 
our time politics is not a life profession. But 
anyhow the great Weber’s idea of politics as 
a vocation has to be revaluated.5

MOVE(MENT) FOR A GOOD 
SOCIETY (MGS)

Is a Good Society Possible? 

It’s not my intention to enter in 
philosophical or socio-philosophical debates 
about the question “is/is not a Good Society 
possible?” That’s because philosophically, 

based on the law of the Unity and the 
Conflict of the Opposites, everything is 
possible and, to some extent, nothing is 
possible (in certain conditions). 

Referring to Schumpeter’s Capitalism, 
Socialism, and Democracy (Schumpeter 
[1947] 1981), the Dutch social philosopher, 
Bass De Gaay Fortman, has written some 
years after the fall of Berlin Wall, three articles 
in three issues of the Journal “Sociological 
Analysis”, which are: Is Socialism Possible? 
(1998a), Is Capitalism Possible? (1998b), 
and Is Democracy Possible? (1998c). “Without 
socialism”, he ended the second consideration, 
“capitalism is indeed, impossible” (1998c: 
61). Fortman’s third essay considered 
democracy, and he refers to La fin de la 
Démocratie (Guéhenno, 1993), referring 
to the challenges of democracy in our time 
of modern telecommunication change and 
modern networks. Regarding ex-communist 
countries, such as Albania, it’s difficult even 
to imagine the intense transformation in a 
very short time from a system of the “equal 
distribution of the poverty” (Churchill’s 
definition of Communism), to “a bad system 
of government, but the only system thinkable 
(Churchill’s definition of Democracy). In 
people’s perceptions – at least of our country 
- democracy is equal with “capitalism”. But 
capitalism (at least of a certain version) can 
destroy democracy, and democracy itself can 
come and go, concluded Fortman. Albania, 
for example, was the country of greatest 
equalities (up to ‘1990s), now become 
the country of the most extreme social 
disparities, regarding the Eastern European 

4 They are: Eglantina Gjermeni, Minister for Urban Development; Olta Xhaçka, Minister of Youth 
and Social Welfare, and Milva Ekonomi, Minister of Economy, Development and Turism.

5 “I never thought of politics as a profession”, said once the Greek politician, Georgios A. Papandreou. 
Greece, may be is suffering the consequences of this perception. Unfortunately, in many countries is 
happening what Manoj, Sridharan & Kulandaivel concluded in a paper of 2016, that “politics acts as a 
business where politicians invest their money to win a seat in assembly and make money by abusing their 
power. In order to change this – they proposed - politics should be standardized. Educated and socially 
aware people should be keen on participating in politics, treating politics as a profession rather than a 
business”. Because “the success or failure of democracy in a country solely depends on the quality of 
politicians who operate in it”.
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Countries. So, people is tired of (such kind 
of) democracy.6

Good Society is a comprehensive concept, 
and covers many aspects of the society, 
including democracy, capitalism, social 
problems, and social politics etc. And not all 
these “belong” to sociologists. Furthermore, 
the “Move(ment) for a Good Society” is only 
one project and engagement of the Albanian 
sociologists and their organizations. The 
main objective of this movement is: (1) 
Increasing the impact of sociology and 
sociologists for a better/good society, and 
(2) increasing the presence of Albanian 
sociologists in Albanian society, keeping 
charge of sociological organizations through 
action. Anyhow, all issues related to the 
concept of “good society” are controversial. 
That’s because as human beings we think of 
good as what is best for us, not what is best 
for everyone as a whole (Perrucci, R. and C. 
Perrucci, 2014), or even what does the good 
society” mean, how we would define it, a 
good society in whose opinion etc. There 
is no pattern of a good society that we or 
anyone else can simply descend and then 
expect people to confirm to. These are the 
very arguments that the good society is an 
appropriate theme for dialogues.

The theoretical framework 
of Good Society

The idea of Good Society is very old. In 
the Confucian Ethics (6th-5th cen. BCE) 
for example there is a clear concept of 
the good society: the consideration and 
respect for others is the foundation of a 
good life, a good society. This is, anyhow, 
a sociological approach: a good life is a 
precondition for a good society, and then, 
the good (personal) life is conditioned by 

the relations with the others. During the 
history, almost all doctrines, including 
religious ones, have developed in different 
perspectives the idea of a good society, 
in many aspects: good citizens, good 
institutions, and good governance.

From Aristotle comes the idea of 
pursuit of the good as if it were a solitary 
affair (I). But he does not think we can live 
well alone — we are social creatures — so 
we need to consider other persons, and we 
live through institutions (II). The other 
aspect of the Good Society is the Good 
Governance (III). To determine whether a 
government is good or bad Aristotle asked 
the basic questions: does the government 
serve the common Good or does it serve 
the selfish interests of those with power? 
(Bellah, et al., 1991).

In modern time, the idea of Good 
Society is developed in many forms. 
In 1915, Braham Wallas published a 
book entitled The Great Society. By the 
Great Society, Wallas meant an “invisible 
environment” of communication and 
commerce that was linking the whole 
modern life. Wallas with his The Great 
Society had an enormous influence, notably 
in two American public philosophers, John 
Dewey and Walter Lippmann. John Dewey, 
in his book The Public and Its Problem 
(1927) he developed the idea of “The Great 
Community”, instead of Great Society. 

It was the great twentieth-century 
advocate of political realism Walter 
Lippmann who used another contrast 
term to “the Great Society”, namely “the 
Good Society”, which was the title of a 
book published in 1937. Lippmann kept 
reminding Americans of his day that they 
were living through a vast period of global 
transformation. The process has been 

6 Even President Obama (2017), after the last elections, in his farewell speech pointed out that “our 
democracy is threatened whenever we take it for granted”, and USA itself for the first time is not between 
the countries of full democracy (Democracy Index, 2016). In many post-communist countries democracy 
is taken for granted, since the beginning, before its consolidation. 
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anything but smooth, causing repeated crisis 
of moral meaning and solidarity, as well as 
breakdown into extraordinary violence and 
anger, as the units and conditions of life 
develop unevenly. The same process has 
given rise to possibilities unique to human 
history thus war. As Lippmann put in The 
Good Society (Cit. Bellah et al., 1991):

Until the division of labor had begun to make 
man dependent upon the free collaboration 
of other men, the worldly policy was to 
be predatory. The climes of the spirit were 
other-worldly. The news is that the coming of 
interdependence and technological the vista 
was opened at the end of which men could see 
the possibility of a Good Society on this earth.

The necessity of this new orientation 
become clearest, Lippmann thought, in 
modern wars. According to Lippmann, 

Modern war tears apart huge populations 
which have become dependent upon one 
another for the maintenance of their standard 
of life – in some degree for the maintenance 
of the life itself. 

Certainly the development of the 
nuclear weaponry has only strengthened 
Lippmann’s argument (Cit. Bellah et al., 
1991). So, the Good Society emerges not 
only as an idealistic project but as the long-

term practical necessity of a new area. And 
John Dewey and Walter Lippmann were 
moderately hopeful that Americans could 
meet the enormous challenges facing them, 
the challenge of transforming the great 
society onto the good society.

For the communitarians the key 
concept of a Good Society is the term 
Community, which is:

a combination of two elements: a) a web of 
affect-laden relationships among a group of 
individuals, relationships that often crisscross 
and reinforce one another—rather than 
merely one-on-one or chainlike individual 
relationships; b) A measure of commitment to 
a set of shared values, norms, and meanings, 
and a shared history and identity—in short, to 
a particular culture (Etzioni, 2002: 83). 

In our time, there are many publishing 
referring Good Society, including an 
international journal entitled Good Society.7 

The foundation of MGS, its principles, 
goals and organization 

The “Move(ment) for a Good Society” 
is founded in 25 January 2016.8 The idea of 
this movement emerged in the dialogue with 
the students of two main universities of two 
main Albanian cities, Tirana and Durres on 
“the Year of Aristotle” (2016)9, The Year of 

7 The Good Society is an academic journal published by the Penn State University Press on behalf of The 
Committee for the Political Economy of the Good Society (PEGS).

8 Seventy-seven founding members are: A. Metushi; A. Coba; A. Shera; A. Lami; A. Sina; D. Brahaj; E. 
Mamoci; E. Goga; E. Tafa; E. Izvira; E. Veshi; E. Hysenaj; E. Cani; E. Salushllari; E. Rrapollari; F. Kondi; H. 
Kërtusha; I. Kapllani; J. Spahiu; K. Rubiku; L. Salillari; L. Xhakupi; L. Beka; L. Vezi; M. Barushi; M. Cara; M. 
Cuedari; M. Selenica; O. Hoti; R. Mrruku; S. Dyrmishi; S. Jaupaj; Th. Hersi; V. Demucaj; Xh. Shtamabri; A. 
Bala; A. Gjoka; A. Çelaj; B. Mbersi; B. Ndreka; B. Polovina; B. Kuçi; B. Shabanaj; D. Nelollari; E. Xheja Mehilli; 
E. Polena; E. Hajdini; E. Cerhozi; F. Kola; G. Brahimaj; I. Sulejmani; J. Davidhi; J. Lika; K. Dhima; K. Myzyraj; 
L. Ferzaj; L. Bezhani; M. Lumi; M. Shpërdeja; M. Dranga; O. Haxhiaj; O. Nikaj; O. Daulle; R. Boshkaj; R. 
Ismaili; R. Pinari; R. Çaushi; Sh. Hoxhaj; S. Buzi; S. Kapllani; E. Brahimaj; F. Hida; N. Zeneli, and L Sokoli..

9 The year 2016 was 2400 birth anniversary of the great Greek thinker Aristotle. The 38th session of the 
UNESCO General Conference held in Paris, was declared Jubilee year 2016 year of Aristotle. Mankind has 
commemorated the anniversary of the famous philosopher activities worldwide. Aristotle intended authentic 
friendships. And authentic people tend to attract authentic friends: the larger the network of friendship, the 
greater the measure of a man’s virtue.
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the Great Albanian Mother Teresa (2016)10, 
and “the Year of the Inquiry” (2017). 

For Aristotle the final end of human 
life is to have a good life, leaving in a good 
society. All acts should aim at this end. The 
practical massage is: The Good (Society) 
through Good Acts, and Good Actions. 

From Mother Teresa we have the 
(sociological) idea of Acting Now: 
“Yesterday is gone. Tomorrow has not yet 
come. We have only today. Let us begin. 
Act Now!

The idea of Good Society comes even 
from the relation between science and 
politics, and the Inquiry, founded a century 
ago, is a good example.11

 The principles and the main goals of 
the MGS are declared in its Code, which is 
the symbol of the MGS identity. Its requests 
must be considered as moral preconditions 
for its members engage:
  to comply with the principle that all 

men are created equal, that they are 
endowed by their Creator with certain 
unalienable Rights, that among these 
are Life, Liberty and the pursuit of 
Happiness” (as “Learning by Heart”, 
and point of reflection and reference 
in any personal and collective action); 

  to increase the role of science, scholars, 
intellectuals, students, etc., in reforming 
the society through studies that precede 
reforms and by engaging in intellectual 
and social movements, public debates, 
rallies, petitions, etc .;

  to influence that Education would be 
the National Priority, considering it 
as a universal key for a Good Society, 
encouraging the movements “Good 
School – Good Society” “University 
for the Good Society “etc .;

  to develop the “Kantian” capitalism, 
where the Man is always goal and never 
instrument;

  to assist in the modeling of the society 
according to ethical standards in all 
its levels, family, neighborhood and 
community, work, school, until the 
whole society;

  to consider the active citizenship as a 
key for the consolidation of democracy, 
based on the principle: “Do not wait, 
but move for a good life, for a Good 
Society”;
The organization aspects of the MGS 

include the Great Network of the Good 
Society and different small networks 
(professional, students, etc.); the Coalition 
for a Good Society; MGS International 
steering Board, with Albanian activists in 
more than 30 countries etc.

From the ways of achieving the goals are 
we can mention the studies for sustainable 
solutions; incitement to commit good stable, 
lobbying through debates, petitions and 
other forms  to solve concrete problems, etc.

One of the goals of MGS is to 
inject in the Albanian society the idea of 
Sustainability, instead of the dominant idea 
of Impatience, of the Rapid Change, the 
economic Enriching within no more 24 
hours etc. It’s a fact that many and many 
problems of present Albania are created by 
the shock of rapid change. The so called 
Shock Therapy, proclaimed as a “pure 
science” after the fall of communism results 
to be the most dangerous and catastrophic 
theory in the recent history of Albania. A 
lot of decision-making are realized in radical 
situations, under the mass and political 
pressure, in the conditions of hunger strikes 
etc. However strange, the symbol of MGS 

10 Mother Teresa (born Anjezë Gonxhe Bojaxhiu; Albanian), known in the Catholic Church as Saint 
Teresa of Calcutta is canonized at a ceremony on 4 September 2016 in St. Peter’s Square in Vatican City.

11 “The Inquiry” was a study group of composed by 150 academics, established in September 1917 by 
Woodrow Wilson to prepare materials for the peace negotiations following WW1. The Head of Research 
was Walter Lippmann, the author of the first book titled “Good Society” (1937).
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is the tortoise, giving the message gradual 
change and offering sustainable solutions.12

An example from the Albanian society 
illustrates this tendency. Albanian transition 
was ‘a transition on transition’, a post-
communist transition in a “communist 
transition”, based on Marxist theory 
of transformation from capitalist to 
communist society, and the basic concept 
is the transformation of the relationships 
in production - which means, first of all, 
relations of ownership over the means of 
production (Marx, 1976: 226). From this 
point of view, results that of all types of 
transitions the post communist transition is 
perhaps the most difficult one. In Albania, as 
nowhere else, the state became the only owner 
and the only employer (Sokoli, 2014). So the 
main problem is the return of the property to 
the legitimate owners. More than 50 laws and 
amendments of laws are approved and applied 
in Albania, but the problem is not resolved. 

There is no pattern of a good society. 
But the members of MGS are Albanians 
living in more than 30 countries, and one 
of the goals of this organization is to share 
the different experiences and best practices 
about the good society. 

The Good Society emerges not only as 
an idealistic project, but as the long-term 
practical necessity of a new area, in the new 
conditions especially of Albania, and Balkan 
region, considered traditionally as “powder 
keg”. The results, however modest, show 
that Moving is the best strategy of increasing 
the role of sociology, and the image of 
sociologists in society. 

As Martin Luther King Jr., said in His 
famous Keep Moving: 

“If you can’t fly then run, if you can’t run 
then walk, if you can’t walk then crawl, but 
whatever you do you have to keep moving 
forward.”

12 The tortoise has been the symbol of Fabian Society, founded on 1884 in London. The Fabian Society 
was named in honor of the Roman general Fabius. His Fabian strategy sought gradual victory against the 
superior Carthaginian army under the renowned general Hannibal…
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KONFERENCA SHKENCORE

“POLITIKA DHE SHOQËRIA NË SKANERIN 

E PROF. SERVET PËLLUMBI; 

NË 80 VJETORIN E LINDJES”

Akademia e Shkencave të Shqipërisë, 14 dhjetor 2016

Social Studies 2017, 1 (11): 109-121

Më 14 dhjetor 2016, në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë u zhvillua konferenca 
shkencore “Politika dhe shoqëria në skanerin e prof. Servet Pëllumbi; në 80 vjetorin e lindjes” 
Në këtë konferencë referuan studiues nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Diaspora. Servet 
Pëllumbi është figurë shumëdimensionale e shkencës dhe e politikës, me një veprimtari mbi 
50 vjeçare si filozof, sociolog e politolog, profesor universiteti për mëse tre dekada, deputet 
i Kuvendit të Shqipërisë në tri legjislatura, deri Kryetar i Kuvendit të Shqipërisë (2001-
2005). Është autor i mjaft referateve dhe kumtesave të mbajtura në seminare dhe konferenca 
shkencore, brenda dhe jashtë Shqipërisë, si dhe pjesëmarrës në konferenca, kongrese apo 
udhëtime studimore në SHBA, Rusi, Gjermani, Meksikë, Kinë, Brazil, Greqi, Zvicër, Kroaci, 
Hungari, Filipine, Turqi, Maqedoni, Itali, Slloveni, Çeki, Ukrainë etj. Është autor i mbi njëzet 
librave, shumica dërmuese e tyre është botuar nga viti dymijë e këtej, ndër të cilët veçojmë 
monografitë: “Dritëhije të tranzicionit”, “Gjurmime sociologjike”, “Pluralizmi politik - përvojë 
dhe sfida”, “Bashkëbisedim për politikën” (në tre vëllime), “Etikokracia”, etj. Servet pëllumbi 
është bashkëthemelues dhe drejtues kryesor i Institutit të Sociologjisë dhe Shoqatës Sociologjike 
Shqiptare, si dhe kryetar i Bordit Botues të revistës shkencore ndërkombëtare “Studime Sociale”. 

Fjala e hapjes: Jeta dhe vepra e prof. Servet PËLLUMBI
Prof. Dr. Myzafer KERKUTI
Kryetar i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë

Mbi gjysmëshekulli aktivitet botues: prezantim i veprës së plotë 
të prof. Servet PËLLUMBI

Prof. Dr. Lekë SOKOLI
Drejtor i Institutit Shqiptar të Sociologjisë
Zv. Rektor për Kërkimin Shkencor, UAMD

Nismëtar i institucionalizimit të sociologjisë dhe vendosjes 
së pluralizmit në Shqipëri

Prof. Dr. Kosta BARJABA
Akademia së Shkencave të Shqipërisë, Akademik i Asociuar

Shkencat politike në veprën e prof. Servet PËLLUMBI
Dr. Faruk AJETI
Studiues, Universiteti i Vjenës, Austri; Instituti Shqiptar i Sociologjisë

Studiuesi i politikës & politikani aktiv; rasti i Servet PËLLUMBIT
Dr. Sabri KICMARI
Ambasador i Republikës së Kosovës në Australi 

Dëshmitar autentik dhe pjesëmarrës aktiv në vendosjen e pluralizmit 
dhe demokracisë në Shqipëri; me referncë të veçantë, 
libri “Përmbysja e komunizmit”, botim i UET

Prof. Dr. Tonin GJURAJ
Rektor i Universitetit Europian të Tiranës; 
President i Shoqatës Sociologjike Shqiptare (ALBSA)

Konferencë shkencore

POLITIKA DHE SHOQËRIA NË SKANERIN 
E PROF. SERVET PËLLUMBI

në 80 vjetorin e lindjes
14 dhjetor 2016, 10.00-12.00

Akademia e Shkencave e Shqipërisë
Salla Aleks BUDA

Vepra filozofike e prof. Servet Pëllumbi; me referncë të veçantë “Fjalori 
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Vepra filozofike e prof. Servet Pëllumbi; 
me referencë të veçantë “Fjalori filozofik” 
& “Filozofia e aktualitetit”

Dr. Aida GOGA
Përgjegjëse e Departamentit të 
Filozofisë, Fakulteti i Shkencave Sociale, 
Universiteti i Tiranës
E-mail: aida_goga@yahoo.com

Hyrje
Profesor Servet Pëllumbi ka dhënë një 

kontribut të çmuar në disa fusha të mendimit, 
por një kontribut të çmuar ka vepra e tij 
filozofike e cila shërbeu si pikënisje në 
rrugën e tij të gjatë të lëvrimit të mendimit 
të gjithanshëm filozofik, politik, sociologjik 
etj. Diskursi i tij filozofik fillon me fjalorin 
filozofik dhe vazhdon më tej me disa vepra 
filozofike në të cilat shpaloset roli i filozofisë 
në konceptimin, analizën apo zgjidhjen e 
çështjeve të ngutshme të aktualitetit.Me 
botimin e fjalorit filozofik, ai kërkon të 
krijojë një standart të kuptuari, përmes gjuhës 
universale të filozofisë dhe komunikimit.
Në spektrin e tij, filozofia dhe konceptet e 
saj lidhen ngusht me problemet e jetës dhe 
shqetësimet që ndesh njeriu në jetën e tij, për 
këtë arsye ai analizon se filozofia nuk duhet 
të jetë e izoluar por duhet të komunikojë 
nevojën për një mendim tëri dhe një sistem 
të ri vlerash.

Të menduarit filozofik 
dhe fjalori filozofik
Filozofia si projekt iribërjes së njeriut 

dhe vendosjes së rendit moral,duhet të hapë 
një dritare për njerëzimin, të lozëjo thjesht 
një rol informues e ngushëllues, por rolin e 
vet misionar, motivues, shpresëdhënës dhe 
drejtues (Pëllumbi, 2013: 296). Janë këto 
fjalët qëi referohet prof. Servet Pëllumbi në 
mbyllje të librit të tij “Etikokracia” dhe kjo 
nuk është rastësi. Filozofia ka luajtur një 
rol të rëndësishëm jo vetëm në formimin 
e tij intelektual,por përfshin intreresat e 
tij akademike, veprimtarinë shkencore, 

politike e studimore. Në të gjithë veprat e tij 
ndihet fryma e filozofisë, ai nuk pushon së 
filozofuari dhe referuari filozofisë sepse siç 
thotë Dekarti: “Të mohosh të filozofuarit, do 
të thotë të mohosh të menduarit, këtë pjesë të 
rëndësishme të natyrës njerëzore”.

Filozofia nuk është thjesht një meditim 
një përsiatje e zbrazët, e izoluar është nevoja 
për komunikim pët të ndarë me të tjerët vetëm 
kështumund ta prekim të vërtetën, qenien, 
lirinë tonë (Jaspers, 2010). Filozofia buron 
gjithnjë nga një dyshim, habi apo shqetësim 
dhe shqetësimi kryesor i kahershëm iprofesorit 
që me fjalorin e parë filozofik në vitin 1974, 
vazhdon të mbetet në tërë veprën filozofike, 
“përhapja e kulturës filozofike në një rreth 
njerëzish” (Pëllumbi, 2011: hyrje). Shqetësimi 
se përmes “filozofisë si një shqetësim për 
jetën” njerëzit mund tëi japin kuptim jetës 
së tyre. Shqetësim ky që e bashkon me 
Karl Jaspersin se: njeriu në jetë duhet të 
hulumtojë për të gjetur një kuptimësi, një 
vetëpërmbushje. Shqetësim që e bashkon me 
kredon pedagogjike të iluminizmit kur krijuan 
enciklopedinë dhe fjalorin e arsyetuar si një 
instrument për të formësuar një mendësi të re.

Këtë përmbushje profesori e realizon 
me fjalorin filozofik, botuar në vitin 2011 
ipërafërt me një enciklopedi filozofike, i 
cili përban drejtimet, shkollat dhe filozofët 
më të rëndësishëm, gjejmë terma që ruajnë 
autenticitetin e tyre nga latinishtja apo 
greqishtja e lashtë, si dhe filozofinë të 
shqipëruar, një pjesë që i mungon të gjithë 
fjalorëve të përkthyer, filozofinë shqiptare, apo 
siçshprehetprof,se çdo popull ka filozofinë e 
vet. Emra tëshquar dhe kontributin e Sami 
Frashërit, Branko Merxhanit e Theodhor 
Kavaliotit etj., që dëshmojnë për thirrjen e 
filozofisënë kontekstin shqiptar. Filozofia flet 
shqip, bëhet e kuptueshme, në tërë veprën 
e profesorit sepse pasi është kosultuar për 
shumë kohë me fjalorë e enciklopedi të shumta 
sjell pa dyshim një variant fjalori në mënyrë 
të përshtatur, që mund të jetë lehtësisht i 
përdorshën nga studentët por jo vetëm, ai 
zgjon interesin e të gjithë lexuesve sepse 
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filozofia nuk i përket vetëm filozofëve, sepse 
duke patur si objekt mendimin ajo i përket të 
gjithë atyre qëkanë kuptuar se vetëm përmes të 
menduarittëthellë mund te reflektojnë e mund 
të mendojmë ndryshe. Apo siçshkruan prof.
se njerëzit në thelb nuk dallohen nga pasuria 
por nga të menduarit.

Të menduarit filozofik 
dhe filozofia e aktualitetit
Përtej shpjegimit të mirëfilltëdenotativ 

të fjalëve në fjalorin filozofik, mendimi 
filozofik thellohet nëkushtet eanalizës së 
shoqërisë postmoderne dhe përthyhet si qasje 
humaniste, ku sipas tij “bota në epokën e 
globalizimit detyrimisht duhet të eci sipas një 
modeli të ri zhvillimi” (Pëllumbi, 2013: 254) 
dhe zgjidhjen e gjen tek “humanizmi i ri me 
në qendër njeriun dhe botën e tij, realizimin 
tërësor si qenie e lirë e arsyeshme dhe e 
përgjegjshme në kushtet e reja që ndryshojnë 
me ritme të panojohura mëpare (Po aty, 257) 
ku humanizmi i ri ka objektivin dhe idealin 
madhor por të vështirë, ribërjen e njeriut 
(Pëllumbi, 2010: 14), pra “për të vlerësuar 
njeriun dhe njerëzoren si qëllimi më i lartë 
dhe si ide e madhe e epokës së njerëzimit”. 
Humanizmi i ri planetar ka të bëjë kryesisht 
me krijimin e atmosferës për shkëmbimin e lirë 
të mendimeve dhe kultivimin e të drejtës për të 
menduar ndryshe. Thirrja për humanizëm të ri 
zhvillohet në veprën e tij paralel me filozofinë 
e të drejtave të njeriut, një tjetër dimension 
i filozofisë që duhet të marrë vëmendjen e 
duhur në mijëvjeçarin tonë, në krijimin e 
hapësirës ku çdo individ të mund të aktualizojë 
në shkallën maksimale potencialin njerëzor, atë 
që quhet dinjiteti i njeriut.

Në ribërjen e njeriut ai bën gjithashtu 
një analizë të mprehtë të dialogut sokratik, 
gnothe seauto “Njih vetveten” në kontekstin 
aktual,për ta afruar njeriun e shoqwrisw sw 
sotme, me të mirën dhe të vërtetën (Pëllumbi, 
2013: 269). Çështje kjo që kalon në përmasat 
e filozofisë morale dheaksiologjisë,për një 
vlerë të rëndësishme e më të lartë si jeta. Duke 
analizuar aspekte të ndryshme të filozofisë 

së moralit dhe të ndërgjegjes në tërë veprën 
e tij, shihet sesi prof. Pëllumbi arrin në 
konkluzionin se Etika shihet si perspektiva 
kryesore teorike dhefilozofia e moralit si 
kushtetuta e së ardhmes dhe dinjitetit njerëzor. 
Morali sipas tij (Pëllumbi, 2010: 58), nuk ka 
të bëjë me atë që është dhe atë që jemi, por me 
atë që duhet të jetë dhe duhet të jemi.

Mendimi dhe analiza e tij përthyhen si 
qasjee antropologjisë filozofike ku në qendër 
të shqetësimit për njeriun postmodern, mbetet 
si të ruhet dhe si të zhvillohet njerëzorja tek 
njeriu në kushtet e shoqërisë së informacionit 
dhe globalizimit. Në këtë kontekst teza e 
thellë filozofike së cilës prof. Pëllumbi i 
kthehet disa herë “njeriu është masa e të gjitha 
gjërave, zhvlerësohet (2014: 262). Sepse, 
sipas tij, njeriu masa e të gjtha gjërave merr 
kuptimin më të plotë si emancipim shpirtëror 
i njeriut, si realizim i plotë dhe i gjithanshëm 
i individualitetit të tij (2013: 292).

Një mënyrë tjetër e të menduarit filozofik 
shfaqet tek libri në trajtë esesh, “Filozofia e 
aktualitetit”i cili merr shkas nga ngjarje e ide 
që lidhen me aktualitetin dhevjensi përgjigje 
ndaj sfidave të shek 21, filozofia në raport 
të ngushtë me dijet e tjera, shkencën dhe 
teknologjinë, një refleksion mbi problemet 
aktuale shqiptare apo mondiale, ese mbi 
filozofinë globale e të tranzicionit dhe një 
moment ku kulmon shqetësimi filozofik për 
rolin e filozofisë në shekullin e 21. Kjo e pajis 
filozofinë e aktualitetit me objektiva praktike 
e pragmatiste, çka e shndërron atë në thelb,në 
filozofinë e edukimit për epokën e globalizimit 
(Pëllumbi, 2010: 10).

Përmes një analize argumentuese 
profesori sjell argumentet pse filozofia 
gjendet nw krizësot , duke theksuar se ajo 
duhet medoemos të fitoj statusin e dijes 
udhwrrëfyese dhe pararendëse e ndryshimit, 
për të ofruar zgjidhje të mundshme osetë 
paktën për të nxitur dialogun e komunikimit. 
Filozofia këtu e kapërcen vetveten dhe bëhet 
një shqetësim universal për qenien njerëzore. 
Prof. Pëllumbi shkruan:
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Rruga për te virtyti, për te vetëdija e universalitetit 
që ndalon mekanizmin e vetëshkatërrimit për 
njeriun dhe njerëzimin është e gjatë dhe e 
vështirë por jo e pamundur (2013: 292) 

Një kontekst për të cilin Hannah Arendt 
(2006: 290) shruante: 

në epokën moderne zhvillohen procese 
rezultati i të cilave është i paparashikueshëm 
për njerëzimin, ndaj pasiguria është bërë 
tipar vendimtar i çështjeve njerëzore. Një 
ndërgjegje e re ka filluar të dalë. Bota njerëzore 
e përplasur nga të gjitha anët me pasiguri ka 
hyrë në aventure te re. Duhet të mësojmë të 
përballojmëpasiguritë.

Tek “Filozofia e aktualitetit” gjejmë 
argumentin se në këtë pikë filozofia merr një 
status të posaçëm në analizën e dilemave të 
sotme apo tiranisë së“çeshtjeve të ngushtme” 
siç i quan ai (2010: 9). Sipas prof. Pëllumbit 
zgjidhja përfundimtare nëkëto çështje mbetet 
filozofia dhe në emër të filozofisë ai bën thirrje 
tëndërgjegjësohemi të githë, sidomos të rinjtë, 
se filozofia është mjeti më i mirë për formimin 
dhe zhvillimin e mendimit.

Sipas profesorit problemet që kalon 
shoqëria njerëzore në shekullin 21, mbi të 
gjitha janë probleme filozofike në thelbin 
e vet, prandaj filozofia do të ndihmojë në 
ridimensionimin e vlerave njerëzore si dhe 
arritjen e dialogut, kështu që roli i filozofisë 
nuk do të jetë thjesht në analizën e problemeve 
aktuale apo shtrimin e tyre, por pararendëse e 
ndryshimeve.

Përfundime
Filozofia ka luajtur një rol shumë të 

rëndësishëm në botëkuptimin intelektual, 
optikën e analizën e problemeve aktuale në 
veprën e prof. Servet Pëllumbi. Vepra e tij 
filozofike është ndikuar nga disa rryma e 
shkolla të ndryshme filozofike, por një ndikim 
të rëndësishëm shihet qartë që ka patur Etika 
dhe Filozofia e moralit, të cilën ai e quan 
kushtetuta e së ardhmes. Ndërkohë fjalori 

filozofik është një pikë takimi me kulturën 
filozofike dhe ka formën e një enciklopedie 
ku përfshihen autorët e konceptet bazë që 
i vijnë në ndihmë të kuptuarit të filozofisë. 
Pas leximit të veprës dhe refleksionit mbi 
realitetin,vepra filozofike e profesorit i fton 
qytetarët e mijëvjeçarit të ri, shqiptarët në 
veçanti siç shprehet ai, të mendojnë ndryshe 
rreth problemeve të tyre dhe problemeve 
të kohës së tyre. Secili duhet të ndjejë veten 
pjesmarrës në ndryshimin dhe transformimin 
e realitetit.
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Nacionalizmi dhe integrimi, 
solidariteti dhe morali politik 
në veprat e Prof. Pëllumbit

Dr. Faruk AJETI, 
Universiteti i Vjenës, Austri
Anëtar i Bordit Ekzekutiv të Shoqatës 
Sociologjike Shqiptare
E-mail: f_ajeti@hotmail.com; 

Një mik i imi, i cili kishte mbaruar 
studimet universitare në degën e Gjuhës dhe 
Letërsisë Shqipe në Universitetin e Prishtinës, 
po më tregonte se si në provimin përfundimtar 
i është dashur të fliste për veprat e Migjenit 
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dhe për konceptin e varfërisë në veprat e tij. 
Dhe gjatë bisedës me këtë mikun tim, më la 
përshtypje një gjë që më tha: “nëse Migjeni do 
jetonte më shumë se 27 vite dhe do botonte 
më shumë vepra, s’do arrija asnjëherë ta kaloja 
provimin.” Dhe, në qoftë se shprehjen e mikut 
tim, do ta përktheja tek rasti im sot këtu, jam 
shumë i sigurt se nuk do e merrja provimin.

Të flasësh, të shkruash, të hulumtosh për 
dikë, jo vetëm për faktin që po mbush 80 vite, 
por për faktin që Prof. Pëllumbi ka një karrierë 
mjaft të pasur akademike, universitare, 
politike e shkencore, që edhe neve mund t’ia 
kemi zili, nuk është e lehtë, nuk është provim 
i kalueshëm lehtë dhe pa vështirësi. 80 vite 
nuk janë thjeshtë numra, por përmbajtje dhe 
materie e fuqishme për debat.

Gjatë këtij punimi do të ndalem në 
elaborimin e disa koncepteve nga këndvështrimi 
i shkencave politike, që Prof. Pëllumbi i 
shtjellon në disa nga veprat e tij, koncepte të 
cilat konsideroj se janë mjaft relevante edhe 
me zhvillimet aktuale në Shqipëri, Kosovë, 
Evropë e më gjerë. Do të ndalem në katër 
këndvështrime të tilla filozofiko-politike, që jam 
munduar të gjejë si emëruesin e përbashkët në 
disa nga veprat e Prof. Pëllumbit: nacionalizmi 
dhe integrimi, solidariteti dhe morali politik.

Nëse analizohet me kujdes libri “Integrimi 
dhe Nacionalizmi”, Prof. Pëllumbi bën një 
përshkrim të veçantë mbi nacionalizmin 
aktual shqiptar. Në këtë vepër vërehet qartë 
se si e neverit nacionalizmi pa substancë, 
dhe që nuk është në frymën e së mirës së 
përbashkët. Duke analizuar nacionalizmin 
shqiptar nëpër shekuj, Prof. Pëllumbi nxjerr 
konkluzionin e qartë, se ideja e krijimit të 
shteteve të pastërta etnike është sot relikt i së 
kaluarës, i kapërcyer me kohë, dhe kërkesat 
e mundshme për shtete monoetnike duhet 
të llogariten me pasoja. Mjafton vetëm ta 
kujtojmë fqiun verior të Kosovës. Por, kjo 
nuk dtth për autorin që të heqësh dorë nga e 
vërteta historike. Por, çfarë dtth kjo? Mos është 
standard i dyfishtë?! Sigurisht që jo. Ai kërkon 
që në përputhje me logjikën e globalizmit 
dhe integrimeve evropiane, që është parimi 

themelor i shqiptarëve, synon “jo ndryshim 
kufijsh, por heqje të kufijve përmes politikave 
integruese” (Pëllumbi 2013: 43) dhe realizim 
i aspiratave të “shqiptarëve që duan ta shohin 
vendin e tyre në Evropën e Bashkuar” (po 
aty). Kjo është antiteza e dalldisjes tipike 
bajraktariste, të cilën Prof. Pëllumbi e quan 
“Nacionalizëm i stisur”.

Integrimi i Evropës nga një kontinent që 
ishte sinonim i luftërave dhe konflikteve në një 
kontinent të paqes, është padyshim meritë e 
Union Evropian. Ky organizëm mbinacional 
që nga krijimi ka kaluar nëpër vështirësi të 
ndryshme, por tani jemi dëshmitarë se vërtetë 
është duke kaluar në një nga krizat më të thella 
që nga krijimi. Këtu nuk e kam fjalën për Brexit 
e as për fuqizimin e partive të ekstremit të 
djathë nëpër vendet anëtare, por për diçka që 
është veçori identifikuese e Unionit Evropian, 
siç është padyshim solidariteti. Venitja e 
solidaritetit si fondament i Unionit po ndikon 
në zbehjen e thellimit dhe zgjerimit të Unionit 
Evropian. Solidariteti është padyshim vlerë e 
Unionit Evropian, por ajo çfarë neve kohëve të 
fundit po përjetojmë është zbehja e solidaritetit 
jo vetëm nëpërmjet vendeve anëtare, por 
edhe në raport me shtetet e tjera. Mjafton të 
rikujtojmë një nga çështjet më aktuale, siç është 
problematika e valës së refugjatëve nga Lindja 
e Mesme në drejtim të vendeve evropiane. Në 
shumë shtete evropiane pamë dy politika të 
ndryshme, por jo të përbashkët. Njëra që hapte 
dyert për refugjatë nga vendet e krizave dhe 
tjetra që mbyllte dyert dhe ndërtonte gardhe.

Mungesa e solidaritetit të mjaftueshëm 
është një fenomen preokupues për Prof. 
Pëllumbin, që mund ta gjejmë në disa nga 
veprat e tij. Për Prof. Pëllumbin, fuqizimi i 
solidaritetit nuk qëndron në dezintegrimin 
apo shpërbërjen e UE-së, por duke çuar 
përpara idetë evropiane të integrimit, me 
qëllim që të jetë ekuvivalent me zhvillimet 
e pergjithshme botërore. Prof. Pëllumbi bën 
thirrje se përvoja e vendeve të Evropës pas 
Luftës së Dytë Botërore duhet të shërbej si 
shembull se si ndërvarësia rrit bashkëpunimin 
dhe mirëqenien ndërmjet shteteve. Pra, 
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kjo është e mundur vetëm me integrim. 
E integrimi evropian forcohet me rritjen 
e solidaritetit evropian. Nëse shikohet me 
kujdes domethënien e konceptit të solidaritetit 
sipas normave juridike të UE-së rezulton se 
solidariteti nënkupton t’i ndihmoj të dobëtit, 
atij që ka nevojë, që të bëhet më i fuqishëm, 
si në kuptimin politik apo ekonomik, por 
edhe në rastet kur ky preket nga rreziqet, 
kërcënimet apo fatkeqësisht e ndryshme.

Për  Prof .  Pë l lumbin nuk është 
preokupues vetëm mungesa e solidaritetit 
në raport me Unionin Evropian, por edhe 
brenda për brenda realitetit shqiptar, ku 
shoqëria shqiptare pas rënies së komunizmit 
dhe ndryshimeve drejt demokracisë përjetoi 
një polarizim të skajshëm ndërmjet të varfërve 
dhe të pasurve, ndërmjet qytetarëve të thjeshtë 
dhe politikanëve, ose thënë me fjalë të Max 
Weber ndërmjet atyre që jetojnë për politikën 
dhe atyre që jetojnë nga politika.

Duke pasur parasysh faktin që vet ka 
qenë pjesë e politikës, ai na ofron në disa vepra 
të tij një tabllo të qartë të mungesës shpesh 
të interesit të përbashkët, të solidaritetit, të 
idealeve kombëtare dhe mungesës së theksuar 
të kulturës politike morale.1

Prof. Pëllumbi nuk heziton të kritikon 
politikën në disa nga veprat e tij, pjesë e së 
cilës ishte edhe vet, duke ofruar shëmbuj të 
mjaftueshëm për personat apo partitë politike, 
të cilët zënë vend në veprat e tij.

Morali politik apo morali në politikë është 
një çështje që i veçon veprat e Prof. Pëllumbit. 
Realisht ky është një nocion që vazhdimisht e 
ka tërhequr të shkruaj. Pra, morali, edukimi 
moral, rregullat dhe normat morale, lidhja e 
politikës me moralin, sa që dy nga veprat e tij 
përmbajnë në titujt e tyre nocionin e moralit 

(Edhe politika do moral; Demokracia dhe zëri 
i moralit, Etikokracia. Refleksione mbi teorinë 
dhe praktikën e demokracisë).2

Prof. Pëllumbi me shumë dëshirë citon 
Kantin, i cili është një nga të parët që e përcaktoi 
natyrën e ligjit moral. Kanti në veprën e tij 
“Paqja e Përjetshme” nuk e ndan moralin nga 
e drejta, ngaqë sipas Kantit “e drejta nuk duhet 
të shkëputet në asnjë mënyrë nga morali” 
(Pëllumbi 2008: 279). Pra, këtu kemi të bëjmë 
me një kantian, i cili bënë thirrje për lidhje edhe 
më të fuqishme ndërmjet moralit dhe politikës. 
Por, në anën tjetër Prof. Pëllumbi ofron shembuj 
të mjaftueshëm se si keqpërdoret politika 
nga politikanët ose lidhja ndërmjet politikës 
dhe moralit. Por, pse bëhet ky keqpërdorim? 
Përgjigja është e qartë: për pushtet. Dhe kjo 
mund të thjeshtësohet për ruajtjen e pushtetit, 
mbajtjen e pushtetit apo për marrjen e pushtetit.

Dhe kur flasim për pushtetin, moralin 
dhe etikën, ose tandemin politikë-moral 
domosdoshmërisht duhet të kthehemi shumë 
vite mbrapa, tek Makiavelli, i cili për herë 
të parë bëri thirrje për ndarjen e etikës nga 
politika. Në veprën e tij “Sundimtari” apo 
“Princi” Makiavelli i kundërvihet moralit të 
kohës, sepse ai “është shumë i ndershëm ndaj 
pandershmërisë.” Machaivelli trajton politikën 
jo si një çështje morale, por si dukuri objektive 
shoqërore, studimi i së cilës duhet t’u ndihmoj 
pushtetmbajtësve që të mbajnë pushtetin dhe 
të ruajnë rendin ekzistues sa më mirë dhe sa 
më gjatë. Supozimi themelor i Machiavellit 
është pohimi se njeriu është një qenie me 
plotë dobësi, i pabesë, i pasigurt dhe fundja, 
një egërsirë.3 Për ta mbajtur pushtetin duhet 
të veprojmë, pa skrupull, pa konsiderata dhe 
pa mëshirë. Edhe këtu Prof. Pëllumbi na ofron 
shembuj të mjaftueshëm se deri ku njeriu në 

1 Një pasqyrë më të qartë të përshkruar nga eksperienca personale shiko Pëllumbi, Servet. 2005. Edhe politika 
do moral. Tiranë: Rinia & ISPS; Pëllumbi, Servet. Bashkëbisedim për politiken. Libri I parë (2007), Libri i dytë 
(2011) dhe Libri i tretë (2013). Tiranë: Botimet Morava dhe Instituti i Sociologjisë; Pëllumbi, Servet. 2008. 
Demokracia dhe zëri i moralit. Tiranë: Instituti i Sociologjisë; Pëllumbi, Servet. 2016. Përvoja imë në Partinë 
Socialistë. Ditar politik (1991-1996). Tiranë: Toena.

2 Konceptet morali dhe etika nuk përdoren në këtë punim si koncepte në kuptimin e ngushtë. 
3 Shiko Ajeti, Faruk. 2016: Machiavelli: Principatat dhe mbajtja e pushtetit: http://www.mapo.al/2016/03/

machiavelli-principatat-dhe-mbajtja-e-pushtetit/1 (qasja e fundit më 10.02.2017)
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politikë është në gjendje të bëj kundër tjetrit, 
qoftë edhe nga gjiri i grupit të njëjtë.

Deri sa në veprën e Machiavellit lexuesi 
gjen elemente se si sunduesi duhet nxitur, që të 
zhvillojnë artin e mashtrimit, në veprat e Prof. 
Pëllumbit gjen pikërisht të kundërtën. Këtë 
nuk e dëshmojnë vetëm veprat e tij, por edhe 
eksperienca e tij politike, që mund ta gjejmë 
në po këto vepra. Morali për të nuk është 
opsion, por është obligim. Nuk është zgjedhje, 
por detyrim. “Në stadin që jemi sot”, shkruan 
Prof. Pëllumbi, “morali dhe etika kombëtare, 
si dhe kthimi i moralit në politikë meritojnë 
statusin e një imperativi kategorik, sepse nuk 
ka rrugë tjetër për fisnikërimin e demokracisë 
dhe rritjen e besimit të qytetarëve te parimet, 
normat dhe rregullat që ajo ofron (Pëllumbi 
2008: 279).” Ky është mesazhi më i mirë që 
mund të dal nga një person i cili është marrë me 
punët publike, për një person që ka vendosur 
të mëveshët me përgjegjësinë e pushtetit për 
të qeverisur, jo nga teket dhe zakonet, por nga 
normat kushtetuese e ligjore, pse jo duke ia 
veshur edhe atributet morale. Prandaj, me të 
drejtë “Edhe politika do moral.”

*
*      *

Shteti ideal dhe njerëzit e dijes

Dr. Sabri KIÇMARI
Ambasador i Republikës së Kosovës në Australi
Anëtar themelues i Institutit Shqiptar të 
Sociologjisë
E-mail: sabri.kicmari@gmx.net; 

 
E ndjej veten të nderuar që në këtë Shtëpi 

të Lartë të dijes, në Akademinë e Shkencave 
të Shqipërisë, të jem së bashku me koleget 
dhe kolegët e mi të nderuar të Institutit 
të Sociologjisë për të shënuar 80-Vjetorin 
e politikologut, sociologut, filozofit dhe 
politikanit shqiptar, mikut tim të dashur Prof. 
Dr. Servet Pëllumbi.

Viti 1936 duhet të ketë qenë një vit 
jointeresant për botën shqiptare. Shqipëria 

mezi mbahej nën sundimin e Ahmet Zogut, 
kurse Kosova vuante keq nën pushtimin 
serb. Ky vit, në rrafshin e ngjarjeve, mund 
të konsiderohet si vit pa histori. Por, ky vit 
do të regjistrohet në historinë tonë për një 
arsye tjetër: në këtë vit kanë lindur disa nga 
personaletet më të rëndësishme të historisë, 
letërsisë dhe shkencës sonë kombëtare: 
Adem Demaçi, Ismail Kadare, Rexhep Qosja 
dhe Servet Pëllumbi. Bashkëmoshatarë të 
tyre jashtë viseve shqiptare janë: Vaclav 
Havel, Mario Vargas Llosa, Papa Francesku, 
Alex Miller etj.

Prof. Servet Pëllumbin e kam takuar 
në vitin 1993. Erdhi së bashku me Bashkim 
Zenelin në banesën time modeste në 
Gladbeck të Gjermanisë dhe qëndroi disa 
ditë. Udhëtonim çdo ditë nga Gladbecku 
për në Bonn për të realizuar takimet e 
tyre diplomatike. Që nga takimi i parë me 
Prof. Servetin krijuam një lidhje të veçantë 
shoqërore, që është ruajtur e freskët deri më 
sot. Ajo që ka ndikuar në ruajtjen e kësaj 
lidhjeje të ngushtë shoqërore është pasioni i 
përbashkët për shkencën politike, sociologjinë, 
filozofinë dhe politikën si praktikë.

Platoni ka shkruar se shteti do të qeverisej 
shumë më mirë nëse ai do të udhëhiqej nga 
filozofët. Sipas tij ata do të duhej të edukoheshin 
që në fëmijëri për qeverisje dhe do të merrnin 
pushtetin vetëm në moshën e pjekurisë, 
pasi të kenë dëshmuar këmbëngulësinë, 
pagabueshmërinë, vetëpërmbajtjen dhe 
ndjenjën e obligimit. Shteti ideal sipas tij do të 
krijohej atëherë kur ose sundimtari do të bëhej 
filozof ose pushteti do t’ju lihej filozofëve. 
Dialogu për drejtësinë e nxit një përfundim të 
tillë të Platonit. Filozofët e kuptojnë më mirë se 
secili barazinë dhe drejtësinë. Me këtë formulim 
Platoni nuk ju ka ndihmuar as shteteve dhe as 
filozofëve. Në praktikën shtetërore më së paku 
kanë sunduar filozofët. Pushtetarët gjithnjë 
kanë pasur frikë nga filozofët dhe i kanë 
shmangur ata. Kjo gjë është vërejtur nga Karl 
Popper, i cili shkruan për mungesën e të diturve 
në pushtet duke konstatuar se sundimtarët janë 
fare rrallë “moralisht ose në rrafshin intelektual 
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mbi dhe më shpesh ata janë nën mesatare”. 
Pra, në praktikën shtetërore filozofët i kanë 
lënë të jenë afër pushtetit, por jo në pushtet; 
afër qeverisjes, por jo në qeverisje; afër 
vendimmarrjes, por jo në vendimmarrje. Mbi 
këtë bazë në shkencën politike bashkëkohore 
po zhvillohet një debat interesant në lidhje me 
epistokracinë (sundimin e të diturve).

Servet Pëllumbi është njëkohësisht filozof, 
sociolog dhe politikolog. Në të njëjtën kohë 
ai është politikan. Për ta pasqyruar veprën 
dhe punën e tij është një ndërmarrje jo e 
lehtë. Vepra e tij teorike është e gjithanshme, 
e vëllimshme dhe shumëdrejtimëshe. Politika 
si praktikë u bë pjesë e biografisë së tij pas 
vitit 1991. Dhe në veprimtarinë e tij praktike 
politike ai nuk është politikan i rëndomtë. Ai 
është i rrallë në botën shqiptare: nuk provokon, 
nuk e synon të vërtetën absolute dhe lë hapësirë 
për tjetrin. Kjo e bënë atë të pranueshëm edhe 
për kundërshtarët e ideve të tij. Raporti i tij 
me pushtetin është racional. Ai nuk e synon 
atë me çdo kusht. Ai e kupton politikën si 
mjet për të ndërtuar një shoqëri më të mirë, 
jo dëshirë për fuqi, pasuri dhe ndikim. Ai nuk 
synon pushtet ekzekutiv, vendos të mësyjë 
pushtetin legjislativ. Balancon, drejtpeshon 
dhe edukon. Ai asnjë herë nuk heqë dorë nga 
vetja e tij etike. Ai është profesori që dëshiron 
ta edukojë politikën, ai është filozofi që don të 
sjellë parime etike në politikë. Jo makiavelizmi, 
por konceptet etike kantiane janë orientimi i tij.

Në kohën kur hyn Servet Pëllumbi në 
politikë, shoqëria shqiptare është në proces 
transformimi. Vlerat shndërrohen, sistemi 
ndryshon, praktika politike pëson reformim 
rrënjësor. Ka rrezik që shoqëria të rrëshqasë 
në sistem apokaliptik: heqjes dorë nga çdo 
moral, nga çdo vlerë. Në rrethana të tilla 
shoqëritë kanë nevojë për filozofin, që mendon 
racionalisht, për sociologun që shpjegon 
teoritikisht dhe për politikanin që propozon 
zgjidhje pragmatiste. Dhe shoqëria shqiptare 
e ka filozofin, sociologun dhe politikanin e saj: 
Servet Pëllumbin. Ai nuk pajtohet që shoqëria 
shqiptare të zbresë në kaos. Ai pretendon 
sistem dhe përmbajtje mes vete.

Arkeologjia e dijes së Servet Pëllumbit 
është e shumanshme. Shkrimet e tij të para 
politologjike lëvizin në kontekst të teorisë 
komunitariste. Ai thërret për rikthimin e etikës 
në politikë. Metoda e tij shkencore është një 
fenomen i veçantë për t’u studiuar. Sistemi i të 
menduarit të tij politikologjik është diskursiv. 
Ky sistem i të menduarit e vë në qendër të 
përsiatjeve të tij njeriun duke tentuar për 
të shmangur “veten nomad” (dmth. veten 
autonom, të palidhur dhe të pandikuar nga 
tjetri) siç do të thoshte Fouceault.

Servet Pëllumbi pasqyron në mënyrën më 
të mirë tri kualitetet kryesore të një politikani 
racional të përshkruar nga Max Weberi: pasioni 
objektiv, ndjenja e përgjegjësisë dhe një gjykim 
i distancuar. Ai nuk karakterizohet me kotësinë, 
e cila e bënë politikanin të papërshtatshëm 
dhe të papërgjegjshëm. Ai është politikan i 
përgjegjshëm, që ndjek qëllime të larta, ai është 
politikan me etikë, që bazohet në veprimin e 
drejtë moral. Shkurt Servet Pëllumbi nuk është 
politikan që jeton prej politikës, por politikan 
që jeton për politikën.

Profesor Pëllumbi me veprën e tij 
politologjike dhe me veprimtarinë e tij 
praktike synon të rivendos “drejtpeshimin 
shpirtëror dhe moral të shoqërisë shqiptare”. 
Politikën dhe demokracinë ai i sheh si të 
pandara nga morali, për të evituar apokalipsin. 
Njësoj si një nga themeluesit e teorisë 
së komunitarizmit Amitai Etzioni Prof. 
Pëllumbi thërret me zë se “politika do moral”, 
se njerëzit duhet t’i rikthehen moralit. Ai 
mbron idenë se në shoqëritë bashkëkohore, 
shoqëritë e informacionit dhe globalizmit, 
“rolin përcaktues e prioritar për ekzistencën 
e gjinisë njerëzore, ka filluar ta ketë etika, 
morali, etikokracia”.

Dija e tij shkencore i afrohet lexuesit 
në një numër të madh veprash. Bosht i 
preokupimeve të tij shkencore janë tema të 
tilla filozofike, politikologjike dhe sociologjike 
si feja, marksizmi, demokracia, materializmi 
dhe idealizmi, tranzicioni, morali, pluralizmi 
politik, globalistika, etikokracia, integrimi 
dhe nacionalizmi dhe shumë e shumë të tjera. 
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Lexuesi i vëmendshëm e ka të vështirë të 
saktësoj se cila është kryevepra e tij: “Fjalori i 
Filozofisë”, “Etikokracia”, “Edhe politika do 
moral” apo “Demokracia dhe zëri i moralit”.

Në vargun e shtjellimeve të tij teorike 
renditen edhe tema të tilla fare pak të trajtuara në 
rrafshin shkencore jo vetëm në botën shqiptare, 
por edhe në rrafshin ndërkombëtar. I tillë 
është trajtimi i tij në lidhje me mediet sociale. 
Ai synon një drejtpeshim në mes të ndikimit 
të tyre në zgjerimin e përmasave të lirisë, në 
njëra anë, dhe kufizimin e saj nga mundësitë 
që ju krijojnë ato shërbimeve sekrete, në anën 
tjetër. Duke e njohur si projekt të së ardhmes 
fuqinë e rrjeteve sociale, Prof. Pëllumbi thërret 
për kujdes nga jeta më tepër virtuale dhe lufta 
imagjinare në “Twitter” dhe bloge të rrjeteve 
të tjera sociale dhe koncentrim në terrenin e 
botës reale, pasi demokracia elektronike nuk 
mund ta zëvendësojë pjesëmarrjen e qytetarëve 
në drejtimin e shoqërisë dhe shtetit.

Në të njëjtën kohë Prof. Pëllumbi nuk 
heziton të mbajë qëndrim edhe për një numër 
temash të mendimit bashkëkohor politologjik: 
e kritikon Fukuyamën dhe tezën e tij për 
fundin e historisë, duke konstatuar se ky 
ishte një deduksion i pastër ideologjik, madje 
tepër euforik; shkruan se ka ardhur koha që 
Kina të heqë dorë nga loja me dy porta, duke 
pleduar për lejimin e plotë të pluralizmit dhe të 
demokracisë, heqjen e kufizimeve ndaj partive 
politike etj. Krizën globale që filloi në vitin 
2008 e konsideron si krizë të sistemit; dhe fton 
rishikimin e paradigmës neoliberale mbi lirinë 
absolute të tregut dhe zero kontrollit shtetëror 
mbi ekonominë.

Prof. Servet Pëllumbi hyn në kuadrin 
e mendimtarëve bashkëkohor që preferojnë 
modele reale ekzistuese shtetërore. Në 
kuadrin e tipologjisë së sociologu danez 
Gosta Esping-Andersen në mes të tri tipave 
të shtetit të mirëqenies sociale (liberal, 
konservator dhe socialdemokratik), Profesori 
rekomandon sistemin socialdemokratik që e 
aplikojnë vendet nordike (Suedia, Norvegjia, 
Danimarka dhe Finlanda), të cilat sipas tij 
vazhdojnë të jenë ndër vendet më paqësore 

në botë dhe paraqesin modelin më të mirë 
të mirëqenies sociale. Shtetin nordik ai e 
kualifikon si mrekulli, e cila nuk është pasojë e 
fatit të mirë, por e politikave të mira ekonomike 
e sociale, e reformave të suksesshme sociale dhe 
e bërjes së shtetit më reagues dhe më eficient: 
“Në këto vende shteti është popullor jo pse 
është i madh, por sepse funksionon”.

Prof. Pëllumbi nuk heziton të konstatojë 
se zhvillimi shoqëror bashkëkohor ka arritur 
në një cak në të cilin janë pjekur kushtet 
për një valë të katërt të demokracisë, atë 
të postdemokracisë. Sipas tij në themelet 
e shoqërisë së ardhshme, ekonomikisht të 
zhvilluar dhe të aftë për të siguruar standarde 
të larta jetese për të gjithë, nuk ka për të 
qenë më pasuria, kapitali, toka, puna apo 
maksimalizimi i fitimeve, por truri, dija, 
informacioni dhe garantimi i përfitimeve sa 
më të mëdha për gjithë njerëzimin.

I kam lexuar pothuajse të gjitha librat e 
profesorit nëpër vite. U mundova të gjeja diçka 
për kritikë dhe nuk arrita dot. Pikëpamjet tona 
përputhen në pothuajse të gjitha rastet. Një 
çështje, për të cilën nuk jam i sigurt nëse e kam 
kuptuar drejt është formulimi i tij në librin 
“Integrimi dhe nacionalizmi”. Ai parasheh 
dobësimin e kombit homogjen ne procesin e 
integrimit në Bashkimin Evropian. Bashkimi 
i Gjermanisë në vitin 1990, referendumet në 
Holandë dhe Francë kundër Kushtetutës së BE 
në vitin 2005, zhvillimet e fundit në lidhje me 
Brexitin, dhe një frymë e përgjithshme rikthimi 
drejt vlerave kombëtare sidomos viteve të 
fundit është sinjal se droja për dobësimin e 
idesë së kombit është riforcuar sërish në një 
numër shoqërish evropiane. Ideja e kombit 
është ruajtur e freskët dhe është motor i fortë 
lëvizës i shoqërive edhe në ditët e sotme. 
Formulimi i Prof. Pëllumbit në këtë drejtim në 
lidhje me çështjen kombëtare shqiptare është 
intencional: “Bashkimi i vërtetë kombëtar, 
sipas mendimit tim, do të ndodhë kur kufijtë 
shndërrohen vetëm në një kujtim të largët 
të ndarjeve, pra në kufij të integruar: do të 
ndodh kur niveli ekonomik e kulturor do t’i 
lejojë njërit apo tjetrit shqiptar që të jetojë si i 
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barabartë me të tjerët ku të dojë, në Kosovë, 
në Shqipëri, në Mal të Zi apo në Maqedoni, 
brenda një bashkimi ku po përpiqemi të gjithë 
të bëjmë pjesë, pra brenda BE-së”.

Servet Pëllumbi e ka ideal të tij Sokratin: 
një hero intelektual dhe për kohën njeriu më 
i ditur me moralin më të lartë. Sokrati nuk 
pati aspak frikë të përballej me vdekjen ne 
emër të dashurisë për të vërtetën. Martirizimi 
i Sokratit dhe dënimi i tij paraqet fazën 
fillestare të konfliktit midis politikës dhe 
filozofisë, pushtetit dhe moralit. Për fatin 
tonë të mirë Servet Pëllumbi nuk pati nevojë 
të sakrifikohet. Ai është Sokrati ynë, Sokrati 
i kohës sonë. Ai thërret njësoj si Sokrati për 
të vërtetën, për të drejtën, për të mirën. Ai 
na e projekton antimakiavelizmin për të 
ardhmen - etikokracinë – sundimin e etikës, 
e kuptuar si një sintezë e ligjërimit politik, me 
vlerësimin moral të veprimeve dhe pasojave 
të sjelljes njerëzore.

Kemi marrë së bashku pjesë nëpër 
Konferenca, kemi zhvilluar së bashku takime 
e takime dhe kemi debatuar shumë. E kemi 
festuar së bashku 100-Vjetorin e Shpalljes 
së Pavarësisë në Vlorë duke “u zënë peng” i 
mikpritjes së jashtëzakonshme të vlonjatëve. 
Ç’është e vërteta profesori më shpëtoi në 
nëntor të vitit 2012 nga sikleti i rregullave të 
dollive, të cilën nuk e mësova dot, përkundër 
dashurisë së madhe që kam për Vlorën si për 
Llapin, Ulqinin, Preshevën e Tetovën.

Duke përfunduar, më lejoni që të arrijë 
në një konstatim, të cilin, i ndërgjegjshëm 
për imperativin kategorik që kërkon detyra 
ime zyrtare prej diplomati të përgjegjshëm, 
që ka si primesë matjen e fjalëve, më duhet 
ta formuloj me kujdes. Pra, po i përzgjedh 
fjalët, duke mos synuar as hapjen e Kutisë 
së Pandorës dhe as ndeshjen me mullinjtë e 
erës, por duke shprehur një dëshirë në prag 
të Vitit të Ri 2017: do të dëshiroja shumë, 
që në parlamentet tona, në qeveritë tona, në 
bashkitë e komunat tona, në botën politike 
shqiptare të kishte shumë më shumë njerëz të 
ditur, filozofë, politikologë dhe sociologë si 
Servet Pëllumbi. Njerëz që jetojnë për politikën 

dhe jo vetëm prej politikës. Në këtë mënyrë 
do të humanizohej më shumë politika, do 
të trasohej më lehtë udha e së ardhmes dhe 
do të përparonte më shpejt kombi. Gëzuar 
80-Vjetorin e lindjes i dashur profesor Serveti! 
Ju faleminderit!

*
*      *

Politika dhe shoqëria në skanerin 
e studiuesve socialë para dhe gjatë 
transformimeve demokratike; 
Rasti i prof. Servet Pëllumbi 

(Prezantim i veprës së plotë të prof. Servet 
Pëllumbi, në konferencën shkencore të 
organizuar në 80 vjetorin e lindjes së tij)

Prof. Dr. Lekë SOKOLI
Drejtor i Institutit Shqiptar të Sociologjisë
Zv.Rektor për Kërkimin Shkencor, UAMD

Prezantimi, në kuadrin e një konference 
shkencore, i veprës së plotë të prof. Servet 
Pëllumbi është, gjithsesi, një mision i vështirë. 
Kjo për shtrirjen kohore të krijimtarisë së tij, 
për vëllimin e studimeve të realizuara dhe 
botimeve respektive, për sfondin politik e 
social në të cilin u krijua vepra e tij, për vëllimin 
dhe larminë tematike, apo edhe për larminë e 
paraqitjes, stileve të të shkruarit etj. 

Sidoqoftë, ky prezantim legjitimohet po 
të kemi parasysh një bashkëpunim afatgjatë 
dhe intensiv. Kaluan 30 vjet nga koha kur 
u njohëm në Universitetin e Tiranës (viti 
1986) dhe filluam të bashkëpunojmë në 
disa plane. Për tu theksuar është fakti që 
ky bashkëpunim ka ardhur vetëm duke 
u thelluar, pavarësisht rrethanave dhe 
prioriteteve të çdonjërit prej nesh. 

Servet Pëllumbi ka bërë, në thelb, atë 
që kanë bërë të gjithë studiuesit socialë: ka 
studiuar realitetin e kohës së tij, që është 
koha në të cilën jetojmë. Studimet dhe 
vepra e tij i referohen një periudhe shumë të 
veçantë në historinë e Shqipërisë, Kosovës 
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dhe botës shqiptare. Puna e tij krijuese, 
sikurse edhe angazhimi praktik, shtrihen në 
dy mijëvjeçarë, në dy shekuj e, mbi të gjitha, 
në dy regjime politike. Pra, krijimtaria e tij u 
referohet botëve që ndan viti i madh 1989 
- Rënia e Murit të Berlinit dhe, referuar 
Kosovës, dy botëve që ndan viti i lavdishëm 
1999, çlirimi i saj dhe hapja e një perspektive 
të re për botën shqiptare. 

Pra, gjatë kësaj periudhe, nëse flasim me 
terma të fizikës, bota shqiptare është rrotulluar 
në një lëvizje të dyfishtë: rreth ‘boshtit’ të vet 
(ndryshimet në vetvete, apo të brendshme, 
Shqipëria, Kosova etj.) dhe rreth boshtit 
të ndryshimeve globale. Servet Pëllumbi i 
përjetoi këto zhvillime “si një spektator jo i 
huaj” – nëse flasim në gjuhën e Marin Barletit, 
por si një “luftëtar fronti”. Ky pozicionim i jep 
potencialisht veprës së një studiuesi avantazhe, 
por edhe kufizime (vetë Barleti – autor 
kryeveprash - nuk u ka shpëtuar atyre). Nga 
njëra anë, është mundësia për njohjen e thellë 
e realitetit që shndërron në objekt studimi, 
mundësia për të shndërruar faktet e jetës së 
përditshme në fakte shkencore. Nga ana tjetër, 
potencialisht një studiues i angazhuar është ‘i 
kërcënuar’ nga vështirësia për vendosjen e një 
ekuilibri midis objektivitetit dhe subjektivitetit.

Vepra e prof. Pëllumbit është e larmishme. 
Në të përfshihen vepra të mirëfillta shkencore, 
fjalorë e tekste universitare të filozofisë e 
sociologjisë, vepra shkencore popullarizuese, 
dëshmi - një lloj ‘letërsie sociale’, sikurse edhe 
vepra të thjeshtësuara e të transmetuara në 
mënyrë sa më të përtypshme për publikun 
e gjerë, siç janë intervistat, bashkëbisedimet 
për politikën etj.

Vepra e Servet Pëllumbit ka një shtrirje 
të habitshme kohore. Në rini ai mori një 
formim solid në një universitet të vërtetë. 
Për tu theksuar është fakti se ai u njoh që 
në rini me të gjitha shkollat e mendimit mbi 
shoqërinë. Më pas, të shkruarit iu shndërrua 
në profesion. Libri i tij i parë dhe libri i fundit 
kanë në mes një periudhë prej 55 vjetësh. Por, 
libri i përë i tij është shkruar fill pas kryerjes 
së studimeve universitare (1962). 

Prof. Pëllumbi i referohet ngado ‘Vitit 
të Madh 1989’. Ndaj meriton të ndalemi 
pak në krahasimin e krijimtarisë së tij, para 
dhe pas këtij viti. Që do të thotë, në fakt, të 
krahasojmë “të pakrahasueshmet”: krijimtarinë 
dhe botimet e realizuara në kushtet e mungesës 
së lirisë akademike dhe ideologjizimit zyrtar 
të shkencave mbi shoqërinë, nga njëra anë, 
me ato të realizuara në kushtet e lirisë (edhe 
akademike), nga ana tjetër.

Sigurisht krijimtaria e tij u referohet 
dy realiteteve sociale krëjt të ndryshme. Në 
të parën, para viteve 1990-të, kuadri social 
në të cilin punonin e jetonin shqiptarët 
ishte relativisht stabël, çdo individ zinte një 
pozicion të paracaktuar, kryen një punë deri 
diku rutinë, gëzon një respekt të dhënë, sillej 
sipas normave të pranuara nga të gjithë, i 
bindej pa kushte autoritetit. Grupet sociale 
ishin, gjithashtu, grupe që në sociologji janë 
quajtur primarë, domethënë grupe në të cilat 
raportet afektivë e moralë kanë përparësi 
kundrejt atyre kontraktualë, të bazuar në 
interesat. Pra kishim një kuadër social të 
lexueshëm, shoqëria paraqitej si një tërësi pak 
a shumë monolite apo, në gjihën e Kadaresë 
një “harmoni negative”. Çdo aspekt i jetës 
ishte rregulluar me njëfarë preçizioni dhe çdo 
pjestar i saj jetonte nën një vartësi që nuk mund 
të vihej në diskutim. Kishim një status quo, 
një organizim social-ekonomik që, si rregull, 
përjashton lëvizjet sociale.

Në të dytën, pas viteve 1990-të, kemi një 
kuadër social krejt tjetër: Në vend të “kapitalit 
fiks” të “rendit të varfërisë së barabartë” 
(karakterizim i Churchill-it) kemi kapitalin që 
ndryshon në mënyrë marramendëse, shoqëruar 
me diferencime e pabarazi të skajshme. 
Raportet sociale të mëparshme u zëvendësuan 
me raporte sipërfaqësore, anonime, tranzitore, 
nga raporte interesash. Sistemi i sipërmarrës 
zëvendësoj monopolin e shtetit mbi mjetet 
e prodhimit etj. Pra, vendin e një realiteti 
shoqëror të thjeshtë, homogjen, të bazuar mbi 
një konsensus social, e zuri një realitet i ri, i 
ndërlikuar, heterogjen, realitet i cili u ndesh, 
që në fillim me probleme të mëdha sociale. 
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Pikërisht në valën e këtyre ndryshimeve, 
dhe n jëkohës i sht  me to,  l indën,  u 
ridimensionuan dhe u zhvilluan shkencat 
sociale shqiptare, sidomos sociologjia, deri 
atëherë ilegjitime. Si një instrument vetdëgjimi 
e eventualisht vetrregullimi të një shoqërie të re 
e cila kishte braktisur një rrugë, një sistem, një 
traditë dhe kishte nisur ndërtimin e një rendi 
të ri shoqëror. 

Servet Pëllumbi është një ndër pionerët 
e këtyre shkencave të reja, apo me thekse të 
reja. Si vëllim, krijimtaria para dhe pas viteve 
1990-të është në raportin 17 % (para) me 83 
% (pas). Edhe ai nuk mund të mos paguante 
“koston e regjimit”, si për të provuar se 
krijimtaria dhe suksesi i individit varen gjithnjë 
nga oportinitetet sociale. Dhe, siç shkruan, 
Somerset Maugham, 

Jetët e njerëzve janë të paracaktuara prej 
mjedisit që i rrethon. Ata i pranojnë rrethanat 
në mes të të cilave i ka hedhur fati, jo vetëm 
me nënështrim, por edhe me vullnet të mirë. 
Ata u ngjajnë tramvajeve, që rendin rrugëve 
mbi shinat e tyre...” 

Sidoqoftë para, apo pas, viteve ‘1990-
të, krijimtaria e Servet Pëllumbit është 
karakterizuar nga vijimësia: nuk ka pauza, 
nuk ka pika këputjeje, siç nuk ka “dashuri të 
braktisura”. Ndryshe ka ndodhur me botimet e 
tij. Siç rezulton nga studimi i veprave të tij, para 
viteve ‘1990-të ka pasur hezitime për të botuar 
edhe kur kishte se çfarë të botonte. Pra, si një 
vetëçensurë, apo edhe i ndikuar drejtpërdrejt 
nga qëndrimet zyrtare (përmendim, për 
shembull, një vendim për heqjen e të drejtës 
së botimit për pesë vjet!).

Viti 1991 risolli në skenë, për çdonjërin 
nga ne, çështjen e mbijetesës. Por ishte koha 
për të marrë përgjegjësi. Dhe, Servet Pëllumbi 
mori përgjegjësi publike, përmes angazhimit në 
politikë, në nivele të larta. Së pari si drejtues 
fakti i Partisë Socialiste në një periudhë të 
vështirë të ekzistencës së saj, pikërisht në kohën 
e transformimit, të dekomunistizimit dhe të 
mbijetesës së saj si subjekt politik. Por edhe si 

deputet dhe kryetar i Kuvendit të Shqipërisë. 
Ai ka dhënë shembullin e ‘bashkëjetesës’ së 
vështirë të shkencës me politikën. 

Prof. Serveti do të rishqyrtonte krijimtarinë 
e tij, tanimë në kushtet e lirisë akademike të 
pas viteve ‘1990-të. U është rikthyer të gjitha 
temave, apo çështjeve të trajtuara para viteve 
‘90-të, pa “tradhëtuar” asnjërën prej tyre. Ai 
krijoi një vepër shumëdimensionale, brenda 
shkencave sociale, që përfshin:
  Filozofinë (në disa nëndegë të saj, të 

përgjithshme, politike, të globalizmit, të 
aktualitetit, etikën etj.);

  Shkencat  pol i t ike (me fokus të 
veçantë demokracinë, politologjinë, 
partitologjinë), apo edhe tranzitologjinë, 
si një nëndegë të shkencës politike, me 
referencë kalimin nga një sistem, apo 
regjim politik, në tjerin (tranzicioni 
postkomunist).

  Sociologjinë (të përgjithshme, politike 
etj.).
Në këtë shtrirja tematike e para ishte dhe 

mbeti filozofia. Ndër veprat e tij filozofike 
përmendim: “Fjalori i Filozofisë”, në dy 
edicione (1974, 1983); “Fjalor filozofik” 
(2011); “Kultura filozofike dhe misticizmi” 
(2014); “Etikokracia” (2013); “Globalistika-
Refleksione për një epokë” (2009); “Filozofia 
e aktualitetit” (2010), etj.

Nga shkencat politike, tema e dytë e madhe 
e prof. Servet Pëllumbi, veçojmë: “Pluralizmi 
politik - përvojë dhe sfida” (2006); “Pluralizmi 
i dytë” (2015); “Dritëhije të tranzicionit” 
(2000); “Të mendosh ndryshe” (2001); 
“Përmbysja e komunizmit” (2015). Ndërkohë 
që disa vepra të tij janë ndërdisiplinore, sa 
filozofike aq edhe të shkencave politik, siç 
janë “Edhe politika do moral” (2005), apo 
“Demokracia dhe zëri imoralit” (2008).

Kolana veprës së prof. Pëllumbit përfshin 
edhe veprat e tij sociologjike. Marrëdhëniet 
e tij me sociologjinë kanë qenë të veçanta. 
Siç dihet, deri në pragun e viteve ‘1990-
të sociologjia mbeti ilegjitime, e etiketuar 
si një (pseudo)shkencë “borgjeze”, ose 
“revizioniste”. Nuk pati thuajse asgjë: as 
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institute, as departamente, as programe 
studimi, as shkollime e specializime branda 
apo jashtë, as shkëmbime, as literaturë, as 
kërkime. Siç nuk u përkthyen/botuan veprat e 
Platonit e Aristotelit, apo shkollat e mendimit 
(të gjitha) nuk u përkthyen as veprat e etërve 
të sociologjisë, Konti, Durkheim, Weber etj.

U desh “Viti sociologjik 1986” që të 
jepej një miratim gjysmë zyrtar për zhvillimin 
e sociologjisë e të fillonte lëvrimi i sociologjisë. 
Prof. Pëllumbi është njëri ndër nismëtarët 
e përfshirjes për herë të parë, në degën e 
filozofisë, i një kursi të posaçëm për sociologjinë 
dhe metodat e studimeve konkrete sociologjike 
(1986). Ai, siç shkruan, kishte tentuar edhe më 
parë, por u akuzua nga “mbrojtësit e qytetarëve 
shqiptarë nga helmi borgjezo-revizionist” dhe 
u gjykua. Ai shkruan:

Gjithsesi shpëtova nga më e keqja. Akuza 
e “kolegëve” u “vlerësua si e drejtë”, por u 
mjaftua me transferimin tim, me ndërprerjen 
e kursit të leksioneve dhe heqjen e së drejtës 
së botimit për pesë vjet.

I bindur se shkencat sociale zhvillohen 
në institucione të posaçme, prof. Pëllumbi 
ndikoi edhe në institucionalizimin e tyre. 
Ai ishte nxitës, themelues apo edhe drejtues 
i disa institucioneve të tilla. Është një ndër 
bashkëthemeluesit e Institutit të Studimeve 
Politike e Sociale (ISPS) dhe president i tij, 
sikurse ndër drejtuesit e botuesit e revistës 
shkencore “Politika & Shoqëria”. Ai ishte, 

gjithashtu, nxitës dhe ndër negociatorët 
e themelimit të Departamentit të parë të 
Sociologjisë në Shqipëri e, sidomos, të Institutit 
të parë e të vetëm shqiptar të Sociologjisë, ishte 
Presidenti i parë i tij dhe vazhdon të jetë drejtor 
akademik i tij dhe Kryetari i Bordit Botues të 
revistës ndërkombëtare “Studime Sociale”.

Në përfundim mund të themi se 
vepra e prof. Servet Pëllumbi është vepër e 
karakterizuar nga thellësia njohëse, rigoroziteti, 
aftësia analitike, koherenca e brëndshme (në 
të nuk ka luhatje, ca më pak lajthitje), kurajua 
intelektuale. “Pluralizmi politik”, për shembull, 
nuk është vetëm një temë e studiuar, por edhe 
një realitet i kërkuar prej tij. Letra dërguar 
Presidentit të Republikës për vendosjen e 
pluralizmit politik, daton me largimin e Ismail 
Kadaresë nga Shqipëria e që, gjithsesi, nuk i 
shpëtoi etiketimit “tradhëtar”.

Në gjykimin tim, prof. Pëllumbi është 
para së gjithash, një personalitet etik. Qasja 
etike përfaqëson një emrues të përbashkët të 
veprës së tij. Ai është: 
  një enciklopedi më vete
  një bashkëbisedues babaxhan
  një dëgjues i zellshëm
  një kritik i përmbajtur dhe objektiv
  njeri që nuk di të abuzojë me askënd dhe 

me asgjë
  një shembull, një model. 

Në 80 vjetorin e lindjes kemi arsye për 
ta falënderuar për gjithçka ka dhënë, për 
shembullin dhe modelin që ai përfaqëson. 

Faleminderit profesor!
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