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Revista “Studime Sociale” është revistë e Institutit Shqiptar të Sociologjisë 
(Albanian Institute of Sociology). Ajo botohet me ISSN ndërkombëtar (ISSN: 
2309-3455) dhe është certifikuar si revistë shkencore nga Komisioni i Vlerësimit 
të Titujve Akademikë (KVTA) i Republikës së Shqipërisë, me vendim Nr. 170, 
datë 20. 12. 2010. Studime Sociale/Social Studies, është revistë ndërkombëtare 
dygjuhëshe. Artikujt mund të jenë në shqip ose anglisht. Parimi bazë i saj është 
rigoroziteti shkencor. Çdo studim që dërgohet për t’u botuar revistën “Studime 
sociale”, i nënshtrohet një recensionimi të verbër (blind review). Ai do t’u jepet 
për recension dy studiuesve të fushave ku bën pjesë studimi. Artikulli botohet nëse 
të dyja recensat janë pozitive. Detyra e përzgjedhjes së artikujve shkencorë është 
kompetencë ekskluzive e recensentëve anonimë.

Çdo material duhet të kalojë në redaktim për t’u përputhur me standardet 
gjuhësore. Artikujt mund të jenë shkencorë ose recensionues, krijime origjinale ose 
përkthime. Çdo artikull duhet të dërgohet në word dhe të ketë këtë strukturë: (1) 
titulli, deri në 15 fjalë; (2) autori/autorët (emri mbiemri); institucioni ku është/
janë; adresat elektronike; (3) të dhëna për autorin/autorët, 4-6 rreshta, si tekst; 
(4) përmbledhje (shqip), me 150-200 fjalë dhe 4-6 fjalë kyçe; (5) teksti, 7-9 faqe 
kompjuterike, me nga 2200 karaktere; (6) Referencat e plota; (7) abstract në 
anglisht (varianti anglisht i përmbledhjes). 

Artikulli mund të shoqërohet me shënime në fund të faqes (footnotes). Por 
përparësi në përzgjedhjen për botim kanë artikujt me referenca sipas sistemit të 
Harvardit (referenca të shkurtuara përgjatë tekstit dhe lista me referenca të plota 
në fund të tij, sipas rendit alfabetik të mbiemrave të autorëve). 

Referencat duhet të përbëjnë pesë elemente, që janë:
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FILIOZOFIA E MORALIT DHE “SHOQËRIA 

E MIRË” SI PROJEKT I SËARDHMES

Servet PËLLUMBI
Instituti Shqiptar i Sociologjisë, Tiranë

E-mail: pellumbiservet@yahoo.co.uk;

Social Studies 2017, 2 (11): 5-16

Prof. Servet PËLLUMBI është drejtor akademik i Institutit Shqiptar te Sociologjise dhe kryetar i 
Bordit Botues të revistës “Studime Sociale”. Në fokus të veprës së tij shumëdimensionale (sociologjike, 
filozofike, politologjike etj.) ka patur problemet me të mprehta të Shqiperisë e botës shqiptare, të 
shqyrtuara në kontekst europian e global, të tilla si problemet e tranzicionit, demokracisë e funksionimit 
të saj, pluralizmit politik, të nacionalizmit, integrimit e globalizimit etj. Ai është autor i nje krijimtarie te 
gjere, nga e cila veçojme: “Pluralizmi politik - pervoja dhe sfida” (2006); “Bashkëbisedim për politikën, 
I” (2007); “Demokracia dhe zeri i moralit” (2008); ”Globalistika” (2009); “Filozofia e aktualitetit” 
(2010); “Fjalori Filozofik” (2011); “Bashkëbisedim për politikën (2011 & 2013); “Integrimi dhe 
nacionalizmi” (2013); “Etikokracia” (2013); “Kultura filozofike dhe misticizmi” (2014); “Permbysja 
e komunizmit” (2015; “Pluralizmi i dyte” (2015); “’Fundi’ i filozofisë politikë” (2017). Është një 
figur që ka gërshatuar kërkimin shkencor me praktikën jetësore, sidomos me angazhimin politik. Është 
shpallur fitues i çmimit “Studiuesi i dhjetëvjeçarit në shkencat sociale e humane, 2006-2015” (Award 
for Excellence in Research and Practice; Social & Human Sciences, 2006-2015).

Përmbledhje

Ky punim përfaqëson një shqyrtim, nga këndvështrimi i filiozofisë së moralit, i të ashtuquajturës 
“Shoqëria e mirë” i marrë jo vetëm si koncept, por edhe si projekt i së ardhmes. Megjithë 
problemet dhe dukuritë negative (krimi, terrorizmi, trafiqet, korrupsioni etj.), po flitet e punohet 
edhe për një “humanizëm të ri të mijëvjeçarit të tretë”, për një model social-ekonomik të shoqërisë 
së dijes dhe informacionit, apo për perspektivën e krijimit të një “shoqërie të mirë”. Ajo shihet si 
një lëvizje jo-politike, që tejkalon politikën, si shoqëri civile gjithëpërfshirëse, si shoqëri e vlerave 
të përbashkëta. Me një vizion filozofik, autori kalon nëpër shkollat e mendimit mbi shoqërinë 
nga antikiteti te komunitaristët e sotëm. Në këtëpunim argumentohet se koncepti shoqëri e mirë, 
i aplikuar për shoqërinë njerëzore, kërkon si kusht sine qua non lidhjen dhe bashkëekzistencën 
midis kombeve për të krijuar një rend juridik ndërkombëtar. Kjo mund të arrihet vetëm nga një 
shoqëri e mirë që vepron sipas ligjit të moralit dhe filozofisë së moralit. Pra, “Shoqëria e mirë” 
mund dhe duhet të shndërrohet realisht një projekt të së ardhmes.
Fjalë kyçe: Shoqëria e mirë, projekt i së ardhmes, humanizëm i ri, shoqëri e vlerave të përbashkëta, 
ligji i moralit, filozofi e moralit
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Koncepti “shoqëri e mirë”

Në jetën e përditshme hasim shumë 
dukuri negative e shqetësuese. Krimi në 
rritje, terrorizmi, trafiqe, korrupsion e 
devijante sjelljeje të panjohura më parë. 
Dhe jo vetëm tek ne. Duket sikur kudo 
po triumfon përfundimisht e keqja mbi të 
mirën. Por “jo, jeta nuk mund të punojë për 
vdekjen”, thotë V. Hygo. Kjo është logjika e 
jetës që gjithnjë rrezaton edhe optimizëm, 
edhe mirësi. Dhe ja, konkretisht brezi i sotëm 
teknologjik hap horizonte të reja dhe ofron 
mundësi të mëdha zhvillimi që pritet ta bëjnë 
shoqërinë krejt tjetër. Ndërrojnë raportet 
midis faktorëve përcaktues të zhvillimit të 
njeriut dhe shoqërisë. Në këtë rrafsh, po 
flitet edhe për mundësitë e një “humanizmi 
të ri të mijëvjeçarit të tretë”, për perspektivën 
e një modeli social-ekonomik të shoqërisë 
së dijes dhe informacionit, apo për një 
terminologji tjetër, perspektiva e krijimit të 
një “shoqërie të mirë”, e kuptuar si çështje e 
zgjidhjes së problemit të njeriut që nuk mund 
të reduktohet as me politikën dhe as vetëm 
në “ngopjen me bukë”! Thënë ndryshe, 
bëhet fjalë për mundësi të shndërrimit të 
idealeve dhe shpresave shekullore në realitet, 
në burim optimizmi edhe pse e ardhmja e 
njerëzimit duket e zymtë.

Gjithsesi, kjo është një temë tepër aktuale 
që kërkon angazhime konkrete e serioze të 
teorisë dhe praktikës bashkëkohore, sepse në 
një formë a në një tjetër, dëshmon për forcën 
dhe aktualitetin e humanizmit, i kuptuar si 
synim shumë shekullor i njerëzve për një 
jetë me dinjitet, harmonike dhe të sigurt. 
Ndërkaq, për t’i dalë përpara çdo keqkuptimi 
apo abuzimi me konceptin “shoqëri e mirë”, 
do të nënvizoja, së pari, se bëhet fjalë më 
tepër për një synim, lëvizje a dëshirë për të 
pasur një shoqëri në të cilën individi të ndihet 
mirë për të jetuar në të, për t’u vetërealizuar 
si individ e si bashkësi individësh; së dyti, 
në çdo rast koncepti “shoqëri e mirë” duhet 
kuptuar si relativ dhe në vartësi të faktorëve 
objektivë e subjektivë, si dhe të përmbajtjes 

që përfshihet me termat “e mirë”, “i mirë”, 
“të mirë”; së treti, gjatë analizës kurrsesi të 
mos përjashtosh, por ta përfshish doemos 
dialektikën e koncepteve etike “mirë-keq”, 
që nuk mund të përcaktohen ndryshe veçse 
në lidhje e bashkëveprim me njëri-tjetrin. 
Mirëpo F. Niçe, me gojën e Zaratustrës e 
quan një fantazi të lashtë atë që “na quhet 
e mirë dhe e keqe”. Deri më sot, sipas F. 
Niçes, për çështjen në fjalë vetëm është 
fantazuar dhe kurrë s’është ditur ndonjë gjë 
për të mirën dhe të keqen. Edhe duke e parë 
një vështrim të tillë si fryt të filozofisë së tij 
pesimiste, përsëri do të duhet të zbulojmë 
racionalen në të, me qëllimin e mirë për të 
mos marrë asgjë me mirëbesim kur është 
fjala për “shoqërinë e mirë”.

Kuptohet, përcaktimet e shoqërisë 
mund të jenë të pafund në vartësi të 
këndvështrimeve, faktorëve përcaktues 
të ekzistencës së përbashkët. Kështu, 
historikisht njihen: Matriarkati, me tipar 
kryesor dominimin e gruas; Patriarkati, që 
e zëvendësoi atë me dominimin e burrit. Më 
tej pasojnë përcaktimet që marrin për bazë 
kushtet e vendbanimet rurale dhe urbane 
me lindjen e qyteteve; nga këndvështrimi i 
pronës: skllavopronare, feudale, kapitaliste, 
komuniste. Nga niveli i zhvillimit, shoqëria 
përcaktohet si tradicionale (arkaike), 
moderne-postmoderne, ose e zhvilluar, në 
zhvillim dhe e pazhvilluar, e pasur-e varfër… 
Shoqëri e zhvilluar në rrafshin ekonomik, 
si rregull quhet ajo që e ka të lartë nivelin 
e GDP-së për frymë të popullsisë. Nga 
këndvështrimi politik shoqëria emërtohet 
demokratike apo autoritariste e diktatoriale. 
Ndërsa K. Marksi, nivelin dhe trajtën 
konkrete të së ardhmes së shoqërisë e shihte 
në thelb, si lëvizje progresive të historisë, 
si emancipim të krejt shoqërisë që kalon 
përmes “çlirimit të punës”, lirisë dhe 
“vetërealizimit të individit”. Por koncepti 
“shoqëri e mirë” nuk është produkt marksist, 
ai e ka zanafillën te filozofët e moralistët e 
lashtë, që nga Zaratustra, Konfuci, Buda 
dhe deri te Platoni, Aristoteli, Kanti etj. 
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Një shoqëri e tillë post-politike në thelbin e 
vet, si rregull nuk ka nevojë për revolucione 
politike me dhunë.

Shoqëria e mirë si lëvizje jo-politike

Nga këndvështrimi i nevojës së 
përballimit të krizës së sotme, flitet madje 
për një “skenar të tretë” që konceptohet si 
bashkim i të gjitha forcave, mendjeve, si 
një lëvizje “jo-politike” e shoqërisë civile 
që e kërkon zgjidhjen e kontradiktave pa 
shkatërruar gjithçka nga themelet, por duke 
zbuluar pikat e takimit, unitetin në diversitet, 
forma bashkëpunimi, mbështetje te filozofia 
e moralit (që arrihet duke kapërcyer atë që 
ndan), për të formuar një model, një qëllim 
ekzistencial, një objektiv konsesual, një 
baraspeshë të dallimeve midis individit dhe 
komunitetit, individit dhe pushtetit. Kjo 
do të ishte shoqëri e vlerave të përbashkëta, 
që merr theks tepër aktual sot kur kemi një 
gjendje kaotike gjithandej, kur gati në çdo 
hap e proces reformimi vihet re çoroditje 
morale, deri dhe një lloj mode për të rendur 
pas së keqes në jetën politike e sociale, në 
marrëdhëniet njerëzore, në arsim e kulturë, 
në media e krijimtari.... Në një rast të tillë, 
koncepti shoqëri e mirë qoftë dhe vetëm në 
trajtën e dëshirës për të ecur drejt pozitives, 
të mirës e racionales do të ishte i mirëpritur 
dhe i dobishëm. Edhe pse si koncept nuk 
shquhet për ndonjë saktësi shkencore. Me 
sa duket këtë kishte parasysh F. Niçe kur 
porosiste: “Mos u bëni të virtytshëm përtej 
mundësive tuaja. Mos kërkoni prej vetes 
asgjë kundër të mundshmes”!

Gjithsesi, koncepti shoqëri e mirë, 
në thelb është i ndryshëm nga të gjitha 
këndvështrimet e mëparshme, është koncept 
social dhe etik që përcaktohet duke u 
nisur nga dihotomia: Mirë-keq. Mbi këtë 
bazë kërkohet që të bëhen edhe analizat e 
raporteve të individit me shoqërinë. Por 
edhe si e tillë mund të shihet në dy nivele: 
A. Shoqëri e mirë si shoqëri shokësh, miqsh 
të mirë, si aftësi për të zgjedhur shokët e 

miqtë, apo si kriter për zgjedhjen e shokëve 
e shoqeve me të cilët do të rrish në klasë, të 
jesh anëtar i një skuadre, brigade në punë, 
i një bashkësie njerëzish në vendbanim 
etj. Këtu e gjen veten Sociometria (Xhon 
Moreno), që përpunoi matricat e matjes 
së socialitetit duke u nisur nga simpatitë, 
antipatitë në raportet njerëzore. Thënë 
ndryshe, shfaqet si zbatim i filozofisë së 
popullit që thotë: “Më thuaj me kë rri, të të 
them se cili je”!

B. Shoqëri e mirë si koncept etik që 
përcaktohet në vartësi të vlerave morale, 
të nevojave të individit për bashkësi, për 
komunitet, që buron nga natyra e njeriut 
si qenie shoqërore. Detyra e civilizimit 
dhe e shoqërisë së mirë është sigurimi i një 
drejtpeshimi të qëndrueshëm midis individit 
dhe bashkësive të organizuara. E kundërta, 
raportet e deformuara që mohojnë lirinë e 
individit dhe bashkësinë e identifikojnë me 
surogato të kolektivizmit, janë tregues i një 
shoqërie të keqe. Nga një këndvështrim i tillë, 
Presidenti Regan e quajti Bashkimin Sovjetik 
“Perandori të së keqes”, kurse drejtuesit 
e Lëvizjes Komuniste Ndërkombëtare e 
quanin SHBA–në “Xhandar ndërkombëtar” 
që kishte po kuptimin e një perandorie të 
së keqes. Ndërkaq, secili për hesap të vet 
e shpallte vendin e tij shoqëri të mirë. Kjo 
flet për relativitetin e koncepteve “Shoqëri 
e keqe”-”Shoqëri e mirë” që përcaktohen 
në vartësi të përmbajtjes së kategorive bazë 
të etikës: “Mirë-keq”, që si të kundërta 
nënkuptojnë dhe përjashtojnë reciprokisht 
njëra-tjetrën. Jashtë kësaj dihotomie e 
vartësie dialektike të kategorive “mirë-keq”, 
e ritheksoj, nuk mund as të përcaktohet dhe 
as të kuptohet e vlerësohet koncepti shoqëri 
e mirë. Sidoqoftë, kjo nuk është thjesht 
e vetëm një çështje e teorisë, por edhe e 
praktikës shoqërore, madje dhe e lëvizjeve 
komunitariste që aktualisht njihen e veprojnë 
mbi bazën e filozofisë së moralit.

Një qasje e tillë nuk mund të mos e vërë 
arsyen në lëvizje për të zbuluar elementët 
dhe vlerat bazë, që në këndvështrimin etik 
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bëjnë të mundur që një regjim, një sistem 
social, një shtet a grup shtetesh, apo një 
komunitet…, të quhen “instrumente” 
të një shoqërie të mirë që reformon 
individualizmin dhe i jep përmbajtje të 
re komunitarizmit (të ndryshëm nga 
kolektiviteti që ndrydh lirinë dhe pavarësinë 
e individit). Përcaktimi që sot për sot haset 
më shpesh është i natyrës politike: po të 
jetë se sistemi apo regjimi politik është 
demokratik, vlerëson aftësinë e individit 
për të mbijetuar në bashkësi, quhet shoqëri 
e mirë dhe e kundërta quhet shoqëri e keqe, 
kur sistemi apo regjimi është diktatorial, 
fashist, që mohon liritë dhe të drejtat e 
individit etj. Ndërkaq, më i saktë do të ishte 
arsyetimi që bën vlerësimin e një shoqërie 
të dhënë mbi bazën e virtyteve e vlerave 
morale të individëve dhe komuniteteve 
të tyre, posaçërisht të vlerave të tilla 
si: liria, e drejta, barazia, solidariteti, 
respekti reciprok, barazpesha në raportet 
individ-bashkësi që rrit ndjenjën e besimit 
kolektiv për reagimin e më pas për ta 
luftuar vendosmërisht të keqen. Më tej, 
nga të gjithë këta elementë apo vlera, të 
arrish të evidentosh më kryesorët, lidhjet 
e bashkëveprimet në mes atyre që krijojnë 
“fizionominë” e një shoqërie të mirë. 
Kuptohet, pa harruar që një shtet a një 
shoqëri e qytetëruar fuqinë e ka te ligji, 
te respektimi i një shoqërie me rregulla 
dhe te komuniteti i përgjegjshëm. Në këtë 
vështrim, shoqëri e mirë është ajo “që 
përkujdeset si për virtytet sociale, ashtu 
edhe për të drejtat individuale” ( A. Etzioni: 
Zbulimi i bashkësisë).

Gjithsesi, për ta quajtur një shoqëri 
të dhënë shoqëri të mirë, themelore është 
“arritja e një rinovimi moral”, vënia në 
harmoni, në ekuilibër apo në drejtpeshim: 
Së pari, të drejtat e individit me përgjegjësitë 
sociale të tij; së dyti, plotësimin e nevojave 
elementare të ekzistencës së shoqërisë 
me kushtet që kërkohen për arritjen e 
një shoqërie të mirë; së treti, qëllimet e 
përbashkëta të komunitetit me veprimet 

e vetëdijshme të anëtarëve që e përbëjnë 
atë; së katërti, rregullimin moral të lidhjeve 
midis anëtarëve të shoqërisë me bindjen 
morale të tyre, që arrihet përmes edukimit, 
kulturës, faktorëve socialë dhe moralë; së 
pesti, vendosje e raporteve miqësore dhe e 
solidaritetit midis njerëzve me mekanizmat 
rregullues për të mbrojtur individët dhe 
autonominë e tyre nga arbitraritetet e 
mundshme të shtetit, apo të instancave 
të tjera të shoqërisë së dhënë; së gjashti, 
respektimi i lirisë së mendimit, i lirisë së 
veprimtarisë shkencore e artistike, mënjanim 
i çdo lloj censure përmes diskursit moral 
dhe forcës së opinionit si formë e mendimit 
universal. Ndër vlerat që mund të quhen 
edhe standarte të një shoqërie të mirë, 
A.Anshtajni përfshinte të Vërtetën, Mirësinë 
dhe Bukurinë, të cilat nuk duhen përfytyruar 
si të pandryshueshme, si një dekor apo ideal 
abstrakt dhe i paarritshëm drejt të cilit lëviz 
njerëzimi pa e arritur asnjëherë atë.

Standarte të tilla, si rregull, i “ndriçojnë 
rrugën nje qenieje të lirë dhe të pavarur”, 
prandaj edhe vlerësohen si paradigma të 
komunitarizmit dhe si objektiv kryesor i 
lëvizjes komunitariste. Këto standarte janë 
edhe një distancim në rrafshin etik nga 
kuptimi i sotëm i formacionit ekonomiko-
shoqëror, që gjithçka e shpjegon duke u nisur 
nga ekonomia si faktor determinues. Në 
rastin e shoqërisë së mirë, tri E-të e sotme: 
Ekonomi-Ekologji-Etikë, përmbysen në: 
Etikë-Ekologji-Ekonomi. Nuk bie faktori 
ekonomik, veçse ndryshojnë prioritetet, 
sepse shoqëria e mirë është një këndvështrim 
i ndryshëm në krahasim me atë me të 
cilin jemi mësuar, është një formacion 
shoqëror që bazohet mbi ndryshime 
substanciale, mbi vënien në drejtpeshim të 
të kundërtave dialektike, të mirëqenies me 
lirinë individuale, të individit me bashkësinë, 
të të drejtave me detyrat, të mundësive me 
realitetin etj. Pa një baraspeshim racional 
midis individit dhe bashkësisë, ndodh ajo 
për të cilën Zaratustra paralajmëronte shumë 
shekuj më parë: “në vetmi rritet ajo që njeriu 
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ka brenda vetes, rritet edhe bisha që ai fsheh” 
(cituar nga: Kështu foli Zaratustra).

Mirëpo vetë koncepti shoqëri e mirë 
është ende mjaft abstrakt, kontradiktor, 
sepse e “mira”, e ritheksoj, është gjithnjë 
relative dhe përcaktohet nëpërmjet të 
kundërtës së vet, të keqes. Më tej, si e 
mira dhe e keqja ndryshojnë në vartësi të 
rrethanave, kushteve konkreto-historike, 
traditave, interesave, edukimit etj., aq sa 
mund të ndodhë që të ndërrojnë vendet, 
ajo që për dikë është e mirë, për një tjetër 
mund të jetë e keqe, apo dhe shumë e keqe. 
Jo rastësisht, rreth kësaj teme në rrafshin e 
filozofisë morale është zhvilluar një luftë e 
pandërprerë konceptesh, idesh, interesash… 
Kjo do të thotë se koncepti shoqëri e mirë 
ka edhe një histori të gjatë formësimi, njohja 
e së cilës është me shumë vlerë, sidomos 
për të kuptuar si kompleksitetin e procesit, 
ashtu dhe përpjekjet e vazhdueshme të 
njerëzimit për ta bërë realitet idealin e një 
shoqërie që jashtë kontekstit politik meriton 
të quhet “E MIRË”. Gjithsesi, është fjala 
për një lëvizje të shoqërisë që nuk ka të 
bëjë aq me mbarëvajtjen e biznesit sesa me 
disa ndryshime apo kushte e teknologji 
sociale që u mundësojnë individëve, 
komuniteteve që të “organizojnë veten e 
tyre”; të balancojnë identitetet e tyre si 
punësues e si të punësuar, si aksionerë e 
si qytetarë, si prodhues e si konsumatorë 
etj., të “veshur” me të drejtën për të 
zgjedhur e ndërruar elitat për menaxhimin 
e ndryshimeve. Një shoqëri të tillë, T. 
Fridman do ta quante jo thjesht shoqëri e 
mirë, por zgjidhje perfekte. Ky term, në të 
vërtetë është edhe më i diskutueshëm nga ai i 
shoqërisë së mirë, sepse në praktikën sociale 
nuk mund të ketë as zgjidhje perfekte e aq 
më pak “shoqëri perfekte”.

Ndërkaq, programimi komunitarist, 
sipas A. Etzionit niset nga dinjiteti i 
njeriut dhe dimensioni social i ekzistencës 
njerëzore, nga njohja e lirisë individuale, 
nga bashkëveprimi autonomi-rregullim 
dhe kujdesi reciprok individ-bashkësi. Në 

këtë sfond e sidomos në “dialogët moralë”, 
koncepti “zëri i moralit” merr konotacionin 
e një apeli për t’i bërë njerëzit që të 
dëgjojnë motivimin e tyre të brendshëm e 
të jashtëm, që të inkurajohen e të besojnë 
se bota e njeriut dhe bashkësitë në të cilat ai 
përfshihet nuk janë të përsosura, por mund 
të përsosen! Qasje të tilla, kuptohet janë 
më tepër pragmatike dhe iu drejtohen një 
audience aktivistësh që synojnë mbrojtjen 
dhe fuqizimin e shoqërisë civile. Në këtë 
mënyrë, A. Etzioni “dëshiron të bëjë për 
shoqërinë atë që bën lëvizja për natyrën” 
(Edward W. Younkin, Amitai Etzioni’s 
Responsive Comunity: A flawed paradigm. 
Montreal, 2001).

Në këtë rrafsh, komunitarizmi do parë 
edhe si një lloj konvergjence e disa prej vlerave 
të qëndrueshme, të krijuara historikisht dhe 
të trashëguara brez pas brezi. Megjithatë, 
nuk mendoj se ka kuptim e vlerë që kërkesa 
për ristrukturimin e bashkësisë dhe të 
komunitetit, për rivendosjen e virtyteve 
qytetare dhe forcimin e bazave morale të 
shoqërisë të quhet “rrugë e tretë”. Në të 
vërtetë, rëndësi ka që komunitarizmi të 
kuptohet si lëvizje mbipartiake, si bazë për 
të vendosur dhe pohuar vlerat kryesore 
të njeriut, por dhe të përgjegjësive të tij 
si qenie shoqërore (pra dhe komunitare). 
Thënë ndryshe, si lëvizje drejt shoqërisë së 
mirë që do të thotë: qeverisje e mirë, jetesë 
e mirë dhe e sigurt, bashkësi aktive, familje 
e mirë, shkollim i mirë, sjellje e mirë dhe e 
virtytshme etj.) Pra, jo si stacion i fundëm, 
rezultat i arritur përfundimisht, apo si një 
shoqëri e dhënë në vetvete dhe e identifikuar 
me vende konkrete. Nga ky këndvështrim, 
lëvizja komunitarianiste e inicuar nga A. 
Etzioni, duhet të konceptohet si lëvizje për 
“rimoralizimin e shoqërisë” mbi bazën e 
vlerave të njohura të barazisë, të drejtësisë 
dhe të solidaritetit. Një lëvizje e tillë bën 
të mundur që njerëz të zakonshëm të 
punojnë së bashku dhe të bëjnë gjëra të 
jashtëzakonshme, deri dhe ribërjen morale 
të njeriut!
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Njeriu - masa e të gjitha gjërave

“Njeriu-masa e të gjitha gjërave”! Kjo 
ka qënë “traseja” mbi të cilën ka lindur dhe 
është zhvilluar filozofia e moralit. Meriton 
analizë të veçantë, sepse kjo përmban edhe 
enigmën e së ardhmes! Po e filloj nga një 
konstatim tjetër historik: Që nga lashtësia 
e deri në ditët e sotme, vështirë të gjesh një 
mendimtar serioz që të mos ketë dashur apo 
të mos jetë përpjekur për t’i bërë njerëzit më 
të mirë! E vërteta spikat tek të gjithë, veçse 
shpesh, me hijeshinë e naivitetin e përrallës 
dhe njëherësh me thellësinë dhe çiltërsinë 
e modelit që ofronin fabulat ezopiane! 
Një e vërtetë tjetër po kaq e “thjeshtë”: 
të gjitha pyetjet që u lindnin njerëzve, 
ishin në thelb të rendit shpirtëror. Ç’është 
njeriu, pse Zoti e ndëshkoi ambicien e tij 
për njohjen e së vërtetës (frut i ndaluar) 
me një jetë të mundimshme e vuajtjesh 
në një botë plot vështirësi në tokë, për të 
fituar ose jo parajsën në qiell pranë Zotit, 
ku çdo gjë është e mirë, madje e përkryer; 
kurse e kundërta, skëterra, vend vuajtjesh 
ku çdo gjë është keq? Pse në të gjitha mitet 
e lashtësisë, temë e përhershme është ajo e 
ndëshkimit për njeriun?

Me interes është në këtë rrafsh historia 
me Kritin, një nga tridhjetë tiranët që 
drejtuan Athinën në vitin 404-403 p.e.s., 
i cili përshkruan një shtet pa shpërblime 
për të mirët dhe pa ndëshkime për të ligjtë, 
të rrëmujshëm, kafshëror e të sunduar 
nga krimi e dhuna. Për t’i dhënë fund një 
gjendjeje të tillë u krijuan ligje ndëshkuese, 
megjithatë njerëzit përsëri vazhdonin të 
kryenin krime fshehtas. Atëhere, ndonjë i 
“shkathët e i mënçur” shpiku për njerëzit 
frikën ndaj perëndive për të ligjtë dhe 
shpërblimin për të mirët në botën tjetër. 
Me një shpjegim të tillë të natyrës praktike, 
Kriti i mençur shtroi dy probleme madhore; 
së pari, problemin e pamjaftueshmërisë së 
ligjit për të vënë rregull e luftuar krimin, 
të keqen; së dyti, problemin e natyrës 
njerëzore që ka nevojë si për ligjet, ashtu 

dhe për vetëdijën morale (duke përjashtuar 
ekzistencën e tyre të mbinatyrshme). Pra, 
bindja se njeriu në të vërtetë është një 
mikrokozmos, është e hershme dhe ka zënë 
vend qëndror në matricat social-kulturore, 
të fesë dhe të filozofisë.

Historikisht, me këtë çështje nisi gara e 
vërtetë për t’u dhënë përgjigje problemeve 
të shtruara. Edhe pse rrugët e qëllimet midis 
fesë dhe filozofisë ishin të ndryshme, të dyja 
në fokus kanë patur njerinë, botën e bëmat 
tij, synimin për ta bërë atë më të mirë: 
filozofia përmes dijes e moralit, feja përmes 
lutjeve dhe frikës nga “ndëshkimi hyjnor”. 
Në këtë rrafsh, këto dy matrica më shumë 
kanë konkurruar se sa kanë bashkëpunuar 
në mes tyre. Kur gjyqtarët i thanë Sokratit 
se do ta shpallnin të pafajshëm (viti 399 
p.e.s.), me kusht që të mos hulumtonte e 
filozofonte më, ai u përgjigj me qetësi se 
kishte qenë perëndia që e kishte urdhëruar të 
këshillonte e të mësonte njerëzit për të mos 
ua vënë veshin pasurisë, lavdisë dhe ndereve, 
por mençurisë, të vërtetës dhe mënyrës si 
mund ta bënin shpirtin më të mirë (Shih 
Platoni: Apologjia e Sokratit).

Filozofi i lashtësisë Sokrati, me 
modestinë e tij karakteristike thoshte: “Unë 
di atë që nuk di asgjë”, realisht për kohën ishte 
njeriu më i ditur e me moralin më të lartë, 
sepse nuk pati aspak frikë të përballej me 
vdekjen në emër të dashurisë për të vërtetën 
dhe për “demokracinë morale”. Kritikat 
dhe mendimin ndryshe që nxiste Sokrati 
me bisedat e tij në rrugë, sheshe e mjedise 
të tjera publike, meritojnë të vlerësohen si 
pararendëse të përpjekjeve për shoqërinë e 
mirë, e cila sipas tij në qendër duhet të ketë 
“njeriun e mirë”. Sokrati u akuzua si shkelës 
i ligjit dhe i traditave të lashta, vetëm se ai 
kërkoi ndryshimin e tyre në emër të individit 
dhe të bashkësisë së qytetarëve të lirë, që 
duhet të jenë “me virtyte dhe dituri”. Në 
këtë mënyrë, me Sokratin fillojnë të marrin 
një përmbajtje konkrete vlerat morale të cilat 
nuk gjenden në një trajtë të gatshme, por 
duhet të përftohen dhe të zbulohen, sipas 
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tij, në procesin e komunikimit ndërnjerëzor. 
Duhet të mësojmë, thoshte ai, duke iu 
referuar profesionit të mamisë, të nënës 
së tij Finaretes, “për të pritur si mamia 
fëmijën, ashtu dhe virtytin nga shpirti 
njerëzor”, sepse është në natyrën e njeriut 
të mendojë me zgjuarësi dhe të veprojë në 
mënyrë absurde!

Platoni, duke vazhduar më tej këto 
ide të Sokratit u vu në kërkim të një filli 
udhëheqës të tillë si ai i erosit (dashurisë), 
për të mënjanuar indiferencën ndaj jetës 
dhe botës, për t’i hapur rrugën “idealizmit 
praktik” përmes të cilit shoqëria njerëzore 
mund të bëhet më e mirë dhe njerëzit 
të duan njëri-tjetrin. Edhe pse Platoni 
nuk mundi të ishte kaq “praktik” për 
kapërximin e mospërputhjeve të realitetit 
me kërkesat ideale, e rëndësishme është 
që ai shtroi problemin e kundërvënies 
ndaj të keqes, ndaj fatkeqësive dhe të 
“pavërtetave jetësore”, për t’i hapur rrugën 
një lloj rilindjeje apo ribërjeje shpirtërore 
të marrëdhënieve shoqërore dhe të njeriut 
në emër të një bashkëjetese normale. Ide 
të tilla novatore e të guximshme, mund të 
quhen pa frikë se teprohet, pararendëse të 
konceptit shoqëri e mirë.

Ndërkaq, Aristoteli ishte ai që e kuptoi 
më thellë idenë e Platonit mbi harmoninë 
shpirtërore dhe idealizmin praktik. Duke e 
bërë këtë “më tokësore”, ai e vuri theksin 
tek koncepti i “të jetuarit të një jete të mirë”, 
që do të thoshte se qëllimi i jetës nuk duhet 
të jetë as kënaqësia e shqisave e pasioneve 
(hedonizmi), as pasuria apo fama, por 
realizimi i qëllimit, i “funksionit më intim” 
dhe i aftësisë për të arsyetuar! Kush arrin ta 
përmbushë këtë “mision” gjatë jetës së vet, 
ai ka të drejtë, sipas Aristotelit, që ta quajë 
veten të lumtur e të vetërealizuar! Qartësinë 
dhe thellësinë e këtyre mendimeve mund ta 
ketë zili çdo filozof a sociolog i sotëm që 
hulumton për shoqërinë e mirë!

Që nga thellësitë e kulturës së antikitetit 
vjen edhe mençuria sipas së cilës: “Njeriu 
është masa e të gjitha gjërave”. Kjo shprehje 

e thjeshtë në pamje, është komentuar 
në mënyra të ndryshme gjatë historisë 
mijëravjeçare të filozofisë. Pa hyrë në 
natyrën dhe thellësinë e komenteve, mund 
të supozohet se sentenca “njeriu masa e 
të gjitha gjërave”, meriton të trajtohet si 
emancipim shpirtëror i njeriut, si realizim 
i plotë dhe i gjithanshëm i individualitetit 
të tij, që në mënyrë të vetëdijshme synon 
të sintetizojë në veten e vet gjithë pasurinë 
e zhvillimit pararendës. Pa këtë, nuk ka 
kuptim të flitet për shoqëri të mirë, sepse 
duke perifrazuar një shprehje figurative të 
Niall Ferguson-it, “bota do të shndërrohej 
në një Venecie pa gondola”!

Mirëpo, ribërje e njeriut nuk do të 
thotë që të gjithë njerëzit të jenë një ditë 
njëlloj të moralshëm duke zhdukur çdo 
lloj diversiteti, por që individi të formohet 
moralisht për të kërkuar nga vetvetja dhe 
nga të ngjashmit e vet që të gjejnë forca 
për të ndryshuar botën (të tyren dhe të të 
tjerëve), duke u nisur nga një ideal moral. 
Po ashtu, kur flitet për “ribërje morale”, kjo 
nuk duhet përfytyruar si detyrë e posaçme 
e disa predikuesve apo e disa specialistëve 
të çështjeve etike e aq më pak e moralistëve 
“misionarë”. Teza “njeriu masa e të gjitha 
gjërave” që përbën boshtin e filozofisë 
morale, ka parasysh jo emra të përveçëm, 
por “njeriun e përgjithësuar” si një emër 
përmbledhës me ngarkesë morale që ndjen 
“mbi shpinë” brishtësinë e së ardhmes dhe 
ka nevojë për më shumë siguri, besim, për 
një lloj “spirance të sprovuar” që e gjen te 
komuniteti. Për saktësim, nuk bëhet fjalë 
për ndonjë komunitet politik ideal, por për 
atë njerëzor, për atë që quhet “destinacioni 
fundamental i njerëzimit”. Për një substancë 
të tillë Dante Aligieri do të paralajmëronte: 
“Asnjë mos harrojë se asht njeri, / ju le nuk 
keni për t’gjallue si shtasë,/ po për të ndjekë 
virtyt e dituni. (Dante Aligieri: Komedia 
hyjnore. Argeta-LMG, 2006, kanga XXVI, 
vargjet 118-120).

Në këtë vështrim, F. Niçe duke 
folur për jetën “si realitet moral dhe si 
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tërësi e përvojave” formulonte edhe një 
imperativ tjetër kategorik, që i përkthyer 
për sot do të kërkonte nga njeriu modern të 
zhvillojë individualitetin e vet në drejtim të 
universalitetit dhe të ketë kujdes nga rreziku i 
të ndenjurit mënjanë, sidomos kur kërkohen 
modifikime të thella të teorive sociale bazë, 
përfshi dhe Etikën. Nga një ballafaqim sado 
i sipërfaqshëm i këtyre ideve largpamëse me 
realitetin, nuk mund të mos biesh dakord me 
apelin e E. Frommit: “Unë kam besim në 
vetëpërsosjen e njeriut, por dyshoj në se ai do 
të arrijë këtë qëllim, po qe se nuk nuk do të 
zgjohet në kohën më të afërt (Erich Fromm: 
Përtej robërisë së iluzioneve. Fan Noli, 2006, 
f. 140). Në këtë rast, kemi të bëjmë me 
humanizëm të mirëfilltë, njëherësh dhe me 
një shqetësim qytetar që u drejtohet më tepër 
atyre që do të vijnë, brezave të ardhshëm, 
duke u kërkuar: Zgjohuni! Mos injoroni 
çështjet ekzistenciale të botës dhe të njeriut. 
Jo, hendekut moral që ndan vende, breza, 
popuj. Mbajeni njerëzimin në një standard 
të lartë moral….

“Dora e padukshme” 
dhe shoqëria e mirë

Vënia në kërkim të një shoqërie të 
mirë si mjedisi ku do të veprojë e do 
të vetërealizohet njeriu, ka qënë tipar 
karakteristik edhe i iluminizmit, humanizmit 
dhe i filozofisë së kohës së re (Shekujt 
17-18). Çështja u shtrua dhe u trajtua me 
synime të qarta jo aq për vetë konceptin 
shoqëri e mirë, se sa për procesin dialektik 
të formësimit ideor e praktik të saj. Në këtë 
periudhë, në rrafshin filozofik përpjekjet 
u fokusuan, së pari, në zbulimin e “dorës 
së padukshme” që vepron në vetëdijën e 
njeriut, posaçërisht të etikës; së dyti, në 
sqarimin e “mekanizmit” përmes të cilit 
“dora e padukshme” do të bëhej e dukshme, 
do të jepte rezultate konkrete për “ribërjen 
e njeriut” dhe krijimin e shoqërisë së mirë. 
Madje, si një çështje e ndërlikuar, kjo nuk 
mbeti vetëm detyrë e filozofisë. Filozofi dhe 

humanisti francez Montesquie, si element 
bazë për shoqërinë e mirë quante qytetarin 
e mirë e të devotshëm dhe nënvizonte, 
se “që të jesh qytetar shumë i mirë, dhe i 
devotshëm, duhet të jesh në radhë të parë 
njeri me “qëllime të mira”. Pra, elementi 
bazë për një shoqëri të mirë janë qëllimet e 
mira (Vepra, Fryma e ligjeve).

Rouseau, hedh një hap më tej duke e 
lidhur lirinë e individit me “bashkësinë”. 
Njeriu lind i lirë, shkruante Rouseau, por 
kudo është në pranga. Nisur nga një realitet i 
tillë shtypës, ai formuloi apelin për të gjetur 
forma asocimi (bashkësie) të individëve të 
lirë, që ata të mund të mbrojnë me forca të 
bashkuara dinjitetin dhe pronën, duke pasur 
si kusht të vetëm qenien të lirë edhe duke 
u bashkuar me të tjerë. Në thelb, ai zbulon 
e formulon elementin bazë të shoqërisë së 
mirë, nevojën e baraspeshës midis individit 
dhe bashkësisë. Ndërkaq, Rouseau në 
mënyrën e vet i tha “jo” liberalizmit ekstrem.

Kanti e lidh këtë binom me “etikën 
e detyrës”, me vetëdijen e njeriut, me të 
jetuarit e tij “konform ligjit të moralit”. 
Në rastin tonë, kjo meriton një analizë të 
posaçme për ta njohur më thellë linjën etike 
që propozon Kanti, meqenëse në vizionin e 
sotëm përbën themelin e shoqërisë së mirë. 
E rëndësishme është që njeriu zgjedh e mban 
një qëndrim të vetin ndaj asaj që është “e 
drejtë apo e gabuar” dhe bëhet serioz duke 
jetuar sipas ligjit të moralit. Në natyrë, 
sipas Kantit, vepron ligji i shkakësisë, që 
është absolut dhe i përjetshëm. Kjo bën që 
të mos dimë ç’është bota në vetvete (deri 
sa s’ka siguri në njohjen e shkaqeve dhe të 
ligjit të shkakësisë). Dimë vetëm se si bota 
na paraqitet në perceptimet tona (të mijat 
dhe të të tjerëve), por jo “sendet në vetvete”. 
Ndarja: “sendet në vetvete” dhe “sendet 
për ne”. Muri ndarës në mes. Domethënia: 
asnjëherë nuk dimë si janë gjërat në vetvete, 
dimë vetëm si na paraqiten, prandaj detyra 
etike dhe ligji moral bëhen parësorë, se 
njeriu duhet të veprojë, të zgjedhë e të 
ketë siguri. Mund të ishim të projektuar e 
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të ndërtuar ndryshe, mund të kishim një 
aparat tjetër ndijimesh, një koncept tjetër 
mbi kohën e hapësirën? Pa dyshim, por do 
të nisemi nga “të qenët realisht”, nga ndeshja 
me postulate të tilla që të vënë para dilemave 
për të pranuar e besuar diçka që nuk mund 
të vërtetohet. Kapërcimi i vështirësive të 
kësaj natyre, sipas Kantit, realizohet përmes 
“postulatit praktik”, praktikës njerëzore që 
njësohet me moralin njerëzor. Sipas tij, të 
gjithë njerëzit kanë një “arsye praktike” që 
njësohet me inteligjencien, që tregon në çdo 
kohë se ç’është e drejtë dhe ç’është e gabuar 
në fushën e moralit.

Këtu del në skenë ligji moral që ka vlerë 
absolute si edhe ligjet fizike të natyrës. Njeriu 
duhet të ketë siguri për veprimet e veta! E 
megjithatë, siguria që na jep ligji moral është 
specifike: 1. I paraprin çdo përvoje. 2. Nuk 
është i lidhur me ndonjë situatë të zgjedhjes 
morale, pra është formal. 3. Ka vlerë për 
të gjitha shtresat e shoqërisë dhe për të 
gjitha kohët. 4. Ligji moral (brenda nesh) 
të thotë si veprohet në të gjitha situatat. 
5. Ai është “katagorik” ( i detyrueshëm) 
për të gjitha situatat, por dhe “imperativ” 
(d.m.th., urdhërues). Formulimi më tipik i 
këtij imperativi kategorik: “Mos i bëj tjetrit 
atë që nuk dëshiron të të bëjnë ty”! Në këtë 
rrafsh, për Kantin koncepti shoqëri e mirë 
ka më pak doza utopizmi sepse trajtohet si 
një domosdoshmëri ekzistenciale. Në një 
trajtim më analitik, “filozofia praktike” e 
Kantit mund të përmblidhet në këto gjashtë 
“porosi” apo “detyra”: Së pari, kur do të 
bësh diçka, duhet të sigurohesh se dëshiron 
që gjithë të tjerët të veprojnë në të njëjtën 
mënyrë në raste analoge. (Kështu vepron 
sipas ligjit moral që gjendet brenda teje). 
Së dyti, njerëzit nuk janë qëllim në vetvete, 
prandaj duhet që të mos përdorësh veton 
si mjet për të arritur diçka, por të dish 
të zgjedhësh të vepruarit sipas kërkesave 
të etikës. Së treti, njeriu mund të mos e 
dokumentojë dot atë që i thotë ndërgjegjia, 
por gjithsesi, ai e di atë. Prandaj, po të jetë 
se sillesh mirë vetëm për t’u dukur apo 

për t’u bërë popullor, p.sh., si politikani i 
papërgjegjshëm, kjo s’është e moralshme, 
është në kundërshtim me ligjin moral, pra 
dhe me ndërgjegjen tënde (për të evituar 
dyzimet e tilla hartohen kodet etike që 
Kanti i quante “etikë e detyrës”). Së katërti, 
veprimi i drejtë moral duhet të jetë i ndjerë, 
i shoqëruar doemos nga “vullneti i mirë”. 
Kjo, në thelb e bën etikën që të jetë “etika 
e vullnetit të mirë”, e të vepruarit lirisht, 
e ndjekjes së “arsyes praktike” për të bërë 
zgjedhjen morale përkatëse. Ana materiale, 
ekonomike është diçka e jashtme që bazohet 
në ligjet fizike e mund të zgjidhet relativisht 
më lehtë, kurse “reformimi dhe edukimi 
moral” si anë e brendshme, si ndërgjegje, 
është detyra më e vështirë dhe kërkon një 
“ribërje të njeriut”. Së pesti, njeriu nuk është 
vetëm objekt i ligjit moral, por dhe subjekt 
që e bën vetë ligjin të cilit i nënshtrohet. 
Veçse kjo nuk do të thotë se njeriu mund 
të bëjë ç’të dojë. E vërteta është se në çdo 
rast njeriu nuk mund të jetë as i lirë dhe 
as i pavarur në se do të bëjë çfarë të dojë 
e si të dojë, sepse kështu do të bëhej skllav 
i egoizmit apo pavarësisë së tij. Së gjashti, 
në përputhje me një kuptim të tillë të 
etikës, Kanti kërkonte edhe kapërcimin e 
“gjendjes së egër natyrore” të shteteve të 
përfshira nga dhuna e luftrat shkatërruese 
(Traktati Mbi paqen e përjetshme (1795), 
në të cilin argumentohet nevoja e lidhjes 
dhe bashkëkzistencës midis kombeve, për 
të krijuar një rend juridik ndërkombëtar në 
paqe të përjetshme. Kjo mund të arrihet nga 
një shoqëri e mirë që vepron sipas ligjit të 
moralit dhe filozofisë morale. Ja pse ky “ligj 
moral” është quajtur edhe “rregull i artë”, 
pse jo dhe “ndërgjegjia njerëzore”.

Një vizion i tillë filozofik, i ri për fushën 
e shkencave shoqërore, u pasua nga hapa të 
rëndësishëm sidomos për fushën e politikës. 
Ndër të tjera, nën ndikimin e imperativit 
kategorik moral të Kantit filloi të përpunohet 
dhe të përdoret koncepti imperativ kategorik 
politik: (Nga lat. Imperativus-urdhërues). 
Në politikë, ai ka kuptimin e kërkesës 
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universale të pakushtëzuar që shtrohet 
para individëve, grupeve sociale, partive 
dhe lëvizjeve politike, sistemeve politike, 
shteteve dhe bashkësive ndërkombëtare si 
OKB etj. Mbështetja te imperativi kategorik 
politik bën të mundur që interesat private 
të individëve dhe grupeve sociale, të partive 
dhe lëvizjeve politike… t’i nënshtrohen 
arritjes së qëllimit kryesor, programor. Në 
jurisprudence, imperativi kategorik politik 
gjen mishërimin e vet në normën e së drejtës 
që përcakton saktë caqet e detyrimeve të 
subjektit të së drejtës (personit juridik), që 
të realizojë veprimtarinë e vet social-politike 
në përputhje të plotë me ligjin.

Kuptohet, që të realizohet një objektiv 
i tillë i vështirë, imperativi kategorik politik 
kërkon plotësimin të paktën të tre kushteve: 
1. Që formulimi i detyrës politike, prioritare 
për shumicën në situatën e dhënë politike, të 
jetë sa më realist. 2. Që të ketë gadishmëri 
për dialog, për të bërë kompromise që të 
gjithë aktorët kryesorë politikë të mund të 
bien dakord. 3. Që aktorët politikë të kenë 
përgjegjshmëri qytetare, solidaritet, frymë 
bashkëpunimi si dhe respektim të lirive dhe 
të drejtave të njeriut. Studiues të njohur 
të politikës kanë argumentuar se jashtë 
kërkesave të imperativit kategorik politik 
nuk mund të bëhet fjalë për shtet juridik 
dhe për politikë të sukseshme (R. Aron: 
Demokracia dhe totalitarizmi. H. Arend: 
Burimet e totalitarizmit).

Në rrafshin e filozofisë ekzistencialiste, 
imperativi kategorik politik identifikohet 
me dhunën mbi individin, vetëdija e 
të cilit sipas Zh. Pol Sartrit duhet parë 
vetëm si projek dhe si e vetmja çëshje për 
të cilën ia vlen të filozofosh. Për Sartrin, 
njeriu duke qenë “njeri në vetvete”, që 
na kujton “sendin në vetvete” të Kantit, 
shndërrohet në “njeri për veten”, në 
njeri të angazhuar dhe të përgjegjshëm 
vetëm nëpërmjet projekteve ekzistenciale, 
vetëm duke i thënë “jo” së kaluarës, “jo” 
mundësive të kufizuara të së tanishmes,”jo” 
programimeve të bëra për të “nga të tjerët”. 

Ai duhet t’i thotë “po” vetëm të ardhmes 
që zgjedh e skicon nëpërmjet lirisë së vet, 
për të ndryshuar “qenien”. Në këtë kuptim, 
“njeriu është i dënuar të jetë i lirë”! Njeriu 
e konstrukton vetë botën e vet. Nuk ka ç’i 
duhet më tepër! Në një vështrim të tillë 
nuk mbetet vend për imperativin kategorik 
politik. Veçse, ky lloj “individualizmi” është 
arkaik, bie ndesh si me realitetin, ashtu 
dhe me tezën sipas së cilës “një njeri, është 
historia e mbarë njerëzimit”.

Kjo tezë e drejtë dhe tepër e rëndësishme 
që ofrohet deri dhe nga “librat e shenjtë”, 
imponon qasje që kërkojnë më shumë 
argumente dhe fakte në lidhje me kuptimin 
e natyrës së njeriut. Njeriu në përpjekjet e tij 
për t’u bërë më i mirë ndjen gjendje ankthi, 
përjetime të tmershme për vdekjen që sjell 
fundin e jetës së tij dhe natyrshëm do të dijë 
për atë që ndodh apo mund të ndodhë pas 
vdekjes. Fushë e panjohur, pra dhe fushë 
pjellore spekullimesh, domen tërësor i 
besimit dhe i shpresave! Ai dëshiron të jetojë, 
të besojë, të fantazojë, pse jo dhe të shpresojë 
për të ardhmen, për bërjen realitet të 
mistereve! Në realitet nuk e gjen dot. Feja ia 
ofron, por pas vdekjes. Ngushëllim jo i vogël 
për besimtarët. Njerëzit e ditur e mposhtin 
ankthin e origjinës me realizmin e tyre, me 
vështrimin e jetës individuale si hallkë në 
zinxhirin e jetës në përgjithësi, që e bën 
substanciale frymën e komunitarizmit dhe 
të imperativit kategorik moral, formuluar 
nga E. Kanti në Filozofinë praktike.

Shoqëria e mirë - projekt i së ardhmes

Shoqëria e mirë, e ritheksoj, s’është 
thjesht dëshirë për një bashkëjetesë normale, 
apo vetëm një stacion i fundëm i shoqërisë. 
Në këtë rrafsh, natyrshëm lindin pyetjet: A 
është shoqëria e mirë çështje e politikave të 
mira apo edhe çështje e njohjes, e dijeve, e 
teknologjisë dhe informacionit që akumulon 
e përpunon njeriu? Më tej, a është shoqëria 
e mirë utopi e premtim i “parajsës”, apo 
proces dhe mundësi reale? Në raport me 
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individët, grupet sociale dhe forcat politike, 
a ka vend për liri mendimi, për relativizim 
të konceptit shoqëri e mirë? Përgjigja ndaj 
pyetjeve të tilla, para së gjithash ka vlera 
praktike, sepse si dje dhe sot, të gjithë 
politikanët majtas-djathtas, si në vendet e 
zhvilluara ekonomikisht ashtu dhe në ato të 
varfëra dalin me projekte (alternativa) se do 
ta bëjnë shoqërinë më të mirë, më të drejtë, 
pa korrupsion, kurse jetesën e njerëzve më 
të begatë. Realisht, këto dilema imponojnë 
nevojën e analizave të bashkëveprimeve 
midis shoqërisë dhe shtetit, jetës dhe ligjeve, 
shkencave natyrore dhe shkencave shoqërore, 
interesave ekonomike dhe detyrave morale. 
Aq më tepër, kur ka zhvillime që krijojnë 
përshtypjen sikur njerëzimi po shkon me 
hapa të përshpejtuar drejt apokalipsit.

Dilema e Aristotelit që njeriu është 
e vetmja qenie që e di ç’është e mira dhe 
bën keq, vazhdon të veprojë vetëm me 
fare pak përjashtime… Dhuna, si element i 
pandarë i qenies shoqërore vazhdon të ketë 
karakter total, prandaj dhe po shoqëron 
njerëzimin edhe në fazat moderne e 
postmoderne të tij. Me fjalë të tjera edhe 
pse duket sikur spiralja e dhunës është 
disiplinuar, në të vërtetë përshkon të gjitha 
sferat e veprimtarisë jetësore të shoqërisë. 
Luftrat lokale në Lindjen e Mesme, vala 
e refugjatëve që përplaset mbi Europën 
e sidomos intesifikimi i akteve terroriste, 
vërtetojnë se vetë e drejta është gjunjëzuar 
nga dhuna e ngritur në sistem. Për më tepër 
që krijohet ndjesia se shoqëria njerëzore, 
fatalisht nuk mund të ndreqet dhe shoqëria 
e mirë mbetet një iluzion .., M. Prusti për 
një gjendje të tillë do të thoshte “parajsa e 
vërtetë është parajsa e humbur” (Marcel 
Prust: Në kërkim të kohës së humbur). 
Nisur nga një logjikë e tillë, Zh. P. Sartri, e 
ritheksoj, e shpalli vetëdijen dhe ekzistencën 
individuale të njeriut vetëm si projek 
ekzistencial që duhet t’i thotë “jo” së 
kaluarës, “jo” mundësive të kufizuara të 
së tanishmes dhe “po” skicimit të një të 
ardhmeje që e zgjedh vetë. Në këtë kuptim, 

njeriu e konstrukton vetë botën e vet. Sipas 
kësaj logjike nuk mbetet vend për shoqëri 
të mirë, apo për të ardhme në përgjithësi!

Megjithatë, e ardhmja nuk duhet 
përfytyruar si e pa shpresë, apo si “vend pa 
vend e kohë pa kohë”! Për këtë, para njeriut 
të sotëm shtrohet si kërkesë themelore që të 
dijë të lidhë kohët, të shkuarën, të tashmen 
dhe të ardhmen. Një variant i “kthimit të 
përjetshëm” i filozofisë së lashtë indiane 
dhe i vlerësuar shumë nga F. Niçe. Ndërkaq, 
lidhja e kohëve dhe vendosja e raporteve 
të drejta ndërmjet tyre është çelsi “që hap 
çdo derë”, kriteri që nuk e lë njeriun skllav 
të së kaluarës dhe as që të hutohet nga 
ndryshimet e pritshme të së ardhmes. Në 
këtë rrafsh, shoqëria e mirë shfaqet përsëri 
para nesh në formë projektesh kontradiktore, 
por që mundësojnë lirinë e zgjedhjes 
dhe të angazhimit të individit, që synon 
vetërealizimin praktik në baraspeshë me 
komunitetin në të cilin ai është i përfshirë me 
apo pa vullnetin e tij. Këtij individi, gjithsesi 
do t’i vlente shumë një porosi e Niçes vënë 
në gojën e Zarathustrës: “Po përse flas aty 
ku askush s’ka veshët e mi? Prandaj po 
dal e po bërtas në shesh: “Gjithnjë e më 
shpirtvegjël po bëheni, o milet shpirtvogël. 
Po shpërbëheni o dashnorë të rehatisë, të 
komoditetit! Po katandiseni në gërmadha-
për shkak të mizërisë së virtyteve tuaja të 
vogla, për shkak të mizërisë së neglizhencave 
tuaja të vogla, për mizëritë e pajtimeve 
tuaja të vogla me fatin.Tepër i lëmuar, tepër 
rrëshqitës-i tillë është trualli juaj! Po që një 
pemë të bëhet e lartë, i duhet të pushtojë me 
rrënjë të ashpra shkëmbej të ashpër! Gjithnjë 
bëni atë që dëshironi-por, së pari, bëhuni nga 
ata që dinë të dëshirojnë!”

Përfundime

1. Koncepti shoqëri e mirë nuk është 
i ri. Si ideal dhe përmbajtje e filozofisë 
morale, ai mbart në vetvete kontributet e 
mendjeve më të ndritura të njerëzimit, të 
jetës dhe përvojës së brezave të njerëzve 
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që historikisht kanë zëvendësuar njëri-
tjerin. Kurse apeli i shoqërisë së mirë për 
bashkëkohësit është: Mbajeni njerëzimin në 
një standard të lartë moral!

2. Koncepti shoqëri e mirë i aplikuar 
për shoqërinë njerëzore si proces historiko-
natyror, kërkon si kusht sine qua non lidhjen 
dhe bashkëekzistencën midis kombeve për 
të krijuar një rend juridik ndërkombëtar në 
paqe të përjetshme. Kjo mund të arrihet 
vetëm nga një shoqëri e mirë që vepron sipas 
ligjit të moralit dhe filozofisë së moralit. Në 

se njerëzit nuk do të arrijnë të bashkohen 
për të arritur këtë, nuk u mbetet alternative 
tjetër, sipas Kantit, veçse “të bashkohen në 
një varrezë gjigande të përbashkët”.

3. Civilizimi si bashkim popujsh edhe pse 
është në hapat e para, meriton të vlerësohet 
si mundësi reale. Krijimi i një ekonomie të 
vetme globale, apo përvoja integruese si ajo 
e Bashkimit Europian, nuk do të ndiheshin 
të rrezikuara, siç ndodh në ditët e sotme, në 
se do të shndërroheshin nga bashkim tregjesh 
apo shtetesh, në bashkësi popujsh.

Philosophy of Morality and the “Good Society” as a Future Project 
This paper represents an analysis, from the philosophy of morality point of view, of the 

so-called “good society” not only as a concept, but also as a project of the future. Despite the 
negative problems and phenomena (crime, terrorism, trafficking, corruption, etc.), presently 
is being talked about and is worked for a “new humanism of the third millennium”; for 
a socio-economic model of knowledge and information or, for the prospect of a “Good 
Society”. The Movement for a Good Society is seen as a non-political movement that goes 
beyond politics. It is seen as a comprehensive civil society, as a society of common values. 
With a philosophical vision, the author goes through the schools of thought on society, 
from antiquity to today’s communitarians. In this work it is argued that the concept of good 
society, applied to human society, requires - as a condition sine qua non - the connection and 
coexistence among the nations for creating an international juridical order. This can only be 
achieved by a good society that operates under the law of morality and of the philosophy 
of morality. So, “Good Society” can and should really turn into a future project.

Keywords: Good Society, Future Project, New Humanism, Society of Common Values, Law 
of Morals, Philosophy of Morality
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Përmbledhje

Ky hulumtim përshkruan dhe mundohet të sqaroj kthimin permanent të emigrantëve kosovar 
në Kosovë. Sipas statistikave të popullsisë (SAK, 2011), vlerësohet se rreth 30% e popullsisë 
kosovare jeton jashtë Kosovës, që tregon se kemi të bëjmë me një shoqëri emigratore. E, ndërsa, 
kthimi i emigrantëve kosovar në Kosovë në dy dekadat e fundit ishte në shkallë shumë të ulët. 
Mesatarja e numrit të emigrantëve kosovar të kthyer në Kosovë brenda një viti është rreth 
4000 deri 5000 emigrantë, që i bije se kthimi është katër deri pesë herë më i ulët se shkalla e 
emigracionit. Ky studim është realizuar me (N = 500) emigrantë kosovar të cilët jetojnë dhe 
veprojnë jashtë Kosovës. Hulumtimi është fokusuar në qendrimet e emigrantëve kosovar rreth 
kthimit në Kosovë dhe planet e emigrantëve kosovar për kthim permanent në të ardhmen. 
Përmes përdorimit të kornizës teorike të migracionit të kthimit, modeleve analitike dhe analizave 
statistikore, ky studim jep përgjigje në pyetjet hulumtuese: Sa kanë gjasë emigrantët kosovar të 
kthehen në Kosovë?, Cila është periudha kohore kur emigrantët kosovar bëjnë plane për kthim?, 
Cila grup-moshë dhe gjini ka tendencë më shumë për (mos) kthim?, Nga cilat vende pritëse 
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Migrimet e popullsisë nga një 
vend në tjetrin, prej kohësh kanë 
tërhequr vëmendjen e studiuesve 

të disiplinave të ndryshme shkencore, për 
të kuptuar dinamikën, motivet, efektet e 
emigracionit etj. Si rezultat i migracionit 
ndërkombëtar, sot, numër i madh i njerëzve 
nuk jetojnë në vendin e origjinës, duke bërë 
kështu që të ndryshoj kompaktësia kulturore, 
etnike, religjioze dhe, duke krijuar diversitete 
kulturor brenda shteteve imigruese dhe 
shoqërisë globale në përgjithësi. Sipas 
Kombeve të Bashkuara

 
(2013), rreth 

232 milion njerëz ose afro 3.2 për qind e 
popullatës globale jetojnë jashtë vendit të 
tyre. Evropa dhe Azia mbeten ndër vendet e 
synuara më të preferuara duke ofruar strehë 
për rreth dy të tretat e të gjithë emigrantëve 
në botë, ndër të cilët 72 milion migrantë 
ndërkombëtarë në Evropë, dhe 71 milion 
në Azi (UN, 2013). Një ndër shoqëritë me 
shkallë të lartë të migracionit, bënë pjesë edhe 
shoqëria kosovare. Në raport me popullsinë 
rezidente në Kosovë, sipas regjistrimit të 
popullsisë (2011), 21.4% e popullsisë jeton 
jashtë Kosovës (Gollopeni, 2016), mirëpo, 
kjo përqindje nuk merr në konsiderim 
edhe pasardhësit e emigrantëve kosovar të 
lindur jasht kosovës. Sipas vlerësimeve për 
emigrimin midis viteve 1981 dhe 2011, 
Raporti i Zhvillimit Njerëzor i Kosovës 
(UNDP, 2014) vlerëson se ka pasur deri në 
874,000 emigrantë kosovarë.

Kthimi i emigrantëve kosovar në 
Kosovë, mbetet një sfidë e madhe për 
shoqërinë kosovare. Para vitit 2000, Kosova 
ishte një vend në krizë politike dhe ekonomike 
dhe, kthimi i emigrantëve kosovar ishte 
ndërkombëtarisht i papranueshëm. Ata 
gëzonin statusin e plotë të azilantit. Mirëpo, 

një situatë e këtillë ka ndryshuar pas vitit 
1999. Që nga viti 1999 deri më 31 gusht 
2012, janë kthyer përmes IOM vullnetarisht 
200,591 individë. Numri më i madh është 
kthyer nga Gjermania 42.5% (85,027), 
Zvicra 17.3% (34,583), Austria (3.9%), 
Norvegjia (3.6%), Belgjika (2.9 %), 
Mbretëria e Bashkuar (2.2 %), Holanda 
(2.1%) etj (Qeveria e Kosovës, 2013). 
Bazuar në këto shifra, mund të supozohet 
se një mesatare prej 4.000 deri në 5.000 
banorë në vit kthehen në Kosovë. Nga 
numri i përgjithshëm i të kthyerve, 70 
për qind u deportuan ose u detyruan të 
ktheheshin duke treguar një nivel të ulët 
të gatishmërisë për kthim, që është disi 
ndryshe nga ajo që mbështetet në të dhëna 
të tjera dhe sondazhet e opinionit (UNDP, 
2014). Numri i të kthyerve gjatë vitit 2015 
ishte 18,862 individ (ASK, 2016) ose, rreth 
katër herë shkalla e kthimit ishte më e ulët 
se sa e emigracionit, për të njejtën periudhë 
kohore. Në bazë të dhënave vjetore, sipas 
strukturës gjinore dhe moshës, nga shtetasit 
kosovarë të kthyer gjatë vitit 2015, 73% 
ishin të gjinisë mashkullore, ndërsa 27% 
të gjinisë femërore. Të dhënat tregojnë një 
rritje shumë të dukshme në përqindjen e 
femrave nga 20% sa ishin në vitin 2014 në 
27% në vitin 2015, por, përsëri përqindja 
më e madhe e të kthyerve (73%) janë 
meshkuj të moshës ndërmjet 18-34 vjeç 
dhe qe kanë qëndruar më pak se gjashtë 
muaj në shtetet evropiane (ASK, 2016) për 
shkaqe sociale dhe ekonomike. Sa i përket 
shpërndarjes etnike të personave të kthyer 
vullnetar të asistuar nga IOM, në vitin 2015 
vërehet një rritje e dukshme në përqindjen 
e të kthyerve vullnetarë shqiptarë nga 64% 
në vitin 2014, në 90,0% në vitin 2015 dhe 

emigrantët kosovar kanë gjasë më të mëdhe për kthim? dhe Cilat janë arsyet emigrantëve kosovar 
për moskthim në Kosovë? Rezultatet e hulumtimi na bëjnë të qartë se rreth 50% e emigrantëve 
kosovarë nuk planifikojn kthimin në Kosovë ndërsa, nga rreth 50% e emigrantëve kosovar që 
planifikojn kthimin, 75% planifikojnë kthimin në Kosovë pas 10 vite e më shumë. 
Fjalë kyçe: Migrimet, rikthimi, Kosova, grup-mosha, gjinia, vendi pritës. 
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rënie të përqindjes së numrit të kthyerve të 
komunitetit RAE nga 22% ne vitin 2014, 
në 8,5% në vitin 2015. Kthimi i imigrantëve 
kosovar është rritur (2015) për arsye të 
rritjes së numrit të emigrantëve kosovar vitet 
e fundit (2014/’15). 

Kthimi i migrantëve kosovar u bë i 
mundur përmes dy formave: a) kthimit 
vullnetar dhe b) kthimit të detyrueshëm. 
Emigrantët kosovar të kthyer vullnetarisht 
në vendin e origjinës, janë kthyer me 
shpresë se pas çlirimit të Kosovës (’99) do 
të ketë zhvillim socio-ekonomike; do të 
ketë një mirëqenie më të mirë individuale, 
familjare dhe shoqërore. Mirëpo, pritjet e 
emigrantëve nuk u realizuan dhe kthimi 
për në vendin e origjinës nuk zgjati shumë 
pas çlirimit të Kosovës (1999). Më pas, 
ndryshoj gjithçka. Në bazë të statistikave 
që na japin institucione relevante, nga 
numri i emigrantëve të kthyer në Kosovë, 
të pakënaqur me situatën socio-ekonomike 
dhe politike dhe emigrantët që nuk arritën 
të përshtaten me rrethanat e reja në vendin 
e origjinës, migruan përsëri. Situata e rënd 
sociale dhe ekonomike në Kosovë, dhe 
ndryshimet e mëdha në mënyrën e jetesës 
nga vendi pritës me atë të origjinës, u bënë 
ndër faktorët kryesor që shtynë emigrantët 
kosovarë të migrojn përfundimisht nga 
Koosva. Madje, kjo situatë e krijuar ndër 
vite, u bë e papranueshme jo vetëm për 
emigrantët e kthyer në vendin e origjinës, 
por edhe për shumë qytetar kosovar të cilët 
nuk gjetën perspektivë në Kosovë. 

Në vjeshtën vitit 2014 dhe fillimin e vitit 
2015, çdo ditë, autobusët mbusheshin me 
qytetar kosovarë pa dallim moshe a gjinie, 
për të migruar në drejtim të Evropës dhe 
më gjerë (Gollopeni, 2016). Më shumë se 
100,000 njerëz mund të kenë kaluar ilegalisht 
kufijtë e BE-së në një periudhë kohe shumë 
të shkurtër. Vetëm në Gjermani, më shumë 
se 20,000 Kosovarë arritën në tre muajt e 
parë të 2015-tës (krahasuar me rreth 1,400 
të ardhur në të njëjtën periudhë në 2014) 
(Möllers, Judith; Arapi-Gjini, et al., 2015). 

Një situatë e këtillë e migracionit dhe 
mungesa e studimeve të migracionit të 
kthimit kosovarë, kanë qenë motiv për ne 
që të realizojmë këtë studim. Ky studim e 
hulumton më tej këtë çështje duke realizuar 
një pyetësor me emigrantë kosovarë (N = 
500) që jetojnë jasht vendit, qendrimet e 
kthimit të të cilëve shqyrtohen në bazë të pesë 
teorive të migracionit: teoria e integrimit 
socio-kulturor, teoria e transnacionalizmit, 
teoria strukturore, ekonomia neoklasike dhe 
ekonomia e re e migrimit të fuqisë punëtore. 
Pyetësori dhe metodologjia e përdorur 
janë përshkruar para se të paraqiten gjetjet 
kryesore të hulumtimit, dhe këto pasohen 
nga përfundimi dhe diskutimi.

2. Korniza teorike e migracionit të kthimit 

Nga gjysma e dytë e shekullit XX, 
migracioni i kthimit ka qenë objekt i qasjeve 
të ndryshme studimore. Hulumtimi i 
migracionit tradicionalisht është fokusuar 
në emigracionin në vendet perëndimore, 
ka një literaturë në rritje rreth migrimit të 
kthimit (Constant, Massey 2002, Cassarino 
2004, de Haas, Fokkema 2011, Car-ling, 
Pettersen 2014). Disa nga këto studime 
përqendrohen në migracionin aktual të 
kthimit, të tjerët shqyrtojnë qëllimet e 
kthimit të migrantëve të mëparshëm. 
Studiues dhe profesionist të ndryshem 
e përkufizojnë migracionin e kthimit në 
lidhje me kohën dhe hapësirën dhe, në këtë 
mënyrë edhe hasim dallime të theksuara 
ndërmjet kthimit të përkohshëm dhe të 
përhershëm (Agunias, 2006). Përkufizimi i 
Gmelch nuk përmend mundësinë e kthimit 
të përkohshëm si një ndërprerje në mes të dy 
periudhave të punës jashtë vendit. Ndërsa, 
Organizata Ndërkombëtare për Migracionin 
ofron një përkufizim i cili bazohet në 
periudhën e qëndrimit në emigracion 
dhe në formën e kthimit. Migracioni i 
kthimit përkufizohet “si lëvizja e një personi 
i cili kthehet në vendin e tij të origjinës ose 
të rezidencës së përhershme pasi ka kaluar të 
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paktën një vit në një shtet tjetër”(IOM, 2011, 
f.86). Gjithashtu, ky përkufizim përjashton 
format e migrimit qarkullues ku kthimi 
është pjesë integrale e ciklit migrator, si 
dhe kthimet e përkohshme apo ato virtuale. 
Studimi jonë është fokusuar në hulumtimin 
e migracionit të kthimit të përhershëm në 
vendin e origjinës (Kosovë) përmes pyetjeve 
hulumtuese të lartëpërmendura. 

Për të analizuar se çfarë e bënë kthimin 
të suksesshëm vijnë në ndihmë modelet 
teorike mbi migracionin e kthimit të cilat 
analizojnë variabla të ndryshme të kthimit, si 
motivet, përmasat, apo dinamikat e tij. Vlera 
e shtuar e modeleve teorike në këtë studim 
qëndron në faktin që ato pasqyrojnë të gjithë 
larminë e faktorëve që ndikojnë procesin e 
kthimit dhe që duhet të kihen në konsideratë 
gjatë shqyrtimit të kësaj tematike. Siç do ta 
shohim, secila perspektivë ofron supozime 
specifike për përcaktuesit e qëllimeve 
të kthimit të emigrantëve, të cilat do të 
testohen në këtë studim. 

Teoria e integrimit socio-kulturor 
(SIT) parashtron një lidhje negative midis 
integrimit socio-kulturor të emigrantëve 
dhe qëllimeve të kthimit. “Integrimi socio-
kulturor” mund të kuptohet në kuptimin 
e identifikimit me vendin pritës, kontaktet 
sociale me qytetarët amë, pjesëmarrjen në 
institucionet sociale të vendit mikpritës 
dhe të folurit e saj (Snel, Engbersen, 
Leerkes 2006, de Haas, Fokkema 2011). 
SIT gjithashtu supozon një lidhje negative 
midis kohëzgjatjes së qëndrimit në vendin 
e destinacionit dhe qëllimeve të kthimit. 
Migrantët me qëndrim më të gjatë, 
integrohen në vendin pritës, dhe kësisoj 
kthimi bëhet më i vështirë në praktikë (sa 
i përket kostos financiare dhe emocionale) 
dhe aq më shumë ata janë të prirur të 
zgjidhin përherë. Sipas kësaj teorie, sa më 
i lartë të jetë integrimi socio-kulturor i 
imigrantit në shoqërinë pritëse, mundësitë 
për kthim në vendin e origjinës zvogëlohen. 
Shumë autor (De Haas, Fokkema et. al) 
kanë gjetur një lidhje negative ndërmjet 

nivelit të integrimit socio-kulturor dhe 
qëndrimit për kthim. Shumica e studimeve 
gjejnë raportin e pritshëm negativ mes 
kohëzgjatjes së qëndrimit dhe migracionit 
të kthimit (Borjas 1989; Dustmann 1993; 
Ëaldorf 1995; Constant, Massey 2002: 
19; Jensen, Pedersen 2007). Carling dhe 
Pettersen (2014) kombinojnë integrimin 
socio-kulturor dhe lidhjet transnacionale të 
emigrantëve. Ata konstatojnë se migrantët 
me integrim të fortë socio-kulturor dhe 
lidhje të dobëta transnacionale janë më pak 
të prirur për t’u kthyer. Synimet e kthimit 
janë më të përhapura midis migrantëve me 
lidhje të forta transnacionale dhe integrim 
të dobët socio-kulturor (Grazhdani, 2015).

Modeli strukturor (MS) shkon përtej 
modelit neoklasik dhe atij të ekonomisë së 
re të migrimit të punës, sepse e ekzaminon 
kthimin duke marë në konsideratë 
perspektivën individuale të të kthyerit 
si dhe faktorët socialë dhe institucionalë 
në vendin e origjinës. Cassarino (2004, 
f.258) duke ju referuar Cerasse (1974) 
argumenton se dështimi apo suksesi i të 
kthyerit analizohen duke lidhur realitetin 
në vendin e origjinës me pritshmëritë 
e të kthyerit. Sipas tij, katër llojet e të 
kthyerve të identifikuara nga Cerasse, që 
përfshijnë kthimin prej dështimit të planit 
migrator, kthimi prej konservatorizimi, 
kthimi prej daljes në pension, dhe kthimi 
prej inovacionit, “pasqyrojnë një përpjekje 
se si faktorët situacionalë dhe institucionalë 
në vendin e origjinës duhet të konsiderohen si 
parakusht për të përcaktuar nëse një përvojë 
kthimi është dështim apo sukses”. 

King (2000) gjithashtu tenton të 
avancojë më tej modelin strukturor duke 
analizuar vendimarjen për kthim në raport 
me perspektivën personale të emigrantit dhe 
faktorët shtytës dhe tërheqës drejt kthimit 
të cilët mund të përfshijnë edhe ngjarje 
politike dhe ekonomike në nivel makro. Ai 
fokusohet si në faktorët tërheqës në vendin 
e origjinës ashtu edhe në faktorët shtytës në 
vendin pritës dhe argumenton se emigranti 
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mund të kthehet për një sërë arsyesh sociale, 
ekonomike dhe politike apo të lidhura me 
ciklin jetësor (IOM, 2000). Në lidhje me 
faktorët socialë, ai thekson ekzistencën 
e mekanizmave shtytës dhe tërheqës, siç 
mund të jenë racizmi në vendin pritës dhe 
veshtirësia për tu integruar ose nostalgjia 
për familjen dhe vendin e origjinës. Faktorët 
lidhur me ciklin e jetës mund të përfshijnë 
kthimin e emigrantit për tu martuar dhe 
krijuar familje, për tu kujdesur për prindrit 
e moshuar, për të arsimuar fëmijët në 
vendin e origjinës, etj. Së fundmi, janë 
motivet politike që në thelb kanë të bëjnë 
me politikën e imigracionit në vendin pritës 
dhe që mund të pëfshijnë ndryshimet në 
politikën për largimin apo kthimin vullnetar, 
etj. Sidoqoftë, King (2000) konkludon 
faktorët tërheqës në vendin e origjinës 
influencojnë më tepër në vendimet për kthim 
se sa influencojnë faktorët shtytës në vendin 
pritës. Kësisoj, përveq tjerash, moskthimi 
i emigrantëve kosovar në Kosovë është i 
ndikuar nga situatë e pavolitshme socio – 
ekonomike në Kosovë. 

Teoria Transnacionaliste (TT), më 
shumë se sa një model, përfaqëson një 
përpjekje për të formuluar një kuadër teorik 
dhe konceptual për të kuptuar më mirë 
lidhjet e forta sociale dhe ekonomike mes 
vendeve pritëse dhe atyre të origjinës në 
rastin e migracionit të kthimit (Cassarino, 
2004). Në pajtim me transnacionalistët, 
të kthyerit përgatisin riintegrimin e tyre 
në shtëpi përmes vizitave periodike dhe të 
rregullta në vendet e tyre të origjinës. Ata 
mbajnë lidhje të forta me shtetet e tyre në 
shtëpi dhe dërgojnë periodikisht dërgesat 
në familjet e tyre (Cassarino 2004). 
Cassarino (2004) argumenton se kthimi 
ndodh vetëm kur janë mbledhur burime të 
mjaftueshme, financiare dhe informacioni, 
dhe kur kushtet në vendin e origjinës 
perceptohen si të favorshme. 

Në mënyrë të qartë Cassarino (2004) 
ashtu edhe Bimal Ghosh (2000) vë në dukje 
se kthimi ndikohet ndjeshëm nga motivet 

fillestare të emigrimit, nga kohëzgjatja e 
qëndrimit jashtë vendit, dhe në veçanti nga 
kushtet në të cilat ndodh kthimi. Ky model 
e zhvendos vëmendjen nga përqëndrimi 
ekskluzivisht në dimensionin vullnetar të 
kthimit, tek gadishmëria për kthim.

Në linje me këtë teori, lidhjet e forta të 
emigrantit me vendin e origjinës dhe dërgesat, 
kanë ndikim në qëndrimin për kthim.

Teoritë e migrimit ekonomik (NE) 
përmbajnë supozime të ndryshme rreth 
migrimit të kthimit dhe përcaktuesve të 
vendimeve të kthimit (Constant, Massey 
2002, Cassarino 2004, de Haas, Fokkema 
2011, Hołda, Saczuk, Strzelecki, Wyszyński 
2011). Ekonomia neoklasike (NE) shpjegon 
migracionin si rezultat i tregëtimeve 
individuale kosto-përfitim. Cassarino 
(2004) i refrohet modelit neoklasik (NE), 
të këndvështrimit jo-optimist të kthimit 
sepse ky i fundit motivohet kryesisht nga 
dështimi i eksperiencës migratore në terma 
të punësimit dhe fitimit financiar. Motivet 
e emigrimit lidhen tërësisht me përfitimin 
ekonomik dhe emigranti niset nga plane 
afatgjata emigrimi. Migrantët vendosin të 
emigrojnë ose të kthehen në mënyrë që të 
maksimizojnë të ardhurat e pritshme neto 
të jetës (Borjas 1989). Nëse përfitimet e 
pritura të jetës së migrimit (hendeku i pagës 
midis origjinës dhe vendit të destinacionit) 
janë më të larta se shpenzimet (transportimi, 
zgjidhja e parë në vendin e destinacionit), 
migrimi është një zgjedhje racionale. 
Nga kjo perspektivë, pritet që migrantët 
ekonomikisht të suksesshëm do të vendosen 
përgjithmonë në vendin e destinacionit dhe 
përfundimisht do të vijnë bashkëshortët dhe 
fëmijët e tyre nga vendi i origjinës (Erik, 
et al. 2015). Sipas kësaj teorie, migrantët 
e suksesshëm kanë tendencë më të lartë të 
qëndrojnë në shoqërinë pritëse ndërsa, të 
tjerët të kthehen në vendin e origjinës. 

Teoria e ekonomive
 
të reja të migrimit 

të punës (NELM), ka një qëndrim ndryshe 
rreth migracionit të kthimit. Sipas NELM, 
kthimi përfaqëson një rezultat logjik pasi 
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emigrantët realizojnë qëllimet në lidhje me 
planin migrator, sepse ky i fundit rrjedh nga 
një strategji e mirëllogaritur, dhe jo thjesht 
si rezultat i konsideratave tërësisht altruiste 
të emigrantit (Stark & Bloom, 1985, f.174). 
Emigrantët zakonisht largohen për periudha 
të kufizuara kohore për të përmbushur caqe 
të caktuara të të ardhurave. Emigrantët të 
cilët kanë ruajtur dhe dërguar kapital të 
mjaftueshëm financiar ose njerëzor për të 
realizuar planet e tyre të investimeve pritet 
të kthehen. NELM e sheh migracionin e 
kthimit jo si ‘dështim’ (siç bën NE), por më 
tepër si një tregues i suksesit ekonomik (de 
Haas, Fokkema 2011: 759).

Gjetjet e Constant dhe Massey (2002: 
27) janë më të qëndrueshme me NE se 
sa me NELM: migrantët me punësim të 
rregullt me kohë të plotë kanë më shumë 
gjasa të qëndrojnë; papunësia ose punësimi 
i margjinalizuar parashikon fuqimisht 
migracionin e kthimit. Gjithashtu, gjetja e 
tyre që dërgimi i remitancave është i lidhur 
fort me migracionin e kthimit është - sipas 
mendimit të tyre - lidhur me NELM. Për më 
tepër Constant dhe Massey argumentojnë 
se të dy argumentet ekonomike nuk janë 
as ekskluzive dhe as kundërthënëse. Disa 
emigrantë janë ‘fitues të synuar’ që kthehen 
pas arritjes së objektivit të të ardhurave 
të tyre, të tjerë janë ‘maksimizuesit e të 
ardhurave’, të cilët do të qëndrojnë kur 
ekonomisht të jenë të suksesshm (idem).E 
kundërta me teorinë neoklasike, sipas kësaj 
(NELM) teorie sa më i lartë të jetë suksesi 
ekonomik i migrantit në shoqërinë pritëse, 
shtohen mundësitë për kthim në vendin e 
origjinës. Sipas NELM, kur këto qëllime 
të lidhura me migracionin janë arritur, 
nuk ka asnjë arsye për një emigrant që të 
qëndrojë jashtë vendit (Stark dhe Levhari, 
1982; Katz dhe Stark, 1986; Cassarino, 
2004). Sipas teorisë së NELM, një tjetër 
motiv për migracionin është relative 
(Stark, 1984, Stark dhe Yitzhaki, 1988, 
Stark dhe Taylor, 1991, Carletto et al.). 
Në të njëjtën kohë, emigracioni nuk është 

vetëm për të përmirësuar të ardhurat në 
terma absolut, por edhe për të rritur të 
ardhurat relative ndaj të tjerëve në vendin 
e origjinës (Al., 2004).

Sidoqoft, Cassarino (2004) na tërheq 
vëmendjen se të dy këto koncepte teorike 
kanë kufizimet e tyre, ndër të cilat, mungesën 
e analizës së motiveve personale të të 
kthyerit, të cilat jo domosdoshmërisht mund 
të lidhen me mirëqenien ekonomike, por 
mund të ndikohen nga një sërë faktorësh 
socialë, ekonomikë dhe politikë si në vendin 
pritës ashtu dhe në vendin e origjinës. 

3. Procesi i hulumtimit, 
instrumenti dhe matjet 

3.1 Procesi i hulumtimit
Studimi i çdo dukurie shoqërore 

mund të kryhet nga këndvështrime të 
ndryshme, dhe për të krijuar një tablo më 
gjithëpërfshirëse të asaj që ndodh, mund 
të përdoren metoda të ndryshme për të 
mbledhur lloje të ndryshme të dhënash 
(Matthews, B; Ross, L., 2010:144). Ky 
hulumtim bazohet në të dhënat e mbledhura 
nga terreni me anë të pyetësorit (N=500) 
të realizuar ballë për ballë, me migrantët 
kosovarë të cilët jetojnë jashtë Kosovës (me 
banim në 22 shtete). 

Hulumtimi është zhvilluar në muajin 
korrik dhe gusht të vitit 2013 dhe 2014 
ku janë realizuar 200 pyetësor, gjersa i 
njëjti hulumtim realizohej me emigrantët 
nga komuna e Suharekës për studime të 
doktoratës nga autori i studimit. Ndërsa, 300 
pyetësor të tjerë janë realizuar në vitin 2016 
(korrik, gusht dhe dhjetor) dhe në janar të 
vitit 2017. Hulumtimi është realizuar me 
emigrantët e grupmoshës mbi 18 vjeç. Në 
hulumtim janë përfshirë të dy gjinitë (femra 
dhe meshkuj), me përfaqësim gjithëpërfshirës 
sa i përket profilit socio – demografik dhe 
me një shtrirje hapësinore (rural – urbane) 
të përfaqësuar sa i përket vendit të origjinës. 
Të dhënat e mbledhura nga terreni janë 
sistemuar dhe analizuar në SPSS 20.
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3.2 Instrumenti 
Anketa kishte gjithsej 55 pyetje. Anketa 

ishte e organizuar në shtatë kapituj. Në fillim 
pyetjet ishin të përgjithshme, rreth profilit 
socio-demografik të migrantit, të cilat 
pyetje na kanë mundësuar për të bërë matjet 
dhe më pastaj, kemi vazhduar me pyetje 
profesionale rreth qëndrimit të kthimit 
të emigrantëve dhe planeve për kthim në 
Kosovë në të ardhmen etj. 

3.3 Matjet 
Variablat e pavarur mund të klasifikohen në 

tri kategori: karakteristikat personale, përvoja në 
vendin pritës dhe përgatitja për kthim.

Qendrimet për kthim - për të kuptuar 
qëndrimet migrantëve për kthimi, janë 
parashtruar tri pyetje kryesore: A planifikoni 
të ktheheni në Kosovë (kthim permanent)? 
Dhe përgjigjet janë grupuar në këtë formë 1) 
Po, 2) Jo, 3) Të tjera. Pastaj, kemi vazhduar 
me pyetjen e radhes, nëse planifikoni 
kthimin në Kosovë, a mund të specifikoni 
kohën kur planifikoni kthimin? Përgjigjet 
janë grupuar si në vijim: 1) 0 – 3 vjet; 2) 
4 – 5 vjet; 3) 6 – 9 vjet; dhe 4) 10 vjet e 
më shumë. Dhe, pyetja e fundit kishte të 
bëjë me respdentët të cilët nuk planifikojnë 
kthimin në Kosovë, pra, për qëllim kishte 
të kuptojmë arsyet kryesore për moskthim: 
Nese nuk planifikoni të ktheheni në Kosovë, 
cila është arsyeja kryesore pë moskthim? Dhe 
përgjigjet ishin grupuar në këtë mënyrë : 
1) Nuk kam kushte për jetesë (banim etj); 
2) Nuk shohim perspektivë për veten dhe 
familjen në vendin e origjinës; 3) Nuk ka një 
ekonomi të qëndrueshme (punësim, etj) në 
Kosovë; 4) Të tjera. 

Statusi ekonomik i migrantit – këtu 
janë përdorur tre indikator matës për 
kthimin e migrantit: 1) Statusi i punësimit, 
2) Vendi i punës së migrantit, dhe 3) Niveli 
i të ardhurave mujore të imigrantit. Në të 
parën, migrantët janë pyetur rreth statusit të 
tyre të punësimit në momentin e realizimit 
të anketës, dhe përgjigjet ishin kategorizuar 
si: 1) Po (i/e punësuar); 2) I punësuar me 

orar jo të plotë; 3) Jo (i/e papunë); 4) Të 
tjera. Në kategorinë e dytë, janë migrantët 
të punësuar sipas sektorëve, dhe përgjigjet 
janë grupuar në këtë formë: 1) I punësuar 
në institucione / organizata shtetërore – 
publike; 2) I punësuar në institucione / 
organizata private; dhe 3) Të tjera (përgjigje 
alternative). Në kategorinë e tretë, ishin 
migrantët sipas lartësisë së të ardhurave, dhe 
përgjigjet ishin klasifikuar si vijon: 1) Më 
pak se 1000 euro; 2) 1001 deri 2000 euro; 
dhe 3) Mbi 2001 euro. 

Integrimi socio-kulturor – në këtë rast 
kemi përdor dy indikator matës: 1) Gjuha 
e komunikimit në familjen e migrantit 
në vendin pritëse; dhe 2) Vetdeklarimi i 
migrantit rreth integrimit në shoqërinë 
pritëse. Në pyetjen e parë, përgjegjeja është 
kategorizuar në: 1) Gjuha amtare (e vendit 
të origjinës); 2) Gjuha e vendit imigrues; 
3) Në kombinim (të dyja); 4) Të tjera. Në 
pyetjen e dytë, përgjigjet janë kategorizuar 
në: 1) Po (jam integruar plotësisht); 2) 
Jo (nuk jam integruar); 3) Mesatarisht i 
integruar; 4) Nuk e di. 

Aktivitete transnacionale – tre indikator 
janë përdorur në matjen e aktiviteteve 
transnacionale. Indikatori i parë ka të bëjë 
me pyetjen: Sa shpesh (brenda vitit) e 
vizitoni vendin e origjinës? Dhe përgjigjet 
janë kategorizuar në këtë formë: 1) Më 
shpesh se dy herë breda vitit; 2) Dy herë 
brenda vitit; 3) Një herë në vit; 4) Përgjigje 
të tjera. Pyetja e dytë kishte të bëjë me: Si 
i mbani kontaktet me vendin e origjinës 
(Kosovë)? Përgjigjet janë kategorizuar 
si në vijim: 1) Përmes mediave (TV dhe 
Radio) elektronike dhe të shtypura; 2) 
Internetit; 3) Telefonit; 4) Të gjitha (si 
më lartë); 5) Përgjigje të tjera. Dhe, pyetja 
e tretë kishte të bëjë me dërgesat: A i 
ndihmoni financiarisht anëtarët familjes 
(gjerë) në vendin e origjinës? Përgjigjet janë 
kategorizuara në këtë mënyrë: 1) Po; 2) Jo; 
3) Ndonjëher (rrallë); 4) Përgjigje të tjera. 

Kohëzgjatja e qëndrimit – kohëzgjatja 
e qëndrimit në vendin pritës, është matur 
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koha e përgjithëshme e imigrantit e kaluar 
në vendin pritës. Kohëzgjatja e qëndrimit 
të imigrantit në vendin pritës është matur 
në vite përarësye se respodentët me më pak 
se një vit kohëqendrimi jashtë vendit të 
origjinës nuk kemi intervistuar. Mesatarja e 
kohëzgjatjes së qëndrimit në vendin pritës 
është 30 vjet.

Karakteristikat personale – analiza 
fokusohet në veçoritë demografike të 
respodentit siç janë: gjinia, mosha, niveli 
i edukimit dhe origjina. Meshkujt janë 
kodifikuar me (0), femrat me (1). Mosha 
e respodentëve është mbi 18 vjeç. Nivelet e 
shkollimit janë ndarë në shtatë kategori: 1) 
I paarsimuar (nuk din shkrim / lexim); 2) 
Shkollimi jo i plotë fillorë; 3) Shkollimin 
fillor të përfunduar; 4) Shkollimin e 
mesëm; 5) Me studime universitare 
(bachelor, master, phd); 6) Nivele të tjera të 
shkollimit. Origjina i referohet vendbanimit 
të prejardhjes (rural – urban). 

4. Rezultatet empirike 

4.1 Karakteristikat personale të 
respodentëve 

Në hulumtim janë përfshirë emigrantët 
kosovar që jetojnë në 22 shtete të ndryshme 
të botës (Gjermani 29%, Zvicër 30%, 
Austri 3%, Itali 16%, Slloveni 3%, SHBA 
2%, Suedi 6%, Angli 2%, etj). Nga numri 
i përgjithshëm i emigrantëve të përfshirë në 
studim, 0.8% e emigrantëve kanë migruar 
për herë të parë në vitin 1951-1970, 4% 
kanë migruar vitin 1971 – 1980, 18.6% 
kanë migruar në vitin 1981 – 1990, 46.3% 
kanë migruar në vitin 1991 – 2000, dhe, 
30.3% e emigrantëve kosovar të përfshirë 
në studim kanë migruar pas vitit 2001. Në 
hulumtim kanë marrë pjesë të dy gjinitë 
(338 ose 67% meshkuj dhe 162 ose 33% 
femra). Sa i përket popullatës së hulumtuar 
sipas grup-moshave; grupmosha 18 – 34 
vjeç është përfshirë në hulumtim me 35%, 
grupmosha 35 – 64 vjeç është e përfshirë 
me 63% dhe grupmosha mbi 65 vjeç 

është e përfshirë me 2%. Ndërsa, sipas 
nivelit arsimor të respodentëve, kemi këtë 
përfaqësim: 3.6 përqind i/e paarsimuar, 12.7 
përqind me shkollim fillor të pa përfunduar, 
26.8 përqind me shkollim fillor, 44.4 
përqind me shkollim të mesëm, 5.8 përqind 
me fakultet dhe 6.7 përqind përgjigje të 
tjera. Rreth 53.1% e emigrantëve kosovar 
të marr për studim, kishin origjinë nga 
vendbanimet rurale dhe 46.9% me origjinë 
nga vendbanimet urbane (në Kosovë). 
Përfaqësimi i emigrantëve kosovar në 
hulumtim si pas regjioneve të Kosovës, është 
si në vijim: Prishtinë 21%, Prizren 28%, Pejë 
17, Ferizaj 11, Gjilan 8%, Gjakovë 7% dhe 
Mitrovicë 8%. 

Nga ajo që u prezantua më lartë, 
mund të konstatojmë se kemi të bëjmë me 
një gjithëpërfshirëje, me variacione sipas 
përfaqësimit të kategorive të ndryshme 
shoqërore gjë që, na jep një siguri të plotë 
në rezultate të hulumtimit dhe nxjerrjen e 
konstatimeve. Shih tabelen 1. 

4.2 Qendrimet për kthim 
Kthimi i emigrantëve në vendin e 

origjinës përbën një temë mjaft me interes 
për shkencat shoqërore dhe jo vetëm. Në 
bazë të gjetjeve të hulumtimit, kemi të bëjmë 
me një diferencë të lehtë mes qëndrimeve të 
emigrantëve kosovar që planifikojnë kthimin 
dhe atyre që nuk planifikojnë kthimin në 
Kosovë. Shih trafikonin;

Rezultatet  tregojnë se 43.2% e 
emigrantëve kosovar planifikojnë kthimin në 
Kosovë, 49.1% e emigrantëve nuk planifikojnë 
kthimin, dhe 7.7% e emigrantëve kanë 
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përgjigje të tjera. Nga numri i përgjithshëm i 
emigrantëve kosovar (43.2 përqind) që bëjnë 
plane për kthim në Kosovë, kuptojmë se rreth 
75 përqind e kësaj kategorie planifikojnë 
kthimin në Kosovë pas 10 viteve e më shumë.

Diferenca pro et contra kthimit në 
Kosovë kemi edhe sipas grupmoshave dhe 
gjinisë. Një analizë e të dhënave të Bankës 
Botërore zbuloi se më pak femra (6.8 
përqind) sesa meshkujt (11.1) migrantët ka 
gjasa të kthehen në pesë vitet e ardhshme. 
Kur shqyrtohen faktorët që përcaktojnë 
vendimin për kthimin e moshës dhe 
lidhjet me familjet e tyre në Kosovë kanë 
një ndikim të konsiderueshëm tek gratë, 
ndërsa për burrat vendimi ndikohet nga një 
numër faktorësh, duke përfshirë arsimimin 
jashtë vendit; nëse migrimi ka ndodhur 
apo jo për arsye pune; frekuenca e vizitave 
dhe planet për të investuar në Kosovë. 
Migrantët meshkuj dhe femra kanë më pak 
gjasa të kthehen në shtëpi nëse kanë status 
të përhershëm, kanë familje jashtë vendit 
ose kanë qëndruar jashtë vendit për një 
periudhë më të gjatë kohore (UNDP, 2014: 
49). Të gjeturat hulumtimit tonë na 
bëjnë të qartë se 56% e grupmoshës 18 
-34 vjet dhe, 38.8% grupmoshës 35-64 vjet 
të emigrantëve kosovar, nuk planifikojnë 
kthimin në Kosovë. Sa i përket diferencave 
të qëndrimeve “pro et kontra” kthimit në 
Kosovë sipas përkatësisë gjinore, rezultatet 
tregojnë se 51% e gjinisë femërore nuk 
planifikojnë kthimin, 41% e gjinisë femërore 
planifikojnë kthimin dhe 8% kanë përgjigje 
të tjera. Përderisa gjinia femërore (51%) nuk 
planifikojnë kthimin në vendin e origjinës, 
gjinia mashkullore ka një tendencë më të 
theksuar për kthim në vendin e origjinës. Ky 
studim nxjerr në pah se 47% emigrantëve të 
gjinisë mashkullore planifikojnë kthimin në 
Kosovë, 44% nuk planifikojnë kthimin dhe 
9% e emigrantëve kanë përgjigje të tjera. 
Sa i përket kthim sipas vendit të origjinës 
së emigrantëve (rurale - urbane), ekzistonë 
një signifikancë. Rreth 50% e emigrantëve 
kosovar me prejardhje nga viset urbane dhe 

rurale nuk planifikojnë kthimin në Kosovë. 
Dallime të theksuara rreth planifikimit 
për kthim në vendin e origjinës ekzistojnë 
sipas statusit martesor të migrantit. 61% 
e emigrantëve që kanë status martesor të 
pazgjidhur (i/e pa martuar) nuk planifikojnë 
kthimin në Kosovë. Gjithashtu, ekzistojnë 
diferenca “pro et contra” kthimit edhe 
sipas niveleve të arsimimit të emigrantëve. 
Ky hulumtim venë në pah se 72.9% e 
emigrantëve kosovar me arsimim jo të plotë 
fillor dhe arsimim të plotë fillor (55.6%) 
nuk planifikojnë kthimin në Kosovë. Për 
emigrantët me arsimim të mesëm (shkollën 
e mesme), 47.7% nuk planifikojnë kthimin 
dhe, 60.7% e emigrantëve me arsimim 
universitar planifikojnë kthimin kundrejt 
39.3% e emigrantëve të cilët nuk planifikojnë 
kthimin në Kosovë. Sipas anketës së EDG 
(UNDP, 2014, pg. 28) 54.60 për qind 
e emigrantëve kosovar me kualifikime 
profesionale bëjnë plane për kthim ndërsa, 
për kategorinë e emigrantëve me kualifikime 
të ulëta, vetëm 31 përqind e emigranteve 
bëjnë plane për kthim në vendin e origjinës. 

Dallime në qendrime për kthim 
ekzistojnë sipas destinacioneve të migrimit. 
Afërsia e destinacionit të migrimit me 
vendin e origjinës dhe standardi i ulët 
jetësor në shoqërinë pritëse, luajnë një rol të 
rëndësishëm në vendimmarrjen për kthim. 
64.3% e emigrantëve kosovar të cilët jetojnë 
dhe veprojnë në Slloveni, planifikojnë 
kthimin në Kosovë ose emigrimin në ndonjë 
shtet tjetër. Në një situatë të këtillë ka 
ndikuar afërsia e vendit imigrues me vendin 
e origjinës dhe veçanërisht kriza ekonomike, 
politike etj. Në motivet ekonomike, King 
(2000) duke ju referuar Bohning (1979), 
thekson se kushtet ekonomike në vendin 
pritës kanë ndikim në vendimin për tu 
kthyer, sidomos në rastet kur vendi pritës 
përjeton një krizë ekonomike (siç është rasti 
i grekëve, italianëve gjatë krizës së naftës 
në Gjermani dhe më gjerë në mes të viteve 
‘70. E megjithatë ai tërheq vëmendjen për 
të analizuar jo vetëm krizën në vendin pritës 
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por edhe nivelin e zhvillimit në vendin e 
origjinës. Se standardi i ulët jetësor dhe kriza 
ekonomike në vendin pritës ka ndikim në 
kthimin e emigrantit, këtë e vërteton edhe 
situata e kthimit të emigrantëve shqiptar 
në Shqipëri kryesisht nga Greqia dhe Italia 
si pasojë e krizës ekonomike botërore 
(2009) (Grazhdani, 2015) dhe emigrantëve 
kosovarë nga Italia dhe Sllovenia. Kësisoj, 
kushtet socioekonomike dhe politike si 
në vendin pritës ashtu edhe në vendin e 
origjinës, luajn një rol të rëndësishëm në 
vendimmarrjen për ose kunder kthimit në 
vendin e origjinës. Një situatë të tillë na 
e dëshmon edhe gjetjet e hulumtimi tonë 
me kategorinë e emigrantëve kosovar të 
papunësuar (15% të papunë) në vendet 
pritëse, të cilët ndonëse të papunësuar, 56% 
e kësaj kategorie të emigrantëve kosovar nuk 
planifikonin kthimin në Kosovë, dhe deri te 
ky qëndrim (kundër kthimit), vjen si rezultat 
i gjendjes së pavolitshme socioekonomike në 
Kosovë. Më tutje, rezultatet e hulumtimit na 
bëjnë të qartë diferencat pro et contra kthimit 
sipas sektorëve të punësimit në vendin pritës. 
Emigrantët kosovar të punësuar në sektorin 
e arsimit, shëndetësisë dhe administratës 
publike në vendin pritës, kanë një epërsi 
pro kthimit në Kosovë (rreth 55 për qind), 
kundrejt emigrantëve të cilët punojnë në 
sektorët e rënd siq janë: bujqësia, industria 
dhe ndërtimtaria (25 përqind pro kthimit). 
Kjo diferencë e qënedrimeve për kthim, vjen 
në shprehje si rezultat i përgatitjeve të ulëta 
arsimore dhe profesionale për këta të fundit. 
Për më tepër, studimi fokusohet edhe në të 
hyrat (pagën) mujore të emigrantëve kosovar 
në vendet pritëse dhe qëndrimit e tyre për 
kthim në Kosovë. Rreth 50 për qind e 
emigrantëve kosovar që kanë pagë mujore në 
shoqërinë pritëse ndërmjet 1001 – 2000 euro 
dhe mbi 50 për qind e emigrantëve me pagë 
më të vogël se 1000 euro, janë pro kthimit në 
Kosovë ndërsa, për shumicën e emigrantëve 
kosovar që kishin pagë më të lartë se 2000 
euro, ishin kundër kthimit në Kosovë. Pra, 
lartësia e të hyrave mujore individuale dhe 

familjare në shoqërinë pritëse, luan një rol 
të rëndesishem në qëndrimin për kthim. 
Nga ajo që u kuptua më lartë, del se, sa 
më të larta të jenë të hyrat individuale dhe 
familjare në vendin pritës, shkalla e kthimit 
është më e ulët. 

Një element tjeter me ndikim në 
qëndrimin për kthim në vendin e origjinës 
është edhe forma e migracionit - migrimi 
me dhe ose pa familje. Rreth 60 për qind 
e emigrantëve kosovar që kanë migruar me 
familje, nuk planifikojnë kthimin në Kosovë. 
Pra, migrimi me familje rritë mundësinë për 
moskthim në vendin e origjinës. Një rol të 
rëndësishëm në vendimmarrjen për kthim 
luan edhe përbërja sipas numrit të anëtarëve 
të familjes. Familjet emigrante kosovare 
me numër me të vogël (deri 2 anëtar) të 
anëtarëve për familje, kanë tendencë më të 
theksuar për moskthim në vendin e origjinës. 
Ndonëse tradicionalisht shoqëria kosovare 
është edukuar në frymën, të qenit afër njëri 
me tjetrin (vëllai me vëlla), në këtë situatë 
sikur na qon në një drejtim tjeter, është më 
e pranueshme shpërndarja mes anëtarëve të 
familjes pra, disa të ngelen në Kosovë e të 
tjerët në kurbet. Thjeshtë vjen në shprehje 
mbajtja e kontakteve me vendin e origjinës 
dhe ndihma për njëri tjetrin. Dallime të 
theksuara për kthim në vendin e origjinës 
ekzistojnë edhe për emigrantët sipas 
kombësisë së bashkëshortes / bashkëshortit. 
Mbi 60 për qind e emigrantëve që kanë 
kombësi të ndryshme nga bashkëshorti apo 
bashkëshortja, si për burra po ashtu edhe 
për gra, nuk planifikojnë kthim në Kosovë. 

Sa i përket kthimit të emigrantëve 
kosovar sipas vendit të prejardhjes (rural – 
urban), ekziston një signifikancë. 49 përqind 
e emigrantëve kosovar me prejardhje nga 
viset rurale dhe 51 përqind me prejardhje 
nga viset urbane, planifikojn kthimin në 
Kosovë. Ndonëse, migrantët me origjinë 
nga viset rurale kanë arsimim më të ulët, 
e që, pritej të kishte rezultate me të larta 
kontra kthimit (-), në rastin e emigrantëve 
kosovar nuk ndodhi kështu. Në këtë rast, 



   27Social Studies  Vol. 11  No. 2

ndikim mund të ketë pasur investimet 
kapitale të bëra në ekonominë familjare, 
migrimi pa familje dhe elemente të tjera të 
përmendura më lartë. 

4.3 Integrimi në shoqërinë pritëse dhe 
lidhjet me vendin e origjinës 

Në traditën kosovare thuhet: “sa më 
afër syrit aq më afër zemrës”. Me këtë thënie 
po fillojmë shpjegimin e kësaj teme, për të 
bërë një digresion mes asaj që thuhet dhe 
asaj që jep hulumtimi. Dy indikatorët matës 
të marr për analizë në këtë studim (gjuha e 
komunikimit për familjen migrante kosovare 
në vendin pritës dhe vetdeklarimi i migrantit 
për integrimin në shoqërinë pritëse), ka 
rezultuar se: për familjet migrante të cilat 
komunikojnë në gjuhen amtare (shqipe) 
në vendin pritës, rreth 50 për qind e tyre 
planifikojnë kthimin në Kosovë, ndërsa, 
për familjet migrante kosovare të cilat 
komunikojnë në familje në gjuhën zyrtare të 
vendit pritës, rreth 40 përqind planifikojnë 
kthimin dhe, për familjet migrante të cilat 
bashkomunikojnë në të dy gjuhët (të vendit 
të origjinës dhe pritës), më pak se 40 për 
qind planifikojnë kthimin në Kosovë. 
Për familjet migrante kosovare të cilat 
komunikojnë në familje me gjuhën e vendit 
të origjinës, mundësitë për kthim janë më 
të larta kundrejt atyre që komunikojnë në 
gjuhen e vendit pritës. E, ndërsa, niveli i 
integrimit shoqëror për emigrantët kosovar 
në shoqërin pritëse, del të jet i lartë (mbi 
70 përqind). E, në anën tjeter, mbi 50 për 
qind e emigrantëve kosovar të vetdeklaruar 
si të integruar në shoqërinë pritëse, nuk 
planifikojnë kthimin në Kosovë, kurse, mbi 
60 për qind e emigrantëve të cilët e ndjejnë 
veten të pa integruar në shoqërinë pritëse, 
planifikojnë kthimin në Kosovë. 

Përderisa,  rreth 60 për qind e 
emigrantëve që vizitojnë Kosovën një herë 
brenda vitit, kanë qëndrim negativ ndaj 
kthimit në Kosovë, e njëjta nuk vlenë për 
rreth 60 përqind e emigrantëve që e vizitojnë 
Kosovën më shpesh se dy herë brenda vitit, 

e të cilët planifikojn kthimin në Kosovë. 
Vizitat dhe kontaktet e shpeshta me vendin 
e origjinës, shtojnë mundësitë që emigranti 
të ketë qendrim “pro” kthimit në vendin e 
origjinës. Mirëpo, interesimi i emigrantëve 
për të vizituar vendin e origjinës, me kalimin 
e kohës ka tendencë të rënies, dhe kjo situatë 
mund të zvogloj interesimin e emigrantëve 
për kthim në vendin e origjinës në të 
ardhmen. Kjo vjenë në shprehje sidomos për 
grup-moshen e re të emigrantëve kosovar. 

Për shumicën e emigrantëve kosovar, 
kontaktet më të shpeshta me vendin e 
origjinës realizohen përmes mjeteve të 
komunikimit dhe informimit. Mirëpo, në 
qëndrimin për kthim në Kosovë, ndikim 
të theksuar kanë vizitat e drejtpërdrejta 
në Kosovë. Mërgata kosovare është e 
dëshmuar për kontributin e shumanshëm 
të dhënë për kosovën, dhe, në veçanti për 
investimet kapitale dhe remitencat. Rreth 
75 për qind e emigrantëve kosovar ende 
ndihmojnë financiarisht antarët e familjes së 
lënë në Kosovë. Megjithatë, edhe përkundër 
dërgesave për të afërmit në Kosovë, rreth 
gjysma (44 për qind) e emigrantëve kosovar 
të kësaj kategorie nuk planifikojnë kthimin 
në Kosovë. Ndërsa, për emigrantët kosovar 
të cilët nuk i përkrahin financiarisht anëtarët 
e familjes së lënë në Kosovë, më shumë 
se gjysma (56 për qind) nuk planifikojnë 
kthimin në Kosovë. 

Ndikim për kthim në vendin e origjinës 
ka pas edhe kohëzgjatja e emigracionit. 
Interesimi më i lartë për kthim (rreth 70 
përqind) në Kosovë, është për migrantët 
që kanë migruar deri në vitet e 1970 –ta. 
Gjithashtu, pro kthimit janë edhe 60 përqind 
e emigrantëve kosovar që kanë migruar 
deri në vitet e ’80 – ta dhe, 50 përqind 
të emigrantëve kosovarë që kanë migruar 
deri në vitet e ’90, dhe shumë më pak vjen 
në konsiderim kthimi për emigrantët që 
kanë migruar pas vitit ’91 dhe veçanërisht 
për ata që kanë emigruar pas vitit 2000. 
Interesimi kaq i lartë për kthim në vendin 
e origjinës për kategorinë e emigrantëve që 
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kanë migruar para viteve të ’90 – ta, vjen si 
rezultat i asaj se, kjo kategori e emigrantëve 
tash më ka arrit moshën e pensionimit 
ose është para pensionimit dhe sigurisht 
se pjesa më e madhe e kësaj kategorie të 
emigrantëve kanë migruar pa familje dhe 
kanë bërë një jetë të vështirë në kurbet. Ata 
punonin në vende pune të pakualifikuar 
dhe shpesh jetonin në baraka me punëtorë 
të huaj (Dahinden, 2005; Gollopeni, 
B., 2016).Vlen të theksohet gjithashtu 
se kjo kategori e emigrantëve kosovar 
është më shumë konservative dhe akoma 
nuk ka arrit mjaftueshem të integrohet 
në shoqërinë pritëse dhe gjithashtu, kjo 
kategori e emigrantëve nuk ka shijuar 
transformimet shoqërore të ndodhura në 
Kosovën e pas vitit 2000. Ende kjo kategori 
e migrantëve ruan me nostalgji traditën e 
familjes tradicionale kosovare, ku të gjithë 
takoheshin dhe qendronin tek njëra apo 
tjetra familje me ditë të tëra për të kuvenduar 
e kënaqur me njëri tjetrin gjë që, kjo traditë 
tash më nuk ekziston ose ekziston fare pak 
(në vise rurale) në Kosovë. Përveç asaj që u 
përmend, te një numër i konsideruar i kësaj 
kategorie emigrantësh, migrimi ka ndodhur 
për shkaqe politike dhe, kësisoj duke bërë 
që për këtë kategori emigrantësh, ndjenja e 
nacionalizmit të jetë më e lartë. Gjithashtu, 
kjo kategori migrantësh ka bërë investime 
kapitale në Kosovë gjë që, edhe kjo ka 
ndikuar në lidhjen shpirtrotërore me vendin 
e origjinës. Për dallim prej kësaj kategorie të 
emigrantëve, për emigrantët kosovar të cilët 
kanë migruar pas viteve të ’90-ta e sidomos 
për emigrantët pas vitit ’00, interesimi për 
kthim në vendin e origjinës është shumë 
herë më i vogël. Deri te kjo situatë ka 
quar zhgënjimi me gjendjen e pavolitshme 
sociale dhe ekonomike dhe mungesa e 
perspektivës në Kosovë. Me çlirimin (’99) 
dhe pavarësimin (’08) e Kosovës, qytetarët 
ishin të bindur se do të ketë një zhvillim të 
hovshëm social e ekonomik sikurse edhe një 
mirëqenie sociale më të mirë mirëpo, meqë 
kjo e fundit nuk ndodhi ashtu siq kanë pritur 

qyetetarët, migracioni mori hov, migruan 
shumë qytetar kosovar në kërkim të një 
vendi pune dhe një jete më të mirë për veten 
dhe familjet e tyre. 

4.4 Shkaqet kryesore për moskthimin 
në Kosovë 

Shkaktarët apo motivacionet që shtyjnë 
emigrantët kosovar për moskthim në vendin 
e origjinës janë të shumtë, të ndryshëm dhe 
dallojnë në kohë dhe hapësirë andaj, është 
e vështirë të pohohet se ky apo ai është 
shkaktari i vetëm dhe kryesor. Cassarino 
(2004) i referohet modelit neoklasik, i 
këndvështrimit jo-optimist të kthimit 
sepse ky i fundit motivohet kryesisht nga 
dështimi i eksperiencës migratore në terma 
të punësimit dhe fitimit financiar. Nisur nga 
kjo e fundit që Cassarino thekson, shkaktarët 
e moskthimit të emigrantëve kosovar mund 
të klasifikohen në dy kategori: shkaktar 
shtytës dhe shkaktarët tërheqës. Shkaktarët 
shtytës janë të ndërlidhur me gjendjen e 
përgjithshme shoqërore dhe ekonomike 
në vendin e origjinës përderisa, shkaktarët 
tërheqës ndërlidhen me gjendjen shoqërore, 
ekonomike dhe politike në shoqërinë pritëse. 
Pra, në moskthim të emigrantëve kosovar në 
vendin e origjinës, rol të rëndësishëm luajnë 
gjendja rënduar sociale dhe ekonomike, 
mungesa e vendeve të punës dhe shkalla 
e lartë e papunësisë (rreth 30% shkalla e 
papunësisë, 2016) dhe varfërisë (rreth 15% 
varfëri ekstreme, 2016), mos funksionimi i 
mirëfilltë i sistemit të drejtësisë, nepotizmi, 
korrupsioni dhe faktorë të tjerë. Ndërsa, siç 
u përmend më lartë ndikim të theksuar kanë 
edhe shkaktarët tërheqës siç janë: kushtet 
më të mira për jetesë në shoqërinë pritëse, 
gjendje stabile sociale, ekonomike dhe 
politike dhe të tjera. Në motivet ekonomike, 
King (2000) duke ju referuar Bohning 
(1979), thekson se kushtet ekonomike në 
vendin pritës kanë ndikim në vendimin për 
tu kthyer, sidomos në rastet kur vendi pritës 
përjeton një krizë ekonomike (siç është rasti 
i grekëve, italianëve gjatë krizës së naftës 
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në Gjermani dhe më gjerë në mes të viteve 
‘70. E megjithatë ai tërheq vëmendjen për 
të analizuar jo vetëm krizën në vendin pritës 
por edhe nivelin e zhvillimit në vendin 
e origjinës. Ndërsa, modeli strukturor i 
kthimit shkon përtej modelit neoklasik 
dhe atij të ekonomisë së re të migrimit të 
punës sepse ky model ekzaminon kthimin 
duke marrë në konsideratë perspektivën 
individuale të të kthyerit si dhe faktorët 
socialë dhe institucionalë në vendin e 
origjinës. Cassarino (2004) duke ju referuar 
Cerasse (1974) argumenton se dështimi 
apo suksesi i të kthyerit, analizohen duke 
lidhur realitetin në vendin e origjinës 
me pritshmërinë e të kthyerit. Kësisoj, 
pritëshmerit e emigrantëve me realitetin 
kosovar, janë diametralisht të kundërta. 
Gjetjet e hulumtimit tonë na mësojnë se ndër 
shkaqet apo motivet kryesore që shtyjnë 
emigrantët kosovar të moskthehen në vendin 
e origjinës (49.1%) dhe atyre që planifikojnë 
kthimin pas 10 viteve (75%) e më shumë, 
janë gjendja e rënd sociale dhe ekonomike 
në vendin e origjinës më shumë se sa faktor 
të tjerë. Shih trafikonin; 

Studimi nxjerr në pah se shkaqet 
kryesore për moskthim të emigrantëve 
kosovar në vendin e origjinës janë: 50.6 
përqind e emigrantëve kosovar nuk shohin 
perspektivë për vetën dhe familjen e 
tyre në vendin e origjinës, 19 përqind e 
emigrantëve pohojnë se nuk kanë kushte 
për jetesë në vendin e origjinës, 13 përqind 
e emigrantëve pohojnë se nuk ka një 
ekonomi të qëndrueshme në vendin e 

origjinës e cila do të siguroj punësim dhe 
17.3% e rasteve të tjera. 

King (2000) duke tentuar të avancojë 
më tej modelin strukturor duke analizuar 
vendimmarrjen për kthim në raport me 
perspektivën personale të emigrantit dhe 
faktorët shtytës dhe tërheqës drejt kthimit 
të cilët mund të përfshijnë edhe ngjarje 
politike dhe ekonomike në nivel makro. Ai 
fokusohet si në faktorët tërheqës në vendin 
e origjinës ashtu edhe në faktorët shtytës në 
vendin pritës dhe argumenton se emigranti 
mund të kthehet për një sërë arsyesh sociale, 
ekonomike dhe politike apo të lidhura me 
ciklin jetësor (IOM, 2000). Në mënyrë të 
qartë Cassarino (2004) ashtu si dhe Bimal 
Ghosh (2000) vë në dukje se kthimi ndikohet 
ndjeshëm nga motivet fillestare të emigrimit, 
nga kohëzgjatja e qëndrimit jashtë vendit, 
dhe në veçanti nga kushtet në të cilat ndodh 
kthimi. Ky model e zhvendos vëmendjen nga 
përqendrimi ekskluzivisht në dimensionin 
vullnetar të kthimit, tek gatishmëria për 
kthim, e cila ka ndikim të drejtpërdrejtë në 
aftësinë e të kthyerit për të mobilizuar burimet 
në mënyrë autonome dhe rrjedhimisht për tu 
riintegruar. Për moskthimin e emigrantëve 
kosovar në Kosovë, ka pas ndikim gjendja e 
vështirë sociale dhe ekonomike në vendin e 
origjinës dhe kushtet më të mira për jetë në 
shoqërinë pritëse. 

5. Konkluzione dhe Diskutime 

Gjetjet e hulumtimit tregonë se mosha 
mesatare e emigrantëve kosovar është e re (30 
vjet). Mosha e re e emigrantëve kanë kërkesa 
më të mëdha për arsim, për punësim, për 
jetë më të mirë në njërën anë dhe, në anën 
tjeter, integrimi i migrantëve me moshë të 
re në shoqërinë pritëse është më i lehtë gjë 
që, kjo e bënë kthimin e migrantëve kosovar 
në Kosovë akoma më të vështirë. Teoria 
socio – kulturore e migrimit parashtron 
një lidhje negative midis integrimit socio 
– kulturor të emigrantit dhe qëllimit për 
kthim. Ndonëse, kjo teori supozon një lidhje 
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negative midis kohëzgjatjes së emigrantit 
në vendin e destinacionit dhe qëllimit për 
kthim, për emigrantët kosovar që kanë 
migruar gjatë viteve 1970 – ’80, vlenë fare 
pak. Emigrantët kosovar me kohëzgjatje në 
vendin e destinacionit ishin të pakualifikuar, 
bënin punë të rënda, migrimi ishte individual 
(pa familje) dhe integrimi i tyre në shoqërinë 
pritëse ishtë në nivelin më të ulët. Andaj, 
qëndrimi për kthim në Kosovë për këtë 
kategori të migrantëve është pozitiv. Por, 
të njëjtin qëndrim për kthim nuk e kanë 
migrantët kosovar që kanë migruar me familje 
dhe janë integruar në shoqërinë pritëse. 

Gjetjet e hulumtimit tregojnë se 
rreth gjysma e emigrantëve kosovar kanë 
qëndrim negativ për kthimin në Kosovë. 
Për emigrantët kosovar (rreth 50%) që 
planifikojnë kthimin në Kosovë pas 10 viteve 
(75%) e më shumë, kthim sa vjen e bëhet më 
i vështirë. Kthimi bëhet i vështirë për arsye se 
zgjerohet rrethi social në shoqërinë pritëse, 
fëmijët rriten, edukohen dhe punësohen në 
shoqërinë pritëse dhe, distancimi social me 
vendin e origjinës sa vjen e rritet, duke bërë 
kthimin në Kosovë çdo ditë e më të vështirë 
dhe të parëndesishem. 

Gjendja e rëndë sociale dhe ekonomike, 
mungesa e perspektivës në Kosovë dhe 
kushtët më të mira për jetesë në shoqërinë 
pritëse, janë ndër faktorët kryesor për 
moskthimin e emigrantëve kosovar në 
Kosovë. Modeli strukturor i kthimit 
ekzaminon kthimin duke marrë për bazë 
perspektivën individuale dhe faktorët 
social e institucional në vendin e origjinës. 
Kjo situatë më së shumti atakon gjininë 
femërore. Rezultatet sugjerojnë se gjinia 
femore ka qëndrim negativ për kthimi (me 
7 për qind) në Kosovë, kundrejt gjinisë 
mashkullore. Ky rezultat nuk është në 
vijë me gjetjet e autorëve (Gashi, et al) të 
cilët pohojnë se nuk ka dallim gjinor në 
probabilitetin e kthimit të emigrantëve 
kosovar. Ekziston një lidhje negative midis 
moshës dhe probabilitetit të migrantit 
kosovar për tu kthyer. Kjo është në linjë 

edhe me gjetjet e autorëve të tjerë (Gashi, 
et al.). Sa i përket kthimit të emigrantëve 
sipas vendit të origjinës (urbane – rurale), 
ekziston një signifikancë pozitive në mes të 
emigrantëve për kthimit. 

Për emigrantët me status martesor 
të pazgjidhur (61%) dhe ata me status 
të zgjidhur martesor por me kombësi të 
ndryshme të bashkëshortit – ës, interesimi 
për kthim në Kosovë është i ulët. Niveli i 
arsimimit luan një rol të rëndësishëm në 
vendimmarrjen e emigrantit për kthim 
në vendin e origjinës, këtë e vërtetojnë 
edhe gjetjet tona. Në kontrast me gjetjet e 
autorëve të tjerë, hulumtimi jonë sugjeron se 
emigrantët me arsimim superior kanë gjasë 
më të madhe për kthim në Kosovë. Këto 
gjetje janë në vijë edhe me gjetjet e autorëve 
të tjerë (Gashi, et al.). Lidhja pozitive midis 
arsimit dhe probabilitetit të kthimit është në 
përputhje me qasjen e NELM, domethënë, 
migrimi i kthimit është një rezultat logjik i 
një ‘strategjie të llogaritur’ e cila rezulton nga 
arritja e suksesshme e qëllimeve jashtë vendit, 
dmth të ardhurat më të larta, akumulimi i 
kursimeve dhe kapitali njerëzor (Cassarino, 
2004). Ndërsa, emigrantët me kualifikime 
të ulëta kanë qëndrim negativ për kthim në 
Kosovë, dhe kjo vjen si rezultat i pasigurisë 
dhe perspektivës individuale dhe familjare 
në Kosovë. Andaj, duke ditur se emigrantët 
kosovar kanë nivel të ulët arsimor, kur 
ja shtojmë edhe mungesën e vendeve të 
punës dhe gjendjen e vështirë sociale dhe 
ekonomike në Kosovë, gjasat e probabilitetit 
për kthim zvoglohen. Një lidhej negative e 
qëndrimit për kthim ekziston edhe në mes 
të emigrantëve kosovar që punojnë në sektor 
të rënd (bujqësi, industri dhe ndërtimtari). 
Gjithashtu, për emigrantët kosovar me pagë 
më të lartë në vendin pritës, më pak kanë 
interesim për kthim. Ekziston një lidhje 
negative midis emigrantëve kosovar që kanë 
emigruar me familje dhe kthimit. Një lidhje 
pozitive pro kthimit e kemi për kategorinë e 
emigrantëve kosovar të cilët e ndjejnë vetën 
të pa integruar në shoqërinë pritëse. Lidhje 
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pozitive ekziton edhe për emigrantët kosovar 
të cilët e vizitojnë Kosovën dy here e më 
shumë brenda vitit. Duke konfirmuar një 
nga propozimet e teorisë transnacionaliste, 
rezultatet sugjerojnë se sa më i fortë të jetë 
lidhja familjare e një emigranti me vizita 
të shpeshta dhe komunikim të rregullt me   
vendin e tyre të origjinës, aq më shumë ka të 
ngjarë që emigrantët të kthehen.

Afërsia me vendin e origjinës dhe 
standardi i ulët jetësor në vendin pritës, 
luajnë një rol të rëndësishëm në qendrimin e 
emigrantëve për kthim në vendin e origjinës. 
Sa më afër vendi imigrues me vendin e 
origjinës dhe sa më i ulët standardi jetësor 
në vendin pritës, probabiliteti për kthim në 
vendin e origjinës është më i lartë. Ekziston 
një lidhje pozitive për kthim në Kosovë për 
emigrantët kosovar që ndodhen në Slloveni 

dhe Itali, ku si rezultat i krizës globale, e që ka 
ndikuar në humbjen e vendeve të punës dhe 
perspektivës së emigrantëve kosovar në këto 
shtete, ka tendencë më të shtuar për kthim 
në Kosovë por, jo dosmosdoshmerisht. Për 
emigrantët kosovar që gjinden në këto dy 
shtete, më i pranueshëm është migrimi në 
ndonjë shtet tjeter se sa kthimi në Kosovë 
dhe kjo vjen si rezultat i gjendjes së rënd 
sociale dhe ekonomike në Kosovë. 

Përfundimisht, me një situatë të 
vështirë sociale dhe ekonomike në të cilën 
ndodhet shoqëria kosovare, për shumicën e 
emigrantëve kosovar qëndrimi për kthim në 
Kosovë është negativ. Për më tepër, me këtë 
situatë të rëndë sociale – ekonomike në të 
cilën ndodhet Kosova, dhe me liberalizimin 
e vizave për kosovarët, mund të ndodh valë 
e re e migrimit nga Kosova.
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 Emigrantët Kosovar

 N = 500

Qendrimi për kthim % 

Aplanifikoni të ktheheni në Kosovë?  

Po 43.2

Jo 49.1 

Të tjera 7.7 

Pas sa viteve planifikoni kthimin në Kosovë?  

0 - 3 vite 8.1

 4 - 5 vite 10.8

6 - 9 vjet 6.9

Pas 10 viteve 75

Cilat janë arsyet kryesor për mos kthim në Kosovë?  

Nuk kam kushte për jetesë 19.0

Nuk shohim perspektivë për veten dhe familjen në vendin e origjinës 50.6

Nuk ka një ekonomi të qëndrueshme (punësim, etj) në Kosovë 13.0

Të tjera 17.3

Statusi ekonomik i migrantit  

I punësuar  

Po 82.4

Jo 15.2

Me gjysmë norme 1.4

Të tjera 1.0

Vendi i punës  

Arsim ose shëndetësi 7.9

Administratë publike 5.3

Bujqësi 1.2

Industri 17.2

Ndërtimtari 29.6

Tregti 11.9

Tjetër 27.0

Paga mujore  

˃ 1 000 euro 7.6

1 001 - 2 000 euro 39.3

˂ 2 001 euro 53.2

Integrimi socio – kulturor në shoqërinë pritëse  

Cila është gjuha e juaj e komunikimit në familje në vendin pritës?  

Gjuha e vendit të origjinë 67.6

ANEKS 1: Karakteristikat personale;
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Gjuha e vendit pritës 6.8

Te dyja 25.6 

A jeni integruar në shoqërinë pritëse?  

Po 71.9

Jo 13.1

Mesetarisht 14.1

Nuk e di 0.8

Transnacional activities  

Vizitat në vendin e origjinës  

1 herë në vit 35.8

2 herë brenda vitit 31.4

Më shumë se 2 herë brenda vitit 27.6

Të tjera 5.2

Kontaktet me vendin e origjinës  

Përmes mediave elektronike dhe të shtypura 1.6

Internetit 32.4

Telefonit 7.6

Të gjitha si më lartë 57.7

Të tjera 0.6

Dërgesat në vendin e origjinës  

Po 73.6

Jo 12.2

Ndonjëher 12.8

Të tjera 1.4

Kohëzgjatja e qendrimit në vendin imigrues  

Para 1950 0.2

1951 - ‘70 0.6

1971 - ‘80 4.0

1981 - ‘90 18.6

1991 - ‘00 46.3

Pas vitit 2001 30.3

Karakteristikat personale të migrantit  

Mashkull 67 

Mosha  30 vjet

Urbane  51

Edukimi
 5.8 % me studime 

universitare
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Përmbledhje

Dhuna përbën një problem social të rëndë në marr`dh`niet në çift. Ky problem shoqërohet me 
pasoja të thella për të gjithë personat e përfshirë dhe shoqërinë në tërësi. Për një parandalim 
efikas të violencës është e rëndësishme të njihen faktorët e riskut si elemente themelore për të 
evidentuar më pas, në varësi të situatës, aspektet ku mund të ndërhyhet për përmirësime. Nga ana 
tjetër, edhe njohja e faktorëve mbi mundësitë e jetës në partneritet, në respekt dhe në jo-violencë, 
pavarësisht ekzistencës së faktorëve të riskut, përbëjnë baza të shëndosha të një parandalimi 
efikas. Studime të shumta ndërdisiplinare ofrojnë këndvështrime dhe sugjerime të dobishme për 
këtë dukuri komplekse. Ky artikull prezanton disa refleksione lidhur me zhvillimin e praktikave 
efikase në parandalimin e violencës në çift, bazuar në kërkimet teorike dhe në terren. Në fokus 
është studimi i faktorëve psiko-edukativë që favorizojnë sjellje jo-violente në relacionet në cift, që 
lidhen me menaxhimin e konflikteve, me promovimin e shëndetit mendor pozitiv në shkollë, etj.
Fjalë kyç: Joviolenca, faktorë rreziku, parandalimi, rezilienca, strategji ndërhyrjeje.
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Konteksti familiar dhe faktorët e riskut 
të sjelljeve violente në cift 

Sistemi i jetës familiare në vitet e 
fundit ka pësuar një ndryshim të dukshëm, 
duke sjellë modifikime të thella. Violenca 

në cift nuk është një fenomen i ri. Eshtë 
një problem social tepër i rëndë që rrit 
vështirësitë në familje, në punë e në shoqëri 
dhe është shkak për probleme të tjera sociale, 
si abuzime me alkoolin, drogat, probleme 
të shëndetit mendor, kriminalitetin, etj. 
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Për të parandaluar violencën dhe për t’a 
luftuar me efikasitet është e rëndësishme 
të identifikohen relacionet shkak-pasojë, 
që gjenden në themel të saj. Për këtë 
mund të kontribuojnë disiplina të shumta, 
si antropologjia sociale, etnologjia, 
kriminologjia, e drejta, ekonomia, mjekësia, 
neuroshkencat, pedagogjia, psikologjia, 
mediat, religjionet, sociologjia dhe puna 
sociale. Kërkimet themelore dhe të aplikuara 
nxisin kuptimin shumëdimensional të 
parandalimit të dhunës, si dhe ofrojnë 
ndihmesë në hartimin e strategjive 
ndërhyrëse për përmirësime të problemit. 

Violenca merr forma të ndryshme, 
shprehet në kontekste të shumta, me 
nivele intensiteti të larmishme. Sjelljet 
violente si shumë sjellje të tjera njerëzore, 
nuk shfaqen spontanisht. Ato shpesh janë 
pasojë e kushteve të jetës së vështirë dhe 
të vulnerabiliteteve personale. Një kuptim 
i drejtë i sjelljeve violente duhet të marrë 
parasysh kontekstin social dhe familiar në 
të cilin ato zhvillohen. Sjelljet violente janë 
rezultat i akumulimit, i qëndrueshmërisë së 
faktorëve të riskut dhe i pamjaftueshmërisë 
së faktorëve mbrojtës. Studjuesit (Thomet, 
U., Egger, Th., Moser, M., 2011) vlerësojnë 
që nuk ka një shkak unik për violencën në 
cift, por janë një tërësi shkaqesh dhe pasojash 
që ndërveprojnë në nivele të shumta, si 
në atë individual, të relacionit në cift, të 
komunitetit dhe të shoqërisë. 

Në nivelin individual, studimet në lidhje 
me violencën e ushtruar nga burrat mbi 
partneret e tyre gra kanë zbuluar që janë 
karakteristikat e autorit ato që ndikojnë më 
shumë se sa ato të viktimës. Në kuadër të 
këtyre studimeve nuk është analizuar se në 
c’masë ky konstatim vlen dhe për burrat si 
viktima të violencës. Përsa i takon violencës 
së burrave ushtruar ndaj grave, është 
provuar që faktorë të tillë si, “eksperiencë e 
dhunës gjatë fëmijërisë”, “konsum i alkoolit 
dhe i narkotikëve”, bixhozi,“strategji të 
pamjaftueshme për të drejtuar stresin” si dhe 
“sjelljet antisociale dhe krimi jashtë ciftit”, luajnë 

një rol tepër të rëndësishëm në shfaqjet e 
violencës në relacionet e ciftit. Të tjerë faktorë 
risku në nivel individual janë turbullimet e 
personalitetit, problemet psikike, disa tipare të 
personalitetit dhe të kontrollit të emocioneve 
(xhelozia). Ekzaminimi i karakteristikave 
sociodemografike, ekonomike dhe kulturore 
zbulon një korrelacion midis nivelit të 
formimit, moshës, nacionalitetit, të kaluarës 
migratore dhe përkatësisë fetare.

Në nivelin e relacionit në cift, kur është 
fjala për violencën e ushtruar nga burrat ndaj 
grave, duket të jetë një faktor i rëndësishëm 
risku ndarja e pabarabartë e pushtetit në 
cift. Një korrelacion i fortë është vërtetuar 
vecanërisht midis sjelljeve violente dhe 
sjelljeve dominuese dhe kontrolluese tek 
autorët-et e violencës. Gjithashtu, konfliktet 
në cift dhe mënyra e zgjidhjes së tyre luajnë një 
rol të rëndësishëm në shfaqjet e violencës. 
Bëhen faktorë risku edhe fazat kritike të 
jetës, si shtatzania, lindja e një fëmije, ose 
ndarja, faktorë të tjerë të jashtëm të situates 
jetësore, izolimi social i ciftit, etj.

Në nivelin e komunitetit, mungesa e 
mbështetjes sociale nga komuniteti, një 
partner-e apo mjedis familiar që toleron 
violencen, favorizon shfaqjen e saj në cift.

Në nivelin e shoqërisë, ka një numër 
shumë të vogël studimesh përfaqësuese mbi 
ndikimin e mjedisit të gjerë. Ato venë në 
dukje faktin që një realizim i pamjaftueshëm 
i barazisë ne shoqeri ndërmjet grave e 
burrave dhe toleranca përballë violencës 
në përgjithësi, dhe violencës në cift në 
vecanti, janë faktorë që favorizojnë shume 
shfaqjen e kësaj dukurie. Ekzaminimet 
shumëdimensionale mund të zbulojnë 
shumë cështje të pazgjidhura në lidhje me 
katër nivelet e sipërpërmendura të analizës 
dhe me ndërthurjet midis tyre. 

Në kushtet e transformimeve të medha 
të stilit të jetës, shumë aspekte si, afektet, 
seksualiteti, besnikëria, puna, fëmijët, 
stresi, etj, e kanë bërë jetën e ciftit më të 
komplikuar. Individualizmi, stilet liberalë 
kane sjelle ndryshime radikale të sistemit 
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tradicional të bashkëjetesës, duke kërkuar 
sensacione të reja, kënaqje immediate të 
nevojave, etj. Këto stile të reja të jetës 
rrisin pasigurinë. Në fakt, liria dhe siguria 
është e vështirë të pajtohen, por janë dhe 
në një ndërvartësi të ngushtë. Siguria pa 
liri është skllavëri, por dhe liria pa siguri 
është ekuivalente me abandonimin e vetes. 
Kërkimet sociopsikologjike të kohëve të 
fundit tregojnë rëndësinë themelore të 
familjes si një burim parësor të relacioneve 
sociale (De Beni, 2005).

Stabiliteti i familjes në të kaluarën sot 
nuk është më karakteristikë e saj. Sistemi i 
jetës familiare, në vitet e fundit ka pësuar 
një ndryshim të dukshëm, duke sjellë 
modifikime të thella edhe në konceptimin 
e familjes. Rritja e numrit të divorceve 
është prova se si bashkimi në martesë është 
në vështirësi, duke sjellë probleme të reja 
në aspektet edukative dhe të zhvillimit, e 
mbi të gjitha në lidhje me autonominë dhe 
identitetin e të rinjve (Galli, 1997).

Violenca bashkëshortore e ka origjinën 
në një kombinim të faktorëve të ndryshëm 
predispozues, në stilin e atashimit në 
fëmijëri, në ndjenjën e pafuqishmërisë së 
thellë të rrënjosur që në fëmijërinë e parë, 
duke qenë përballë një babai poshtërues që 
mungon ose është pak i dashur, ku fëmija 
e sheh veten të abandonuar, me një nënë që 
nuk është gjithmonë e disponueshme dhe që 
e percepton si shumë të fuqishme, në ndarjen 
e roleve gjinore gjatë të mësuarit social, në 
një shoqëri me prirje patriarkale (Steg, L., 
Buunk, A., Rothengatter, T., 2017). 

Studjues të shumtë i referohen fëmijërisë 
për të hedhur dritë mbi shkaqet potenciale 
të problemeve në cift. Efektet e atashimit të 
fëmijëve në vitet e para te jetes shtrihen dhe 
në mosha të rritura. Individët tentojnë të 
lidhen me një partner intim në atë mënyrë 
si janë atashuar me prindërit e tyre kur 
kanë qenë fëmijë. Për pasojë, marrëdhënia 
e të rriturit mund të vuajë për shkak të 
problemeve të atashimit në fëmijëri. P.sh., 
individët mund të përgjigjen me xhelozi të 

paarsyeshme, jo sepse partneri i tyre është 
ose dëshiron të jetë i pabesë, por sepse 
prindërit e tij i janë përgjigjur në mënyrë 
jo të qëndrueshme nevojave të tij si fëmijë, 
duke dëmtuar besimin tek të tjerët. 

Studimet kanë zbuluar që individët 
me stil atashimi të sigurtë raportojnë 
nivele të larta të kënaqësisë e angazhim në 
marrëdhënie. Ata janë të vërtetë në krahasim 
me individët e preokupuar dhe shmangës. 
Individët me atashim preokupant përjetojnë 
më shumë konflikte në marrëdhëniet 
e tyre, mungesë kontrolli, raportojnë 
tendencë për konflikte që shkojnë në 
ashpërsi dhe janë joefektivë në dhënie të 
mbështetjes. Individët me atashim shmangës 
duken të jenë armiqësorë dhe me përgjigje 
problematike të rënda gjatë konfliktit dhe 
janë më të prirur të mbeten me turinj në një 
pritje, për të marrë mbështetje nga partneri 
i tyre. Për më tepër në kuadër të studimeve 
korrelacionale, psikologët socialë kanë 
evidentuar se si stilet e atashimit ndikojnë 
proceset edhe në marrëdhëniet intime 
(Collins, Feeney, 2000).

Pa s o j a t  e  v i o l e n c ë s  d h e  t ë 
mosfunksionimit familiar tejkalojnë 
riprodhimin e thjeshtë të sjelljeve të tilla. Ato 
krijojnë një mjedis të favorshëm që të lindë 
një konstelacion mendimesh dhe ndjenjash 
që përcaktojnë personalitetin e një dhunuesi. 
Por, fakt është që shumica e fëmijëve të 
brutalizuar nuk bëhen violentë, gjë që tregon 
se modelet e vëzhguara kanë një ndikim 
mbi jetën e ardhshme, pa e përcaktuar atë 
integralisht. Analiza e faktorëve të riskut 
dhe e pasojave të dhunës në cift shërbejnë 
si piketa paraprijëse të punës për hartimin e 
strategjive ndërhyrëse për përmirësime, duke 
u fokusuar në ato aspekte ku shanset për 
ndërhyrje të suksesshme janë më të mëdha. 
Në këtë drejtim, formimi dhe edukimi ka 
një rol të rëndësishëm. Shumë eksperienca 
interesante e stimuluese tregojnë rëndësinë 
e mënyrave të reja për të implikuar familjen, 
shkollën dhe komunitetin në luftën për 
parandalimin e violencës. 
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Faktorë që favorizojnë sjellje 
joviolente në relacionet në cift

Një karakteristikë e violencës është 
provokimi i një tjetër violence. Ajo është 
një zinxhir. Joviolenca mund t’a thyejë 
këtë ingranazh. Kundërviolenca nuk 
kundërshton dhe nuk e lufton violencën, 
sepse bëhet pjesë e saj, duke e ruajtur atë. 
Të zgjedhësh joviolencën do të thotë t’i 
bësh ballë violencës që pëson, të refuzosh 
të veprosh me violencë për violencën, të 
përpiqesh për të ndërprerë zinxhirin e 
sulmeve dhe të hakmarrjeve.

Jo-violenca përfaqëson një filozofi 
dhe strategji për parandalimin e dhunës 
në përgjithësi .  Kultura e jodhunës 
paraqet në thelb një angazhim në favor 
të ndërmjetësimit, të parandalimit dhe 
të zgjidhjes së konflikteve, të edukimit të 
paqes, të të drejtave të njeriut, të tolerancës, 
të pranimit të tjetrit, të kohezionit social, 
të respektit reciprok, etj. Eshtë fjala për një 
kuadër konceptual dhe normativ që synon 
të favorizojë zhvillimin e cdo individi me një 
vetëdije globale dhe me një predispozicion të 
fortë për dialog. Kultura e paqes presupozon 
tërësi të “vlerave, qëndrimeve dhe sjelljeve 
që reflektojnë dhe favorizojnë bashkëjetesën 
dhe ndarjen bazuar në parimet e lirisë, 
drejtësisë dhe të demokracisë, të të drejtave 
të njeriut, tolerancës, solidaritetit, etj.” 
l’UNESCO (A/RES/52/13).

Aplikimi i të gjitha zgjidhjeve që 
lidhen me “kulturën e paqes” dhe të 
“joviolencës” favorizon parashikimin e 
konflikteve, zgjidhjen e problemeve me 
anë të dialogut e të negociimit, shmangien 
e violencës. Kur flitet për joviolencën ka 
rëndësi të dallohet midis kërkesës filozofike 
për joviolencë dhe strategjisë së veprimit 
joviolent. Si parim filozofik joviolenca ka 
të bëjë me kuptimin, ndërsa si metodë 
veprimi ka të bëjë me efikasitetin. Para se 
të jetë një metodë veprimi, joviolenca është 
në thelb një qëndrim etik dhe shpirtëror i 
njeriut, qëndrim humanist. Një qëndrim i 

tillë bazohet në bindjen se joviolenca është 
rezistencë më e fortë ndaj violencës në 
krahasim me kundërviolencën. 

Njëherazi me sfidimin e violencës 
njeriu mund të arrijë veprimin pozitiv të 
joviolencës dhe të shfaqë përkujdesje dhe 
mirësi kundrejt tjetrit. Virtuti i joviolencës 
është kërkesë e parë e filozofisë, është 
parim i kurajos dhe i dijes. Filozofia e 
njeh kërkesën e joviolencës si burimin më 
të lartë të humanizmit të njeriut. Eshtë 
fjala për kërkesën për jo-dhunë kryesisht 
ndaj dhunuesve. Vetëm atëherë ajo merr 
kuptimin e saj të vërtetë. Çfarë rëndësie do 
të kishte nëse ajo do të kërkohej vetëm ndaj 
miqve? Jo dhuna është sfondi, që i tregon 
njeriut rrugën e respektit, të dhembshurisë, 
të mirëdashjes, të dashurisë (Jean-Marie 
Muller, 2001).

Strategji për parandalimin e dhunës 
në relacionet në cift

Një numër shumë i vogël studimesh 
janë përqëndruar mbi familjet ose ciftet që 
ndërveprojnë pa violencë dhe mbi rrethin e 
tyre social. Familja është një strukturë afektive 
e sociale themelore, jeta e së cilës është në 
harmoni sa më shumë secili anëtar është 
në gjendje të përshtatet me situatat dhe të 
pajtohet me funksionet e të tjerëve. Nëse secili 
jeton në bazë të interesave të veta, sipas një 
modeli të pavarur dhe jo në pajtim me të tjerët, 
atëherë krijohet thyerje, mungesë përgjegjësie, 
gjë që do të sjellë në një krizë shpejt apo vonë, 
në mënyrë të paevitueshme. Sigurisht, asnjë 
njeri nuk mund të detyrohet për martesën 
ose për besnikërinë, por asnjë që zgjedh këtë 
situatë nuk mund të ndjehet i lumtur nëse 
nuk merr parasysh kërkesat e partnerit apo të 
fëmijëve ose të atyre që janë pjesë e familjes. 

Studjuesit nënvizojnë ekzistencën 
e një lidhjeje shumë të ngushtë midis 
vëzhgimit të këtyre vlerave dhe zgjidhjes së 
konflikteve të ciftit dhe familiare. Mungesa 
e vlerave, e kuptimit të jetës, e përmbushjes 
së përgjegjësive kundrejt vetes dhe të 
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tjerëve mund të shpien ciftet në kriza të 
shumta, përvec shkaqeve të mundshme 
nga crregullimet psikike. Në këtë kuadër, 
veprimet formuese për familjen mund të 
krijojnë një besim të ri dhe të vendosen bazat 
për një zhvillim të aftësive komunikuese–
relacionale dhe të bonsensit. 

Sigurisht, arritja e këtyre objektivave 
nuk është e lehtë dhe e menjëhershme. 
Ajo kërkon kohë të përshtatshme dhe 
instrumenta formimi në fushën e edukimit, 
sociokulturore, të komunikimit. Është fjala 
për një formim e një ndërgjegjësim më të 
madh për aftësitë vetiake dhe ndërvartësinë 
me ato të tjetrit. Kjo është një detyrë kryesore, 
paraprijëse në ndihmën drejtuar ciftit dhe 
anëtarëve të familjes, për të zbuluar motive 
të reja dhe për të besuar në mundësinë e 
drejtimit në mënyrë pozitive të këmbimeve 
dhe të stileve të jetës (De Beni, 2008).

Për parandalimin e violencës ndërhyrjet 
përqëndrohen në: parandalimin primar 
– neutralizimin e dhunës para se ajo të 
shpërthejë; në parandalimin sekondar - një 
përgjigje e menjëhershme ndaj dhunës për 
të reduktuar qëllimin e incidentet; dhe në 
parandalimin terciar – ofrimin e kujdesit dhe të 
mbështetjes afatgjatë për viktimat e violencës. 

Parandalimi primar (fokus i ketij 
trajtimi) - presupozon investim në evoluimin 
e mentaliteteve të njerëzve, diskutim mbi 
cështje të stereotipeve në shoqëri, si dhe 
mbështetje e komuniteteve që angazhohen 
në këtë drejtim. Grave lypset t’u jepen 
informacione, mundësi formimi, mjete, 
përgjegjësi politike dhe ekonomike, në 
mënyrë që të kapërcejnë pozicionin e tyre të 
nënshtruar në shoqëri. Madje, edhe burrat 
të bëhen pjesë e ketyre formimeve, për 
rolet, përgjegjësitë, të drejtat dhe zgjidhjen 
positive të konflikteve e të problemeve.

Ndërhyrje e parakohshme intensive. Roli 
i fëmijërisë. 

Cdo sjellje e dhunshme reflekton një 
shprehje të mungesës së respektit ndaj 
tjetrit. Sjelljet e mungesës së respektit, 

që mund të shkojnë deri në dhunë, janë 
të shkallëve të ndryshme, tregues që disa 
parime të jetës së përbashkët nuk janë 
integruar, kuptuar dhe njohur në vijimësi, 
si dhe tregues të mungesës së aftësimit 
praktik për të zgjidhur problemet humane. 
Për këtë, vlejnë shumë programe edukimi 
për respekt dhe joviolencë, që synojnë 
të shërojnë këtë mungesë, të integrojnë 
një numër vlerash në thelb humane, si 
pranimi i ndryshimit, kuptimi i nevojave 
të ndryshme, vullneti për të mos shkaktuar 
vuajtje, afirmimi i unit dhe i ideve pa dhunë, 
komunikimi mirëpritës, ndjekja e interesave 
të përbashkëta dhe zbatimi i tyre në jetën 
e përditshme. Programe të tillë edukativë 
ofrojnë disa mënyra e mjete praktike për të 
respektuar tjetrin dhe veten, për të zotëruar 
emocionet e fuqishme si, zemërimin, frikën, 
pakënaqësinë që shpesh janë burim i sjelljeve 
të mungesës së respektit dhe të dhunës, për 
të favorizuar një komunikim mirëpritës.

Mund të duket paradoksale, por që 
në fëmijëri fillon puna dhe investimi për 
parandalimin e dhunës në relacionet në cift. 
Atmosfera positive në familje, atashimi i 
sigurtë, plotësimi i nevojave për dashuri, 
për siguri afektive, për autonomi dhe 
mbrojtje, ushqejnë fëmijën për zhvillimin e 
një vlerësimi të saktë të unit. Këto nuk janë 
cështje personale, ato formohen në lidhjet 
me tjetrin, nga rrjedh nevoja për të patur 
kujdes në edukimin e fëmijëve, për t’u lejuar 
të zhvillohen në dashuri e përkujdesje, t’a 
ndiejnë veten të denjë, të dashur dhe të 
lumtur. Janë këto aspekte të rëndësishme 
që qëndrojnë në thelb të vlerësimit të unit, 
që gjejnë shprehje në vlerësimet e fëmijëve, 
të tilla si “unë jam i dashur”, “unë jam i 
vlefshëm”, “unë jam i aftë”, pavarësisht 
limiteve dhe dështimeve nga ku mund 
të nxjerrin mësime. Një fëmijë që nuk 
mund të zhvillojë vlerësimin e unit, do 
të ketë vështirësi si adoleshent, si i rritur 
në marrëdhënie me të tjerët, në njohjen e 
kompetencave e vecorive të tij, vështirësi për 
të qenë një bashkëshort dhe një prind i mirë. 
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Promovimi i reziliencës
Në këndvështrimin e temës që po 

trajtojmë, një komponent esencial i 
parandalimit dhe i paqësimit të relacioneve 
në çift është promovimi i shëndetit mendor 
pozitiv të fëmijëve dhe të adoleshentëve 
në shkollë, i aftësive për të ndjerë, për 
të menduar e vepruar per t’a gëzuar 
jetën dhe për të përballuar sfidat me të 
cilat konfrontohen. Është fjala për një 
ndjesi positive të mirëqenies afektive 
dhe shpirtërore, që njeh rëndësinë e 
kulturës së barazisë, të drejtësisë sociale, 
të ndërveprimeve sociale dhe të dinjitetit 
personal. Në listën e gjerë të koncepteve të 
rëndësishëm, të qasjeve dhe të praktikave 
premtuese për promocionin e mirëqenies 
psikologjike të fëmijëve dhe të adoleshentëve, 
rezilienca ze një vend të vecantë.

“Resilienca”është një fjalë e huazuar nga 
fizika (që tregon rezistencën e një materiali ndaj 
chok-eve), por që merr një domethënie më të 
gjerë dhe me nuancë tjetër në përshkrimin e 
realiteteve humane. Resilienca humane është 
më shumë një aftësi e rritjes përmes vështirësive 
të mëdha, demonstrim i përshtatjes positive 
të fëmijëve dhe të adoleshentëve, megjithë 
praninë e sfidave, pengesave dhe rreziqeve 
që mund të përballojnë në kontekstin social 
të tyre si dhe në disa rrethana të jetës (Axvig, 
Bell, Nelson, 2009). Ajo përfaqëson një 
progres të pamohueshëm në mënyrën e 
shikimit të tjetrit, të kujdesit për tjetrin 
(Manciaux, M., (2003).

 Në shërbimet sociale apo terapeutike e 
juridike ndaj cifteve vëmendja përqëndrohet 
tek ata individë që shkojnë keq, pra vetëm 
apo kryesisht tek problemet e vështirësitë, për 
ata që nuk shkojnë mirë. Ndërsa, resilientët 
e vërtetë, në më të shumtën, janë jashtë 
horizontit të studjuesve dhe profesionistëve. 
Subjektet që provojnë resilience kanë 
ndjesinë e të qenit të dashur dhe të vlerësuar 
për aftësitë personale, kuptojnë si të zgjedhin 
disa objektiva realiste dhe si t’i vendosin ato 
për të tjerët, posedojnë aftësi të mira për të 
zgjidhur problem. Ata përdorin strategji 

autonome efikase kur gjenden në situata 
të vështira ose kur ndjehen vulnerabël, u 
kërkojnë ndihmë të tjerëve, kur vlerësojnë 
që kjo është e nevojshme, fitojnë ndihmë 
konkrete dhe shprehin veten në këmbime 
me shokët e tyre dhe të rriturit (Axvig, Bell, 
Nelson, 2009).

Në përmirësimin e resiliencës tek 
fëmijët dhe adoleshentët ndikojnë faktorë të 
brendshëm dhe të jashtëm. Ndër faktorët e 
brendshëm janë vlerat, qëndrimet, perceptimi 
i unit, mbi të cilët adoleshentët mbështeten 
për të “drejtuar e normalizuar” vendimet dhe 
sjelljet e tyre. Si faktorë të jashtëm janë ato 
që kontribuojnë në vendosjen e relacioneve 
të mira në mjedisin familiar, shkollor dhe 
komunitar. Këto relacione karakterizohen 
nga qasje të ndihmës, të vëmendjes, si dhe 
nga shprehje të empatisë dhe të pranimit 
të pakushtëzuar. Është e rëndësishme, 
pra, për t’u interesuar për resiliencen, për 
promovimin e saj në shkollë dhe për studime 
lidhur me efektivitetin tek të rriturit, 
personat e moshuar, ciftet e bashkëshortëve. 

Në këtë optikë roli i profesionistëve, 
mësues, psikologë, etj., është të jenë 
njëherazi kompetentë, promotore të 
resiliencës, vecanërisht ndaj fëmijëve dhe 
adoleshentëve në vështirësi. T’u tregojnë 
atyre që ata kanë aftësi, burime, vlerësime në 
sytë e njerëzve, që pranohen e respektohen, 
edhe pse ka probleme në disa nga sjelljet e 
tyre, duke i ndihmuar në mënyrë të vecantë 
për të fituar autonominë, për t’i rezistuar 
turbulencave të moshës, për t’u formuar si 
të rritur të përgjegjshëm. Duke promovuar 
këto qasje, duke transmetuar vlerat humane 
të sipërpërmendura, ka shumë mundësi 
të minimizohet apo shmanget dhuna në 
relacionet në cift në brezat që vijnë. Cfarë 
mund të mësohet nga ata që provojnë 
resiliencë? Janë të nevojshëm disa kërkime 
mbi këtë teme komplekse dhe të vështirë 
tek ciftet, mbi korrelacionin e resiliencës me 
spiritualitetin, me faljen, me kreativitetin, 
me humorin, që në thelb janë kërkim-
veprime.
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Faktorë të tjerë parandalues
Një komponent esencial i parandalimit 

dhe i paqësimit të relacioneve në çift është 
formimi i të gjithë njerëzve ndërhyrës 
dhe i atyre të rrethit social të ngushtë të 
viktimave të dhunës, që mund të realizohet 
nga profesionistë në shkollë, shoqëri, media, 
etj. Për këtë, trajtime të tematikave shumë 
specifike e në lidhje midis tyre, mbi edukimin 
seksual, diskriminimin midis meshkujve 
e femrave, violencën bashkëshortore, 
tolerancën, përgjegjësitë, etj., kanë rëndësi 
për zgjidhjen e situatave konkrete të dhunës 
në familje në mënyra inteligjente e të 
dobishme. E rëndësishme është të merren 
masa dhe të kapen në mënyrë intuitive raste 
të dhunës, për të ndërhyrë parakohe, për 
të parandaluar përshkallëzimin e e saj. Kjo 
kërkon formimin profesional të publikut 
dhe të ndërhyrësve, kërkon këmbëngulje dhe 
“mprehjen e aftësive” për dallimin e sinjaleve 
shkatërrues tek personat në vështirësi.

Gjithashtu, stresi në punë, konfliktet dhe 
burn-out, ndjekja e vazhdueshme profesionale 
e njerëzve në punë, transmetohen krahas të 
tjerave si pasojë edhe në relacionet e ciftit. Në 
këtë kuadër, trajnimet në punë për drejtimin 
e konflikteve, për vendosjen e relacioneve 
paqësore, për perfeksionimin e instrumentave 
mbështetës, ndikojnë në kontrollin dhe 
zotërimin e emocioneve vetiake, e pa dyshim, 
do të reflektohen dhe në harmoninë në cift. 

Edhe organizatat joqeveritare, fushatat 
promovuese, sensibilizimi dhe mobilizimi i 
komuniteteve, roli aktiv i shtetit, një mjedis 
juridik i favorshëm dhe jodiskriminues, 
përpunimi i planeve kombëtare të veprimit, 
forcimi i sigurisë publike, aktivitetet edukative 
dhe mediat, etj., të gjitha në koordinim, në 
unison dhe harmoni midis tyre, kanë një rol 
të fuqishëm në përmirësimin e gjendjes.

Duke përmbledhur,
  Në rang global kërkohet gjithnjë e më 

shumë një mbështetje dhe promovim 
i mirëqenies familiare në te gjitha 
dimensionet e saj. 

  Dhuna në çift është një problem social 
tepër i rëndë, me pasoja të dëmshme 
e shkatërruese, afatshkurtëra dhe 
afatgjata, që tejkalojnë riprodhimin e 
thjeshtë të saj.

  Analizat rreth “efektit edukim” 
ofrojne mundesi per përmirësime në 
të ardhmen, për strategji më efikase në 
parandalimin e violencës në cift. 

  Joviolenca është e  mundshme. 
Ekzistojnë mundësi të vërteta për të 
ndryshuar zakonet, mentalitetet dhe 
praktikat, për të “shëruar” njerëzit 
violentë. Në strategjitë ndërhyrëse 
për joviolencë ne relacionet në cift, 
ka rëndësi të zgjidhen ato aspekte ku 
mundesite për nderhyrje e përmirësime 
janë më të mëdha. Disa prej tyre kanë 
të bëjnë me masat parandaluese:
- ndërgjeg jës imi  për  ro l in  e 

“fatkeqësive të fëmijërisë”;
- krijimi i një mjedisi të qëndrueshëm 

dhe të shëndetshëm ne familje, 
aktivizimi i “aleancës familiare”, 
i përgjegjësisë dhe i shpresës, i 
komunikimit, i reciprocitetit dhe 
mirëkuptimit;

- pajisja me shprehi të mjaftueshme 
lidhur me rolin si prindër;

- zba t imi  i  p rogrameve  për 
promovimin e shëndetit mendor 
pozi t iv  të  fëmi jëve dhe të 
adoleshentëve në shkollë; 

- ofrimi i shërbimeve parandaluese 
informuese për të rinjtë, opinionin 
publik vecanërisht per grupet 
vulnerabël të popullates, kontaktet 
e drejtpërdrejta, i konsultave dhe 
mbeshtetjes se tyre për cështjet 
familiare;

- parandalimi dhe depistimi i 
parakohshëm nga profesionistë të 
shumë fushave, dhe vecanërisht ato 
të edukimit, etj.

Psikologjia sociale e aplikuar ofron 
shembuj e modele, metoda e teknika 
ndërhyrëse efikase për të bindur njerëzit 
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për ndryshime në qëndrime e sjellje, për 
aplikimin e parimeve të influencës sociale dhe 
për vizione të reja lidhur me marrëdhëniet 
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Violence represents a serious (crucial) social problem in relationships. This problem 
is associated with high consequences for all involved actors and for the society as a whole. 
From the one side it is crucial to know the risk factors as key elements in order to effectively 
prevent violence and to present (depending on the case) aspects where there is room for 
improvement interventions. From the other side knowing the factors of partnership life’s 
possibilities (with mutual respect and non-violence) regardless the existence of risk factors is 
a sound base to effectively prevent. Multiple interdisciplinary studies offer useful suggestions 
and point of views for this complex occurrence. Based on theoretical review and empirical 
investigation this paper presents some reflections according the development of efficient 
practices in preventing violence within the couple, conflict management and in promoting 
positive mental health within the school. 
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Përmbledhje

Ahmet Kurt Pasha përmendet si një prej figurave të rëndësishme të historisë së Shqipërisë të 
shek XVIII. Si një feudal mjaft energjik ai arriti t’i jepte jetë Pashallëkut të Beratit përkundrejt 
Pashallëkut të Bushatllinjve të Shkodrës dhe Pashallëkut të Ali Pashë Tepelenës. Ai bëri 
edhe përpjekje për të fituar autonominë nga Perandoria Osmane. Krahas synimeve politike 
që lidheshin me fuqizimin e Pashallëkut të Beratit, Ahmet Kurt Pasha do të përqëndronte 
vëmendjen e vet edhe në veprimtari që lidheshin me kulturën, arsimin dhe veprimtaritë 
e jetës së përditshme të banorëve që jetonin në territorin nën sundimin e tij. Një vend të 
rëndësishëm në këtë në trajtesë do të ketë evidentimi i drejtimeve të politikës kulturore dhe 
veçanërisht asaj ndërtimore ku do të bëhet veçanërisht një pasqyrim i veprave arkitekturore të 
realizuara gjatë kohës ku ai drejtoi Pashallëkun e Beratit. Dëshmitë e kësaj veprimtarie kanë 
mbërritur deri në ditët e sotme dhe përbëjnë një trashëgimi kulturore dhe arkitekturore duke 
lënë shenja dhe gjurmë mjaft të forta në qytetin e Beratit si ura e Goricës mbi lumin Osum, 
urën e Mollasit mbi lumin Devoll, teqeja e Helvetive etj. Për realizimin e këtij studimi do të 
shfrytëzohen, dokumenta të ruajtura në Arkivin Qendror të Shtetit, monografi dhe botime 
të studiuesve shqiptarë dhe të huaj.
Fjalë kyç: Pasha, Berat, Veprimtari ndërtimore, Arsim, Urë, Teqe.
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Figura e Ahmet Kurt Pashës është 
e lidhur ngushtë me ekzistencën 
e pashallëkut të Beratit. Ky feudal 

kishte forcuar pozita e tij duke krijuar 
lidhje familjare me Velabishtajt e Beratit. 
Kjo lidhje e ndihmoi atë që pas vdekjes 
së Ismail Pashë Velabishtit të merrte 
qeverisjen e sanxhakut të Vlorës. Ahmet 
Kurt Pasha e qeverisi Beratin për gati 23 
vjet (1764-1787).

Ahmet Kurt Pasha ka dhënë një 
kontribut të rëndësishëm jo vetëm në 
krijimin dhe fuqizimin e pashallëkut të 
Beratit, por edhe në zhvillimin kulturor 
dhe aktitekturor të tij. Ahmet Kurt Pasha 
mbështeti hapjen e shkollave, kryesisht 
të shkollave turke dhe greke. Ai i dha leje 
murgut grek Kozma, i njohur në traditën 
popullore me emrin Shën-Kozmaj, të 
ushtronte në viset e pashallëkut veprimtarinë 
e vet fetare dhe arsimore.Ahmet Kurt Pasha 
shpresonte se ky propagandues i flakët i 
krishterë, do të popullarizonte emrin e 
Ahmet Kurt Pashës si mbrojtës të popullsisë 
ortodokse. Për këtë qëllim Ahmet Kurti 
përkrahu, ndonjëherë edhe subvencionoi 
ndërtimin e ndonjë kishe. Por më vonë, 
kur u bind se agjitacioni i Kozmajt nuk dha 
rezultatin e dëshiruar dhe kur pa se shëtitjet 
e tij misionare nëpër fshatra shkaktuan 
reaksionin, e klerit mysliman, e vrau atë.

Në një version tjetër Kozmai ishte 
një agjent politik, i cili duke shkuar fshat 
më fshat, nuk predikonte ungjillin, por 
kërcënonte me shkishërim nga patriarkati 
grek të gjithë vllehët dhe të gjithë shqiptarët 
që nuk flisnin greqisht. Në shkrimet etij 
Aravantinoi thoshte se ai predikonte kundër 
çifutëve dhe se ata e denoncuan tek Ahmet 
Kurt pasha, i cili e vrau.1

Aspekt i spikatur i qeverisjes së tij 
ishte veprimtaria e tij ndërtimore. Me 
të ardhurat e shumta që siguroi, duke 
ua marrë ato banorëve të qytetit dhe 

trevave të Beratit, ai ngriti këtu sarajet 
e veta, nga më të bukurat e Shqipërisë 
(fig. nr. 1). Për të realizuar këtë u përdor 
gjerë puna e detyrueshme e fshatarëve të 
myzeqesë. Kolonat e bukura që ruhen edhe 
sot rrënojat e sellamllëkut të sarajeve të 
dikurshme, u mbartën me punë angari nga 
qyteti antik i Apollonisë deri në Berat.2 Ky 
një kompleks sarajesh ishte shumë të bukur 
me gurë të skalitur, brenda të cilit ndodhet 
edhe porta që për rreth 3 shekuj mban për 
emër titullin perandorak të ndërtuesit të 
saj “Porta e Pashait” (fig. nr. 2).

 Fig nr. 1 

Fig nr. 2

Ahmet Kurt Pasha në kohën e sundimit 
të tij ka kryer dhe shumë vepra të tjera 
arkitekturore në si ura, ujësjellësa, shkolla, 
objektesh kulti etj.

Ndër to më madhështore është ura 
e Goricës. Fillimisht ura e Goricës ishte 

1 Zh.K. Faveirial, Historia (më e vjetër) e Shqipërisë, Tiranë: Plejadë 2004, f. 389.
2 A. Sulo, Qyteti muze i Beratit, Popullsia, Berat;Uegen 1997, f. 20.
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e ndërtuar prej druri. Në vitin 1777 apo 
në 17803 Ahmet Kurt Pasha e ndërtoi të 
gurtë urën e Goricës, një vepër e bukur 
monumentale, që ruhet dhe sot e kësaj dite 
(fig. nr. 3). Sipas një gojëdhëne thuhet se 
kur Ahmet Kurt Pasha vendosi të ndërtonte 
të gurtë urën e Goricës, thirri ustabashin, i 
cili pasi e dëgjoi dëshirën e pashait, duke 
menduar se me të nuk mund të bënte dot 
pazarin e duhur, i tha se ky ndërtim nu mund 
të bëhej, psi lumi kishte shume ujë. Pashai, i 
zgjuar, nxori një qese me florin dhe e hodhi 
në lumë. Ustabashi ktheumendje dhe mori 
përsipër ndërtimin e urës. 

Kjo urë ishte vendosur në krye të tregut 
të kazanxhinjve, mbi lumin Osum. Me anë 
të saj kalohej në lagjen Varosh i Thatë. Ajo 
kishte dhe ka ende tetë harqe dhe shtatë 
këmbë. Këmbëzat janë të mëdha, në formë 
trekëndëshi dybrinjënjishëm me kulmin nga 
vjen uji. Mbi gjashtë nga këto këmbëza janë 
gjashtë kamare (hapësira) të mëdha edhe ato, 
gati 3 m të larta dhe 2 të gjera për të kaluar 
në kohën e prurjeve të mëdha të Osumit. 
Në pesë këmbëza, mbi këto hapësira, shumë 
afër kurrizit të urës më pak se 1 m mbi të 
janë lënë nga dy kamare të vogla.4 Këmbëzat 
kanë vrima dhe kjo i jep urës mbresën e një 
konstrukti të lehtë.5 Kjo urë kishte shumë 
qemerë dhe kreun e valëzuar. 

Ishte pjesë e rëndësishme e rrugës 
Berat-Përmet-Vlorë. Kësaj ure i përngjante 

3 Shënim: V. Shtylla mendon se ura është ndërtuar në vitin 1777, ndërsa S. Adhami në vitin 1780.
4 A. Sulo, Qyteti muze i Beratit, Popullsia, Berat; Uegen 1997, f. 20.
5 E. Vlora, Nga Berati në Tomorr dhe kthim, Tiranë: Koçi 2003, f. 54.
6 E. Çelebiu, Shqipëria:350 vjet më parë, Tiranë: Horizont, 2000, f.56.
7 Shënim: Thuhet se këmbët e urës nuk mund të qëndronin. Kurt Pasha pyeti dijetarët e kohës për shkakun 

dhe i thane se shirtrat e këqinj kërkonin një therror njerëzor. Atëherë një grua u murros në një kamare, ku ajo 
vdiq nga uria. Vendi i murosjes ndodhet në këmbën e pare në të cilën vetëm pak përmbi ujë, shihet një dritarezë 
me hekura që i jepte dritë një kthine të vogël. Gorica, sipas gojëdhënës është ngritur vonë. Nga prurjet e mëdha 
të lumit kjo urë është dëmtuar dy here, në vitin 1888 dhe gjatë Luftës së Parë Botërore. Gjatë meremetimit të 
urës në vitin 1924, në harkun e saj, u gjet një bust i drunjtë, që paraqiste një vajzë. Duket se vendosja e këtij 
busti në harkun e urës, kur ajo është ndërtuar, ka zëvendësuar flijimin real të një njeriu. Kështu e kërkonte 
legjenda aq e përhapur popullore në vendin tone dhe në Ballkan, për sakrifikimin e një njeriu, kryesisht të një 
njeriu, kryesisht vajzë apo grua për të qëndruar ngrehina. Sipas shkrimit të S.Adhamit për Urën e Goricës, 
busti I drurit I gjetur në qemerët e urës, ruhet në Muzeun Arkeologjik në Tiranë.

8 Shënim:U hodh në erë nga forcat gjermane në vitin 1944.
9 V. Shtylla, Rrugët dhe urat e vjetra në Shqipëri, Tiranë: Toena 1997, f. 199.

  Fig. nr. 3 

ajo e ndërtuar nga sultan Murati mbi lumin 
Drina afër qytetit Foçe të Hercegovinës, 75, 
km në lindje të Mostarit. Ndryshimi i vetëm 
qëndronte tek ekzistenca e nëntë harqeve 
tek ura e Beratit.6 Çuditërisht, edhe pse jo 
aq e vjetër, kjo urë lidhet me gojëdhënën e 
flijimit.7

Pashai ndërtoi edhe urën e Kuçit, 
gjithashtu të gurtë8 për të lidhur kryeqendrën 
(Beratin) me Myzeqenë. Me emrin e Ahmet 
Kurt Pashës është i lidhur edhe ndërtimi i 
urës së Mollasit mbi Devoll, ura e Vokopolës 
në Berat dhe ura e Velabishtit.

Ura e Vokopolës sipas një mbishkrimi 
u ndërtua në vitin 1763 mbi përroin e 
Çorogjafit në Berat. Ajo ishte prej druri me 
shumë hapësirë drite si ura e Goricës.9

Ura e Velabishtit është ndërtuar 
mbi lumin Osum në fshatin Velabisht në 
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Berat. Muret ballore ishin ndërtuar me 
gurë plloçarë gëlqerorë të trashë 10-12 
cm me faqe të latuar jo drejt. gurët të 
vendosur shtrirëvijëzojnë fuga horizontale, 
jo krejtësisht të drejta. Fugat ishin aq shumë 
të mbushura me llaç sa vende vende ai dilte 
në faqet e qemerëve. Ajo ishte urë e rrugës 
Vlorë-Sinjë-Berat. Nën kuçin e qemerit të 
madh të kësaj ure simetrike me tre qemerë, 
ruhet zinxhiri i këmbanës.10

Ahmet Kurt Pasha ka ndërtuar ura dhe 
në Fier. E bija e Kurt pashës, Merjemja 
i kërkoi pashait të ndërtojë një urë mbi 
lumin Gjanica. Kështu më 1777, Kurt 
Pasha ndërtoi urën me harqe të lumit 
Gjanica në Fier pranë Kishës së Shën 
Gjergjit, e cila u hodh në erë në pasditen 
e 15 tetorit 1944 nga gjermanët.

Me emrin e Ahmet Kurt Pashës lidhet 
edhe ndërtimi i një ure me gurë në Sukun 
nr. 2, që lidhte rrugën e vjetër me Beratin. 
Ahmet Kurt Pasha pati dhe një meritë tjetër. 
Ai përkrahu, nxiti dhe mbështeti peshkopët 
myzeqarë bubullimas, veçanërisht Joasafin 
e parë për ndërtimin dhe rikonstruksionin 
me element arkitekturor vendas të shumë 
kishave në Myzeqe.

Një dëshmi e qartë e ndihmesës dhe 
përkrahjes së fesë ishte dhe rindërtimi i 
teqesë së Halvetive. Teqeja e Helvetive, 
është një monument e cila paraqet një nga 
realizimet më të mira të arkitekturës në 
qytetin e Beratit (fig. nr. 4). U rindërtua 
nga Ahmet Kurt Pasha në vitin 1785 dhe 
i solli atij të ardhura të mëdha. Ka qënë e 
njohur si teqeja e Sheh Hasanit e sektit të 
halvetive. Ajo është ndërtuar në lindje të 
Xhamisë Mbret, e rrethuar nga një oborr, 
në një tërësi me konakët. Është një ndërtesë 
katërkëndëshe e ndërtuar me gurë të punuar 
dhe të puthitur, 6 m e lartë dhe 12 m e gjatë. 

 Brenda kishte një thjeshtësi të madhe. 
Përbëhet nga salla e lutjeve dhe nga një portik 
i hijshëm, i cili paraprin hyrjen për në sallë. 

Kolonat e këtij portiku (hajati) të hapur janë 
marrë nga rrënojat e Apollonisë së vjetër.11

Dy dollapë në mur lindor si dhe një pritë 
që lidhet me një mjedis të vogël ndihmës. 
Në anën veriore dhe lindore salla e lutjeve ka 
një mafil-ballkon. Mafil-ballkon ka në anën 
e poshtme tavan të lakuar në formë çerek-
rrethi. Ndodhet gjithashtu dhe mauzoleja e 
varrimit te pashait dhe te birit te tij. Ajo që 
te befason është tavani i saj i ndërtuar me dru 
i dekoruar me piktura të cilat vlerësohen si 
me të bukurat e kohës së vet.

 Po të shikoni me kujdes në murin e 
kësaj godine do të vëreni disa vrima të vogla. 
Këto vrima shërbejnë për akustikën e zërit 
gjë që tregon se objekti është ndërtuar me 
mjeshtëri të lartë e cila është punuar ne flori. 
Në anën jugore të objektit ruhen konakët e 
banimit të dervishëve, rindërtim i shekullit 
XIX-të. Pjesa e mbetur paraqet një ndërtesë 
të gjatë dykatëshe me bodrume. Ka çardak 
mbi shtylla druri dhe konakët në pjesën e 
sipërme. Interesant është fakti se nën këtë 
godine ndodhet një kanal, i cili mbledh 
ujërat e kodrës dhe i derdh ne lumin Osum. 
Këta konakë kanë shërbyer si hane për 
besimtaret që vinin për të bërë ritet fetare si 
dhe për nxënësit që studionin në medrese.

Ky ndërtim përfaqëson kohën e 
ndryshimeve të ndodhura në arkitekturën 
e kësaj ndërtese me elemente dhe veçori të 
arkitekturës shqiptare. Ndikimet lindore 

10 V. Shtylla, Rrugët dhe urat e vjetra në Shqipëri, Tiranë: Toena 1997, f. 200.
11 E. Vlora, Nga Berati në Tomorr dhe kthim, Tiranë: Koçi 2003, f. 56. 

 Fig. nr. 4
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dhe perëndimore nuk e zbehin aspak 
stilin kombëtar shqiptar, i cili lidhet me 
mënyrën karakteristike të gdhëndjes së 
gurit, përdorimin e rrogozëve që shtoheshin 
përdhe, të cilët ishin përgatitur në Myzeqe. 

Ahmet Kurt Pasha ashtu si dhe pashallarët 
etjerë beratas zotëronte prona të mëdha. Në 
vitin 1780 disa prej këtyre pronave ai i la 
vakëf dhe realizon me të ardhurat e vakëfit 
meremetimin e disa rrugëve.12

Në kohën e sundimit të tij u ndërtuan 
një mori dyqanesh në qendër të qytetit si 
dhe bezisteni që siguronte hapësirën më të 
madhe të tregtisë.

Madhështia e Ahmet Kurt Pashës 
qëndron jo vetëm nga fakti se ishte një 
njeri që ndërtoi vepra të rëndësishme si 
ura, pazare, ujësjellësa, teqe, por edhe se 
ruajti dhe rikonstruktoi vepra të trashëguara 
nga eriudha më të hershme. Ai i bëri një 
rikonstruksion edhe kalasë. 

Në një gojëdhënë thuhet se pashai i 
dha kapar një ustai për forcimin e kullave të 
kalasë, duke i vënë si kusht se ai, në mbarim 
të punës, do t’i provonte me top. Nëse nuk 
do të rezistonin, përgjegjësia do të binte mbi 
të. Pas marrjes së kaparit, ustai nuk u duk 

për shumë vjet. Pashai i inatosur, vuri njerëz 
që pasi e gjetën, ia sollën të lidhur. Pashai 
e akuzoi ustain se kishte nuk kishte bërë 
punën që mori përsipër dhe për paratë që i 
kishte përvetësuar. Ustai e kundërshtoi duke 
i treguar se me paratë që kishte marrë kishte 
blerë gëlqeren , të cilën e kishte groposur për 
t’u vjetëruar dhe tani kishte ardhur koha për 
të filluar punën.Mbasi mbaroi punën, ustaii 
thotë pashait se mund të zbraste topin e 
provës dhe t’i jepte hakën e punës.

Më 27 qershor 1778, sipas Kostë Beratasit 
nga shiu dhe breshëri i madh u përmbytën 
dyqanet e qytetit nga prurjet e përrenjve. 
Mendohet se kjo fatkeqësi çoi në ndërtimin 
e galerive të nëndheshme me qemerë guri që 
ërshkojnë qendrën e qytetit për të disiplinuar 
këto prurje. Në këtë kohë sipas kronikës së 
mësipërme u mboll edhe kurora në kodrat 
veriore të qytetit me vreshta të shumta.

Si përfundim mund të themi se politika 
kulturore dhe ndërtimore e ndërmarrë 
nga Ahmet Kurt Pasha ndihmoi në 
mënyrë vendimtare për të përshpejtuar në 
transformimin përfundimtar të territorit në 
përbërje të Pashallëkut të Beratit në përgjithësi 
dhe të vetë qytetit të Beratit në veçanti.

12 A. Q. SH, Fondi 128, Dosja 111, (mungon nr i faqes).
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of Scutari and the Pashalik of Janina. He made efforts to create a semi autonomous entity 
under the Ottoman Empire. In addition to political goals for the rise and the strength of 
the Pashalik of Berat, he paid attention to economic, cultural and educative activities, that 
had impact in everyday life of people who lived in the areas ruled by him. The main part of 
this study is the presentation of the architecturale heritage the directions of cultural policy. 
Gorica Brigde over Osum river, Bridge of Mollas over Devoll River, Helveti take are only 
some persevered trace in city of Berat. This study, based on documenting historical data and 
source materials in the Archive of the State, monograph and editions of Albanian and foreign 
scholars, It been used descriptive research method to underline the multi direction work did 
by Ahmet Kurt Pasha during his dominance over Pashalik of Berat.

Keywords: Pasha, Berat, Conctruction activity, Education, Bridge, Tekke.
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Fakulteti i Shkencave të Edukimit, Departamenti Edukim Fizik e Sporte, 
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Përmbledhje

Në realitetin e transformimeve të reja të arsimit shqiptar, vëmendje e veçantë po i kushtohet 
edhe ndryshimeve të kurrikulave e programeve mësimore. Ashtu si në të gjitha lëndët 
e tjera të kurrikulës së arsimit fillor, edhe në lëndën “ Edukim Fizik, Sporte e Shëndet 
” kemi një qasje të re, bazuar në konceptin e të mësuarit me kompetenca. Ky proces, në 
ndryshim nga procesi tradicional i të mësuarit, synon ta vendosë nxënësin në qendër të 
tij e ta bëjë atë hulumtues, seleksionues e dokumentues të kontributeve individuale, në 
veprimtaritë mësimore të orientuara në kompetenca të fushës. Synimi i këtij punimi është 
vlerësimi përshkrues i arritjeve të nxënësve të klasave të II-ta, të ciklit fillor, në lëndën 
“Edukim Fizik, Sporte dhe Shëndet” bazuar në procesin e të mësuarit me kompetenca. 
Metodologjia e punimit bazohet në hulumtimin e literaturës, vëzhgimit, testimit të 
elementeve përbërës të programit të lëndës së Edukimit Fizik, analizës, krahasimit e 
diskutimit në lidhje me arritjet dhe pritshmëritë e nxënësve gjatë një periudhe 3-mujore. 
Punimi mbyllet me nxjerrjen e përfundimeve të qasjes ndaj këtij koncepti, në kurrikulën 
e ciklit fillor, si dhe rekomandimeve që do t’u vlejnë në punën e tyre, mësuesve dhe 
studentëve të lëndës së Edukimit Fizik.
Fjalë kyçe: Edukim Fizik, Sporte e Shëndet, vlerësim përshkrues, cikli fillor.
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1. Hyrje

Në kuadr in  e  ndrysh imeve  të 
vazhdueshme në kurrikulën e ciklit fillor, 
ashtu si në të gjitha lëndët e tjera edhe në 
lëndën e Edukimit Fizik është përfshirë një 
koncept i ri, ai i të mësuarit me kompetenca.
Ky proces, i cili përbën një risi në arsim, 
në ndryshim nga procesi tradicional i 
të mësuarit, synon ta vendosë nxënësin 
në qendër të tij e ta bëjë atë hulumtues, 
seleksionues e dokumentues të kontributeve 
individuale, në veprimtaritë mësimore të 
orientuara në kompetenca të fushës. 

Procesi i të nxënit përqendrohet në 
ngritjen e bazave të shëndosha për zhvillimin 
gjuhësor, fizik, njohës, social-emocional 
dhe përqasjes ndaj të nxënit. Gjatë viteve të 
para të shkollës, kujdes i veçantë i kushtohet 
zhvillimit të personalitetit të fëmijës dhe 
qëndrimit pozitiv ndaj të nxënit, si bazë 
për zhvillimin e kompetencës kyçe “Të 
mësuarit për të nxënë”.

Në këtë aspekt, vlerësimi përshkrues 
shërben si një instrument në duart e 
mësuesit për të vlerësuar arritjet e nxënësve 
dhe drejtimet ku nxënësit kanë nevojë për 
ndihmë e mbështetje, në mënyrë që të 
kapërcejnë vështirësitë në të nxënë.

2. Vlerësimi përshkrues-instrument për 
vlerësimin e arritjeve të nxënësve

Në kurrikulën aktuale që zbatohet në 
shkollat tona, programet lëndore janë të 
ndërtuara me linja, ku secila prej tyre zë një 
peshë/ përqindje të caktuar, e shprehur në 
sasi të caktuara orësh. Nxënësi vlerësohet 
për arritjet e tij në secilën prej linjave nga 
fillimi i vitit shkollor deri në përfundim të 

tij, duke marrë në konsideratë përmbushjen 
e objektivave specifikë.

Vlerësimi përshkrues i nxënësit 
realizohet në periudha tremujore, tri herë 
në vit, të cilat përkojnë përafërsisht me 
muajt dhjetor, mars dhe qershor (në varësi 
të fillimit dhe përfundimit të vitit shkollor). 

Ai realizohet në 5 nivele/ shkallë2 dhe 
bazohet në shpjegimet e mëposhtme: 

Niveli 1. “Arritje të pakënaqshme” të 
cilat konsiderohen ato, kur nxënësi nuk 
përmbush asnjë nga objektivat bazë të të 
nxënit ( kjo përkon me vlerësimin “Dobët” 
ose me notën 4). 

Niveli 2. “Arritje që kanë nevojë për 
përmirësim” konsiderohen ato, kur nxënësi 
arrin vetëm pak nga objektivat bazë të të 
nxënit dhe kërkohet mbështetje dhe punë 
e vazhdueshme nga ana e mësuesit (kjo 
përkon me vlerësimin “Mjaftueshëm” ose 
me notat 5 dhe 6). 

Niveli 3. “Arritje të kënaqshme” 
të cilat konsiderohen ato, kur nxënësi 
përmbush objektivat mesatare të të nxënit 
dhe kur me mbështetjen e mësuesit, arrin 
të përparojë (kjo përkon me vlerësimin 
“Mirë” ose me notën 7). 

Niveli 4. “Arritje shumë të kënaqshme” 
konsiderohen ato, kur nxënësi përmbush 
pjesën më të madhe të objektivave të të 
nxënit (kjo përkon me vlerësimin “Shumë 
mirë” ose me notat 8 dhe 9). 

Niveli 5. “Arritje të shkëlqyera” të cilat 
konsiderohen ato, kur fëmija përmbush 
plotësisht objektivat e të nxënit të 
programit lëndor (kjo përkon me vlerësimin 
“Shkëlqyeshëm” ose me notën 10). 

Më poshtë kemi paraqitur një model të 
vlerësimit përshkrues të nxënësve të ciklit fillor 
në lëndën “Edukim Fizik, Sporte dhe Shëndet”.

Lënda: Edukim fizik   
 Klasa I 

 
 Klasa II  

 
Klasa III 

Sasia e orëve vjetore   
 105 

 
 105 

 
 105 

Sasia e orëve për çdo tremujor  ± 35  ± 35  ± 35 
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Nxënësi merr vlerësim për secilën nga linjat:
  Njohuri të edukimit fizik; 
  Aftësi lëvizore bazë; 
  Manipulim lëvizjesh; 
  Lojëra lëvizore; 
  Lëvizje të thjeshta ritmike 

3. Metodologjia

Metodologjia e këtij punimi bazohet 
në hulumtimin e literatures bashkëkohore, 
vëzhgimit, testimit të elementeve përbërës 
të programit të lëndës së Edukimit Fizik, 
analizës, krahasimit e diskutimit në lidhje 
me arritjet dhe pritshmëritë e nxënësve gjatë 
një periudhe 3-mujore.

Studimi u krye gjatë periudhës janar-
mars 2017 dhe në të u përfshinë rreth 150 
nxënës të klasave të II-ta të ciklit fillor, të 
disa shkollave 9-vjeçare të qytetit të Elbasanit 
(respektivisht, “B. Popa”, “F. Gurmani”, 
“A. Paralloi”, “Xh. Hakani”). Në realizimin 
e tij ndihmuan e bashkëpunuan drejtoritë 
e shkollave të përmendura më sipër si dhe 
mësuesit e edukimit fizik: E. Dalipi, B. 
Xhelili, A. Shaka, J. Memalla. 

Të dhënat e përftuara si rezultat i 
matjeve të treguesve të arritjeve të nxënësve 
në linjat kryesore të fushës, ju nënshtruan 
përpunimit statistikor kompjuterik dhe 
janë pasqyruar në tabelën përmbledhëse 
shoqëruar me grafikun përkatës.

Sasia e orëve vjetore 105
Vlerësimi sipas niveleve në %

1 2 3 4 5

Sasia e orëve për cdo 3-mujor ±35 - - - - -

Njohuri të Edukimit Fizik
Vëzhgim
Testim

6.3 38.4 29.3 20.2 5.8

Aftësi lëvizore bazë „ _ „ 6.5 21.8 27.2 29.4 15.1

Manipulim lëvizjesh „ _ „ 6.1 28.1 35.1 20.5 10.2

Lojëra lëvizore/ parasportive „ _ „ 4.9 11.3 32.1 30.2 21.5

Lëvizje të thjeshta ritmike „ _ „ 6.2 26.1 27.6 25.2 14.9
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4. Analiza dhe diskutimi

Meqenëse qëllimi i studimit nuk janë 
vetëm paraqitja e të dhënave statistikore, 
por edhe analiza e diskutimi i arritjeve 
të nxënësve në fushën e edukimit fizik, 
rezultatet tregojnë se :

Niveli i arritjeve të nxënësve në aspektin 
e njohurive të fushës që lidhen me shëndetin, 
mirëqenien dhe komunitetin na rezulton në 
nivelin 2 (mjaftueshëm) në shifrat 38.4% 
dhe 3 (mirë) në shifrat 29.3%, ndërsa për 
nivelin 4 shifrat janë në rënie dhe vetëm 5.8% 
e tyre i përkasin nivelit 5. Këto rezultate, 
sipas gjykimit tonë vijnë si rezultat i punës 
së pamjaftueshme të mësuesve, në dhënien 
e trajtimin e njohurive apo koncepteve që 
lidhen me shëndetin, të ushqyerit, kujdesit 
për trupin, ndikimit të mjedisit, etj., dhe në 
këtë aspekt, ne mendojmë se ka vend për 
përmirësimin e punës së tyre.

Në lidhje me aftësitë lëvizore bazë, kemi 
një përqindje të përafërt të rezultateve 
në nivelet 3,4 (respektivisht 27.2% dhe 
29.4%), si dhe një përqindje më të ulët në 
nivelin 2 (21.8%). Duke analizuar rezultatet 
e mësipërme, mund të themi se arritjet e 
nxënësve në nivelet 3,4, duhet të jenë më 
të larta, megjithëse vihet re një tendencë në 
rritje e nivelit 5 në krahasim me treguesin e 
njohurive teorike të fushës.

Në aspektin e aftësive manipuluese 
vërejmë një përqindje më të lartë të nivelit 3 
(35.1%), në krahasim me nivelet 2 dhe 4. Në 
përgjithësi, ky tregues është i kënaqshëm po të 
kemi parasysh faktin, se lëvizjet manipuluese 
paraqesin kërkesa me vështirësi disi të lartë 
në drejtim të orientimit në hapësirë e kohë, 
të kordinimit të lëvizjeve të gjymtyrëve në 
raport me objektet dhe gjithashtu shumë nga 
këto lëvizje përbëjnë bazën e elementeve të 
lojrave parasportive. Duke patur parasysh 
rëndësinë dhe kërkesat që paraqesin lëvizjet 
manipulative, mendojmë se mësuesit duhet 
ti kushtojnë më tepër vëmendje punës për 
zhvillimin e përmirësimin e tyre, sidomos në 
nivelet 3,4 dhe 5.

Një ndër elementet përbërës të 
vlerësimit të treguesve të arritjeve të 
nxënësve që paraqitet në përqindje disi më 
të larta krahasuar me elementet e tjera, është 
ai i aftësive të shfaqura në lojërat lëvizore e 
parasportive, kryesisht në nivelet 3,4 (35.1% 
dhe 30.2%). Gjithashtu, rritje të përqindjes 
kemi edhe në nivelin 5 (21.5%). Duke 
gjykuar mbi këto të dhëna, mendojmë se 
arritjet e nxënësve janë relativisht më të larta, 
krahasuar me arritjet në elementet e tjera të 
vlerësimit, kjo për arësye të vetë karakterit 
argëtues e motivues të tyre, por edhe sepse 
mësuesit i ushtrojnë e praktikojnë dendur 
ato me nxënësit e tyre.

Në treguesit që lidhen me vlerësimin e 
lëvizjeve ritmike, të dhënat tregojnë përqindje 
të përafërta në nivelet 2,3,4 (26.1%, 27.6% 
dhe 25.2%), por që duhet të jenë më të larta, 
pavarësisht se natyra dhe ekzekutimi i këtyre 
lëvizjeve paraqet vështirësi për nxënësit e kësaj 
moshe, sidomos në aspektin e orientimit e 
koordinimit lëvizor. Prandaj edhe kërkohet 
një vëmendje e përkushtim akoma më i madh 
i mësuesve në kultivimin e zhvillimin e tyre.

Së fundi, në tabelën e vlerësimit 
pasqyrohen edhe të dhënat e vlerësimit të 
nxënësve të nivelit 1 (dobët ose me arritje të 
pakënaqshme) në shifrat rreth 5-6%. Këtu 
duhet të nënvizojmë faktin se këto të dhëna 
i përkasin kategorisë së nxënvsve me vështirësi 
në të nxënë, të cilët megjithëse mundohen të 
aktivizohen e përmirësohen në sajë të ndihmës 
e përkushtimit të mësuesve, prindërve e 
bashkëmoshatarëve të tyre, paraqesin mangësi 
e vështirësi në arritjet e tyre.

5. Përfundime e rekomandime

  Duke u mbështetur në analizën, 
diskutimin dhe interpretimin e të 
dhënave të përftuara nëpërmjet 
vëzhgimit dhe testimit të arritjeve të 
nxënësve në lëndën “Edukim Fizik, 
Sporte e Shëndet” nxjerrim këto 
përfundime e rekomandime:

  Të mësuarit me kompetenca përbën 
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arritjeve të nxënësve në fushën e edukimit 
fizik si dhe për të përmirësuar punën në 
procesin e të nxënit.

  Rezultatet e vlerësimit përshkrues, 
identifikojnë drejtimet e ndërhyrjes për 
përmirësimin e arritjeve ku sipas gjykimit 
tonë, duhet punuar më tepër nga ana 
e mësuesve për rritjen e përqindjes së 
nxënësve në nivelet 3,4 të vlerësimit, 
pothuajse në të gjitha elementet e 
parashikura të programit, veçanërisht të 
njohurive e koncepteve teorike që lidhen 
me fushën e edukimit fizik, sportit e 
shëndetit.

  Procesi i ndryshimeve dhe futjes së risive 
në kurrikulën arsimore, shtron patjetër 
edhe nevojën e kualifikimeve e trajnimeve 
të vazhdueshme të mësuesve, studentëve, 
të komunitetit të prindërve apo grupeve 
të tjera shoqërore të interesuara për rritjen 
e rezultateve të nxënësve në procesin e të 
nxënit dhe në këtë aspekt, duhet të rritet 
roli i specialistëve të fushës, pedagogëve 
të Edukimit Fizik e Sportit, në Fakultetin 
e Edukimit.

një risi në kurrikulën tonë arsimore dhe 
një nga drejtimet e saj është vlerësimi i 
arritjeve të nxënësve në fusha të ndryshme 
të të nxënit. Në këtë aspekt, vlerësimi 
përshkrues është një nga instrumentet 
e vlerësimit të arritjeve të tyre duke 
identifikuar drejtimet e ndihmës apo 
mbështetjes, në dobi të përmirësimit të 
mësimdhënies e të nxënit.

  Modeli i paraqitur nga ana jonë në 
lidhje me vlerësimin e arritjeve të 
nxënësve në fushën e edukimit fizik, 
është një model i mbështetur në kriteret 
dhe udhëzimet e kurrikulës mbi të 
mësuarit me kompetenca dhe i ndihmon 
mësuesit e kësaj fushe të vlerësojnë 
objektivisht në mënyrë të përshkallëzuar 
(në nivele), arritjet e nxënësve si dhe të 
përcaktojnë drejtimet e mbështetjes për 
të përmirësuar arritjet e tyre.

  Të dhënat e përftuara nëpërmjet vlerësimit 
përshkrues të arritjeve të nxënësve të 
klasave të dyta të ciklit fillor, në shkollat 
e përfshira në studim, na shërbejnë për 
të patur një tablo relative të nivelit të 

IZHA & Save the Children (2014). Broshura 
informuese për vlerësimin përshkrues e 
përmbledhës – klasa I-III.

IZHA (2014). Kurrikula bërthamë për Arsimin 
Fillor.

IZHA (2014). Nivelet e arritjes së kompetencave 
(shkalla 1 dhe 2).

IZHA (2014). Programet lëndore të ciklit fillor.
Kuithof, J. (2013). “Student Guide to Using 

Learning portfolio”. Mc Master University.

Mary, P.J. (2004). “Teaching and learning 
portfolios”. Guidebook, Delta 19.

MAS (2014). Korniza kurrikulare e Arsimit 
Parauniversitar në Shqipëri

http:// izha.edu.a l /View/kryefaqja.http:/
w w w. a r s i m i . g o v. a l / f i l e s / u s e r f i l e s /
kur r iku l a /PROGRAMI_EDUKIM_
FIZIK_,_SPORTE_DHE_SHENDET_
SHKALLA_1.pdf
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In the reality of new transformations taking place in the Albanian Education, special 
attention is being paid to changes in the curricula and syllabuses. In these terms, a new 
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approach - the competency-based learning is taking place in the subject of “Physical Education, 
Sports and Health”, just as in all the other subjects of elementary education, 

This process makes up a novelty in the education system and a great difference in the 
traditional way of instruction, aiming to place students in the centre of learning and turning them 
into researchers, selectors and analysts of their individual elements as well as involving them in 
learning activities oriented to competency-based fields. The aim of this writing is the descriptive 
assessment of the achievements of the second grade elementary school students in the subject 
of the “Physical Education, Sports and Health”, oriented to the competency-based learning.  

The writing methodology was based on the research of the contemporary bibliography, 
observations, testing elements of the Physical Education syllabus, analysis, comparisons and 
discourses related to achievements and expectations of the students for a three-month period.  

The writing concludes by revealing the strong and weak points of this approach and new 
concept of the curricula of the elementary school cycle as well as by drawing recommendations 
serving to the elementary school teachers of physical education. 

Key words: Physical Education, Sports and Health, descriptive assessment, elementary school cycle.
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Përmbledhje

Nëse kthejmë kokën pas, për të kuptuar se ku kemi arritur dhe çfarë rruge kemi përshkruar 
në fushën e së drejtës së autorit, do të shohim se krijimtaria në fushat letrare, muzikore, artet 
e bukura e të tjera kanë lindur shumë më herët se sa e drejta dhe legjislacioni i krijuar dhe 
i miratuar për të rregulluar mbrojtjen e saj. Në vijim të punimit do të trajtohen imtësisht 
etapat e zhvillimit të legjislacionit të së drejtës së autorit, konceptet themeltare, vija 
kronologjike e evoluimit në planin historik, pronësia industriale, Drejtoria e Përgjithshme 
e Patentave dhe Markave etj. Me qëllim forcimin e të drejtave të pronësisë intelektuale dhe 
industriale, janë ndërmarrë veprime prej strukturave të ndryshme por ende nuk ka politika 
dhe programe qeveritare të mirë-menduara dhe koordinuara përsa i përket luftimit të 
fenomeneve negative jo të ligjshme. Pikërisht këto të fundit do të trajtohen në përfundim 
të punimit duke parashtruar zgjidhje të mundshme.
Fjalët kyçe: Pronësi intelektuale, industriale, politika qeveritare, legjislacion.
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Pronësia industriale në Shqipëri

Veprimi i të drejtave të shpikësit ka 
karakter ekskluzivisht territorial. Autorët e 
shpikjes bëhen mbajtës të së drejtës subjektive 
vetëm nga momenti i njohës nga shteti i tyre, 
dmth nga momenti i dhënies së dokumentit 
përkatës. Në Republikën e Shqipërisë një 
dokument i tillë është dëshmia e autorit, e cila 
për mbrojtjen e të drejtave të shpikësit jashtë 
shtetit barazohet me patentën1.

Të drejtat e lindura kanë fuqi vetëm në 
territorin e Republikës së Shqipërisë. Autori 
i shpikjes, mundet pas zgjedhjes së tij, të 
kërkojë të njihet vetëm si autor i shpikjes 
duke i kaluar shtetit, të drejtën ekskluzive të 
shpikjes ose njohjen për autor dhe dhënien 
atij të drejten ekskluzive për shpikje. Patenta 
jepet për një periudhë 20 vjeçare. Gjatë këtij 
afati, pa pëlqimin e personit, të cilit i përket 
patenta, nuk mund të përdoret shpikje. Vetë 
zotëruesi i patentës ka të drejtë me pagesë 
ose pa pagesë te japë leje (liçencën) për 
përdorimin e patentës nga persona të tjerë. 
Përveç kesaj ai mundet ta këmbejë atë me 
dëshminë e autorit, dmth ti kalojë shtetit 
të drejtën ekskluzive për shpikjen.Autorët 
e huaj për shpikjet dhe propozimet për 
racionalizime,gëzojnë të gjithë të drejtat 
njesoj me shtetasit shqiptarë.

Autorëve të huaj për shpikjet e bëra 
jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, 
për të cilat kanë marrë patente dhe u është 
njohur e drejta e shfrytëzimit ekskluziv 
në vendin e tyre, u njihet dhe u mbrohet 
e drejta e regjistrimit të kësaj patente në 
vendin tonë2. Ligji Nr. 9947, datë 7. 7. 2008 
për pronësinë industriale përbëhet prej një 
mori elementësh, të cilat të marra sebashku 
përbëjnë tërësinë e pronësisë industriale. 
Elementët e saj, mbulojnë aspekte të fushave 
të ndryshme të jetës, shkencës, teknologjisë 
etj, duke perfaqësuar një tufë të drejtash për 
ti krijuar ekskluzivitet, mbajtësit të tyre.

Objektivat kryesore në fushën e pronësisë 
industriale, të përcaktuara si objektiva 
prioritare në kuadër të angazhimeve të 
ndërmarra në Nenet 70 dhe 73 të Marrëveshjes 
së Stabilizim-Asociimit,si dhe programin e 
Qeverisë së integrimit evropian janë:
  Sigurimi i një niveli të njëjtë mbrojtjeje 

të të drejtave të pronësisë industriale, me 
atë të vendeve të Bashkimit Evropian 
brenda një periudhe katërvjeçare 
nga hyrja në fuqi e Marrëveshjes së 
Stabilizim-Asociimit;

  Rritja e ndërgjegjësimit të komunitetit 
të biznesit në lidhje me çështje të 
Pronësisë Industriale;

  Rritja e ndërgjegjësimit të institucioneve 
zbatuese të legjislacionit të fushës, 
përfshirë sistemin gjyqësor.

Për realizimin e këtyre objektivave do 
të ndërmerren këto aktivitete:
  Përafrimi i legjislacionit kombëtar 

acquis e Bashkimit Evropian në këtë 
fushë;

  Anëtarësimin në traktate, konventa dhe 
marrëveshje ndërkombëtare në fushën 
e pronësisë industriale si Konventa 
Evropiane e Patentave dhe Traktati i 
Ligjit të Patentave;

  Forcimi i rolit të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Patentave dhe Markave 
dhe ngritja e një infrastrukture të 
përshtatshme administrative;

  Përmirësimi i zbatimit të legjislacionit 
të fushës së pronësisë industriale në 
Shqipëri;

  Zhvillimi i burimeve njerëzore të 
specializuara në fushën e pronësisë 
industriale;

  Bashkëpunimi transparent ndërmjet 
institucioneve dhe organizatave të 
përfshira në sistemin e mbrojtjes së 
pronësisë industriale;

  Rritja e ndërgjegjësimit të publikut 

1 Neni 331 i Kodit Civil të Shqipërisë.
2 Neni 33/a I Kodit Civil të Shqipërisë.
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të gjerë mbi rëndësinë e të drejtës së 
pronësisë industriale.

Apl ikimi për patentë mund të 
depozitohet nga çdo person ose nga çdo 
ent tjetër, që barazohet me personin juridik. 
Aplikimi për patentë mund të depozitohet 
edhe nga dy apo më shumë aplikantë 
të përbashkët3. Institucioni kryesore 
përgjegjës për hartimin e legjislacionit 
është Drejtoria e Përgjithshme e Patentave 
dhe Markave. Gjithashtu është dhe Enti per 
Pronesine Industriale qe zbaton procedurën 
administrative për mbrojtjen e të së drejtave 
nga pronësia industriale: patenta, dizenjo 
industriale,marka tregtare, dhe treguesit 
gjeografike. Enti zbaton procedurën 
administrative për mbrojtjen e të së drejtave 
nga pronësia industriale:

Patenta kombëtare, europiane dhe 
ndërkombëtare:
  Mundësia për mbrojtje të shpikjes me 

patentë për 10 dhe 20 vjet mbrojtjeje
  Dizenjo industrianle kombëtare dhe 

ndërkombëtare:
  Mundësia të mbrohet si dizenjo 

dydimensionale dhe tridimensionle

Marka tregtare:
  Kombëtare dhe ndërkombëtare
  Mundësia të mbrohet si  markë 

individuale, kolektive dhe si markë e 
çertifikuar

Treguesit gjeografikë:
  Mbrojtja kombëtare dhe ndërkombëtare
  Mundësia të mbrohen emërtimet 

gjeografike të produkteve me emërtim 
të origjinës ose tregues gjeografik

  Mundësia për njohjen e të drejtës së 
përdorimit të emërtimit gjeografik të 
regjistruar.

Për të gjitha të drejtat, Enti mban 
regjistra dhe lëshon çertifikata, raporte dhe 
kopje nga regjistrat e ESHPI-së, si dhe kryen 
kërkime në Bazën e të Dhënave Kombëtare 
dhe Ndërkombëtare. Jep informata për 
regjionin dhe vëllimin e mbrojtjes. 

Në Buletinin Zyrtar të Entit, në çdo dy 
muaj publikohen të dhënat që kanë të bëjnë 
me të drejtat e paraqitura dhe të regjistruara 
nga pronësia industriale. Kemi dhe raste nga 
praktika qe i referohen mbrojtjes së markave 
të mallrave. Ky vendim, i referohet rastit të 
pronarit të një lokali në Elbasan, i cili ishte 
i apasionuar pas stilistit Versaçe. Ky person 
arredoi lokalin e tij nën markën e Versaçes, 
madje dhe emrin e dyqanit e vendos duke 
përdorur logon e stilistit. Një avokat 
shqiptar, fotografoi lokalin e personit dhe 
lidhet me selinë kryesore te Versaçës në Paris, 
duke i dërguar të gjithë fotot e fotografuara 
të lokalit. Ndaj pronarit të lokalit nisi një 
proçedim penal si pasojë e ardhjes së një prej 
avokatëve të Versaçes, në Shqipëri. Avokati 
i pajisuar me prokurë të posaçme nga stilisti 
i njohur, denoncon përdorimin e markës se 
Versaçës, pa marrjen e liçencës përkatëse, 
kërkon dëshpërblimin prej 5 milion $ dhe 
mbylljen e menjëhershme të aktivitetit si 
pasoje e vjedhjes së të drejtës se autorit. 
Pronari i lokalit deklaroi në gjykatë se ishte 
në padijeni të blerjes së liçencës, si një e 
drejtë e pronësisë industriale të stilistit. Palët 
arrijnë në marrëveshje të një shume më të 
vogël dhe si pasojë e pasionit të madh ndaj 
këtij stilisti, pronari i lokalit kërkoi vetëm 
shtimin e disa thonjëzave në emrin e lokalit 
që të bëhet dallimi dhe pranon ndryshimin 
e arredimit të prones së tij4.

Shqipëria është anëtar i OBT-së si dhe 
nënshkrues i TRIPS (Aspekte Tregtare të 
Pronësisë Industriale) që prej shtatorit të 
vitit 2000, sikurse është anëtar i EPO (Zyrës 

3 LIGJI Nr. 9947, datë 7.7.2008 “PËR PRONËSINË INDUSTRIALE”, Neni 12.
4 Rasti praktik i marrë nga trajnimi i zhvilluar nga “Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë” me 

temë “Trajnim për markat tregtare,modelet e përdorimit, patentat e shpikjeve, dizenjot industriale,emërtimet 
gjeografike”, janar 2014.
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Europiane të Patentave), që prej shkurtit 
të 1996. Shqipëria aderon në marrëveshjet 
ndërkombëtare më të rëndësishme në fushën 
e PI-ve si Konventa e Bernës, Traktati 
i Budapestit, Marrëveshja e Madritit, 
Protokolli i Madritit, Konventa e Parisit, 
Konventa e Fonogrameve, Konventa 
e Romës. Shqiperia aderon në një sërë 
traktatesh të WIPO (Organizata Botërore 
e Pronës Intelektuale). DPPM është 
institucioni i vetëm përgjegjës në Shqipëri 
për regjistrimin e objekteve të pronësisë 
industriale që janë: shpikjet dhe modelet 
e përdorimit, disenjot industriale, markat 
tregtare dhe të shërbimit dhe treguesit 
gjeografikë. Zyra për regjistrimin e Markave 
Tregtare ka funksionuar pranë Dhomës së 
Tregtise së Shqipërise që në vitin 1957. 
Këtu regjistroheshin vetëm markat tregtare 
dhe të shërbimit dhe jo objektet e tjera të 
Pronësisë Industriale. Me Ligjin Nr.7819 
veprimtaria e Dhomës së Tregtisë i kaloi 
Zyrës së Patentave dhe Markave e cila u 
krijua me V.K.M Nr.135, dt 22 mars 1993. 
Pronësia Industriale nuk njihej shumë dhe 
nuk kishte vlerën që ka sot.

Sot Drejtoria e Përgjithshme e Patentave 
dhe Markave (DPPM) është Institucion 
publik në varësi te Ministrisë së Zhvillimit 
Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes. 
Veprimtaria e saj përcaktoket dhe rregullohet 
me Ligjin 9947 dt. 07/07/2008 “Për 
Pronësinë Industriale” Ligj ky i përafruar 
plotësisht me direktivat dhe rekomandimet 
e BE.5 Regjistrimi i objekteve të pronësisë 
industriale pranë DPPM dhe marrja e 
patentës (për shpikjet) dhe e certifikatave të 
regjistrimit (për disenjot, markat, treguesit 
gjeografikë) nga pronarët e tyre, përbën 
hapin e parë në mbrojtjen e të drejtave të 
pronësisë industriale.

DPPM administron regjistrat e 
objekteve të pronësisë industriale duke 
pasqyruar ndryshimet që ndodhin lidhur 
me to si ndryshimet në emrat, adresat e 

pronarëve të tyre, ndryshimet e pronësisë, 
kontratat e licenses etj, duke disponuar 
kështu një informacion të rëndësishëm lidhur 
me mbajtësit e të drejtave mbi objektet e 
pronësisë industriale, informacion i cili është 
shumë i nevojshëm për organet të cilat 
kanë si detyrë të drejtpërdrejtë organike të 
tyre, mbrojtjen e të drejtave të pronësisë 
industriale si: policia e krimit ekonomik, 
prokuroria, doganat dhe gjykata.

Kanë të drejtë të aplikojnë pranë DPPM 
për të mbrojtur të drejtat e tyre mbi objektet 
e PI (shpikjet, modelet e përdorimit, 
disenjot, markat dhe treguesit gjeografikë) 
në territorin shqiptar:
a.  Personat fizikë dhe juridikë shqiptarë;
b.  Personat fizikë dhe juridikë të huaj 

të cilët janë shtetas ose kanë selinë e 
aktivitetit të tyre:
i në një shtet ose territor që është 

palë kontraktues i konventave 
dhe traktateve ndërkombëtare në 
fushën e PI ku edhe Republika e 
Shqipërisë është palë;

ii në një shtet ose territor anëtar i 
Organizatës Botërore të Tregtisë;

iii në një vend ose territor me të cilat 
Republika e Shqipërisë zbaton 
parimin e reciprocitetit në fushën 
e pronësisë industriale.

Ligji Nr. 9947 datë 07.07.2008 
“Për Pronësinë Industriale” parashikon 
shprehimisht të drejtat që rrjedhin nga 
regjistrimi i objekteve të pronësisë industriale. 
Sipas tij (1) pronari i një patente, pas marrjes 
së patentës së lëshuar nga DPPM për një 
shpikje, ka të drejtën ekskluzive të ndalojë 
palët e treta të kryejnë, pa autorizimin e tij, 
prodhimin, përdorimin, ofrimin për shitje, 
shitjen ose importimin për këto qëllime të 
produktit objekt i patentës; (2) pronari i një 
disenjoje, marke apo treguesi gjeografik të 
regjistruar gëzon një të drejtë ekskluzive dhe 
ka të drejtë të ndalojë çdo palë të tretë që ta 
përdorë këtë të drejtë pa autorizimin e tij. Si 

5 Ligjin 9947 dt. 07/07/2008 “Për Pronësinë Industriale”.
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rrjedhim vetëm personat që janë njohur nga 
DPPM si pronarë apo mbajtës të të drejtave 
te PI, kanë të drejtë të fillojnë procedurat 
pranë policisë, prokurorisë, doganave apo 
gjykatës ne rast shkeljeje te te drejtave.

DPPM është institucioni që luan rolin 
kryesor në përmirësimin e legjislacionit 
në fushën e Pronësisë Industriale. Gjatë 
vitit 2008, në zbatim të angazhimeve 
të marra në kuadër të Marrëveshjes së 
Stabilizim-Asociimit mes Shqipërisë dhe 
BE, specialistët e DPPM me asistencën e 
Zyrës Evropiane të Patentave dhe Institutit 
Max Plank, hartuan draftin e ligjit të ri të 
PI, i cili synonte të përafronte plotësisht 
legjislacionin shqiptar me atë të BE në 
fushën e pronësisë industriale. Ky projektligj 
u miratua nga parlamenti shqiptar dhe 
sot është në fuqi (Ligji Nr. 9947 datë 
07.07.2008 “Për Pronësinë Industriale”).

Ligji Nr. 9947 datë 07.07.2008 “Për 
Pronësinë Industriale” percakton drejtimet 
kryesore të ndërhyrjes së gjykatës në mbrojte 
të të drejtave të pronareve të objekteve të PI. 
Ligji detyron autoritet doganore me kërkesë 
të pronarëve të objekteve të PI të bllokojnë 
per nje periudhe kohe te kufizuar produktet 
që importohen në Republiken e Shqipërisë, 
për verifikimin e dokumenteve shoqëruese 
të këtyre produkteve. Ligji hedh një hap 
të rëndësishem në mbrojtjen e të drejtave 
të PI edhe brenda tregut. Ai parashikon 
krijimin e nje inspektoriati për kontrollin 
dhe mbikqyrjen e zbatimit të këtij Ligji në 
tregun e brendshëm.

Marrëveshjet ndërkombëtare të 
nënshkruara nga Republika e Shqipërisë

Marrëveshjet ndërkombëtare të 
nënshkruara nga Republika e Shqipërisë, janë: 

Konventa e Parisit “Për mbrojtjen e 
Pronësisë Industriale”, e miratuar në Paris 
më 20 Mars 1883, hyrë në fuqi në Shqipëri 
më 4 Tetor 1995;

Ligj Nr. 8993, datë 30. 1. 2003 “Për 
aderimin e Republikës së Shqipërisë në 

“Konventën për themelimin e Organizatës 
Botërore të Pronësisë Intelektuale” - hyrë 
në fuqi në Shqipëri më 30 Qershor 1992.

Patentat e Shpikjeve
Ligj Nr. 9031, datë 20. 3. 2003 

“Për aderimin e Republikës së Shqipërisë 
në traktatin e Budapestit për njohjen 
ndërkombëta re  t ë  depoz i t imi t  t ë 
mikroorganizmave, për qëllime të procedurës 
së patentave” – marrëveshja ka hyrë në fuqi 
në Shqipëri më 19 Shtator 2003;

Ligj Nr. 9532, datë 15.5.2006 “Për 
aderimin e Republikës së Shqipërisë në 
“Marrëveshjen e Strasburgut për klasifikimin 
ndërkombëtar të patentave, 1979” – 
marrëveshja ka hyrë në fuqi në Shqipëri më 
24 Korrik 2007;

Ligj Nr. 10180, datë 29.10.2009 “Për 
aderimin e Republikës së Shqipërisë në 
marrëveshjen për të drejtën e patentave 
të Organizatës Botërore të Pronësisë 
Intelektuale” (WIPO) – marrëveshja ka hyrë 
në fuqi në Shqipëri më 17 Maj 2010;

Ligj Nr. 10179, datë 29.10.2009 
Për aderimin e Republikës së Shqipërisë 
në Konventën Europiane të Patentave” – 
marrëveshja ka hyrë në fuqi në Shqipëri më 
1 Maj 2010;

Ligji Nr. 118/2013, Dt. 18.04.2013 
“Për aderimin e Republikës së Shqipërisë 
në Marrëveshjen e Londrës për zbatimin 
e Nenit 65 të Konventës për Patentat 
Europiane”.

Varietet Bimore
Ligj Nr. 9395, datë 12.5.2005 “Për 

aderimin e Republikës së Shqipërisë në 
Konventën Ndërkombëtare “Për mbrojtjen e 
varieteteve të reja të bimëve” – marrëveshja ka 
hyrë në fuqi në Shqipëri më 15 Tetor 2005.

Dizenjot Industriale
Ligj Nr. 9648, datë 27.11.2006 “Për 

aderimin e Republikës së Shqipërisë në 
marrëveshjen e Hagës për regjistrimin 
ndërkombëtar të disenjove industriale, 
1960” – marrëveshja ka hyrë në fuqi në 
Shqipëri më 19 Mars 2007; 

Ligj Nr. 9647, datë 27.11.2006 “Për 
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aderimin e Republikës së Shqipërisë në 
aktin e Gjenevës të marrëveshjes së Hagës 
për regjistrimin ndërkombëtar të disenjove 
industriale dhe rregulloret mbështetur në 
aktin e Gjenevës, 1999” – marrëveshja ka 
hyrë në fuqi.

Markat Tregtare dhe të Shërbimit
Marrëveshja e Madridit e datës 14 prill 

1891 “Për regjistrimin ndërkombëtar të 
markave” - hyrë në fuqi në Shqipëri më 4 
Tetor 1995;

Ligj Nr. 8992, datë 30.1.2003 “Për 
aderimin e Republikës së Shqipërisë në 
“Protokollin e marrëveshjes së Madridit për 
regjistrimin ndërkombëtar të markave” – 
marrëveshja ka hyrë në fuqi në Shqipëri më 
30 Korrik 2003;

Ligj Nr. 9033, datë 20.3.2003 “Për 
aderimin e Republikës së Shqipërisë 
në Konventën e Nicës për klasifikimin 
ndërkombëtar të mallrave dhe shërbimeve, 
për qëllimet e regjistrimit të markave” – 
marrëveshja ka hyrë në fuqi në Shqipëri më 
19 Shtator 2003; 

Marrëveshje me Organizatën Botërore 
të Tregtisë (WTO)

Marrëveshja e TRIPS-it (Aspekte të 
Tregtisë që lidhen me Pronësinë Intelektuale) 
– 08. 09. 2000

Sistemi i mbrojtjes së markës në Shqipëri

Marka mund të mbrohet nëpërmjet:
Depozitimit të kërkësës për regjistrim 

në DPPM. Kërkesa për të fituar të drejtën 
mbi një markë mund të bëhet nga një 
person fizik ose juridik. Për çdo shenjë, për 
të cilën kërkohet mbrojtja si markë, duhet 
të bëhet kërkesë e veçantë. Kërkesa për të 
regjistruar një markë përmban një ose disa 
klasa mallrash dhe/ose shërbimesh. Kërkesa 
për regjistrimin e një marke përmban këta 
element: (a) emrin dhe adresën e aplikantit; 
(b) përfaqësimin (pamjen) e markës, për 
të cilën kërkohet regjistrimi; (c) listën e 
mallrave dhe/ose të shërbimeve, për të 
cilat kërkohet regjistrimi, në përputhje me 

klasifikimin ndërkombëtar për mallrat dhe 
shërbimet; (ç) deklaratën e prioritetit, nëse 
pretendohet një gjë e tillë; (d) dokumentin, 
që vërteton pagesën e tarifës së caktuar 
për depozitimin. Elementet e tjera, si dhe 
procedurat e aplikimit parashikohen në 
rregulloren përkatëse. 

Kërkesa mund të bëhët edhe për 
regjistrimin e një Marke kolektive. Marka 
kolektive mbron një shenjë që përdoret 
për të dalluar mallrat dhe/ose shërbimet e 
hedhura në treg nga një organizim tregtar 
apo industrial, nga një shoqatë apo nga një 
entitet i ngjashëm i disa subjekteve. 

DPPM ndjek dhe zbaton procedurën 
në lidhje me regjistrimin e markave duke 
caktuar datën e depozitimit të aplikimit për 
regjistrim marke. Ekzaminimi i markave 
ndahet në dy faza. Faza e parë konsiston 
në shqyrtimin e dokumentacionit të 
kërkuar për këtë aplikim, ndërsa faza e 
dytë konsiston në shqyrtimin e kritereve 
që duhet të përmbushë marka për të qenë 
e regjistrueshme. DPPM me kërkesën e të 
interesuarve jep përgjigje, kërkesës për hetim 
për marka të regjistruara apo të depozituara. 
Me anë të këtij informacioni personat që 
kërkojnë të regjistrojne marka marrin dijeni 
nëse ka marka identike apo të ngjashme, të 
regjistruara në DPPM me markat e tyre, në 
mënyre që mos të bëhën ata vetë shkelës të 
të drejtave të mëparëshme. Pas ekzaminimit 
DPPM publikon të gjitha markat që janë 
depozituar për regjistrim, si dhe emrin dhe 
adresën e aplikantëve, klasat dhe mallrat pqër 
të cilat kërkohet mbrojtja. Ky publikim zgjat 
tre muaj dhe u jep mundësi mbajtësve të të 
drejtave mbi markat apo objektet e tjera të 
pronësisë industriale të konstatojnë nëse 
marka e tyre është e cënuar.

Kundërshtimit në bordin e apelit 
pranë DPPM

Gjatë periudhës tre-mujore të publikimit 
të markave, personat që pretendojnë se kanë 
të drejta të mëparshme apo të ligjshme mbi 
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ndonjë markë të depozituar, mund të bëjnë 
kundërshtim për regjistrimin e markave, duke 
paraqitur pretendimet e tyre pranë DPPM. 
Bordi apelit është strukture mbrenda DPPM 
që shqyrton kërkesat për kundërshtim, 
Bordi njofton edhe aplikantin e markës së 
kundërshtuar duke i vënë në dispozicion 
pretendimet e palës kundërshtuese. Çdo palë 
ka të drejtë të marrë pjesë në procedurën 
e shqyrtimit të kundërshtimit, si dhe të 
paraqesë argumentet e veta, me gojë ose 
me shkrim, brenda një periudhe kohore, 
të caktuar nga bordi i apelimit. Bordi 
shqyrton mbrenda tre muajve kërkesën për 
kundërshtimim dhe vendos mbi pranimin 
apo rrëzimin e saj. Vendimi i Bordit të Apelit 
mund të kundërshtohet më gjykatë brenda 
30 ditëve nga data e marrjes së njoftimit të 
vendimit të bordit.

Padisë gjyqsore: Çdo përdorim, kufizim, 
imitim ose bashkëshoqërim i paautorizuar, 
nga mbajësi i të drejtave mbi markën përbëjnë 
shkelje të së drejtës së markës së regjistruar ose 
të një marke, për të cilën është paraqitur një 
aplikim për regjistrim, sipas ligjit. Mbajëtsi i 
të drejtës mbi markën ka të drejtë t’i drejtohet 
gjykatës kundër çdo personi, që shkel të 
drejtat e tij, për të kërkuar:
a)  ndalimin e veprimeve të tjera në shkelje 

të të drejtave;
b)  heqjen ose bllokimin e objekteve, që 

përbëjnë shkelje të të drejtave, nga 
qarkullimi civil ose, nëse nuk ka rrugë 
tjetër, shkatërrimin e këtyre objekteve;

c)  heqjen ose bllokimin e mjeteve të 
përdorura ekskluzivisht apo pothuajse 
ekskluzivisht për krijimin ose prodhimin 
e produkteve që përbëjnë shkelje apo, nëse 
nuk ka rrugë tjetër, shkatërrimin e tyre;

ç)  publikimin e vendimit përfundimtar të 
gjykatës në median publike me shpenzimet 
e personit që ka kryer shkeljen, në 
mënyrën e parashikuar nga gjykata.

Shkelësi është përgjegjës për të gjitha 
dëmet që i janë shkaktuar paditësit. Gjykata, 
në përputhje me dispozitat e legjislacionit 

në fuqi, vendos masën e dëmshpërblimit, 
përveç kur është parashikuar ndryshe dhe 
mund, sipas rastit:
a)  të marrë parasysh të gjitha aspektet 

përkatëse, siç janë pasojat negative 
ekonomike,  përfshirë f i t imet e 
munguara, që ka pësuar pala e dëmtuar, 
çdo fitim të padrejtë, të realizuar nga 
shkelësi dhe, sipas rastit, elemente 
të tjera përveç faktorëve ekonomikë, 
si dëmi moral, që i është shkaktuar 
mbajtësit të të drejtave nga shkelja;

b)  të vendosë kompensimin e dëmeve me 
shuma të menjëhershme, në bazë të 
elementeve, si shuma e të ardhurave 
ose tarifave, që do të siguroheshin 
apo merreshin, në rast se shkelësi 
do të kishte kërkuar autorizim për 
përdorimin e së drejtës së pronësisë 
intelektuale në fjalë.

Padia kundër shkeljes së të drejtave 
duhet të depozitohet në gjykatë brenda 3 
vjetëve nga data, kur paditësi merr dijeni 
për shkeljen dhe shkelësin.

Masat në kufirin e vendit dhe 
në tregun e brendshëm

Nëse pronari i markës së regjistruar 
ose mbajtësi i së drejtës së markës, 
sipas kuptimit të këtij ligji, paraqet një 
kërkesë-ankesë për mallrat e importuara 
në Republikën e Shqipërisë ose për 
mallrat e tjera brenda tregut, të cilat 
cenojnë të drejtat e tij, të parashikuara 
në këtë ligj, autoritetet doganore ose 
struktura përgjegjëse për mbikëqyrjen e 
tregut, sipas rastit, janë të detyruara të 
bëjnë verifikimet përkatëse dhe, në bazë 
të përfundimeve të nxjerra, të vendosin 
bllokimin e zhdoganimeve ose heqjen e 
tyre nga tregu, si dhe vendosjen e tyre në 
një vend të sigurt, përveç kur importuesi 
apo tregtari kanë dokumente origjinale për 
produktet, objekt të kërkesë-ankesës.

Pronari i markës së regjistruar ose 
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mbajtësi i së drejtës së markës, sipas kuptimit 
të këtij ligji, detyrohet të vendosë një garanci 
për dëmet, që mund të shkaktohen nga 
marrja e masave të përcaktuara në pikën 1 
të këtij neni.

Autoritetet doganore ose struktura 
përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut njoftojnë 
menjëherë importuesin dhe pritësin e mallrave 
apo tregtarin për masat e marra.

Autoritetet doganore ose struktura 
përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut i 
ndërpresin masat e marra, sipas pikës 1 të këtij 
neni, nëse pronari i markës së regjistruar ose 
mbajtësi i së drejtës së markës, sipas kuptimit 
të këtij ligji, nuk ngrenë padi në gjykatë 
për shkeljen e të drejtave, brenda 20 ditëve 
(ditë pune) nga data e njoftimit të marrjes 
së masave nga këto autoritete ose struktura.

Në vitin 2012, në bazë të ligjit 23/2012 
me ndryshimet që iu bënë kodit Penal të 
RSH, u parashikuan si vepër penale shkeljet 
e të drejtave në lidhje me objektet e PI. 
Këto dispozita bejnë të mundur forcimin 
e mëtejshëm mbrojtjes të së drejtave të PI. 
Pritet të bëhen ndryshime edhe në kodin e 
procedurës penale në lidhje me ngritjen e 
padisë për këto vepra penale. Sipas Kodit 
Penal, quhet shkelje e të drejtave të pronësisë 
industriale.

Prodhimi, shpërndarja, mbajtja për 
qëllime tregtimi, shitja, ofrimi për shitje, 
furnizimi, shpërndarja, eksportimi ose 
importimi për këto qëllime i: 
(a)  produktit ose procesit të mbrojtur nga 

një patentë, pa pëlqimin e pronarit të 
patentës; (b) produktit që mbrohet nga 
një dizenjo industriale, pa pëlqimin e 
pronarit të dizenjos industriale; 

(c)  mallrave ose shërbimeve që mbrohen 
nga një markë tregtare, pa pëlqimin e 
pronarit të markës tregtare; 

(ç)  produktit që rrjedh nga një tregues 
gjeografik, pa pëlqimin e pronarit të 
treguesit gjeografik; 

(d)  të  kryera  me dashje ,  përbëjnë 
kundërvajtje penale dhe dënohen me 
gjobë ose me burgim gjer në një vit. Po 

kjo vepër kur kryhet në bashkëpunim 
ose më shumë se një herë përbën 
kundërvajtje penale dhe dënohet me 
gjobë ose me burgim gjer në dy vjet».

Realiteti shqiptar në kontekst europian 
dhe disa përfundime

Një shoqëri zhvillohet si pasojë e 
veprimtarisë së anëtarëve të saj. Zhvillimi 
politik, ekonomik e social janë efektiv në 
momentin që anëtarët e shoqërisë i bëjnë 
mirë llogaritë në lidhje me mënyrën e 
organizimit të normave ligjore. Ligjet e 
edukimit janë gjëja e parë me të cilën, ne 
biem në kontakt në çfarëdolloj qeverisje. 

E drejta intelektuale është sot një 
prej të drejtave më të shpërfillura dhe 
më jo ekzistuese në rrafshin praktik, si 
në anën etike dhe financiare, ashtu dhe në 
ate intelektuale edhe pse, sipas Kushtetutës 
së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 58/2: 
“E drejta e autorit mbrohet me ligj”.

Sipas të drejtës ndërkombëtare private 
në Shqipëri, ekziston ligji Nr .9947, datë 
7.7.2008 për rregullimin e pronësisë 
industriale. Por jo më shumë se pesë per 
qind e botimeve janë libra me teknikë të 
shkrimit akademik. Përshtatjet, kompilimet 
deri tek plagjiatura e hapur, sundojnë në 
fushën e botimeve. Ndërsa gazetat mbushen 
me artikuj që gjenden gratis në rrjetet 
multimediale, shpesh duke u botuar dhjetëra 
herë, jo vetëm pa shpërblim, por edhe pa 
pëlqimin formal të autorëve.

Njihen raste kur autori ka ndryshuar 
mendim për një studim të vetin, të hershëm 
dhe mund të botonte të rejat e kërkimit të 
tij, por në shtyp botohet ajo që gjendet 
lirë. Botuesit e të përditshmeve, jo vetëm 
që nuk njohin përgjegjësi për autorësinë e 
shkrimeve, por në rastet e ankimeve të rralla 
i vënë autorët në pozitën e përfituesit: “Ju 
është bërë nder e publicitet përmes botimit” 
(!). Për paradoks, rastet e verifikuara të 
arbitrimit të çështjeve të së drejtës së autorit 
në gjykata, shënojne sukses kryesisht kur 
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trashëgimtarët u drejtohen atyre.
Për Gjykatën Europiane të të Drejtave 

të Njeriut, e drejta e autorit është një e 
drejtë themelore. Sipas nenit 1 te Protokollit 
të parë, “çdo person fizik ka të drejtën e 
respektimit të pronës së tij”. Gjykata duke 
u bazuar në këtë nen, shprehu se termi 
“pasuri” përfshin dhe liçencat, por gjithashtu 
dhe markat. Gjykata konsideron se veprat 
që mbrohen nga e drejta e autorit janë ato 
pasuri që njihen nga vetë, konventa (vepra 
letrare dhe artistike, marka, liçenca). 

Muzika, filmat, librat, arti, shpikjet e 
ndryshme, si dhe format e tjera të krijimtarisë 
dhe shprehjes janë tregues të progresit social 
dhe cilësisë së jetës. Si pronësi private të 
krijuesve të tyre origjinale, ato janë vlerësuar 
dhe mbrojtur nga shoqëria për rolin e tyre 
ekonomik, politik dhe kulturor, si shprehje 
e trashëgimisë dhe e përpjekjeve njerëzore. 
Tërësia e tyre shprehur me termin “Pronësi 
Intelektuale” është bërë objekt mbrojtje që 
herët. Me Ligjin Venecian të vitit 1474, si 
përqasje fillestare sistematike në mbrojtjen 
e shpikjeve prej një lloj forme patente,duke 
vazhduar me Konventën e Parisit; të vitit 
1883,si traktati i parë ndërkombëtar,për të 
ndihmuar individët e një vendi të siguronin 
mbrojtjen në vende të tjera për krijimet e 
tyre intelektuale. Si dhe pak vjet më pas 
më 1886, Konventa e Bernë-s, një tjetër 
traktat ndërkombëtar për mbrojtjen e 
punëve letrarë dhe artistike, për njohje 
të ndërsjellë të së drejtës së autorit midis 
vendeve të ndryshme. Pronësia intelektuale 
përfaqëson një tufë të drejtash për t’i krijuar 
ekskluzivitet mbajtësit të tyre.

Niveli i piratërisë në Shqipëri është 
në një shkallë mesatare dhe gjendja e 
legjislacionit dhe moszbatimi i ligjit (nga 
ana e individëve të ndryshëm) kanë qenë disa 
prej shkaqeve për këtë fenomen. Në sistemin 
shqiptar të së drejtës instituti i së drejtës së 
autorit është i vonë. Kalimi nga lufta e dytë 
botërore në sistemin monist, padyshim që 
do ndikonte në rregullimin ligjor të kësaj 
fushe. Shqipëria preku sistemin demokratik 

vetëm pas viteve ’90-të. Vitet ’1990-të 
si vite ndryshimesh të mëdha ishin edhe 
vite tranzicioni për një Shqipëri të vogël, 
të izoluar dhe të papërgatitur për sfida të 
mëdha. E gjithë kjo tablo do të prekte edhe 
hartimin e legjislacionit. Megjithatë, ligji i 
1992 “Për të drejtën e autorit” futi koncepte 
të reja dhe mbrotje më të gjërë në këtë fushë 
sa delikate aq edhe të rëndësishme. 

Aktualisht, ligji në fuqi është ai i vitit 
2008; një ligj i mirë por jo në nivelin e një 
vendi kandidat për Bashkimin Europian. 
Shqipërisë nuk i mbetet gjë tjetër, veçse të 
punojë fort për përmirësimin e legjislacionit 
dhe të përmbushë detyrimet e marra 
përsipër. Sidoqoftë, instituti i të drejtës së 
autorit nuk rezulton të jetë i hershëm as në 
botë. Fillimisht pronësia intelektuale njihej 
thjeshtë si e drejtë morale dhe jo si një e 
drejtë edhe ekonomike e autorit apo titullarit 
të pronësisë intelektuale. Ky është një kuadër 
i përgjithshëm i evoluimit botëror historik; 
por në punim vëmendje e veçantë i është 
kushtuar statusit të së drejtës së autorit në 
Bashkimin Europian dhe legjislacionit të së 
drejtës së autorit në Shqipëri. 

Iniciativa e gjashtë vendeve të para 
europiane, të cilat u ulën në tryezë dhe 
vendosën krijimin e politikave të përbashkëta 
në kontinent, u finalizua në vitin 1951 me 
krijimin e Komunitetit Europian. Një erë 
e re po frynte në kontinentin e vjetër. Këtij 
komuniteti iu shtuan edhe shumë shtete 
të tjera. Në vitin 1992, traktati i Mastritit 
emëroi Bashkimin Europian, që sot ka në 
gjirin e vet 27 shtete anëtare. Parimi i këtij 
bashkimi është harmonizimi i legjislacioneve 
kombëtare të shteteve anëtare në të gjitha 
degët e së drejtës. Të njëjtën linjë Bashkimi 
Europian ka ndjekur edhe për fushën e të 
drejtës së autorit nëpërmjet direktivave. Por 
ky vendim nuk shtrihet vetëm për shtetet 
anëtare por edhe për shtetet që synojnë të 
jenë pjesë e bashkimit. Ndaj këtyre shteteve 
lind detyrimi i përshtatjes së legjislacionit 
kombëtar me atë të Bashkimit Europian, 
me anë të transpozimit të direktivave. Në 
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punim flitet për synimin e Shqipërisë për 
të qënë pjesë e BE-së sa më shpejt. Ne 
kemi nënshkruar Marrëveshjen e Stabilizim 
Asociimit dhe kemi marrë përsipër 
detyrimin për inkorporimin e direktivave 
në legjislacionin kombëtar të pronësisë 
intelektuale, të së drejtës së autorit. Pas 
vendosjes së regjimit demokratik, Shqipëria 
ka bërë përpjekje dinjitoze në fushën e 
rregullimit dhe mbrojtjes të së drejtës së 
autorit, në mënyrë që si legjislacioni ashtu 
edhe organet e specializuara në mbrojtje 
të saj, të jenë në parametrat e ofruara 
nga e drejta ndërkombëtare si dhe nga 
e drejta e Bashkimit Europian. Mund të 
konkludojmë se legjislacioni shqiptar në 
këtë fushë, e parë kjo në një plan historik e 
krahasimor kombëtar, ka bërë përparime të 
dukshme. Në planin krahasimor horizontal 
(bashkëkohor), legjislacioni shqiptar në 
këtë fushë përmbush deri diku parametrat 
ndërkombëtarë. Ky është edhe mendimi i 
studiuesve më të mirëfilltë të kësaj fushe, 
të cilët në analizimet e tyre, arrijnë në 
konkluzione se standarti ligjor plotësohet 
por, standarti i zbatimit të “standartit ligjor“ 
paraqet mangësi të theksuara. 

Duke qëndruar tek standarti ligjor, si 
kërkesë e veçantë për shtetin shqiptar për një 
aderim të afërt në B.E., në kuadër të kërkesave 
të shtruara nga acquis communautaire e 
MSA-ja, mund të themi së në fushën e të 
drejtës së autorit dhe e të drejtave të tjera 
të lidhura me të, shteti shqiptar nuk e ka 
përmbushur plotësisht këtë detyrim (në 
aspektin e standartit ligjor). Ndaj Shqipëria, 
në raport të drejtë me afatet e diktuara nga 
Bashkimi Europian ka hartuar projekt-ligjin 
e ri për të drejtën e autorit, pasi ligji aktual 
në fuqi i 2008 “Për mbrojtjen e të drejtës së 
autorit dhe e të drejtave të tjera të lidhura me 
të” nuk ka të transpozuar ose i ka pjesërisht 
të transpozuara direktivat përkatëse: 
  Direktivën 2004/48/KE “Për zbatimin 

e të drejtave të pronësisë intelektuale”; 
-Direkt ivën  2001/29/KE “Për 
harmonizimin e disa spekteve në 

shoqërinë e informacionit”; 
  Direktivën 2001/84/KE “Për të drejtën 

e rishitjes në dobi të autorit të një vepre 
arti origjinale”; -Direktivën 2006/115/
KE – ndryshime të Direktivës 92/100/
KEE; 

  Direktivën 2006/116/KE – ndryshime 
të Direktivës 93/98/KEE. 

Karakteristikë e transpozimit të direktiva 
nga shtetet të cilave ajo iu drejtohet është fakti 
se Bashkimi Europian e lë në dorë të vetë 
shtetit përcaktimin dhe zgjedhjen e mjeteve 
për transpozimin në kohë të direktivës në 
legjislacionin kombëtar. Në mbështetje 
dhe në vazhdimësi të asaj që u citua më 
sipër konkludojmë se Qeveria shqiptare i 
ka dhënë zyrtarisht ZSHDA-së mandatin 
për të koordinuar axhendën kombëtare 
për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë 
intelektuale. Për rritjen e efektivitetit 
në punën e Zyrës, lind e nevojshme, si: 
Përmirësimi i burimeve njërezore për 
periudhë afatshkurtër dhe afatgjatë duke 
përfshirë rekrutimin dhe trajnimin e stafit të 
ZSHDA; Konsolidimi i rrjetit të qëndrave 
rajonale; Zhvillimi i kapaciteteve për 
shërbimet e ndërmjetësimit në ZSHDA. Me 
qëllim efektivitetin e autoriteteve zbatuese 
është i nevojshëm trajnimi i autoriteteve të 
zbatimit të ligjit për PI-në; po ashtu është e 
nevojshme bashkëpunimi dhe bashkërendimi 
institucional. Nga studimet paraprake të 
situatës u pa e nevojshme përgatitja dhe 
zbatimi i fushatave të ndërgjegjësimit të 
publikut për çështjet e pronësisë intelektuale. 
Si një autoritet zbatues, del në pah rëndësia 
e Arbitrazhit dhe ndërmjetësimit si dy forma 
të përshtatshme për ZSHDA-në në lidhje 
me mosmarrëveshjet midis autorëve dhe 
agjencive të administrimit kolektiv si dhe 
midis agjencive tëadministrimit kolektiv 
dhe përdoruesve të veprave të artit, me 
qëllim që ZSHDA-ja të mund të japë 
vendime administrative përfundimtare dhe 
të zbatueshme në këtë fushë. Thelbësore 
në këtë rast është rritja e autoritetit dhe 
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kapaciteteve të Zyrës si qendër inspektimi 
për shkeljet ndaj të drejtave të autorit. Është 
e rëndësishme që procesi i inspektimit 
të tregut të shfrytëzoje në mënyrë sa me 
efikase Memorandumin e Bashkëpunimit 
me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve në 
mënyrë që të mos zhvillohen sporadikisht apo 
në formën e Task Forcës, por të krijojnë një 
skemë bashkëpunimi të vazhdueshme, duke 
garantuar në këtë mënyrë një monitorim të 
plotë dhe në çdo moment. 

Fuqizimi i rolit të Zyrës si qendër e 
ndërmjetësimit administrativ dhe arbitrazhit 
të mosmarrëveshjeve për të drejtën e autorit 
kërkon në mënyrë të pashmangshme rritjen 
e kapaciteteve të stafit. Për pasojë lind e 
nevojshme ngritja e “Qëndrave Rajonale” 
të quajtura edhe “Zyra Rajonale për të 
Drejtën e Autorit”. Funksioni i tyre kryesor 
do të jetë inspektimi i qarqeve rajonalë. Ato 
do të përfshihen gjithashtu në informimin 
e publikut rreth çështjeve të së drejtës së 
autorit, në mbulimin e punës së agjencive 
të administrimit kolektiv, në funksionimin 
si pritës lokalë të ankimeve dhe kërkesave 
për arbitrazh etj. Këto Qëndra Rajonale 
mund të zhvillohen në bashkëpunim të 
ngushtë me DPPM-në dhe Qëndrat e saj 
për Informacion Teknik dhe Shkencor. 
Sipas strategjisë kombëtare janë planifikuar 
që të ngrihen 12 Qëndra në të gjitha qarqet 
administrative në Shqipëri brënda një afati 
kohor 4 vjeçar. Ndërgjegjësimi i qytetarëve 
është një element thelbësor në mbrojtjen 
e të drejtave të pronësisë intelektuale, që 
garanton në të njëjtën kohë edhe suksesin e 
zbatimit të Strategjisë 2010-2015. 

Në kontekstin e fuqizimit të vazhdueshëm 
të rolit të mediave në ndërgjegjësimin e 
publikut, do të ishte pozitive marrja e 
iniciativave të ndryshme mediatike nga ana 
e institucioneve përgjegjëse të përmendura 
me lart për të trumbëtuar çështjet e të drejtës 
së pronësisë intelektuale. Si të tilla mund 
të përmenden: Promovimi i aktiviteteve 
të grupeve të ndryshme të interesit (duke 
përfshirë OJQ-të, shoqatat e biznesit, 

dhomat e tregtise, biznesmenë, studiues, 
etj) të përfshirë në mbrojtjen e të drejtave të 
pronësisë intelektuale nëpërmjet mjeteve të 
diskutimit, ekspozitave, leksioneve etj. Nxitja 
e debatit publik rreth çështjeve aktuale në 
lidhje me mbrojtjen e pronësisë intelektuale, 
veçanërisht nga prespektiva e të drejtës 
ndërkombëtare dhe biznesit ndërkombëtar, 
përfshirja e sferës së medias dhe masmedias 
në bashkëpunim në këtë fazë shfaqet si një 
hap konkret dhe i dobishëm për tu realizuar. 
Mbështetja e publikut është një element 
themelor për suksesin e këtyre iniciativave. 
Kjo mund të arrihet vetëm nëse publiku 
do të këtë mundësi të njihet me pasojat e 
padëshirueshme të shkeljeve të të drejtave 
të pronësisë intelektuale dhe gjithashtu të 
kuptojë ndikimin që ato kanë në jetën e 
tyre. Në këtë kontekst, është e nevojshme 
jo vetëm që sektori publik t’i mbrojë si 
duhet të drejtat e zotëruesve të të drejtave 
individuale, por edhe që publiku i gjerë të 
kuptojë se blerja e mallrave të imituara ose 
të falsifikuara çon në përkeqësim të situatës 
së punësimit, shpesh duke marrë produkte të 
pagarantuar, duke përfshirë edhe ndikimet në 
fushën e shëndetësisë dhe higjienës, dhe nxit 
përfitimet e strukturave të jashtëligjshme në 
shoqëri. Është jashtëzakonisht e rëndësishme 
që të përmbushen këto detyra, pasi i gjithë 
sistemi i pronësisë intelektuale nuk është i 
thjeshtë dhe publiku i gjerë zakonisht ka 
njohuri shumë të kufizuara dhe shpesh të 
pasakta rreth saj. 

Gjithashtu, brenda kuadrit të mundësive 
ekonomike, publiku shpesh priret të zgjedhë 
opsionin e marrjes së mallrave me çmimin 
më të ulët të mundshëm. Ndërkohë, përveç 
rolit promovues të menjëhershëm që ka 
media, sensibilizimi i opinonit lidhur me 
të drejtat e pronësisë intelektuale duhet të 
trajtohet në mënyrë strategjike nëpërmjet 
ndryshimeve të nevojshme në sistemin 
arsimor. Në dokumentin me sipër, Strategjia 
propozon masat që duhet të merren në 
sistemin arsimor shqiptar, nëpërmjet 
rivlerësimit të kurrikulave mësimore si dhe 



   66 Pronësia intelektuale dhe industriale në Shqipëri

përfshirjes në to të të drejtave të pronësisë 
intelektuale. Pra, siç e shohim, rezulton se 
situata aktuale ligjore çalon në efektivitetin e 
ligjeve. I këtij mendimi është edhe përfaqësia 
e BE-së në këtë monitorim (përfaqesuesit e 
Komisionit Europian që kanë në monitorim 
Shqipërinë), të cilët me të drejtë ngrejnë 
vërejtje lidhur jo me cilësinë e legjislacionit 
por me zbatueshmërinë e tij. Për shtetin 
shqiptar, del si detyrë gjetja e mjeteve dhe 
formave ligjore në arritjen e qëllimit të ligjit 
në fushën e rregullimit ligjor te së drejtës 
së autorit dhe kapja e afateve të përcaktura 
nga institucionet e Bashkimit Europian. 
Raport progresi i përvitshëm i komisionit 
dhe Parlamentit Europian e njeh Shqipërinë 
me arritjet kryesore në aspektin legjislativ; 
por përveç evidentimit të arritjeve kryesore 
me shumë rëndësi është evidentimi i 
mosarritjeve në aspektin e harmonizimit të 
legjislacionit me acquis communataire. 

Një arritje e rëndësishme është miratimi 
i amendamenteve të Kodit Penal duke 
përfshirë shkeljet e të drejtave të pronësisë 
industriale (IPR), e cila do të përmirësojë 
më tej zbatimin e këtyre të drejtave. Lidhur 
me zhvillimet legjislative dhe aktivitetet e 
ardhshme të planifikuara - përfshirë përparimin 
në zbatimin e strategjisë kombëtare të 
Pronësisë Intelektuale, aktivitetet janë fokusuar 
dhe organizuar në pajtim me 3 komponentë 
kryesorë: harmonizimi i legjislacionit; forcimi i 
kapaciteteve administrative dhe institucionale; 
ndërgjegjësimi i publikut Zyra Shqiptare e të 
Drejtës së Autorit në përputhje me detyrimet 
e saja të ndërmarra në Planin Kombëtar 
për Zbatimin e MSA-së ka hartuar një ligj 
të ri mbi të drejtën e autorit dhe të drejtat 
e lidhura me të, që është përgatitur nga 
një grup ekspertësh në fushën e autorit. 
Projektligji transpozon plotësisht direktivat 
e BE-së, si dhe praktikat e vendeve të BE-
së, të cilat mund të merren në konsideratë 
dhe të ofrojnë zgjidhje për problemet e 
hasura deri më tani në procesin e zbatimit 
të legjislacionit në Shqipëri. Drafti i parë 
i ligjit të ri është dërguar nga ekspertët 

gjatë muajit gusht 2011 dhe ka qenë 
subjekt i diskutimeve dhe konsultimeve me 
autoritetet shtetërore dhe ministritë dhe 
palët e tjera të interesuara gjatë «fazës së 
parë të konsultimeve». Të gjitha komentet 
dhe sugjerimet e mbledhura gjatë këtyre 
muajve janë rishqyrtuar, rishikuar dhe 
shumica e tyre pasqyrohet në projekt-ligjin 
nga grupi i punës i ZDA-së. Aktualisht 
Ministri i Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe 
Sporteve ka dërguar zyrtarisht projektligjin 
«Për të drejtën e autorit dhe të drejtat e 
lidhura me të» për ministritë e linjës, grupet 
e interesit dhe aktorëve të tjerë të interesuar 
për mendimet e tyre zyrtare dhe sugjerime. 
Raport progresi 167 trajton edhe zhvillimet 
legjislative të Pronësisë Industriale. Sipas 
këtij trajtimi Shqipëria ka përmbushur 
detyrimet e përcaktuara kryesisht nga neni 
73 i MSA-së në lidhje me përafrimin e 
legjislacionit me acquis communataire në 
fushën e të drejtave të pronësisë industriale. 
Iniciativat ligjore janë marrë gjatë vitit 
2011 në mënyrë që të vazhdojë procesin 
e harmonizimit të legjislacionit. VKM 
Nr.618, datë 09/07/2011 Për disa ndryshime 
të VKM Nr.1707, datë 29.12.2008 në 
lidhje me “Rregulloren e Patenta” është 
miratuar nga Këshilli i Ministrave. Qëllimi 
i këtyre ndryshimeve është harmonizimi 
plotësisht i procedurave kombëtare në 
lidhje me patentat, sipas procedurave të 
parashikuara nga Konventa Europiane e 
Patentave dhe Ligji i Patentave. Ligji nr. 23 
«Për ndryshimin e Kodit Penal shqiptar» 
u miratua nga Parlamenti shqiptar më 1 
mars 2012, dhe ka hyrë në fuqi me 11 prill 
2012. Ligji parashikon sanksione penale për 
shkeljet e të drejtave të pronësisë industriale 
në përputhje me detyrimet e përcaktuara nga 
Marrëveshja TRIPS. Veçanërisht dispozitat e 
mëposhtme janë shtuar tek nenet 149/a dhe 
149/b sipas të cilëve:

Marrja, duke përdorur, ofrimin për shitje, 
shitjen, shpërndarjen, ruajtjen, eksportimin 
ose importimin për qëllime komerciale të: a) 
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produkti ose procesi mbrohet nga një patentë 
pa autorizimin e pronarit të patentës; b) 
produkti mbrohet nga një dizajn industrial, 
pa autorizimin e pronarit; c) mallrat ose 
shërbimet e mbrojtur nga një markë pa 
autorizimin e pronarit të markës tregtare; 
të kryera me dashje, përbëjnë kundërvajtje 
penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim 
deri në një vit. Kur shkelja është kryer në 
bashkëpunim me të tjerët, ose në përsëritje, 
shkelja dënohet me gjobë ose me burgim 
deri në dy vjet. 

Ndërsa për shkeljen e të drejtave të 
topografisë (po aty), 

duke përdorur, ofrimin për shitje, shitjen, 
shpërndarjen, ruajtjen, eksportimin ose 
importimin për një produkt komercial që 
shkel të drejtat e topografisë, pa autorizimin e 
pronarit, kryer me dashje, përbën kundërvajtje 
penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim 
deri në një vit. Kur shkelja është kryer në 
bashkëpunim me të tjerët, ose në përsëritje, 
shkelja dënohet me gjobë ose me burgim 
deri në dy vjet.

Gjatë periudhës së raportimit, Drejtoria 
e Përgjithshme e Doganave (DPD) 
miratoi disa akte që lidhen me mbrojtjen 
e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale nga 
Dogana shqiptare. Këto akte, të publikuara 
në faqen e internetit përfshijnë: «Manualin 
për strehimin e kërkesave për veprim 
doganor» dhe «Udhëzime për pranimin 
dhe përpunimin e kërkesave për veprim 
doganor» 168 . Pjesë e manualit ishin 
format e rekomanduara të tilla si «Aplikimi 
për veprim nga autoritetet doganore», 
«Kërkesa për vazhdimin e periudhës së 
vlefshmërisë», ose forma për të siguruar 
informacion për aplikimet forma të tilla si 
«Informacion mbi statusin e aplikantit», 
«informacion mbi llojin e të drejtave për të 
cilat aplikimi i referohet «,» informacion mbi 
të dhëna thelbësore mbi mallrat autentike 
«,» Informacione në lidhje me llojin ose 

modelin e mashtrimit”. Këto akte janë 
shqyrtuar nga strukturat kompetente në 
Ministrinë e Drejtësisë dhe do të merren 
lidhur me kapacitetet institucionale dhe 
administrative, duke përfshirë zhvillimet në 
ligjin e ri për Inspektoratin e Përgjithshëm 
dhe Zyrat Rajonale për të drejtën e autorit, 
struktura organizative dhe Karta e ZDA-së 
janë miratuar me Urdhrin e Kryeministrit Nr. 
136, datë 23.10.2008, me një numër total 
prej 13 punonjësve dhe me urdhër Nr.166, 
datë 17.11.2009, për ngritjen e Zyrave 
Rajonale të DA-së në rrethet e Durrësit dhe 
të Elbasanit, duke rritur kështu numrin e 
përgjithshëm në 15 të punësuar. Pas miratimit 
të ligjit të ri dhe brenda kuadrit rregullator 
të inspektorateve, strukturat e inspektimit do 
të përhapen në të gjithë territorin e vendit, 
kështu që do të zgjidhet përfundimisht 
çështja e pamundësisë për të mbuluar të 
gjithë territorin . Stafi i ZDA-së ka marrë 
pjesë në aktivitete të ndryshme të trajnimit të 
organizuara në kuadër të projektit IPA 2009, 
me pjesëmarrjen edhe të të gjitha institucione 
relevante dhe palëve të interesuara.

Për sa i përket administrimit kolektiv të 
të drejtave të agjencive zhvillimet e fundit 
janë si më poshtë: Si pasojë e parregullsive 
të vërejtura ligjore në veprimtarinë e një 
prej agjencive të administrimit kolektiv, 
përkatësisht Agjencia e prodhuesve të 
fonogramit, me urdhër të Ministrit të 
Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve 
ka revokuar licencën e kësaj agjencie. 
Gjatë janarit 2012 u licencua një agjensi 
e re në fushën e të drejtave të lidhura 
me të drejtën e autorit, për prodhuesit e 
fonogrameve e quajtur «AMP». Kapaciteti 
administrativ i Drejtorisë së Përgjithshme 
të Patentave dhe Markave (DPPM) është 
përforcuar. Stafi i DPPM ka marrë pjesë 
në programet e shumta te trajnimit të 
financuara nga Zyra e Patentave Europiane 
dhe Organizata Botërore e Pronësisë 
Intelektuale. Infrastruktura e DPPM ka qenë 
e konsoliduar dhe gjithë sistemi i pranimit 
dhe përpunimit të aplikimeve në lidhje me 
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patentat, modelet e përdorimit, dizenjot 
industriale, markat tregtare dhe të treguesve 
gjeografikë tani është plotësisht automatike.

Me qëllim forcimin e bashkëpunimit 
me institucionet e mbrojtjes së Pronësisë 
Intelektuale në rajon, një memorandum 
mirëkuptimi u nënshkrua mes DPPM dhe 
Zyrës së Pronësisë Intelektuale të Republikës 
së Kosovës në 7 dhjetor 2011 dhe një 
memorandum mirëkuptimi u nënshkrua me 
Autoritetin Shqiptar të Konkurrencës, më 7 
shkurt 2012. Ligjet e pronësisë intelektuale 
për krijimin, sigurimin regjistrimin dhe 
forcimin e të drejtave të pronësisë intelektuale 
ndryshojnë mjaft nga një vend në tjetrin. 
Por integrimi ekonomik ndërkombëtar 
dhe prirjet e globalizimit e të ndërvarësisë 
ekonomike botërore,diktojnë harmonizimin 
e tyre nëpërmjet traktateve apo organizmave 
qeverisëse të PI-ve, ndërkombëtare rajonale 
dhe globale, (ËIPO,EPO, TRIPS) ku 
Shqipëria ka aderuar me kohë.

Në Shqipëri ekzistojnë institucione (ose 
strukturë NGO apo GO) të cilat interesohen 
(janë përgjegjëse) për çështjet e pronësisë 
intelektuale,por ende duken larg standardeve 
të BE dhe ËIPO, për nga filozofia dhe 
praktika e këtyre institucioneve në lidhje me 
pronësisë intelektuale, të drejtat e saj dhe 
mbrojtjen e tyre. Ndonëse Shqipëria ka një 
paketë ligjore me rregullore të kënaqshme, 

të plotësuar që lehtëson ecurinë normale të 
biznesit për një pjesë të elementëve PI-ve, 
ende nuk ka ligje dhe nuk ekzistojnë website 
zyrtare, në të cilat mund të kryhet kërkim 
për elementët e ndryshëm të pronësisë 
intelektuale, apo të jetë pjesë e netëork-ut 
ndërkombëtar përkatës.

Ndërsa proçedurat e fitimit të së drejtës 
për përdorim,të elementeve të ndryshëm të 
pronësisë intelektuale në vendet tona,janë të 
ngjashme me praktikat në vendet e BE-së,janë 
hasur probleme, përsa i përket dhunimit të të 
drejtave të pronësisë intelektuale.

Me qëllim forcimin e të drejtave të 
pronësisë intelektuale, janë ndërmarrë 
veprime prej strukturave të ndryshme 
por ende nuk ka politika dhe programe 
qever i t a re  t ë  mirë -menduara  dhe 
koordinuara përsa i përket luftës kundra 
piratërisë dhe produkteve të falsifikuara. Me 
qëllim forcimin e të drejtave të pronësisë 
intelektuale, janë ndërmarrë veprime prej 
strukturave të ndryshme por ende nuk ka 
politika dhe programe qeveritare të mirë-
menduara dhe koordinuara përsa i përket 
luftës kundra piratërisë dhe produkteve të 
falsifikuara. Niveli i piratërisëështë në një 
shkallë mesatare dhe gjendja e legjislacionit 
dhe moszbatimi i ligjit (nga ana e individëve 
të ndryshëm) kanë qenë disa prej shkaqeve 
për këtë fenomen.
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Intellectual and Industrial Ownership in Albania
If we turn our head to understand where we’ve come and what the way we have described 

in the field of copyright, we will see that creativity in literary, musical, fine arts and other 
arts has been born much earlier than law and legislation created and approved to regulate 
its protection. In the course of the paper it will be treated the stages of the development of 
copyright law, the fundamental concepts, the chronological history of historical evolution, 
industrial property, the General Directorate of Patents and Trademarks etc. In order to 
strengthen the intellectual property rights and industrial, actions have been taken by various 
structures but there are still no well-thought out and coordinated government policies and 
programs in the fight against unfair negative phenomena. Exactly the latter it will be dealt 
with at the end of the paper by presenting possible solutions.
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Përmbledhje

Ky punim është realizuar në bazë të një research dizaini cilësor. Janë zhvilluar 20 intervista 
të thelluara me punonjës të mbikualifikuar të punësuar në kompani private në vendin 
tonë. Qëllimi i studimit është të kuptuarit e mënyrës se si vlerësojnë veten punonjësit e 
mbikualifikuar në vendin tonë. Gjetjet e këtij studimi pohojnë se vetvlerësimi i punonjësve 
të mbikualifikuar është i ulët nisur nga vlerësimi i mangët nga mjedisi përreth si dhe nga 
krahasimi që ato bëjnë me të tjerë në nivelet e tyre të kualifikimit. Vetvlerësimi i ulët reflektohet 
në mënyra të ndryshme nisur nga mosha si dhe përvoja e kaluar në punë. Vetvlerësimi i 
punonjësit të mbikualifikuar në raport me të tjerët reflekton nevojën për të zotëruar mjedisin 
përreth. Rekomandohet që organizata të ketë një rol aktiv në njohjen e vlerësimin e personelit 
dhefunksionimit të njësive të burimeve njerëzore përsa i përket menaxhimit të personelit në 
organizata. Studime të tjera në fushën e menaxhimit të personelit në organizata do të rrisin 
dijen në lidhje me këtë popullatë punonjësish si dhe njëkohësisht të orientojnë këtë gjendje 
në aspektin psiko-social.
Fjalët kyçe: Punonjës të mbikualifikuar, vetvlerësimi, organizata, menaxhimi i personelit
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Hyrje

Meqenëse në Shqipëri ka një rritje të 
dukshme të individëve të cilët zotërojnë së 
paku një diplomë, por nga ana tjetër tregu 
i punës shpreh probleme me punësimin 
e një stafi të kualifikuar ka patur interes 
për kërkuesen eksplorimi i mënyrës se si e 
vlerësojnë veten punonjësit të cilët janë të 
mbikualifikuar për kërkesat që ka pozicioni 
i tyre i punës. Interesi për tu njohur me 
konceptin e vetvlerësimit dhe reflektimet 
e vetvlerësimit në punë është nxitur për 
shkak të ndryshimeve të vazhdueshme 
në ekonomi dhe në forcën punëtore, ku 
njerëzit ndodhen në kushtet e të punësuarit 
në një punë për të cilën ata kanë nevojë 
por për të cilën mund të jenë shumë më të 
kualifikuar se sa pozicioni i punës kërkon.

Për tu njohur me mënyrën se si e 
vlerësojnë veten punonjësit e mbikualifikuar 
të cilët kanë investuar për shkollimin e tyre 
që të punësohen në një punë të mirë ku 
do të ndihen të vlerësuar janë ndërmarrë 
20 intervista të thelluara me punonjës të 
mbikualifikuar të punësuar në kompani 
private në vendin tonë. Kampioni i studimit 
është përzgjedhur me konveniencë për 
të lehtësuar kontaktimin e rekrutimin e 
subjekteve për tu intervistuar. Intervistat 
janë zhvilluar gjatë periudhës Shtator-
Dhjetor 2016 në rajonin e Tiranës dhe 
mbulojnë punësimin në kompani private 
të cilat kanë një numër të madh personeli 
dhe punonjësit kanë më shumë kualifikim 
se sa kërkesat që ka pozicioni i tyre i punës. 

Objektiva e punimit është të kuptuarit 
e mënyrës se si një punonjës i cili ka bërë 
disa kualfikimi e e zotëron një tërësi 
njohurish e kompetencash personale 
vlerëson veten i vendosur tashmë një 
një punë e cila është nën nivelin aktual 
të këtij punonjësi. Si vlerëson veten një 
punonjës i mbikualifikuar në organizatat 
private në vendin tonë? Si paraqitet ky 
vetvlerësim në raport me pritshmëritë e 
këtyre punonjësve? Si duhet trajtuar kjo 

gjendje nga ana e organizatës ku punon 
punonjësi i mbikualifikuar?

Mbikualifikimi i referohet një lloj 
perceptimi subjektiv ku edukimi dhe përvoja 
e tejkalon atë cfarë kërkohet për të zhvilluar 
punën sipas Khan and Morrow (1991). Në 
këtë punim mbikualifikimi i referohet një 
gjendjeje në të cilën punonjësi që zotëron 
kualifikime, njohuri e zotësi vlerëson 
subjektivisht se po zhvillon aktivitetin e 
punës në një pozicion të tillë pune ku nuk 
utilizohen shumë nga njohuritë e zotësitë 
e perceptuara dhe në kushtet ku puna e 
punonjësit të mbikualifikuar do të mund të 
realizohej po aq mirë nga një punonjës me 
një nivel më bazik kualifikimi e njohurish 
e kompetencash personale. 

Gjetjet e studimit

1. Nga  re zu l t a t e t  e  s t ud im i t 
rezulton se vetvlerësimi i punonjësve të 
mbikualifikuar është relativisht i ulët. 
Vetvlerësimi është baza në të cilën ngrihet 
koncepti i punonjësit të mbikualifikuar 
mbi veten nga ku prodhohen siguritë dhe 
pasiguritë mbi aktualitetin e jetës dhe mbi 
të ardhmen e cila për të mbikualifikuarit 
në moshë të re në shumë raste projektohet 
jashtë vendit. Sikundër citohet nga 
Braumeister et.al (2003) vetvlerësimi 
është një komponent shumë i rëndësishëm 
në të cilin psikologët, terapistët, mësuesit 
si dhe prindërit përqëndrohen shumë pasi 
vetvlerësimi është shkaktar i disa të mirave, 
por jo vetëm i të mirave.

Për punonjësin e mbikualifikuar 
vehtja vlerësohet fillimisht në bazë të 
shkollimit të kryer, i cili përbën bazën për 
formimin e individit. Rëndësia e konceptit 
të vetvlerësimit bazuar në kriterin edukim 
ka rëndësi shumë të madhe për punonjësin 
e mbikualifikuar, por ky koncept paraqitet 
në formën e një kontinuumi i cili ka 
lidhje me njësi të tjera të vlerësimit të 
vehtes. Për një punonjës të mbikualifikuar 
vetvlerësimi është në vetvete një faktor 
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në të kuptuarit nëse ky individ do të ketë 
sukses në punë, në jetë, nëse do të jetë i 
pasur, me standart të mirë jetese,etj. Vehtja 
sipas McGraw (1997) përbëhet nga raporti 
mes aktualizimeve (arritjeve) përkundrejt 
potencialeve që supozohet të ketë individi; 
pra vetvlerësimi konsiderohet si raporti mes 
sukseseve e pretendimeve. Natyrshëm një 
punonjës i mbikualifikuar do të paraqesë 
vetvlerësim të ulët për shkak të nivelit të 
lartë të pretendimeve, synimeve e ambicjeve 
që ka për veten. Në kontekstin psikologjik 
të Rosenberg mbi vlerësimin e vehtes, 
punonjësi i mbikualifikuar e vlerëson 
vehten nisur nga dy dimensione:

-Së pari përmes vlerësimeve e shpërblimeve 
të marra nga mjedisi/të tjerët përrreth 
vetes. Në këtë rast janë vlerësimet e marra 
në punën dhe organizatën ku punonjësi 
ndihet i mbikualifikuar janë minimaliste pasi 
punonjësit e mbikualifikuar nuk kanë pse të 
vlerësohen më shumë se sa kolegët e tjerë të 
tyre kualifikimi i të cilëve është në përputhje 
me punën apo/dhe organizatën.
-Së dyti përmes krahasimit social me të 
tjerët. Duke qenë në objektin e vëmendjes, 
perceptimit dhe vlerësimit të të tjerëve, 
edhe për ato punonjës të cilët janë më të 
kualifikuar se sa kërkohet për vendin aktual 
të punës në organiztaë, vjen një moment që 
ato e shohin veten përmes syve të tjerëve 
duke i vlerësuar pa ndonjë meritë të madhe.

Ndërkohë sipas FlynK.H(2003) 
vlerësimi për veten shërben si një parakusht 
për qëndrimet e individit ndaj vehtes si 
dhe përbën një nevojë humane bazike pasi 
gjeneron shëndetin, lumturinë, apo mërzinë 
duke u bërë vatër problemesh të tjera.

2. Brenda popullatës së punonjësve 
të mbikualifikuar vërehet një interval 
ndryshimesh krahasimore si rezultat i 
moshës së punonjësit të mbikualifikuar. 
Nevoja për tu vlerësuar nga të tjerët, nevoja 
për dukje e afirmim përmes punës janë 

reflektime të keqardhjes së punonjësve për 
vehten e tyre edhe në rastet kur përballen 
me krijimin e përshtypjes nga të tjerët. 
Këto nevoja akoma të paplotësuara e të cilat 
shprehen në trajtë ankesash të përsëritura 
nga subjektet në moshë të re janë shprehi të 
mosplotësimit të tyre përmes punës. 

Situatat në punë nuk janë aspak 
ndihmuese për forcimin e vetvlerësimit. Në 
të gjitha rastet e punonjësve të mbikualifikuar 
mungon vlerësimi nga punëdhënësi/eprori 
apo edhe nga kolegët përreth në lidhje me 
punën dhe tërësinë e situatave në të cilat 
punonjësit e mbikualifikuar performojnë 
në punë. 

Vërehet se krijimi i vetvlerësimit 
mes grupmoshës së re dhe grupmoshës së 
mesme është qartësisht i ndryshëm përsa i 
përket origjinës së formimit. Punonjësit e 
mbikualifikuar që i përkasin një grupmoshe 
të re reflektojnë një vetvlerësim të munguar 
nisur nga mospërmbushja e tyre në punë në 
termat e vlerësimit të punës së tyre përmes 
vlerësimeve verbale pozitive apo bonuseve 
të ofruara brenda në organizatë. Ndërsa 
grupmosha e punonjësve të mbikualifikuar 
raportojnë se duke patur një status të 
konsoliduar familjar arrijnë të kompensojnë 
mungesën e vlerësimit të jashtëm të tyre 
përmes vlerësimit të integritetit të vehtes 
së tyre si dhe relativizimit të vetvlerësimit 
me jetën personale, familjare.

Vërehet se për moshën e rritur të 
mesme vetvlerësimi është i fituar tashmë 
përmes arritjeve në jetë që kanë lidhje 
me krijimin e ruajtjen e një ekuilibri të 
shëndetshëm mes punës dhe familjes. Madje 
për të mbikualifikuarat femra, gjendja e 
mbikualifikimit është një kompromis i 
mirëqenë në përpjekje për ti qëndruar më 
pranë familjes.

Mosha e rritur e mesme zotëron një 
filozofi për jetën nisur nga reflektimet e 
gjata rreth vehtes e jetës në përgjithësi dhe 
përcjell qetësi të madhe personale të cilën 
duhet ta transmetojë si të tillë në familje 
dhe mes kolegëve.
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Ndryshimi i madh mes grupmoshave 
të punonjësve të mbikualifikuar është se 
punonjësit e moshës së rritur të mesme 
të cilët kanë një status familjar arrijnë 
të kompensojnë mungesën e vlerësimit 
të jashtëm të tyre përmes vlerësimit 
të integritetit të vehtes së tyre si dhe 
relativizimit të vetvlerësimit me jetën 
personale, familjare, dhe me shfaqjen e një 
ambicjeje të moderuar. 

Vërehet se mosha e rritur e mesme 
nuk e shfaq problemin e vetvlerësimit si 
të tillë pasi tek punonjësi i mbikualifikuar 
në moshë të rritur ka vend më shumë 
motivacioni si dhe mbështetja e madhe e 
ardhur nga familja e krijuar vetë, ndryshe 
nga punonjësit e mbikualifikuar në moshë 
të re të cilët ndodhen në situata mes 
pasigurive në jetë. Në dallim nga këto të 
fundit, mosha e rritur e mesme zotëron 
një filozofi për jetën nisur nga reflektimet e 
gjata rreth vehtes e jetës në përgjithësi dhe 
përcjell qetësi të madhe personale të cilën 
duhet ta transmetojë si të tillë në familje 
dhe mes kolegëve.

Ndryshime nga më lart, grupmosha 
e mesme të cilët kanë një status familjar 
e kompensojnë mungesën e vlerësimit të 
jashtëm përmes vlerësimit të integritetit dhe 
lumturisë familjare. Për këtë grupmoshë 
vetvlerësimi vjen më së shumti nga 
mbështetja ng afamilja e krijuar vetë, madje 
ato zotërojnë një filozofi për jetën e cila 
kërkon me ngulm balancimin e kohës mes 
familjes e punës.

3.Vetvlerësimi i punonjësit të mbi 
kualifikuar në raport me të tjerët reflekton 
nevojën për të dominuar mjedisin përreth.

 Punonjësit e mbikualifikuar të kësaj 
grupmoshe të cilët janë të vendosur 
kryesisht në nivele menaxheriale por 
gjithsesi janë të mbikualifikuar për punën 
që bëjnë reflektojnë pozitivizëm rreth 
vehtes së tyre. Ato priren të tregojnë më 
shumë situata pozitive arritjesh e suksesesh 
se sa situata negative e kur ato nuk janë 

ndjerë mirë apo janë bllokuar para sfidave 
që kanë patur në jetë. 

Këta  punonjës  rapor to jnë  me 
vetëmbrojtje se në angazhimet e mëparshme 
të punës në organizata të tjera ato kanë 
qenë më të sukseshëm në punë sesa tani. 
Megjithatë është e nevojshme të theksohet 
se mbikualifikimi është një gjendje e cila 
nuk ka të bëjë me mënyrës se si performojnë 
në punë punonjësit e mbikualifikuar se sa ka 
të bëjë me kërkesat aktuale të punës.

Reflektimet e organizatave në lidhje me 
vetvlerësimin e punonjësve të mbikualifikuar 
nuk janë shumë stimuluese për të krijuar 
një klimë positive në punë. Vetvlerësimi 
i lartë i punonjësve të mbikualifikuar 
është i shprehur në mënyrë dominante 
kundrejt menaxherëve e punonjësve të 
tjerë përreth, ndryshe nga vetvlerësimi që 
këto punonjës të mbikualifikuar vërtetë 
zotërojnë rreth vehtes së tyre. Vetvlerësimi 
i tepruar i shfaqur nga ana e punonjësve 
të mbikaulifikuar është rëzultante e një 
shprehie afektive/emocionale kundrejt të 
mos qënurit i vlerësuar siç duhej vlerësuar 
realisht punonjësi i mbikualifikuar. Ndërsa 
në aspektin kognitiv, punonjësve të 
mbikualifikuar u është cënuar vetvlerësimi 
pozitiv në kushtet e mos-shpërblimit e 
stimulimit në punë.

Punonjësit e mbikualifikuar nuk janë 
shumë të vlerësuar nga ana e menaxherëve 
të tyre po ashtu. Për shkak të nivelit nivelit 
që ato zotërojnë/mendojnë se zotërojnë ato 
priren të jenë kokëlartë dhe mospërfillës 
ndaj drejtimit që menaqxheri kërkon ti japë 
punës. Ato priren të injorojnë orientimet që 
organizata u jep pasi mendojnë se mënyra se 
si ato do u jepnin drejtim punës do të ishte 
më e mirë sesa ajo që u ofrohet nga eprori/
organizata. Kjo mospërfillje nuk pritet 
mirë nga ana e drejtuesve të organizatës 
dhe është pararendës i të menduarit se 
më mirë të punësohet një person me nivel 
bazik dhe nivelin e profesionalizmit të këtij 
punonjësi e merr përsipër organizata sesa të 
vijë një punonjës me një tërësi mendimesh 
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e njohurish që bëhen shkak për situata 
konfliktuale në punë.

Ve tv l e re s im i  i  punon j ë s v e  t ë 
mbikualifikuar është i goditur nga mjedisi 
përreth: nga eprorët, kolegët,miqtë përreth 
tyre të cilët duhet ta dallojnë atë person 
nga të tjerët dhe të mos e konsiderojnë si 
një punonjës të zakonshëm atë. Mendimi i 
të tjerëve se ai që është i zoti nuk ka pse të 
rrijë në një vend inferior në krahasim me 
kualifikimin e kërkesat personale trondit 
punonjësit e mbikualifikuar duke i bërë 
ato të lënduar, ndërkohë që vetvlerësimi 
i punonjësit lidhet direkt me shkollimin 
(McNamara,G. O’Hara,J 2008).

Mungesa e një sistemi e karriere në 
organizata ku performanca e një punonjësi 
të jetë e vlerësuar dhe e shpërblyer sipas 
meritave e bën punonjësin pronë të një 
situate mbikualifikimi brenda një harku 
të shkurtër kohor. Vërehet se njësitë e 
burimeve njerëzore nuk luajnë një rol 
njerëzor brenda një organizate apo në 
thelb përbëhen nga zyra burokratike ku 
njësia bazë është dokumentacioni dhe 
procedura që duhet të ndiqet. Nga ana 
tjetër,qendërzimi i vendim-marrjes nga ana 
e menaxherëve të kompanisë si dhe lënia 
mënjanë e strukturave të burimeve njerëzore 
të cilat duhet ti shërbenin personelit dhe 
eksplorimit të potencialit të tij redukton 
mundësitë e vlerësimit të punonjësit në 
bazë kapaciteti e performance si dhe krijon 
një klimë të pafavorshme të ushqimit të 
dijes dhe elaborimit të saj në mjedisin e 
punës. Nga raportimet e subjekteve gjatë 
intervistave rezulton se njësitë e burimeve 
njerëzore janë jo-operative në lidhjen me 
vlerësimin e punonjësve në një organizatë si 
dhe akomodimit të nevojave e problemeve 
të tyre.

Përfundime e rekomandime

Ky punim ka vënë në dukje gjetjet e marra 
përmes një studimi cilësor realizuar me një 
kampion të përzgjedhur me konvendiencë 

ku është mundësuar intervistimi i 20 
punonjësve të mbikualifikuar që punojnë 
në kompani private në Tiranë. Në mbyllje 
të analizës se si reflektohet vetvlerësimi i 
këtyre punonjësve mbi veten e tyre arrihet 
në përfundimin se:
  Vetv l e r ë s im i  i  punon j ë s v e  t ë 

mbikualifikuar është i ulët nisur 
nga vlerësimi i mangët si në termat 
e komunikimit verbal po ashtu të 
bonuseve apo mundësive të mangëta 
nga mjedisi përreth si  dhe nga 
krahasimi që ato bëjnë me të tjerë në 
nivelet e tyre të kualifikimit.

  Mosv l e r ë s imi  i  punon j ë s i t  t ë 
mbikualifikuar reflektohet në mënyra 
të ndryshme nisur nga mosha si dhe 
përvoja e kaluar në punë.

  Ve t v l e r ë s i m i  i  p u n o n j ë s i t  t ë 
mbikualifikuar në raport me të tjerët 
reflekton nevojën për të zotëruar 
mjedisin përreth.

Rekomandohet që njësitë e burimeve 
njerëzore pranë organizatave të jenë 
më të vëmendshëm ndaj punonjësve të 
mbikualifikuar në mënyrë që tu paraprirjnë 
problemeve që do të kenë origjinë 
gjendjen e mbikualifikimit të punonjësit 
të mbikualifikuar.

Rekomandohet që të zgjerohet edhe 
më tej gama e këtij studimi duke bërë të 
mundur që krahas vlerësimit subjektiv 
të vetvlerësimit i ardhur përmes vetë-
raportimit të punonjësve të ketë edhe 
një tjetër argument përbri të ardhur 
nga raportimi objektiv i të tjerëve rreth 
punonjësit të mbikualifikuar në mënyrë 
konsolidimin e një mendimi rreth mënyrës 
se si duhet të qaset një organizatë me 
punonjësin e mbikualifikuar në mënyrë që 
të përfitojë nga ai dhe jo ta humbasë atë.

Konsideratat psikologjike të këtyre 
punimeve do të mund të ofrojnë një pasqyrë 
të gjendjes në të cilën paraqitet kjo kategori 
punonjësish në organizata si dhe të njihemi 
me mënyrat se ku duhet ndërhyrë.
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Self-esteem of overqualified employees in our country
This is a qualitative research design realized through the administration of 20 in-depth 

interviews of overqualified employees of private companies running in our country. Subjects 
have been selected through conventional sampling method. The aim of the study consists 
in understanding self-evaluation of the overqualified. Findings of the study confirm that 
overqualified self-esteem is low as a result of the social effects and as a result of the comparison 
they commit beween oneself and the others. Lowself-esteem is reflected into different ways 
according to the age and work experience reflecting the need to dominate. Findings suggest 
that organizations should play an active role in assessing the staff and human resource 
units should be much more functional regarding personnel management in organizations. 
Suggestions for other studies in the field of personnel management could raise knowledge 
and make a room for the psychological and orientation of the overqualified.

Keywords: Overqualified employees, self-esteem, organization, personnel management.
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Përmbledhje

Gjatë gjithë historisë njerëzore, ajo që mbetet dhe që ekziston është vetëm politika. 
Politika është bërë një art bindës me rendiment, ku konsideratat për stilin, prezantimin 
dhe marketingun janë po aq të rëndësishme e madje me rëndësi më të madhe sesa 
përmbajtja ose substanca (McNair B. 2009: 208). Dhe në emër të qytetarëve, supozohet 
të funksionojë politika, mediat dhe procesi demokratik në tërësi. Ndërsa me politikë në 
kohët moderne kuptojmë sipas Webber, drejtimin ose ndikimin në drejtimin e një formacioni 
politik, pra të një shteti. 
Politikë do të quhej, përpjekja për të pasur pjesë të pushtetit ose përpjekja për të ndikuar 
në shpërndarjen e pushtetit, midis shteteve ose brenda një shteti midis grupeve të njerëzve. 
Kemi përcaktimin e politikës si profesion dhe Webber (2006: 20-22) nënvizon se ka 
dy mënyra për t’a bërë politikën si profesion. Përcaktimi i parë është, se njeriu jeton 
“për” politikën dhe përcaktimi i dytë është se njeriu jeton “prej” politikës. Por ka edhe 
njerëzit, të cilët mund t’i bëjnë shumë mirë edhe të dyja sëbashku. Në këtë punim do të 
trajtojmë kriteret ose cilësitë që duhet t’i gjejmë tek çdo politikan, ku duhet të ketë të 
ndërthurura sëbashku pasionin për kauzën që ndërmerr, ndjenjën e përgjegjësisë dhe të 
njihet për maturinë e tij. 
Nga sa trajtuam më sipër, politika është kaq e rëndësishme për të ardhmen e një vendi, 
por akoma më të rëndësishëm duhet të jenë edhe duhet të trajtohen si të tillë, edhe 
individët që përfshihen në politikëbërje. Ky studim do të bëhet me metodën kualitative 

Social Studies 2017, 2 (11): 77-82
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Hyrje

“Historia është politika e së shkuarës. 
Politika e sotme është histori e së ardhmes”, 
thënie e Ercic Hobsbawn. Gjatë gjithë 
historisë njerëzore, ajo që mbetet dhe që 
ekziston është vetëm politika. Politika 
është bërë një art bindës me rendiment, 
ku konsideratat për stilin, prezantimin dhe 
marketingun janë po aq të rëndësishme 
e madje me rëndësi më të madhe sesa 
përmbajtja ose substanca (McNair B. 
2009: 208). Dhe në emër të qytetarëve, 
supozohet të funksionojë politika, mediat 
dhe procesi demokratik në tërësi. Ndërsa me 
politikë në kohët moderne kuptojmë sipas 
Webber, drejtimin ose ndikimin në drejtimin 
e një formacioni politik. Politikë do të quhej, 
përpjekja për të pasur pjesë të pushtetit ose 
përpjekja për të ndikuar në shpërndarjen 
e pushtetit, midis shteteve ose brenda një 
shteti midis grupeve të njerëzve. Në çdo 
shtet, ka dy orientime të ndryshme politike: 
orientimi i parë, ai i popullit që nuk dëshiron 
të shtypet nga fisnikët, dhe orientimi i dytë, 
fisnikët që dëshirojnë të sundojnë e të 
shtypin popullin. Si rrjedhojë, nga këto dy 
dëshira të kundërta, lind një nga tre zgjidhjet 
e mundshme politike: principata (tirania), 
republika (demokracia) ose anarkia e plotë 
(Machiavelli, N. 2003: 50). Në këtë punim 
do të trajtojmë gjërësisht përcaktimet teorike 
të politikës nga autorë të huaj edhe vendas. 
Gjithashtu do të bëjmë dallimet midis të 
parit të politikës si profesion dhe Webber 
(2006: 20-22) nënvizon se ka dy mënyra për 
t’a bërë politikën si profesion. Përcaktimi i 
parë është, se njeriu jeton “për” politikën dhe 
përcaktimi i dytë është se njeriu jeton “prej” 
politikës. Në vendin tonë politika shihet më 

shumë si profesion që politikanët jetojnë 
“prej” politikës. Politika gjithnjë po bëhet 
më e rëndësishme në Shqipëri dhe është bërë 
përcaktuese në sferat e tjera të jetës sociale, 
ekonomike, kulturore etj.

Përcaktimet teorike të politikës

Aristoteli (2003: 24), ka argumentuar 
se shkenca politike nuk krijon njerëz, por 
i merr ata nga natyra dhe i përdor. Sipas 
autorit, ligjëvënësi duhet t’i ketë drejtuar sytë 
tek populli dhe vendi i tij, edhe këto duhet 
të jenë prioritet e tij kryesore. Ndërsa Tip 
O’Neill, duke u nisur nga eksperienca shumë 
vjeçare në postet drejtuese, si i zgjedhur në 
Kongresin e Shteteve të Bashkuara që nga 
viti 1952 deri në vitin 1986, si Kryetar 
prej 10 vitesh në Dhomën e Përfaqësimit, 
e sheh politikën si diçka të mirë që duhet të 
bësh në fushën që je ekspert. Ai i drejtohet 
të rinjve që aspirojnë për t’i hyrë politikës 
sot, ‘t’u ndihmojnë njerëzve’ – kësaj i thonë 
politikë, thekson autori (2001: 157). 
Autori sheh në jetën politike njerëz të 
aftë dhe profesionistë të një fushe, dhe si 
rrjedhojë, ai dëshiron që ata të kontribuojnë 
në shoqëri duke u bërë pjesë e politikëbërjes 
së vendit. Ndërsa Preç Zogaj, argumenton 
se në politikë, lideri i vërtetë nuk zgjidhet 
me gisht, por del dhe afirmohet në rrethana 
dhe kushte të caktuara.

Sipas Tip O’Neill (2001: 8), qeveria 
ka hyrë aq shumë në jetën tonë, saqë 
politika ka marrë një kuptim tjetër. Por, 
nëse e analizojmë këtë thënie në kontekstin 
shqiptar, atëherë kuptojmë që politika 
kontrollon gjithë sferat e tjera të shoqërisë 
dhe se politika është bërë përcaktuese për 
fatin e tërë shqiptarëve.

hulumtuese, duke studiuar literaturën relevante për këtë temë. Puna hulumtuese bazohet 
në kërkimin e informacionit cilësor dhe ku janë shfrytëzuar burimet dytësore. Në këtë 
punim do të trajtojmë rëndësinë e politikës dhe politika si profesion, si dhe ndikimin e 
drejtëpërdrejtë në formacionin politik.
Fjalët kyçe: politikë, politikan, politika si profesion, formacion politik, kritere të përzgjedhjes
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Politika si profesion

Webber (2006: 20 - 22) përcakton 
se ka dy mënyra për t’a bërë politikën si 
profesion. Përcaktimi i parë është se njeriu 
jeton “për” politikën dhe përcaktimi i dytë 
është se jeton “prej” politikës. Por ka edhe 
njerëzit, të cilët mund t’i bëjnë shumë 
mirë edhe të dyja sëbashku. Kur jeton 
“për” politikën e shndërron atë në jetën 
tënde, në sensin shpirtëror. Njerëzit këtu 
shijojnë pushtetin, janë shumë krenarë, dhe 
nëpërmjet një kauze personi i jep kuptim 
jetës së tij. Kush përpiqet ta bëjë politikën si 
burim të përhershëm të të ardhurave, jeton si 
profesion ‘prej” politikës. Shtresat sunduese 
politike nuk duhet të përpiqen të jetojnë 
edhe ‘prej” politikës, pra që zakonisht nuk do 
të shfrytëzonin sundimin e tyre politik edhe 
për interesat e tyre private e ekonomike.

Veprimtaria politike është domosdo-
shmërisht, sipas Weber-it (2006: 44), 
veprimtari e të interesuarve, dmth një 
numër relativisht i vogël i njerëzve të 
interesuar drejtëpërdrejtë për jetën politike, 
të cilët janë të intersuar për të marrë pjesë në 
pushtetin politik, ata i sigurojnë ithtarët npm 
publicitetit të lirë, mund të paraqiten vetë 
ose paraqesin favoritet e tyre si kandidatë në 
zgjedhje, mbledhin mjetet financiare, si edhe 
dalin për të ‘peshkuar’ votat. Max Webber 
(2006: 71), thekson se ka tre cilësi, të cilat 
janë vendimtare për politikanin: 
  Pasioni (në sensin e objektivitetit, 

pra përkushtim pasionant ndaj një 
“kauze”);

  Ndjenja e përgjegjësisë (përgjegjësinë 
përkundrejt kësaj kauze);

  Maturia (aftësia që me vëmëndje të 
brendshme dhe me qetësi t’i lejë realitetit 
të veprojë tek ai, pra distancë ndaj 
gjërave dhe njerëzve). 

Këto tre cilësi duhet t’i gjejmë tek çdo 
politikan, ku duhet të ketë të ndërthurura 
sëbashku pasionin për kauzën që ndërmerr, 
ndjenjën e përgjegjësisë dhe të njihet për 

maturinë e tij. Ky është politikani model, ku 
në realitetin shqiptar zor se mund të gjenden 
këto tre cilësi në një individ, si edhe ku mbi 
çdo veprim ose vendim që ndërmerr të ketë 
prioritet të mirën e përgjithshme të shoqërisë.

Politika dhe ekonomia

“Politika është po aq e rëndësishme për 
një zhvillim të sukseshëm sa edhe ekonomia”. 
Në këtë konkluzion del Rexhep Meidani 
(2003: 44), ish-Presidenti i Republikës së 
Shqipërisë. Nuk mund të thuhet më, se 
politika është vetëm një pasqyrë e ekonomisë 
ose ndonjë “shprehje e koncentruar e saj”, 
përkundrazi është një politikë e mençur, si 
një “software” i avancuar, i cili prodhon edhe 
ekonomi, edhe zhvillim, si edhe anasjelltas, 
argumenton Meidani. Politika ka funksione 
të mëdha. Ajo është mjeti më i rëndësishëm 
në demokraci, sepse shërben dhe mban gjallë 
shpirtin e saj, sepse ajo është mjeti që ka 
detyrë ta shpërojë demokracinë “nga duart 
e një hyjnie të ulët, siç është paraja”.

Nëse politika, duhet të triumfojë kundër 
dominimit të ekonomisë dhe pushtetit të 
ideologjisë antipolitike, atëherë ajo do të 
arrihet vetëm në formë demokratike (Epler, 
2001: 163). Politika mund të mëkëmbet 
vetëm në demokraci, është vërtetuar vetëm 
pas shpërthimit të sistemit komunist (Epler, 
2001: 164 - 165). Epler, shkruan se politika 
demokratike krijohet nga tensionet dhe jeton 
prej tyre, jeton nga tensioni mes konceptit 
dhe realitetit, mes teorisë dhe praktikës, 
mes cështjeve konkrete dhe llogarive për 
pushtet, mes interesave të vecanta dhe së 
mirës së përbashkët, edhe mes vlerësimeve 
antagoniste e të ligjshme. 

“Shpikje e politikës do të thotë: Politikë 
krijuese, vetëkrijuese, e cila nuk kultivon 
dhe rinovon armiqësitë e vjetra për të fituar 
prej tyre mjetet e pushtetit, por harton dhe 
farkëton përmbajtje, forma dhe koalicione 
të reja. Ajo çka nënkuptohet është një 
rilindje e politikë”.
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Autori, thotë, se ndoshta demokracia 
moderrne në Europë jeton edhe në prehrin 
e një tjetër tensioni, atij ‘midis përdorimit 
racional të kapitalit dhe nevojave të njerëzve’.

Politika në Shqipëri

Politika, ka shkruar një nga sociologët 
më të mëdhenj të botës, bëhet me kokë dhe 
jo me pjesë të tjera të trupit ose të shpirtit. 
Gëzim Tushi (2006: 28) ka argumentuar, 
se në lidhje me përzgjedhjen e deputetit, si 
një tipologji e politikanit përfaqësues, ku 
ka qenë e diktuar nga rrethanat e një lufte 
politike… dhe kjo ka krijuar idenë e gabuar 
se vlera kryesore për një deputet, duhet të 
jetë vetëm militantizmi, pavarësisht nga 
kualitetet dhe vlerat intelektuale. Por, është 
shumë e rëndësishme që brezat e rinj të 
vlerësojnë politikën, si një mjet për të arritur 
qëllime të larta politike dhe jo për interest 
partiake ose personale.

Por, duhet theksuar, se politika nuk 
është profesion e mision i lehtë, që mund ta 
bëjë kushdo. Ajo nuk mund të pajtohet as me 
gjykimin e gabuar elitarist të nevojës, vetëm 
për disa koka të mençura parlamentare dhe 
një masë tjetër mbushëse rreth tyre; as për 
konceptin egaliterist sipas së cilit, parlamenti 
demokratik është i lirë dhe i barabartë për 
këdo që pretendon të zërë një vend në të 
(Tushi, 2006: 31). Autori pohon se politika 
(2006: 111) është veprimtari e shoqërisë 
bashkëkohore, e cila të siguron në fund të 
fundit, pushtetin që ushtrojnë politikanët, 
bashkë me privilegjet dhe përgjegjësitë që 
burojnë prej saj. Padyshim, thekson autori, 
se politika, ashtu siç e zhvillojnë politikanët 
në vendin tonë, po e tregon veten si një nga 
veprimtaritë më të mira fitimprurëse për ata 
që e ushtrojnë atë. 

Dhe këtu në thelb të diskutimit është 
raporti midis privilegjit personal dhe të 
përgjegjësisë shoqërore. 

Politikani profesionist, sidomos kur ka edhe 
poste përfaqësimi institucional, nuk ka si të 

mos ‘vuajë’ një lloj dyzimi midis opinionit të 
tij vetjak, njerëzor me kufizimet e emocionet 
përkatëse, dhe përgjegjësisë që duhet të mbajë 
në emër të një ‘shumice’ që e ka votuar, të një 
institucioni që përfaqëson etj. Bie fjala, kjo e 
dyta e detyron të bëjë edhe kompromise, apo 
edhe të heshtë, të mos bëjë publike gjëra që 
mund të jenë në kundërshtim me të parën, 
me njerëzoren, individualen, mendimin e tij 
ndryshe” (Pëllumbi, 2000 c: 43)
 
Autori, vë në dukje se kjo dukuri ndodh 

sepse edhe politika është e dyzuar, nga njëra 
anë e udhëheqin parimet dhe një moral i saj, 
dhe nga ana tjetër, ajo është edhe interes. 
Kudo bëhet politikë dhe administrim, shpesh 
dhe nga të njëjtët mbajtës funksionesh. E 
megjithatë ndryshimi midis administratës 
dhe politikës mbetet thelbësor. Maks Weber 
ka bërë të qartë se çfarë e dallon nëpunësin 
nga politikani. Por edhe detyrat dhe metodat 
e tyre të marrjes së vendimeve, ata kanë 
pak të përbashkëta, madje edhe aty ku të 
njëjtët persona, një herë administrojnë 
dhe një herë tjetër bëjnë politikë (Epler, 
2001: 55). Ndërsa, Niazi Jaho i bën këtë 
thirrje shoqërisë dhe politikës (2004: 
5): “Të vështrosh legjislacionin zgjedhor 
si mjet në shërbim të qytetarëve për të 
ushtruar sovranitetin e tyre përmes së drejtës 
themelore të zgjedhjeve”.

Në librin e tij, “Pluralizmi politik” 
(2006: 8), Servet Pëllumbit (2006 b: 8) 
thekson se, natyra pluraliste e bën politikën 
edhe më tërheqëse, me dinamikë të veçantë 
dhe me mundësi të shumta për lloj – lloj 
kombinacionesh, çka e afron atë më tepër 
me artin se me shkencën. Roli i paradigmave 
pluraliste në politikë, përfshin që nga 
modelet e sjelljeve, standartet e punës dhe 
kompleksin e vlerave dhe orientimeve tipike 
për periudhën e dhënë historike, që luajnë 
një rol të pazëvëndësueshëm rregullues 
e kordinues të veprimtarisë njerëzore. 
Pëllumbi (2006 b: 10) e sheh, si paradigëm 
që mund të quhet ‘infrakstruktura’ që 
siguron ruajtjen dhe transmetimin e përvojes 
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sociale e politike nga një periudhë në tjetrën 
dhe nga një brez në tjetrën.

Përfundime

Nga sa trajtuam më sipër, politika është 
kaq e rëndësishme për të ardhmen e një 
vendi, por akoma më të rëndësishëm duhet 
të jenë edhe duhet të trajtohen si të tillë, edhe 
individët që përfshihen në politikëbërje. Kjo 
duhet të përbëjë një diskutim të madh midis 
specialistëve të fushës, shoqërisë civile dhe 
përfaqësuesve të opinionit publik. Nga kjo 
analizë e mësipërme, nxjerrim si konkluzion, 
se jo çdo individ mund të përfshihet në 
politikë. Për nga vetë përcaktimi i politikës 
si “arti bindës”, na lë të kuptojmë se me 
politikë merren vetëm individë të cilët janë 
inteligjentë, llafolollog, përcjellës të një 
besimi të verbër, dinë të komunikojnë me çdo 
shtresë të shoqërisë dhe lënë të nënkuptojnë 
se i mirëkuptojnë dhe se janë pranë tyre. 

Si edhe këta ‘individë’ paraqiten 
përpara popullit si shpëtimtarët e tyre, si 
individët të cilët do të bëjnë ndryshimin e 
shumë pritur nga të gjithë. Ata distancohen 
nga paraardhësit e tyre dhe japin shpresë për 
një të ardhme më të mire . Por nuk dua të 
lë papërmendur edhe tre cilësitë vendimtare 
për politikanin, të përcaktuara nga Webber, 
si pasionin, ndjenja e përgjegjësisë dhe 
maturinë që duhet të ketë çdo politikan.

Si edhe diskutimi i politikës si profesion 
i trajtuar nga Webber (2006: 20 - 22) 
përcakton se ka dy mënyra për t’a bërë 
politikën si profesion. Përcaktimi i parë 
është, se njeriu jeton “për” politikën. Këtu 
përfshihen një numër shumë i vogë njerëzish, 
të cilët shijojnë pushtetin, janë krenarë dhe 
vetëm nëpërmjet një kauze që mbrojnë ata 
i japin kuptim jetës së tyre. Kur jeton “për” 
politikën, e shndërron atë në jetën tënde, në 
kuptimin/sensin e shpirtërores.

Ndërsa tek përcaktimi i dytë i dhënë 
nga Weber, ku njeriu jeton “prej” politikës, 
e bën politikën si burim të përhershëm të të 
ardhurave, jeton si ‘prej” saj. Në Shqipëri, 
shumica e politikanëve bëjnë pjesë në këtë 
kategori, të cilët jetojnë “prej” politikës. 
Ata duke u përfshirë në vendimmarrje ose 
duke u angazhuar thjeshtë me politikë, kanë 
përfitime të shumta si ekonomike, favore 
pune etj. Shtresa sunduese e politikës që 
jetojnë ‘prej” politikës, shfrytëzojnë sundimin 
e tyre politik për interesat e tyre private dhe 
ekonomike, të familjes së tyre dhe të grupit 
që i mbështet. Duhet të kemi më shumë të 
rinj të motivuar për të luftuar me pasion për 
të drejtën, për një të mirë të përgjithshme 
të vendit. Të rinj që të mbrojnë një kauzë të 
drejtë dhe të jenë zëri i shtresave në nevojë. 
Shqipëria ka nevojë për njerëz profesionistë 
dhe të drejtë që të marrin përsipër përgjegjësi 
dhe të përgjigjet përpara njerëzve.
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The importance of politics and politics as a profession
Throughout human history, what remains and exists is just politics. Politics has become 

a compelling yielding art, where style, presentation and marketing considerations are more 
important than substance (McNair B. 2009: 208). And in the name of citizens, it’s supposed 
to function politics, the media and the democratic process as a whole.

In modern times with politic, according to Webber, we understand the direction or 
influence in running a political formation, of a state. Politics would be called an attempt to 
share power or to try to influence the distribution of power between states or within a state 
between groups of people.

We have defined the policy as a profession and Webber (2006: 20-22) underlines that 
there are two ways to make politics as a profession. The first definition is that man lives “for” 
politics and the second definition is that man lives “from” politics. But there are also people 
who can do both well together.

In this paper we will address the criteria or qualities that should be found in every 
politician, where there should be a combination of passion for the cause he takes, sense of 
responsibility and recognition of his prudence. As discussed above, politics is so important 
for a country’s future, but more importantly, it should also be treated as such even individuals 
involved in policy-making.

This study will be done with the qualitative research method, studying the relevant 
literature on this subject. Research work is based on the quest for qualitative information and 
where secondary resources have been used. In this paper we will consider the importance of 
politics and politics as a profession, as well as the direct impact on the political formation.

Keywords: Politics, politician, profession (for / from politics), political formation (state), political-
economical relationship
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Departamenti i Sociologjisë Hofstra University Nju Jork, SHBA 
E-mail: Margaret.Abraham@hofstra.edu

Intervistuar nga: 
Labinot KUNUSHEVCI

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

Studentetët janë ata që kanë guximin dhe aftësinë për të sfiduar 
status-quo-në dhe për të luftuar padrejtësinë. 

Ata kanë një rol të rëndësishëm për të luajtur në realizimin 
e një transformimi social.

Margaret Abraham 

Në këtë intervistë ne kemi diskutuar për këto tema: përvoja e Abrahamit në sociologji, 
përvoja në Universitetin e Indisë dhe dallimet me ShBA, potenciali i studentëve përballë 
tendencave ideologjike dhe politike për transferimin e universitetit në një mjet të ruajtjes 
së status quo-së – rasti në Indi, mundësitë dhe mënyrat e përfshirjes së vendeve të vogla në 
tranzicion, siç është Kosova, në aktivitetet dhe Kongreset Botërore të Sociologjisë (ISA), 
efekti i migrimeve afrikane, amerikane e ballkanike drejt Evropës, ndikimi i medieve në 
indentitetin kulturor dhe integrimi i Kosovës në BE.

Social Studies 2017, 2 (11): 83-91

Margaret ABRAHAM është sociologe, 
shkrimtare, studiuese dhe mbështetëse e 
drejtësisë sociale. E njohur për shumicën 
si Maggie, Margaret Abraham është 
profesoreshë e sociologjisë dhe ishte 
këshilltare speciale e rektorit për iniciativa 
të diversitetit në Universitetin Hofstra, New 

York (2008-2015). Ajo është Presidente e 
Shoqatës Ndërkombëtare të Sociologjisë 
(ISA), si dhe ka qenë zëvendës president 
e ISA-së, nga viti 2010 deri në vitin 2014. 
Ajo gjithashtu ka shërbyer si përfaqësuese 
e Shoqatës Amerikane të Sociologjisë në 
Shoqatën Ndërkombëtare të Sociologjisë 
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për 2010-2014. Ajo është autore e librave: 
Duke folur të pafolshmen: dhuna martesore 
në mesin e imigrantëve nga Azia e Jugut në 
ShBA (Speaking the Unspeakable: Marital 
Violence Among South Asian Immigrants 
in the United States), 2000, dhe bashkë-
redaktore e Konturat e shtetësisë: gratë, 
diversiteti dhe praktikat e shtetësisë (Contours 
of Citizenship: Women, Diversity and the 
Practices of Citizenship), 2010; Bërja e 
ndryshimit: lidhja e kërkimit dhe veprimit 
(Making a Difference: Linking Research and 
Action), 2012, dhe Hulumtimi i gjinisë, 
dhuna, dhe shteti në kontekstet nacionale 
dhe transnacionale (Interrogating Gender, 
Violence, and the State in National and 
Transnational Contexts), 2016.

L. Kunushevci: Ju keni një përvojë si 
intelektuale, si profesoreshë e sociologjisë në 
Departamentin e Sociologjisë të Universitetit 
të Hofstras në New York, SHBA. A mund 
të ndani me ne diçka nga përvoja juaj 
në universitet; programet, kurrikula dhe 
lëndët, paradigma mbi të cilën zhvillohet 
sociologjia, raporti në mes të universitetit 
dhe tregut të punës - terrenit hulumtues, 
sfidat ndërmjet profesorëve dhe studentëve, 
etj? Jam i interesuar të dijë edhe për përvojën 
e sociologjisë dhe universitetit në Indi. Cilat 
janë dallimet dhe cila është perspektiva që 
ofrohet në këto dy vende?

M. ABRAHAM: Faleminderit për 
ftesën për të bërë këtë intervistë dhe 
mundësinë për të ndarë perspektivën 
time si sociologe në një botë thellësisht 
të trazuar. Për pjesën e parë të pyetjes për 
përvojën time tek Universiteti Hofstra: iu 
bashkova Departamentit të Sociologjisë më 
1990. Nga atëherë, kam pasur fatin të jem 
pjesë e një komuniteti akademik që është i 
angazhuar në çështjet të cilat kanë rëndësi 
për shoqërinë civile. Gjithnjë kam besuar 
se përveç hulumtimit akademik, ndërtimit 
të kornizave teorike dhe metodologjisë 
strikte, sociologu po ashtu ka obligim të 

angazhohet aktivisht në adresimin, në kohë 
reale, të problemeve sociale të botës tonë. 
Së këndejmi, unë jam e përkushtuar në 
kombinimin e hulumtimit, të mësuarit dhe 
veprimit komunitar në adresimin e brengave 
të drejtësisë sociale, veçanërisht rreth dhunës 
në familje. Ishte gjatë kohës sa punoja në 
Hofstra kur pata rastin të lidh hulumtimin 
dhe aktivizmin që më çoi tek libri i parë 
Duke folur të pafolshmen: dhuna martesore 
në mesin e imigrantëve nga Azia e Jugut në 
ShBA (Speaking the Unspeakable: Marital 
Violence Among South Asian Immigrants 
in the United States). Ky ishte libri i parë në 
komunitetin e imigrantëve nga Azia e Jugut 
në SHBA dhe ndihmoi që çështja e dhunës 
në familje të zhvendoset nga problemi 
privat në çështje publike. Gjithashtu duhet 
të zë në gojë që jam e lumtur që jam pjesë 
e një fakulteti ku anëtarët janë pjesë e 
unionit të fakultetit (Asociacioni Amerikan 
i Profesorëve të Universitetit, AAPU). Për 
mua kjo nënvizon angazhimin aktiv social 
të komunitetit akademik. Duke u afruar 
tek specifikat, Departamenti i Sociologjisë 
në Universitetin e Hofstras është parësisht 
i fokusuar në mësim universitar. Forca e 
Departamentit tonë është fakulteti ynë 
që kombinon përkushtim të fortë tek 
mësimi i sociologjisë me devotshmëri 
për çështjet e drejtësisë sociale, ku shumë 
lidhin hulumtimin me aktivizmin, ndërtim 
i komunitetit në mënyra që lidhin çështjet 
globale me brenga lokale. Në SHBA 
kostoja e arsimimit, veçanërisht e atij 
privat, është e lartë. Disa prej studentëve 
tanë janë gjenerata e parë në familjet e tyre 
që shkojnë në kolegj. Këto familje bëjnë 
sakrifica të konsiderueshme që të dërgojnë 
fëmijët e tyre në universitet. Plani mësimor 
i departamentit tonë nuk është vetëm i 
ndërtuar për të zhvilluar të menduarit 
kritik, analitik dhe aftësitë komunikuese, 
por përgatitë studentët tanë që në mënyrë 
të suksesshme të ndjekin studime dhe 
hulumtime të mëtutjeshme. Gjithashtu u 
ofron atyre bazë për të ndjekur karrierën 
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që ata zgjedhin dhe të bëhen qytetarë 
aktivë dhe të informuar. Më lejoni të shtoj 
se neoliberalizmi, tregëzimi në rritje dhe 
stabilizimi i arsimimit kanë paraqitur një 
sërë sfidash të reja për arsimimin e lartë. 
Një gjendje e vështirë me të cilën përballen 
shumë institucione akademike në SHBA 
(dhe në pjesë tjera të botës poashtu) 
është rritja e trysnisë që universitetet të 
udhëhiqen si korporata të mëdha biznesi 
që në fokus parësor kanë profitin. Arsimimi 
gjithnjë e më shumë po përkufizohet në 
mënyra të ngushta, të formësuara nga 
përceptimet që përqendrohen në benefite 
materiale afat-shkurtëra. Specifikat e tilla të 
definuara ngushtë dhe të dala të prekshme 
të menjëhershme shpesh nuk konsiderojnë 
vlerën që sociologjia dhe shkencat sociale 
mund të sjellin tek të kuptuarit dhe trajtimi 
i shumë problemeve sociale që konfrontojnë 
shoqëritë tona. Në terma të sfidave mes 
profesorëve dhe studentëve, nuk dua të 
përgjithësoj por arsimimi dhe të mësuarit 
janë duke ndryshuar. Paradigmat për 
ligjërim, publikim, mësim dhe bashkëpunim 
janë vazhdimisht në riformësim. Ne jemi 
në një epokë ku teknologjia dixhitale ka 
transformuar terrenin e arsimimit në shumë 
mënyra. Përderisa ofron një mori rrugësh 
për mësuesit e studentët të grumbullojnë 
informacion, ndërveprojnë, zgjerojnë 
horizontet dhe mundësitë për të mësuar, 
ajo gjithashtu na vendosë përballë sfidave 
të konsiderueshme në navigimin dhe 
sitjen përmes tepricës së informimit dhe 
keqinformimit. Një tjetër sfidë në ShBA 
në pjesë tjera të botës është transformimi 
i studentit në “konsumator” që duhet të 
kënaqet dhe argëtohet më shumë, e jo 
bashkëpunëtor i angazhuar në një ndjekje të 
përbashkët të të mësuarit. Çfarë më merakos 
mua si sociologe është se ethosi i tanishëm ku 
gjithçka është e lidhur me vlerën monetare 
është i pashëndetshëm dhe i rrezikshëm 
dhe nuk mund të ndërtojë një shoqëri të 
drejtë dhe të kujdesshme. Për pjesën time, 
mendoj që shumë nga ne mësuesit duhet 

të bëjnë punë më të mirë në shkrepjen e 
imagjinimit sociologjik të studentëve tanë 
dhe t’u tregojmë atyre se si sociologjia mund 
të jetë e kuptimshme në shumë mënyra në të 
kuptuarit dhe transformimin e botës tonë. E 
rëndësishme është që si mësues ne nuk duhet 
të humbim të pamurit mbi përgjegjësinë 
tonë që të sigurojmë se arsimimi që ne u 
japim studentëve tanë ndihmon në rritjen 
e shanseve të tyre për të kapur vende pune 
të përshtatshme në botën reale. Në terma 
të kurseve të mia, megjithse secili kurs ka 
qëllimet e veta specifike, si mësuese unë 
kam katër qëllime të mëdha kur mësoj 
kurset e sociologjisë në bachelor. Qëllimi im 
i parë është të demonstroj para studentëve 
të mi, përmes leximeve të materialeve dhe 
ligjërimeve në klasë, se si sociologjia ofron 
mënyra të rëndësishme për të ekzaminuar, 
kuptuar dhe ndikuar botën ku ne jetojmë. 
Qëllimi i dytë është që të zhvilloj shkathtësi 
të rëndësishme në të menduarit kritik 
dhe analizë. Qëllimi i tretë është që të 
ngulis tek studentët e mi një perspektivë 
globale. Përpiqem të zgjeroj aplikimin e 
teorive dhe metodave sociologjike mbi 
çështjet globale dhe të inkurajoj ata që të 
kuptojnë ndërvarshmërinë mes “lokales” 
dhe “globales” në shoqërinë bashkëkohore, 
qoftë në terma të ekonomisë, politikës apo 
kulturës. I fundit, qëllimi i katërt, është të 
adresohet kompleksiteti i çështjeve të racës, 
etnicitetit, klasës, gjinisë dhe shtetësisë 
në të kuptuarit e relacioneve sociale 
dhe institucioneve sociale në ShBA dhe 
globalisht. Më pyete që të krahasoj studimin 
dhe praktikën e sociologjisë në universitetet 
amerikane dhe indiane, por meqenëse nuk 
kam dhënë mësim në Indi, unë nuk jam 
në gjendje që të flas shumë për këtë temë. 
Bachelorin dhe Masterin i përfundova në 
Sociologji, Universiteti i Delhit në Indi, 
por erdha në ShBA në vjeshtën e 1984 
si studente e diplomuar dhe kompletova 
PhD-në në sociologji, në Departamentin e 
Sociologjisë, në Universitetin e Sirakuzës. 
Thënë këtë, mësuesit dhe profesorët e mi 
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që më mësuan në Indi nuk më njoftuan 
me botën e mrekullueshme të sociologjisë 
që ka shkrepur një dashuri të fortë për 
sociologjinë dhe interesimin në relacionet 
e pushtetit. Duhet të them se shumë prej 
sociologëve sot në Indi janë duke bërë një 
punë të mrekullueshme dhe janë një pjesë 
e rëndësishme e shoqërisë civile. Përmes 
hulumtimeve të tyre, ligjërimeve dhe 
pjesëmarrjes aktive në adresimin e çështjeve 
me relevancë sociale bashkëkohore, ata 
kanë tërhequr vëmendjen tek pabarazia dhe 
padrejtësitë dhe nevojën për të garantuar liri 
akademike dhe të drejta të njeriut. Shumë 
sociologë indianë kanë farkëtuar një formë 
mbresuese të sociologjisë publike të bazuar 
në angazhim civil. 

L. Kunushevci: Nga studenti në 
perspektivë, ngjarjet e fundit në shumë 
universitete indiane kanë pasur një ndikim 
kombëtar në aspektet që sfidojnë pikëpamjet 
dhe ideologjitë e krijuara. Në artikullin tuaj 
Protestat studentore indiane: lufta për një 
botë më të mirë (India’s Student Protests: 
Struggle for a Better World), të publikuar 
në ISA Forum 2016, keni folur për këtë 
çështje dhe keni thënë se sociologët kanë 
qenë të shquar në mbështetjen e tyre. 
Gjithashtu në të kaluarën ka pasur edhe 
revolta tjera studentore me ndikim, sikur 
në vitin 1968 në të gjithë Evropën dhe 
Amerikën. Pyetja ime është kjo: përderisa 
po jetojmë në epokën e decentralizimit 
të dijes, cili është potenciali i studentëve 
përballë tendencave që universiteti të bëhet 
instrument i mirëmbajtjes së status quo-së, 
në vend që ta luftojë atë? 

M. Abraham: Për më shumë se një 
vit, India tash është bërë fushë e serive të 
protestave studentore që kanë sfiduar status 
quo-në dhe kanë demaskuar vijat e gabuara 
të një shoqërie të kurthuar në një kulturë 
shumë të ngjashme neoliberale që ka ngritur 
pabarazitë dhe padrejtësinë. 

Zanafilla e pakënaqësive të fundit 

në universitete përgjatë Indisë mund të 
gjurmohet tek ngjarjet që kishin të bëjnë me 
vetëvrasjen e Rohith Vemula, një shkollar 
student, duke bërë PhD në Sociologji në 
Universitetin e Hyderabad në janar 2016. 
Ai ishte anëtar i Asociacionit të Studentëve 
të Ambedkarit, që veçmas hijëzimit të 
diskriminimit kundër Dalitëve që janë në 
fundin e hierarkisë së kastave, pati vënë 
në pikëpyetje edhe dënimin me vdekje të 
Yakub Memonit që supozohet se ishte i 
përfshirë në shpërthimet në Mumbai në 
vitin 1993. Letra prekëse e Rohith për 
vetëvrasjen ishte një kritikë mallkuese për 
shoqërinë e pabarabartë. 

Vetëvrasja e Rohith Vemular u bë 
katalizator për protesta në katër anët e 
vendit dhe në vitin e fundit studentët 
kanë definuar dhe formësuar një pjesë të 
madhe të diskursit nacional. Protesta ka 
në universitetet e Hyderabadit, Jadavpurit, 
Allahabadit,  Jodhpurit and Delhit. 
Universitetet janë avulluar, madje ka edhe 
lokacione të dhunshme ku grupet e krahut 
të djathtë dhe të majtë, me mbështetje aktive 
politike, janë përplasur rreth çështjeve të 
nacionalizmit dhe patriotizmit, lirisë së 
shprehjes dhe disidencës.

Qeveria Qendrore e krahut të djathtë të 
partisë nacionaliste, Bharatiya Janata Party 
(BJP) sipas parashikimeve ka vendosur të 
përkrahë forcat e krahut të djathtë dhe ka 
injoruar dhunën që ka shkaktuar trupi i 
saj studentor, ABVP. Edhe tani që flas, 
në Universitetin e Delhit është gjendje 
e tensionuar pas një jave të dhunës dhe 
marsheve protestuese. 

Besoj se studentët kanë një rol thellë të 
rëndësishëm për të luajtur në sjelljen e një 
transformimi social. Sikur në sferat tjera, 
studentët nuk janë entitet homogjen dhe 
janë mprehtësisht të polarizuar. Politikat e 
tyre, veçanërisht shoqëritë multikulturore 
si India, janë shpesh të definuara dhe 
formësuara nga etniciteti, klasa, kasta, raca 
dhe gjinia. Megjithëse arsimimi universitar 
duhet të shtyej studentët kundër këtyre 
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këndvështrimeve shumë të ngushta, realiteti 
i zymtë është që klasa politike përdorë 
politikën e identitetit për të joshur rininë që 
më pas manipulohet prej atyre në pushtet që 
të mbajnë status quo-në. 

Por do të them se studentët gjithashtu 
janë ata që kanë guximin dhe aftësinë për 
të sfiduar status quo-në dhe të luftojnë 
padrejtësinë. Për shembull, studentët, 
profesorët, artistët, aktivistët reaguan 
ndaj rrethanave tragjike të vdekjes së 
Rohith Vemulas që të ngrisin çështjen e 
diskriminimit kundër Dalitëve. Studentët 
gjithandej botës kanë qenë në ballë të 
betejave për të korrigjuar padrejtësitë që 
tregojnë për potencën e fuqisë studentore 
në kërkim të drejtësisë sociale. Sidoqoftë, 
në botën tonë grindavece të post-truthit, 
të rinjtë gjithashtu tërhiqen nga popullizmi 
i djathtë dhe konstrukte të ngushta të 
nacionalizmit narcisoid e jo nga humanizmi 
global. Megjithatë, barra bie mbi neve 
mësuesit që të edukojmë të rinjtë që të bëhen 
ithtarë të një shoqërie më humane, më të 
kujdesshme dhe më përfshirëse. 

Ti përmend decentralizimin e dijes 
për çfarë dua të theksoj një shënim 
paralajmërues. Po, ka pasur një decentralizim 
të dijes i cili është i mirë për t’i sfiduar 
hierarkitë tradicionale të dijes dhe përfshinë 
mekanizma të mirë për mobilizim për të 
gjitha llojet e përpjekjeve dhe lëvizjeve 
sociale. Ne e dimë se teknologjia është 
përdorur në mënyrë kreative nga studentët 
nëpër protesta, por gjithashtu, anasjelltas, 
është përdorur si instrument i pushtetit 
nga ata që kontrollojnë këto teknologji. 
Teknologjia që ka sjellë shumë përparësi 
dhe mundësi, gjithashtu ka krijuar hierarki 
të reja të dijes të prodhimit/centralizimit të 
informimit dhe kontrollit të rrjedhave të 
dijes prej korporatave që i zotërojnë ato. 
Neve në shoqërinë civile do të na duhet të 
konsiderojmë këtë më afër dhe me shpresë 
se do të mësojmë më shumë për këtë nga 
sociologët dhe hulumtuesit që janë tani duke 
ekzaminuar këto procese dhe rezultate.

L. Kunushevci: Ju jeni Presidente e 
Shoqatës Ndërkombëtare të Sociologjisë 
(ISA 2014–2018). Në vitin 2014 në 
Yokahama të Japonisë është mbajtur Kongresi 
i Sociologjisë së Shoqatës Ndërkombëtare të 
Sociologjisë dhe në vitin 2018 Kongresi 
i Sociologjisë së ISA do të mbahet në 
Toronto, Kanada. Si mund të reflektojnë 
projektet, idetë dhe rezultatet e Shoqatës 
Ndërkombëtare të Sociologjisë për vendet 
e vogla, vendet në tranzicion, siç është 
Kosova? Cilat ishin rezultatet e atij kongresi 
dhe cila është perspektiva që ofron? Si mund 
t’i gjejmë mënyrat e mira për t’i përfshirë ato 
në Kongresin e ISA-së?

M. Abraham: Më lejoni të them që isha 
me fat që paraardhësi im Michael Burawoy 
(Presidenti i ISA-së prej 2010 deri më 
2014), që ka qenë shumë i përkushtuar në 
Sociologjinë Publike, mendoi për temën e 
Kongresit rreth “Të ballafaquarit me Botën 
e Pabarabartë: Sfidat për Sociologjinë 
Globale”, për Yokohaman në vitin 2014. Ky 
ishte një Kongres i rëndësishëm që tërhoqi 
vëmendjen tek pabarazitë që luftohen nga 
shoqëria civile dhe kërcënimi që tregëtizimi 
në rritje paraqet për disiplinën tonë. 
Projekti i tij i krijimit të një komuniteti 
aktiv sociologjik përmes Global Dialogue, 
një revistë online e publikuar nga ISA, 
dhe orvatjet e tij bashkëpunuese që të 
përdoret media elektronike dhe përtej 
kufijve akademikë, që të arrihet tek sociologë 
nëpër vende të ndryshme ishin shumë të 
rëndësishme drejt ndërtimit të një trupe 
zgjedhore sociologjike globale.

Gjithashtu, buletini më i hershëm 
elektronik i ISA-së, Esymposium, ishte 
inicuar nga Zëvendës Presidentja aktuale 
e ISA për Publikime, Vineeta Sinha, 
dhe Drejtësia Sociale dhe Hapësira e 
Demokratizimit që unë inicova me Sagen, 
janë platforma të rëndësishme për mundësi 
më të mëdha dhe më të barabarta të 
komunikimit në çështje relevante për një 
grumbull shtetesh, përfshirë këtu shpresoj, 
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Kosovën. Sekretariati i ISA-së i udhëhequr 
nga Sekretarja Ekzekutive, Izabla Barlinksa, 
ka bërë një përpjekje të bashkërenduar 
përgjatë viteve që të ofrojë më shumë 
informacion rreth përfitimeve të anëtarësisë 
dhe të mundësojë pjesëmarrje më të madhe 
të sociologëve në aktivitetet e ISA-së.

Një projekt i ri dhe i rëndësishëm që 
nisa si projekt Presidencial i ISA-së është 
Hartëzimi global i sociologëve për përfshirje 
shoqërore apo HGSPSH. 

Një nga përkushtimet e mia presidenciale 
është që të rris dukshëm anëtarësinë e 
ISA-së, duke adresuar boshllëqet e ditura 
gjeografike në mënyrë që organizata jonë të 
jetë vërtet globale, e që gjithashtu të jemi të 
devotshëm rreth përfshirjes së perspektivave 
të ndryshme sociologjike, kështu që mund 
të promovojmë forma të angazhimit 
intelektual dhe përzierjes së ideve që janë të 
lidhura ngushtë me misionin e ISA-së. 

Platforma e HGSPSH-së ka për qëllim 
që të identifikojë, lidh dhe mundësojë 
bashkëpunime globale në sociologji dhe 
veçanërisht të mbështetë sociologët që 
përballen me barriera të shumta, ekonomike 
e politike, të cilat pengojnë pjesëmarrjen e 
tyre në shkëmbimet globale. Ne shpresojmë 
që kjo do të ndihmojë në zhvillimin e 
rrjeteve sociologjike mes komunitetit 
global të sociologëve. Përmes HGSPSH-së 
ne shpresojmë që pjesërisht të kundrojmë 
hierarkitë ekzistuese të prodhimit të dijes në 
disiplinën dhe shoqatën tonë dhe të forcojmë 
dialogun mes sociologëve përreth botës. 

Një pjesë skajshmërisht e rëndësishme 
është që të mundësojmë realizimin e 
misionit tonë për rritjet e dukshmërisë 
së sociologëve përmes përpilimit të një 
databaze të sociologëve anë e mbanë 
botës me fushat e tyre të ekspertizës që 
do të na ndihmonin në forcimin dhe 
bashkëpunimin, apo që do të ishin burime 
të rëndësishme për ndërveprimin e mbajtur 
me media rreth një sërë çështjesh. 

Unë e shoh këtë si projekt kritik që është 
i nevojshëm si pjesë e komunitetit/rrjetit 

global të shek. XXI ku sociologët mund të 
luajnë rol kyç në kontekstet dhe shkëmbimet 
globale, transnacionale dhe lokale. Ky do të 
jetë projekti i parë i tillë i kësaj fushe dhe 
formati që mbledh bashkë sociologët nga e 
gjithë bota në një databazë të integruar. Ne 
do të jemi të aftë që të forcojmë përdorimin 
e medieve sociale si sociologë që të tërheqim 
vëmendjen për kontekste kompleke dhe për 
brengat e botës tonë. 

Një tjetër projekt global presidencial 
i ISA-së për të eksploruar dhe koordinar 
rrjetin global të sociologëve dhe palëve 
tjera të rëndësishme, që do të tërhiqen 
mbi përvoja lokale, nacionale, regjionale 
dhe globale për të ofruar zgjidhje për të 
zbutur dhunën gjinore dhe interseksionale. 
Qëllimet specifike dhe metodologjia do 
të bëhen nga partnerët bashkëpunues. 
Shpresoj që një projekt i tillë do të ndihmojë 
që të na orientojë drejt fushave të reja për 
hulumtime të mëtutjeshme, të kontribuojmë 
në zhvillimin e normave, politikave dhe 
praktikave ndërkombëtare në eliminimin 
e dhunës kundër grave. Gjithashtu do 
të hijezojë kontributet e vlefshme që 
hulumtimet sociologjike mund të bëjnë tek 
studimi dhe ulja e dhunës kundër grave. Unë 
gjithashtu jam munduar që të takohem me 
individë dhe grupe që punojnë mbi dhunën 
kundër grave dhe të diskutojë për projektet 
globale në dhënien fund të dhunës gjinore 
dhe interseksionale. Një çështje speciale 
mbi “Gjininë, dhunën dhe shtetin në 
kontekstet nacionale dhe transnacionale” e 
bashkëpunuar me Evangelia Tastsoglou për 
Current Sociology ka ofruar disa vështrime 
të rëndësishme. Ky vëllim përfshin një 
koleksion prej dhjetë artikujve origjinalë 
prej shkollarëve ndërkombëtarë dhe ishte 
publikuar nga SAGE në qershor të 2016. 

Për Kongresin e 19-të Botëror të 
Sociologjisë të ISA-së me temën “Pushteti, 
dhuna dhe drejtësia: refleksione, përgjigje 
dhe përgjegjësi” në Toronto të 2018 (http://
www.isa-sociology.org/en/conferences/
world-congress/toronto-2018/). Unë 
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zgjodha këtë temë për shkak se konsideroj 
që është problem i përhapur në kohët 
tona. Që nga fillimi i disiplinës, sociologët 
kanë qenë të preokupuar me pushtetin, 
dhunën dhe drejtësinë. Sfidat aktuale 
ekonomike, politike dhe sociale e rrisin 
relevancën e tyre. Kongresi përqendrohet 
në atë se si shkollarët, intelektualët publikë, 
politikbërësit, gazetarët dhe aktivistët prej 
fushave të ndryshme që kontribuojnë në të 
kuptuarit e pushtetit, dhunës dhe drejtësisë. 

Çështja e pushtetit, dhunës dhe 
drejtësisë është relevante për kontekstin 
historik,  s trukturor dhe aspekteve 
relacionale të Kosovës gjithashtu. Është 
relevante për çështjet e tranzicionit, në 
atë që po ndodh tani dhe shpresat për të 
ardhmen në shumë pjesë të botës. Këto 
janë çështje globale, por konteksti është i 
rëndësishëm dhe për këtë shkak ne duhet 
të kuptojmë këto çështje përmes vurjes në 
dukje të rëndësisë së sociologjisë globale 
kontekstuale. Në terma të përfshirjes së 
Kongresit Botëror të ISA-së, rruga parësore 
është përmes prezentimit të punimeve. Unë 
jam e përkushtuar në rritjen e përfaqësimit 
të vendeve që përballen me vështirësi 
për të marrë pjesë në Kongrese. E di që 
shpenzimet janë barrierë për participim 
dhe jemi duke u përpjekur që pjesërisht 
ta adresojmë këtë përmes granteve të 
regjistrimit. Ne kemi provuar që të rrisim 
mundësitë për sociologët e rinj duke 
kërkuar grante të vogla për shkollarët 
e rinj në vendet e nënpërfaqësuara. Më 
2012 në Forumin e Dytë të ISA-së, kur 
isha Zëvendëspresidente e ISA, inicova 
një seancë të quajtur “Në Bisedë” e cila 
është një rast për studentët e diplomuar 
që të takojnë shkollarë të moshuar në 
mënyra joformale. Ky format është një 
pjesë integrale e Kongreseve të ISA-së dhe 
Forumit të ISA-së dhe është vazhdimisht 
i forcuar nga nënkomitetet e ISA EC në 
Shkollarët e Rinj që të rrisin mundësitë për 
këta studentë.

Gjithashtu dua ta shfrytëzoj këtë rast 

që të inkurajojë shkollarët individualë dhe 
institucionet (për shembull, Departamentet 
e Sociologjisë) që t’i bashkohen ISA-së 
dhe kështu t’i përkasin një komunteti 
ndërkombëtar të sociologëve, të pranojnë 
lajme nga ISA dhe të kenë qasje në 
publikimet e SAGE-s. Shih, http://www.isa-
sociology.org/en/membership/individual-
membership/benefits/. 

L. Kunushevci: Nga perspektiva juaj, 
cilat mund të jenë pasojat e emigrimeve 
afrikane, aziatike, por edhe nga Ballkani 
drejt Evropës, përderisa ju jeni e njohur 
për studimet mbi diasporën dhe migrimin 
aziatik (indian)?

M. Abraham: Migrimi është çështje 
kyçe e kohës tonë. Migirmi ka qenë dhe 
mbetet pjesë qendrore e ekonomisë globale 
dhe riorganizimit politik të botës. Migrimi 
gjithnjë ka qenë dhe mbetet çështje e 
“kufijve”, “të drejtave” dhe “mundësive 
të pabarabarta” dhe mund të jetë çështje e 
përjashtimit social dhe shkak i formave të 
reja të pabarazive sociale. Mendoj që çështja 
që duhet të adresohet dhe të kuptohet është 
se pse ndodh migrimi dhe cilat janë rrënjët 
e tanishme të migrimit. Si kanë kontribuar 
globalizimi, neoliberalizmi, ekspansioni i 
korporatave dhe marrëveshjeve të fshehta 
të shtetit dhe luftërat e vazhdueshme në 
valët e tanishme të migracionit? Cilat 
janë shkaqet dhe kushtet që kanë çuar 
migracionin në Evropë? Në kontekstin e 
migracionit, mendoj që ne duhet gjithashtu 
të adresojmë ksenofobinë në rritje dhe 
sentimentet anti-imigrante që janë duke 
u benzinuar nga politikanët dhe qeveritë e 
popullizmit të djathtë. 

Pasojat janë mbyllja e kufijve në pjesë 
të ndryshme të botës. Në vend se të 
shënjestrohen shkaktarët e vërtetë të sistemit 
të pabarabartë, fyerjet dhe frustrimet janë 
metamorfozuar në një sulm frontal mbi 
multikulturalizmin, të drejtat e LGBT-së 
e kështu me radhë. Larg nga të qenët të 
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ndarë në mes të të kamurve dhe të varfërve, 
polarizimi që ne shohim është i bazuar 
në etnocentrizëm, ksenofobi, politika 
përjashtuese dhe fundamentalizëm fetar.

Deri në këtë pikë, globalizimi vetëm ka 
univerzalizuar të mirat materiale dhe tregjet 
e hapura, por karakteri i tij neoliberal ka 
mundësuar lindjen e hiper-nacionalizmit dhe 
izolimit ku grupet dhe individët garojnë për 
përparësi personale në kurriz të njerëzores 
dhe drejtësisë. Një degë e mllefit të masave 
është duke ngritur armiqësitë mes grupeve 
brenda kombeve, me polarizimin që merr 
forma të shëmtuara të racizmit, kastizmit, 
fanatizmit fetar dhe mazhoritarizmit. 
Përderisa ekziston migrimi vullnetar për 
një mori arsyesh migrimi masiv që shohim 
sot është pasojë e luftërave dhe konflikteve 
që kanë shtyer njerëzit që të zhvendosen, 
shpronësohen dhe dëbohen. Kjo çështje 
humanitare ka nevojë më shumë për 
vëmendje sociologjike.

L. Kunushevci: Përmes teknologjisë 
digjitale, shumica prej nesh është në kontakt 
të vazhdueshëm me diversitetin e kulturave 
dhe mendimeve. Distanca nuk është barrierë. 
Në këtë kontekst, një studim etnografik 
kohëve të fundit i referohet ndikimit që 
vie nga serialet televizive, si veshja e Sari-t 
– veshje tradicionale e Indisë, në ceremoni 
të ndryshme, për shembull të dasmës, nga 
disa gra në Kosovë. Sigurisht se në Indi ka 
përvoja të ndryshme të ndikimit të medieve, 
kështu që si e shpjegoni ndikimin e medieve 
në identitetin kulturor?

M. Abraham: Duke marrë parasysh 
heterogjenitetin e Indisë në terma të 
religjionit, gjuhës, regjionit mes tjerave, 
ka mënyra të ndryshme në të cilat njerëzit 
banojnë. Ndikimi i medieve në këtë sens 
varion. Megjithatë, çfarë ne duhet të 
kuptojmë është se Bollywoodi është industri 
e madhe dhe se filmat dhe përshkrimet e 
tyre dominojnë imagjinatën kulturore të 
segmenteve të gjera të popullsisë. Dhe 

kështu, shkëmbimet e dhuratave, veshjet 
e nusërisë, veshmbathjet, dizajnet e kanës 
në duar janë edhe simbole të kulturës, 
edhe burime të konsumerizmit, në Indi 
dhe jashtë. 

L. Kunushevci: Duke qenë se jemi 
vend i vogël dhe ka disa vite që Kosova 
është bërë shtet, ne ende ballafaqohemi me 
sfida të ndryshme, posaçerisht në liberalizim 
e vizave dhe integrimin 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, përderisa 
60% të strukturës së popullsisë e kemi nën 
moshën 25 vjeçare. Ne e ndjejmë nevojën 
e përkatësisë dhe integrimit në Bashkimin 
Evropian. Çka do t’i sugjeronit shoqërisë 
tonë të bëjë në mënyrë që Kosova të 
integrohet në Evropë? 

M. Abraham: Sinqerisht, nuk kam një 
përgjigje të thjeshtë dhe direkte për këtë, 
specifikisht në kontekstin e Kosovës, e as nuk 
kam dijen bazike që të adresoj këtë saktësisht. 
Do të them se sot BE-ja duhet të luftojë një 
numër sfidash, përfshirë zbehjen e besimit 
në vlerat e neoliberalizmit nga segmente 
të gjera të popullsisë, të kapitalizuara nga 
popullizmi nacional i djathtë i partive 
politike. Në përgjithësi, integrimi apo 
hapja e kufijve për liri të lëvizjes duhet të 
konsiderohet i mirë dhe idealisht duhet të 
çohet përpara si e drejtë themelore.

Sidoqoftë, çfarë duhet të kuptojmë 
është se çfarë përfshin ky integrim në 
këtë kontekst dhe çfarë sjell. Cilat janë 
kushtet dhe proceset? A i rritë, apo i ulë 
pabarazitë ekzistuese? Cilat janë pasojat e 
integrimit dhe a përkthehet vërtet në bazë 
të përbashkët për të mirën e përbashkët? 
Gjithashtu nënkupton një të kuptuar më 
të mirë se çfarë do të thotë “përkatësia” e 
Kosovës në BE. Po, me 60% të popullatës 
nën moshën 25 vjeçare – qartë që atje duhet 
të ketë të kuptuar më të thellë rreth asaj se 
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çfarë duhet që të adresohen sfidat e izolimit 
që ti i përmende që të lëvizet drejt një 
mobiliteti dhe participimi ekonomik, social 
dhe politik jashtë Kosovës. Mendoj se rinia 
e Kosovës kanë potencial të pabesueshëm 
që të jenë lëvizës të fuqishëm në ndërtimin 
e shoqërive të tilla. Do të doja të mendoj 
se rinia e Kosovës, sikur ti, do të luaj 
një rol aktiv përmes të menduarit kritik, 
angazhimit civil, dialogut dhe debatit, 

nëpërmjet një të kuptuari më të thellë 
të historisë dhe kontekstit për adresuar 
problemet që ballafaqojnë Kosovën dhe 
të ndihmojnë kreativisht që të ndërtojnë 
rrugë ku të drejtat dhe përfitimet nuk janë 
vetëm privilegje të disave, por që ofrojnë 
siguri, dinjitet dhe mirëqenie për të gjithë. 
Kjo është njëra prej sfidave më të mëdha 
me të cilat ne sociologët duhet të merremi 
lokalisht dhe globalisht.
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Hyrje

Studentët janë object i kërkimeve 
shkencore dhe institucionet arsimore 
v a z h d i m i s h t  z h v i l l o j n ë  s t u d i m e 
shkencore për ta. Për universitetet është 
e rëndësishme angazhimi i studentëve në 
procesin mësimor. Njëkohësisht ato duan 
të zhvillojnë krijimtarinë tek studentët 
(Jones, Johnson-Yale, Perez, & Schuler, 
2007). Në këtë moshë studentët kanë idetë 
më krijuese. Universiteti duhet të njohë 
metodën me të cilën studentët preferojnë 
të mësojnë, në mënyrë që të ofrojë 
formën më efiçiente të mësimdhënies. 
Një metodë mësimdhënie mund të jetë 
e efektshme për një stil studimi por jo 
për një tjetër. Për më tepër, metoda ka 
një impakt të padiskutueshëm në rritjen 
e performancës së kursit të studimit. 
Ajo gjithashtu influencon në rritjen e 
rezultateve akademike të studentit. Cili 
është stili i studimit më i pëlqyer nga 
studentët shqiptar? A ndikon stili i studimit 
në rezultatet akademike të studentit? Ky 
studim ka si objektiv kryesor t’i kthejë 
përgjigje këtyre pyetjeve. Qëllimi i kërkimit 
është analizimi i ndikimit të stilit të 
studimit në rezultatet akademike.

Shqyrtim literature 

Kërkimet për stilin e studimit fillojnë 
rreth viteve 1970 (Fischer & Fischer, 
1979), por dekadat e fundit një numër 
i madh hulumtuesish janë përqendruar 
në këtë fushë. Çdo student ka metodën 
e tij për të mësuar. Forma me të cilën 

asimilojnë njohuritë e reja quhet stili i 
studimit (Ford & Chen, 2000). Ekzistojnë 
mënyra të ndryshme për të përcaktuar 
stilin e studentit. Në këtë studim do të 
përdoret metoda VAK për të përcaktuar 
stilin e studimit të studentëve shqiptarë. 
Kjo metodë është zhvilluar më vonë nga 
kërkuesit dhe ka marrë emërtimin VARK 
(Fleming, 1995). Kjo mënyrë i ndan 
studentët në tri grupe, të cilat janë: pamor, 
dëgjimor dhe kinestetik. Në grupin e parë 
futen studentët që preferojnë të mësojnë 
me grafikë, diagrama, imazhe, filma. Këta 
studentë e kanë më të thjeshtë t’i marrin 
njohuritë e reja duke përdorur shqisën e të 
parit. Paraqitja vizuale i ndihmon të jenë më 
efektivë. Në grupin e dytë janë studentët 
që pëlqejnë t’i dëgjojnë leksionet, të marrin 
pjesë në diskutime. Studentët në këtë 
grup e kanë më të lehtë t’i kujtojnë gjërat 
që dëgjojnë. Në grupin e fundit gjenden 
studentët që duan t’i prekin vetë gjërat 
për t’i mësuar. U pëlqejnë eksperimentet, 
preferojnë të ndjekin intuitën e tyre.

Një nga fushat e hulumtimit është 
ndikimi në rezultatet akademike. Një 
sërë kërkuesish kanë studiuar impaktin e 
stilit të studimit në rezultatet akademike. 
Rezultatet e kërkimeve janë të kundërta. 
Në disa kërkime rezulton se ekziston një 
lidhje e rëndësishme statistikore midis 
stilit të studimit dhe rezultateve akademike 
(Dobson, 2010; Barman, et al., 2014; 
Gokalp, 2013; Vaishnav, 2013). Ndërkohë 
në kërkime të tjera rezulton se ndërmjet 
dy variablave nuk ekziston një lidhje e 
rëndësishme statistikore (Ariffin, et al., 
2014; Prajapati, et al., 2011; Yari, 2012; 

Bayesian Independent Samples T-Test, One - Way ANOVA, tabela e frekuencave, tabelat e 
kryqëzuara, koefiçienti i korrelacionit Pearson. Nga rezultatet e studimit doli se studentët 
shqiptarë preferojnë stilin pamor për të studiuar. Gjithashtu ka studentë që përdorin dy ose tre 
stile njëkohësisht për të mësuar. Stili i studimit nuk ndikon në rezultatet akademike. Studentët 
me stile të ndryshme studimi nuk kanë rezultate akademike të njëjta. Nga karakteristikat e 
studentit vetëm gjinia ndikon në rezultatet akademike.
Fjalë kyçe: Stili studimit, stili  pamor, stili dëgjimor, stili kinestetik, rezultatet akademike



   95Social Studies  Vol. 11  No. 2

Warn, 2009; Phan, 2006). Kërkues të 
tjerë  kanë analizuar stilin e studimit në 
aspekte të tjera. Një prej tyre është gjinia e 
studentit. Hulumtuesit janë të ndarë rreth 
impaktit të gjinisë në stilin e studimit. Disa 
prej tyre shprehen se ndikon (Wehrwein, 
et al., 2007), ndërsa të tjerë argumentojnë 
se nuk ndikon (Gholami & Bagheri, 2013; 
Bidabadi & Yamat, 2010). Gholami dhe 
Bagheri  (2013) arritën në përfundimin 
se dega e studimit nuk ndikon në stilin e 
studimit.

Pyetjet kërkimore të këti studimi janë:
Cili është stili i studimit më i pëlqyer 

nga studentët?
A ndikon stili i studimit në rezultatet 

akademike?

Hipotezat kërkimore të këtij studimit 
janë: 

H1: Studentët me stile të ndryshme 
studimi kanë rezultate akademike të njëjta 
(α=0.05).

H2: Mosha e studentit nuk ndikon tek 
stili i studentit (α=0.05).

H3: Dega e studimit nuk ndikon tek 
stili i studimit (α=0.05).

H4: Gjinia e studentit nuk ndikon tek 
preferenca për stilin e studimit (α=0.05).

H5: Mosha e studentit nuk ndikon në 
rezultatet akademike të studentit (α=0.05).

H6: Dega e studimit nuk ndikon tek 
rezultatet akademike të studentit (α=0.05).

H7: Gjinia e studentit nuk ndikon tek 
rezultatet akademike të studentit (α=0.05).

Në këtë studim do të përdoret ky model 
konceptual:

Metodologjia

Ky studim përdor analizën sasiore 
dhe metodën deskriptive për vërtetimin 
e hipotezave kërkimore. Instrumenti i 
kërkimit është pyetësori (Fleming, 1995), 
i cili përmban pyetje për stilin e studimit 
dhe rezultatet akademike. Për përcaktimin 
e stilit të studimit janë përdorur pyetje me 
alternativa. 

Kërkimi u zhvillua gjatë semestrit 
të dytë të vitit akademik 2016-2017. Për 
shpërndarjen e pyetësorit u përdorën 
platformat online. Kampioni i studimit 
përbëhet nga 89 studentë të sistemit të 
lartë arsimor në Shqipëri. Norma e kthimit 
të përgjigjes për pyetësorin është 92%. 
Më poshtë paraqiten karakteristikat e 
studentëve të anketuar.

 
 

           

Analiza e të dhënave u zhvillua me 
SPSS 20 dhe JASP-0.8.1.2. Të dhënat e 
përftuara nga pyetësori janë të besueshme 
sepse koefiçienti i besueshmërisë Cronbach’s 

Grafiku 1: Cikli studimit

Grafiku 2: Mosha
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Analiza empirike

Nga të dhënat e paraqitura në tabelën 
3 rezultatet akademike të studentit kanë 
mesataren më të lartë dhe devijimin 
standart më të vogël. Megjithatë vlerat 
e devijimit standart nuk kanë diferenca 
të mëdha ndërmjet tyre, prandaj arrihet 
në përfundimin se të dhënat e studiuara 
shpërndahen rreth vlerës mesatare.

Cili është stili i studimit më i pëlqyer nga 
studentët?

Studentët preferojnë stilin pamor të 
studimit për të mësuar (tabela 4). Stili 
dëgjimor është preferenca e dytë, ndërsa stili 
kinestetik është i treti. Gjithashtu ka studentë 
që përdorin dy prej stileve, por ka edhe që 
i ndërthurin të tre stilet. Tabela 4 jep në 
mënyrë të detajuar preferencat e studentëve. 
Në grafikun 6 jepen preferencat e studentëve 
për stilin e studimit.

Për të dyja gjinitë stili pamor është më i 
preferuar (tabela 5). Preferencat e studentëve 

Grafiku 3: Nota mesatare

Grafiku 4: Gjinia

 Cronbach’s α

Scale  0.798

Tabela 1: Koefiçienti Cronbach’s α

Note.  Of the observations, 82 were used, 0 were excluded listwise, and 82 were provided. 

Grafiku 5: Dega e studimit

α është 0.798 (tabela 1). Në tabelën 2 
paraqitet koefiçienti i besueshmërisë për 
secilin variabël.
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grupuar sipas gjinisë janë në të njëjtën linjë 
me preferencat e studentëve në përgjithësi. 
Stili pamor dhe stili dëgjimor preferohet nga 
gjinia femërore. Stili dëgjimor dhe kinestetik 
dhe të tre stilet sëbashkë pëlqehen më tepër 
nga gjinia mashkullore. Në grafikun 7 
paraqiten preferencat për stilin e studimit 
sipas gjinisë.

Studentët e degës: financë – bankë, 
financë – kontabilitet, administrim biznesi 
dhe juridik, rendisin stilin pamor si 
preferencë të parë të tyren (tabela 6). 
Ndërkohë studentët e degës informatikë 

ekonomike kanë të njëjtën preferencë si 
për stilin pamor dhe për stilin kinestetik. E 

 If item dropped Cronbach’s α 

Stili i studimit  0.851 
Rezultatet akademike të studentit  0.756

Tabela 2: Koefiçienti Cronbach’s α për variablat

 Stili i studimit       Rezultatet akademike të studentit
 
Valid  82 82 
Missing  0 0 
Mean  1.927 3.683 
Std. Error of Mean  0.1108 0.09797 
Std. Deviation  1.003 0.8872 
Minimum  1.000 2.000 
Maximum  6.000 5.000

Tabela 3: Statistika deskriptive 

 Frequency  Percent  Valid  Cumulative
   Percent Percent 

Stili pamor 34 41.5 41.5 41.5 
Stili dëgjimor 26 31.7 31.7 73.2 
Stili kinestetik  19 23.2 23.2 96.3 
Stili dëgjimor + stili kinestetik 1 1.2 1.2 97.6 
Stili pamor + stili dëgjimor 1 1.2 1.2 98.8 
Stili pamor + stili dëgjimor + stili kinestetik 1 1.2 1.2 100.0
Totali 82 100.0 100.0

Tabela 4: Preferencat për stilin e studimit

Grafiku 6: Stili i studimit
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    DEGA  
Stili studimit  Financë Financë Administrim Informatikë Informatikë Juridik Biznes Menaxhim Totali
 bankë kontabilitet Biznes -Ekonomike  dhe Ligj  Ekzekutiv

Stili pamor 8 7 8 6 2 3 0 0 34
Stili dëgjimor 4 4 6 5 2 0 3 2 26
Stili kinestetik  3 3 6 6 0 0 1 0 19
Stili dëgjimor 
+ stili kinestetik 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Stili pamor 
+ stili dëgjimor 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Stili pamor 
+ stili dëgjimor 
+ stili kinestetik 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Totali 16 15 20 17 4 4 4 2 82

Tabela 6: Stili i studimit dhe dega e studimit 

  GJINIA:  
Stili studimit  Femër  Mashkull  Totali 

Stili pamor 21 13 34 
Stili dëgjimor 16 10 26 
Stili kinestetik  13 6 19 
Stili dëgjimor + stili kinestetik 0 1 1 
Stili pamor + stili dëgjimor 1 0 1 
Stili pamor + stili dëgjimor + stili kinestetik 0 1 1
Totali 51 31 82

Tabela 5: Stili i studimit dhe gjinia 

Grafiku 7: Stili i studimit dhe gjinia
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njëjta gjë ndodh edhe me studentët e profilit 
të studimit informatikë. Ata kanë të njëjtën 
preferencë si për stilin pamor dhe stilin 
dëgjimor. Ndërsa studentët e degës biznes 
dhe ligj e menaxhim ekzekutiv pëlqejnë 
stilin dëgjimor. Studentët që preferojnë 
të studiojnë me dy stile njëkohësisht i 
përkasin degës financë - bankë dhe financë 
- kontabilitet. Studenti që preferon tre stile 
për të mësuar, studion në degën juridik. 
Grafikisht jepen në grafikun 8.

Nga vlerat e tabelës 7 vërehet se 
studentët që i përkasin grup-moshave 18-22; 
28-32; mbi 32 përzgjedhin stilin pamor për 
të studiuar. Ndërkohë studentët e moshave 
23-27 kanë të njëjtën preferencë si për stilin 
pamor dhe dëgjimor. Studentët me 2 stile 
dhe 3 stile studimi i përkasin grup-moshës 
18-22. Skematikisht gjenden në grafikun 9.

Studentët me mesatare 7.1-8 dhe 9.1-
10 preferojnë më tepër stilin pamor (tabela 
8). Ndërsa studentët me mesatare 6.1-7 dhe 
8.1-9 rendisin stilin dëgjimor si preferencë të 
parë. Studentët me dy stile studimi gjenden 
tek studentët me mesatare 7.1-8 dhe 8.1-9. 
Njëkohësisht studenti me tre stile studimi 
i përket studentëve me mesatare 7.1-8. 
Grafiku 10 paraqet analizën e mësipërme.

A ndikon stili i studimit në rezultatet 
akademike?

Vlera e koefiçientit të korrelacionit 
Pearson tregon se midis stilit të studimit 
dhe rezultateve akademike ekziston një 
lidhje shumë e dobët pozitive. Vlera e 
p më e madhe se α=0.05 do të thotë se 
stili i studimit nuk ndikon në rezultatet 
akademike të studentit. Ndërmjet variablit 

Grafiku 8: Stili i studimit dhe dega e studimit

   MOSHA: 
Stili studimit  18-22    23-27   28-32   Mbi 32  Totali 

Stili pamor 16 13 4 1 34
Stili dëgjimor 12 13 1 0 26
Stili kinestetik  8 9 2 0 19
Stili dëgjimor + stili kinestetik 1 0 0 0 1
Stili pamor + stili dëgjimor 1 0 0 0 1
Stili pamor + stili dëgjimor + stili kinestetik 1 0 0 0 1
Totali 39 35 7 1 82

Tabela 7: Stili i studimit dhe Mosha
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Grafiku 9: Stili i studimit dhe mosha

  REZULTATET AKADEMIKE  
Stili studimit  6.1-7 7.1-8 8.1-9 9.1-10 Totali

Stili pamor 2 14 10 8 34
Stili dëgjimor 4 7 11 4 26
Stili kinestetik  1 5 9 4 19
Stili dëgjimor + stili kinestetik 0 1 0 0 1
Stili pamor + stili dëgjimor 0 0 1 0 1
Stili pamor + stili dëgjimor + stili kinestetik 0 1 0 0 1
Totali 7 28 31 16 82

Tabela 8: Stili i studimit dhe Rezultatet akademike

     Stili studimit   Rezultatet akademike të studentit

Stili i studimit  Pearson’s r  — 0.015 
 p-value  — 0.893 
 Upper 95% CI  — 0.231 
 Lower 95% CI  — -0.203 
Rezultatet akademike 
të studentit Pearson’s r   — 
 p-value   —
 Upper 95% CI   —
 Lower 95% CI  —

Tabela 9: Pearson Correlations 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
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të pavarur dhe variablit të varur ka një lidhje 
të parëndësishme statistikore. Rezultatet e 
analizës janë në të njëjtën linjë me rishkimin 
e literaturës.

H1: Studentët me stile të ndryshme 
studimi kanë rezultate akademike të njëjta 
(α=0.05).

Për vërtetimin e hipotezës përdoret 
krahasimi i mesatareve, i cili jepet në tabelën 
10. Vlerën më të lartë të mesatares e ka stili i 
studimit pamor + dëgjimor. Më pas renditet 
stili kinestetik, në vend të tretë stili pamor, 
në vend të katërt stili dëgjimor, dhe në fund 
renditet stili dëgjimor + kinestetik dhe stili 

pamor + dëgjimor + kinestetik. Midis 
mesatareve ekzistojnë diferenca, prandaj 
hipoteza H1 hidhet poshtë.

H2: Mosha e studentit nuk ndikon tek stili 
i studentit (α=0.05).

Vlera e Sig në tabelën 11 është .666. 
Pra mosha e studentit nuk ndikon në 
stilin e studimit. Studentët e moshave të 
ndryshme kanë të njëjtat preferenca për stilin 
e studimit. Nga rezultatet e analizës arrihet 
në përfundimin se hipoteza H2 pranohet me 
interval besueshmërie 95%. Në grafikun 11 
jepet grafikisht pranimi hipotezës me vlerat 
përkatëse të analizës Bayesiane.

Grafiku 10: Stili i studimit dhe Rezultatet Akademike

Stili i studimit Mean N Std. Deviation Std. Error 
    of Mean

Stili pamor i studimit 3.71 34 .906 .155
Stili dëgjimor i studimit 3.58 26 .945 .185
Stili kinestetik i studimit 3.84 19 .834 .191
Stili dëgjimor dhe kinestetik 3.00 1 . .
Stili pamor dhe dëgjimor 4.00 1 . .
Stili pamor, stili dëgjimor e stili kinestetik 3.00 1 . .

Tabela 10: Stilet e studimit dhe rezultatet akademike
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H3: Dega e studimit nuk ndikon tek stili 
i studimit (α=0.05).

Nga të dhënat e tabelës 12  vlera e Sig 
është më e madhe se α=0.05, gjë e cila 
tregon se dega e studimit nuk ka impakt tek 
stili i studimit. Midis dy variablave ekziston 
një  lidhje e parëndësishme. Studentë nga 
degë të ndryshme preferojnë stile të njëjtë 
studimi. Hipoteza H3 pranohet me interval 
besueshmërie 95% dhe  jepet në grafikun 12 
bashkë me të dhënat e analizës Bayesiane.

H4: Gjinia e studentit nuk ndikon tek 
preferenca për stilin e studimit (α=0.05).

Studentët, pavarësisht gjinisë së tyre 
kanë të njëjtat përzgjedhje për stilin e 

Grafiku 11: Mosha dhe stili studentit

  Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Stili i studimit Between Groups 1.615 3 .538 .525 .666
 Within Groups 79.946 78 1.025  
 Total 81.561 81  

Tabela 11: One – Way ANOVA

  Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Stili i studimit Between Groups 1.861 7 .266 .247 .972
 Within Groups 79.700 74 1.077  
 Total 81.561 81

Tabela 12:  One – Way ANOVA

Grafiku 12: Dega  dhe stili studentit

Grafiku 13: Gjinia dhe stili i studimit

studimit. Gjinia nuk influencon në zgjedhjen 
e stilit të studimit. Vlera e BF10=0.245 në 
tabelën 13 tregon se gjinia nuk ndikon tek 
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stili i studentit. Hipoteza H4 pranohet me 
interval besueshmërie 95%, në mënyrë 
skematike paraqitet në grafikun 13.

H5: Mosha e studentit nuk ndikon në 
rezultatet akademike të studentit (α=0.05).

Sipas tabelës 14 vlera e Sig është 
.662. Pra mosha e studentit nuk ndikon në 
rezultatet akademike të tij. Prandaj arrihet 
në konkluzionin se hipoteza H5 pranohet 
me interval besueshmërie 95%. Grafiku 14 
jep vlerat e analizës Bayesiane dhe pranimin 
e hipotezës grafikisht.

 BF10  error %

Stili i studimit  0.245 0.018

Tabela 13:  Bayesian Independent Samples T-Test 

Grafiku 14: Mosha dhe rezultatet akademike 
të studentit

  Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Rezultatet  Between Groups 1.277 3 .426 .531 .662
akademike  Within Groups 62.479 78 .801
të studentit 
 Total 63.756 81

Tabela 14:  One – Way ANOVA

H6: Dega e studimit nuk ndikon tek 
rezultatet akademike të studentit (α=0.05).

Rezultatet akademike të studentëve nuk 
ndikohen nga profili i studimit. Studentë nga 
degë të ndryshme mund të kenë rezultate 
akademike të ngjashme. Nga vlera e Sig 
=0.093 rezulton se hipoteza H6 pranohet 
me interval besueshmërie 95%. Pranimi i 
hipotezës jepet në gafikun 15.

H7: Gjinia e studentit nuk ndikon tek 
rezultatet akademike të studentit (α=0.05). 

Gjinia e studentit ndikon tek rezultatet 
akademike. Studentët e gjinisë mashkullore 
kanë rezultatet akademike më të ulta 
krahasuar me gjininë femërore (tabela 
17). Vlera e BF10=1.054 (tabela 16) çon 

Grafiku 15: Dega e studimit dhe rezultatet 
akademike
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në refuzimin e hipotezës H7. Paraqitja 
skematike është në grafiku 16.

Përfundime dhe rekomandime

Stili i studimit më i preferuar nga studentët 
është stili pamor. Ata pëlqejnë të mësojnë me 
skica, imazhe, diagrama, dhe filma. Preferencat 
e studentëve janë të njëjta edhe kur grupohen 
sipas karakteristikave të studentit. Ka studentë që 
pëlqejnë të përdorin dy ose tre stile njëkohësisht 
për të mësuar. Rezultatet akademike nuk 
ndikohen nga stili i studimit. Ndërmjet dy 
variablave ekziston një lidhje e parëndësishme 
statistikore. Ky rezultat është në të njëjtin 
drejtim me rezultatet e arritura nga kërkues 
të tjerë. Performanca akademike ndryshon 
ndërmjet stileve të studimit. Stili pamor dhe 
dëgjimor ka performancën akademike më 
të lartë. Karakteristikat e studentit si mosha, 
dega dhe gjinia nuk kanë impakt tek stili i 
studimit. Ndërsa tek rezultatet akademike nga 
karakteristikat e studentit vetëm gjinia ndikon. 
Gjinia femërore ka rezultatet akademike më 

të larta. Universitetet duhet të mendojnë 
aplikimin e zhvillimit të mësimdhënies sipas 
stilit të studimit. Përdorimi i programeve të 
tilla do të ndikoj pozitivisht si tek studentët por 
edhe tek vetë universitetet.

 Ka ardhur koha qe universitetet tona të 
ofrojnë leksione efektive në mësimdhënie me 
performancë të lartë e standarte bashkëkohore, 
ndërsa studentet duhet të jenë të motivuar dhe 
më të angazhuar në proceset mësimore.

  Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Rezultatet  Between Groups 9.425 7 1.346 1.834 .093
akademike  Within Groups 54.331 74 .734 
të studentit 
 Total 63.756 81

Tabela 15: One – Way ANOVA 

Grafiku 16: Gjinia dhe rezultatet akademike

 BF10  error %

Rezultatet akademike të studentit 1.054 9.660e -4

Tabela 16: Bayesian Independent Samples T-Test

 Group  N  Mean  SD  SE 

Rezultatet akademike të studentit Femër 51 3.824 0.842 0.118
 Mashkull 31 3.452 0.925 0.166

Tabela 17: Stilet e studimit dhe rezultatet akademike
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The learning style is the objective of a number of researchers. This field is under 
continuous study in order to analyze the styles’ impact on student learning. This paper 
focuses on the impact that learning styles have on academic achievement. The scope of 
research is the analysis of the impact of learning styles on academic achievement. Another 
objective of this study is to form a general view on the preferences of students for learning 
styles. There are 89 participants in the study from Albanian universities. The software used 
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to analyze the questionnaire data are SPSS 20 and JASP-8.0.1.2. In order to respond the 
research questions and prove the hypotheses these statistical analyses were used: Bayesian 
Independent Samples T-Test, One-Way ANOVA, frequency tables, cross tabulation, Pearson 
correlation coefficient. 

The results of the study conclude that Albanian students have a preference for the 
visual learning style. In addition, there are students who prefer using two or three styles 
simultaneously in order to study. Learning styles do not have an impact on academic 
achievement. Students with different learning styles do not have similar academic 
achievements. Of a student’s attributes, only gender has an impact on academic achievement.

Keywords: Learning style, visual style, auditory style, kinesthetic style, academic achievement.
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