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PREDICTORS OF VIOLENCE HIGHLIGHTED IN 

CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 

INTEGRATED INTO MAINSTREAM EDUCATION
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Ioana Aurelia ȘERFEZI
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AbstrAct

The concept of violence is found in a multitude of forms in society, it is determined by 
certain factors related to the education of individuals, access to information resources and 
their evolution today, their mentality and interests in society, family changes, experiences 
personalities that make their mark on behaviour. Scientific considerations on violence 
manifested by children with special educational needs integrated into mainstream education 
aim at the existence of subtle and complex relationships between legal regulations of violence, 
psychological mechanisms of behaviour that express violence and beliefs, the opinions of the 
influencing social group and they are also influenced by their presence and acceptance in the 
group. We believe that there are divergences related to responsibility, intention, and sanction, 
as well. Few surveys have been able to directly correlate the behavioural deviance of those 
integrated, with risk factors, external or internal, identified at the individual, family, school, 
group of friends, community, or society. Our approach will identify some social-relational 
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Introduction

Scientific considerations on school 
violence show that this phenomenon has 
many definitions and many points of view, 
but during this approach we will use school 
violence, deviant behaviour aimed at any 
form of violence, such as: violence verbal 
and psychological (nickname, teasing, 
threatening, harassment); physical violence; 
behaviours that fall under the law (rape, 
drug use / trafficking, theft); offenses to the 
status / authority of the teacher; any type 
of deviant behaviour in the relationships 
between educational actors.

Making a characterization of the violence 
encountered in the school environment, we 
appreciate that both the objective violence 
that falls under the criminal law, and the 
subjective ones that target anti-school 
attitudes that affect the school climate (Stein 
& Jimerson, 2020), are equally present in 
life. School and calls for prevention and 
immediate intervention. Determining 
the dimension of school violence aims 
at both the study of the school context 
and culture (Sălăvăstru, 2003: 125). Of 
course, the relationships within the school, 
established through various relationships 
and interpersonal connections (Petrova, 
Merdzhanova & Lalova 2020), existing in 
the group of students in the class, within 
the school, as a public entity with specific 
regulations and subordinations, and derived 
from the climate ensured in classes or the 
management of the class (Acosta, Chinman, 
Ebener, Malone, Phillips & Wilks, 2019) 
contribute to the construction of healthy 
relationships, or induce violent behaviours 
of students, teachers, parents.

Considerations on violent behaviours in 
students, correlated with the system of 
relationships at which they manifest

The diversity of violent behaviours 
and especially of “institutional violence” 
(Defrance, 1988; Neamțu, 2003: 229) 
usually results from the very functioning 
of the school and resides in the multitude 
of conflicts that take place between / in the 
school space and perimeter: violence caused 
by “normal” conflicts between students, 
violent behaviours caused by conflicts 
between groups of students (gangs) (Hagan, 
1998) and violence caused by adult-student 
conflict (Neamțu, 2003: 222).

We appreciate that the forms of school 
violence can be analysed in correlation with 
the system of relations at the level of which 
it manifests itself, taking into account the 
actors involved in school life.

Starting from the risk factors determining 
the occurrence of violent behaviours, 
identified by the literature (Bologa, 2010), 
it is necessary to consider a brief analysis 
of triggers, as essential elements in the 
development of school violence, such 
as the influence of social agents, (level 
of individual and social well-being,) 
or situational or circumstantial factors 
(individual, family and psychological), 
induced by  the  soc ia l  and fami ly 
environment, (based on accumulations of 
frustration-aggression) (López-Castedo, 
García, Alonso & Roales, 2018).

Most psychological approaches 
argue that the motivating processes 
involved in the deviant act are based 
on a causal determination generated by 

Social assistance Social insurance Social security
Coverage Marginal/ residual 

(the needy)
Occupational 
(insured members) 

Universal 
(all residents)

Benefits Ad hoc and means 
tested

Related to contributions/ 
earnings

Flat rate

Financing Taxes Contributions Taxes

Table 1: Solidarity models: theoretical perspectives

Source: Ferrera (1993)

difficulties, with emphasis on psycho-individual causes highlighted by the case study. The 
conclusions of the study aim at the physical, psychological, and social consequences on 
integrated children, throughout life.
Key words: Deficiencies, therapies, special educational demands and needs, interventions, school 
integration.
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the mismatch between requirements 
and possibilities. Motivation sums up 
many component factors: impulses, 
stimuli, intentions, tendencies, etc. The 
frustrations resulting from the gap between 
requirements and possibilities lead to an 
internal or motivational instigation, to 
aggression (Dobrescu, 2010: 47). The 
reasons for deviant behaviour can be 
both “exogenous”, having an external 
source exerted by social influence, and 
“endogenous”, intrinsic. Studies and 
research focused on these theories have 
shown that psychiatric disorders are 
involved in the personality of individuals, 
respectively in the orientation of antisocial 
behaviours. Regarding the individual 
factor, it is seen that they are constituted 
in two categories: a first category concerns 
the factors related to the hereditary dowry 
and the neuro-psychic structure, so the 
constitutional factors, and the second 
category belongs to the particularities of 
the individual’s personality (McMahon et. 
al, 2017a; Drăgănescu, 2018; Nielsen & 
Einarsen, 2018). Referring to the social 
factor, it is believed that it offers many 
sources of influence that can induce, 
stimulate, and maintain violence. Thus, 
social inequalities, the economic situation, 
the media, the diminution of social control 
mechanisms, the crisis of moral values, 
dysfunctions at the level of the factors 
responsible for the education of young 
people, the lack of cooperation of the 
institutions involved in education.

The circle of friends and the social 
group to which it belongs (Smokowski 
& Kopasz, 2005), have a decisive role in 
building this set of values and adopting 
the behaviours of its members (Petrova, 
Merdzhanova & Lalova, 2020). Numerous 
psychologists (Brendgen, Girard, Vitaro, 
Dionne & Boivin, 2013; Deer, 2017; 
Longobardi, Badenes-Ribera, Fabris, 
Martinez & McMahon, 2019), studied 
the relationship between violent behaviour 

and social status of group members and 
concluded that there is a given status of 
acceptance, rejection, or neglect. Most 
children learn from the group that violence 
means power (Brendgen et al., 2013) and 
that it is a way to solve problems that they 
easily adopt (Longobardi et. All., 2019).

The circle of friends and the social 
group to which it belongs (Smokowski 
& Kopasz, 2005), have a decisive role in 
building this set of values   and adopting 
the behaviours of its members (Petrova, 
Merdzhanova & Lalova, 2020). Numerous 
psychologists (Brendgen, Girard, Vitaro, 
Dionne & Boivin, 2013; Deer, 2017; 
Longobardi, Badenes-Ribera, Fabris, 
Martinez & McMahon, 2019), studied 
the relationship between violent behaviour 
and social status of group members and 
concluded that there is a given status of 
acceptance, rejection, or neglect. Most 
children learn from the group that violence 
means power (Brendgen et al., 2013) 
and that it is a way to solve problems 
that they easily adopt (Longobardi et al., 
2019). When ignored, poorly educated, 
or unprotected in violent behaviour, 
they are vulnerable to the reactions of 
groups (Smokowski & Kopasz, 2005), 
the circle of friends, or street gangs, and 
will learn this way of reactivity. (Hagan & 
McCarthy, 1998). The conclusions showed 
that aggressive students are those who 
belong to the category of those rejected 
by the group or who have not been fully 
accepted. In the group, boys generally 
adopt violent behaviours to demonstrate 
their strength (McMahon, et al., 2017a). 
Both girls and boys appealed, were victims 
or witnesses of situations of aggression 
between students (Longobardi et al., 
2019). Referring to the psychological 
profile of the violent student, numerous 
researchers (Bălțătescu, 2010; Brendgen 
et al., 2013; Pusch, 2019), opine that 
often, these aggressive behaviours have a 
slow evolution, they start after a long time. 
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Violent behaviour manifested by 
children with special educational needs 
integrated into mainstream education

Scientific considerations regarding 
violence manifested by children with special 
educational needs integrated in mainstream 
education aim at the existence of subtle 
and complex relationships between legal 
regulations of violence, psychological 
mechanisms of behaviour that express 
violence and beliefs, opinions of influencing 
social group and they are also influenced 
by their presence and acceptance in 
the group. We are of the opinion that 
there are also divergences related to 
responsibility, intention, and sanction, in 
equal measure. Few surveys have been 
able to directly correlate the behavioural 
deviance of those integrated, with risk 
factors, external or internal, identified at the 
individual, family, school, group of friends, 
community, or society. Their cooperation 
at the classroom level is deficient and turns 
into an inadequate response to the tasks, 
instructions, and requirements of teachers 
(Fagan & Novak, 2017). Specific to these 
students are the difficulties encountered 
in the correct completion of homework 
and the continuity of work overtime 
(López-Castedo, García, Alonso & Roales, 
2018). Over time, the cooperative skills 
of these students decrease, and they refuse 
to constantly participate in schoolwork, 
do not make an effort to complete school 
homework and tasks, or gradually lose 
interest in school (Pusch, 2019). Although 
initially, young people commit only minor 
aggressions, over time, they can turn into 
acts of mental and physical violence quite 
serious or even very serious (Potâng & 
Botnari, 2018). Most often, the reactions 
of others in the school regarding the 
violent behaviours of some students, either 
towards teachers or towards colleagues, 
lead to consequences (Deer, 2017), such 
as labelling by teachers and marginalization 

by colleagues. In situations of conflict, they 
respond inappropriately to the reactions 
of others. As many studies show (Astor, 
Benbenishty & Marachi, 2006; Petrova et 
al., 2020; Stonard, 2020), interaction with 
the environment gives us the opportunity 
to build our strategies to manage certain 
situations. Thus, “behavioural deficiencies” 
can also be explained by the lack of specific 
input, to learn the response to a certain 
stimulus (Astor, et al & Wilks, 2006).

Verbal violence expressed in a high 
tone, of quarrels, nicknames, insults, 
obscene words is intertwined with 
psychological violence (Astor, Benbenishty 
& Marachi, 2006; Acosta et.all., 2019), 
and students acutely feel intimidation, 
ridicule, humiliation, bullying, threats, 
harassment, being affected by what happens 
to them in groups, on the street or in the 
school perimeter (Schreck & Fisher, 2004; 
Moon). These verbal abuses target girls 
and boys alike. They are almost equally 
aggressors and victims of verbal violence 
(Salma-Cazacu, 2003; Chipea & Sârbu, 
2017). It should be noted that the studies 
conducted on this topic, attest to the 
fact that all these forms of violence are 
encountered in schools and that they have 
multiple negative consequences (Căprioară, 
2017) on the physical and mental health 
of victims, difficult to recovered. (OMS 
study, 2012). Bullying attracts attention, 
as it is a phenomenon that is spreading 
more and more, being present in preschool 
communities (Bara, 2019). Bullying is 
not just one behaviour or one form of 
manifestation. It is a special form of abuse 
manifested by aggressive, intentional, 
repeated behaviour on the same child, 
by someone else, being characterized by 
an imbalance of forces in interpersonal 
relationships (Scheckner, Rollin, Kaiser-
Ulrey & Wagner, 2002; Smokowski & 
Kopasz, 2005). An aggression that is 
repeated daily can greatly upset a child. 
The laughter of colleagues demonstrates 
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exclusion from the group, non-acceptance, 
and affinity with the aggressor. On the 
other hand, they encourage the aggressor, 
who, seeing himself sustained, thinks that 
what he is doing is good and will continue. 
Although most adults believe that bullying 
is temporary, studies show that it is not 
and that there are consequences both 
psycho-physiologically and in terms of 
school performance, negatively influencing 
the behaviour of children and adults 
(Petrova et al., 2020). No one deserves to 
be treated badly or offended by another 
person / colleague (Bara, 2019). Bullying 
is considered a form of physical and 
psychological violence, an intentional 
conduct that aims to cause harm (injury, 
destruction, damage) to people (including 
oneself), with various causes that lead to 
new forms of violence.

Case Study

A.B. is a 6-year-old boy with special 
educational needs. The parents decided to 
integrate the child in mainstream education. 
A.B. presents developmental disorders in 
all areas: cognitive, social, verbal, spatio-
temporal orientation, health and personal 
hygiene, knowledge of the world. However, 
A.B. shows interest in socializing with those 
around him, cooperates in the activities 
carried out in kindergarten, has the ability 
to initiate and maintain eye contact.

Emotional level: A.B. can make some 
decisions alone, proves emotional maturity. 
He has the ability to focus on one thing. 
He has an emotional balance, has no bouts 
of crying, screaming or other child-specific 
behaviours. However, he has elements of 
emotional and motivational immaturity.

Cognitive level: Due to the delay 
in cognitive development A.B. fails to 
complete work tasks in the allotted time but 
tries to accomplish as much as he can each 
time. He works intellectually with difficulty 
and at a slow pace.

Physiological level: has physical and 
motor deficiencies, has difficult reactions 
for his age to sensory stimuli and motor 
difficulties.

Relational level: A.B. uses verbal and 
nonverbal communication with difficulty, 
with a delay in functional and expressive 
language. He is a cheerful, lively child 
who keeps open relationships with those 
around him.

Behavioral level: Behaviors - adapts 
with difficulty to changes in daily routine. 
He participates in all the activities of the 
group of children, but manifests spontaneous 
acts of violence, aggression towards them: 
he hits them, pinches them, pushes them, 
bites them, and scratches them. This 
aggression is manifested in activities when 
the task is perceived as too heavy. Against 
the background of the delay in development, 
in all areas this aggression appears as an act 
of manifestation of frustration. Children’s 
aggression is a stage in their emotional 
and behavioural development, but in the 
case of children with SEN, aggression is 
a behavioural act. Attention is sought in 
this totally inappropriate way against the 
background of deficiencies in psycho-
somatic development.

Conclusions

Current research argues that if prosocial 
behaviours and equity are promoted 
in the classroom, young people with a 
genetic marker of aggression do not behave 
aggressively (Brendgen, et. al. 2013). 
Through appropriate programs, social and 
pedagogical interactions promoted in the 
classroom to solve tasks in collaborative 
groups for socio-emotional learning, 
students can learn to regulate their emotions, 
control their impulses, communicate more 
effectively, but also solve peacefully resolve 
conflicts and develop healthy problem-
solving strategies (McMahon et al., 2017a).

However, the presence of violence in 
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interpersonal relationships, in the school 
environment and in society influences 
the personality of those involved, and the 
violent atmosphere in a school becomes an 
oppressive environment, which generates 
frustration, determined by the institution 
that hosts it but also by those involved. 
(Căprioară, 2017). The effects of violence 
affect both the victim’s physical health 
and his psychological evolution, targeting 
both negative self-perception and feelings 
of fear, depression, giving rise to feelings 
of devaluation, low self-esteem, anxiety, 
despair, and can lead to serious health 
problems and even suicide. We conclude that 
violence is a public health problem because 
it has physical, psychological, and social 
consequences on children throughout life 
(Chipea & Sîrbu, 2017).

Regardless of the form in which it manifests 
itself, violent behaviour severely disrupts the 
school environment, leading to a deterioration 
of the school climate, affecting student-
student and student-teacher relationships, 
and generating feelings of insecurity, fear, 
anxiety, which negatively influences the normal 
development of the student.
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AbstrAct

In this paper I aim to reveal the differences and similarities between the five sensitive national 
questions in Europe, namely the Catalan, Basque, Northern Irish, Scottish and that of 
Kosovo (as part of the Albanian cause). Some of these issues have been accompanied from 
time to time by tensions, conflicts and wars, while some of them still remain actual and 
with the possibility of destabilizing the respective states, but consequently the region of 
Europe itself. All five national questions are typical cases of self-determination, both external 
and internal. The response of the respective states has consistently been important for the 
direction the demands for self-determination of the respective peoples have taken. In all the 
dynamics of these five national questions to date there are certainly many similarities and 
differences between them. The presentation will try to identify differences and similarities 
in eight areas. Therefore there will be addressed: the dynamics and intensity of conflicts; 
whether or not the respective peoples are divided nations; the role of religion in these 
conflicts; the role of interethnic relations; what role has language played and plays in 
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Introduction

Europe, although a small continent 
with a territory, has been a major producer 
of human history. If on the one hand it 
was the locomotive of the development 
of science, art, philosophy, industry and 
economy, on the other hand it was also the 
source of constant wars. The Inquisition was 
born in Europe, but also Humanism and 
the Enlightenment. It was the birthplace 
of some of the most inhumane ideologies, 
such as Nazism and Fascism, and the place 
from which the colonization of other parts 
of the world began, but at the same time 
in Europe liberal democracy and human 
rights were born and consolidated. Europe 
produced the two most horrific world wars 
mankind has ever seen, but it also produced 
a long-lasting peace since World War II and 
an attractive political and economic project 
like the European Union. 

In this very complex historical context, 
many nations and ethnicities were created. 
Many states were established which in 
many cases were created within borders that 
had caused injustice for different nations. 
Therefore a series of national issues were 
created which have been and in various 
forms remain actual today. These national 
questions have created a constant tensions 
in different regions of Europe and time 
to time caused also armed conflicts and 
broader wars. Among the most important 
are the issue of Catalonia, the Basque 
Country, Scotland, Northern Ireland and 
Kosovo. In this paper, an attempt will 
be made to address these issues from a 

comparative perspective, respectively the 
similarities and differences of these issues 
in eight areas will be examined.

Dynamics and intensity 
of conflicts

The dynamics and intensity of the 
conflicts that are being examined here 
differ in all five cases because they are also 
influenced by the response of the respective 
states to these conflicts in certain periods. 
In general, it can be said that “the armed 
struggle in Ireland has clearly been stronger 
than that in the Basque Country, as is 
shown by the number of incidents and 
victims, as well as by the presence of the 
British Army in the streets of the north” 
(Astrain, 1997: 147). 

According to Sutton, 3,532 people 
were killed in the Northern Ireland conflict 
and 30,000 were injured (in Northern 
Ireland alone, not counting the casualties 
in the UK between 1969 and 2001, 3,270 
people were killed), while in the Basque 
Country, during the conflict in the period 
1968-2011 1,004 people were killed, 
of whom Euskadi Ta Askatasuna/Basque 
Homeland and Liberty (hereinafter ETA) 
killed 837 (Sutton, 2018: 9). In both 
regions the conflict was more dynamic 
and had high intensity in the period of 
1960s-1980s, while in the period of 1990s 
their dynamics and intensity has declined 
and gradually moved towards ceasefires 
which have also resulted in the dissolution 
of the ETA while Irish Republican Army 
(hereinafter IRA) weaponry has been 

the national identity of the peoples we are dealing with; if there has been or is there any 
economic exploitation by central governments; what role did military-political organizations 
play and what was the nature of the conflicts; also what has been and is international 
involvement in all five cases. Addressing these eight dimensions in the presentation I will 
try to finally come to the conclusions of where these issues actually resemble and where 
they differ from each other.
Key words: language, religion, conflict, nation, economy, international involvement
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decommissioned and since 2005 it is 
militarily inactive.1

The dynamics and intensity of the 
conflict in Kosovo, especially in the period 
1960-1980, has been significantly lower 
than in these two regions. This has been so 
above all because in the other two cases the 
conflict as well has had an armed struggle 
trait, although in the entire period after the 
World War 2 (hereinafter WW2) in Kosovo 
there has been intense political conflict. 
But the situation changed dramatically in 
1998 and 1999, when the intensity of this 
conflict exceeded the intensities of the two 
aforementioned conflicts, because it turned 
into an armed uprising led by Kosovo 
Liberation Army (hereinafter KLA), which 
also resulted in the intervention of NATO 
troops against the Yugoslav Army and 
other repressive forces. During the war in 
Kosovo, over 13,000 people were killed, 
most of them from the ranks of the civilian 
population, who were executed in the most 
macabre way by the Yugoslav Army, police 
forces and paramilitaries.2

As a result of the resistance of the Basque 
peoples and the Irish Catholics/Nationalists/
Republicans3, despite all the repression 
they were subjected to, there were positive 
changes in the respective states’ approaches 
to resolving existing issues. In this regard, 

it should be noted that in the case of the 
Basque Country, the creation of the Basque 
Autonomous Community (hereinafter BAC) 
and efforts to strengthen it are a significant 
achievement, and the role of the armed 
resistance, namely ETA has been evident in 
the stage of its establishment. In the case of 
Northern Ireland since 1998 started a very 
serious peace process. This peace process has 
resulted in the strengthening of Northern 
Ireland’s internal self-determination and 
has also left open the possibility of external 
self-determination. The Brexit process and 
demographic changes have increased the 
likelihood of a united Ireland.4 While in 
Kosovo as a result of the permanent violence 
of the state against the Albanian population 
the conflict escalated into an armed war 
which ended with the liberation of Kosovo 
and its independence.

An important feature of modern 
political conflicts in Catalonia and Scotland 
is that they are not accompanied by armed 
conflict as in the other three cases. First of 
all, their history and the role they played 
in the creation of Spain, respectively Great 
Britain, influenced this. Second, both 
peoples and countries in relations with 
central governments have developed a 
negotiation mechanism that their political 
elites have consistently used to achieve 

1 According to the Assessment of Paramilitary Groups in Northern Ireland conducted in 2015 and 
published in October of that year by the Secretary of State for Northern Ireland, the IRA continues to remain 
active, but at a reduced level and without military activity. According to the report the IRA and its ‘Provisional 
Military Council’ is engaged in supporting Sinn Fein and is commited in realizing the unification of the island 
through peacful political means. For this see Secretary of State for Northern Ireland, Paramilitary Groups in 
Northern Ireland, 19.10.2015, p.4 in https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/469548/Paramilitary_Groups_in_Northern_Ireland_-_20_Oct_2015.pdf.

2 See Independent International Commission on Kosovo (IICK), Kosovo Report, Oxford, October, 2000, 
f.91. Also see The Kosovo Memory Book 1998-2000, at Kosovo Memory Book, 1998 - (liberkujtimiikosoves.org).

3 Terminological issues in Northern Ireland are complicated even when we have to refer to two groups 
in conflict: the Irish who are in favor of unification with Ireland, we usually refer to them as Irish Catholics, 
but sometimes as Republicans and nationalists, while the part of the population that is for union with the 
UK we refer to them as Protestants, unionists, loyalists and sometimes even as pro-British. However, in order 
not to emphasize the religious side of these two communities, in this paper sometime we refer to them with 
all three adjectives as in the above case. For this see: Joireman, 2003: 109).

4 See “Could it really happen?”, The Economist, 15-21 February 2020, p.9 and “Is some revelation at 
hand?”, The Economist, 15-21 February 2020, pp.16-18.
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the goals of self-government. Recently, 
however, the situation has changed. 
Catalonia in particular has become the 
hottest national issue today in Western 
Europe. Although in Catalonia we have 
not had and do not have an armed conflict, 
in recent years a political conflict of 
unprecedented proportions has emerged 
between Barcelona and official Madrid. 
The demand for independence, namely 
the right to external self-determination 
has been clearly and strongly articulated 
only in recent years. Although the use of 
unilateral acts by both sides has caused high 
tensions, and although pro-independence 
political parties in Catalonia continues to 
use peaceful methods in meeting demands 
for external self-determination, they 
are also for the first time using political 
means outside the institutional, legal and 
constitutional framework. Catalan political 
leaders are referring to this political battle as 
a ‘peaceful and democratic confrontation’. 
The response of the central government 
has been quite rigid and with repressive 
elements, always invoking the constitution, 
although the very will for constitutional 
changes which could offer more self-
government for Catalonia might be a 
possible solution (Qvortrup, 2018: 31-32). 
On the other hand the situation in Scotland 
was a typical case of accommodation of 
the right to self-determination by the 
central government in London in 2014. 
Of course even in this case Scotland’s 
position within the UK is not quite the 
same as that of Catalonia within Spain, and 
moreover the very fact that Great Britain 
does not have a written constitution, and 
operates on the principle of parliamentary 
sovereignty, has created a greater room for 

maneuver for political solutions (Duclos, 
2015). As Duclos points out for UK it 
was more important to deal with political 
negotiation for holding the referendum 
than with the legal and constitutional side 
of the issue. Thus invoking the doctrine 
of the mandate, which has meant that the 
British government has respected the fact 
that the Scottish National Party (hereinafter 
SNP) absolute majority victory in the 
2011 parliamentary elections has also 
given the right to realize their electoral 
promise to hold a referendum on Scottish 
independence (Duclos, 2015). Also the fact 
that the Scots are a nation with the right 
to self-determination has never been denied 
by various British governments, while in 
the other side Spain has not recognized 
and does not recognize the Catalans as a 
nation nor does it recognize their right to 
self-determination.5

There is no doubt that the dynamics 
and intensity of the conflicts have been 
influenced also by the democratic capacities 
of Great Britain and Spain on the one 
hand and Yugoslavia/Serbia on the other. 
While the first two are democratic states, 
the latter was a dictatorial state isolated 
from the world. But there are differences 
in democratic culture and tradition even 
between Great Britain and Spain. So while 
the former is a country with a consolidated 
democracy and a long culture of resolving 
political confrontations with compromise 
that has shown it with its approach to the 
Northern Ireland peace agreement and 
the Scottish independence referendum, 
Spain which has been democratized only 
in in the late 1970s, is showing a rigidity 
in its approach to the demands for self-
determination of both the Basques and 

5 For more on the attitudes of many British governments to Scotland’s right to independence and to 
‘the right to leave the UK’ following a negotiated independence referendum see HM Government, Scotland 
analysis: Devolution and the implications of Scottish independence, 2013, pp.31-32 in https://assets.publishing.
service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/79407/Report_excluding_annexes_
Independan...__2_.pdf.
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especially now the Catalans, thereby time 
to time causing political tensions (Greer, 
2007: 21-22).

Divided nations and stateless nations

Basques, Catalans, Scots, Irish and 
Albanians are nations. What distinguishes 
these nations is that the first three can be 
treated as nations without a state of their 
own, while the last two, Irish and Albanians 
have their own states. The former have 
the Republic of Ireland and the latter 
the Republic of Albania and Republic of 
Kosovo (Guibernau, 2004: 9-12). Another 
important element regarding the similarities 
but also the differences of these national 
questions that are being addressed is that 
four of them can also be treated as questions 
of divided nations, while Scotland is the only 
one whose borders coincide with the nation, 
and if it becomes independent tomorrow it 
would be a typical example of the nation-
state. As an issue of divided nations, the 
Catalan, Basque, Irish and Albanian contexts 
have had and have their own specifics. While 
the Irish Catholics have a national state 
they want to join, the Albanians now have 
two states, the Basques have no state but 
are divided between two states: Spain and 
France and the Catalans are also divided into 
several autonomous regions in Spain and 
also do not have their own state.6

As discussed above, the Basques, in 
addition to being divided into two states, are 
also divided within Spain itself. Thus after 
the fall of the Franco dictatorship and the 
adoption of the new constitution in 1978, 
the Basque Country within the Spanish 
state was divided into two autonomous 
provinces: BAC and Navarra Autonomous 
Community (hereinafter NAC). Although 
the constitution allows for the possibility 

of unification, the circumstances created 
in Navarra prevented this from happening, 
and due to the political demographics it 
is unlikely to happen. Also the Catalans, 
although they never had this a primary goal, 
occasionally in their recent history have 
aimed to unite in an autonomous region of 
Països Catalans (Catalan countries), which 
in addition to Catalonia, also includes parts 
of the regions of Valencia, Murcia, Aragon, 
Balearic Islands, and the Principality of 
Andorra (Balcells, 1996: 146-147).

The existence of the Irish state has made 
it possible to strengthen and enhance the 
national identity of Republican / Nationalist 
/ Catholic Irish in Northern Ireland. The 
role of the Republic of Ireland in resolving 
the Northern Ireland problem has also 
been growing, especially since the 1980s. 
The Republic of Ireland until 1998 in the 
first and second articles of the Constitution 
defined the territory of Northern Ireland as 
part of its territory. These articles have been 
amended in order to implement the Good 
Friday Agreement. It should be reiterated 
that with the Good Friday Agreement, 
Northern Ireland has the right to join the 
Republic of Ireland if the majority of its 
population agrees.

Albanians are currently divided into 
five states (Republic of Albania, Republic of 
Kosovo, Northern Macedonia, Montenegro 
and Serbia). Historically, Greece should 
have also been mentioned, but assimilation, 
violence, intimidating terror and ethnic 
cleansing have almost eradicated the 
Albanian element there. The most profound 
division with lasting consequences for 
Albanian nation officially took place at 
the London Conference in 1913 when 
the current Albanian state was recognized, 
which had declared independence in 1912. 
Although weak and fragile to this day, the 

6 Andorra today is also a member state of the UN, but being a microstate and due to its internal and 
external functioning, despite being inhabited by Catalans and the Catalan language being the official language, 
it can not be treated as a Catalan nation-state.
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Albanian state played a significant role in 
the struggle for freedom of Albanians under 
Yugoslavia, until the last liberation wars.

The Basques, Irish and Albanians 
have never renounced the aim for national 
unification, although in the Basque case 
this seems more difficult to achieve, 
while in the Albanian and Irish case a 
combination of political determination 
with favorable international and regional 
circumstances can easily create a favorable 
context for the realization of the intention 
of these two peoples for unification. As 
far as the Catalans are concerned, it does 
not seem that their political objective 
today is territorial unification, while the 
primary goal remains either independence 
or expanding the competences of the 
Autonomous Region of Catalonia.

The role of religion

What was and is actually the role 
of religion in all five conflicts? In the 
case of Northern Ireland, the conflict is 
often also regarded as a religious conflict 
between the Catholic minority and the 
Protestant majority. Even in the past, 
when the Irish-English conflict had been 
going on for centuries, in addition to 
its ethnic, economic and consequently 
imperial expansion elements, it also had 
the character of a religious conflict between 
Catholicism and Protestantism. Even today 
this is more than evident. The Protestant 
population is descended from settlers in 
Northern Ireland who came 300 years 
ago in the 17th century and is estimated 
that over several decades of colonization 
their number reached 170,000 Protestant 

colonists, mostly from Scotland (Bentley et 
al., 2000; Beckett, 2008). This Protestant 
population is considered as pro-British, 
unionist or loyalist. Therefore the religion 
has influenced the problems on the island to 
deepen, because on the one hand they have 
strengthened the Irish Catholic identity, as 
opposed to the British Protestant one, while 
on the other hand it has influenced the 
Protestant population not to identify with 
the Irish nation. The history of religious 
wars on the island, due to the different 
religious alignments of the actors since the 
Reformation, has played a powerful role 
in the whole complexity of Anglo-Irish 
relations.7 Although the parties to the 
conflict have used religious differences to 
prove their distinctiveness and to increase 
nationalism on both sides, as Joireman 
points out “one of the most interesting 
aspects of the conflict in Northern Ireland 
is that it is an ethnic conflict articulated in 
religious terms, yet the conflict is not over 
religion” (Murray, 1995: 215-6). As usual, 
religion has been misused and continues 
to be abused to deepen divisions between 
peoples and nations and, above all, to cover 
up the economic and political causes of 
conflicts and occupations.8

Catalonia and the Basque Country 
have the same religion as the rest of Spain, 
while Scotland, although Protestant, has 
its own church independent of the English 
(Greer, 2007: 20). In Catalonia the church, 
although not an essential pillar of national 
identity, since 1950s, and especially some of 
its sectors, has played an important role in 
preserving the Catalan language and culture 
through Catalan language publications, 
cultural and sports organizations and 

7 More on the role of religion in this conflict and the historical roots of the religious divide, see Donal A. 
Kerr, “Government and Roman Chatolics in Ireland, 1850-1940,” in Donal A. Kerr (ed.), Religion, State 
and Ethinc Groups: Comparative Studies on Governments and Non-Dominant Ethnic Groups in Europe, 
1850-1940, Volume II. Dartmouth and New York, 1992, pp.227-311 and in Sheridan Wayne Gilley, “Irish 
Catholicism in Britain”, in Kerr (ed.), pp.229-259.

8 For the use of religion in the service of economic and geopolitical interests see Loretta Napoloni, “Modern 
Jihad: The Islamist Crusade”, SAIS Review, 23 (2), 2003 (53-69), pp.53-66.
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various activities dedicated for young 
people. These activities were organized in 
order to boost Catalan identity even though 
officially they were religious activities 
(Astor, 2012: 595-599). Despite its 
national emancipatory role and resistance 
to dictatorship (especially since the 1950s 
to 1970s), Catalonia continues to be the 
most secular society in Spain and even in 
the nationalist discourse on independence, 
religion as an argument is almost non-
existent (Burchardt, 2016: 602).

As for the Scottish Presbyterian Church 
known as Kirk, being among the institutions 
that remained autonomous even after the 
unification of Scotland and England, it has 
played a role both in Scottish autonomy 
and in the preservation of Scottish national 
identity. Thus historically this institution 
has played an important role in shaping 
the Scottish nation (Harvie, 2004: 11). 
Kirk has even been treated as a national 
church. Today due to the secularization 
of Scottish society and high immigration 
Kirk’s role has been greatly weakened and 
has more a symbolic character (Bonney, 
2013: 478-479).

In the first period of the national 
revival in the Basque Country led by 
Sabino Arana, religion was an important 
component of Basque identity (Astrain, 
1997: 27). This situation has been 
influenced by the religious tradition in 
Basque society and the position held by 
the Basque elites in the Carlist Wars which 
has consequently produced a Basque 
conservatism. It is true that in the late 
19th century the secularization of Basque 
society began, but the role of religion in 
the Basque nationalist movement remained 
strong. With the industrialization and 
modernization of the Basque Country, 
the increase of immigration from other 

parts of Spain, and with the strengthening 
of the Basque nationalist left, the role of 
religion in the Basque political movement 
has gradually diminished in importance. 
Basque nationalism from a nationalism 
with religious elements was transformed 
into a secular nationalism. Nowadays the 
Basque language continues to be at the 
center of national identity. Thus religion 
is not a feature of Basque nationalism nor 
of current efforts for more autonomy and 
independence (Santiago, 2015: 123-125). 
Neither Basque-Spanish nor the Basque-
French conflict have religious character, 
because the parties to the conflict belong 
to the same religion.

In the Albanian case, although its 
occupiers had different religions from 
Albanians (Serbs, Montenegrins and 
Macedonians have the Orthodox Christian 
religion, while the Albanians in these parts 
are predominantly Muslim with a minority 
of Catholic Christians), the conflict in no 
case have had religious character even in 
the moments of its escalation into armed 
war. Religion has not played a primary 
role in the creation of the Albanian nation, 
as has been the case with other nations.9 
His belonging to three different religions 
has made Albanians religiously tolerant 
and very distinctive (Mazower, 2000: 
65). Religion has not been the pillar on 
which the Albanian nation is built. By 
not ignoring religion, but by integrating 
religions equally into the Albanian national 
being, the Albanian nation was built 
on language, culture, common origin, 
territorial continuity and political goals. 
Therefore, Albanian yesterday and today 
may be a Christian and a Muslim, a believer, 
an atheist or an agnostic. Albanians were 
founded as one of the first secular nations 
in the world.

9 For the religious differences of Albanians and the role of religion during the creation of the Albanian 
nation, see Max Demeter Peyfuss, “Religious Confession and Nationality in the Case of the Albanians”, in 
Kerr (ed.), pp.125-138.
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The role of inter-ethnic relations

Although in all five cases ethnic tensions 
in different periods were high, only in 
Northern Ireland did these tensions take 
on the character of an inter-ethnic conflict. 
Thus in the Basque Country it cannot be said 
that there was or is an inter-ethnic conflict. 
The Basques even played an important role 
in cultivating and refining of the Castilian 
language as well as being well integrated 
into the Spanish aristocracy. There were no 
conflicts in the early stages with the central 
government as long as the prerogatives of 
the Basque autonomy, especially the financial 
one, were preserved (Payne, 1971: 32-38). 
In the period of the birth of the Basque 
national movement, but especially since the 
end of the Civil War and throughout the 
Franco dictatorship, the state which was in 
the hands of the Spaniards has continuously 
oppressed the Basque population (Heiberg, 
1989: 94-95). The massive immigration 
to the Basque Country from other parts of 
Spain that began in the 19th century and 
especially in the second half of the 20th 
century has contributed to the disruption 
of the ethnic balance. It is estimated that 
between 1950 and 1975 the number of 
immigrants from other parts of Spain who 
went to work and live in the Basque Country 
was 468,000 (Ignacio, 2007: 293). This has 
led to tensions between the Basques and 
the Spanish-speaking immigrants who were 
seen as an instrument of central government 
especially in the repression of the Basque 
language and culture (Guibernau, 2000: 58-
59). However Basque territory has remained 
with a relative ethnic Basque majority. 
Consequently, such a situation, together 
with the strengthening of the Basque 
nationalist left, which aimed at integrating 
immigrants from other parts of Spain within 
the Basque nation, has led to the prevention 
of an inter-ethnic conflict. Thus the Basque-
Spanish conflict intensified in the 20th 
century can’t be treated as an interethnic 

conflict. This is a political conflict, which 
in certain periods has been followed with 
armed struggle between the Basques and 
their political movement for independence 
and the central government in Madrid. 
This conflict was born and maintained due 
to the Basque efforts on the one hand for 
more autonomy and self-determination 
and on the other hand Madrid’s tendency 
to preserve the Spanish state with this actual 
constitutional and political arrangement. 
In the comparison that the publicist Luis 
Nunez Astrain makes between Basque and 
Northern Ireland conflicts, he states that 
“the fundamental difference between the 
two cases is that, in the north of Ireland, 
the two communities are in confrontation 
with each other, which is not the case in 
the Basque Country” (Astrain, 1997: 147). 
This is evidenced by many civilian casualties 
in both communities, as well as the great 
division that exists between them. Life in 
Northern Ireland has developed separately 
for decades and communication between the 
two communities has been minimal. Even the 
areas where the communities live are mostly 
inhabited by up to 90% of the members of 
that community (Murray, 1995: 228).

In the occupied Albanian territories, 
although the state in different periods has led 
a determined policy of changing the ethnic 
balance followed by repression and denial of 
the basic rights for Albanians, the conflict 
has never had the nature of an inter-ethnic 
conflict. There is no doubt that tensions 
have been high and although Albanians and 
Serbs used to live close to each other very 
few have had lived with each other. This has 
been a special model of coexistence, where 
in everyday life Serbs were often seen by 
Albanians as an instrument of the occupier 
on the one hand and on the other hand some 
Serbs have considered Albanians as second 
class citizens. This situation was, of course, a 
product of the societal circumstances created 
by the long occupation as well as the model 
of exploitation of the Serb minority by the 
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Serbian and Yugoslav authorities in order 
to manage easer the situation in Kosovo. 
This state of affairs and deterioration of the 
Albanian-Serb relationships was foreseen by 
the Serbian Social Democrats in the years 
1912-1914 (Astrain, 1997: 147). However, 
the Albanian political movement, although 
operating under a harsh regime most of the 
time, has generally been progressive and 
not fanatical in terms of either chauvinist 
or religious nationalism, and in principle 
has not seen the enemy in the Serb minority 
population. All the time it was clear that 
their enemy was the state and its punitive 
institutions. This policy was the same 
even during the KLA war, avoiding to 
the maximum the damage to the civilian 
population or acts that could be considered 
terrorist (Perritt, 2008: 67). Serbia, for 
its part, has made efforts to present the 
conflict as ethnic and religious, and in this 
regard has continuously manipulated and 
victimized local Serbs. Despite a conflict 
lasting more than a century, the Albanian-
Serbian conflict is not a conflict between 
the two peoples, but a long and arduous 
conflict between the Albanian people and 
its liberation movement in one side and 
the Serbian national-chauvinist elites on 
the other side, which for at least from the 
second half of the 19th century aimed to 
expand the Serbian state into Albanian-
inhabited areas. When comparing the case 
of Kosovo and Northern Ireland, it is worth 
mentioning the ethnic proportion of the 
population. While in Northern Ireland the 
ratio between Protestants and Catholics 
has reached 48% to 45%, in Kosovo this 
ratio has always been at a high rate in favor 
of Albanians, even at the height of their 
displacement and colonization of Kosovo 
by the Serbs (Astrain, 1997: 147). This 
ethnic population ratio has determined the 
intensity of the conflict between the peoples 
in both countries. Protestant extremism 
was one of the main causes of ethnic 
conflict in Northern Ireland and the large 

percentage of the Protestant population 
enabled the conflict to be given an inter-
ethnic character, while in Kosovo the small 
percentage of the Serb minority combined 
with the efforts of the Albanian political 
movement to distinguish between Serbs 
and Serbian government, has avoided a 
wider inter-ethnic conflict there. According 
to Joireman, the ethnic conflict in Northern 
Ireland actually originated very early, in the 
period of Irish colonization by Scotland 
and England, which took place in the 17th 
century (Joireman, 2008: 108).

In contrast to the first three cases, 
where the conflicts have been intense and 
of an arm*ed nature from time to time, 
but only in the case of Northern Ireland, 
it can be said that the conflict has taken 
on an inter-ethnic character over time, the 
political conflicts in Catalonia and Scotland 
have been milder, especially in the latter case, 
and the character of the ethnic conflict has 
either not existed or the tension has been 
entirely low (Woodman and Ghai, 2013: 
476). In the case of Catalonia, at least since 
the end of the Civil War, armed conflict has 
not been an option, but political conflict 
has been dynamic. However, despite the 
fact that here as in the Basque case, over 
time due to immigration from other parts of 
Spain, the ethnic composition has changed, 
ethnic conflict has been avoided, but in 
Catalonia, due to its early industrialization 
in relation to other parts of Spain, has 
been the center of class conflict in Spain. 
As such, representatives of the Catalan 
nationalist left have worked hard to expand 
the concept of Catalan nation, opening up 
this identity to inflows from other parts of 
Spain (Guibernau, 2000: 67-69). Despite 
the fact that in Catalonia the source of 
the conflict has been and continues to be 
the one between Catalonia and the central 
government in Madrid, respectively the 
Catalan political movement for either more 
autonomy or independence and unitary 
tendencies from the center, recently there 
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is a tension in Catalan society. The large 
portion of population originating from 
other parts of Spain is reflected in the 
voting of the parties in Catalonia but also 
in the demonstrations held in Barcelona 
in opposition to the independence of 
Catalonia. So far, however, these tensions 
do not appear to be jeopardizing any inter-
ethnic conflict in Catalonia.

The Scottish case on the other hand is 
the case with the least inter-ethnic tensions 
because historically there have not been any 
large numbers of English in Scotland. Even 
those who have gone to a large extend have 
mixed with the Scots and integrated into 
the life of the country. Scotland did have 
an industrial boom in the 19th century, but 
this was not in contrast to other parts of 
Great Britain, much less England, which 
was the center of the Industrial Revolution 
(Hobsbawm, 1978: 56-96). So the Basque 
and Catalan model where there was mass 
immigration from other parts of Spain, the 
Kosovo model where there were concrete 
goals, projects and efforts for colonization, 
or the model of Northern Ireland where 
colonization was quite successful, was 
not repeated nor was used in Scotland. 
There has certainly been and is English 
immigration to Scotland (Hutchinson, 
2005: 177). But this immigration did not 
occur as part of a political goal nor with 
any influence on the ethnic balance, but as 
individual and family choices.

Language

Except for the Scots, for the other 
four peoples the language is presented 
as an important element of identity, very 
sensitive and in many contexts also part of 
their political goals. Second, both peoples 
and countries in relations with central 
governments have developed a negotiation 
mechanism that their political elites have 
consistently used to achieve the goals of self-
government.. Even comparing Scots with 

Catalans, Duclos points out that linguistic 
nationalism among Scots is very low while 
among Catalans very high (Duclos, 2015: 
8). Language according to Greer is a 
defining component of Catalan identity, but 
not to Scots (Greer, 2007:20; Greer, 2007: 
174). Equally important as a component of 
national identity is language among Basques 
and Albanians. On the other hand although 
language is a more important component 
than among Scots, and although the Celtic 
language is intended to be rehabilitated in 
Northern Ireland, at least in modern times it 
cannot be considered a fundamental feature 
of Irish national identity.

Thus no matter how powerful the 
role of language has been in creating their 
national identity, the four peoples differ in 
the percentage that they speak their mother 
tongue. Irish language, which is a Celtic one, 
is quite different from English. The Irish, 
except in small pockets, almost entirely in 
the public and private life speak only English 
despite the policies to revive the Celtic 
language. This is painful for the Irish but at 
the same time a cold reality. Despite the wide 
public and state support for this language 
as well as the increase of its knowledge, it 
is unlikely that Irish language will return 
to become the main language in the public 
sphere. The situation in Northern Ireland is 
even worse than in the Republic of Ireland 
and there the teaching of the Irish language 
in schools and its public use is one of the 
political demands of the Irish Catholics. 
Although politically and psychologically 
significant, the gradual disappearance of 
the Irish language has not diminished Irish 
national identity.

The situation with the Basque and 
Catalan languages   is in a better situation and 
is constantly improving. For the Basques 
the issue of language is very sensitive. 
Euskara (Basque language) being the oldest 
European language, one of the surviving 
living signs of the civilizations of the pre-
Indo-European peoples on the continent, 
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is also among the most distinctive signs of 
Basque national identity. Euskara is the only 
identity component that has not moved from 
its place in the center of Basque national 
identity from Sabino Arana to the present 
day. Other components such as religion 
and race as noted have changed over time 
(Tejerina, 2001: 42). Euskara has survived 
the constant attempts of Madrid’s repressive 
regimes in the past to eradicate it from public 
as well as private discourse. Furthermore an 
important role in this survival of the Euskara 
have played private schools ikastolak, which 
during Franco time operated often illegally 
or semi-illegally (Kurlansky, 1990: 326-
351; Astrain, 1997: 9-27). Sartre described 
the Franco regime’s efforts to eradicate 
the Basque language as cultural genocide 
(Sartër, 1986: 232). It is not surprising that 
the teaching and consolidation of euskara 
has been one of the demands of the Basque 
patriots, which has gone almost side by side 
with the demands for self-determination. 
BAC in its language policies has aggressively 
made efforts to restore the Basque language 
not only in the public sphere but also to make 
it a spoken language in everyday life. Thus 
the number of Basque users in the young 
generations is incomparably greater than in 
the older generations.

As with the Basques and Albanians, 
language is an essential part of Catalan 
national identity (Balcells, 1996: 38-39). 
Like the Basques and the Albanians, the 
Catalan language has been subjected to 
repression and ban from the public sphere. 
It shared the imminent fate of this repression 
with the Basque language because of living 
in a common state, especially during the 
period of Franco’s dictatorship. Yet unlike 
Basque, Catalan has always been used by a 
larger number of Catalans even in the most 
difficult times for both languages. This 
repression of language was not without 
ipmact in terms of knowing and using it, but 
as Keating points out, it was this repression 
that ironically strengthened Catalan identity, 

even uniting in resistance against the regime 
groups from the radical left to the Catholic 
Conservatives (Keating, 1996: 120). Thus 
legal or illegal, publications in the Catalan 
language, its use in public and private life 
has long been part of the Catalan peaceful 
resistance against repressive Franco’s regime. 
Recent data show a consolidation of the 
Catalan language after the establishment 
of Catalan autonomy. However one of the 
main missions of the Generalitet (Catalan 
autonomous institutions) has been and is 
not only the increase of Catalan language 
users but also its return as a central language 
in Catalonia or at least equal in use to that 
of Spanish (Costa, 2003: 416-418). It can 
be freely concluded that the situation of the 
use of Catalan language in Catalonia is better 
than that of euskara in BAC and other Basque 
territories, but it is still far from the status that 
Albanian language has among Albanians.

There is no doubt that Albanian as one 
of the oldest and most characteristic Indo-
European languages   has the most privileged 
position compared to the situation of other 
languages   that are being observed. It is 
spoken by almost 100% of all those who 
consider themselves Albanians, except those 
who have been linguistically assimilated 
living abroad and those who have been 
forcibly banned from speaking Albanian 
for decades in Greece. Today, the Albanian 
language is an official language in the 
Republic of Albania and that of Kosovo 
and is in official use as a “language spoken 
by 20% of the population” in Northern 
Macedonia as well as in the municipalities 
where Albanians live in Montenegro and in 
Serbia (in Eastern Kosovo). The Albanian 
language has also been the object of constant 
repression by the Albanian invaders, 
especially by the Ottoman Empire and the 
Serbian and Greek invaders, but with a 
strange force and thanks to the Albanian 
patriots of all generations has managed to 
survive all challenges and difficulties. Even in 
the 1990s, in Kosovo, the educational system 
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in Albanian established in the so called home 
schools, after its deinstitutionalization by 
the Serbian government, resembled the 
Basque ikastolak model (Malcolm, 1998: 
364; Judah, 2002: 71). The language, as 
already mentioned, lies in the foundations 
of the creation of the Albanian nation and 
continues to be one of the most powerful 
characteristics of its national identity.

Economic development

Behind any invasion of foreign 
territories and attempts to continue their 
administration at all costs, lie the political 
benefits associated with territorial expansion, 
empowerment in the security plan and the 
use of natural resources or geopolitical 
position. In the end all the proclaimed goals 
of the conquests and administrations of other 
peoples as religious, enlightenment and 
civilizing are actually simplified to economic 
interests. More or less this situation is the 
same with the cases that are treated here 
even though their economic history, namely 
economic development has been and is 
different but has produced surprisingly the 
same results. If Catalonia and the Basque 
Country were at the forefront of Spain’s 
industrial development and consequently 
the most developed regions to date, Kosovo 
and Northern Ireland have been typical 
examples of colonial exploitation and among 
the poorest regions of Yugoslavia/Serbia 
and Great Britain. The economic history of 
Scotland cannot be treated under the model 
of colonial exploitation, because Scotland 
though not at the level of England has been 
and continues to be a developed country. 
Moreover its economic potential lies at the 
center of arguments for the possibility and 
ability for it to be independent.

These different situations have 
produced more or less the same results. 
In the Basque Country, and especially in 
Catalonia, national pride has historically 
been linked to the fact that they are the 

richest parts of Spain and compete with 
other parts of Western Europe. So greater 
economic development than in other 
parts of Spain has been a feature that has 
maintained and strengthened national 
identity (Castells, 2014: 60-66). On the 
other hand, not only political but also 
economic oppression in Kosovo and other 
Albanian areas and in the whole Ireland 
(until the independence of Ireland and then 
this policy continued at least until the 70s 
of the last century in Northern Ireland) 
has in this case also shaped, enhanced 
and strengthened the national identity of 
Albanians and Irish. Economic oppression 
was seen by these peoples under the glasses 
of political discrimination. At the same 
time as mentioned above, this economic 
development in the Basque Country and 
Catalonia has created the conditions for the 
phenomenon of immigration from other 
parts of Spain, which has had an impact 
on the changes in the ethnic balance in 
these two countries. In Kosovo, despite the 
favors to bring Serb colonists, the economic 
development of other parts of the state has 
made emigration have another direction, 
namely not that towards Kosovo. In Ireland, 
the 17th-century colonization of the richest 
region of Ulster has left the Northern 
Ireland region controlled for centuries 
by Protestant elites until recently, openly 
discriminating politically and economically 
against Republican/Catholic Irish.

The nature of conflicts

Despite the elements that have been 
addressed so far such as language, religion 
or economic grievances and economic 
exploitation, the nature of the conflicts 
addressed is essentially political. And it 
is so either when it has only the political 
dimension or when this dimension also 
takes on the characteristics of armed conflict. 
Above all five issues are issues of recognition 
of the right to self-determination. And 
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consequently the solutions in the end, 
regardless of the different paths that these 
peoples and their political movements have 
chosen, are and will be political. Catalans 
and Scots have traditionally chosen the 
path of political negotiation to strengthen 
the autonomy of Catalonia and Scotland. 
This negotiating tradition has not been 
without tensions and disagreements, but 
it has nevertheless paved a safe path of 
progress for a long time for both peoples and 
countries (Duclos, 2015: 1-8). Also within 
Spain the Catalan resistance has been largely 
nonviolent, while the Basque resistance 
cannot be analyzed without the element of 
armed conflict (Guibernau, 2000: 58-59). 
Even greater is the difference in the nature 
of the conflicts between Edinburgh and 
London on the one hand and the conflict 
in Northern Ireland, which also cannot be 
fully understood without recognizing the 
nature of the political violence that conflict 
contained. Let us return once again to 
the comparison between Catalonia and 
Scotland, while they are more relevant 
in today’s context. Thus, while for the 
Scots the path of political agreements 
and negotiations with the government in 
London remains the dominant variant to 
this day, in the case of Catalonia, at least since 
2006, and especially in 2010, the model of 
relations between Barcelona and Madrid 
has changed. Despite the fact that political 
conflicts continue to be treated with political 
and peaceful methods, as noted above, the 
Catalan political movement is increasingly 
using semi-institutional or non-institutional 
methods of pressure (popular consultations, 
referendums, demonstrations, strikes, civil 
disobedience, etc.) and on the other side 
official Madrid in addition to unprecedented 
political pressures and actions (such as the 
dissolution of the Catalan government) is 
also using police force and judicial methods 
to suppress tendencies for self-determination 
(Jahn, 2020: 238).

On the other hand we have three of 

these peoples, namely the Basques, the Irish 
and the Albanians, who in their long history 
of resistance and clashes with their rulers 
and invaders, among others have chosen 
the path of armed struggle to achieve their 
political goals. In the aforementioned cases, 
the organizations that have carried the flag 
of the armed struggle were ETA, IRA and 
KLA, all three of these organizations which 
in different periods and with different results 
have terminated their activity. ETA and IRA, 
although with freedom-loving intentions, in 
the long period of their war, have also made 
significant mistakes, slipping into political 
terrorism. The methods used by them in 
many cases have lost the support not only of 
the international public opinion but also of 
the local public opinion and their respective 
societies. This is particularly true for the 
ETA activities and actions.

The political circumstances in Spain, 
especially its democratization and the 
involvement of Basque society in this 
process of democratization and the growing 
rejection of violence by most segments of 
this society, even those who are in favor 
of Basque independence has made it 
much more difficult for ETA activities in 
comparison to the IRA (Tejerina, 2001: 
46; 54). For the latter the support has 
been greater because of a greater unity of 
the Irish Republican political movement, 
the influence of the Irish-American lobby 
on the involvement of the American 
administrations in solving the problem of 
Northern Ireland but above all due to other 
factors which did not exist in the Basque 
Country such as: existence of an inter-ethnic 
conflict, religious sectarian violence, the 
involvement of the British Army for a long 
time in the conflict in Northern Ireland as 
well as the socio-economic discrimination 
of the Irish Catholic population (Cuenca, 
2007: 292-293). In this regard, ETA, 
although has kept alive for a long time the 
mobilization against the Spanish state, has 
not managed to create unity within the 
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Basque society to oppose the process of 
autonomy and as a result there has been a 
continuous weakening and abandonment 
of their ranks (Reinares, 2011: 780-803).

On the other hand, this cannot be said 
for the KLA, which even during the phase 
of guerrilla actions, i.e. when it acted in deep 
illegality, has been very careful in relation 
to Serbian civilians. The KLA managed to 
escape the danger of slipping into political 
terrorism, being aware of the political 
consequences that the Albanian issue could 
have. Speaking of differences and similarities, 
Faton Abdullahu rightly notes that “the 
difference is that the KLA has never carried 
out attacks against civilians (e.g. bombings 
in public places), which cannot be said of 
the IRA and ETA” (Abdullahu, 1998: 140).

The  in f luence  o f  the se  th ree 
organizations in the development of the 
respective conflicts and their dynamics has 
been of special importance. While in terms 
of their contribution to conflict resolution 
there is a difference between the three 
organizations, although all three have had 
their impact. The most successful was the 
KLA, because as a product of its liberation 
war and with the help of NATO military 
intervention, Kosovo was liberated and 
afterwards became independent state (Judah, 
2000: 77). The influence of the IRA in the 
peace process in Northern Ireland especially 
through its political wing Sinn Fein has 
also been substantial. The IRA was one of 
the factors that by accepting the ceasefire, 
the process of peaceful resolution and then 
the decommissioning of its weapons and 
cessation of its activities contributed to the 
achievement and implementation of the 
Good Friday Agreement. ETA has not had 
the influence of the other two organizations 
and its dissolution also came as a result of the 
loss of its political influence in the conflict 
process between the BAC and official 
Madrid. Yet ETA’s struggle has achieved 
some undeniable results for the Basque cause 
since the period of Franco’s regime fall.

International involvement

These conflicts have had different 
international reflections and consequently 
d i f ferent  degrees  of  internat iona l 
involvement. While in the Catalan and 
Scottish cases the international involvement 
has been minor, in the other three cases there 
have been a greater involvement. It should 
be noted that in principle the movements 
for the independence in Scotland and 
Catalonia are pro-European, respectively 
they consider that in case of independence 
they will automatically become members 
of the EU (Bourne, 2014: 96). However, 
international involvement, especially of the 
EU, has been minimal. For the Scottish 
case the lack of international involvement 
is understandable because the whole 
process of the agreement to hold the 
referendum has been the product of the 
political arrangement between London 
and Edinburgh. Certainly in the new 
circumstances of the UK’s exit from the 
EU, in a possible future referendum one 
can expect greater EU involvement in the 
debate, even for the nature of relationships 
of an independent Scotland with the EU 
in the context of Brexit. Nevertheless, 
as in Catalonia, in the case of Scotland, 
EU institutions have sent messages that 
one should not count on automatic EU 
membership after independence but need 
an application from the beginning (Bourne, 
2014: 105-106). In Brexit context these 
tones have begun to change for Scotland. 
In the case of Catalonia, the EU was 
entirely in favor of Spain’s official position, 
although some officials called for political 
dialogue and caution in the use of state 
violence. Yet the official position was that 
the referendum in Catalonia was illegal 
and consequently none of its results is 
recognized by either the EU or the Member 
States (Caplan and Vermeer, 2018: 752-
753; Gulmez and Didem, 2020: 5-8). It 
should be noted that the American position 
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was also in line with the official Spanish 
position on maintaining the territorial 
integrity of Spain (Bourne, 2014: 103).

According to Caplan and Vermeer, 
there are several reasons why the EU and 
the Member States have different positions 
from the ones they held on the occasion 
of the dissolution of Yugoslavia but also 
the recognition of Kosovo by most of the 
Member States. The first, according to 
them, is that Spain is an EU Member State 
and the legal relationships arising from the 
EU treaties apply to it. Second, Spain is a 
constitutional democracy with the rule of 
law, and consequently secession cannot be 
justified by the concept of remedial self-
determination/secession. And thirdly the 
independence of Catalonia has not become 
a fait accompli after the referendum have 
been held (Caplan and Vermeer, 2018: 761).

In the other three cases there was an 
international involvement, but the lowest 
was in the Basque case and the largest in the 
case of Kosovo. It is worth noting that the 
Spanish state after the events of September 
11 2001, benefited greatly from the global 
war on terrorism. Spain used its position 
as EU leader from 1 January 2002 until 
31 June 2002 to persuade other countries 
to declare ETA a terrorist organization 
by the EU. Spain, by openly siding with 
the United States in all the wars it waged 
after 9/11, gained great support from it as 
well. Thus, after 9/11, ETA was exposed 
to a major international war led by the 
United States and the European Union, 
by being listed as a terrorist organization 
and by freezing its assets and those of its 
suspected sympathizers. Consequently, this 
situation combined with internal pressures 
has caused ETA to terminate its activity. 
Even the role and influence of the EU in 
resolving the Basque conflict has been and 
is more indirect and without any concrete 

peace initiative. Therefore this involvement 
has been through the aforementioned 
anti-terrorist policies but also through the 
creation of an environment for cross-border 
cooperation between the Basques in Spain 
and France. What has been implemented in 
Northern Ireland since 1994 in the field of 
EU investment through the Special Support 
Program for Peace and Reconciliation was 
not implemented in the BAC, despite the 
Basque insistence that the same model be 
applied there (Bourne, 2003: 394-400; 402; 
411). It should be noted that despite the fact 
that in the Basque case there was no formal 
intervention by the EU or the US, in 2011 
there was an informal engagement of a good 
part of the former world leaders in the peace 
efforts in the Basque Country, especially in 
endeavors to obtain a permanent ceasefire 
from ETA. Thus, at the famous International 
Peace Conference of Donostia San Sebastian 
on October 17, 2011, a statement was 
issued calling for a peaceful solution to 
the problems in the BAC and urging ETA 
to declare a permanent ceasefire. Three 
days after this statement, ETA declared 
its permanent ceasefire and called for its 
disarmament with international observers.10 
In December 2014, it began its disarmament 
under the supervision of experts from the 
International Verification Commission, 
which is an unofficial mechanism. In the 
case of Northern Ireland, US involvement 
has been intense in reaching a peaceful 
solution. It should be noted that over 
34,500,000 Irish-Americans have formed a 
powerful lobby in the US on the Republican 
issue for decades (Kliff, 2013). This 
lobby has been influential since the time 
of Presidents Carter and Reagan. But it 
made the biggest impact under the Clinton 
administration, which worked hard to 
declare a ceasefire with the IRA in 1994 
(Darby, 1997: 95-116; 147). Thus this 

10 See “Basque group ETA says armed campaign is over”, BBC, 20.10.2011, in https://www.bbc.com/
news/world-europe-15393014.
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powerful lobby also collaborated with John 
Hume, leader of the Social Democratic 
Workers’ Party (SDLP) in Northern Ireland, 
and gradually with Sinn Fein’s approval 
and the Irish government involvement, 
influenced Clinton in 1995 to appoint the 
influential former Senator George Mitchell 
as Special Representative for Northern 
Ireland (Moloney, 2002: 420-422). The 
unprecedented move angered the British 
but turned out to be an important moment 
to bring the parties to the negotiating table 
and secure a ceasefire from the IRA. With 
the acceptance of Mitchell’s principles by 
the parties and especially the Republican 
nationalists (IRA and Sinn Fein) and with 
the political changes in London after Blair 
came to power, the conditions were created 
for the historical peace agreement. Therefore 
as a result of American involvement we also 
have the peace deal in Northern Ireland 
(Joireman, 2003: 124). In this way the IRA 
has taken a much stronger position than 
ETA in international relations, managing 
to become an essential part of the peaceful 
political process. Even after September 11, 
2001, it agreed to start the decommissioning 
of its weapons, a process that began in 2005 
and ended in 2015. The EU’s involvement in 
the peace process seemed to play an indirect 
role as in the Basque case, but European 
integration context by itself was attractive, 
particularly in respect to the relativization of 
state borders. And the very fact that both the 
UK and the Republic of Ireland were in the 
EU had a major role not only in symbolic 
but also in substantive terms for opening 
borders, free movement of peoples, goods, 
services and capital, creating a common 
economy on the island etc. As noted, 
European financial assistance was much 
higher than in the Basque case (Bourne, 
2003: 394; 399-400.).

Kosovo in the late 1980s was at the 
center of international interest when it 
came to the former Yugoslavia. In Kosovo 
in this period were broken the swords of 

disintegration of the federal state. This is 
where the march of Milosevic’s machine 
began, culminating in the collapse of 
Kosovo’s autonomy in 1989. Furthermore 
as last US Ambassador to the SFRY 
Worren Zimerman put it in 1989, “Kosovo 
had become the most serious European 
human rights problem west of the Soviet 
Union“(Zimmermann, 1999: 14; Reka, 
2003: 71-73). However, while Albanians, 
led by the pacifist policy of their political 
parties, did not choose the path of armed 
struggle to give a chance to a peaceful 
solution, no matter how impossible it was 
in the context of Milosevic’s Serbia and the 
break-up of Yugoslavia to achieve freedom 
and self-determination through peaceful 
methods, the other peoples of the former 
SFRY responded to the Serbian machinery 
with armed struggle. Slovenia but especially 
Croatia and Bosnia and Herzegovina took 
Kosovo’s place in international attention, 
due to the terrible wars that took place 
there. Thus, international involvement 
in Kosovo until 1998 has been very 
weak. The war in Croatia and Bosnia 
overshadowed the issue of Kosovo. None 
of the international conferences organized 
on the former Yugoslavia included in 
their agendas the serious treatment of the 
Kosovo issue (Reka, 2003: 71-73). 

These conferences have consistently 
taken into account the positions of the 
Badinter Commission, which had paved the 
way for only the six republics of the Yugoslav 
federation to have the right to secession 
and an independent state while the same 
according to this commission should not 
apply to the autonomous provinces. In this 
case the irony was even greater because the 
Albanians at the time of the disintegration 
of the SFRY were the third largest people 
in the federation after the Serbs and Croats. 
The peak of international indifference 
towards Kosovo will be noticed with the 
total ignorance of the Kosovo issue at the 
Dayton Conference. This ignorance was an 
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11 See Joe Biden, “Forward”, in Philip E.Auerswald and David P.Auerswald, The Kosovo Conflict: A diplomatic 
history through documents, Hague, 2000, p.xiv.

open sign that Milosevic had his hands free 
in Kosovo (IICK, 2000: 59).

However, with the start of the KLA 
armed uprising and the response of the 
Serbian army in 1998, the Kosovo issue 
has risen rapidly, exceeding the level of 
international involvement in relation to the 
other two issues. And this above all because 
these issues could not upset the political 
balances at a high level, while the Albanian 
question always risked igniting the entire 
Balkans.11 This, together with the massacres 
committed by Milosevic’s government, has 
led NATO to intervene in Kosovo, as well 
as the international community to establish 
an interim administration here. The interest 
was also great because of the possibility of the 
spread of the war in Northern Macedonia, 
where it was considered that the balances 
of Balkan and world actors could be upset. 
International involvement in Kosovo, 
especially of the US and the EU, continued 
to be great even after the war, initially 
through the international administration, 
then in the process of Kosovo’s declaration of 
independence, the ICJ decision on the legality 
of the declaration of Kosovo’s independence 
and the talks on the normalization of relations 
between Kosovo and Serbia that began in 
2011 and continue to this day.

Conclusions

It is never an easy task to compare 
social processes with each other, much 
less when they are followed with political 
and armed conflicts. However, the issues 
that have been addressed, no matter how 
specific they are, in broad terms sometimes 
have similarities with each other as well 
as differences. This article shows that the 
dynamics and intensity of the conflict have 
historically been greater in the Basque 
Country, Northern Ireland and Kosovo 

than in Catalonia and Scotland. And among 
the top three, the conflict in Kosovo ended 
with an armed uprising and the first major 
international military intervention in Europe 
after the WW2 under the auspices of NATO. 
On the other hand recently, in Catalonia 
known for political compromises with the 
center, the political conflict has intensified. 
Except for Scotland, all other cases are 
cases of divided nations, while the Scots, 
Basques and Catalans can be considered also 
as stateless nations, Albanians and Irish are 
nations that have their own states. Religion 
has played different roles in all five cases, but 
the conflict in Northern Ireland is the only 
one that can be addressed on a religious basis 
as well. To the Scots, along with education 
and law, Kirk’s autonomy has been an 
essential part of preserving their national 
identity. Language on the other hand is 
an essential pillar of Basque, Catalan and 
Albanian identities, but does not play the 
same identity role among Scots and Irish. Of 
course there have been inter-ethnic tensions 
in all the issues being addressed, but the only 
conflict that can be treated as a conflict with 
inter-ethnic premises is that of Northern 
Ireland. Economic development has been 
different in all five cases but the results 
have been more or less the same at least in 
the Basque, Catalan, Northern Irish and 
Kosovo cases. The first two, due to greater 
economic development than other parts of 
Spain, have also preserved their national 
identity, while the economic exploitation 
and discrimination against Northern Ireland 
and Kosovo has strengthened resistance 
to central government and strengthened 
Irish and Albanian national identity. In the 
Scottish case no exploitation of the Scottish 
economy nor discrimination was observed 
as long as Scotland’s economic development 
did not differ much from of other parts of the 
UK. The nature of the conflicts, in spite of all 
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the religious, ethnic, cultural elements, has 
been and is mainly political and in function 
of the control of the territory. In some of 
these cases the conflict has also taken on an 
armed character. In the case of Scotland, the 
conflict has always been conducted within 
the framework of political debates with the 
participation of political parties, civil society, 
business, academia, church, etc., while in 
Catalonia, although the conflict has never 
taken on an armed character, it has recently 
gone beyond the institutional framework. 
Now in the struggle for independence the 
Catalan political parties but also different 
social and civic movements are also using 
non-institutional means but often even 
when it uses institutional methods it uses 
them outside the framework of Spanish 
law. In the case of the Basque Country, 
Northern Ireland and Kosovo, the political 
conflict has long had the character of an 
armed struggle. Kosovo, for example, has 
been liberated as a product of this armed 
struggle, while the armed character of the 

Basque political movement and the Irish 
Republicans in certain periods has been 
one of the factors in strengthening the 
BAC autonomy on one hand, or reaching 
a peace agreement in Northern Ireland on 
the other hand. This peace agreement has 
opened the doors to power sharing between 
communities but also paved the way for 
possibilities of unification of the Northern 
Ireland with the Republic of Ireland if 
there is a will of majority of population 
of Northern Ireland for this unification. 
Consequently, international intervention 
has been the largest in the case of Kosovo 
and Northern Ireland. While in the case of 
Kosovo the international involvement has 
been permanent from military intervention 
until the declaration of independence 
but also its consolidation, the American 
intervention in reaching a peace agreement 
in Northern Ireland has been essential just 
as the European project has been attractive 
and in the function of border removal within 
the Irish island.
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AbstrAct

At the end of the 20th century, governments started to design and implement policies 
addressing return migration as an increasingly recurring phenomenon. Comprehensive 
return migration policies include diverse types of policies, the ones that encourage the 
return of migrants living abroad. Policies that address the highly skilled emigrants return 
labeled as gain brain policies aim to reverse the effects of brain drain in the origin country. 
The second type of return policy refers to supporting returnees through reintegration 
services. Governments of the origin country may design policies and incentives to attract 
investment by the diaspora. Numerous countries around the globe in collaboration with 
IOM, through programs of AVRR, facilitate the return process and offer assistance for 
traveling and initially re-settling back home for specific categories of returnees that are 
unwilling or unable to remain in the host country. Governments implement these return 
migration policies as part of their developmental programs since returnees can positively 
impact economic development and job creation as they bring capital, technology, skills, 
knowledge, and networking with them. These policies aim to provide a sustainable return 
consequently contributing to a permanent return. This article analyzes and highlights 
the importance of return migration policies in the countries of origin and destination, 
identifying practices and initiatives implemented by governments, as well as their challenges, 
to achieve sustainable returns.
Key words: return migration, return and reintegration policies, brain gain, sustainable return, 
AVRR programs, IOM. 
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Towards a comprehensive approach

Migration Policies 
and Return Migration

International movements have grown 
rapidly in recent decades, making this topic 
the forefront of political debates (Batista, 
Lacuesta & Vicente, 2007: 3). Notably, there 
is a growing interest from governments, 
policymakers, organizations, NGOs, and 
many other groups to further explore how to 
maximize the potential benefits of migration 
in terms of development, while minimizing 
its negative effects. In response to the 
complexity of the migration phenomenon, 
countries have developed effective migration 
policies to manage migration flows. Czaika 
and De Haas provide a comprehensive 
definition of migration policies such 
as ―rules (e.g., laws, regulations, and 
measures) that states design and implement 
to influence the volume, origin, direction, 
and composition of migratory movements 
(2013: 489). Migration policies can cover 
various areas such as the movement and 
employment of citizens from one country 
to another, visa regime, legalization of 
residence, and policies of deportation, 
voluntary return, and re-admission (Danaj, 
Grazhdani & Elbasani, 2006: 17).

Return migration became of interest 
to policymakers when - because of the 
increasing influx of immigrants from the 
1970s onwards - asylum policy became 
increasingly restrictive in many Western 
European countries (Ruben, Van Houte 
& Davids, 2009: 912). Nevertheless, it 
is important to mention that the return 
migration phenomenon has always 
existed; the analysis and further design and 
implementation of policies refer to a more 
recent period. Yet, comprehensive global 
data on return migration is not available, as 
many returns go unrecorded and some occur 
outside any formal procedures (Newland 
& Salant, 2018: 6). Understanding of 

this phenomenon is still fragmented due 
to the lack of reliable and comparative 
data. Even though return migration has 
attracted the attention of more and more 
scholars, and it is no longer seen as an 
unimportant phenomenon but rather 
as a crucial component of international 
migration. 

Over time, return migration has 
become a subject for analysis and evaluation, 
particularly in assessing migrants’ reasons for 
return; its impact on individuals, households, 
communities, and development of the origin 
country; the sustainability of voluntary 
return migration as well as return migration 
policies. While analyzing the return policies, 
these policies should focus on a variety 
of people and situations, i.e., the EU and 
its members in their policies emphasize 
returning of the people who do not have 
the right to asylum in Europe as one of the 
most effective ways to prevent and reduce 
irregular migration1. Even though EU 
return policies are focused on one category 
of returnees, we should state that return 
migrants include a variety of people such as 
voluntary return migrants, unaccompanied 
children, victims of trafficking; illegal 
migrants, etc. so designed return policies 
must respond to the needs of each category. 
Additionally, to create a comprehensive 
approach to return migration, states should 
ensure that return policies address issues 
like return migration and development, 
encouraging migrants to return to their 
homeland, help to reintegrate returnees, and 
making their return permanent.

Migration was included in the 2030 
Agenda for Sustainable Development, 
representing an important step forward to 
strengthen countries’ migration policies 
at national, regional, and international 
levels. Referring to this agenda, target 
10.7 of the Sustainable Development 
Goals appeals to countries to facilitate 

1 European Commission, Towards an Effective Return Policy. 
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orderly, safe, regular, and responsible 
migration and mobility of people, including 
through the implementation of planned 
and well-managed migration policies.2 The 
Sustainable Development Goals did not 
specifically indicate return migration, but 
this was still identified as a vital element 
in the legal migration that takes place in 
accordance with procedures, guidelines, and 
laws established by the signatory states and 
international law.

Return migration policies, according 
to Lesińska (2013), may take two different 
forms depending on when they are 
implemented. The first type of policy is 
known as a reactive state policy which is 
implemented post-factum, i.e., as a response 
to the already existing processes (Lesińska, 
2013: 79). Migrants return for a variety of 
reasons, for example, returns are the result 
of an economic crisis in the destination 
country, which is accompanied by rising 
unemployment, at which point migrants 
usually return and remain home to get 
through the difficult times. Migrants decide 
to return regardless of the state’s reaction. In 
this case, the state would cope with returned 
migrants, and if it has reintegration measures 
in place, it will support the migrants in 
adapting to their current socioeconomic 
context. The second type of policy is known 
as an active state policy which is executed a 
priori, i.e., to encourage nationals to return 
(Lesińska, 2013: 79-80). In this type of 
policy, returns are seen as a constructive and 
productive process, especially as a means 
of resolving economic or social problems, 
since the governments would take measures 
to encourage migrants to return and to 
make the process of returning to the home 
country simpler. While the first form of 
policy requires the state to confront the 
return of migrants, which can be challenging 

in many ways, the second type of policy 
is generally more elaborate and has taken 
precise and thorough steps for the return 
and reintegration of migrants.

The issue of promoting and managing 
return migration is part of the debate 
among states. While some see benefits to 
leveraging return migration through policies 
and initiatives to enhance developmental 
impacts, others remain skeptical about 
the suitability and effectiveness of these 
policies (Debnath, 2016: 17). However, 
many governments, especially in less 
developed regions, have taken various 
measures (laws, strategies, and specific 
programs) to encourage the return and help 
the reintegration of their citizens. In terms 
of policies to promote return, data from 
the United Nations indicate that the ratio 
of countries with such policies has risen 
significantly since the mid-1990s, increasing 
from 43 percent in 1996 to 63 percent in 
20113, and 72 percent in 20154. The share 
of governments seeking to encourage the 
return of their citizens is highest in Latin 
America and the Caribbean (88 percent), 
followed by Africa (78 percent) (UN, 2017: 
8). The graphic below shows the countries 
with the largest number of citizens living 
abroad and whether they have policies to 
encourage the return of their citizens to their 
country of origin. As noted, 15 of the 20 
countries with the highest number of people 
living overseas have a policy of promoting 
their citizens to come back home. 

Moreover, some governments have 
also established dedicated agencies or 
ministries, research hubs and centers, and 
virtual databases and networks to connect 
potential returnees with opportunities in 
the countries of origin (Debnath, 2016: 
10). The existing literature about return 
migration identifies the impact of returnees 

2 United Nations. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.
3 United Nations. (2013). International Migration Policies. Government Views and Priorities.
4 United Nations. (2017). International Migration Policies. Data Booklet. 
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on the development of the origin countries 
since they are drivers of innovation and 
affect economic development by bringing 
new skills (human capital) gained through 
work, training, or education in host 
countries. Furthermore, they bring back 
financial capital and affect the society of 
origin through so-called social remittances.

Some governments have used special 
investment procedures and incentives 
to attract investment by the diaspora. 
Mobilizing diasporas’ financial resources 
remains a significant strategy to enhance their 
potential impact in the development of the 
origin countries, but also, governments’ have 
attempted to develop and institutionalize 
the diaspora network. This type of policy 
is focused on some incentives: a) reducing 

the costs of transferring remittances; b) tax 
exceptions or breaks specifically available 
to their diaspora; c) preferential treatment 
in providing credit or allotment of licenses 
etc. Policies to attract diaspora investment, 
referring to United Nation data collected 
in 2011, emphasize that governments in 
less developed regions were more likely 
to have adopted at least one of the six 
diaspora investment measures than those in 
more developed regions (UN, 2013: 75). 
Among the 79 countries in less developed 
regions with available data in 2011, 
governments have taken the following 
measures as shown in Figure 2.

The following section analyzes two 
types of return policies, the policy to 
encourage the return and the policy that 

Figure 1: Number of citizens living abroad; Source: United Nations (2017)
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focuses on the reintegration of migrants 
after they return.

Brain Gain Policies 
and Reintegration programs

Migration of the highly qualified 
professionals from poor to rich countries 
labeled as “brain drain” has deserved special 
attention. The international mobility of 
skilled workers was seen as a zero-sum 
game, and most policy debates in the 
1970s concentrated on whether a ”tax on 
brains” (later coined ”Bhagwati tax”) could 
compensate the sending countries for the 
losses incurred as a result of the brain drain 
(Beine Docquier & Rapoport, 2003: 3). 
The negative consequences of brain drain 
are well-acknowledged since the departure 
of the highly skilled is identified to produce 
a negative impact in terms of the country’s 
long-term economic growth and well-being. 
The economy of a country in which brain 
drain is observed may suffer from a decline 

in productivity, lack of innovation, and 
decrease in highly skilled human capital 
(Nedeljkovic, 2014: 8). The current debate 
on brain drain is focused on two central 
aspects: first, the highly skilled migrants 
can affect the development of their home 
country upon their return. Their return is 
perceived as having a positive effect because 
they bring back home their experience from 
abroad and networking; and second, origin 
states can design policies and incentives 
to attract the return of the highly skilled 
emigrants. States can design and implement 
policies that aim to mitigate the effects 
of the brain drain phenomenon through 
returning of highly skilled migrants. These 
policies named “brain gain” include a 
range of economic support and incentives 
to attract the return of researchers and 
scientists home and to help with their 
overall reintegration process. 

Governments have used three types of 
policies to foster highly skilled migrants to 
return: migrant networks, temporary return 

Figure 2: Measures to attract investment by the diaspora; Source: United Nations (2013)
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programs, and permanent return programs. 
According to Jonkers, the first form of 
policy does not solely aim at promoting the 
return of highly skilled migrants, but also to 
stimulate contacts between the home system 
and members of overseas communities 
of scientists and businessmen country 
(Jonkers, 2008: 3). The second form of 
policy encourages people living overseas 
to return temporarily, while the third one 
encourages highly qualified migrants to 
return permanently to their home country. 
Policies to encourage permanent returns 
take several forms and include a variety 
of measures to incentivize them, such as 
tax breaks, attractive research facilities, 
incentive payments, accommodation and 
schooling assistance for their children, and 
jobs for their spouses, among other things. 
Regardless of the measures undertaken by 
the origin country, the voluntary return of 
highly qualified migrants is contingent on 
the political, economic, and social stability 
and attractiveness of the home country.

Governments around the world have 
implemented brain gain policies. The 
following analysis focuses on China and 
Albania; China as a country with well-
established policies to return its citizens 
and Albania which has implemented 
fragmentary brain gain policies.

 China actively promotes returnees 
and has implemented many efforts to 
encourage people overseas to return and 
work in China. The government has 
pursued a strategy that incorporates a variety 
of approaches. To attract returnees, the 
state mobilized officials in embassies and 
consulates to integrate overseas scholars into 
a variety of organizations. Consequently, 
the government assisted in the formation of 
over 2000 Overseas Students Associations 
and over 300 professional associations for 
international scholars. Furthermore, to 
encourage return; China has implemented 
financial policies that provide financial 
assistance to returning foreign students and 

scholars. Furthermore, China has established 
government policies that make the return 
process much simpler. Ultimately, the 
government invites people to come back 
for short periods to work on collaborative 
programs or give lectures. The state hopes 
that such visits will encourage people 
to return permanently, but even if they 
only bring back new information or 
technology, or transfer information to 
other overseas scholars or graduate students 
about conditions in China, the state benefits 
(Zweig, 2006: 194-197).

China has many programs to encourage 
professionals, including scientists and 
researchers, to return. The Thousand 
Talents Program (TTP, qianren jihua) 
pursued professors at recognized foreign 
universities, corporate executives, and 
entrepreneurs in core technologies to aid 
in China’s science creativity, high-tech 
entrepreneurship, and economic growth. 
In return for their permanent return and 
services, the central government offers a 
resettlement subsidy of RMB1 million tax-
free, and local governments, and employers 
contribute a matching fund including 
housing, a salary close to their overseas 
level, and a significant amount of funds 
for research or entrepreneurial activities 
(Cao, 2018: 9). Not only China, but 
also Latin American countries, including 
Argentina, Colombia, and Uruguay, have 
also undertaken initiatives to attract their 
expatriate scientific communities (Debnath, 
2016: 11). While China and other countries 
continue to implement their brain gain 
policies, Albania, which has a high emigration 
rate, had only implemented The Brain Gain 
Programme (BGP) once. The program 
was composed of two phases. During 
the first phase (2006-2007), the primary 
objective was to draft a legal framework 
that facilitates and promotes long-term 
return. The second phase (2008-2011) 
focused on the return of highly qualified 
individuals into public administration and 
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higher education institutions. As a result, 
the program aided in the return to Albania 
of over 130 individuals who have given 
quite specific and valuable contributions in 
the sectors where they are working (Zeneli, 
2013: 20). The people, who returned 
through this program, have benefited 
from financial bonuses, low-interest loans, 
and advantages when competing for job 
openings. Since Albania can benefit from 
the return of highly qualified people, 
such policies should continue to support 
economic development and specific areas 
of expertise, by encouraging the return of 
Albanian students, scholars and, diaspora.

Return policies may encourage 
migrants to return to the origin country, 
but may also take the form of post-return 
reintegration programs. Reintegration 
is an essential part of return migration. 
International Organization of Migration 
defines reintegration as a multidimensional 
process enabling individuals to re-establish the 
economic, social and psychosocial relationships 
needed to maintain life, livelihood and dignity 
and achieve inclusion in civic life (IOM, 
2019). Moving to the origin country is 
not just a physical movement; it includes 
living and adapting to a new society that 
has changed during the migrant’s migration 
cycle. Upon return, returnees face different 
challenges; support from institutional, 
family, and friends can result in successful 
reintegration. These types of policies help 
their reinsertion into the society of their 
country of origin, and the country also 
profits from the migrants since they can act 
as “development actors” in the communities 
to which they return. 

The interest of national and global 
policies towards return migration has 
increased expressed not only in the study 
and designing of migration policies but 
also in the objective to promote sustainable 
solutions for returned migrants, certainly, 

return is not enough, return must be 
successful and sustainable (Black & Gent, 
2004: 13). Emphasizing return as a 
sustainable solution implies that return is 
or should be a permanent event. Returns 
might be accompanied by a variety of 
issues that are related to the ability of 
individuals or families to reintegrate as 
well as the socio-economic situation in the 
country of origin. Despite the problems, 
governments and policymakers have focused 
on and contributed to creating a supportive 
environment for returnees as they are aware 
that if the return is not sustainable, the same 
migrants may travel back to the same or 
other destinations. Some governments offer 
returning migrants reintegration assistance 
and reintegration services to facilitate 
their return and to ensure that returns and 
reintegration prove to be durable.

Mexico is a country with extensive 
experience dealing with return migration. 
Since 2014, the National Migration Institute 
(Instituto Nacional de Migración, INM) has 
managed receiving and reintegration services 
through the “We are Mexican” Strategy. 
The mission of this strategy is to facilitate 
the social and economic reintegration of 
Mexican returnees so that their return to 
the country be dignified, productive, and in 
accordance with the fundamental principles 
of human rights5. This strategy contributes 
to reintegration in two aspects: first, 
the strategy aims to support immigrants 
planning to return voluntarily to Mexico by 
providing pre-departure information about 
reintegration services, tax, and customs 
regulations, etc. through the Mexican 
consular network in the United States. 
Second, connects the immigrants with 
reintegration services. Once migrants have 
returned voluntarily or been repatriated, the 
strategy aims to connect them with a variety 
of reintegration supports by leveraging 
programs across federal, state, and local 

5 https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/estrategia-somos-mexicanos.
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government institutions — as well as civil 
society (Ruiz Soto ed al., 2019: 14). 

The Philippines, a country with a high 
level of immigration and a good migration 
management infrastructure, through the 
Overseas Workers Welfare Administration 
provides support and services to facilitate 
the reintegration of returned Filipino 
workers. These programs begin in the 
destination country, assisting them in 
adjusting to life there and preparing them 
for their return to the Philippines. Personal 
reintegration, economic reintegration, and 
community reintegration are the three 
components of reintegration programs after 
the return. In terms of personal aspects, 
these reintegration programs are intended 
to assist workers in adjusting to life with 
their families and communities. These 
programs also develop entrepreneurial 
opportunities and investment portfolios for 
workers and their families in collaboration 
with other institutions. In terms of the 
community reintegration component, 
programs are designed to encourage 
workers to contribute to the development 
of their communities by sharing their skills, 
expertise, and savings and thus convert 
the “brain drain” into “brain gain” (P. Go, 
2012: 19-20). 

Likewise, the Albanian government 
has implemented a series of laws and 
strategies which focus on the reintegration 
of returned emigrants. The return migration 
is first mentioned in the “National Strategy 
for Migration” 20046. In terms of return 
migration, this strategy highlights the return 
of Albanian citizens from EU member 
states (irregular emigration) through IOM 

voluntary return programs. In 2006, the 
Albanian government approved the law 
on Emigration of Albanian Citizens for 
Employment Motives7. This law defines 
returned emigrants as voluntary returns, 
and since 2006 the legal framework 
is focused on promoting the return of 
emigrants as well as ensuring their socio-
economic and political reintegration. Also, 
it provides for returned Albanian emigrants 
exemptions from customs duties and taxes.

The th i rd  in i t ia t ive  regarding 
return migration is the strategy “On 
the reintegration of returned Albanian 
citizens, 2010-2015”8 and its action plan. 
This strategy ensures a sustainable return 
for Albanian citizens by facilitating the 
reintegration process through minimizing 
the migration costs, maximizing benefits, 
and promoting the contribution of returned 
Albanian citizens to the country’s economic 
development. The reintegration support 
mechanism starts after the arrival of 
returnees in Albania; at each border 
crossing point or through mass visual media 
such as billboards, posters, etc. to provide 
preliminary information for services offered 
to returned Albanian citizens.

Official data on brain gain policies and 
diaspora policies are available, but there 
is a lack of information on reintegration 
policies, although they play an important 
role in creating an inclusive environment 
and a successful return for returned 
migrants. Governments should develop 
programs and strategies that enable return 
migrants to stay in the country rather 
than re-migrate, thereby contributing to a 
sustainable return.

6 The Albanian Council of Ministers with Decision no. 760, dated 19.11.2004 approved the “National 
Strategy for Migration” and the National Action Plan on Migration [Strategjia Kombëtare për Migracionin 
dhe Plani Kombëtar i Veprimit për Migracionin].

7 Law no. 9668, dated 18.12.2006 on “Emigration of Albanian Citizens for Employment Motives” [Ligji 
Nr. 9668, datë 18.12.2006 për “Emigrimin e Shtetasve Shqiptare për Motive Punësimi”].

8 The Albanian Council of Ministers with Decision no. 461 approved the Strategy on the reintegration 
of returned Albanian citizens”, 2010-2015 [Strategjia “Për riintegrimin e shtetasve shqiptarë të kthyer”].
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IOM9 Assisted Voluntary Return and 
Reintegration (AVRR) Programs

There is a growing recognition 
among policymakers and governments 
that return migration is an essential part 
of a comprehensive approach to migration 
management and that this can only be 
achieved through harmonizing efforts and 
cooperation/coordination among countries 
of origin, transit, and destination. Over the 
past years, more and more governments 
around the world in collaboration with 
IOM have implemented programs to return 
home persons who are unable or unwilling 
to remain in the host country.

The International Organization for 
Migration (IOM), through its programs, 
assists and supports various categories 
of returnees by playing a crucial role 
especially with Assisted Voluntary Return 
and Reintegration (AVRR) programs. The 
first AVRR program was implemented in 
Germany. Since then, the AVRR program 
has gradually expanded beyond Europe and 
is now embedded in national policies and 
return migration practices in Africa, Asia and 
the Pacific, the Americas, and the Western 
Balkans (Biella-Battista et al., 2019: 10). 

To accomplish their programs, which 
also include individual reintegration 
assistance for returned migrants, the 
IOM frequently collaborates with non-
governmental organizations and the 
diaspora. Migrants stuck in host or transit 
countries, irregular migrants, regular 
migrants, and asylum seekers, as well 
as people in vulnerable situations such 
as trafficking victims, unaccompanied 
children, or migrants in need of medical 
care, are among the recipients. The type 
and content of reintegration assistance are 
determined by the needs of the returnee and 

their family. Typically, the economic, social, 
and psychosocial aspects of reintegration 
should be addressed, such as financial 
assistance (cash or in-kind), housing, food 
and nutrition, medical and health-related 
requirements, and so on. In 2016, US $ 
32.7 million was used to support 39,000 
returnees, in cash or in-kind - an average of 
$ 838 per person. About 62 percent of the 
total was disbursed as small cash payments 
and about 31 percent as in-kind assistance 
for starting a micro-business. Smaller 
amounts were made available for health 
care and housing and less than one percent 
for services such as education, vocational 
training, social protection, employment, and 
legal services (Newland, 2017: 3).

People worldwide have benefited 
from these programs in terms of return 
and reintegration. IOM data on assisted 
voluntary returns and reintegration from 
2005 to 2019 show that the number of 
migrants assisted to return increased from 
24,696 assisted migrants in 2005 to 98,403 
in 2016. As shown in the Figure. 3, 2016 is 
the peak of IOM AVRR following with a 
decreased number in the last years.

Ass i s ted voluntary  return and 
reintegration programs are based on a set 
of principles, one such key principle refers 
to the idea that return occurs voluntarily. 
According to this program, the voluntariness 
of participants is supposed to exist if these 
two conditions are met: (1) there is freedom 
of choice, which is defined by the absence 
of physical or psychological pressure to 
enroll in an AVRR program; and (2) the 
returnee can make an informed decision, 
which requires the availability of timely, 
unbiased, and reliable information upon 
which to base the decision (Graviano & 
Darbellay, 2019: 12). 

Nonetheless, these programs have been 

9 International Organization of Migration was established in 1951. IOM is the leading inter-governmental 
organization in the field of migration and works closely with governmental, intergovernmental, and non-
governmental partners https://www.iom.int/about-iom.
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prone to criticism. Some authors have stated 
that they are not voluntary. Webber (2011) 
stresses that neither of Europe’s voluntary 
return programs currently operating meet 
the voluntariness criteria. According to him, 
voluntary return is instead offered as a less 
painful alternative to continued destitution 
followed by (inevitable) compulsory return, 
and it is generally impossible for the returnee 
to make an informed choice about the country 
to which they are returning (Webber, 2011: 
103). Furthermore, Lochan (2017) explores 
the Effects of Assisted Voluntary Return 
Programs on Marginalized Women, and 
criticizes the IOM’s programs, arguing that a 
major limitation of the AVR program is that 
many of the women who volunteer to return 
to their home countries do not make their 
decision entirely on their own. For these 
women, the “choice” is made while facing 
great financial and social pressures (Lochan, 
2017: 28). Second, these programs provide 
very small grants (Gomilkó et al., 2015: 
16); third, they return citizens to non-safe 
countries which don’t necessarily contribute 
to return and reintegration. With regards to 
assisted voluntary return and reintegration 
programs, the level of reintegration achieved 

by these services in return is questionable 
on whether or not a ‘return” is achieved. 
Kushminder states that there is evidence that 
individuals participating in AVR or AVRR 
programs only re-migrate again once they 
have been returned to their country of origin 
(2017: 4).

Conclusion

Return, whether forced or voluntary, is 
an integral part of every effective migration 
strategy. Since return migration policies are 
relatively lately designed and implemented, 
it is not strange that they still need to be 
developing and to adapt to the need of 
different categories of migrants. One aspect 
to help create comprehensive return policies 
is better data gathering on return migration 
which will not occur unless the return 
becomes a focus of the sending, receiving, 
and transit countries. The return migration 
process needs a strengthening of countries’ 
dialogue, cooperation, and ultimately, their 
understanding to contribute to a sustainable 
return.

However, increased attention to this 
phenomenon has increased the number of 

Figure 3: Source: IOM, 2019)



   43Social Studies  Vol. 15  No. 1

countries approving policies to encourage 
return migration, from 22% in 1976 to 63% 
of countries that had such return migration 
policies in 2015. These policies have 
consistently been a higher priority in less 
developed regions than in more developed 
ones. There is a debate at the international 
and national level regarding the effectiveness 
of return policies. This debate is further 
complicated by the concern that regardless 
of the incentive package offered to returnees 
if the conditions in the home country 
remain uncertain, the return policies may be 
rendered ineffective (Debnath, 2016: 17). 
However, nowadays migration is becoming 
more complex, and states have recognized 
the value and importance of their citizens 
abroad, and the impact that they might 
have on the socio-economic development 
of the origin country. Many authors have 
emphasized the role of returnees in job 
creation, entrepreneurial activities, and the 
overall development in the origin country. 

As discussed earlier, return migration 

pol ic ies  may vary but ,  creat ing a 
comprehensive return policy should be the 
goal and a priority of every government. An 
inclusive policy must focus on encouraging 
migrants abroad to come back home. To 
stop the brain drain of the highly skilled, 
governments must review and update their 
policies to enhance their attractiveness, to 
retain migrants that are abroad. Second, 
this policy should include reintegration 
strategies that facilitate returned migrants 
to reincorporate into the social, cultural, 
economic, and political life of the society of 
the origin country and which help the return 
to be successful. Besides, governments 
may try to maximize the potential skills, 
networks, and financial capital of return 
migrants by leading policies and incentives 
to attract investment by the diaspora. 
Finally, states should collaborate with 
IOM and AVRR programs to help return 
and reintegrate migrants who are unable 
or unwilling to stay in their country of 
destination.
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AbstrAct

Juvenile criminal justice is proceedings relating to criminal offenses, including the investigation, 
prosecution, trial, execution of a sentence, any other provision involving a juvenile in conflict 
with the law, victim or witness of a criminal offense. The protection and guarantee of children’s 
rights are at the core of constitutional principles and the UN International Convention on 
the Rights of the Child. The UN Convention on the Rights of the Child directs States Parties 
to promote the drafting and creation of laws, procedures, bodies and special institutions for 
children suspected, accused or deemed to have committed criminal offenses. Albania, until 
2017, has been in the absence of a comprehensive legislation or code related to juvenile justice, 
respecting the International Conventions and Acts on the rights and freedoms of children. 
The Assembly of the Republic of Albania, in the continuous efforts of the Albanian state for 
the adaptation of the Albanian legislation with the international acts, for the first time, with 
the Law no.37/2017 has approved the “Code of Juvenile Criminal Justice”. The Juvenile 
Criminal Justice Code contains special regulations related to the juvenile criminal responsibility, 
procedural rules related to the investigation, prosecution, trial execution of the criminal sentence 
decision, rehabilitation or any other provision that includes a juvenile in conflict with the law, 
as well as a juvenile victim and/or witness of a criminal offense. This paper aims to introduce 
the amendment of the law on the protection of juvenile criminal justice, implementing the 
guidelines of the UN International Convention. The methodology used in this paper is related 
to the legal analysis of the UN Convention on the Rights of the Child and the approximation 
of Albanian legislation on juvenile criminal proceedings. 
Key words: Convention, juvenile criminal justice, protection and guarantee of rights, legislation, 
criminal proceedings.
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Introduction

One of the main and most important 
directions of social policies in the Republic 
of Albania is the protection of children’s 
rights. At the core of these policies are the 
basic principles of the Constitution, which 
provides for special protection by the state 
for children, protection from violence, 
ill-treatment, exploitation, etc.1, as well as 
the UN Convention on the Rights of the 
Child and other international standards and 
norms ratified by the Albanian state, which 
aim at the protection of the juvenile and the 
effective protection of the best interests of 
the juvenile. In all child-related decisions, 
whether taken by public or private social 
welfare institutions, courts, administrative 
authorities or legislatures, the best interests of 
the child should be a primary consideration2.

Definitions of the UN Convention 
on the Rights of the Child

The UN Convention on the Rights of 
the Child states that States Parties recognize 
the right of every child alleged as, accused of, 
or recognized as having infringed the penal 
law to be treated in a manner consistent 
with the promotion of the child’s sense 
of dignity and worth, which reinforces 
the child’s respect for the human rights 
and fundamental freedoms of others and 
which takes into account the child’s age 
and the desirability of promoting the child’s 
reintegration and the child’s assuming a 
constructive role in society. 

To this end, and having regard to 
the relevant provisions of international 
instruments, States Parties shall in particular 
ensure that no child is suspected, be accused 
of, or recognized as having infringed the 

penal law by reason of acts or omissions 
that were not prohibited by national or 
international law at the time they were 
committed. Every child suspected or accused 
of violating criminal law has at least the 
following guarantees:
  To be presumed innocent until proven 

guilty;
  To be informed promptly and directly 

of the charges against him or her, and, if 
appropriate, through his or her parents 
or legal guardians, and to have legal 
or other appropriate assistance in the 
preparation and presentation of his or 
her defense; 

  To have the matter determined without 
delay by a competent, independent and 
impartial authority or judicial body in 
a fair hearing according to law, in the 
presence of legal or other appropriate 
assistance and, unless it is considered 
not to be in the best interest of the 
child, in particular, taking into account 
his or her age or situation, his or her 
parents or legal guardians; 

  Not to be compelled to give testimony 
or to confess guilt; to examine or 
have examined adverse witnesses 
and to obtain the participation and 
examination of witnesses on his or her 
behalf under conditions of equality; 

  If considered to have infringed the 
penal law, to have this decision and 
any measures imposed in consequence 
thereof reviewed by a higher competent, 
independent and impartial authority or 
judicial body according to law; 

  To have the free assistance of an 
interpreter i f  the chi ld cannot 
understand or speak the language used;

  To have his or her privacy fully respected 
at all stages of the proceedings.3

1 Article 54, Constitution of the Republic of Albania.
2 Article 3, “Convention on the Rights of the Child”, adopted and opened for signature, ratification and 

accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989. 
3 Article 40, Convention on the Rights of the Child.
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The UN Convention on the Rights of 
the Child directs States Parties to promote 
the drafting and creation of special laws, 
procedures, bodies and institutions for 
children suspected, accused or deemed to 
have committed violations of criminal law 
and, in particular, set a minimum age below 
which children are presumed incapable 
of breaking criminal law; take measures, 
whenever necessary and desirable, to treat 
these children without going to court, 
provided that human rights and legal 
protection are fully respected.

The situation of criminal justice 
for juveniles in Albania.

In the Republic of Albania, until 2017, 
the legal provisions regarding minor shave 
been distributed in many codes and bylaws. 
Albania has been lacking a comprehensive 
legislation or code related to juvenile justice, 
respecting international conventions and 
acts on the rights and freedoms of children.

The Criminal Code of the Republic of 
Albania, approved by law no. 7895, dated 
27.01.1995, had only two provisions which 
defined the sentence of imprisonment for 
juveniles and the exclusion of the juvenile 
from the sentence.

Thus, the provisions of the Criminal 
Code provided that:

“For juveniles, who at the time of the 
commission of the criminal offense have 
not reached the age of 18, the sentence of 
imprisonment cannot be more than half of 
the sentence provided by law for the criminal 
offense committed” 4.

“The court, based on the low risk 
of the criminal offense, the concrete 
circumstances of its commission, the 
previous behavior of the juvenile, can 

exclude him from punishment. In these 
cases, the court may decide to send the 
juvenile to an educational institution” 5.

The Assembly of the Republic of 
Albania, in the continuous efforts of the 
Albanian state for the adaptation of the 
Albanian legislation with the international 
acts, for the first time, with the law no. 
37/2017 has approved the “Code of 
Juvenile Justice”.

The Juvenile Criminal Justice Code 
contains special regulations related to 
juvenile criminal liability, procedural rules 
related to investigation, prosecution, court 
proceedings, and execution of a criminal 
sentence decision, rehabilitation or any other 
measure involving a juvenile in conflict with 
the law, as well as a juvenile victim and/or 
witness of a criminal offense. This Code also 
contains adjustments for young people from 
the age group of 18 to 21 years, according 
to the provisions of its special articles6.

Among the main goals set out in this 
Code, as a commitment to its approximation 
to international conventions and acts for the 
protection of the fundamental rights and 
freedoms of children, are the following7:

1. Ensuring a legal framework on 
juvenile criminal justice that is in line 
with the Constitution, the United Nations 
(UN) Convention on the Rights of the 
child and other international standards and 
norms aimed at the protection of minors 
and affective protection of the best interests 
of the minor.

2. Promoting the reintegration of the 
juvenile in conflict with the criminal law 
and for the juvenile to play a more useful 
role in society.

3. Guaranteeing the re-socialization 
and rehabilitation of a juvenile who has 
committed a criminal offense.

4 Article 51, Criminal Code of the Republic of Albania, approved by law no. 7895, dated 27.1.1995.
5 Article 52, Criminal Code of the Republic of Albania, approved by law no. 7895, dated 27.1.1995.
6 Article 1, Juvenile Criminal Justice Code.
7 Article 2, Juvenile Criminal Justice Code.
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4. Protection of the rights of the 
juvenile in cases when he is a witness and/
or victim of criminal offense.

5. Prevention of re-victimization and 
second victimization of a juvenile who 
has previously been a victim of a criminal 
offense.

6. Prevention of recurrence of criminal 
offenses by a juvenile.

7. Protection of the principles of public 
order in the process of administration of 
juvenile criminal justice.

8. Increasing the responsibility and 
professionalism of the competent bodies 
in the administration of juvenile criminal 
justice cases.

9. Guaranteeing educational and 
preventive measures for juveniles who 
commit criminal offenses and ensuring the 
establishment of supervisory mechanisms 
for their implementation.

The scope of application of this code is 
only the administration of justice procedures 
for the juveniles in conflict with the law, as 
well as for juvenile victims and/or witnesses 
of criminal offenses8.

The regulations provided in this Code 
do not include juveniles who commit 
criminal offenses under the age of criminal 
responsibility, against whom criminal 
proceedings are not initiated or, if initiated, 
terminated immediately. In this case, child 
protection structures are set in motion 
and all measures provided by the law on 
the rights and protection of children are 
implemented, in order to provide them with 
the same procedural guarantees, assistance 
and services as for minors in conflict with 
the law/victim or witness, regarding the 
interrogation process and contact with the 
police and prosecution bodies.

This Code also applies to a person 
aged 18 to 21 years, if he is a defendant for 
a criminal offense committed when he was 

a minor, as provided in article 27, point 5, 
“A person over the age of 18, but no more 
than 21 years old, who i accused of having 
committed a criminal offense when he was 
a minor, is tried by the juvenile section” 9.

In juvenile criminal justice proceedings, 
priority is given to alternative measures to 
avoid criminal proceedings. This is done in 
order to achieve the goals and definitions of 
national and international legal provisions 
related to juvenile justice.

As a primary instrument for the 
protection of the rights of juveniles in 
criminal proceedings, are the application 
of alternative measures aimed at avoiding 
the juvenile from criminal proceedings 
or the implementation of restorative 
justice measures. When this assessment 
is made, by each competent body, the 
respective acts reflect the principle that 
the alternative avoidance measure better 
serves the purposes of re-socialization, 
rehabilitation of the juvenile and prevention 
of violations of the law versus placing him 
under criminal responsibility and enforcing 
criminal punishment. 

In order to achieve the aim of respecting 
and protecting the legal rights and guarantees 
of minors, as provided for in national and 
international acts, the competent authorities 
must avoid, whenever appropriate, possible 
and necessary, the initiation of criminal 
proceedings for juveniles in conflict with 
the law.

In this sense, in cases where the purpose 
of education and prevention can be achieved 
through the application of another more 
lenient measure, the arrest, detention or 
imprisonment of the juvenile does not apply.

Measures such as arrest, detention and 
detention of a juvenile should be used only 
as a last resort, for the shortest possible time, 
and are subject to regular periodic review 
by the court.

8 Article 4, Juvenile Criminal Justice Code.
9 Article 27, Juvenile Criminal Justice Code.
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The juvenile, while participating in 
the process, has the right to be heard and 
to express his views, which are considered 
in accordance with his age and level of 
development. The presence of a psychologist 
is mandatory at every stage of criminal 
proceedings with juveniles in conflict with 
the law, as well as during the questioning of 
a juvenile victim or witness, regardless of age 
over or under 14 years of age10.

The presence of the psychologist in 
the process is of particular importance 
for ensuring the psychological support of 
the juvenile and the evaluation of his or 
her evidence in accordance with mental 
development. His presence is intended to 
provide the juvenile in conflict with the law, 
the juvenile victim and / or witness with 
proper questioning and to facilitate his or 
her testimony. The role of the psychologist 
is important to eliminate the intimidation 
or shyness of the juvenile from any stage of 
the process.

In these cases, the courts, during 
the trial, cannot appoint as an expert for 
psychological evaluation of the juvenile, 
the same psychologist, who has been 
a participant in the stages of criminal 
proceedings and trial, in the role of emotional 
supporter of the child.

Conclusion

In conclusion of what was presented 
above, we conclude that the Albanian state 
has taken steps forward, to enable a new 
approach to criminal justice for juveniles, 
their treatment with a special and specific 
code for their treatment in relation to with 
crime and criminal offense. This is a good 
attempt to align with the provisions of the 
United Nations (UN) Convention on the 
Rights of the Child and other international 
standards and norms aimed at the protection 
of minors and the effective protection of the 
best interests of the juvenile.

10 Article 18, Juvenile Criminal Justice Code.
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AbstrAct

Education is a powerful agent of change, and improves health and livelihoods, contributes 
to social stability, and drives long-term economic growth. Education is helps countries 
to transform their education systems to ensure that every girl and boy can get the quality 
education they need to unlock their full potential and contribute to building a better 
world. The Albanian state has drafted supportive policies for the right to education, 
with the help of Save the Children and UNICEF. This scientific research presents 
the reasons for the non-involvement of all in education, shows the steps taken by the 
state and finally suggests the measures that should be taken to have an improvement 
of the situation in which education and children find themselves. Methodology used: 
analysis of statistical data obtained from the Institute of Statistics in Albania, from Save 
the Children and UNICEF; legal treatment of the right to education for children and 
mainly for children from vulnerable groups and those with disabilities; study of policies 
undertaken by the state on the causes that lead to school dropout. These elements help 
in drafting recommendations, which are listed in the last part of the paper. The main 
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Introduction

Since the change of the system, 
from a dictatorial system to a democratic 
system, he has brought to attention their 
fundamental rights and freedoms. This 
was not related to their sanctioning but 
mostly to their efficient use. Our country 
during the years of democracy, during the 
long period of transition has experienced 
rapid developments in the economic, 
social, cultural sphere and certainly these 
have brought developments for better 
or worse in the right to education. The 
right to education of minors is one of the 
fundamental rights, through which we 
seek to improve the well-being of children, 
families, and the formation of worthy 
citizens of society, in the future.

Education is a powerful agent of 
change, and improves health and livelihoods, 
contributes to social stability, and drives 
long-term economic growth. Education is 
helps countries to transform their education 
systems to ensure that every girl and boy 
can get the quality education they need to 
unlock their full potential and contribute to 
building a better world. The Constitution 
of the Republic of Albania sanctions in the 
part of economic and social, cultural, and 
social freedoms and rights:
1.  Everyone has the right to education.
2.  Compulsory school education is 

determined by law.
3.  General public secondary education is 

open to him all.
4.  Vocational and higher secondary 

education may be conditional only by 
aptitude criteria.

5.  Compulsory education, as well as 
general secondary education in public 
schools it is free.

6.  Pupils and students can also be educated 
in non-public schools of all levels, which 
are created and operate in according to 
law.

7.  Autonomy of higher education 
institutions and freedom are guaranteed 
by law (Albanian Constitution, article 
57, 1998)

States Parties recognize the right of the 
child to education and, with a view to right 
to be achieved step by step and based on 
equal opportunities, to special ones:
(a)  Make primary education compulsory 

and free for all;
(b)  Encourage the development of various 

forms of secondary education by 
including general and vocational 
e d u c a t i o n ,  m a ke  t h e m  o p e n 
and accessible for each child and 
take appropriate measures, such 
as establishing free education and 
providing of financial assistance in case 
of need;

(c)  Provide higher education to all, 
according to the abilities of each, with 
all appropriate tools;

(d)  Make information accessible and 
accessible to all children; and school 
and professional orientation;

(d)  Take measures to encourage regular 
school attendance and reduce dropout 
rate.

2. States Parties shall take all appropriate 
measures to ensure that discipline is 
maintained school to be implemented 
in accordance with the human dignity 
of the child and incompliance with this 
Convention.

3. States Parties shall promote and 
encourage international co-operation in 

recommendations are related to the design of policies that suit the needs, cooperation 
and changing the role of psychologists, social workers, teachers, parents, etc.
Key words: education, institution, rights, school.



   55Social Studies  Vol. 15  No. 1

the field of education, to contribute to 
the eradication of ignorance and illiteracy 
everywhere in the world and to facilitate 
the acquisition of scientific knowledge of 
technical and modern teaching methods. 
For this, keep in mind specifically the needs 
of developing countries (Convention on the 
Rights of the Child, article 28, 1990)

This right is also provided in the 
European Social Charter, explicitly:

To ensure the effective exercise of it 
the rights of children and young people to 
grow up in environment which encourages 
the full development of their personality 
and their mental abilities and physical, the 
Parties engage, directly or in cooperation 
with public and private organizations, of 
take all necessary measures suitable for:
1  a ensure that children and young 

people, by given the rights and duties 
of their parents, to take care, assistance, 
education and training for him which 
they need, especially taking measures 
for the creation or maintenance of 
institutions and services sufficient and 
suitable for this purpose;
b  protect children and young people 

from negligence, violence and 
exploitation;

c  provide  spec ia l  protect ion 
and assistance from the state 
for children and young people 
who aretemporarily deprived or 
eventually by family support;

2  to provide education for children 
and young people beginners and 
intermediate free as well encourage 
regular attendance of schools (European 
Social Charter, article 17,1996)

Preschool education has the potential to 
reduce inequalities early in life and create a 
level playing field from the outset for poor/
disadvantaged students. 

Primary school has a strong connection 
with high reading scores in Albania even 
after control of several factors. The quality 

of early education in Albania needs to be 
strengthened and monitored to ensure that 
in Albania to achieve the “effect of preschool 
education” (World Bank Group, 2014).

Research shows that the care of the 
community, society, but also the family 
for return or enrollment in the school of 
the individual, can affect the child that 
he manages to finish qualitatively basic 
education, and not only that. The educational 
level of people affects (UNICEF, 2019): 
economic strengthening of individuals 
themselves, their families and society; the 
health status of individuals and families, 
including their children; relater social 
inclusion and security in the community 
(lower crime rate, etc.)

Data on school attendance

Annual indicators speak of school 
dropouts by his children’s young people 
at different levels of the education system. 
Despite the continuous improvement of 
educational service through strengthening 
of school institutions, reconstruction of 
schools existing and construction of new 
schools with contemporary parameters, 
professional development of teachers and 
leaders of education, etc., other factors, 
mainly economic and social, continue to 
have their radiation in the phenomenon 
of school dropout. To the attention of 
educational institutions, the phenomenon of 
children leaving school without completing 
compulsory education remains. Children, 
who leave school without completing 
compulsory education, enter the dropout 
contingents. But here other categories of 
children are included.

Although the enrollment rate of school-
age children in our country is over 99%, there 
is evidence that many children do not enroll 
in school or fail to complete basic education. 
The reasons why children leave school before 
the end of 9th grade are numerous: pressure 
to contributing to family income, pressure 
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to get married and start a family, pressure 
social from contingents who have dropped 
out of school, family pressure to contribute 
to housework and caring for younger 
siblings or relatives, distance from home to 
school, especially in the lower middle level 
etc. In some extreme cases, abandonment 
of school comes from abused, trafficked, 
or exploited children. Other reasons why 
some children do not enroll in school are: 
disability, migration and extreme poverty 
(UNICEF, 2019: 8)

Regarding dropping out of school 
for compulsory 9-year education results in 
figures of 0.94%. As noted it is a relatively 
low figure. School dropout is a phenomenon 
for children in need and especially Roma. 
Currently in Albania there are about 5000 
Roma children aged 3-16. Registration 
level of children in school at the age set by 
law is low. Only 27% of children image 6 
currently attend first grade. 1 in about 2 
Roma children of school age (6-16years old) 
has dropped out of school. 54% of Roma 
children of compulsory school age (6-16 
years) do not have completed no school 
classes. 43% of Roma children aged 15-16 
are illiterate. The phenomenon becomes even 
more troubling for Roma girls. Decreases in 
attendance schooling of Roma girls after the 
age of 11 are significantly higher than that 
of men (At the age of 12, Roma girls attend 
school 23% less than boys). Children from 
low-income families in remote mountainous 
areas are also a problem, girls in areas 
with backward mentality and other social 
problems (National strategies Albania, 
2009-2013, 2009)

Seen in a general perspective at the 
country level, trends in school attendance 
at the level of pre-university education are 
projected as two dimensional: a) reduction 
in absolute figures of number of students, 
because of decreasing the number of births and 
b) increasing the percentage of participation 
at the highest levels because of the favorable 
policies pursued by the government.

The educational system in Albania is 
experiencing several significant challenges, 
at virtually all levels. First, based on EU 
quantitative and qualitative indicators, 
reforms in the pre-university education 
system during 2009-2013 did not generate 
any substantial performance improvement. 
While enrolment in pre-school education 
institutions failed to achieve total enrolment 
of all children of the 3–5-year age group, 
there was however an increase from 50% 
in 2004 to 81% by 2014. Until 2014, 
enrolment rates were higher for males 
(86.2% male compared to 75.2% female). 
Dropout rates were targeted towards zero 
(school dropout rates in basic education 
in 2009 were 0.46%, whereas in 2012 at 
0.39%); (National strategy for development 
and integration 2015-2020, 2016). 

What are the policies undertaken by the 
states to promote education?

There has been progress in social 
protection, as regards strengthening of 
control over payments, decentralization 
and quality of service. However, certain 
vulnerable groups such as: Roma and 
Egyptian communities, persons with 
disabilities (PWDs) and the elderly are faced 
with difficulties in living conditions, and 
often are subjected to exclusion from health 
care, education and other governmental 
services. Reforms in the Education System 
resulted in improved teaching and learning 
conditions, moving Albania closer to EU 
average indicators. The Internet has been 
installed in all schools thereby significantly 
expanding the possibilities for new 
methods of teaching and learning, but this 
infrastructure is beginning to deteriorate. 
Public expenditures on education are low at 
3% of GDP, and explain in part the fact that 
Albania continues to have gaps in years of 
schooling, enrolment rates at the secondary 
level, the quality of curricula and teaching, 
and in relevance to the economy (National 



   57Social Studies  Vol. 15  No. 1

strategy for development and integration 
2015-2020, 2016) 

Save the Children, in collaboration with 
several other organizations international and 
national operating in the field of education. 
The rights of children with disabilities have 
been committed for several years to improve 
the educational situation of children with 
disabilities and creating equal opportunities 
for education for them.

To gather as many suggestions as 
possible and opinions in building this 
strategies, workshops and consultations 
were held with NGOs active in the field, 
RED / EO in the regions and central 
and local institutions engaged and with 
responsibilities in the right of children with 
disabilities in public education.

Based on the data obtained from the 
questionnaires distributed to 12 Education 
Directorates Regional, in 12 regions of 
the country and in 24 Regional Education 
Offices, children of enrolled in kindergartens 
make up 0.49% of all children enrolled in 
gardens. Children with disabilities attending 
9-year school per year2011-2012 school 
accounts for 0.64% of the total number of 
children who attend 9-year education. The 
figures taken into account are disturbing if 
we refer to the fact that 24.3% of people 
with disabilities do not attend school at 
all, and as observed in the Analytical Study, 
the trend of the spread of disability in 
kindergartens and schools is on the rise(Save 
the children, pg. 7,2013).

The pre-university education system in 
the Republic of Albania, which presupposes 
essential rights and conditions, as far as 
the right to accessibility, full participation, 
and quality education for children with 
disabilities limited, in compulsory and 
preschool education. Article 63, Article 64, 
and Article 65 of this law, clearly fulfill the 
obligations for the development of physical 
and social infrastructure, quality teaching 
process and equipment with didactic and 
auxiliary tools, of curricular reform in the 

direction of teacher training, increase human 
resource capacity in service for students 
with disabilities, program flexibility subject 
and teaching, and other rights for the full 
integration of children with disabilities (Law 
No. 69/2012)

In the case of children with disabilities, 
the issue is not simply about ensuring 
physical access to the schools, but it is also 
about supplementary support (e.g., financial 
assistance, social assistance, transportation 
etc.) for these children and their families 
(and the necessary cross-linkages to social 
inclusion programs).

Challenges of the Albanian state 
to maintain enrollment rates 
in pre-university education

It is important to have legislation for 
the protection of human rights, in line with 
EU legislation and international obligations, 
in particular through: 
(i)  Improved legislation for establishing 

monitoring and tracking mechanisms 
regarding the implementation of all 
human rights conventions ratified by 
Albania; 

(ii) Completing legislation in light of 
the framework law “On Inclusion 
and Accessibility of Persons with 
Disabilities”; 

(iii) Improving legislation on protection 
of  minori t ies  and introducing 
opportunities for their education, in 
line with international commitments 
(National strategy for development and 
integration 2015-2020, 2016)

The main challenges over the 2015-
2020 planning period focus on the need to: 
(1)  Increase and maintain pre-university 

education enrolment rates; 
(2)  Proactively address inclusion, including 

through policies designed not only to 
attract, but also to provide instruments 
to support and facilitate participation of 
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children from vulnerable and socially 
excluded groups (e.g. girls, minorities, 
children with disabilities); 

(3)  Improve overall curricula, the quality 
of education, and professional quality 
of teachers at all levels; and 

(4)  Address deficiencies in educational 
infrastructure and facilities.

The Albanian state in the “National 
Strategy for Development and Integration 
2015-2020”, in pre-university education has 
these strategic objectives:
  Increased pre-school enrollment rates 

(5-6 years old); 
  Maintaining the ratio between the 

number of students finishing basic 
education and those of higher education; 

  Reducing school drop rates in basic 
education; 

  Implementing promoting policies for 
attracting children from vulnerable 
groups.

Conclusions

  The Albanian state has continuously 
made efforts to install in society the 
right to education. This through 
national and international acts in which 
she has participated.

  There have been efforts for equal 
conditions and opportunities for 
children, in matters of education.

  Policies have been developed to include 
children in vulnerable categories in 
education.

  Through policies and strategies, the aim 
is to reduce the number of children who 
do not go to school.

  Statistical data show an unfavorable 
s i tuat ion and problems in the 
implementation of national policies.

  The main reasons for not registering 
children or dropping them out of school 

are related to the implementation of 
policies, family problems, economic 
and social difficulties, etc.

Recommendations

From the analysis of statistical data and 
state policies we understand what the main 
key issues are where we need to intervene:
  Each year it is necessary to prepare 

reports on the number of children who 
have dropped out of school and the 
number of potential dropouts for the 
following school year.

  Lacks the full and functional connection 
of the school with the community as 
an obligation democratic to provide a 
good education for all. 

  The shortcomings in planning e school 
development in all areas, efficient use 
of resources available for development, 
planning and management of the 
annual budget, finding and managing 
additional funds, distribution of quality 
education at all levels, etc.

  Reform of the audit process is required, 
as it mainly remains in the framework of 
financial and administrative control and 
that of control of teaching standards 
and methods.

  A new and correct data entry system is 
needed so that we can have a complete 
design and effective implementation of 
educational policies.

  Over the years there has been a formal 
presence of psychologists and social 
workers in schools, but it has been 
fictitious. A full functioning of these 
functions is needed. 

  Accurate knowledge of the family, 
economic and social situation in 
which the child is, brings an accurate 
assessment of the situation and the 
correct application of measures to be 
taken.
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AbstrAct

This study investigates the long-term consequences of sexual violence and overcoming 
trauma at survivors of sexual violence through educational theatre. Participants in this 
research were 30 women survivors of sexual violence during the war in Kosovo and 
4 women were interviewed, who recounted in details the event of sexual violence and 
their lives after the war. For the quantitative part, three self-report questionnaires were 
utilized, the qualitative part was realized through a semi-structured interview, whereas the 
survivors; stories were transcribed, then used in the theatrical play “QUEENS WITHOUT 
CROWNS” which was part of this study. The first hypothesis, which is directly related 
to the experience of sexual violence and social acceptance, was not resulted as significant, 
however, from interviews were obtained results that confirm the impact of sexual violence 
on the social acceptance of survivors in their walks of life.
The second hypothesis turned out to be confirmed because according to the results 
obtained victims of sexual violence have a high level of post-traumatic stress, whereas the 
data also confirm and third hypothesis that due to stigmatization, survivors are excluded 
and self-excluded from cultural activities. Meantime, as a way to overcome trauma, it has 
been proven that the theatrical performance realized based upon the stories of survivors 
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Given that nearly 20 years have 
passed since the war between 
Kosovo and Serbia, the discussion 

of sexual violence occurred in Kosovo during 
the war remains a sensitive issue for our 
society. As we are talking about a significant 
number of victims of sexual violence during 
the war in Kosovo, it is very important to 
conduct a study through which the stories 
of the victims will be staged. This aims 
to change Kosovo society’s perceptions 
about the victims and provide proper social 
support in overcoming trauma.

Given that a group of Kosovar women 
experienced sexual violence during the war, 
putting on the stage a theatrical play in 
Kosovo is attempt to open new perspectives 
on the consequences that these events had 
on the victims, their feelings and potentially 
provide an overcoming environment 
through the educational theatre.

Given that social acceptance is very 
important, I consider that the realization 
of this study and its subsequent play is a 
new way in our country to hear the voice of 
victims and their stories. This is believed to 
have impact on public so that these stories 
evoke catharsis in them and consequently, 
change the way of their thinking about this 
issue.

Topicality and importance 

Definition of terms: 
Gender-Based Violence 
In 1993 World Helth Organization, the 

Declaration on the Elimination of Violence 
against Women, the first approved definition 
of “gender-based violence” was defined 
as: “Any act of gender-based violence that 
results in, or is likely to result in, physical, 
sexual or psychological harm or suffering 
to women, including threats of such acts, 
coercion or arbitrary deprivations of liberty, 
whether occurring in public or in private 
life.”1

Sexual Violence 
The World Health Organization 

(WHO) adopted a globally recognized 
definition of sexual violence in their “World 
Report on Violence and Health” as: “any 
sexual act, attempt to obtain a sexual act, 
unwanted sexual comments or advances, or 
acts to traffic, or otherwise directed, against 
a person’s sexuality using coercion, by any 
person regardless of their relationship to 
the victim, in any setting, including but not 
limited to home and work”2.

Rape 
The new definition of rape as defined 

in (2007). Any person (“A”) who unlawfully 
and intentionally commits an act of sexual 
penetration with a complainant (“B”), 
without the consent of B, is guilty of the 
offence of rape.

Sexual violence in conflict
In armed conflicts, the breakdown of 

social infrastructures, the disintegration 
of families and communities and the 

has resulted in: reducing the stigmatization of victims and their social acceptance in their 
living and working circle and it has influenced as therapeutic process to victims to overcome 
trauma, it has directly influenced in education of family members towards the path of 
accepting victims, it has raised social awareness among the various spectators present in 
the artistic performance. 
Key words: sexual violence during the war, educational theatre, social acceptance, overcoming trauma

1 United Nations Declaration on the elimination of violence against women. New York : UN, 1993
2 World Health Organization(WHO, 2007b)



   63Social Studies  Vol. 15  No. 1

disruption of responses leave women and 
girls vulnerable to sexual and other forms 
of gender-based violence, including rape 
by combatants and intimate partners 
or acquaintances and, at times, sexual 
exploitation by humanitarian actors.3

The sexual and gender-based violence 
perpetrated against women in conflict and 
humanitarian settings is increasingly being 
reported and documented. This human 
rights and peace and security problem 
has begun to be the focus of international 
attention, with efforts being made to 
prevent its occurrence, to respond to the 
survivors’ needs and to address impunity 
for those responsible.

Sexual violence, known as a weapon of 
war, is used during the war between Kosovo 
and Serbia in 1998-1999. There are no 
accurate statistics on the number of women 
raped during the war in Kosovo, however, 
Human Rights Watch Report reports that 
were 96 victims of sexual violence during 
the war in Kosovo in 1999, only during the 
NATO bombing4.

On the other hand Vulaj Helena Smith 
from “The Guardian” reports that Kosovo 
counts approximately 20,000 victims of 
sexual violence abused also by Serb forces5.

As victims face long-term consequences 
in terms of mental health, interpersonal 
relationships and their functioning in the 
community, these victims often happen to 
be excluded from family circle, social and 
institutional responsibility6. Therefore, it is 
needed to involve victims in socio-cultural 
activities to live a life after the trauma. On 
the other hand, hearing these traumatic 
experiences is a great challenge even for the 

victim itself to go back in time, to recall the 
trauma, and it is extremely necessary for 
Kosovar society to understand their role 
in society, the indisputable right to active 
involvement in the community and their 
further empowerment.

Although sexual violence during the 
war has been reflected through numerous 
studies, in Kosovo there has been a lack 
of their direct involvement in cultural-
theatrical events which according to recent 
researches has shown that it positively 
affects to their psychological well-being. 
There is no information about long-term 
consequences they have faced and their 
role in the community. There is also 
limited information on whether they were 
professionally treated in the immediate post-
war phase in Kosovo and on the mechanisms 
they used to deal with traumatic events, 
therefore, this dissertation will serve first 
and foremost in collective awareness and 
will attempt to document their experiences. 
Simultaneously, it is an educational way to 
overcome experienced trauma. Such a way 
has even proven successful in the prevention 
of sexual rape, so from the studies of 
Christensen, it was found out that through 
theatre is managed to change the social norm 
of violence perception, what is considered as 
prevention of exercising this violence.

Purpose and objectives of the study

This study intends to introduce a new 
form to overcome trauma at victims of sexual 
violence in Kosovo as a therapeutic aim and 
victim’s social acceptance to inform the 
spectator. On the other hand, through this 

3 World Health Organization (WHO,2021)
4 Inger Skjelsbæk,, International Peace Research Institute, Oslo (PRIO), page 2.
5 Helena Smith; “Rape victims’ babies pay the price of war”; “Up to 20,000 women were raped during the 

Kosovo carnage. Now the victims are bearing children fathered by their Serb tormentors. In this harrowing 
dispatch, Helena Smith reports on the awful fate awaiting the offspring of conflict Kosovo: special report”;”The 
Guardian”, 16 April 2000.

6 Hagen, T, K. (2010). The Nature and Psychosocial Consequences of War Rape for Individuals and 
Communities.
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study was aimed to achieve the education of 
family members in accepting the situation 
and traumatic events of the victims.

The objectives of this study are to:
  offer Kosovo a study for the first 

time on the possibility to overcome trauma 
at victims of sexual violence through 
educational theatre,
  decrease the stigma of the victims and 

their social acceptance in the area where 
they are living and working,

  have impact as a therapeutic process 
to the victims to overcome trauma of 
sexual violence experienced during the 
last war in Kosovo,

  have direct impact on education of 
family members towards the path of 
accepting victims,

  raise social awareness among the 
various spectators who attend the 
artistic play in order not to create new 
soldiers of violence, and to support 
the rights of women victims of sexual 
violence,

  have impact in raise of social awareness 
and creation of appropriate support 
policies for victims of sexual violence,

  portray on how sexual violence during 
the war has affected the social circle 
of victims in Kosovo from their 
perspective.

  Raise awareness of the male population 
through educational play to stop this 
phenomenon.

Study hypotheses

1. Victims of sexual violence in Kosovo 
are excluded from their social circle.

2. Theatrical play will have impact to 
the spectators to change their opinion 
about victims of sexual violence.

3. Victims of sexual violence felt 
emotionally supported by the public 

after their events in the theatre were 
visualized.

The family members of the victims have 
changed their perception on traumatic event 
experienced by the victims of sexual violence 
in Kosovo.

Definition of the term ‘education’
The term ‘education’  has been 

interpreted by different people in different 
ways. Some of them refer to it formally as 
the schooling process or lifelong learning. 
Some others refer to it as the acquisition 
of knowledge, skills, and attitudes. Some 
say education is nothing but training the 
people’s minds in special field education 
to bring desired changes. This only shows 
that education does not have a universally 
accepted term. It has different meanings 
with different functions. Analyzing these 
meanings would help us to understand what 
education really is.7

In recent decades, drama has begun 
to take place in elaboration of social issues, 
policies, jurisprudence of a state and as such 
should be considered a successful way of 
dealing with events and circumstances with 
socio-cultural impact.8

Consequently we can consider that 
educational theatre is a term which has 
different meanings for different people, 
and easily can be misunderstood and 
misinterpreted in different linguistic and 
cultural dimensions and formats. From 
the schooling point of view we could say 
that educational theatre is seen as a good 
way of informing and educating young 
students towards a certain social issue which 
has an impact on the age and the current 
circumstances they are facing.

From the spectator’s point of view, 
watching an artistic play made in the 
educational theatre conveys awareness 
messages about certain social issues and has 

7 National Council of Educational Research and Training, 2014
8 Loren Winship, Educational Theater, The sourthern speech journal, published 2009.
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powerful impact on the interrelationship of 
changing thoughts, attitudes, and beliefs 
about certain events.

Social acceptance 
of victims of sexual violence

By listening the voice of women who 
have experienced sexual violence during war 
around the world, society gains insight into 
their divergent impacts that the act leaves on 
the victims, their family, and the relationship 
between them in the future. Making 
theatrical plays that focus on educational/ 
informational programs on physical and 
psychological well-being of women seems to 
have a positive impact on public information 
about such events that affect the woman’s 
life. We must make a special program aimed 
at measuring the long-term impact that 
plays evoke in male adolescents up to their 
maturity phase i.e. become men.

Christensen in an article published 
in 2013 attempted to point out on how 
research can be done to show the impact 
that theatre has on achieving social changes 
and preventing improper education9.

In this article was presented the work 
of the National Institute of Justice in 
which the summary of interventions for 
the prevention of sexual assaults was shown 
and this study managed to conclude that 
theatrical presentations “can simultaneously 
educate and entertain, adapting concerns to 
the interest, vocabularies and attention spans 
to their audiences”.10

Based on the literature read and 
mentioned in some of the above cases 
could be concluded on the importance of 
educational theatre in preventing sexual 
assaults, changing social norms about 
sexuality issues and overcoming traumatic/

emotional conditions if the violence has 
already happened. It is believed that through 
educational theatrical plays the perception 
and mediation on the concept of sexual 
violence will change, at the same time this 
is directly related to the audience ability to 
accept and support every victim of this act. 
It is considered that through educational 
theatre and making of such preventive plays, 
victims of sexual violence will create a social 
support towards overcoming trauma and 
paving the paths towards integration into 
social and cultural organizations in their 
living circle.

Hypothesis testing

1. Victims of sexual violence in Kosovo 
are excluded from their social circle.

This hypothesis has been analyzed 
through the direct survey with victims 
of sexual violence in Kosovo. During the 
interview process is managed to extract the 
following paragraphs which testify social 
exclusion:

“I do not work, earlier before the war I was 
a tailor, and after the war I got married, 
but I could not be hired, I worked around 
4 months, but not anymore… only if they 
knew, how to say, or find out from someone 
that I was raped”.

In another interview there are some 
data that again confirms the exclusion from 
receiving the necessary health care:

“My mother, as I took shower used to say: 
Don’t you dare to speakabout it, otherwise 
you will have no life to live. Then I got a 
stomach ache and back pain. My mother did 

9 M. Candace Christensen, Using Theater of the oppressed to prevent sexual violence on college campus. 
First Published September 20, 2013.

10 M. Candace Christensen,Using Theater of the oppressed to prevent sexual violence on college campus.
First Published September 20, 2013.
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not let me go to see the doctor, because may 
be found out about me, so I had to endure 
the pain. I was really bad!”

In the next interview could be confirmed 
a case of family exclusion, followed by 
divorce, due to inability to have a baby:

“After the war I went to the doctor, because I 
could not get pregnant and the doctor told to 
my husband that is very hard to get pregnant 
due to the poor abortion treatment that I had.
From that moment my husband’s love 
towards me was growing colder, because 
I cannotget pregnant, because he wanted 
to create a family, but he noticed that this 
is impossible with me. Up to 2002, our 
relationship continued somehow, afterwards 
he wanted to marry someone else with 
whom would create a family, so finally, we 
divorced! ”

Another case proves the social non-
acceptance from her neighbors, whereas her 
husband was the biggest support:

“My husband supported me a lot, helped 
me… My husband found me an organization 
where I could work, to get rid of the 
trauma… While walking down the street, 
people used to say ‘, Look at this whore’… 
Oh, my God, it was so hard to me… ”

2. The theatrical play will have 
impact to public to change opinion about 
the victims of sexual violence.

The spectators who attended the 
theatrical play “QUEENS WITHOUT 
CROWNS” have testified that after the play 
they have changed their minds about the 
survived women: 

“A real reflection of the horror experienced 
and survived by the dramatic events that 
took place during the war, sad and creepy 
experiences of Albanian women/ mothers/ 
sisters”.

“Creepy experiences to the bone. Painingthe 
soul and feeling of smallness in front of these 
live heroic emblems. ”

One of the spectators talks about the 
goal that he put himself after watching the 
play.

F.S.: “I fought for the freedom of Kosovo, 
now I swear I will fight for these survived 
women to remove the stigma from them.”

Another spectator reaction speaks 
about the prejudice that he had earlier 
towards the victims of sexual violence during 
the war in Kosovo:

F.H.: “I have cried all the time during the 
play, I often felt guilty, because… (cries…), 
I had bad opinion about these women, I 
thought that they tried to show themselves, 
but today when I saw them in the play, in 
contrary, they were trying to hide, resist, 
scream, all wearing long jackets, trying to 
hide the fact that are girls, I feel very sorry 
for that 11-year-old girl, it wasnother fault…
“I’m sorry that I had a bad opinion about 
you… I did not notice this reality, I grew 
up hearing all kinds of talk from people, the 
truth is totally different, and it’s very bitter, 
painful and unforgivable! ”

3. Victims of sexual violence were felt 
emotionally supported by the public after 
their events in the theatre are visualized.

Victims of sexual violence have 
confirmed at mostly the hypothesis:

A: “I have cried all the time of the play, but 
at the same time I saw other people around 
me crying as well, for what they were seeing 
in the play, and I saw people sharing their 
feelings with the “actresses/ victims” in what 
they were experiencing… For the first time 
in my life I saw men crying continuously, 
some of them secretly wiped the tears to 
remain unnoticed… By God, I somehow felt 
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relieved when around me were others crying 
about something we have experienced, they 
felt pain just for us!”

 A: “We really need to have these kinds 
of plays, although it’s difficult to meet 21 
years after with rape perpetrators, with our 
screams, with our pain, but on the one hand 
I was relieved while crying and for a moment 
I forgot myself and felt pain for other women 
about whom I never thought of, because I 
believed it only happened to me! ”

Another victim was interviewed 
after the play, and she speaks in another 
dimension:

B: ““It’s a mixed feeling but is very good 
that play was put on stage, let them see and 
understand what they have done to us, how 
they have beaten us, raped us, burned us, 
stabbed us, someone should tell our society, 
government how it was, to make them to 
feel sorry and thinking that they have forgot 
us and they think that we have forgotten our 
pain. We still have trauma, but what hurts us 
more is that nobody cares, they left us aside.”

One of the victims confirms that 
Kosovo leaders are not dealing with these 
victims:

B: “It’s a mixed feeling but is very good 
that play was put on stage, let them see and 
understand what they have done to us, how 
they have beaten us, raped us, burned us, 
stabbed us, someone should tell our society, 
government how it was, to make them to 
feel sorry and thinking that they have forgot 
us and they think that we have forgotten our 
pain. We still have trauma, but what hurts us 
more is that nobody cares, they left us aside..”

Another case confirms the feeling of 
importance of being in the same place with 
the public:

N: “I saw in public that everyone cried and 
were horrified of what they saw in the play, 
I said to myself… how we could cope with 
all this rape…”

L: “I stayed in the play until the moment 
when the actresses/ soldiers jumped from the 
stage to the public, I was afraid they would 
catch me, so I left the play…”

4. The victim’s family members have 
changed their perception on traumatic 
events that victims of sexual violence in 
Kosovo were faced.

One of the family members of the 
victim of sexual violence during the last war 
in Kosovo said after the play:

M.H.: “I knew that they have suffered, 
abused, but I didn’t know that they have 
suffered so much!!! I would never believe, 
I never knew what happened to our women 
(shocked).

Another victim’s family member who 
attended the play commented:

F.L.: “We have never understood them... 
never supported them ... often cursed these 
poor women ... they do not deserve to be 
treated, as we have treated them. They did 
not want this to happen either … we saw 
what they did to them”

S.P.: Another victim’s family member 
emotionally quoted about the play:

“I do not know what to say after what I 
saw ... it’s very difficult even for us as family 
members, we have accepted all victims. It was 
the war. What could have to do. But to see 
again the horror happened, it is very difficult, 
but... I hope this will raise our awareness”.
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Conclusion:

This scientific research gives an 
opportunity to overcome trauma of women 
raped during the war in Kosovo in ‘99, by 
staging a theatrical play based upon true 
stories of survived women of sexual violence 
during the war in Kosovo.
  In Kosovo society is a good opportunity 

that through theatre to reduce the 
stigma towards target groups, in this 
case victims of sexual violence during 
the war in Kosovo.

  Educational theatre is a new form in 
Kosovar culture, as such; this research 
provides a direct impact on the life of 
the Kosovar public.

  The empirical way followed in this 
research has provided valuable statistical 

data for other researchers who will 
continue to work in this topic.

  Through this scientific research, 
the public, institutions, media, 
organizations, legal representatives, 
civil society, professionals in various 
fields, have had the opportunity to hear 
exclusive visualized stories in the theatre 
in Mitrovica.

  This research will serve to advocate for 
women’s rights, to build self-confidence 
and their psychological well-being, 
through the emotional support provided 
by educational theatre in this case.

  Is introduced the path on which the 
stage work was built.

  As empirical  evidence, photos, 
interviews, video play, inter-professional 
collaborations were used.
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Përmbledhje

Përmirësimet e fundit në kuadrin ligjor dhe politikave tregojnë për një angazhim e vullnet 
politik për parandalimin dhe trajtimin e çështjeve të dhunës në familje dhe dhunës ndaj grave 
dhe vajzave në Shqipëri. Pavarësisht këtyre përmirësimeve, të dhënat e studimet të ndryshme 
raportojnë një prevalencë të lartë të dhunës ndaj grave në Shqipëri, si edhe rekomandojnë që 
të shtohen përpjekjet për të adresuar dhunën ndaj grave përmes mekanizmave ndër-sektorialë 
në nivel vendor, përmes ofrimit të më shumë shërbimeve, si edhe rritjes së përgjegjshmërisë 
së institucioneve për të zbatuar kuadrin ligjorë në praktikë. Qëllimi i këtij artikulli është që 
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Kuadri ndërkombëtare, 
kombëtar ligjor dhe i politikave 
që i përgjigjen dhunës në familje 
dhe dhunës ndaj grave në Shqipëri

Dhuna ndaj  grave dhe vajzave 
konsiderohet edhe si shkak, edhe si pasojë 
e pabarazisë gjinore në shoqëri. Ajo është 
shkelje e të drejtave të njeriut dhe përbën 
një pengesë të fortë për pjesëmarrjen e plotë 
të grave dhe vajzave në shoqëri. Është një 
problem social me përmasa të gjera, që i ka 
rrënjët në qendrimet historike paragjykuese 
e diskriminuese ndaj grave dhe vajzave, 
mentalitetin patriakal e trajtimin e grave e 
vajzave si pronë, të cilave ju shtohen një sërë 
faktorësh ekonomikë, sociale e kulturorë. 
Kompleksiteti i këtij problemi, përhapja 
dhe ndikimi që ka në familjet dhe shoqërinë 
tonë, përbën një çështje që kërkon vëmendje 
dhe trajtim të vazhdueshëm nga të gjitha 
institucionet e në të gjitha nivelet.

Dhuna ndaj  grave dhe vajzave 
( D H N G V )  n d i ko n  d re j t p ë rd re j t 
në shëndetin, dinjitetin, sigurinë dhe 
mirëqënien e tyre. Kur kjo dhunë ushtrohet 
në mënyrë sistematike, ka pasoja afatgjata, 
jo vetëm te gratë dhe vajzat, familjet e 
tyre e komunitet ku jetojnë, por edhe 
në kontributin e tyre në ekonominë e 
zhvillimin e vendit. Pasojat e dhunës me 
bazë gjinore mund të jenë shkatërruese për 
viktimat dhe për shoqërinë në tërësi. Njohja 

e këtij problemi, nivelit të përhapjes dhe 
ndikimit që ka në shoqërinë tonë, është hapi 
i parë për të reaguar dhe pergjigjur, duke 
shtuar përpjekjet për t’i dhënë fund dhunës 
ndaj grave dhe dhunës në familje.

Shqipëria ka ratifikuar në vitin 1993 
Konventën për Eliminimin e të gjitha 
Formave të Diskriminimit ndaj Gruas, 
një nga konventat më të rëndësishme 
kundër diskriminimit gjinor në çdo fushë. 
Platforma për Veprim e Pekinit (1995) 
është një nga angazhimet madhore të 
shtetit shqiptar në fushën e barazisë 
gjinore, të drejtave të grave, pjesëmarrjes 
dhe fuqizimit të tyre. Në tërësinë e tij, 
kuadri ligjor ka pësuar ndryshime dhe 
përmirësime, që prekin pothuajse të gjitha 
fushat prioritare të Platformës për Veprim 
të Pekinit. Gjithashtu, Axhenda 2030 dhe 
Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm 
e konsiderojnë dhënien fund të dhunës 
ndaj grave dhe vajzave, si një përparësi 
themelore për të arritur barazi gjinore dhe 
zhvillim të qëndrueshëm. 

Ndërkohë që, Konventa e Këshillit të 
Evropës për Parandalimin dhe Luftimin 
e Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në 
Familje (Konventa e Stambollit), është 
pjesë e sistemit ligjor shqiptar nga data 
1 gusht 2014. Shqipëria ishte vendi i 
dytë, anëtar i Këshillit të Evropës, që e 
ratifikoi këtë Konventë pa paraqitur asnjë 
rezervë. Qeveria e Shqipërisë i ka paraqitur 

të prezantojë një analizë të kuadrit ligjor të përmirësuar në këto vitet e fundit, sfidat dhe 
arritjet e mekanzimit të koordinimit të dhunës në nivel vendor dhe qasjen në shërbimet e 
kujdesit shoqëror që kanë viktimat e dhunës në familje. Janë zhvilluar intervista cilësore 
me aktorë të ndryshëm lokalë dhe qëndrorë, si edhe përfaqësues të shoqërisë civile për të 
sjellë përvojat, praktikat e sfidat në punën me gratë dhe vajzat e dhunuara. Kompleksiteti i 
dhunës në familje dhe dhunës ndaj gruas, kërkon strategji e ndërhyrje multidisiplinare, pra 
ku duhet të kontribuojnë një sërë profesionistësh. Mekanizmat e koordinuar të referimit të 
rasteve të dhunës në familje në nivel vendor, duhet të rrisin koordinimin mes institucioneve 
pjestare dhe për më tepër, të rrisin efektivitetin e tyre. Sfida më e madhe mbetet zbatimi 
në praktikë i legjislacionit të përmirësuar.
Fjalë kyçe: dhunë me bazë gjinore, dhunë në familje, mekanizëm referimi, shërbime sociale
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Komitetit GREVIO1 - në vitin 2017 
raportin e parë mbi zbatimin e Konventës 
së Stambollit.

Shqipëria ka miratuar një kuadër të 
fortë legjislativ për të trajtuar dhunën në 
familje në fushën e të drejtës civile dhe atë 
penale (Council of Europe, 2017). Në vitet e 
fundit ka pasur zhvillime pozitive lidhur me 
hartimin apo përmirësimin e legjislacionit 
kundër dhunës në familje. Ligji 47/2018 “Për 
disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9669, 
datë 18.12.2006 “Për masa ndaj dhunës në 
marrëdhëniet familjare”, i cili përmbushi 
rekomandimet e dhëna nga Komiteti 
CEDAW (2016) dhe nga GREVIO (2017) 
ka forcuar masat mbrojtëse dhe procedurale 
për një përgjigjje më efektive ndaj dhunës në 
familje dhe mbrojtjen e viktimave, përmes 
lëshimit të Urdhërit për Masat Paraprake të 
Mbrojtjes së Menjëhershme, i paraprirë nga 
vlerësimi i riskut, për çdo rast që trajtohet. 
Për herë të parë, mbrohen gratë dhe vajzat në 
marrëdhënie intime, pa pasur lidhje formale 
me dhunuesit, si martesa ose bashkëjetesa. 
Ligji u ndryshua edhe në tetor 2020, duke 
saktësuar masat për largimin e dhunuesit 
nga banesa dhe kthimin me mbarimin e 
afatit të UMM/UM, programet specifike të 
rehabilitimit për dhunuesin, duke urdhëruar 
të marrë pjesë në programe psikosociale 
dhe/ose në programe të aftësimit prindëror. 
Ligji parashikon dhe detyrimin e titullarit të 
strukturës përgjegjëse të Policisë së Shtetit 
të lëshojë urdhrin për masat paraprake për 
mbrojtjen e menjëhershme, në çdo rast kur 
konstaton se është ushtruar dhunë, kur në të 
gjithë vendin ose në një pjesë të territorit të 
tij janë vendosur masat e jashtëzakonshme si 
edhe parashikimin se gjatë gjithë periudhës 
së zgjatjes së masave të jashtëzakonshme, 
në kërkesën drejtuar gjykatës për vlerësimin 
e masave paraprake të mbrojtjes, të marra 
përmes urdhrit për masat paraprake për 

mbrojtjen e menjëhershme, policia duhet 
t’i kërkojë gjykatës lëshimin e urdhrit të 
mbrojtjes, pa kërkuar paraprakisht nxjerrjen 
e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes.

Edhe ndryshimet në ligjin nr. 35/2020 
“Për një ndryshim në ligjin nr. 7895, datë 
27.01.1995, “Kodi penal i Republikës 
së Shqipërisë”, i ndryshuar, konsistojnë 
në kriminalizimin e dhunës psikologjike, 
mbrojtjen e personave në lidhje ose ish-
lidhje intime me autorin e veprës penale, 
dhe që harmonizon përmbajtjen e këtij neni 
me nenin 3 të Konventës së Stambollit dhe 
ndryshimet në ligjin për dhunën në familje. 
Gjithashtu ligji parashikon ashpërsimin 
e dënimeve për disa figura të kësaj vepre 
penale.

Ligji nr, 121/2016 “Për shërbimet e 
kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë, 
është një ndër aktet më të rëndësishme 
ligjore për mbrojtjen sociale të fëmijëve dhe 
familjeve në situata të vështira, përfshirë ata 
në situata shfrytëzimi apo situata të tjera 
ekstreme. Ligji ka për qëllim “përcaktimin 
e rregullave për sigurimin dhe ofrimin e 
shërbimeve të kujdesit shoqëror, të cilat 
ndihmojnë në mirëqenien dhe përfshirjen 
shoqërore të individëve e të familjeve 
që kanë nevojë për kujdes shoqëror”. 
Administrimi i shërbimeve shoqërore 
bëhet në bazë të parimeve universale si: 
parimit të universalitetit, drejtësisë sociale, 
mbështetjes shoqërore, deinstitucionalizimit, 
mosdiskriminimit, etj. Një nga grupet 
që parashikon ligji që të përfitojnë 
shërbime janë dhe viktimat e dhunës në 
familje. Tipologjia dhe disponueshmëria 
e shërbimeve shumëdisiplinore për të 
mbijetuarat e dhunës në familje në nivel 
vendor raportohet që vazhdon të jetë e 
kufizuar dhe e nënfinancuar, pavarësisht 
se ka përpjekje të dukshme nga disa bashki 
për të përmirësuar disponueshmërinë e 

1 Grupi i ekspertëve për masat kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje (GREVIO) është një 
organ i pavarur monitorues për të drejtat e njeriut me mandatin për të monitoruar zbatimin e Konventës së 
Këshillit të Evropës për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje.
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shërbimeve në terren sa u përket strehëzave 
të emergjencës, strehimit afatgjatë, 
shërbimeve rehabilituese psiko-sociale dhe 
fuqizimit ekonomik të grave.

Në ligjin nr. 22/2018 “Për strehimin 
social” parashikohet që njësia e vetëqeverisjes 
vendore, në përzgjedhjen e individëve/
familjeve përfituese, për hartimin dhe 
miratimin e sistemit të pikëzimit të bazohet 
në disa kritere ku përfshihen edhe kushtet 
social dhe ku një nga grupet që përcaktohet 
me përparësi janë dhe viktimat e dhunës 
në familje. Viktimave të dhunës në familje 
ju jepet përparësi edhe në subvencionimin 
e qirasë sipas sistemit të pikëzimit. Edhe 
nga programi i përmirësimit të kushteve 
të banimit, si dhe nga programi i ndërtimit 
të ri përfitojnë familjet/individët, të cilëve 
u mungon një strehim i përshtatshëm dhe 
viktimat e dhunës në familje kanë përparësi 
në trajtimin me këtë program. 

Në përmbushje të rekomandimeve të 
GREVIO për Shqipërinë është ngritur prej 
Dhjetorit 2018 dhe funksionon Qendra e 
menaxhimit të krizës për rastet e dhunës 
seksuale LILIUM. Gjatë vitit 2020 numri 
i përfituesve të Qendrës LILIUM është 21 
raste. Pavarësisht shërbimeve të ofruara për 
viktimat e dhunës në familje, nevojitet të 
vijojë ngritja dhe funksionimi i shërbimeve 
sa më pranë vendbanimit të viktimave të 
dhunës në familje. Kjo kërkon marrjen e 
masave me qëllim buxhetimin e shërbimeve 
sociale për viktimat e dhunës në familje nga 
njësitë e vetëqeverisjes vendore. 

Aktet nënligjore të ligjit nr.111/2017, 
“Për ndihmën juridike të garantuar nga 
shteti” kanë hapur rrugën për rritjen e 
numrit të përfitueseve viktima të dhunës 
në familje që përfitojnë ndihmë juridike 
falas. Këto akte realizojnë mbrojtjen e 
posaçme për viktimat e dhunës në familje 
në cilësinë e kategorive të veçanta. Ato 
përfitojnë ndihmë juridike falas, pavarësisht 
të ardhurave apo pasurive të tyre. Edhe 
viktimat e abuzuara seksualisht apo 
viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore 

janë subjekte përfituese të ndihmës juridike 
të garantuar nga shteti pavarësisht të 
ardhurave apo pasurisë. Një mbrojtje 
të veçantë ky ligj e ofron për viktimat e 
dhunës në moshë të mitur (QNL, 2020). 
Në disa bashki janë ngritur shërbimet e 
ndihmës juridike falas pas miratimit të ligjit 
për ndihmën juridike falas për kategoritë 
e veçanta ku përfshihen edhe viktimat e 
dhunës në familje me qëllim garantimin e 
aksesit të barabartë të të gjithë individëve 
në sistemin e drejtësisë. 

Gjatë vit i t  2020 janë miratuar 
Procedurat Standarte të Veprimit (PSV) 
për punonjësit e shëndetësisë (nr.102, datë 
21.02.2021 dhe të shërbimeve të përkujdesit 
shoqëror (nr.100, datë 21.02.2021) për 
trajtimin e rasteve të dhunës në familje 
dhe dhunës me bazë gjinore, në kuadër të 
bashkëpunimit si anëtarë të MKR-ve. Për 
punonjësit e shëndetësisë u miratuan dhe 
PSV për zvogëlimin e rrezikut të përjetimit 
të dhunës me bazë gjinore në situata të 
emergjencave civile. Përdorimi i PSV-ve 
rrit efektivitetin e funksionimit të MKR-ve. 
Gjithashtu u miratuan dy protokolle për 
menaxhimin e rasteve të dhunës në familje 
nga anëtarët e MKR-ve. Protokolli i parë 
kishte për qëllim të standardizonte veprimet 
që do të kryhen nga të gjithë anëtarët e MKR-
së për të garantuar reagim të menjëhershëm, 
të plotë dhe përgjegjës. Protokolli i dytë 
kishte për qëllim të ndihmonte autoritetet 
vendore të nivelit të bashkisë, anëtarët e 
MKR-së përgjegjës për parandalimin dhe 
administrimin e rasteve të dhunës në familje, 
dhe veçanërisht anëtarët e Ekipit Teknik 
Ndërdisiplinor për të trajtuar në mënyrë 
të përshtatshme rastet e dhunës në familje 
përgjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore për 
shkak të pandemisë COVID-19. Protokollet 
më pas u ndanë tek 61 bashkitë në vend, 
për miratim nga Komitetet Drejtuese të 
MKR-ve. Koordinatorët vendorë të dhunës 
në familje në të gjitha bashkitë e vendit janë 
trainuar (online) për t’i njohur dhe zbatuar 
këto protokolle.
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N ë  d h j e t o r  2 0 2 0  p r o k u r o r i 
i përgjithshëm nxorri një udhëzim të 
përgjithshëm për “Hetimin dhe ndjekjen 
penale efektive të veprave penale kundër 
dhunës ndaj grave, dhunës në familje dhe 
dhunës me bazë urrjetje”. Ky udhëzim 
ka për qël l im unif ikimin e masave 
procedurale në prokuroritë me juridksion 
të përgjithshëm që hetimet dhe ndjekja 
penale në çështjet për vepra penale kundër 
dhunës ndaj grave dhe dhunës me bazë 
urrejtje të jenë: në afate optimale të 
shpejta, eficente, dhe me kërkesa për masa 
dënimi efektive, proporcionale e frenuese, 
që të kontribuojnë në parandalimin e 
përgjithshëm dhe të posacëm të autorëve 
të këtyre formave sensitive të kriminalitetit 
ndaj viktimave gra.

Disa të dhëna lidhur 
me dhunën ndaj grave 
e dhunën në familje 

Pavarësisht, ndryshimeve ligjore dhe 
politikave të ndërmarra, sërish dhuna 
ndaj grave e vajzave, vijon të jetë një 
shqetësim serioz në shoqërinë shqiptare. 
Veç kompleksitetit të problemit, ndikon 
edhe fakti se dhuna ndodh shpesh brenda 
shtëpisë, aty ku mendohet që familja duhet 
të jetë e sigurtë.

Duke ju referuar studimit të INSTAT, 
2018, 1 në 2 apo 52,9% e grave të moshës 
18-74 vjeç kanë përjetuar “ndonjëherë” një 
apo më shumë nga pesë llojet e ndryshme 
të dhunës, gjatë jetës së tyre (dhunë nga 
partneri intim, dhunë gjatë marrëdhënies 
dashurore, dhunë nga jopartneri, ngacmim 
seksual dhe/ose përndjekje). Po kështu, 
se 1 në 2 apo 52,2% e grave të moshës 
18-74 vjeç mendonin se të gjithë apo 
shumica e njerëzve në komunitet besojnë 
se dhuna midis burrit dhe gruas është një 
çështje private dhe se të tjerët nuk duhet të 
ndërhyjnë (INSTAT, 2018). 

Të dhënat statistikore të Policisë së 
Shtetit tregojnë se në vendin tonë ka një 

rritje të rasteve të dhunës në familje. Vihet 
re një tendencë për rritjen e vazhdueshme 
të numrit të rasteve të regjistruara të dhunës 
në familje nga 1.998 raste në vitin 2010 deri 
në 4.951 raste në vitin 2018. 

Nga të  dhënat  e  Drejtor isë  së 
Përgjithshme të Policisë së Shtetit, gjatë 
per iudhës  01.01.2020-31.10.2020 
rezultojnë 1289 vepra penale për dhunë 
në familje bazuar në nenin 130/a të kodit 
penal krahasuar me 1146 vepra penale për 
të njëjtën periudhë të vitit 2019. Autorë 
të arrestuar për veprën penale 130/a janë 
532 krahasuar me 454 autorë për të njëjtën 
periudhë të vitit 2019.

Edhe të dhëna nga OJF-të tregojnë 
rritje të raportimeve të dhunës në familje; 50 
raste të mbijetuara nga dhuna mbështetur 
nga Qendra e Nismave Ligjore në kuadrin 
e një granti emergjent vetëm për periudhën 
Shtator-Nëntor 2020, Linja e Këshillimit 
116-117 ndan rritje të thirrjeve me 60%. 
Sipas Raportit mbi gjendjen e kriminalitetit 
për vitin 2019 (publikuar në Mars 2020), 
të Prokurorit të Përgjithshëm, vepra penale 
e dhunës në familje përbën rreth 92.1% të 
veprave penale të parashikuara nga Seksioni 
IX “Vepra penale kundër fëmijëve, martesës 
dhe familjes” kundrejt 89.6% të vitit 2018 
(Prokurori Përgjithshëm, 2020).

Raporti i BE-së i vitit 2018 për 
Shqipërinë, gjithashtu, pranon prevalencën 
e lartë të dhunës ndaj grave në Shqipëri 
dhe rekomandon që të shtohen përpjekjet 
për të adresuar dhunën ndaj grave përmes 
mekanizmave ndër-sektoriale dhe vendore 
të koordinimit, të ofrohen më shumë 
shërbime për gratë dhe të përmirësohet 
aksesi i tyre në drejtësi. 

Për më tepër, Raporti i Progresit i BE-
së 2019 për Shqipërinë ritheksoi nevojën 
për të përmirësuar më tej mekanizmat 
institucionale për mbrojtjen e viktimave të 
dhunës në familje, garantimin e barazisë 
gjinore dhe sigurimin e shërbimeve 
minimale shëndetësore dhe shoqërore, 
veçanërisht në nivel vendor (KE, 2018).
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Anketimi i realizuar nga OSBE-ja, në 
mars të vitit 20192, si pjesë e një projekti të 
zbatuar në Europën Juglindore dhe Lindore, 
nxori në pah të dhëna shqetësuese për 
dhunën ndaj grave dhe vajzave në Shqipëri. 
Studimi arrin në tre përfundime kryesore. 
Së pari, se “normat dhe qëndrimet kulturore 
në Shqipëri mbështesin bindjen e grave ndaj 
burrave, dhe dhuna seksuale në marrëdhëniet 
intime partnere pranohet gjerësisht. Shumë 
gra në Shqipëri besojnë se gratë duhet t’i 
binden burrave të tyre, dhe dhuna seksuale 
brenda marrëdhënieve intime konsiderohet 
e përhapur dhe normale. Këto besime 
kontribuojnë në një mjedis ku dhuna ndaj 
grave tolerohet”. Së dyti, “dhuna ndaj grave 
është e raportuar më pak, dhe gratë nuk 
kanë qasje të vazhdueshme në shërbime ose 
mbrojtje. Mekanizmi kombëtar i referimit 
është një hap në drejtimin e duhur për të 
adresuar këto pengesa, por duhet të bëhet 
më shumë në zhvillimin e kapacitetit të 
plotë të këtij sistemi”. Së treti, “mangësi 
në legjislacion, në zbatimin e tij dhe në 
mbledhjen e të dhënave”. 

Pandemia dhe ndikimi saj në dhunën 
ndaj grave e dhunën në familje 

Pandemia ka thelluar më shumë 
pabarazitë, duke ekspozuar dobësitë në 
sistemet sociale, politike dhe ekonomike. Në 
të gjitha sferat, nga shëndeti në ekonomi, 
siguria tek mbrojtja sociale, ndikimet e 
COVID-19 për gratë dhe vajzat janë më 
të mëdha. Ndërsa pandemia COVID-19 
thellon stresin ekonomik dhe shoqëror e 
reflektuar kjo me lëvizje të kufizuar dhe masa 
të izolimit shoqëror, dhuna me bazë gjinore 
shpesh rritet gjatë situatave të krizës dhe 
shërbimet për të mbështetur të mbijetuarit 
bëhen të paarritshme (Gjermeni & Agolli, 
2021). 

Gjatë pandemisë aktuale, ndërsa 
njerëzit kanë kaluar më shumë kohë në 

izolim shtëpiak, duke u përballur me stresin 
shtesë siç janë mbyllja e shkollës, rritja e 
barrës së kujdesit për fëmijët e të moshuarit, 
kufizimet financiare, gratë dhe fëmijët 
rrezikojnë të përjetojnë nivele më të larta të 
dhunës. Që nga shpërthimi i COVID-19, 
të dhënat dhe raportet që dalin nga ata në 
vijat e para të ofrimit të shërbimeve, kanë 
treguar se të gjitha llojet e dhunës ndaj 
grave dhe vajzave, veçanërisht dhuna në 
familje, është intensifikuar. Para fillimit të 
pandemisë 243 milion gra dhe vajza, të 
moshës 15-49 vjeç përjetuan dhunë seksuale 
dhe / ose fizike nga një partner intim gjatë 
vitit të kaluar. Që nga pandemia, dhuna ndaj 
grave, veçanërisht dhuna në familje është 
intensifikuar (UN WOMEN, 2020). Ndërsa 
pandemia COVID-19 ka thelloi stresin 
ekonomik dhe social së bashku me lëvizjen 
e kufizuar dhe masat e izolimit social, 
dhuna me bazë gjinore u rrit në mënyrë 
eksponenciale. Jo më kotë, dhuna ndaj 
grave e vajzave në përiudhën e pandemisë u 
konsiderua si “pandemia hije”, pikërisht për 
përmasat që mori dhe ndikimin që pati tek 
gratë dhe vajzat, duke shënuar dhe rritje të 
rasteve të humbjes së jetës së tyre.

COVID-19 theksoi boshllëqet në 
adresimin e DHF para pandemisë. MKR 
kanë vijuar menaxhimin e rasteve të dhunës 
në familje edhe gjatë situatës së pandemisë 
së krijuar nga COVID-19. MKR-të në disa 
bashki të vëndit kanë menaxhuar mjaft 
raste në nivel Bashkie për vitin 2020. MKR 
e ngritura dhe funksionale në bashkitë e 
vendit kanë përshtatur punën e tyre duke 
organizuar mbledhjet e Ekipeve Teknike 
Ndërdisiplinare (ETN) dhe Komitetet 
Drejtuese të MKR-ve on line. Megjithatë, 
në disa prej tyre, menaxhimi i rasteve të 
dhunës në familje gjatë situatës së krijuar 
nga COVID-19 ka rezultuar sfidues për 
MKR-në në lidhje me një qasje të re dhe të 
përshtatur me situatën, ofrimin e shërbimeve 
psiko- sociale dhe ligjore on line, përdorimin 

2 Studimi më i fundit i OSBE (2019) mbi dhunën ndaj grave në Shqipëri.
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3 Letër e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë. Policia e Shetit Tirane (2021) https://mb.gov.al/wp-content/
uploads/2021/02/MASAT-DHE-ADRESIMI-I-PROBLEMATIKAVE-T%C3%8B-DHUN%C3%8BS-
N%C3%8B-FAMILJE.pdf

e platformave on line (QNL, 2020). Po 
kështu, në prill 2020 u miratua protokolli 
i funksionimit të strehëzave në situatën e 
COVID-19, për zbatimit e të cilit u zhvillua 
trajnim online me punonjës të strehëzave 
dhe koordinatorët vendore të bashkive ku 
ekziston shërbimi (MSHMS, 2020). 

Gjatë situatës së pandemis COVID-19 
ka patur dhe praktika të mira të punës së 
MKR-ve në nivel vendor. Disa nga arritjet 
e Mekanizmave të Koordinuar të Referimit 
u evidentuan në menaxhimin e rasteve edhe 
gjatë situatës së pandemisë, ndërgjegjësimin 
e komunitetit dhe të rinjve në shkolla, 
ngritjen e strehëzave të emergjencës për 
viktimat e dhunës në familje, trajtimin e 
rasteve on line nga ekipi bërthamë i ETN-së 
gjatë pandemisë, vijueshmërinë në ofrimin 
e shërbimeve sociale, bashkëpunimin më të 
mirë polici-koordinator vendor në kryerjen 
e vlerësimit të riskut (QNL, 2020). 

Me miratimin e Aktit Normativ Nr.9 
datë 25.03.2020 ‘‘Për marrjen e masave të 
veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, 
gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë 
së shkaktuar nga COVID- 19” u përcaktua 
shprehimisht zhvillimi i seancave gjyqësore 
në çështjet familjare me objekt masat 
mbrojtëse ndaj dhunës në marrdhëniet 
familjare. Bazuar në këtë akt Gjykatat e 
Rrethit Gjyqësor në të gjitha bashkitë gjatë 
pandemisë Covid-19 zhvilluan seanca në 
lidhje me Urdhrat e Mbrojtjes dhe Urdhrat 
e Menjëhershëm të Mbrojtjes (UM/UMM) 
dhe vërtetimet e tyre, duke i konsideruar si 
çështje me natyrë të ngutshme të vlerësuara 
rast pas rasti nga gjyqtari. 

Gjithashtu paralelisht, Drejtori i 
Përgjithshëm i Policisë së Shtetit ka 
lëshuar një letër- porosi datë 25.03.2020 
“Për vlerësimin maksimal dhe shtim të 
vëmendjes ndaj rasteve të dhunës në familje, 
gjatë kohës së kufizimit të lëvizjeve dhe 

zbatimit të masave për parandalimin e 
përhapjes së COVID19”3.

Mekanizmat përgjegjës 
për menaxhimin dhe riintegrimin 
e të mbijetuarave të dhunës 
në familje dhe dhunës ndaj grave

Shkalla e përhapjes dhe kompleksiteti 
i dhunës ndaj grave e dhunës në familje 
ka treguar se nuk ka zgjidhje uniforme 
apo të njëjta, në të gjitha vendet e botës. 
Përvoja ndër vite ka treguar se duhet një 
strategji multisektoriale, e cila adreson 
të gjitha dinamikat dhë ndërlidhjet mes 
faktorëve krijues apo nxitës të dhunës në 
familje. Megjithëse është e vështirë që 
një ndërhyrje (ligjore apo politikash) ose 
program i vetëm të eleminojë dhunën në 
familje, një kombinim dhe koordinim i 
një sërë ndërhyrjeve të tilla, si ato ligjore, 
ndërgjegjësimit, edukimit, ofrimit të 
shërbimeve shëndetësore e sociale, etj mund 
të kontribuojnë në parandalimin dhe të 
pakësojnë së tepërmi pasojat e kësaj dhune. 
Trajtimi i rasteve të dhunës në marrëdhëniet 
familjare përmes qasjes shumë-sektoriale 
të koordinuar, dhe përmes një ekipi 
multidisiplinar është provuar të jetë mënyra 
më efektive edhe nga përvoja e vendeve 
të tjera. Këtë qasje shumësektopriale e të 
koordinuar po ndjek dhe procesi i ngritjes e 
funksionimit të Mekanizmit të Koordinuar 
të Referimit (MKR) pë rastet e dhunës në 
familje në çdo bashki.

Mekanizmi i Koordinuar i Referimit të 
rasteve të dhunës në familje ka filluar punën 
e tij që në vitin 2007 kur ligji nr.9669, 
datë 18.12.2006 Për Masa Ndaj Dhunës 
në Marrëdhëniet Familjare sapo kishte 
hyrë në fuqi. Ky mekanizëm me kalimin e 
viteve është përmirësuar e fuqizuar, për të 
ofruar shërbime jo vetëm të koordinuara, 
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por edhe me standarde sipas protokolleve e 
procedurave të unifikuara. Sipas legjislacionit 
në fuqi, anëtarë të Mekanizmit të Koordinuar 
të Referimit janë institucionet përgjegjëse në 
nivel vendor, duke filluar nga Bashkia që ka 
dhe detyrimin e organizimit, koordinimit 
dhe drejtimit të anëtarëve të këtij mekanizmi. 
Gjykata, Prokuroria, Policia, Mjekësia 
Ligjore, Përmbarimi, Shërbimi i Provës, 
Shëndetësia, Arsimi, Punësimi, Shërbimi 
Social Shtetëror, Prefektura, si dhe OJF-
të ofruese të shërbimeve mbështetëse të 
specializuara janë anëtarët kryesorë të 
Mekanizmave të Koordinuar të Referimit 
në nivel vendor. 

Deri në Shkurt 2021, janë ngritur 
MKR-të në 57 nga 61 bashkitë në vend, falë 
angazhimit të organizatave lokale, por edhe 
mbështetjes edhe eskpertizës nga organizatat 
ndërkombëtare. Komitetet Drejtuese dhe 
Ekipet Teknike Ndërdisiplinare janë organet 
kryesore të këtyre MKR-ve, ndërkohë që 
Koordinatorët Vendorë kundër dhunës në 
familje janë specialistët kryesorë të emëruar 
në bashki, përgjegjës për mirëfunksionimin 
e MKR-ve dhe menaxhimin e rasteve. 

Duke ju referuar raportit të vitit 2019 
të realizar nga organizatat ndërkombëtare, 
vihet re se MKR-të janë funksionale me 
nivele të ndryshme efikasiteti, për sa i 
përket koordinimit, komunikimit dhe 
bashkëpunimit mes anëtarëve të tyre. 
Gjithashtu, rezulton se çdo MKR ka 
individualitetin e tij dhe ka të zhvilluar 
profilin e tij, bazuar në kontekstin vendor, 
mbështetjen nga kryetari i bashkisë, 
burimet financiare, ruajtjen e kapaciteteve, 
ofruesit e shërbimeve në terren dhe 
bashkëpunimin ndërinstitucional. Roli i 
Komiteteve Drejtuese kufizohet kryesisht në 
emërimin e përfaqësuesve të tyre në ekipet 
teknike ndërdisiplinore dhe raportohet 
një roli i dobët në lidhje me mbikëqyrjen 
e  p e r f o r m a n c e s ,  b a s h k ë p u n i m i n 
ndërinstitucional,  koordinimin dhe 
shkëmbimin e informacioneve. Një tjetër 
problematikë që reflektohet nga ky raport, 

ka të bëjë me rolin e koordinatorit vendor 
të dhunës në familje, që duhet të jetë 
një pozicion me kohë të plotë dedikuar 
problematikave të dhunës në familje, duke 
e ndarë nga pozicioni i nëpunësit të barazisë 
ginore, në mënyrë që të përmbushin deyrat 
dhe përgjegjësitë e tyre (UNDP, 2019).

Shërbimet psikosociale, shërbime të 
ndihmës ligjore falas (të cilat kanë filluar 
të funksionojnë në një sërë bashki, pas 
miratimit të ligjit për ndihmën juridike 
falas), shërbime ndërmjetësimi strehimi apo 
punësimi janë shërbime themelore, për të 
cilat kanë nevojë viktimat apo të mbijetuarat 
e dhunës. Konkretisht, në të gjithë vendin, 
ekzistojnë 18 shërbime mbështetëse të 
specializuara strehimi, të menaxhuara nga 
shteti, OJF-të ose në bashkëpunim, nga të 
cilat 7 strehëza afatgjata dhe 11 strehëza 
emergjente (9 të ngritura gjatë 2016-
2020). Funksionimi i tyre rregullohet me 
standardet e miratuara, në përputhje dhe 
me Konventën e Stambollit. 

Qendra e parë për menaxhimin e krizës 
për rastet e dhunës seksuale “LILIUM” 
ofron shërbim emergjent, me një ndalesë, 
24/7 dhe afatshkurtër (24 - 72 orë), për 
viktimat/të mbijetuarit/mbijetuarat e 
dhunës seksuale dhe familjarët e tyre. Kjo 
qendër ofron një shërbim që mbështet 
në model in socio-shëndetësor,  me 
ekip multidisiplinar me mjekë ligjorë, 
gjinekologë, pediatër, psikiatër, psikologë 
klinikë, punonjës socialë, prokurorisë, 
punonjës të policisë, avokatë dhe infermierë. 
Për trajtimin afatgjatë të rasteve rol të 
veçantë luan bashkëpunimi me MKR-të. 
Gjatë pandemisë COVID-19 u përgatit 
rregullore shtesë për funksionimin e qendrës 
për të shmangur rrezikun e infektimit ose 
përhapjes së COVID-19. Një shërbim i 
rëndësishëm që është ofruar vitet e fundit 
është dhe linja e këshillimit për djem 
dhe burra që është ngritur ne Tiranë dhe 
Shkodër, duke trajtuar dhe ofruar shërbime 
rehabilituese për dhunuesit. Shërbimi 
Kombëtar pa pagesë i Linjës Telefonike 
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për Gratë dhe Vajzat 116 117 mundëson 
ofrimin e këshillimit psikologjik dhe ligjor 
falas, me qëllim fuqizimin dhe mbështetjen 
e grave që janë viktima të dhunës.

Arritjet dhe sfidat në ofrimin e 
shërbimeve për viktimat e dhunës 
në familje dhe dhunës 
ndaj grave në Shqipëri

Përveç procesit të analizës së literaturës, 
ky artikull u mbështet në një metodologji 
cilësore, përmes së cilës u kryen njëmbëdhjetë 
intervista të thelluara me koordinatorë 
vendorë të dhunës në familje të bashkive të 
ndryshme dhe përfaqësuesve të organizatave 
të shoqërisë civile, në fushën e dhunës në 
familje. U zbatua një kampionim teorik 
i qëllimshëm. Kampioni përbëhej nga 
ofruesit e shërbimeve që janë të përfshirë 
drejtpërdrejt në sigurimin e shërbimeve 
dhe në ofrimin e mbështetjes për gratë dhe 
vajzat e dhunuara. Prandaj, kontributi i 
tyre ishte vendimtar për të eksploruar më 
shumë arritjet, nevojat dhe sfidat me të cilat 
përballen gjatë ofrimit të shërbimeve për 
viktimat e dhunës në familje.

Nga përvoja e profesionistëve, anëtarë 
të mekanizmave të referimit, rezulton se 
duhet të ketë një vëmendje më të madhe 
për të përmirësuar zbatimin e ndryshimeve 
për vlerësimin e riskut dhe lëshimin e 
UMPMM-së. Bashkëpunimi mes policisë 
së shtetit dhe koordinatorëve vendor, 
mbetet hallka kryesore për zbatimin e 
këtyre ndryshimeve. Pavarësisht forcimit 
të bashkëpunimit të punonjësve të policisë 
dhe koordinatorëve vendorë, “shqetësim 
vazhdon të mbetet (mos) pjesëmarrja e 
koordinatorit vendor në vlerësimin e riskut 
dhe ofrimin e shërbimeve jashtë orarit zyrtar 
08.00-16.00” (QNL, 2020). Edhe personat 
e intervistuar raportojnë raste të policisë 
që kryen vlerësimin e riskut pa praninë e 
koordinatorëve vendorë. Një koordinatore 
vendore e dhunës në familje në bashkinë 
Himarë, shprehet kështu: 

“Gjatë situatës së pandemisë kemi patur 
vetëm një rast të dhunës në familje. Eshtë 
bërë kallzimi në polici nga viktima. Është bërë 
vlersimi i riskut nga ana e policisë pa praninë 
e Koordinatores Vendore. Moskoordinimi 
me Policinë, është vështirësia e parë, dhe 
kur ndodh ky koordinim nuk binden për të 
plotësuar vlerësimin e riskut.” 

Qasja gjithëpërfshirëse dhe e koordinuar 
ndaj dhunës ndaj grave është një kërkesë 
kryesore e Konventës së Stambollit, që 
përcakton detyrimin pozitiv për shtetet në 
mënyrë që të përgjigjen në mënyrë efektive 
ndaj të gjitha akteve të dhunës (neni 5). 
Konventa sygjeron masa dhe politika rreth 
tre shtyllave kryesore: parandalimin e akteve 
të dhunës ndaj grave, mbrojtjen ndaj akteve 
të tilla, si dhe ndjekjen penale të autorëve. 
Gjithashtu, kjo qasje nënkupton shikimin 
e «pikturës së plotë» dhe krijimin e një 
sistemi ndërhyrjeje që funksionon mirë, i 
cili lejon viktimat të kenë mundësi mbrojtje 
dhe mbështetje, pavarësisht se ku banojnë.

Nga profesionistët e intervistuar 
raportohet se është bërë progres i kufizuar 
në ofrimin e shërbimeve të përzgjedhura 
për viktimat e dhunës në familje në një sërë 
bashkish, ndërkohë që ka një mungesë të 
paketave të shërbimeve gjithëpërfshirëse 
në terren për këto viktima në të gjitha 
bashkitë. Në disa nga bashkitë janë organizatat 
jofitimprurëse ato që kanë plotësuar nevojat 
për shërbime për rastet e dhunës në familje, 
por këto shërbime shtrihen vetëm në zona të 
caktuara e nuk janë të qëndrueshme sepse janë 
në varësi të financimit nga donatorët. “Në zona 
ku ka organizata, situata është më e mirë për 
marrjen e shërbimeve nga gratë e dhunuara”, 
pohon përfaqësuesja e një OJF në Tiranë.

Në nivel vendor mungojnë gjerësisht 
shërbimet e specializuara për personat 
me probleme të shëndetit mendor, të 
mbijetuarat e dhunës seksuale, shërbimet e 
këshillimit për burrat dhe djemtë si autorë 
të dhunës në familje, si dhe shërbime të tjera 
mbështetëse për familjet e dhunuara. 
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Nga të intervistuarat raportohet që 
qasja tek grupet vulnerabël bëhet edhe 
më e vëshirë, për shkak të situatës së tyre 
specifike. Veçanërisht personat me aftësi 
të kufizuara e kanë më të vështirë të 
raportojnë rastet e dhunës por edhe grupet 
e tjera vulnerable nuk janë mjaftueshëm 
të informuar dhe ndërgjegjësuar për të 
adresuar rastet e dhunës në familje dhe për 
të kërkuar mbrojtje nga institucionet. Siç 
pohon përfaqësuesja e një OJF në Tiranë, 
“Nevoja për fuqizimin e MKR-ve është 
shumë e madhe, koordinatoret e dhunës 
duhet të kenë më shumë në vëmendje 
grupet vulnerable që e kanë më të vështirë 
raportimin dhe aksesin në shërbime.” 

Të mbijetuarat e dhunës kanë nevojë 
për ndihmë dhe mbështetje. Kjo për faktin 
se deri në momentin që ato kërkojnë ndihmë 
në sistemin e drejtësisë, u duhet të kapërcejnë 
një sërë pengesash dhe vështirësish, të tilla 
si: frikën nga dhunuesi, varësinë ekonomike, 
paragjykimet e familjes dhe shoqërisë, frikën 
se mund të humbasë fëmijët, sfidimin e 
traditës dhe mentalitetit ekzistues, etj. Ato, 
të cilat i kapërcejnë këto pengesa, tregojnë 
kurajo dhe dëshirë për të ndryshuar, cilësi të 
cilat duhet t’i bëjnë punonjësit e drejtësisë, 
shëndetësisë dhe shërbimeve sociale t’i 
trajtojnë rastet e tyre seriozisht dhe me 
përgjegjësi. Sipas një koordinatoreje vendore 
të dhunës në familje, të intervistuar: 

“Ajo që i pengon të denoncojnë dhunën është 
së pari mentaliteti shoqëror, shumica e grave 
të dhunuara stepen të denoncojnë dhunën 
për shkak të paragjykimit të shoqërisë. Ne 
jemi një zonë e vogël me njohësi me njëri 
tjetrin. Së dyti është varësia ekonomike që 
ato kanë, pjesa më e madhe e gravë të zonës 
tonë janë të papunësuara dhe kjo i frikëson si 
do të përballojnë jetesën të vetme. Një arsye 
tjetër është se gratë sfrorcohen të përballojnë 
dhunën bashkëshortore për hir të fëmijëve.” 

Një nevoj tjetër shumë e rëndësishme që 
është adresuar nga të gjithë pjesëmarrësit është 

edhe ngritja e qendrave të emergjencës për 
gratë e dhunuara, duke qenë se shpesh herë 
për stafet vendore strehimi i rasteve kthehet 
në një sfidë duke qenë se mungojnë këto 
ambjente. Sipas një koordinatore vendoreje 
të dhunës në familje në bashkinë e Klosit,

“Ngritja e shërbimeve mbështetëse të 
specializuara emergjente dhe afatgjata, si 
dhe ngritja e qendrave sociale që ofrojnë 
shërbime për viktimat e dhunës në familje 
dhe për të gjitha format e dhunës ndaj grave, 
në mënyrë që puna e MKR të ketë efektivitet 
më të lartë në menaxhimin e një rasti dhune 
në familje, pra ku rastet të marrin shërbimet 
e nevojshme.” 

Pavarësisht se mekanizmat janë ngritur 
pothuasje në të gjitha bashkitë niveli i tyre i 
perfomancës është i ndryshëm. Organizatat 
ndërkombëtare dhe lokale ndërvite kanë 
punuar për rritjen e këtyre kapaciteteve dhe 
për ndërgjegjësimin e të gjithë aktorëve 
vendorë mbi rolet dhe përgjegjësitë që ata 
kanë për adresimin e rasteve të dhunës në 
familje dhe dhunës me bazë gjinore. 

Sic edhe raportohet nga studimet 
por edhe nga intervistat e zhvilluara me 
koordinator vendor të dhunës, disa prej tyre 
vazhdojnë që të kryejnë edhe role të tjera 
në bashki dhe të jenë të mbingakuar, ç’ka 
tregon që ka akoma një nivel shumë të ulët 
ndërgjegjësimi të kryetarëve të bashkive në 
lidhej me prioritetin që duhet ti dedikojnë 
çështjeve të dhunës në familje. 

Të gjithë profesionistët e intervistuar 
raportojnë që një nga sfidat më të mëdha 
vazhdon të mbetet mungesa e shërbimeve 
sociale në nivel lokal. Mungesa e shërbimeve 
mendohet që në disa raste mund të jetë 
dhe arsyeja, sepse gratë e dhunuar nuk 
raportojnë rastet e dhunës pasi nuk shikojnë 
mënyra alternative mbështetëse për të dal 
nga situata në të cilën ndodhen. “Për shkak 
të mungesës të shërbimeve mbështetëse 
të specializuara në territorin e bashkisë, si 
dhe vështirësisë për t’ju përgjigjur nevojave 
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afatgjata të viktimave/të mbijetuarave për 
strehim, etj., kemi problem në riintegrimin 
e tyre”, pohon një koordinatore vendore e 
dhunës në familje në bashkinë Dropull.

Aktorët dhe koordinatorët vendorë të 
intervistuar vlerësojnë si shumë pozitivë të 
gjitha zhvillimet që kanë ndodhur në fushën 
e kuadrit ligjor, por theksojnë problematikat 
që ndeshin me zbatueshmërinë dhe 
buxhetimin e ligjit. Kërkohet një vëmendje 
më e madhe për të forcuar zbatimi dhe 
monitorimi i ligjeve si dhe për të rritur 
përgjegjshmërinë e institucioneve për ti 
zbatuar në praktikë. Mungesa e buxheteve 
në nivel lokal krijon vështirësi në ofrimin e 
shërbimeve dhe plotësimin e detyrimeve që 
përcakton ligji dhe në plotësimin e nevojave 
që kanë gratë dhe vajzat e dhunuara. 

Vazhdon që të raportohet mungesa 
e identifikimit të rasteve të dhunës në 
familje nga punonjësit e shëndetësisë. 
Punonjësit e shëndetësisë përbëjnë një 
hallkë të rëndësishme në zinxhirin e gjithë 
aktorëve. Mungesa e përfshirjes së këtyre 
aktorëve ndikon në mos identifkimin e 
hershëm dhe mos adresimin e rasteve të 
dhunës në familje.

Një tjetër shqetësim që raportohet nga 
personat e intervistuar ka të bëjë me masat 
që jepen për Urdhër të Menjëhershëm 
Mbrojtje/Urdhër Mbrojtje (UMM/UM) 
janë shumë të pakta rastet kur dhunuesi vihet 
përpara përgjegjësisë për të paguar detyrime 
për të dhunuarën në formën e pagesës për 
ushqim, qerasë së banesës, etj, ndërkohë që 
legjislacioni në fuqi nxit marrjen e masave 
të tilla (në vend të kësaj më së shumti është 
urdhëruar strehimi i të dhunuarës në qendrat 
përkatëse rezidenciale).

Gjithashtu vihet re një mungesë 
bashkëpunimi nga ana e gjykatës kur bëhet 
fjalë për ndarjen e informacionit për rastet 
e trajtuara dhe vendimet e marra, si dhe një 
parregullsi në dërgimin në kohë të kopjeve të 
vendimeve për UMM/UM në Bashki (këto 
probleme ndeshen kryesisht me bashkitë që 
gjykatat i kanë të pozicionuara në qytete 

fqinjë). Një e intervistuar, përfaqësuese e 
një OJF-je në Tiranë pohon:

“Jemi ndeshur me raste ku Gjykata për një 
nënë të dhunuar jep një urdhër mbrojtjeje pa 
afate të përcaktuara qartësisht kur flitet për 
kohëzgjatjen e veprimit të tij dhe le evasive 
mënyrën se si nëna dhe babai i fëmijës, i 
cili është edhe dhunuesi, do të takohet me 
fëmijën e mitur”. 

Pjesëmarrja, aktivizimi i antarëve të 
MKR, ndarja e detyrave dhe përgjegjësive 
ndikon në efektivitetein dhe rezultatet e ekipit 
teknik ndërsektorial. Një nga vështirësitë që 
raportohet nga të intervistuarit ka të bëjë 
me nivelin e pjesëmarrjes dhe aktivizimit të 
disa prej anëtarëve në këto tryeza periodike, 
ku problemet më të mëdha ndeshen me 
institucionet e drejtësisë. Institucionet e 
drejtësisë janë më pak të aktivizuar apo 
të pranishëm në tryezat periodike si të 
ekipeve teknike ndërsektoriale ashtu edhe 
në Komitetin Drejtues të MKR. Arsyet e 
mospjesëmarrjes justifikohen me ngarkesën 
shumë të madhe që kanë profesionistët e 
fushës së drejtësisë dhe pamundësinë për të 
ndjekur takime të tilla. Mungesa e aktorëve të 
tillë kaq të rëndësishëm krijon problematika 
në koordinimin dhe mirëmenaxhimin e 
rasteve. Kompleksiteti i dhunës në familje 
dhe dhunës ndaj gruas, kërkojnë strategji 
e ndërhyrje multidisiplinare, pra ku të 
kontribuojnë një sërë profesionistësh, si edhe 
koordinim të mirë mes tyre. Mekanizmat e 
koordinuar të referimit të rasteve të dhunës 
në familje të krijuara në nivel vendor 
kanë nevojë të rrisin kordinimin mes 
institucioneve pjestare dhe për më tepër të 
rrisin efektivitetin e tyre.

Masat e parandalimit janë veçanërisht 
strategjike në një vizion afatgjatë të dhënies 
fund të dhunës ndaj grave, pasi ato synojnë 
të sigurojnë ndryshime të gjera në qëndrime 
dhe sjellje përfundimtare. “Në zonën tonë 
është nevoja për punë parandaluese dhe 
ndërgjegjësuese për këtë fenomen në mënyrë 
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që të parandalojmë, sa jemi në kohë raste 
të tilla. Mendoj se ajo që i pengon është 
stigmatizimi dhe frika nga opinioni publik”. 
– Koordinatore vendore e dhunës në familje 
në bashkinë Konispol

Asnjë ndërhyrje për të zvogëluar 
dhunën me bazë gjinore nuk mund të 
jetë efektive pa ndryshimin e mendësive, 
paragjykimeve dhe stereotipave negativ 
gjinor. Një numër masash parandaluese 
duhet të punojnë së bashku në nivele të 
ndryshme për të krijuar ndryshimin sistemik 
të nevojshëm për të eleminuar dhunën me 
bazë gjinore ndaj grave.

Përfundime

Dhuna në familje e dhuna ndaj gruas 
janë fenomene komplekse që janë të 
përhapura në shumë vende të botës, 
pavarësisht nivelit të tyre të zhvillimit. 
Ato janë shkelje të të drejtave të njeriut 
dhe si të tilla duhen trajtuar. Ndër vite 
diskutohet për dhunën në familje e dhunën 
ndaj gruas edhe në Shqipëri, si një problem 
i mprehtë që na prek të gjithëve. Gjatë 
viteve të fundit është rritur gjithmonë 
e me shumë ndërgjegjësimi për dhunën 
si shkleje e të drejtave të njeriut, kështu 
që dhuna në familje e dhuna ndaj gruas 
nuk konsiderohen më si tabu. Pikërisht 
për ti parandaluar dhe trajtuar këto 
probleme në Shqipëri, janë ratifikuar një 
sërë konventash ndërkombëtare, si dhe ndër 
vite është përmirësuar kuadri ligjor edhe i 
politikave, gjithashtu janë ngritur shërbime 
psikosociale. Në Shqipëri, mekanizmat 
vendorë të referimit janë epiqendra e 
përgjigjes së koordinuar multi-sektoriale 
për dhunën ndaj grave. Këto mekanizma 
funksionojnë në nivel vendor dhe bëjnë 
bashkë një grup të gjerë përfaqësuesish nga 
autoritetet përkatëse dhe shoqëria civile, 
për të parandaluar dhunën në familje dhe 
ofruar ndihmë e shërbime viktimave të 
dhunës në familje. 

Ndryshimet ligjore të realizuara ndër 
vite, kanë karakter kryesisht parandalues, 
por edhe ndëshkues, pikërisht për të 
parandaluar dhunën ndaj gruas e dhunën 
në familje, si edhe për të penalizuar 
dhunuesit. Sfida më e madhe mbetet 
zbatimi në praktikë i këtij legjislacioni të 
përmirësuar, si dhe koordinimi mes të gjitha 
institucioneve duke ju përgjijur me një qasje 
multidisiplinare kundër dhunës ndaj gruas 
e dhunës në familje.

Nga ana tjetër, ka akoma shumë për të 
bërë në fushën e parandalimit, duke rritur së 
ndërgjegjësimin në mënyrë të vazhdueshmë 
të të gjithë opinionit publik, programme 
edukimi e trainimi që në kopshte e shkolla e 
më pas me të gjitha grupet e profesionistëve 
mësues, mjekë, punonjës policie, prokurorë, 
gjykatës, etj. Ndryshimi i mendësisë, 
mentalitetit tradicional se gratë e vajzat janë 
pronë, është sfidë e hapur për shoqërinë 
shqiptare dhe jo vetëm. 

Promovimi i barazisë gjinore dhe 
fuqizimi i grave shihen si mjetet kryesore për 
të reduktuar dhe eleminuar dhunën me bazë 
gjinore. Provat tregojnë se aty ku “hendeku 
gjinor” është më i madh – si pjesëmarrja 
në tregun e punës, nivelet e arsimit dhe 
përfaqësimi në politikë - gratë kanë më 
shumë gjasa të pësojnë dhunë. Veçanërisht e 
rëndësishme është fuqizimi ekonomik si një 
strategji parandalimi dhe promovimi i një 
kulture të barazisë midis burrave dhe grave 
përmes reformës institucionale dhe ligjore, 
edukimit, ndërgjegjësimit dhe angazhimit 
të plotë të burrave dhe djemve. Parandalimi 
proaktiv duhet të ketë në fokus fuqizimin 
ekonomik të grave e vajzave, nxitjen e 
punësimit të tyre, iniciativat sipërmarrëse, 
rritjen e pavarësisë ekonomike. Gratë e 
zonave rurale, gratë më aftësi të kufizuara, 
gratë e komunitetit rom apo egjiptian duhen 
konsideruar si grupe më vulnerabël, që 
mund të jenë më lehtë viktima të dhunës dhe 
që kërkojnë vëmëndje të veçantë e shpërbime 
më të specializuara. 
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Recent improvements in the legal and policy framework indicate a commitment and 
political will to prevent and address issues of domestic violence and violence against women 
and girls in Albania. Despite these improvements, various data and studies report a high 
prevalence of violence against women in Albania, as well as recommend to increase efforts 
to address violence against women through cross-sectoral mechanisms at the local level, 
through the provision of more services, as well as increasing the accountability of institutions 
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përmes mekanizmit përgjegjës dhe qasja në shërbime

to implement the legal framework in practice. The purpose of this article is to present an 
analysis of the improved legal framework in recent years, the challenges and achievements 
of the Referral Mechanism against Domestic Violence and access to social care services 
for victims of domestic violence. Qualitative interviews were conducted with various local 
and central actors, as well as civil society representatives to bring experiences, practices and 
challenges in working with abused women and girls. The complexity of domestic violence 
and violence against women requires multidisciplinary strategies and interventions, where a 
number of professionals must contribute. The Referral Mechanism against Domestic Violence 
at the local level should increase coordination between member institutions and, moreover, 
increase their effectiveness. The biggest challenge remains the practical implementation of 
the improved legislation.

Key words: domestic violence, violence agians women, referral mechanism, social services
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Përmbledhje

Transporti është një fenomen i rëndësishëm në ekonominë botërore dhe kombëtare dhe 
si i tillë ka lindur prej kohësh nevoja për një rregullim ligjor sa më të mirë të tijin me një 
tendencë që shkon drejt uniformitetit. Kjo për shkak se natyra e fenomenit transport 
është thelbësisht ndërkombëtare dhe fluksi i trafikut të lëvizjes së mallrave nuk mund të 
shmangë dot ndikimin nga legjislacione me karakteristika të veçanta kombëtare. Në këtë 
punim në do japim një analizë të detajuar sesi e drejta e transportit dhe e lundrimit është 
zhvilluar në realitetin juridik shqiptar, kush kanë qenë parimet që kanë drejtuar legjislatorin 
tonë në adoptimin e legjislacionit në fushën detare dhe ajrore dhe sa ka ndikuar procesi 
i integrimit europian dhe përafrimi i legjislacionit me BE në përpilimin e kodeve të 
transportit. Gjithashtu, duke dhënë një përshkrim të legjislacionit shqiptar në fushën e 
transportit do të analizojmë konventat ndërkombëtare të cilat Shqipëria ka ratifikuar dhe 
sesi këto kanë ndikuar gjatë procesit të draftimit të legjislacionit të brendshëm shqiptar 
në fushën e transportit.
Fjalë kyçe: legjislacioni, e drejta e lundrimit, përafrimi legjislacionit, konventat ndërkombëtare

Social Studies 2021, 1 (15): 83-88

Hyrje në panoramën e ligjit shqiptar të 
transportit dhe tendencat e fundit

Fenomeni i transportit rregullohet 
në ligjin shqiptar me anë të ligjeve që 
kanë karakter specifik duke disponuar 
mbi: transportin rrugor; transport detar; 

hekurudhor; ajror. Si pjesë e angazhimeve 
të bëra në kuadrin e procesit të integrimit 
evropian, ligjvënësi shqiptar ka filluar 
prej kohësh një proces përmirësimi dhe 
rregullimi të fenomenit të transportit, si 
një nga sektorët më të rëndësishëm të jetës 
në vend.
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Transporti detar është një nga sektorët 
që së pari kishte rregullimin e tij1, të paktën 
në lidhje me legjislacionin primar, duke 
kulmuar me miratimin e Kodit Detar 
me ligjin 9251, datë 08.07.2004. Për të 
kompletuar peizazhin rregullator, duhet 
përmendur edhe ligji 9130, datë 08.09.2003 
“Autoriteti Portual i Durrësit” dhe ligji 
10109, datë 02.04.2009 “Për administratën 
detare të Republikës së Shqipërisë”, së 
bashku me marrëveshjet e ratifikuara2. 
Sidoqoftë, ekziston nevoja për përforcim 
jo vetëm në aspektin e rregullimit ligjor 
të sektorit, por edhe në nivel komercial-
ekonomik, duke pasur parasysh se megjithëse 
Shqipëria është në mes të disa korridoreve 
detare, ndjen nevojën për rritje të trafikut 
detarë dhe tranzit në portet e saj.

Numri i madh i aktiviteteve në të cilat 
ndërlidhet bota detare kërkon rregullim që 
përputhet me ligjin uniform ndërkombëtar 
, në mënyrë që këto aktivitete e karakter 
ndërkombëtare të mund të ndodhin pa 
ndonjë problem dhe të mos përbëjnë 

pengesë për tregtinë ndërkombëtare. 
Tashmë “Strategjia sektoriale e transportit 
2008-2013” e miratuar me vendim 
të Këshillit të Ministrave nr. 1214 në 
Shtator 2008 vuri në dukje se përpjekjet 
e mëdha të Shqipërisë po zhvillohen në 
drejtim të: ligjshmërisë dhe miratimit 
të ligjit kombëtar detar; harmonizimi i 
angazhimeve të marra nga nënshkrimi 
i konventave ndërkombëtare detare; 
porte; sigurinë portuale dhe të lundrimit; 
transport detar; mbrojtjen e mjedisit3.

Procesi i harmonizimit ka vazhduar 
gjatë viteve të fundit me miratimin e akteve 
të ndryshme në fushën e transportit detar, 
ndër të cilat vlen të përmendet ligji nr. 168, 
datë 31.10.2013 “Për sigurinë në anije dhe 
në porte”4. Megjithatë, ende është duke 
u zhvilluar puna për implementimin dhe 
zbatimin e akteve nënligjore në zbatim 
të Kodit Detar, si miratimi i vendimeve 
të qeverisë dhe rregulloreve për sigurinë 
detare, regjistrin e anijeve dhe administratën 
detare në mënyrë që kjo mund të përmbushë 

1 Në të kaluarën, legjislacioni shqiptar i transportit ishte mjaft i varfër dhe transporti në vetevete përbëhej 
vetëm nga disa marrdhënie tregtare ndërkombëtare në portin e Durrësit. Flota detare shqiptare menaxhohej 
nga shteti dhe realizonte rreth 33% të operacioneve të import-eksportit. Megjithatë, edhe në këtë moment 
flota e anijeve që lundrojnë në flamurin shqiptar përbëhet nga anije mjaft të vjetëruara me një shkallë të lartë 
të amortizimit, dhe lipset modernizimi i flotës në mënyrë që të përmbushë më mirë nevojat e transportit 
detar qoftë të gjërave por dhe të njerëzve.

2 Konventat e Kombeve të Bashkuara “Për të drejtën detare” UNCLOS ‘82, Konventa Ndërkombëtare 
“SOLAS” 1974, Konventa Ndërkombëtare “On load lines” of 1966, International Convention on Tonnage 
Measurement of Ships, 1969, International Convention on Maritime Search and Rescue (SAR) 1979, 
International Convention on Standards of Training, Certification and Ëatchkeeping for Seafarers “STCË 78”, 
emendate in 1995, Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea COLREGs 
1972; Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, LLMC ’76 and Protocol of 1996; 
International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution 
Damage (FUND) e Protocols. International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC 
‘69) e CLC protocol ’76; MARPOL convention 1973-1978; Athens Convention relating to the Carriage of 
Passengers and their Luggage by Sea (PAL) ’74 and Protocols; Convention for the Suppression of Unlaëful 
Acts Against the Safety of Maritime Navigation, Protocol for the Suppression of Unlaëful Acts Against the 
Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf; Convention on Facilitation of Maritime Travel 
and Transport FAL 1965; United Nations Convention on Conditions for Registration of Ships 1986 con i 
Protocols; United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea 1978 the “Hamburg Rules” e cila 
ka hyrë në fuqi në vitin 1992. Këtë të fundit, me interes për qëllimet e kësaj teze, ne menjëherë theksojmë se 
Shqipëria e miratoi atë në 20/07/2006 dhe Konventa është në fuqi që nga 01/08/2007

3 “Strategjia sektoriale e transportit 2008-2013”, 2008, f. 11-12
4 Ky ligj është në përputhje me dispozitat e Kodit Ndërkombëtar të Sigurisë në Anije dhe Port, si dhe 

me Direktivën 2005/65 / CE e cila synon të rrisë sigurinë në porte. Zbatimi i Direktivës së BE-së ka çuar në 
ligjin e mëparshëm 9281 të 23.09.2003 “Për sigurinë në anije dhe në porte”
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detyrat e veta në lidhje me përmirësimin 
e kushteve teknike të anijeve që lundrojne 
me flamurin shqiptar dhe rrjedhimisht 
uljen e numrit të arrestimeve të anijeve 
që lundrojnë me flamurin shqiptar në 
portet e shteteve të tjera5, si dhe rritjen e 
standardeve dhe vlerësimeve nga shoqëria 
e klasifikimit të anijeve.

Nëse nga njëra anë procesi i integrimit 
dhe adaptimit të legjislacionit komunitar 
vazhdon në lidhje me ligjin e transportit 
publik6, nga ana tjetër kanë një mangësi 
në trajtimin e duhur të pjesës private, 
si në literaturën ligjore ashtu edhe në 
jurisprudencë përsa i përket me interpretimit 
korrekt të rregullave dhe klauzolave të 
kontratës së trasportit, si për natyrën e 
saj ligjore në përpunimin doktrinor, ashtu 
edhe për klauzolat e vetme dhe format e 
interpretimit e ligjit në gjykata. Një shenjë 
e këtij neglizhimi në këtë fushë shihet edhe 
në mungesën e njohurive dhe përpunimit 
doktrinor të problemit.

Rregullimi i disiplinës 
së transportit detar në Shqipëri

Kodifikimi gjithmonë sjell vështirësi 
nisur nga fakti se ajo duhet të përputhet me 
një sistem organik, të plotë dhe, në parim, 

që tendecialisht të jetë autonom brenda 
sistemit ligjor.

Ligji detar, për shkak të natyrës së tij si 
një tërsi normash që synon të rregullojë një 
aktivitet ekonomik kryesisht ndërkombëtar, 
rregullohet kryesisht nga legjislacioni i 
zhvilluar pikërisht në nivel ndërkombëtar7. 
Në këtë nivel, përveç konventave në të 
cilat shtetet janë bashkuar, një ligj i butë 
është konsoliduar, i hartuar nga praktika 
detare, të cilin shtetet e zbatojnë me qëllim 
të standardizimit të kërkesave teknike 
dhe tregtare, duke siguruar një disiplinë 
që në këtë aspekt parashikon kërkesat 
minimale që janë pothuajse uniforme, të 
cilat padyshim janë të rëndësishme për të 
realizuar transportin e gjërave, sidomos ato 
detare, në një regjim të sigurisë juridike dhe 
që i jep uniformitet dhe siguri operatorëve 
të huaj që hyjnë në marrëdhënie tregtare 
me transportuesit shqiptarë dhe anasjelltas.

Në këtë drejtim, kujtojmë se Shqipëria 
ka ratifikuar konventat e ndryshme të 
së drejtës detare gjatë viteve. Shqipëria 
është nënshkruese e konventave kryesore 
të së drejtës uniforme të sektorit8, të 
cilat pa dyshim ndikojnë në mënyrë të 
konsiderueshme edhe në ligjin vendas, pasi 
është e qartë se qëllimi drejt realizimit të një 
kuadri të plotë dhe organik të legjislacionit 

5 Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 404, datë 13.05.2015 “Për miratimin e planit kombëtar të integrimit 
evropian 2015-2020”

6 Në doktrinën shih: A. GJETA, La disciplina della gestione aeroportuale e dei servizi aeroportuali nel diritto dei 
trasporti europeo e nazionale, Libreria Bonomo Editrice, Bologna, 2015; A. GJETA, R. SHTINO, Kompetencat 
e qeverisjes vendore në fushën e transportit publik urban: e drejta për mobilitet e qytetarëve dhe modelet më të 
përshtatshme të menaxhimit të transportit publik urban.leksione nga vendet e BE ( Italia dhe Britania e Madhe) in 
Jus&Justitia, nr. 5, 2012; E. TELITI, The Albanian legal framework in road transport contracts. The challenges and 
perspectives in the process of EU integration in S. ZUNARELLI, M. MUSI (editors), Current issues in maritime 
and transport law, Bonomo Editore, 2016, pp. 403 e ss.; A. GJETA, Il Codice del diritto aereoalbanese. Prime 
considerazioni in merito a una codificazione ispirata al diritto uniforme e comunitario in Rivista del Diritto della 
Navigazione, 2015, Volume XLIII, n. 2

7 Duhet të theksohet se natyra “ndërkombëtare” e transportit është një kusht i domosdoshëm për të zbatuar 
konventat e një ligji uniform. Në këtë drejtim, duhet të bëhet një ndarje midis instrumenteve ndërkombëtare 
që rregullojnë vetëm rastet që kanë karakterin e “internacionalitetit” dhe instrumentet e tjera që zbatohen 
edhe në situata të brendshme të një sistemi kombëtar të caktuar. Shih për rastin e konventave si burime të 
ligjit S. ZUNARELLI, M.M.COMENALE PINTO, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, 
vol. I, Cedam, Padova, 2009, pp. 50-54

8 Midis tyre mund të përmendim UNCLOS (1982), SOLAS (1974), LLMC (1976), CLC (1969), ndërsa 
përveç kësaj mund të përmendim aderimin në organizatat ndërkombëtare dhe bashkëpunimin rajonal si IMO
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është një domosdoshmëri thelbësore për të 
gjithë legjislacionet që synojnë të jenë në 
linjë me nevojat e kohës9.

Në të njëjtën kohë Shqipëria,nën 
vazhdën e integrimit europian, është nën 
ndikimin e organizatave rajonale si Bashkimi 
Evropian10. Ky ndikim shprehet përmes 
zbatimit të acquis communautaire, si pjesë 
integrale e procesit të integrimit evropian. 
Ligji detar shqiptar, ashtu si ligji ajror, është 
thellësisht i prekur nga këto zhvillime. Përveç 
këtyre konsideratave, është e nevojshme të 
përmendim zhvillimet e brendshme, të cilat 
lidhen me hyrjen në treg të transportuesve 
të rinj detarë dhe me nevojën për të 
vazhduar nga qeveria me miratimin të akteve 
nënligjore për dhënien me koncesion të 
menaxhimit të porteve, ngritjen e Autoritetit 
Portual, si dhe zbatimin e ligjit privat të 
miratuar ndërkombëtarisht.

Kodi i Transportit Detar Shqiptar 
paraprin me 5 vjet kodin e trasportit ajror 
(L. 9251, datë 08.07.2004). Me miratimin 
e kodit detar, Shqipëria ka rregulluar 
përfundimisht sektorin detar në mënyrë të 
veçantë dhe autonome. Çështja e transportit 
u kompletua me miratimin e kodit ajrorë 
në vitin 2008. Duhet të theksohet se 
edhe në lidhje me kodin ajrore, teknikat 
legjislative ishin të ngjashme, duke u 
përpjekur për të futur ligjin ndërkombëtar 
brenda vendit dhe në të njëjtën kohë duke 
pohuar shprehimisht (neni 5 ) supremacinë 
e së drejtës ndërkombëtare të ratifikuar. 

Ligjvënësi shqiptar, me ligjin 10040, datë 
22.12.2008, është përpjekur të plotësojë 
nevojat e ndërlidhura me këto zhvillime 
të brendshme dhe të jashtme dhe ka 
riorganizuar sistemin e transportit ajror, 
duke vendosur objektivin e një ndërtimi 
sistematik të çështjes. Vlen të theksohet në 
këtë hyrje edhe trajtimi i porteve turistike 
me ligjin 9710, datë 10.04.2007 “Për portet 
turistike në Republikën e Shqipërisë”, të cilat 
së bashku me dy kodet e lartpërmendura, 
duke shtuar edhe ligjet organike që 
rregullojnë Autoritetin e Aviacioni Civil 
dhe Autoriteti Portual i Durrësit përbëjnë 
kuadrin normativ të së drejtës të lundrimit në 
Shqipëri. Transporti rrugor dhe hekurudhor 
mbetet i rregulluar veçmas. Në përputhje me 
praktikën gjerësisht të përhapur, në sistemin 
ligjor shqiptar transporti ajror dhe detar 
rregullohet në dy kode të veçanta dhe jo në 
një kod të vetëm të qeverisur nga parimet e 
përbashkëta. Kjo zgjedhje duket më pranë 
sistemit francez dhe ndryshe nga Kodi i 
Navigacionit Italian, i cili mbetet, gjithsesi, 
unik në radhët e rendeve të ndryshme të 
traditës kontinentale.

Ligjvënësi nuk është përpjekur qoftë 
për të bërë dhe një qasje foramale të dy 
disiplinave. Ndryshe nga vendet e tjera me 
një sistem kodik në këtë fushë, Shqipëria ka 
zgjedhur një ndarje të plotë të disiplinës së 
lundrimit, duke e mbajtur të ndarë lundrimin 
ajror nga ai detar11. Të dy realitetet, në fakt, 
nuk perceptohen nga ligjvënësi shqiptar si të 

9 G. CONTALDI, L’incidenza del diritto europeo e internazionale sulla configurazione giuridica dell’ENAC in 
APAC (a cura di), Prospettive per un governo dell’aviazione civile in Italia, Jovene, Napoli, 2011, pp. 205-212

10 Shih Titullin VIII të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (ASA), nënshkruar më 12 qershor 2006, nën 
titullin “Politikat e Bashkëpunimit”, dhe specifike në nenin 106 të saj për transportin parashikon që “bashkëpunimi 
midis palëve të përqendrohet në fushat prioritare që lidhen me legjislacionin komunitar në sektorin e transportit”, 
duke u fokusuar kryesisht në “ristrukturimin dhe modernizimin e transportit shqiptar, përmirësimin e lëvizjes së 
lirë të udhëtarëve dhe mallrave, si dhe qasjen në tregun e transportit dhe infrastrukturën e transportit, përfshirë 
portet dhe aeroportet, për të inkurajuar zhvillimin e infrastrukturave multimodale të lidhura me rrjetet kryesore 
trans-evropiane, veçanërisht për të forcuar lidhjet rajonale, për të arritur nivele operacionale të krahasueshme me 
ato të Komunitetit Europian “në GUUE L 107/166 datë 28.4.2009.

11 Kodi i Lundrimit Detar Shqiptar paraprin me 5 vjet kodin e avionit (L. 9251, datë 08.07.2004) Duhet 
të theksohet se edhe në atë rast, teknikat legjislative ishin të ngjashme, duke u përpjekur të futnin legjislacionin 
ndërkombëtar brenda kodit të lundrimit detar dhe, në të njëjtën kohë, duke pohuar shprehimisht (neni 5) 
supremacinë e së drejtës ndërkombëtare të transpozuar.
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ngjashëm dhe të lidhur me një unitet formal 
dhe unitet të disiplinës së lundrimit edhe 
nëse tendenca e një osmoze reciproke në 
mes të drejtës detare dhe asaj ajrore për sa i 
përket uniformitetit ligjor, ku për situata të 
ngjashme janë parashikuar zgjidhje ligjore 
të ngjashme12.

Disa përfundime 

E drejta shqiptare e ka përfshirë 
prej kohësh legjislacionin e rëndësishëm 
ndërkombëtar në fushën e transportit dhe e 
ka bërë pjesë të sajën. Gjithashtu, në kohët 
e fundit , duke u nisur edhe nga procesi i 

integrimit europian, Shqipëria ka përfshirë 
në legjislacionin e saj të brendshëm dhe 
e ka rregulluar legjislacionin e saj sipas 
normativës së BE. 

Në të drejtën e lundrimi Shqipëria 
ka bërë zgjedhjen që ti mbajë format e 
ndryshme të lundrimit, transportit, të ndara 
nga njëra tjetra dhe që nuk i nënshtrohen 
rregullave e parimeve të njëjta, si në të 
drejtën private si në atë publike. 

Shpresojmë që procesi i përafrimit 
të legjislacionit me legjislacionin e BE ta 
përfundojë këtë proces rinovimi legjislacioni 
dhe kodifikimi në Shqipëri përsa i përket 
transportit në përgjithësi.

12 Për rindërtimin e debatit doktrinor, në Itali dhe jashtë vendit, shih: S. ZUNARELLI, M. M. 
COMENALE PINTO, Manual, op. cit., f. 28-30; M. CASANOVA, M. BRIGNARDELLO, Diritto dei 
trasporti, Infrastrutture e accesso al mercato, Vol. I, Giuffrè, Milano, 2011, fq. 5-12.
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Transport is an important phenomenon in the world and national economy and, as 
such, the need has long arisen for a better legal regulation with a tendency that goes towards 
uniformity due to the nature of the transport phenomenon as essentially international and, on 
the other hand, the traffic flow of goods cannot avoid the impact of legislation with special 
national characteristics. In this paper we will give an analysis of how transport and navigation 
law has developed in the Albanian legal reality, what were the principles that guided our 
legislator in the adoption of legislation in the field of sea and air navigation and how much 
has influenced the integration process toward EU and the approximation of legislation with 
the EU in drafting the transport codes. Also, giving a description of the Albanian legislation 
in the field of transport, we will analyze the international conventions that Albania has 
ratified and how these have influenced during the process of drafting the Albanian domestic 
legislation in the field of transport.

Key words: legislation, navigation law, harmonization of legislation, international conventions
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Përmbledhje

E drejta e votës është një nga të drejtat themelore politike që gëzon individi. Kjo e drejtë ushtrohet 
nëpërmjet ngritjes së një sistemi zgjedhor që garanton fshehtësinë, lirinë dhe barazinë e votës 
duke i siguruar shtetasve qenien e tyre politikisht aktiv duke formuar në këtë mënyrë thelbin e 
rolit që duhet të kenë ata në një sistem demokratik. E drejta e votës është një element qendror 
i demokracisë dhe i shtetit të së drejtës. Një nga mënyrat më me peshë me të cilat individët 
mund të ndikojnë në vendimmarrjen organizative është përmes votimit. Votimi është një 
shprehje zyrtare e preferencës për një kandidat për zyrë ose për një zgjidhje të propozuar të një 
çështje1. Në përgjithësi votimi bëhet në kontekstin e një zgjedhje në shkallë të gjerë kombëtar 
ose rajonal, megjithatë, zgjedhjet lokale të komunitetit në shkallë të vogël mund të jenë po 
aq kritike për pjesëmarrjen individuale në qeveri. Kontributi kryesor i saj është garantimi i 
mundësisë për të gjithë zgjedhësit, pa bërë dallime mbi baza shtresash apo përkatësie në grupe 
të caktuara shoqërore ose mbi baza të tjera, që të ndikojnë në formimin e vullnetit politik në një 
shoqëri demokratike. Nga ushtrimi i të drejtës së votës nuk duhet përjashtuar asnjë pjesë sado e 
vogël e popullsisë, përveç rasteve të përcaktuara në ligjin themeltar të shtetit.2 Vlera dhe pesha 
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Lindja e të Drejtës të votës

E drejta e votës është një e drejtë e lashtë 
e cila ka lindur me lindjen e formacioneve 
të parashtetërore. Kështu, për herë të pare 
e hasim në poliset greke. Për shembull, në 
Spartë votimi për mbretin bëhej me zë, 
apo miratimi i Ligji të Ostakismos ku nëse 
dikush merrte 6000 vota kundër duhej te 
largohej nga vendi brenda 10 ditëvepër 10 
vjet.3 Në Athinë kemi lindjen e votimit të 
fshehtë dhe lidhjen e të drejtës të votës me 
qenien si shtetas të lirë.

Një zhvillim tjetër të së drejtës së votës 
kemi edhe në Romë. Ky zhvillim erdhi si 
rezultat i krijimit të Respublika. Qytetarët, 
mblidheshin sipas lagjeve të banimit, por 
kjo strukturë ndryshoi me kohën. Organ 
tjetër i rëndësishëm ishin edhe “Kuvendet 
Plebejane”, të cilat kryenin veprimtari 
legjislative por të drejtën e votës e kishin 
vetëm qytetarët me origjinë plebejane. 
Me kohën përbërja dhe veprimtaria e tyre 
ndryshoi herë pas here.4 Në atë kohë edhe 
funksionet e magjistratëve ishin funksione 
të cilat zgjidheshin nga populli. Në Romën 
e Lashtë votimi ishte i drejtëperdrejtë ku 
merrnin pjesë qytetarët romakë meshkuj në 
moshën madhore. Ashtu si në Athinë, edhe 
në omë Të huajt nuk mund të votonit5.

Gjatë mesjetës e drejta e votës ishte 
pothuaj inekzistente. Në atë kohë pushteti 

shtetëror bazohej në marrëdhëniet feudal-
vasal, i cili teorikisht në shkallë hierarkie 
përfundonte tek figura e sovranit, monarkut, 
i cili në varësi të formës së organizimit mund 
të ishte princ, mbret apo perandor.

Zgjedhjet moderne të zyrtarëve publikë 
datojnë pas fillimit të shekullit XVII, kur 
koncepti i pushtetit përfaqësues mori jetë në 
Amerikën e Veriut dhe Evropë. Kjo e drejtë 
është fitore e revolucioneve demokratike 
gjatë shekullit XVIII e XIX.6

Për një kohë të gjatë e drejta e votës 
shihej si një privilegj që nuk u përkiste 
të gjithë personave. Nuk përfshinte tërë 
spektrin politik, ekonomik e shoqëror, por 
grupe, klasa dhe interesa të ndryshme.7 
Zgjerimi i së drejtës së zgjedhjeve ndryshon 
dinamikë në kohën e revolucionit francez. E 
drejta e zgjedhjes në fillim i njihej klasës së 
pronarëve të mëdhenj dhe jo të vegjëlve. Më 
vonë, në kushtetutën e vitit 1791 dhe me 
projekt-kushtetutën e vitit 1793, të drejtën 
e zgjedhjes e kishin të gjithë meshkujt.

Sot, në pjesën më të madhe të botës 
mbizotëron vota universale ose gati-
universale, megjithëse masa në të cilën 
mund të ushtrohet zgjedhja e vërtetë 
ndryshon shumë. Kërkesat e votimit 
tregojnë një uniformitet të madh në rajone 
të ndryshme dhe nën sisteme të ndryshme të 
qeverisjes. E drejta e votës është pothuajse e 
pandryshueshme e kufizuar për qytetarët e 

e të drejtës të votës ka ndikuar që një sërë aktesh ndërkombëtare dhe krijimin e organizatave 
ndërkombëtare për të vendosur një sërë parimesh, rregullash dhe standardesh për zgjedhje të 
lira, të pavarura dhe demokratike. 
Fjalët kyçe: e drejtë vote, zgjedhje, e drejtë themelore, kufizim

3 Aurela Anastasi, Histori e Institucioneve, (Ribotim i punuar, Tiranë: 2011), fq.30.
4 Po aty, fq.95-97.
5 Erind Merkuri, Rregullimi ndërkombëtar i të drejtës për të votuar në një perspektivë historike , punim 

i paraqitur në Konferencën Shkencore me temë “Aspekte të ndryshme të sistemeve zgjedhore dhe roli i tyre 
në zhvillimin e demokracisë”, fq.5. 

6 Erind Merkuri, Rregullimi ndërkombëtar i të drejtës për të votuar në një perspektivë historike , punim 
i paraqitur në Konferencën Shkencore me temë “Aspekte të ndryshme të sistemeve zgjedhore dhe roli i tyre 
në zhvillimin e demokracisë”, fq.5.

7 S. HAXHIU, “Zgjedhjet, sistemet zgjedhore dhe proceset zgjedhore (Aspekti juridik, politik dhe 
krahasues)”, Prishtine 2013, fq.21.
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një moshe minimale midis 18 dhe 25 vjeç, në 
varësi të vendit. Të përjashtuar janë personat 
e sëmurë mendorë dhe të dënuar8.

Në disa kombe, e drejta e grave për të 
votuar është ende subjekt i kualifikimeve. 
Evoluimi historik i të drejtës së votës si një 
e drejtë universale me karakter kushtetues 
ka njohur dy momente kryesore9:
  kalimi nga votimi universal mashkullor 

në votimin universal duke përfshirë 
edhe të drejtën e grave për të votuar;

  unifikimi i të drejtës për të votuar në 
rastet kur ajo ushtrohet si ius suffragii(e 
drejta për të votuar) si dhe në rastet kur 
ushtrohet si ius honorum (e drejtë nderi).

Aktet kryesore ndërkombëtare 
për të drejtën të votës

Ndër aktet më të rëndësishme, të 
periudhës moderne, në lidhje me të drejtën 
e votës është Deklarata Universale e të 
Drejtave të Njeriut, e miratuar njëzëri 
nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve 
të Bashkuara në vitin 1948. Deklarata 
njeh rolin integral që luajnë zgjedhjet 
transparente dhe të hapura për të siguruar të 
drejtën themelore për qeverinë pjesëmarrëse. 
Sipas saj gjithkush ka të drejtë të marrë pjesë 
në qeverinë e vendit të tij / saj, direkt ose 
përmes përfaqësuesve të zgjedhur lirshëm10.

Gjithkush ka të drejtën e një aksesi të 
barabartë në shërbimin publik në vendin 
e tij. Vullneti i njerëzve do të jetë baza e 
autoritetit të qeverisë; ky vullnet do të 
shprehet në zgjedhje periodike dhe origjinale 
të cilat do të jenë me një të drejtë universale 
dhe të barabartë dhe do të zhvillohen 

me votim të fshehtë ose me procedura 
ekuivalente të votimit11.

Për shkak se deklarata nuk është e 
detyrueshme, dispozitat e saj nuk pranohen 
si pjesë e ligjit ndërkombëtar. Disa nga 
dispozitat e DUDNJ-së konsiderohen se 
janë të detyrueshme për shkak të bërjes 
së përbërësve të tyre ndërkombëtarë (ligji 
zakonor).Megjithatë, neni 21 nuk është 
pranuar si zakonisht i zbatueshëm ligj 
ndërkombëtar12.

Roli që zgjedhjet periodike dhe të 
lira luajnë në sigurimin e respektimit të të 
drejtave politike gjithashtu është përfshirë 
në Konventën Ndërkombëtare për të Drejtat 
Civile dhe Politike, Konventën Evropiane 
për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, 
Kartën e Organizatës së Shteteve Amerikane, 
Afrikën, Karta mbi të drejtat e njeriut dhe 
të njerëzve dhe shumë dokumente të tjera 
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.13

Në kontrast me Deklaratën, neni 25 i 
Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat 
Civile dhe Politike (ICCPR) merr vlerë 
detyruese nga ratifikimi i tij nga rreth150 
shtete. Në nenin 25 thuhet:

Çdo qytetar ka të drejtën dhe mundësinë, pa 
asnjë dallim të përmendur në nenin 2 dhe pa 
kufizime të paarsyeshme: 
(a) Të marrin pjesë në administrimin e 
punëve publike, drejtpërdrejt ose përmes 
përfaqësuesve të zgjedhur lirshëm; 
(b) Të votojnë dhe të zgjidhen në zgjedhje 
periodike të vërteta të cilat do të jenë 
universale e të barabarta, dhe mbahet me 
votim të fshehtë, duke garantuar shprehjen 
e lirë të vullnetit të zgjedhësit.

8 Karam, A Ed. “Stockholm: International IDEA, Caul, M “Political parties and the adoption of candidate 
gender quotas: A cross-national analysis.” Journal of Politics 63(4):1214–1229, 2000.

9 S. HAXHIU, “Zgjedhjet, sistemet zgjedhore dhe proceset zgjedhore (Aspekti juridik, politik dhe 
krahasues)”, Prishtine 2013, fq.21.

10 Neni 21 i Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut.
11 Parimi i vendosur nga KEDNJ është riafirmuar në disa akte të ndryshme ndërkombëtare.
12 Karam, A Ed. “Stockholm: International IDEA, Caul, M “Political parties and the adoption of candidate 

gender quotas: A cross-national analysis.” Journal of Politics 63(4):1214–1229, 2000.
13 Study guide: The Right to Vote, Human rights Library, University of Minnesota.
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Ky përkufizim është ingjashëm me atë 
të nenit 21 të Deklaratës por me një dallim. 
Konventa sanksionon se të drejtën e votës 
e kanë shtetasit, duke e lidhur të drejtën e 
votës me shtetësinë. Megjithëse në shumicën 
e rasteve kufizimi i zgjedhësve me shtetasit 
është një parim ndërkombëtarisht I pranua 
sidomos për zgjedhjet e përgjithshme. 

 Protokolli Shtesë i Konventës Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut në nenin 3 përcakton 
të drejtën e votës duke sanksionuar së: 

E drejta për zgjedhje të lira Palët e Larta 
Kontraktuese marrin përsipër të organizojnë 
në intervale të arsyeshme kohore, zgjedhje 
të lira me votim të fshehtë, në kushte që 
sigurojnë shprehjen e lirë të mendimit të 
popullit për zgjedhjen e organit ligjvënës.

Konventa Evropiane e të Drejtave dhe 
Lirive themelore të Njeriut të Këshillit të 
Evropës dhe Protokollet shtesë të saj, ka rëndësi 
të veçantë, pasi përveçse është detyruese për 
vendet anëtare, ka edhe një mekanizëm 
kontrolli që është Gjykata Europiane e të 
Drejtave të Njeriut, e cila ka një jurisprudencë 
të pasur për të drejtën e votës14.

Ky nen i KEDNJ-së nuk kërkon një 
sistem të caktuar zgjedhor. Shtetet kanë 
të drejta të gjera lidhur me mënyrën sesi i 
organizojnë zgjedhjet, përfshirë dhe kushtet 
që duhet të plotësohen nga kandidatët 
për postet përkatëse. Megjithatë, parimi i 
votimit universal është shumë i fortë dhe 
shteteve u kërkohet në mënyrë shumë strikte 
të justifikojnë humbjen e votës nga individë 
ose kategori të caktuara personash, si për 
shembull, të burgosurit.

Një prej objektivave të Këshillit të 
Evropës është promovimi i demokracisë. 
Kjo reflektohet në shumë prej të drejtave 
në KEDNJ, të cilat lehtësojnë promovimin 

e pjesëmarrjes politike. Megjithëse e drejta 
e BE-së akordon një gamë të kufizuar të 
drejtash në këtë drejtim (në veçanti e drejta 
që shtetasit e BE-së të votojnë në zgjedhjet 
lokale dhe zgjedhjet për Parlamentin 
Evropian), KEDNJ përmban garanci më të 
gjera duke krijuar jo vetëm të drejtën e votës 
dhe pjesëmarrjes në zgjedhje, por gjithashtu 
të drejtat e lirisë së shprehjes dhe të drejtën 
e lirisë së tubimit dhe organizimit15.

Konventa  Ndërkombëtare  për 
Eliminimin e të gj itha Formave të 
Diskriminimit Racial e vitit 1965 në nenin 
5 parashikon angazhimin e shteteve palë 
për të ndaluar dhe eliminuar diskriminimin 
racial në të gjitha format dhe garanton të 
drejtën e çdokujt pa dallim race, ngjyre, 
origjine kombëtare apo etnike, për barazi 
para ligjit veçanërisht për disa të drejta, 
ndër të cilat të drejtat politike, e në veçanti 
e drejta e votës citohet në përmbajtjen 
explicite të paragrafit (c) të nenit 5 kur 
thuhet se “Shtetet palë angazhohen për të 
ndaluar diskriminimin ... lidhur me gëzimin 
e këtyre të drejtave: ... (c) Të drejtat 
politike, sidomos tё drejtat e pjesëmarrjes 
në zgjedhje, e drejta e votimit apo e drejta 
pёr tё qenё kandidat, sipas sistemit të 
votimit të përgjithshëm dhe të barabartë, e 
pjesëmarrjes në qeveri si dhe në drejtimin e 
punëveshtetërore, në të gjitha nivelet, dhe 
për tё pasur akses tё barabartë nё shërbimet 
publike”.

Akt tjetër ndëkombëtar që parashikon 
të drejtën e votës është Konventa për 
Eliminimin e të gj itha formave të 
Diskriminimit ndaj Grave e vitit 1979. Në 
nenin 7 ajo sanksionon se:

Shtetet palë marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për të eliminuar diskriminimin 
ndaj grave në jetën politike dhe publike të 

14 Study guide: The Right to Vote, Human rights Library, University of Minnesota.
15 Evis Alimehmeti &Erind Merkuri, Rregullimi ndërkombëtar i të drejtës për të votuar në një perspektivë 

historike , punim i paraqitur në Konferencën Shkencore me temë “Aspekte të ndryshme të sistemeve zgjedhore 
dhe roli i tyre në zhvillimin e demokracisë”, fq.4.
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vendit dhe nё mënyrë të veçantë u sigurojnë 
grave, në tё njёjtat kushte me burrat, të 
drejtën: 
(a)  Pёr tё votuar në të gjitha zgjedhjet dhe 

referendumet publike si dhe pёr të qenë 
të zgjedhshme në të gjitha organet e 
zgjedhura publikisht; 

(b)  Për tё marrё pjesë në përpunimin e 
politikës sё shtetit dhe në zbatimin e saj; 
për tё mbajtur poste publike dhe pёr të 
ushtruar të gjitha funksionet publike në 
të gjitha nivelet e qeverisjes; 

(c)  Për tё marrё pjesë në organizatat dhe 
shoqatat joqeveritare që merren me 
jetën publike dhe politike të vendit.

Një prej deklaratave më të gjera dhe 
të arsyeshme të parimeve në lidhje me 
zgjedhjet është Dokementi i Kopenhagenit. 
Ky dokument përcakton që mbrojtja dhe 
promovimi i të drejtave të njeriut është një 
nga qëllimet kryesore të qeverisjes dhe se 
njohja e tyre prej shteteve përbën themelet 
e lirisë, drejtësisë dhe paqes. Ai thekson dhe 
njeh formalisht në kuadër të KSBE-së disa 
liri dhe të drejta themelore të reja.16

Veçoritë e të drejtës të votës

Vota është akt juridik individual. E drejta 
e votës është një ndër të drejtat themelore 
që gëzon çdo individ, por dhe një detyrim 
për të gjithë shtetasit shqiptarë. Zhvillimi 
historik i të drejtës të votës ka ndikuar në 
krijimin e disa karakteristikave të së drejtës 
të votës. Votimi duhet të jetë i barabartë, i 
përgjithshëm dhe mosdiskriminues17.

Kështu vota konsiderohet është e 
përgjithshme. Kjo karakteristikë përcakton 
se kjo është një e drejtë që nuk kufizohet 

nga raca, gjinia, besimi apo statusi social. 
Ajo nuk shtrihet si një e drejtë vote tek të 
gjithë banorët e një zone, dallimet bëhen në 
bazë të shtetësisë, në disa raste në bazë të 
kapacitetit intelektual ose në bazë të dënimit 
për një vepër penale. 

Megjithatë e drejta e votës nuk është 
absolute, ajo mund të bëhet objekt I 
kufizimeve. Në këtë këndvështrim, për 
vetë rëndësinë që merr kjo e drejtë në një 
shoqëri demokratike, kufizimet që i duhen 
bërë kësaj të drejte jo vetëm duhet të jenë 
të pakta, por ato duhen zbatuar brenda 
kufijve kushtetues18. E rëndësishme është 
që kufizimet të mos jenë të tilla që ta bëjnë 
jo efektiv ushtrimin e kësaj të drejte ose ta 
cenojë atë në thelbin e saj, pasi e drejta e votës 
nuk është një privilegj që pushteti shtetëror 
ua njeh shtetasve, por një instrument për 
të zgjedhur mënyrën dhe personat që do të 
qeverisin vetë ata19.

Duke ushtruar të drejtën e votës 
zgjedhësit i krijohet mundësia të ndikojë 
në mënyrën dhe cilësinë e funksionimit të 
rendit juridik duke e bërë shtetasin më të 
përgjegjshëm për rolin që ai ka në drejtimin 
e jetës së vendit. Ky është në fakt edhe thelbi 
i demokracisë. 

Një veçori tjetër e votës është që ajo 
është e barabartë. Çdo individ ka të drejtë 
të votojë vetëm një herë dhe vota e tij është 
e barabartë me votën e çdo personi tjetër. 
Barazia e votimit përfshin jo-diskriminimin 
ndërmjet individëve ose grupeve për arsye 
sociale apo arsye të tjera. Në rrethana të 
jashtëzakonshme, megjithatë, gratë, pakicat 
kombëtare, apo grupet e tjera që janë të 
nënpërfaqësuara mund të përfitojnë nga 
masat për të rritur përfaqësimin e tyre20.

E drejta për t’u zgjedhur rregullohet në 

16 Revisiting free and fair elections (An internacionale RoundTableon election standards organized by the 
Inter-Parliamentary Union)”, Inter-Parliamentary Union, Geneva 2005, p.5.

17 Study guide: The Right to Vote, Human rights Library, University of Minnesota.
18 Luan Omari & Aurela Anastasi, E drejta Kushtetuese,ribotim I përditësuar, Shtëpia Botuese “Dajti 

2000”, ISBN: 978-99956-01-41-6, fq.148.
19 Studyguide:The Right to Vote. Human rights Library, Universiteti i Minesotës.
20 Marrë në sitin e internetiti: https://www.osce.org/sq/albania/71321?download=true
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mënyrë të barabartë për të gjithë, si për gratë 
edhe për burrat, por kjo nuk mjafton për të 
eliminuar barrierat e krijuara nga shoqëria 
dhe klasa politike shqiptare për pjesëmarrjen 
e gruas në qeverisje. Është e nevojshme të 
adoptohen disa masa të veçanta, jo vetëm në 
politikat e ndjekura nga shteti, por edhe në 
legjislacion. Një nga këto masa është kuota 
legjislative gjinore.

Në veçoritë e të drejtës së votës që kanë 
evoluar me zhvillimin historik, social e ligjor 
të shoqërive dhe shteteve në periudha të 
ndryshme, përmenden edhe cilësi të caktuara 
të votuesit si parakusht për të drejtën e votës.

Kufizimet e të drejtës të votës

Në kushtetutat moderne e drejta e votës 
parashikohet si një e drejtë themelore, të 
cilën e gëzon çdo njeri pa dallim mbi baza 
shtresash apo përkatësie në grupe të caktuara 
shoqërore, ekonomike, kulturore, etj. Kjo 
e drejtë ushtrohet nëpërmjet ngritjes së një 
sistemi zgjedhor që garanton fshehtësinë, 
lirinë dhe barazinë e votës. 

Pavarësisht, se e drejta e votës është 
një e drejtë thelbësore ajo i nënshtrohet 
kufizimeve. Këto të fundit mund të jenë 
të llojeve të ndryshme psh, për shkak të 
moshës, për shkak të vendbanimit, për shkak 
të shtetësisë, etj. Ajo që duhet përmendur, 
dhe që i dallon kufizimet e sotme nga ato të 
antikitetit apo mesjetës, këto kufizime janë 
brenda kufijve kushtetues dhe nuk cenojnë 
efektivitetin e ushtrimit të kësaj të drejte.21

Një nga kufizimet e pranuara dhe 
aplikuara nga të gjitha shtetet, demokratike 
ose jo, është ai i moshës. Kushtetuta e 
Republikës së Shqipërisë, në nenin 45 të 
saj, parashikon të drejtën e çdo individi mbi 

18 vjeç të zgjedhë e të zgjidhet. Përjashtim 
bëjnë personat të cilëve u është hequr kjo e 
drejtë me vendim gjyqësor të formës së prerë 
për paaftësi mendore.

E drejta për të zgjedhur dhe për t’u 
zgjedhur duhet t’i nënshtrohet kushtit për 
një moshë të caktuar minimale. E drejta 
për të votuar duhet të përftohet, si afat 
i fundit, në moshën madhore, është e 
preferueshme që e drejta për t’u zgjedhur 
të përftohet në të njëjtën moshë si e drejta 
për të zgjedhur dhe, në çdo rast, jo më 
vonë se mosha 25 vjeç, me përjashtim të 
rasteve kur janë vendosur kufi specifike 
moshore për t’u zgjedhur në disa funksione 
të caktuara (p.sh. anëtarë të dhomës së lartë 
të parlamentit, Kryetar i Shtetit). 

Me arritjen e moshës së caktuar nga ligji 
për të fituar të drejtën e votës, prindërve u 
humbet kjo e drejtë. Qëllimi i kësaj skeme 
votimi është që ta bëjë sa më të përgjegjshëm 
sistemin politik ndaj brezave të rinj.22

Shumica e legjislacioneve evropiane 
parashikojnë kushtin e kombësisë për të 
drejtën e votimit. Mund të zbatohet kushti për 
kombësinë. Të gjitha kushtetuta bashkohore 
të demokracive të mëdha evropiane, i kishin 
rezervuar të drejtën e votës vetëm shtetasve 
të tyre. Megjithatë ka pasur disa përjashtime 
si p.sh. deri në mes të shek. 20, shumë vende 
të Commonwealth i kishin dhënë të drejtën 
qytetarëve britanikë për të votuar pavarësisht 
nëse banonin aty ose jo23.

Mund të zbatohet kushti i vendbanimit 
si kufizim I të drejtës të votës, sidomos në 
rastin e zgjedhjeve vendore. Vendbanimi në 
këtë rast do të thotë vendbanimi ku jeton 
zakonisht. Për qytetarët vendas mund të 
aplikohet një kërkesë për një periudhe të 
caktuar banimi vetëm në rastin e zgjedhjeve 

21 Vendim i Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Aziz kundër Qipros, Nr. 69949/01 (2004).
22 Paul Demeny “Pronatalist Policies in Law-Fertility Countries: Patterns, Performance and Prospects”, 

Botuar në Revistën: Population and Development Review, vol. 12 (supplement), viti 1986, fq.335-358.
22 Evis Alimehmeti & Erind Merkuri, Rregullimi ndërkombëtar i të drejtës për të votuar në një perspektivë 

historike , punim i paraqitur në Konferencën Shkencore me temë “Aspekte të ndryshme të sistemeve zgjedhore 
dhe roli i tyre në zhvillimin e demokracisë”, fq.10.
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lokale apo rajonale. Periudha që kërkohet 
për vendbanim nuk duhet të jetë më e gjatë 
se gjashtë muaj dhe një periudhë më e gjatë 
mund të jetë e nevojshme vetëm për të 
mbrojtur pakicat kombëtare.24

Kufizimi për shkak të vendbanimit është 
trajtuar edhe në rastin e legjislacionit shqiptar 
elektoral. Çështja e vendbanimit është trajtuar 
edhe nga jurisprudenca shqiptare në një 
vendim të Gjykatës Kushtetuese25

Vendbanimi është pika qendrore e 
marrëdhënieve jetësore të një njeriu. Është 
kërkesë ligjore që një person të ketë një 
vendbanim kryesor, brenda një juridiksioni të 
caktuar, me qëllim që të votojë, të punësohet 
ose të presë përfitime të tjera brenda këtij 
juridiksioni. Kushti për të pasur vendbanimin 
në zonën zgjedhore është një nga kufizimet e 
të drejtës së votës, e cila bashkë me kriterin 
e shtetësisë synojnë të vendosin një lidhje 
direkte, qoftë edhe minimale, midis votuesit 
dhe rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve. Në 
këtë mënyrë sigurohet legjitimiteti i votës në 
një zonë të caktuar. Në këtë këndvështrim, 
duket me vend që neni 63/3 i Kodit Zgjedhor 
e lidh ushtrimin e të drejtës së votës për të 
burgosurit me konceptin e vendbanimit 
dhe jo me vendin e vuajtjes së dënimit 
ose vendqendrimin. Gjykata Kushtetuese 
çmon se kushtëzimi i të drejtës së votës me 
konceptin e “vendbanimit” në përmbajtjen 
e dispozitës së nenit 63/3 të Kodit Zgjedhor 
nuk e bën atë antikushtetuese, përkundrazi 
ai garanton shprehjen direkte të vullnetit të 
zgjedhësit për drejtuesit e njësisë vendore 
ku ai banon. Si përfundim, në vijim të 

arsyetimit të mësipërm, në çështjen objekt 
shqyrtimi, Gjykata Kushtetuese konstaton 
se mosushtrimi i të drejtës së votës nga 
të burgosurit dhe të paraburgosurit nuk 
është rrjedhojë e antikushtetutshmërisë së 
dispozitës së nenit 63/3 të Kodit Zgjedhor.

Për përjashtimin nga e drejta për 
të zgjedhur dhe për t’u zgjedhur mund 
të miratohen dispozita për privimin e 
individëve nga e drejta e tyre për të votuar 
apo për t›u zgjedhur, por vetëm në rast se 
ekzistojnë të gjitha kushtet e mëposhtme: 
  Duhet të parashikohet nga ligji. 
  Duhet të  respektohet parimi i 

proporcionalitetit; kushtet për privimin 
e individëve nga e drejta për t’u 
zgjedhur mund të jenë më pak strikte 
se sa kushtet për privimin e tyre nga e 
drejta për të votuar. iv. Privimi mund te 
aplikohet në rastin e paaftësisë mendore 
ose të dënimit nga gjykata për një vepër 
të rëndë penale. 

  Përveç kësaj, abrogimi i të drejtave 
politike ose përcaktimi i paaftësisë 
mendore mund të aplikohet vetëm me 
vendim të posaçëm gjykate.

Një tjetër kufizim lidhet me kryerjen 
e veprave penale. Por duhet përmendur 
se ky kufizim aplikohet për të drejtën për 
tu zgjedhur dhe jo për të drejtën për të 
zgjedhur. Në këtë rast vende të ndryshme 
kanë adoptuar zgjidhje të ndryshme. Ky 
kufizim aplikohet edhe nga Shqipëria, ku 
personat që vuajnë dënimin kanë të drejtë 
që të votojnë por jo te votohen.

24 Kodi i praktikës së mirë në Çështjet zgjedhore, Raport shpjegues i Komisionit të Venecias, 30 Tetor 2002.
25 Vendimi nr. 40, datë 16.11.2007 i Gjykatës Kushtetuese të Republikës të Shqipërisë.
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The right to vote is one of the fundamental political rights enjoyed by individual. 
This right is affected through the establishment of an electoral system that guarantees the 
confidentiality, freedom and equality of the vote by ensuring that citizens are politically 
active, thus forming the core of the role they should play in a democratic system. The right 
to vote is a central element of democracy and the rule of law. One of the weightiest ways in 
which individuals can influence organizational decision-making is through voting. Voting is a 
formal expression of preference for an office candidate or for a proposed solution to an issue. 
Voting generally takes place in the context of a large national or regional election, however, 
small-scale local community elections may be equally critical of individual participation in 
government. Its main contribution is the guarantee of the opportunity for all voters, without 
making distinctions on the basis of strata or belonging to certain social groups or on other 
grounds, to influence the formation of political will in a democratic society. No small part of 
the population shall be excluded from the exercise of the right to vote, except as provided in 
the basic law of the state. The value and weight of the right to vote has influenced a number 
of international acts and the creation of international organizations to establish a set of 
principles, rules and standards for free, independent and democratic elections.

Keywords: suffrage, election, fundamental right, restriction
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Përmbledhje

Në mars të vitit 2020, ndërkohë që Shqipëria, sikurse shumica e vendeve në të gjithë botën, 
u përball me një mbyllje për të parandaluar përhapjen e COVID-19, 19 të mitur, djem të moshës 
14-18 vjeç, qëndronin të mbyllur në Institutin e të Miturve në Kavajë (IMK), nga të cilët një i 
dënuar për shkak të kryerjes së një vepre penale, dhe 18 të tjerë në pritje të Vendimit të Gjykatës. 
Ky artikull fokusohet në ndikimin që pati mbyllja për shkak të pandemisë, tek të miturit në 
Institucionet e Ekzekutimit të Vendimeve Penale (IEVP), duke u ndalur konkretisht në rastin e të 
miturve në IMK. Studimi u zhvillua gjatë periudhës dhjetor 2019- qershor 2020 dhe nxori në pah 
se, në kushtet e izolimit, pamundësia për të takuar anëtarët e familjes, pamundësia për të ndjekur 
njëlloj si më parë procesin mësimor, që ofrohet brenda institucionit, si dhe kufizimi për të marrë 
pjesë në programe me karakter zhvillues, programe që ofroheshin për ta nga organizata të ndryshme 
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Mbyllje e dyfishtë; një vëzhgim sociologjik gjatë periudhës 

së pandemisë së Covid-19 në Institutin e të Miturve në Kavajë

Hyrje

Në mars të vitit 2020, ndërkohë që 
Shqipëria, sikurse shumica e vendeve në 
të gjithë botën, u përball me një mbyllje 
për të prandaluar përhapjen e COVID-19, 
19 të mitur, djem të moshës 14-18 vjeç, 
qëndronin të mbyllur në Institutin e të 
Miturve në Kavajë (IMK), nga të cilët një 
i dënuar për shkak të kryerjes së një vepre 
penale, dhe 18 të tjerë në pritje të Vendimit 
të Gjykatës. 

Ky artikull ka si qëllim të eksplorojë 
ndikimin që pati mbyllja për shkak të 
pandemisë tek të miturit në Institucionet e 
Ekzekutimit të Vendimeve Penale (IEVP), 
duke u ndalur konkretisht në rastin e të 
miturve në IMK.

Mbyllja, përgjatë së cilës individët u 
kufizuan të qëndronin në shtëpitë e tyre në 
një periudhë afatgjatë, bëri që ata të ishin 
të deprivuar nga kontaktet sociale dhe 
veprimtaritë argëtuese. Ky lloj deprivimi 
social ndikon negativisht në shëndetin 
mendor dhe atë fizik, sidomos të fëmijëve 
dhe të adoleshentëve (Orben et al., 2020). 
Megjithatë në këto kushte, përdorimi i rrjeteve 
sociale dhe i komunikimt virtual mes miqve 
e të njohurve, amortizoi deri diku pasojat 
negative të deprivimit social, të shkaktuar nga 
mbyllja për shkak të pandemisë.

Në pamje të parë,  duket s ikur 
mbyllja për shkak të pandemisë mund të 
paralelizohet me një lloj burgosjeje. Në 
një artikull të tijin Bateman (2020: 202), 
paraqet disa arsye përse përvoja e mbylljes 
nga pandemia nuk është e ngjashme me 
burgimin. Sipas tij, përvoja e të miturve 
të privuar nga liria për shkak të burgosjes 

nuk mund të krahasohet as me përvojën 
më të keqe të mbylljes nga pandemia. 
Autonomia e fëmijëve të mbyllur për 
shkak të pandemisë, zgjedhja e aktiviteteve, 
ekspozimi ndaj të mirave dhe ndjenja e 
sigurisë që ata përjetojnë, është shumë e 
ndryshme nga përvojat e të miturve që 
privohen nga liria, për shkak të burgimit. 
Në të njëjtën kohë, kuptimi i ndëshkimit 
me pasojë privimin nga liria, nuk ka vlerë 
në kushtet e mbylljes nga pandemia, por 
përbën moton kryesore në rastin e privimit 
nga liria për shkak të burgimit.

Në këtë linjë argumentimi edhe 
stigma që shoqëron të miturit e burgosur, 
nuk ekziston aspak në rastin e të miturve 
të mbyllur për shkak të pandemisë. Nga 
ana tjetër, pavarësisht se të mbyllur nga 
pandemia, fëmijët që qëndruan në shtëpi 
nuk ishin të privuar nga kujdesi prindëror, 
çka, në kushtet e privimit nga liria për 
shkak të burgimit, përbën sferën më të 
rëndësishme të privimit.

Ky studim eksploroi përvojën e të 
miturve të privuar nga liria në IEVP Kavajë, 
në kushtet e mbylljes nga pandemia, duke 
u mbështetur në këto pyetje kërkimore: 
(a) Cilat ishin disa nga kufizimet që 
ndikuan në përditshmërinë e të miturve 
që jetonin në kushtet e privimit nga liria 
dhe si të miturit i përjetuan këto kufizime? 
(b) Çfarë mekanizmash u përdorën nga 
miturit në IMK dhe nga vetë institucioni, 
për të përballuar situatën e mbylljes nga 
pandemia? (c) Çfarë u mësua nga kjo 
përvojë dhe cilat janë disa sugjerime të 
punonjësve në IMK për të përballuar më 
mirë situata të ngjashme në institucione 
të tilla?

jo qeveritare, shkaktoi tek të miturit ndjenjën e të qenarit dyfish të izoluar. Studimi evidentoi 
disa mekanizma me anë të të cilave të miturit përballuan sfidat në kushtet e pandemisë. Duke 
u mbështetur në intervista me profesionistë që punojnë në IMK, u nxorën disa sugjerime për 
përmirësimin e punës në lidhje me të miturit në Institucionet e Ekzekutimit të Vendimeve 
Penale, sidomos në kushtet e pandemisë.
Fjalë kyçe: mbyllje, të mitur, Institucione peitenciare, pandemi
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Pak fjalë për Institutin 
e të Miturve në Kavajë

Instituti i të Miturve në Kavajë u hap 
në tetor të vitit 2009 me mbështetjen e 
BE-së, si një Institucion i Ekzekutimit të 
Vendimeve Penale. Pavarësisht se është një 
IEVP, ky institucion ofron edhe programe 
me karakter rehabilitimi, këshillimi dhe 
shkolle për të miturit (djem) 14-18 vjeç, të 
dënuar ose në paraburgim. Në IMK rreth 
80 për qind e stafit është civil dhe pjesa 
tjetër staf i sigurisë (staf policor). Mjediset 
në IMK janë përshtatur në atë mënyrë që të 
ndjehet sa më pak mbyllja apo “izolimi” i të 
miturve në një vend. Pjesën më të madhe të 
kohës në këtë institucion e zënë programet 
e ndryshme mësimore, sociale e psikologjike 
për të ndihmuar të miturit që gjenden aty, 
të riintegrohen me lehtësi në shoqëri, pas 
daljes nga institucioni. Vihet re se pjesa më 
e madhe e të miturve në IMK, kanë kryer 
ose akuzohen se kanë kryer veprat penale 
të vjedhjes dhe të plagosjes, vepra penale të 
cilat gjatë mbylljes për shkak të pandemisë 
u reduktuan, sepse jeta publike në këtë kohë 
ishte shumë e kufizuar dhe e kontrolluar 
(Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, 2009).

Shqyrtimi i literaturës

Pavarësisht se ende nuk janë zhvilluar 
studime të mirëfillta në lidhje me ndikimin 
e pandemisë tek të miturit në institucionet 
penitenciare, vihet re se mjaft institucione 
në nivel ndërkombëtar, kanë nxjerrë raporte 
që evidentojnë sfidat me të cilat përballet 
kjo kategori të miturish në kushtet e 
pandemisë. Kështu për shembull, në 
një raport të Ministrisë së Drejtësisë në 
Britaninë e Madhe përmendet se, në 
kushtet e pandemisë, me qëllim zbatimin e 
rregullave të distancimit social, të miturit në 
burgjet e Anglisë dhe Uellsit u privuan nga 
pjesëmarrja në aktivitetet rikrijuese të tilla si: 
palestra, ceremonitë me karakter fetar apo 
vizita e bibliotekave. Të miturit ushqeheshin 

të vetmuar e jo në grupe si më parë, si dhe 
dilnin 30 minuta në ditë për ajrosje në grupe 
të vogla prej 3-4 personash (Ministry of 
Justice and HMPPS, 2021). 

Gjithashtu një raport i Howard League 
for Penal Reform, i vitit 2020, ka evidentuar 
se në disa raste, regjimet e zbatuara në 
institucionet e privimit nga liria, kanë qenë 
shumë strikte dhe madje dëmtuese për të 
miturit në burgje. Sipas këtyre raporteve, 
edhe edukimi formal ishte shumë i kufizuar. 
Të miturit kanë raportuar se atyre u jepeshin 
poshtë derës në qeli, fleta pune për t’u 
plotësuar, pa ndihmën e ndonjë instruktori. 
Gjithashtu aktivitetet që lidheshin me 
menaxhimin e frustrimit dhe zemërimit, si 
dhe terapia e artit, ishin ndërprerë (Howard 
League for Penal Reform, 2020).

Gazeta “The Guardian” në datë 31 maj 
të vitit 2020 publikoi një artikull të quajtur 
“Covid causes child detention crisis, and 
a ‘timebomb’ in adult prisons” (“Covid 
shkaktoi krize për të miturit e dënuar 
dhe një “bombë me sahat” në burgjet e të 
rriturve”; Savage, 2020). Aty thuhet se gjatë 
ditës të miturit, të privuar nga aktivitetet e 
zakonshme në këtë institucion, kalonin një 
kohë të madhe të kohës mbyllur në qeli. Në 
një artikull tjetër të datës 20 tetor 2020, e 
njëjta gazetë, duke iu referuar fjalëve të një 
infermiereje, citoi se fytyrat e të burgosurve 
ishin gri, sepse nuk ekspozoheshin ndaj 
rrezeve të dielli. Qëndrimi brenda në qeli për 
23 orë u shkaktoi të burgosurve depresion, 
ankth dhe mungesë entuziasmi për të jetuar 
(Busby et al., 2020).

Nën ndikimin edhe të organizatave 
ndërkombëtare, institucionet zyrtare të 
vendeve të ndryshme, morën masa për 
lirimin me kusht të disa individëve që 
ndodheshin në kushtet e privimit nga liria, 
duke u fokusuar më së shumti tek kategoritë 
më në nevojë si gratë, të miturit, të sëmurët 
me sëmundje kronike etj. Për shembull 
në Kamboxhia, si rezultat i ndërhyrjes së 
UNICEF, 128 të mitur në konflikt me ligjin 
u vendosën nën mbikëqyrjen e gjykatës dhe 
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numri i të miturve në burgje ra nga 1753 
në qershor të vitit 2020 në 1586 në gusht 
të po këtij viti (UNICEF, 2020:22). Sipas 
Fondacionit Annie E. Casey (AECF, 2020), 
nga një anketë e agjencive për drejtësinë për 
të rinjtë e zhvilluar në mbi 30 shtete, numri i 
të rinjve në burgje ka pësuar rënia me një të 
tretën ndërmjet 1 marsit dhe 1 majit 2020. 
Një studim i kryer në 33 shtete të SHBA-së, 
nxori në pah se përgjatë periudhës mars-
maj 2020, numri i të miturve në burgje, 
u reduktua me 27 për qind. Sigurisht që 
ulja e rasteve të referuara në gjykatë, çoi 
edhe në uljen e dënimeve (Po aty). Nëse 
njerëzit shpenzojnë më pak kohë në rrugë 
e më shumë kohë në shtëpi, përgjithësisht 
niveli i veprimeve delinkuente që kryhen 
në mjedise publike është i prirur të bjerë, 
pavarësisht prirjes në rritje të delinkuencave 
që lidhen me dhunën në familje apo krimet 
kibernetike. Në Shqipëri nga 1 janar 2020 
deri më 30 prill 2020 niveli i të dënuarve dhe 
të paraburgosurve u ul nga 5312 në 4885 
(Aebi and Tiago, 2020: 16).

Duke iu referuar statistikave të 
publikuara në faqen zyrtare të DPB-së, 
por edhe përvojës së fituar gjatë kryerjes 
së studimit në Institutin e të Miturve në 
Kavajë, vihet re një ulje e numrit të të 
miturve përgjatë mbylljes nga pandemia. 
Në tetor të vitit 2019, në këtë institucion 
gjendeshin 27 të mitur (14-18 vjeç) nga 
të cilët 22 në paraburgim dhe 5 të dënuar, 
ndërsa në korrik të vitit 2020 gjendeshin 
11 të mitur, të gjithë në paraburgim. Ulja 
e numrit të të miturve në paraburgim, 
është ndikuar nga dy faktorë: së pari, si 
rezultat i zbatimit të Kodit të Drejtësisë 
Penale për të Miturit, i cili inkurajon 
dënimet alternative dhe shmangien nga 
sistemi drejtësisë penale i të miturve që 
kryejnë vepra penale të një rrezikshmërie 
të ulët shoqërore, dhe së dyti, si rezultat i 
reduktimit gjatë periudhës së mbylljes për 
shkak të pandemisë, të kundravajtjeve dhe 
veprave penale që shkaktohen nga të miturit 
në mjediset publike.

Një nga problematikat e raportuara 
nëpër burgje, përgjatë periudhës së 
pandemisë, është mbipopullimi në burgje 
dhe pamundësia për të mbajtur distancën 
sociale (Amnesty Interntional, 2020). 
Zakonisht një gjë e tillë nuk vihet re nëpër 
institucionet e privimit nga liria për të 
miturit, sepse numri të i miturve në këto 
institucione, nuk rapotohet të jetë i lartë 
në raport me hapësirën fizike të këtyre 
institucioneve. Kështu për shembull IMK 
është një institucion, i cili ka një kapacitet 
prej afro 45-50 vendesh (Drejtoria e 
Përgjithshme e Burgjeve, 2009), por numri 
i të miturve që u gjendën aty përgjatë 
mbylljes nga pandemia nuk përbënte as 
gjysmën e këtij kapaciteti. Megjithatë, 
në pjesën më të madhe të burgjeve në 
kontekstin ndërkombëtar, duke përfshirë 
edhe burgjet e të miturve, raportohen 
probleme që lidhen me pamundësinë për të 
ruajtur kushte higjienikë të favorshme për 
të frenuar përhapjen e Covid-19 (Council 
of Europe, Commisioner for Human 
Rights, 2020).

Lipse t  të  mbahet  parasysh  se 
adoleshentët janë në një periudhë të veçantë 
në jetën e tyre, kur mjedisi shoqëror është 
i rëndësishëm për funksionet thelbësore që 
lidhen me zhvillimin e trurit, ndërtimin 
e vetë-konceptit dhe vetë-besimit dhe 
shëndetin mendor (Orben et al, 2020: 638).

Ky studim u rrek të eksplorojë, mënyrën 
se si, në një fazë kaq të rëndësishme të jetës 
së tyre, duke qenë dyfish të mbyllur, të 
miturit në IMK ndërtuan mekanizmat për 
të përballuar këtë situatë të vështirë dhe të 
paparashikuar për ta. 

Teoria e Identitetit Social, e paraqitur 
për herë të parë nga Tajfel dhe kolegët e 
tij në vitin 1978, pohon se identiteti social 
krijihet në bazë të vet-konceptit të lidhur me 
përkatësinë në një grup social (Tajfel, 1978). 
Në kushtet e kërcënimit të jashtëm ndjenja 
e solidaritetit brenda grupit, priret të rritet, 
si një mekanizëm për të minimizuar rreziqet 
nga këto kërcënime të jashtme. Në studimin e 
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tyre, Di Napoli e të tjerë (2021:2) evidentuan 
zhvillimin e një ndjenje të komunitetit, 
në kohën e pandemisë së shkaktuar nga 
Covid-19, në grupin e studentëve italianë që 
morën pjesë në studim.

Ndjenja e identitetit të përbashkët, e 
inkurajuar qëllimisht në raste të tilla, duke 
përdorur më shumë termin “ne”, duket 
se ndihmon në krijimin e një të mire të 
përbashkët (Van Bavel e të tjerë, 2021:462), 
që lipset të shqyrtohet si një mekanizëm 
për rritjen e solidaritetit mes të miturve në 
institucionet e privimit nga liria, sidomos në 
kushtet e pandemisë. 

Metodologjia 
dhe kufizimet e studimit

Ky hulumtim u mbështet në përdorimin 
e metodave cilësore. Duke ndjekur parimin 
e trekëndëzimit, u përdor më shumë se 
sa një metodë në mënyrë që eksplorimi 
i të dhënave të bëhej më në thellësi dhe 
verifikimi i tyre të bëhej, duke i kontrolluar 
nga burime të ndryshme (Matthews and 
Ross, 2010: 145).

Përgjatë periudhës dhjetor 2019-mars 
2020 të miturit në IMK janë kontaktuar në 
mënyrë të drejtpërdrejte dhe një vëzhgim 
me pjesëmarrje është realizuar me ta.1 
Perceptimet e tyre për situatën e pandemisë, 
e cila sapo kishte filluar të përhapej në botë, 
janë shqyrtuar nëpërmjet bisedave të lira me 
ta, që para mbylljes së marsit 2020.

Me të miturit në IMK, u mbajtën 
kontakte të tërthorta përgjatë periudhës 
mars 2020- qershor 2020, nëpërmjet 
punonjësve të institucionit, të cilët gjatë asaj 
periudhe, ishin të vetmit persona që mund 
të kontaktonin drejtpërdrejtë të miturit e 
privuar nga liria. Përgjatë këtij komunikimi 
të tërthortë, të miturit, nëpërmjet letrave dhe 

punëve të tyre krijuese, shprehën mendimet 
dhe perceptimet e tyre, për atë çfarë ndjenin 
dhe përjetonin në kushtet e privimit 
nga liria dhe të privimit nga aktivitetet e 
mëparshme që zhvillonin brenda IMK-së. 
Intervista të lira me punonjës në IMK, 
gjithashtu shërbyen si burim të dhënash, 
për të eksploruar sfidat me të cilat u përball 
ky institucion përgjatë mbylljes për shkak 
të pandemisë.

Realizimi i këtij studimi hasi edhe disa 
kufizime:

Së pari, pavarësisht disa raporteve 
institucionale në lidhje me gjendjen e të 
dënuave nëpër burgje në përgjithësi, e 
të miturve në veçanti, gjatë pandemisë 
së shkaktuar nga Covid-19, studime të 
mirëfillta të natyrës sociologjike në lidhje 
me këtë çështje, ku ky studim të mund të 
mbështetej, nuk janë zhvilluar ende.

Së dyti, të miturit janë kontaktuar në 
mënyrë të drejtpërdrejtë gjatë periudhës 
dhjetor 2019-mars 2020. Ndërsa përgjatë 
periudhës mars-qershor 2020, meqenëse 
kontaktimi i drejtpërdrejtë me ta ishte i 
pamundur, për shkak të masave të marra 
për parandalimin e përhapjes së Covid-19, 
kontakte të tërthorta u mbajtën me të 
miturit, përmes komunikimit me punonjësit 
e sektorit të kujdesit social në IMK dhe 
përmes letërkëmbimit.

Gjysma e gotës bosh: 
Mbyllja e dyfishtë

Nga eksplorimi empirik, i realizuar 
nëpërmjet bisedave të lira me të miturit, 
tregimeve të tyre të shkruara në letër dhe 
intervistave me staf të përkujdesit social 
në IMK, u evidentuan disa ndryshime të 
rëndësishme në përditshmërinë e të miturve 
që qëndronin në këtë institucion.

1 Kjo është bërë e mundur në kuadrin e projektit “Veprime restauruese për transformim në Institutin e të 
Miturve në Kavajë”, i zbatuar nga Shoqata për Trashëgimi dhe Edukim me mbështetjen e Terres des Hommes 
Shqipëri dhe Terres des Hommes Hungari, si dhe Fondacioni për Zgjidhjen e Konflikteve dhe Pajtimin e 
Mosmarrëveshjeve me finacimin e Bashkimit Evropian.



   102
Mbyllje e dyfishtë; një vëzhgim sociologjik gjatë periudhës 

së pandemisë së Covid-19 në Institutin e të Miturve në Kavajë

a. Mungesa e kontakteve me familjarët
Për të evituar përhapjen e Covid-19, 

familjarët e të miturve nuk u lejuan të 
frekuentonin institucionin e të zhvillonin 
takime me djemtë që ndodheshin në këtë 
institucion. 

“Covid 19 ka ndryshuar jetën e të gjithëve, 
edhe tonën. Pavarësisht mbështetjes nga stafi, 
mungesën e familjarëve e ndjej shumë…”(K., 
15 vjeç).

Megjithë takimet në skype të të 
miturve me familjarëve të tyre, sërish 
takimet e drejtpërdrejta mes tyre, mbeten 
të pazëvendësueshme.

“Edhe pse këtu në Institut kemi mundësinë 
që mund të flasim në skype, por prapë është 
diçka ndryshe, dhe përkundrazi, na shton 
mallin për familjarët.” (F., 17 vjeç).

Gjatë bisedave të lira me të miturit në 
IMK, nga dhjetori 2019 deri në fund të 
muajit shkurt 2020, kur të miturit u takuan 
në mënyrë të drejtpërdrejtë, ata shpreheshin 
se vetë ndiheshin më të sigurt në Institucion 
dhe më pak të frikësuar për t’u infektuar 
me virusin Covid-19, ndërsa shqetësimi 
për familjarët dhe të afërmit e tyre mbetej 
i madh. Sipas specialistëve të sektorit të 
kujdesit social në këtë institucion, një 
shqetësim i tillë amplifikohej edhe më shumë 
nga lajmet që të miturit ndiqnin në televizor, 
i cili ishte burimi kryesor i informacionit mes 
tyre dhe botës së jashtme. 

Ja çfarë pohon një specialist e kujdesit 
social në IMK:

“Situata ishte shumë shqetësuese, sepse, 
pavarësisht se ne rralluam takimet me të 
miturit, dhe hynim në regjim të pajisur 
me maska dhe doreza, rreziku që mund 
të ishim bartës të infeksionit dhe të mund 
t’ia transmetonim atë të miturve, na 
krijonte ankth të vazhdueshëm. Nga ana 
tjetër përballeshim me shqetësimin e të 

miturve për familjarët. Duke qenë se të 
miturit qëndronin shumë para televizorit, 
lajmet, shpeshherë të hiperbolizuara, u 
shkaktonin atyre stres dhe shqetësim për 
atë që po ndodhte jashtë institucionit. Në 
këtë drejtim na është dashur të punojmë 
për t’u mundësuar të miturve kontakte të 
vazhdueshme me familjarët dhe të afërmit 
me skype. Kjo jo gjithmonë ishte e mundur, 
sepse disa nga prindërit dhe të afërmit nuk 
ishin të pajisur me mjete teknologjike që t’i 
mundësonte këtë komunikim” (Punonjëse 
e sektorit të kujdesit social IMK).

b. Kufizimi i edukimit formal dhe joformal
Ofrimi i edukimit formal brenda 

mjediseve të Institutit është pjesë e 
programeve edukuese që mundësohen 
në këtë institucion. Përveç arsimit të 
detyrueshëm 9-vjeçar, që prej një viti në IMK 
ofrohet edhe arsimi i mesëm. Gjithashtu të 
miturit janë pjesë e aktiviteteve me karakter 
edukativ, sportiv dhe aktiviteteve të ndryshme 
profesionale, që kanë si qëllim rehabilitimin 
dhe riintegrimin e të miturve, pas daljes së 
tyre nga institucioni. Gjatë periudhës së 
mbylljes për shkak të pandemisë, ofrimi i 
shërbimeve të tilla u kufizua.

“Në këtë kohë kanë ndalur shumë aktivitete. 
Duket sikur koha ka ndaluar. Sfidë për 
mua ka qenë të mësohem ta kaloj ditën pa 
shumë njerëz, pa mësuesit, pa punonjësit e 
organizatave që na ndryshonin ditët.” (L., 
15 vjeç).

c. Mungesa e aktiviteteve me karakter 
psikoscial 

Gjatë shkrimeve të tyre në letër, të 
miturit shprehen se, përveç shkollës dhe 
kurseve profesionale që ofroheshin në 
institucion, një rol të rëndësishëm për 
ta luanin dhe organizatat e ndryshme që 
zbatonin projekte me fokus zgjidhjen e 
konflikteve, drejtësinë restauruese, terapinë 
nëpërmjet artit dhe letërsisë etj. Duke filluar 
nga marsi 2020, prania e stafit të këtyre 



   103Social Studies  Vol. 15  No. 1

organizatave u kufizua dhe aktivitetet u 
zhvilluan në një formë më të tërthortë.

“Në të ardhmen kam dëshirë të bëhem 
aktor dhe jam shumë i pasionuar në 
aktivitetet që u bënin më parë në Institut 
dhe kjo më mungon. Gjatë aktiviteteve 
që bënim me SHTE (një organizatë 
jofitimprurëse që po zbatonte një projekt 
në IMK në atë periudhë, - B.Z), më thanë 
disa nga zyshat që do të bëhej një pjesë 
dramatizimi dhe unë u gëzova shumë që 
do të bëhesha pjesë, por tani nuk e di nëse 
do të zhvillohet ky aktivitet për shkak të 
Covid-19.” (F., 17 vjeç).

Gjysma e gotës plot: 
mekanizmat për përballimin 
e situatës dhe mësimet e nxjerra

Nga bisedat e lira dhe letrat e shkruara 
të të miturve, u identifikuan disa mekanizma, 
që ishin gjeneruar krejt natyrshëm në një 
situatë mbylljeje të dyfishtë, të cilët kishin 
ndikuar pozitivisht tek të miturit për 
përballimin e situatës.

Ja çfarë pohon një i mitur në IMK:

“Kjo situatë që po kalojmë ka qenë e vështirë 
për të gjithë, por nga ana shëndetësore kemi 
patur përkujdesje dhe jemi ndjerë të sigurt. 
Na kanë ndihmuar shumë edukatorët dhe 
drejtori i IMK-së. Në këtë kohë nuk kemi 
patur shumë takime me njerëz, por kemi 
ndenjur dhe kemi shkuar shumë mirë me 
njeri-tjetrin. E vlefshme për ne ka qenë dhe 
zbatimi në praktikë i mësimeve të marra nga 
organizatat me të cilat punonim shumë para 
pandemisë, por me të cilat tani punojmë në 
distancë…” (V., 17 vjeç).

Studime të kohëve të fundit kanë 
nxjerrë në pah se egziston një predispozitë 
për të forcuar bashkëpunimin brenda grupit 
në kushtet e kërcënimit nga pandemia. 
Besimi i kultivuar brenda grupit çon në 
disa përfitime si: bashkëpunimi, ndihma 

dhe veçanërisht solidariteti si një përgjigje 
ndaj kërcënimit nga Covid-19 (Cruwys et 
al., 2021: 19).

Studimet gjithashtu kanë evidentuar se 
mungesa e ndërveprimit social shoqërohet 
me probleme serioze të shëndetit mendor 
(Holt-Lunstad, e të tjerë, 2010). Në kushtet 
e mbylljes nga pandemia, komunikimi 
virtual, i cili zëvendësoi komunikimin e 
drejtpërdrejtë për pjesën më të madhe të 
njerëzve, të cilët kishin mundësi të përdornin 
mjetet elektronike të komunikimit, shërbeu 
si një instrument për parandalimin e 
problemeve të shëndetit mendor. Në 
kushtet e mungesës së komunikimit 
virtual frekuent në IMK, të miturit ishin 
më të prirur të forconin marrëdhënien 
mes njeri-tjetrit, si një strategji për të 
amortizuar stresin dhe ankthin të krijuar 
nga e panjohura që shkaktonte situata e 
pandemisë.

“Meraku për njerëzit e shtëpisë ishte shumë 
i madh. Ndonjëherë mendoja, ndoshta nuk 
do t’i shoh më…Megjithatë kur flisja me 
çunat, ndihesha më i çliruar. Të gjithë kishim 
të njëjtin merak dhe e ndanim bashkë, siç 
ndanim dhe zënkat dhe nervozizmin…”(E., 
17 vjeç).

Gjithashtu, në kushtet e mungesës së 
aktiviteteve me karakter disi më social, një 
strategji me interes për disa nga të miturit 
ishte biblioterapia, e cila mundësohet në 
kushtet e IMK-së. 

“Gjatë kësaj kohe kam frekuentuar më tepër 
bibliotekën dhe kam patur mundësinë të bëj 
atë që më pëlqen më shumë, të lexoj libra… 
Shpresoj që kjo situatë të përfundojë sa më 
shpejt, sepse unë dhe bashkëmoshatarët e mi 
jemi të paduruar për të bërë gjërat e bukura 
që bënim më parë” (E., 16 vjeç).

Të miturit tregojnë se një gjë shumë 
e mirë për ta ishte terapia artistike. Ja si 
shprehet një i mitur në një letër të tij:
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“Gjatë kësaj kohe, me ndihmën e edukatores 
E., kam arritur të përfundoj disa punime 
që kisha nisur më parë, sepse nëpërmjet 
pikturave të mia, unë shpreh botën time 
shpirtërore” (L, 15 vjeç).

Terapia e artit vlerësohet si një 
instrument tepër efikas në uljen e stresit dhe 
të depresionit, sidomos në kushtet e privimit 
nga liria. Angazhimi në veprimtari artistike 
mund të shërbejë si një mjet i vetë-shprehjes 
dhe vetë-rregullimit, duke siguruar një 
mundësi unike për të kanalizuar emocionet 
dhe për të zhvilluar identitetin (Gussak 
and Virshup, 1997). Në një studim të 
zhvilluar me të burgosur në Florida, Gussak 
(2007: 458) nxorri në pah se nëpërmjet 
përdorimit të terapisë së artit, u arrit një 
ulje domethënëse e nivelit të depresionit tek 
të burgosurit që morën pjesë në program. 
Një mekanizëm i tillë do të ishte akoma më 
i nevojshëm në kushtet e pandemisë, kur 
aktivitetet e tjera janë shumë të kufizuara 
për të miturit e privuar nga liria. 

Sipas profesionistëve që ofrojnë 
mbështetje në IMK, nga kjo përvojë e 
pazakontë me të miturit në kushtet e një 
mbylljeje të tillë të dyfishtë, u arritën në 
nxirreshin disa mësime:

  Në zbatim edhe të Kodit të Drejtësisë 
Penale për të miturit, mbyllja e të 
miturve në institucione të ekzekutimit 
të vendimeve penale, duhet të jetë 
instrumenti i fundit i përdorur për 
korrigjimin e sjelljeve antisociale. Forma 
alternative të dënimeve si: ndjekja në 
Shërbimin e Provës, punë në komunitet 
dhe përfshirja në programe të Drejtësisë 
Restauruese, do të bënin të mundur që 
numri i të miturve në këtë institucion të 
reduktohej ndjeshëm. Për rrjedhojë më 
pak të mitur do të përjetonin mbyllje 
edhe përgjatë periudhave të tilla të 
pazakonta të pandemisë.

  Të rritet mundësia e përdorimit të 
teknologjisë në IMK, nën monitorimin 
e institucionit. Aksesi në teknologji do 
t’u mundësonte të miturve më shumë 
veprimtari me karakter edukativ dhe 
argëtues, nevojë kjo që doli shumë 
në pah gjatë mbylljes së dyfishtë për 
shkak të pandemisë së shkaktuar nga 
Covid-19.

  T’i kushtohet vëmendje e veçantë 
hartimit të programeve psiko-sociale, 
dhe terapive artistike, që kanë në fokus 
mirëqenien e fëmijëve të privuar nga 
liria e sidomos në kushtet e pandemisë.
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In March 2020, while Albania, like most countries around the world, faced a lockdown 
to prevent the spread of COVID-19, 19 juveniles, boys aged 14-18, remained locked up at 
the Institute of Juveniles in Kavaja (IMK), of which one convicted for committing a criminal 
offense, and 18 others waiting a Court Decision. This article focuses on the impact that the 
lockdown due to the pandemic had on juveniles in the Institutions for the Execution of 
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Criminal Decisions (IECD), focusing specifically on the case of juveniles in IMK. The study 
was conducted during the period December 2019-June 2020 and showed that, in conditions 
of isolation, the inability to meet family members, the inability to follow the learning 
process, which is offered within the institution, as well as the limitation for participating in 
developmental programs, offered to them by various non-governmental organizations, caused 
the juveniles to feel doubly isolated. The study identified several mechanisms by which juveniles 
faced challenges in pandemic conditions. Based on interviews with professionals working 
in IMK, some suggestions were made for improving the work of juveniles in Penitentiary 
Institutions, especially in pandemic conditions.

Key words: lockdown, minors, penitentiary institutions, pandemic
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Përmbledhje

Kënaqësia në punë midis mësuesve shqiptarë në ciklin e arsimit të mesëm të ulët vlerësohet 
në nivelin “E moderuar”. Ky nivel kushtëzon nevojën për ndërhyrje në politikat publike për 
arsimin e mesëm të ulët dhe në proceset e administrimit dhe menaxhimit në shkolla. Kënaqësia 
në punë midis mësuesve shqiptarë në ciklin e arsimit të mesëm të ulët është shprehje e një 
gjendje psiko-emocionale dhe qëndrimit të tyre ndaj profesionit dhe detyrës, e cila kushtëzohet 
nga faktorë të brendshëm motivues më shumë, sesa nga faktorë të higjienës. Ndër faktorët 
që mësuesit i vlerësojnë se kanë një ndikim më të madh në kënaqësinë e tyre në punë bëjnë 
pjesë: “Puna si mësues përputhet me ndjenjat e mija shpirtërore”, “Puna si mësues nuk më 
mërzit”, mjedisi shoqëror, marrëdhëniet me kolegët dhe drejtuesit. Faktorët që lidhen me 
politikat e shpërblimit dhe numrin e studentëve në klasë vlerësohen nga mësuesit si faktorë 
që gjenerojnë efekte negative në kënaqësinë e tyre nga puna.
Fjalë kyç: kënaqësi në punë, faktorë, mësues, cikli i mesëm i ulët.
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Hyrje

Në dokumentet strategjik, politikat 
publike dhe programet për zhvillim 
ekonomik e social të vendit, në të cilat 
trajtohen çështje dhe probleme që lidhen 
me edukimin dhe sistemin e arsimit, roli 
i punonjësve mësimor në realizimin e 
objektivave që ka ky sistem, në çdo cikël 
të tij, pranohet dhe trajtohet si faktor 
përcaktues. Vlerësohet se cilësia e punës 
së punonjësve arsimor reflektohet direkt 
në cilësinë e përgatitjes së brezit të 
ardhshëm dhe në aftësimin e tij për të 
përballuar dhe zgjidhur problemet me 
të cilat ndeshet procesi i vazhdueshëm 
i zhvillimit ekonomik e social të vendit. 
Ndërkohë, është e rëndësishme të theksohet 
se, megjithëse një vlerësim i tillë është i 
rëndësishëm, ai nuk mjafton. Edukatorët 
dhe mësuesit, përveç se janë punonjës 
arsimor janë dhe anëtarë të shoqërisë 
me kërkesa, pritshmëri dhe objektiva 
ngushtësisht të lidhura me jetën personale, 
të familjes e të afërmve me të cilët ndajnë të 
mira, gëzimet, vështirësitë dhe sukseset në 
jetën e tyre. Profesioni i mësuesit, ndryshe 
dhe ndofta më shumë se profesione të tjera 
është i suksesshëm kur puna që ata bëjnë 
nuk është vetëm plotësim i detyrës por 
edhe kur ata e konsiderojnë atë si realizim 
të një misioni. Kjo bënë që kënaqësia në 
punë e mësuesve të jetë faktor shumë i 
rëndësishëm në suksesin e përpjekjeve për 
arritjen e objektivave që ka shkolla. Autorë 
të ndryshëm theksojnë se “Kënaqësia nё 
punë ka njё ndikim tё konsiderueshëm mbi 
cilësinë e mësimdhënies dhe në arritjet e 
nxënësve nё shkollë (Somech and Drach-
Zahavy, 2000; Menlo and Poppleton, 
1990). Demirta, Z. (2010) nënvizon 
se “Niveli i lartë i kënaqësisë në punë të 
mësuesve ndikon pozitivisht në realizimin 
e qëllimeve arsimore. Pritet që një shkollë e 
cila ka mësues me nivel të lartë të kënaqësisë 
në punë, të sigurojë arsim të kualifikuar 
dhe të përgatit nxënës të suksesshëm”. 

Zembylas and Papanastasious (2006) 
nënvizojnë se “... ёshtё nevojё urgjente 
pёr politikbёrёsit qё tё njohin faktin se 
cilësia e arsimit është e lidhur kryesisht me 
kёnaqёsinё nga puna tё mësuesve. Marrja 
e masave dhe realizimi i ndërhyrjeve të 
nevojshme, që do të mundësojnë rritjen e 
kësaj kënaqësie, është nevojë e kohës”.

Ndërsa G. R. Baluyos et al. (2019) 
theksojnë se “Kënaqësia në punë e mësuesve 
është thelbësore për suksesin në punën e tyre 
mësimore”. Ata nënvizojnë se “Mësuesit 
janë faktorë thelbësorë në procesin mësimor. 
Është shumë e rëndësishme që mësuesit të 
jenë të kënaqur me kushtet e punës. Në këtë 
mënyrë ata mund të performojnë mirë dhe, 
për rrjedhoje, do të realizojnë një proces 
mësimor cilësor me nxënësit e tyre” 

Studimet për vlerësimin e kënaqësisë 
në punë tek mësuesit në ciklin e mesëm 
në Shqipëri janë të kufizuara. Kloep, M. 
and Tarifa, F. (1994) ka studiuar lidhet 
midis kushteve të punës, stilit të punës dhe 
kënaqësisë nga puna tek mësuesit shqiptarë. 
Tamo and Karaj (2007) në studimin 
“Kënaqësia e mësuesve shqiptarë nga 
puna e tyre”, kanë arritur në përfundimin 
se rreth 13.7% e mësuesve në Shqipëri 
kanë një nivel i ulët kënaqësie, për 29.0% 
të tyre niveli i kënaqësisë është i lartë dhe 
57.3% deklarojnë një nivel të moderuar të 
kënaqësisë në punë. 

Qendra Shqiptare për Kërkime 
Ekonomike (2011), ka zhvilluar një 
sondazh në lidhje me “Kënaqësinë e 
Mësuesve në Punë”. Sipas këtij sondazhi 
rreth 13% e mësuesve deklaruan nivel të 
ulët kënaqësie, 48% nivel të moderuar 
dhe rreth 39% nivel të lartë kënaqësie. 
Ndër faktorët që u vlerësuan me ndikim 
më të madh në kënaqësinë e përgjithshme 
të mësuesve nga puna, ishin: mundësitë 
për zhvillim profesional; vlerësimi dhe 
shpërblimi për punën; pjesëmarrja në 
vendimmarrje në lidhje me shkollën; 
pjesëmarrja në reformën e sistemit arsimor 
parauniversitar; qartësia e udhëzimeve nga 
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instancat eprore; komunikimi me nxënësit/
prindërit; ngarkesa mësimore; garantimi 
i mjeteve didaktike të nevojshme dhe 
kontrolli gjatë orës mësimore nga drejtuesit 
e shkollë.

Bezati, F. (2012) thekson se niveli 
i përgjithshëm i kënaqësisë në punë 
tek mësuesit në arsimin e mesëm në 
Shqipëri vlerësohet në nivelin mbi mesatar. 
Kënaqësia në pune e këtyre mësuesve 
nuk ka lidhje të forta me pagën, lidhja 
është e moderuar me sjelljen e nxënësve 
problematik, ndërkohë që është më e 
fortë me faktorët që lidhen me mënyrën 
e drejtimit të shkollës, marrëdhëniet me 
kolegët dhe marrëdhëniet me prindërit, 
lidhje te dobët por stilistikisht domethënës 
me kushtet fizike të punës. 

Kënaqësia në punë është e lidhur 
ngushtë me ndjesitë psiko-emocionale 
të punonjësit ndaj punës që bën. Ajo 
kushtëzohet nga një tërësi faktorësh ndaj 
të cilëve individi reagon në vartësi të 
ndjesive që ato shkaktojnë tek ai. Ngarkesat 
emocionale që shoqërojnë bashkëveprimin 
e individit me faktorët veprues në psikikën 
e tij, të cilët janë të lidhur me punën që 
bënë dhe mjedisin e punës, janë gjenerueset 
kryesore të kënaqësisë se tij në punë (Hulin 
and Judge, 2003).

Ndër teoritë që përdoren më shpesh, 
për të studiuar dhe vlerësuar kënaqësinë 
në punë të punonjësve është teoria e dy 
grup faktorëve, motivim dhe higjienë 
(Hertzberg, 1966). 

Punimi është fokusuar në identifikimin 
e faktorëve që ndikojnë në kënaqësinë në 
punë tek mësuesit në ciklin e arsimit të 
mesëm të ulët në Shqipëri. Studimi ëhtë 
kryer në përputhje me teorinë e shtjelluar 
nga Hertzberg, (1966). Në materialin 
e paraqitur janë dhënë vetëm rezultatet 
e marra prej analizës descriptive të të 
dhënave të grumbullura. Është synuar të 
jepet informacion i detajuar për faktorët që 
janë përgjegjës për formimin e kënaqësisë 
në punë tek mësuesit dhe për secilin prej 

tyre, të jepet edhe pesha që ka në formimin 
e kënaqësisë. 

Çështje metodologjike

Pyetje kërkimore: Cili është niveli 
i përgjithshëm i kënaqësisë në punë tek 
mësuesit shqiptar në ciklin e arsimit të 
mesëm të ulët? Cilët janë faktorët që 
ndikojnë në nivelin e kënaqësinë në punë 
tek mësuesit shqiptar në ciklin e arsimit të 
mesëm të ulët?

Hipoteza e kërkimit
H0: Kënaqësia në punë e mësuesve në 

ciklin e arsimit të mesëm të ulët është shfaqje 
e sjelljes së tyre ndaj detyrës që kushtëzohet 
nga faktorë të brendshëm psiko-emocional 
dhe faktorë të higjienës. 

Të dhënat
Të dhënat për këtë studim janë 

përgjigjet e marra nga 198 mësues në 
shkollat e arsimit të mesëm të ulët, 
të shpërndara në rajonin e Shqipërisë 
qendrore, ku banon rreth 69% e të gjithë 
popullatës. Pyetësori i përdorur u hartua 
pas konsultimit me të dhënat e literatures 
(Bezati, 2012; Ngimbudzi, 2009; Zhilla, 
2014; Kotherrja, 2015; Teneqexhi, 2016; 
Tirana, 2018), duke u përshtatur në 
përputhje me qëllimin e këtij kërkimi. Në 
pyetësor u përfshinë 22 pyetje, (6 pyetje që 
ju korrespondojnë faktorëve motivues dhe 
16 faktorëve të higjienës). Nga përgjigjet 
e këtyre pyetjeve gjenerohen vlerat e 
ndryshoreve koresponduese Likert, me 5 
shkallë: (1-Nuk jam aspak dakort, 2-Nuk 
jam dakort, 3-Jam i lëkundur, 4-Jam dakort, 
5-Jam shumë dakort). Rrjedhimisht, 
minimum i pikëve që mund të merren 
nga përgjigjet e një mësuesi është 22, 
maksimumi 110 dhe mesatarja 66 pikë.

Karakteristikat e kampionit
Struktura e kampionit sipas treguesve 

të ndryshëm demografik, jepet në tab. 1.
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Si shihet rreth 18% e mësuesve janë 
meshkuj. Në Shqipëri mësuesit meshkuj 
në shkollat e arsimit të mesëm të ulët, 
përbëjnë rreth 16%. Rreth 12.6% janë 
mësues që punojnë në shkolla private. Në 
rang vendi shkollat private të arsimit të 
mesëm të ulët përbëjnë rreth 10.2% të 
numrit të përgjithshëm të këtyre shkollave. 
Kampioni është përfaqësues edhe sa i takon 
shpërndarjes së shkollave në zona urbane 
edhe periurbane/rurale (71.8%/28.8% vs. 
67.3%/32.7%; p<0.05)

Metoda e analizës së të dhënave
Për vlerësimin e nivelit të kënaqësisë në 

punë të mësuesve në ciklin e arsimit të mesëm 
të ulët do të përdoret analiza statistikore 
deskriptive. Për të gjithë faktorët, të cilët apriori 
është pranuar se janë përgjegjës për nivelin e 
kënaqësisë në punë, do të llogaritet mesatarja 
e peshës se tyre, (mesatarja e pikëve të dhëna 
në përgjigjet e mësuesve për pyetjen që i 
korrespondon faktorit përkatës). Mbështetur 
në vlerat e këtyre mesatareve do të gjykohet për 
ndikimin e secilit prej tyre në kënaqësinë në punë.

Treguesi Në numër Në përqindje

Gjinia

Femër 162 81.8

Mashkull 36 18.2

Mosha

20-30 vjeç 49 24.7

31-40 vjeç 80 40.4

>40 vjeç 69 34.8

Vjetësia në punë

< 5 vjet 55 27.8

5-10 vjet 67 33.8

>10 vjet 76 38.4

Gjendja civile

Beqar 31 15.7

I martuar 126 63.6

I divorcuar 29 14.6

I ve 12 6.1

Pronësia mbi shkollën

Shkollë private 25 12.6

Shkollë publike 173 87.4

Zona e banimit

Zonë urbane 141 71.8

Zone rurale 57 28.8

Table 1: Karakteristikat strukturore të kampionit
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Rezultate dhe gjykimi i tyre 
Mesataret e pikëve për faktorët që janë 

përgjegjës për formimin e kënaqësisë në 
punë, jepen në figurën 1. 

Mesatarja e kënaqësisë së përgjithshme 
në punë tek mësuesit në ciklin e mesëm të ulët 
vlerësohet me 3.41 ± 0.47 pikë, ndërkohë 
që, mesatarja e pikëve për faktorët motivues 
vlerësohet me 3.81 ± 0.51 pikë dhe për 
faktorët e higjienës 3.29 ± 0.40 pikë. 

Sic shihet, tek mësuesit në ciklin e mesëm 
të ulët kënaqësia në punë vlerësohet në nivelin 
“E moderuar”. Një rezultat të afërt me të kanë 
komunikuar edhe autorë të tjerë shqiptar dhe 
të huaj (Kloep & Tarifa, 1994; Bezati, 2012; 
Weiss, 1999; Perie & Baker, 1997). 

Vlera mesatare e të gjithë faktorëve 
motivues i klasifikon ata në nivelin “I mirë”. 
Ndër këta faktorë, mësuesit kanë vlerësuar 
si faktorë me efekt më të rëndësishëm në 
formimin e kënaqësisë së tyre në punë: 
“Puna si mësues nuk më mërzit” (4.0±0.37), 
“Puna që bëj përputhet me ndjesitë e mija 
shpirtërore” (4.0±0.41).

Për faktorët e higjienës, të cilët në 

mesatare vlerësohen në nivelin “I moderuar”, 
mësuesit kanë shprehur dakordësi më të 
madhe për ndikimin pozitiv që kanë në 
kënaqësinë në punë, faktorët: “Me kolegët 
ndajmë edhe probleme që nuk lidhen vetëm 
me punën” (3.8±0.31), “Drejtuesit janë 
komunikues” (3.7±0.42) dhe “Mjedisi 
shoqëror është mbështetës dhe nxitës për 
punën“ (3.7±0.33). 

Ndërkohë, mësuesit e intervistuar kanë 
veçuar si faktorë me ndikim jo pozitiv në 
formimin e kënaqësisë në punë tek ta: “Numri 
i nxënësve në klasë është i pranueshëm 
(2.4±0.39), “Paga që marr është e mirë” 
(2.5±0.31). Për të dy këta faktorë mësuesit 
shprehen se nuk janë dakord, me pohimin 
se numri i nxënësve është i pranueshëm 
dhe se niveli i pagave dhe shpërblimeve 
është i mirë. Efektin negativ të numrit të 
nxënësve në klasë, në kënaqësinë në punë 
të mësuesve në ciklin e arsimit të mesëm të 
ulët e ka identifikuar edhe Bezati (2012). 
Ndërkohë efekti jo pozitiv i pagës dhe i 
shpërblimeve të tjera në kënaqësinë në punë, 
është rezultat që konvergjon me një numër 
të konsiderueshëm rezultatesh të publikuar 

Figura 1: Mesataret e pikëve për kënaqësinë në punë dhe për faktorët qe e shkaktojnë atë
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nga autorë të tjerë (Gritz & Theobald, 1996; 
Ingersoll, 2001; Stinebrickner, 1998; Fredy, 
Wilson & Ngimbudzi, 2009; Bezati, 2012; 
Anees, 2013; Muhammad et al., 2014; 
Kotherja, 2015). Për pasojë, si theksojnë 
edhe Sharma & Jyoti (2010), në mjedisin 
organizativ shfaqen sjellje në bazëtë të cilave 
është pakënaqësia në punë, përballja e të cilave 
kërkon të rishikohen politikat e pagës dhe të 
shpërblimit për mësuesit.

Në tabelën 2, jepen mesataret e 
llogaritura për kënaqësinë në punë tek 
mësuesit në arsimin e mesëm të ulët, sipas 
gjinisë së mësuesit dhe statusit të pronësisë 
mbi shkollën. Të dhënat e këtij studimi 
tregojnë se gjinia e mësuesit është faktor që 
gjeneron efekt statistikisht të vërtetuar në 
nivelin e kënaqësisë së mësueseve në ciklin e 
arsimit të mesëm të ulët. 

Mësueset shprehen se janë më të 
kënaqura se sa koleget e tyre meshkuj 
(p<0.05).Ky është rezultat i ngjashëm me 
ato të komunikuar edhe nga autorë të tjerë 
te huaj (Ghazi, S.R., Maringe, F. 2011; 
Azhar, M. et al. 2011; Singh, N. 2012; 
Dhaskla, S. (2014);Dhull, K. Jain, M. 2017; 
Sultana A., Sarker, N.I., Prodhan, Sh. 2017; 
Kumar, Mohana Sasi and Balasubraman, Dr. 
P., 2019; Akhila Rao, A., et al. 2020) dhe 
Bezati, F (2012). 

 Të dhënat e kampionit nuk identifikojnë 
ndryshim në nivelin e kënaqësisë se mësuesve 
të lidhur me faktin se ku ata punojnë, në 

shkolla publike apo private. Përfundim të 
njëjtë me të kanë komunikuar edhe autorë 
të tjerë.(Zembylas, M.L., Papanastasiou, 
E. 2004; Ali, M.A., et al. 2011; Bezati, F. 
2012; Rapti, E. Karaj, Th. 2012; Sultana 
A., et al. 2017).

Përfundime

Kënaqësia në punë tek mësuesit shqiptar 
në ciklin e arsimit të mesëm të ulët vlerësohet 
në nivelin “E moderuar”. Ky nivel kënaqësie 
kushtëzon nevojën për ndërhyrje në politikat 
publike për arsimin e mesëm të ulët dhe në 
proceset e administrimit dhe drejtimit në 
shkolla. Kënaqësia në punë tek mësuesit 
shqiptar në ciklin e arsimit të mesëm të ulët 
është shprehje e një gjëndje psiko-emocionale 
dhe sjellje e tyre ndaj profesionit dhe detyrës, 
që kushtezohet nga faktorët motivues të 
brendshëm, më shumë se sa nga faktorët e 
higjienës.  Si faktorë që mësuesit vlerësojnë 
se ndikojnë më shumë në kënaqësinë e tyre 
në punë u identifikuan:

Puna si mësues nuk më mërzit, Puna që 
bëj përputhet me ndjesitë e mija shpirtërore, 
mjedisi shoqëror, marrëdhëniet me koleget 
dhe drejtuesit.

Faktorët që lidhen me politikat e 
shpërblimit dhe numrin e nxënësve në klasë 
janë vlerësuar nga mësuesit si faktorë që 
gjenerojnë efekte jo positive në kënaqësinë 
e tyre në punë.

Numri Min. Maks. Mesatare±Dev.st. Sign (p).

Kënaqësia e përgjithshme 198 22 110 75.02 ± 2.27

Gjinia

 -mashkull 36 22 110 71.42 ± 1.32
0.05

 -femër 162 22 110 75.82 ± 2.86

Statusi i pronësisë

 -shkollë publike 173 22 110 75.09 ± 2.39
0.16

 -shkollë private 25 22 110 74.53 ± 1.77

Table 2: Kënaqësia mesatare në punë
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Descriptive study on the factors that affect job satisfaction among teachers in lower 
secondary schools in Albania

Job satisfaction among Albanian teachers in the lower secondary education cycle is assessed 
at the “Moderate” level. This level of job satisfaction conditions the need for intervention 
in public policies for lower secondary education and in the processes of administration and 
management in schools. Job satisfaction among Albanian teachers in the lower secondary 
education cycle is an expression of a psycho-emotional state and their attitude towards the 
profession and task, which is conditioned by internal motivating factors, rather than hygiene 
factors. As factors that teachers assess as having a greater impact on their job satisfaction were 
identified “Working as a teacher does not bother me, “The work I do matches my spiritual 
feelings”, Social environment, Relationships with colleagues and leaders. Factors related to 
reward policies and the number of students in the classroom have been assessed by teachers 
as factors that generate negative effects on their job satisfaction.

Key words: Job satisfaction, factors, teachers, low secondary schools
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Tirana-Albania: 7-8 June 2010

4th Annual International conference:
Twenty Years of Democratic Transformations: Albania in East European Context
Tirana-Albania: 10 December 2009

3rd AIS Conference:
World Economic Crises and its impact on the Albanian Economic and Social Life
Tirana-Albania: 22 May 2009

2nd Annual Conference:
Issues and Models of Communitarian Organization
Tirana-Albania: 27 June 2008

1st Annual Conference:
Political pluralism and Albanian political thought
Tirana-Albania: 15 June 2007

Funding Meeting and the Founding AIS Conference: 
Sociology in Albania and the need of its Institutionalization
Tirana-Albania: 21 November 2006; Tirana International Hotel


