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Ndarjet e njëpasnjëshme, të im
ponuara e të dhunshme, të ter
ritorit etnogjeografik të sh-

qiptarëve sollën tragjedi të mëdha në rraf-
shin kombëtar, politik, ekonomik, social,
familjar etj. Ndërkaq edhe vetë Kosova,
një hapësirë relativisht e vogël (10.887
km²), por si nyje më nevralgjike në Ball-
kan për një kohë të gjatë, nuk u shpëtoi
ndarjeve dhe rikompozimeve të
brendshme territoriale të saj. Ndarjet që
po ndodhin tash, në emër të një decen-
tralizimi të tipit “europian”, nuk mund
të cilësohen ndryshe përveçse si një
copëtim sui generis dhe, më konkretisht,
si luftë e Serbisë për territore, në formë të
kontrollit shtetëror-etnik të territorit.
Zaten, katër luftëra që i zhvilloi Serbia në
hapësirat e ish-Jugosllavisë në fund të shek-
ullit XX ishin luftëra për territore, si ob-
jektiv i kahmotshëm i politikës serbe për
krijimin e Serbisë së Madhe. Për dallim
nga këto luftëra të armatosura, sot në
Kosovë luftën agresive për territorializim
Serbia po e bën me mjete politike dhe
diplomatike, duke siguruar një mbështetje
të fortë nga Rusia në raportet e krijimit të
një “lufte të re të ftoftë” midis saj dhe
Perëndimit, veçanërisht SHBA-ve.

Në fillim, nga të gjitha instancat
ndërkombëtare dhe kosovare, nocioni dhe
përmbajtja e decentralizimit dukeshin
joshëse, sepse shpjegoheshin si reformim
i pushtetit vendor dhe afrim i shërbimeve
pushtetore e shtetërore afër qytetarit.
Meqenëse decentralizimi është çështje
shumë komplekse, pritej që për vënien e
tij në jetë të merreshin parasysh kriteret
bazë, reciprokisht të lidhura e të kush-
tëzuara, para së gjithash kriteri de-
mografik, gjeografik, ekonomik, admin-
istrativ, juridik, politik etj. Mirëpo, posa
nisi debati rreth tij, u pa qartë se de-
centralizimi nuk u mbështet në këto
kritere e as në kriteret e Kartës Europi-
ane për Vetëqeverisjen Lokale, sikundër
që nuk doli në funksion të qytetarit koso-
var, por u reduktua kryekëput në funk-
sion të bashkësisë etnike serbe, e cila vazh-
don ta injorojë jetën institucionale dhe
gjithë realitetin e krijuar në Kosovë pas
12 qershorit 1999. Pa u konsoliduar dhe
funksionalizuar (centralizimi) pushteti
qendror në gjithë territorin e Kosovës
(problemi i Mitrovicës dhe i veriut të
Kosovës) nis decentralizimi i tij!

Bashkësia ndërkombëtare, me qëllim
që të gjejë një zgjidhje politike për Kos-
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ovën, para një viti e gjysmë krijoi Grupin
Negociator (Grupin e Unitetit!), i cili, siç
do të dëshmohet më vonë, u vu plotë-
sisht në funksion të manovrimeve të kësaj
bashkësie. Këtë e treguan edhe takimet e
Vjenës (nga nëntori 2005 deri në mars
2007), që u zhvilluan pa asnjë transpar-
encë për opinionin kosovar. Në fakt, në
Vjenë nuk u negociua, por u bisedua
vetëm për privilegjet që do të kenë serbët
në Kosovë pas përcaktimit të statusit final
të saj! E gjithë kjo u shpjegua nga Grupi
ynë si çmim që duhet paguar për çfarëdo
varianti të pavarësisë së Kosovës.

Në vijim do të përqendrohemi në
katër çështje: 1. në versionet serbe të
ndarjes së Kosovës; 2. në modelin e
ndarjes së Kosovës sipas ndërkombëtarëve,
para planit të Marti Ahtisarit; 3. në
skemën e decentralizimit sipas Grupit
Negociator të Kosovës; dhe 4. në decen-
tralizimin sipas dokumentit final të Marti
Ahtisarit, me një vështrim të posaçëm në
vështirësitë e tij, deri te pamundësia e
implementimit në praktikë.

Versionet serbe të ndarjes së Kosovës

Qarqet e ndryshme serbomëdha, por
edhe vetë Serbia zyrtare që nga viti 1945
e deri nën vënien e Kosovës nën protek-
torat civil dhe ushtarak ndërkombëtar
(qershor 1999), kishin pasur disa variante
të zgjidhjes së çështjes së Kosovës, por
gjithnjë në dëm të shqiptarëve. Pas Luftës
II Botërore nuk u bë bashkimi i Kosovës
me Shqipërinë, në frymën e Rezolutës së
Bujanit (1943-1944), por Kosova (me
shumicë dërmuese të popullsisë shqiptare)
u fut me forcë ushtarake nën Serbi/
Jugosllavi si “krahinë autonome”, me sta-
tus konstitucionalo-politik më të ulët se
Vojvodina (ku mbi 50% ishin serbë). Me
këtë pozitë mbeti deri në Kushtetutën e
tretë të Jugosllavisë (1963), kur edhe u
barazua me Vojvodinën, ndërkaq terri-
toret e tjera shqiptare nuk iu bashkuan

Kosovës, por mbetën në kuadrin tri re-
publikave të tjera (Maqedonisë, Serbisë
dhe Malit të Zi). Përveç mbetjes së Kos-
ovës brenda sistemit juridiko-politik të
Serbisë, variantet me shumë ose me pak
përkrahje, varësisht nga evolucioni i
pozitës së përgjithshme të Serbisë në ish-
Jugosllavi dhe më gjerë, ishin edhe shpërn-
gulja e shqiptarëve në Turqi dhe instalimi
i serbëve në Kosovë në vitet 50-të të shek-
ullit të kaluar, pastaj rikolonizimi në vitet
80-të e 90-të, ridefinimi territorial i Kos-
ovës, enklavizimi, ndarja e saj në dy ent-
itete apo edhe ndarja (përkufizimi) midis
shqiptarëve dhe serbëve, që e mbështeste
“babai” i kombit serb dhe inspiruesi i të
gjitha tragjedive në ish-Jugosllavi, Dobri-
ca Qosiçi. Përjashtim këtu bënte pozicio-
ni konstitucional-politik i Kosovës në
vitet 70-të, kur, sipas Kushtetutës së vitit
1974, Kosova ishte një nga tetë përbërësit
dhe njësitë e ish-Federatës Jugosllave, me
të drejtë vetoje në të gjitha organet feder-
ative dhe me kufijtë e vet, që nuk mund
të ndryshoheshin pa pëlqimin e Kuven-
dit të Kosovës. Subjektiviteti politik i
Kosovës u rrënua me dhunë, me forca
policore dhe ushtarake, në mars të vitit
1989 nga regjimi i Millosheviçit, por me
përkrahjen e plotë të të gjitha instancave
të atëhershme federative. Bashkësia
ndërkombëtare ishte krejtësisht indiferente
ndaj kësaj sjelljeje të Serbisë dhe të
Jugosllavisë së atëhershme.

Madhësia e territorit të Kosovës prej
10.887 km² dhe kufijtë e sotëm të saj u
kornizuan herën e fundit në vitin 1958.
Deri në vitin 1954 ajo kishte një territor
prej 10.690 km², ndërsa në vitin 1958
sipërfaqja e saj u rritet me 197 km² dhe
madhësia e sotme territoriale prej 10.887
km² nuk ndryshon. Në vitin 1958,
ndërkaq, Serbia, duke ia marrë rrethit të
vet të Rashkës 197 km² dhe duke ia bash-
kuar rrethit të Mitrovicës dhe brenda tij
komunës së Leposaviqit, ia “dhuroi” Ko-
sovës këtë sipërfaqe. Në këtë mënyrë num-
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ri i vendbanimeve të Kosovës u rrit nga
1389 më 1954, në 1438 më 1958. Nuk
është këtu fjala për kurrfarë këmbimi ter-
ritoresh me Preshevën apo Bujanovcin, siç
flasin të painformuarit. “Dhurimi” kishte
për qëllim që Leposaviqi si komunë të
zgjerohej territorialisht dhe në pikëpamje
etnodemografike të rritej numri i serbëve
edhe në këtë komunë, edhe në Kosovë;
përveç tri fshatrave shqiptare, në këtë ko-
munë të gjitha vendbanimet e tjera ish-
in serbe dhe sot e gjithë ditën mbetën
serbe. Këto ndryshime territorialo-ad-
ministrative u përligjën natyrisht edhe
me akte adekuate juridike. Deri në fund
të shekullit XX, skema territorialo-poli-
tike e Kosovës pësoi dhe ndryshime të
tjera, të gjitha jo në dobi të qytetarëve,
veçanërisht të shqiptarëve.

Skema territorialo-politike dhe ad-
ministrative në 22 komuna ishte stabili-
zuar për gati 25 vjet: nga viti 1960-1985.
Tendenca e haptë e një ndarjeje të
brendshme të Kosovës, në formë të en-
klavave etnike në vitet 80-të, pas ardhjes
së Millosheviçit në pushtet, ishte formi-
mi i komunave të reja. Nga viti 1985 deri
në vitin 1991 numri i komunave u rrit

nga 22 në 31 sish; në disa prej tyre, sipas
regjistrimit të vitit 1991, të bojkotuar nga
shqiptarët, dominonte popullsia serbe
(Zveçani 79%, Shtërpca 66,3%, Zubin
Potoku 53,4%), ndërkaq në disa të tjera
përbërja e serbëve në popullsinë e
përgjithshme sillej midis 20 dhe 30%
(Novobërda 31,3%, Fushë-Kosova
25,7%, Obiliqi 19,6%. Gora paraqiste një
specifikë, sepse rreth 94% të popullsisë së
përgjithshme e përbënin myslimanët
(boshnjakët). Opoja (100% shqiptarë)
kishte mbetur pa status të definuar, pa as-
një organ komunal dhe natyrisht pa bux-
het. Leposaviqi si komunë tashmë ekzis-
tonte. Nga komunat e reja, Malisheva
(100% shqiptarë) ishte komuna e parë e
formuar në vitin 1985 dhe ajo shërbeu si
pretekst për formimin e komunave të për-
mendura, ku pushtetin e drejtonin serbët;
ajo ishte dhe mbeti komuna më e pazh-
villuar. Formimi i tyre nuk ishte bërë për
të përmbushur nevojat e qytetarëve dhe
për organizimin më të mirë të pushtetit
vendor, por për arsye politike, pra për ser-
bët. Ekzistonin edhe projekte të tjera të
rikompozimit territorial të Kosovës në
kuadër të Planit Hapësinor të Serbisë dhe

 
    

 
1948 1958

Ndarja politike-territoriale e Kosovës 1948-1958
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të njësive zgjedhore në Serbi (përfshirja e
një pjese të mirë të territorit të Kosovës
në njësinë zgjedhore të Leskovcit në fillim
të viteve 90-të gjithashtu ishte në këtë
funksion). Millosheviçi i formoi 8 komu-
na dhe ai mund të formonte komuna ser-
be sa të donte, por formoi aq sa plotëso-
heshin kërkesat maksimale të serbëve të
Kosovës. Megjithatë, regjimi i Millo-
sheviçit, pasi e rrënoi në tërësi subjektivi-
tetin politik të Kosovës (1989), vazhdon-
te ta shihte atë vetëm si pjesë integrale të
Serbisë, por me numër të reduktuar të
shqiptarëve (600.000 deri 800.000) ose
madje pa shqiptarë, në saje të zbatimit të
politikës së spastrimit etnik etj., që doli
sheshazi në Rambuje (1999) nga kryetari
i atëhershëm i Serbisë M. Millutinoviç.

Në vitet 90-të ideja e rikompozimit
territorial të Kosovës u aktualizua sërish,
së pari në Institutin Gjeografik “J. Cvijiç”
të Akademisë Serbe të Shkencave dhe të
Arteve (1993), dhe në partinë politike
“Nova Demokratija”, si satelite e Partisë
Socialiste të Millosheviçit. Për ridefinimin
territorial të Kosovës u paraqitën edhe dy
projekte të Branisllav Kërstiçit (“Kosova
midis të drejtës historike dhe të drejtës
etnike”, Beograd, 1994, dhe “Kosova para
gjyqit të historisë”, Beograd, 2000);
Kërstiçi ishte konsulent kryesor dhe
nënkryetar i Qendrës Koordinuese të
Qeverisë së Serbisë për Kosovën (shefi i
Qendrës ishte N. Çoviç) dhe Kishës
Ortodokse Serbe, si dhe eksponent i poli-
tikës së shkatërrimit të individualitetit të
Kosovës dhe të politikës kolonizuese në
Kosovë. Shqetësimi i tij kryesor ishte in-
dividualiteti juridiko-politik i Kosovës,
pastaj shtrirja territorialisht kompakte,
numri dhe perspektiva demografike e sh-
qiptarëve dhe brengosja për kinse rrez-
ikimin e prosperitetit demografik, ko-
mbëtar e shtetëror të Serbisë dhe të ser-
bëve. Për realizimin e interesit serb dhe
vënien e Kosovës nën sovranitetin e plotë
të Serbisë, sipas tij, duhej amortizuar “al-

banizmi i Kosovës” dhe duhej “thyer
plotësisht” dominimin numerik dhe re-
produktiv i shqiptarëve dhe kjo përmes
rikompozimit territorial të Kosovës, kr-
ijimit të autonomisë diferenciale dhe rrje-
dhimisht ndarjes së Kosovës, ku serbët do
t’i sendërtonin “të drejtat e tyre historike”
mbi bazë të monumenteve kulturo-his-
torike (kishat dhe manastiret), të cilat, si-
pas tij, ishin të uzurpuara nga shqiptarët,
si dhe rrëmbimin e territoreve të pasura
me resurse nëntokësore dhe mbitokësore,
ku shqiptarët përbënin shumicën dër-
muese. Pas propozimit për ndarjen e Ko-
sovës në dy entitete (2000), Kërstiçi në
vitin 2002 hartoi projektin e tretë për in-
stalimin e serbëve në 24 lokacione.
Ndërkaq serbët e Kosovës, të udhëhequr
nga qarqet kishtare, kërkonin që të orga-
nizoheshin në kantone, që nuk ishte pro-
jekt i ri, sepse me të kishte dalë para luftës
historiani D. Batakoviç (1998), përfaqë-
sues i Kishës Ortodokse dhe njeriu i be-
sueshëm i Koshtunicës, ambasador në
Londër, pastaj në Athinë, ndërkaq në
takimet e Vjenës, gjendej në delegacio-
nin e Serbisë për çështje të trashëgimisë
kulturore dhe fetare. Në fillim të vitit
2004, Kërstiçi doli me projektin tjetër
për ndarjen e Kosovës në dy entitete si-
pas modelit të Qipros, ku, sipas tij, që
të dy entitetet do të mbeteshin nën pro-
tektoratin e OKB-së.

Në fillim të vitit 2004, kryeministri i
Serbisë V. Koshtunica kërkoi ndarjen e
Kosovës në dy entitete ose kantonizimin
e saj, të cilat madje duhej të siguroheshin
nga forcat policore-ushtarake serbe. Kan-
tonizimi nënkuptonte edhe ndarje të re
të brendshme administrativo-territoriale
dhe ndërrimin e kufijve komunalë, për-
katësisht atë që delegacioni i Beogradit e
arriti në Vjenë në muajt shkurt-tetor
2006. Në maj të vitit 2004, qeveria e Ser-
bisë miratoi projektin e ndarjes së Kos-
ovës në pesë kantone: i Anamoravës, i
Sharrit, i Qendrës, i Dukagjinit dhe i Ver-
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iut. Me këtë projekt, i cili, sipas qarqeve
serbe, nënkuptonte për serbët “autonomi
brenda autonomisë”, Serbia i njoftoi edhe
qendrat ndërkombëtare të vendosjes. Pro-
jekti mund të realizohej vetëm me spastri-
me masive etnike të të dy palëve, sh-
qiptarëve dhe serbëve, dhe rrjedhimisht
me dhunën dhe tragjedinë e komuniteteve
etnike. Ndërkaq, organizatat e paanshme
ndërkombëtare, duke u marrë me versio-
nin e ndarjes së Kosovës, të paraqitura nga
qeveria e V. Koshtunicës, këmbimin e
detyrueshëm të bashkësive etnike sh-
qiptare dhe serbe e konsideronin shumë
të rrezikshëm dhe si të tillë të papran-
ueshëm. Ato tërhiqnin një paralele midis
këtij varianti, nëse pranohej ndërkombë-
tarisht, dhe Traktatit të Lozanës të vitit
1923, të mbështetur edhe nga Fuqitë e
Mëdha, kur transferimi i dhunshëm i pop-
ullsisë turke dhe greke u përcoll me dhunë,
shkatërrime dhe viktima në njerëz (ESI –
European Stability Iniciative, 2004).

Ideja për ndarjen e Kosovës qarkulloi
prej më se 40 vjetësh në përsiatjet e “ba-
bait” të kombit serb, D. Qosiçit. Kur u
bë kryetar i Jugosllavisë së tretë apo
Jugosllavisë së Zhablakut (1992), si
zgjidhje definitive të problemit të Kosovës
dhe, më konkretisht, të çështjes shqipta-
ro-serbe, siç thoshte ai, projektin për ndar-
jen e Kosovës më 5 janar 1993 (60:40%
në favor të serbëve) ua paraqiti edhe bash-
këkryetarëve të Konferencës së Gjenevës
për ish-Jugosllavi, S. Vensit dhe D. Ov-
enit në selinë e OKB-së në Nju-Jork. Mirë-
po, siç shihet nga shënimet e vetë Qosiçit
(tetor, 2004), këta dy diplomatë të ran-
gut të lartë, këtë projekt e hodhën poshtë
duke theksuar se me ndarjen e Kosovës
bëhet edhe ndarja e Maqedonisë, që nuk
e dëshiron as BE as Amerika. Ndarjen e
Kosovës përmes enklavizimit etnik gjatë
gjithë viteve 90-të e mbështeste, madje
edhe e nxiste Kisha Ortodokse serbe.

Në librin e tij të fundit “Kosova”,
botuar në Beograd në tetor të vitit 2004,

Qosiçi e përsëriti tezën për ndarjen e Ko-
sovës dhe ndarjen ose përkufizimin terri-
torial midis serbëve dhe shqiptarëve, duke
theksuar se meqenëse “Serbia nuk ka forcë
biologjike që ta ruajë territorin e saj”,
atëherë Kosova duhet të ndahet. Ndarja e
saj dhe përkufizimi territorial midis sh-
qiptarëve dhe serbëve do të bëheshin
natyrisht në proporcione hapësinore sipas
projeksioneve të Qosiçit, që do të thotë
se pjesa që do ta merrnin shqiptarët mund
të bashkohet me Shqipëri dhe dy popujt
dhe dy shtetet mund të jetojnë njëri skaj
tjetrit dhe për këtë qëllim autoritetet e
Beogradit duhet të bisedonin drejtpërdrejt
me Tiranën zyrtare, duke e kapërcyer
Prishtinën. Sipas tij, ndarja dhe përkufiz-
imi i tillë paraqesin “kompromisin midis
të drejtës historike dhe të drejtës etnike
dhe zgjidhjen racionale të antagonizmave
shekullore ndëretnike”. “Në Kosovë dhe
Metohi, rreth manastireve të mëdha serbe
dhe enklavave etnike, duhen formuar sh-
tete të vogla të pavarura sikurse San Mari-
no, Andora, Vatikani, Lihtenshtejni dhe
bashkësi të ngjashme shtetërore-juridike
e sovrane në Europë, siç është Alandi në
Finlandë. Territoret serbe në veri të Kos-
ovës duhet t’i bashkohen Serbisë, të cilat
i përkisnin që nga çlirimi nga Turqia deri
në vitin 1878, ndërsa territoret jugore të
Kosovës dhe një pjesë e Metohisë, ku
jeton shumica shqiptare, t’i bashkohen Sh-
qipërisë ose shtetit të pavarur shqiptar, në
qoftë se këtë e dëshirojnë shqiptarët e
Kosovës”, theksoi ai.

I vetmi shqiptar që angazhohet për
ndarjen e Kosovës në vija etnike, përkatë-
sisht në “lëkundjen e kufirit mes Kosovës
dhe Serbisë dhe zhvendosjen humane të
popullsisë” (“Epoka e Re”, 30 e 31 dhje-
tor 2005 dhe 1 e 2 janar 2006), është
Rexhep Qosja. Në këtë pikë Qosja dhe
Qosiqi kanë pikëpamje pothuajse identike
(D. Æosiæ, Kosovo, Novosti, Beograd, 2004,
ff. 1-257; libri, që përmban shënimet dhe
tekstet nga ditarët e Qosiqit, që njihet si
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“baba i kombit” serb, është përgatitur nga
vajza e tij, Ana Qosiq-Vukiq.). Po çfarë
pasojash sjell ndarja e Kosovës dhe dhuri-
mi i “10% të territorit të Kosovës” dhe
“zhvendosja humane e popullsisë”, kjo
nuk është vështirë të dihet: çka do të
ndodhë me rreth 100.000 shqiptarë në
një territor prej më se 1.000 km katrore
në tri komunat shqiptare në Luginën e
Preshevës? Do të vijnë në Kosovën e stër-
dendur përmes “zhvendosjes humane”, të
cilat, deri sot, siç dihet, gjithkund janë
përcjellë me dhunë, shkatërrime dhe vik-
tima? Vetëm një Kosovë territorialisht
një dhe unike, e pavarur, demokratike
dhe e zhvilluar mund t’i mbajë sh-
qiptarët në këto territore dhe ta avan-
cojë pozitën e tyre të përgjithshme. Në
fund, shtrohet pyetja: në emër të kujt
flet Qosja për dhurimin e “10% të ter-
ritorit të Kosovës”ose 1.100 km katrore?”

Modeli i ndarjes së Kosovës sipas
ndërkombëtarëve para M. Ahtisarit

Të gjitha instancat relevante ndërko-
mbëtare, duke përfshirë edhe Këshillin e
Sigurimit, sot e kundërshtojnë ndarjen e
Kosovës, sikundër nuk pranojnë që Kos-
ova të kthehet në gjendjen e para vitit 1999
dhe të bashkohet me ndonjë shtet tjetër.
Mirëpo, që në ditën e parë të hyrjes së
forcave ndërkombëtare më 12 qershor
1999, si misione ushtarake dhe civile, e
nxitën ndarjen e Kosovës, nga instalimi i
KFOR-it përgjatë lumit Ibër në veri të
Kosovës e deri tek takimet e Vjenës gjatë
vitit 2006. Kryeadministratori i parë i
Kosovës (1999-2001), Bernard Kouch-
ner, në librin e tij, “Les guerriers de la paix,
Paris, 2004 (“Luftëtarët e paqes”), shkru-
an se sot e gjithë ditën mbetet e paqartë
pse Mitrovica mbeti e ndarë që nga in-
stalimi i trupave të NATO-s. Në nëntor
të vitit 2001 kryeadministratori i dytë,
Hans Hakerup, kishte nënshkruar një
marrëveshje në Beograd me qeverinë e

Serbisë, që ishte në kundërshtim me Re-
zolutën 1244 dhe me Kornizën Kush-
tetuese të Kosovës; nga marrëveshja kish-
te dalë një i ashtuquajtur Këshill i Lartë,
me shumë ingjerenca. Në emër të nxitjes
së serbëve që të dilnin në zgjedhjet e 17
nëntorit 2001, marrëveshja parala-
jmëronte koncesione të reja politike,
ekonomike dhe mbase edhe territoriale,
duke i hapur rrugë paralelizmit të push-
tetit dhe enklavizimit të Kosovës.

Në favor të tendencës së legalizimit
të enklavave serbe dhe veprimit të struk-
turave paralele shkonte edhe projekti i
Këshillit të Europës për reformimin e
pushtetit vendor, i përgatitur jo mbi ba-
zën e kritereve gjeografike dhe de-
mografike, por në mbështetje të kriterit
etnik. Veprimi i strukturave paralele dhe
enklavizimi, të mbështetura nga Beogradi
dhe të toleruara nga UNMIK-u dhe in-
stancat e tjera ndërkombëtare, ishin dhe
mbetën burim i përhershëm i konflikteve
dhe një nga pengesat serioze në implemen-
timin e tetë standardeve të imponuara nga
bashkësia ndërkombëtare në nëntor të vitit
2003, të cilat, sipas Morton Abramovi-
chit, ish-udhëheqës i lartë në qeverinë
amerikane (anëtar i Grupit Ndërkombëtar
të Krizave, ICG) dhe pjesëmarrës në Kon-
ferencën e Rambujesë (1999), “në këtë
botë të sotme vetëm Danimarka dhe Nor-
vegjia mund t’i përmbushin”!

Në tetor të vitit 2002, pasardhësi i
Hakerupit, kryeadministratori Michael
Steiner kishte përgatitur një projekt të
decentralizimit të Kosovës, që përmblid-
hej në formimin e njësive komunale, të
cilat do të kishin këshillat lokale, organet
administrative dhe buxhetin, ndërsa çësh-
tjet e tjera do të precizoheshin në takimet
me Qendrën Koordinuese të Serbisë për
Kosovën të N. Çoviçit. Nga harta e pre-
zantuar e Steinerit serbët do të kishin 38
njësi të tilla komunale, shqiptarët 5 dhe
sllavo-myslimanët 2. Por ky projekt, për
disa arsye, mbeti i parealizuar.
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Decentralizimi si ndarje e Kosovës
sipas Grupit Negociator të Kosovës

Në kuadër kinse të reformimit të
pushtetit vendor, i pari nga kosovarët që
e hapi çështjen e decentralizimit ishte kry-
etari i Asociacionit të Komunave të Kos-
ovës, sot ministër i Pushtetit Lokal dhe
zëvendëskryeministër, Lutfi Haziri, gjë të
cilën e dëshironin edhe qarqe serbe edhe
qarqe të caktuara ndërkombëtare. Ish-kry-
etari i ndjerë i Kosovës, dr. Ibrahim Rug-
ova, kishte ndërhyrë duke kërkuar që de-

centralizimi të mbetej çështje e
brendshme e institucioneve të Kosovës,
me ç’rast për një kohë pasoi një heshtje.
Megjithatë, më vonë, në bisedat për pro-
cesin e decentralizimit u përfshi më fu-
qishëm bashkësia ndërkombëtare dhe vetë
Serbia zyrtare. Në bisedimet e Vjenës, që
u zhvilluan gjatë vitit 2006, Beogradi
kërkonte 17-18 komuna të reja, grupi
negociator i Kosovës ofroi 6 komuna ose
5+1 (Graçanica, Novobërda e zgjeruar,
Ranillugu, Parteshi, Kllokoti dhe komuna
serbe e Mitrovicës Veriore, ndërsa bashkë-

Plani i decentralizimit sipas kryeadministratorit Michael Steiner (2002): 38 njësi ko-
munale për serbët, 5 shqiptarët dhe 2 për sllavo-myslimanët
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sia ndërkombëtare e vështronte me simpati
grupin tonë, duke e lavdëruar për konstruk-
tivitet. Koncesionet që u bënë në Vjenë nga
ana e ekipit tonë natyrisht se nuk mund të
revidohen, konkretisht të reduktohen. Ky
ishte si duket edhe qëllimi kryesor i grupit
të Ahtisarit. Ekipi kosovar ofroi më shumë
se sa priste edhe bashkësia ndërkombëtare
dhe vetë Beogradi. Kërkesat e popullatës
shumicë nuk u morën parasysh në Vjenë
dhe aq më pak kërkesat e bashkësive të tjera
etnike joserbe, p. sh. të boshnjakëve, si
komunitet i dytë për nga vëllimi de-
mografik pas serbëve.

Ekipi Negociator i Kosovës, alias “Ele-
fantët”, pothuajse sa herë kthehej nga Vje-
na jepte deklarata euforike: i mundëm, i
nokautuam serbët, rezultati 2 me 0, 8 me 2
në favor të Kosovës e marrëzira të tjera. Në
të vërtetë, ky ekip, si “zemërgjerë dhe fle-
ksibël”, më tepër ndaj bashkësisë ndërko-
mbëtare, nga takimi në takim tërhiqej, çka
shihej nga rritja e numrit të komunave ser-
be dhe më tepër të vendbanimeve serbe
brenda tyre. Kështu, p. sh. në fillim Kllokoti
dhe Parteshi nuk figuronin fare si komuna,
ndërsa komuna e Graçanicës në versionin e
parë kishte 11 (100 km²) dhe në të fundit
16 komuna kadastrale serbe, që përputhet
me numrin e vendbanimeve (131 km²).
Komuna e Novobërdës, në fillim kishte 16
(130 km²), kurse tash ka 21 vendbanime
serbe (196 km²). Komuna e Ranillukut, në
versionin e parë kishte më pak, ndërsa tash
ka 13 fshatra serbe (69 km²) e kështu me
radhë. Edhe komuna kadastrale me 12 ban-
orë serbë (numër ky i deklaruar sipas deleg-
acionit të Beogradit) ka marrë territor prej
9,14 km², aq sa është mesatarisht madhësia
e një komune kadastrale. Koncesioni më i
madh u bë lidhur me zonat e veçanta: në
fillim serbët kërkuan 40 zona të tilla, ndër-
sa delegacioni kosovar i refuzoi që të gjitha.
Mirëpo, në fund delegacioni i Beogradit
kërkoi 42 zona, kurse Grupi ynë pranoi 39
zona të veçanta. Disa objekte në këto zona
nuk kanë madje asnjë vlerë kulturo-historike,

por janë ngritur për qëllime politike në
pjesën e dytë të shekullit XX.

Nga fundi i vitit 2006, kur problemi i
decentralizimit nisi të shtrohej seriozisht,
së pari u formuan tri “komuna” të reja, dy
me shumicë shqiptare (Hani i Elezit dhe
Juniku) dhe një me shumicë turke (Ma-
musha). Këto madje nuk u quajtën as ko-
muna, por pilot-njësi nënkomunale. Sipas
një raporti vlerësues të funksionimit të tyre,
të bërë nga Ministria e Pushtetit Lokal,
OSBE-ja dhe UNMIK-u, edhe në gjysmën
e parë të vitit 2007 do të jenë vetëm pilot-
njësi nënkomunale (Koha ditore, 29. 12.
2006), ndërkaq komunat serbe, pa u testu-
ar asnjë instrument i funksionimit të tyre,
u shpallën në Vjenë bashkësi territoriale-
politike, me shumë ingjerenca, deri tek të
drejtat për të bashkëpunuar dhe me shtetet
e tjera! Edhe ky fakt flet se komunat e reja
joserbe, Mamusha, Juniku dhe Hani i Elez-
it, janë vetëm një farsë, sikundër ishte rasti
me komunën e Malishevës në vitin 1985,
formimi i së cilës u shërbeu si pretekst au-
toriteteve të Serbisë për formimin e 8 ko-
munave serbe, ku ose dominonte populla-
ta serbe, ose përbënte mbi 20% të popull-
sisë së përgjithshme, por pushtetin vendor
e drejtonin serbët.

Decentralizimi sipas dokumentit final të
M. Ahtisarit

Pas përfundimit të takimeve të Vjenës
dhe koncesioneve të mëdha që bëri delega-
cioni kosovar në favor të serbëve, M. Ahti-
sari prezantoi skemën e tij territoriale-ad-
ministrative të Kosovës, të përmbledhur në
6 komuna të reja ose 5+1 (aq sa kishte pran-
uar delegacioni kosovar), që do të funk-
sionojnë si minishtete specifike. Si minish-
tete serbe do të jenë: komuna e Parteshit,
me tri fshatra serbe, të shtrira në 28,7 km²
dhe me rreth 5.000 banorë; komuna e Kl-
lokotit, me 4 fshatra, 23,4 km² dhe me rreth
4.500 banorë (në kuadër të kësaj komune
në “propozimin gjithëpërfshirës” ishin para-
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parë edhe katër fshatra tjera: Letnica,
Shashari, Vërnezi dhe Vërnakolla, të banu-
ara kryesisht me popullsi të konfesionit ka-
tolik, por në “ndryshimet në propozimin
gjithëpërfshirës” u hoqën, sigurisht me in-
sistimin e Ipeshkvisë Katolike); komuna e
Ranillugut, me 13 fshatra, të shtrira në
69,28 km² dhe me rreth 4.790 banorë;
komuna e Novobërdës, me 24 fshatra, 196
km² dhe afër 7.000 banorë, prej të cilëve
26% janë shqiptarë; Graçanica, me 16 fs-
hatra, 131 km² dhe rreth 18.600 banorë
(3,7% shqiptarë). Minishtete do të jenë
edhe komunat më parë të formuara, në ko-
hën e Millosheviçit (Zubin Potoku,
Zveçani, Shtërpca), ndërkaq komuna e Lep-
osaviqit, si e vetmja komunë ku kanë
dominuar serbët (me vetëm tri fshatra sh-
qiptare: Ceraja, Koshutova dhe Bistrica e
Shalës), me këtë madhësi territoriale është
formuar në vitin 1958. Veriu i Kosovës dhe
Mitrovica dhe komunat e saj, serbe dhe sh-
qiptare, të propozuara nga ekipi ynë dhe të
aprovuara në versionin final të M. Ahtisarit,
mbesin çështje më vete. Komunat serbe Mitro-
vica e V., Graçanica dhe Shtërpca do të marrin
dhe kompetenca të zgjeruara (Aneksi III, neni
4 dhe alinetë 4.1.1. dhe 4.2.2).

Paketa e Ahtisarit nuk duket kurajuese
për Kosovën dhe shqiptarët, sepse nga gjith-
sej 4 temat e paketës, në të gjitha bëhet fjalë
vetëm për serbët dhe privilegjet e tyre në
Kosovë (decentralizimi; trashëgimia kultur-
ore: kishat dhe manastiret; minoritetet dhe
ekonomia: çështja e pronave të serbëve të
Kosovës dhe bashkëpunimi i tyre në fush-
ën ekonomike me Serbinë).

Modeli i rikompozimit të tashëm ter-
ritorial të Kosovës, që po quhet decentral-
izim, duket se është afër modelit të Qosiçit,
versionit të tij të fundit, ati të vitit 2004,
dhe nuk ka asnjë lidhje me dimensionin
funksional të njësive territorialo-politike dhe
nuk është në funksion të përmirësimit të
pozitës politike, kulturore dhe ekonomike
të serbëve të Kosovës, por është luftë për
territore me mjete politiko-diplomatike.

Qosiçi, siç u theksua, propozonte formim-
in e minishteteve serbe brenda Kosovës,
sikurse janë San Marino, Lihtenshtejni,
Andorra, Vatikani etj, për të cilat janë in-
teresante disa të dhëna: San Marino, repub-
lika më e vogël në botë (nën mbrojtje të
Italisë), me 61 km² dhe 28.117 banorë
(2005); Lihtenshtejni (Liechteinstein), një
principatë e vogël, në Europën e Mesme,
midis Zvicrës dhe Austrisë, me një sipër-
faqe prej 157 km² dhe me 33.987 banorë
(2006); Andorra, republikë me 6 vend-
banime, midis Spanjës dhe Francës, me një
sipërfaqe prej 453 km² dhe me 67.313 ban-
orë (2006); Vatikani (Città del Vaticano),
për të cilin di pothuajse çdo qytetar në botë,
ka një sipërfaqe prej 0,44 km² (44 ha) dhe
783 banorë (2005). Shumë më të komp-
likuara dalin minishtetet serbe, komunat dhe
hapësirat rreth kishave dhe manastireve, me
territore të zgjeruara apo eksterritore, në dëm
të tokave të pronarëve shqiptarë. Këto do të
jenë madje zona të mbrojtura, me një sistem
të posaçëm sigurie (policia vendore dhe ush-
tarët e KFOR-it, ndoshta plus rusët)!

Vështirësitë e implementimit të planit të
M. Ahtisarit

Injorimi i kritereve bazë, që pasqyrojnë
realitetin kompleks gjeografik, ka bërë që
numri i banorëve në komunat e reja serbe

Ranillugu, një nga komunat e reja serbe,
me 13 fshatra, të shtrira në 69,28 km² dhe
me rreth 4.790 banorë
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të jetë tepër i vogël, struktura ekonomike e
njëanshme, përbërja kombëtare homogjene
(serbët) dhe forma e tyre gjeometrikisht
tepër e parregullt, që vështirëson ngritjen e
sistemeve infrastrukturore e të tjera. Komuna
e Graçanicës do të ketë një shtrirje deri 20
km gjatësi, që do të thotë se qytetari është
shumë larg përmbushjes së nevojave të tij.
Qytetari serb i Dobratinit apo i Suvi Dol-
lit, vendbanime këto që tashmë janë pjesë e
Lipjanit, për një shërbim civil duhet të
udhëtojë së paku 20 km deri në Graçanicë,
ose qytetari serb i Koretishtës, që është ter-
ritorialisht pjesë e Gjilanit, nevojat civile
duhet t’i përmbush në Novobërdë (Artanë).

Komunat e reja serbe, sikundër edhe
komunat më parë të formuara me shumicë
serbe, do të kenë lidhje horizontale mes
vetes, por e keqja më e madhe është se ato
do të kenë edhe lidhje vertikale me Beogra-
din, që nënkupton se pushteti qendror i
Serbisë do t’i dirigjojë strukturat pushtetore
serbe dhe do t’i instrumentalizojë edhe më
tepër se deri tash serbët e Kosovës. Qysh në
gjysmën e dhjetorit 2006, para shpalljes së
paketës së Ahtisarit, njeriu më përgjegjës i
Europës në Kosovë, përfaqësues i H.
Solanës dhe drejtues i Zyrës Civile
Ndërkombëtare (ICO) dhe kryesues i
ekipit planifikues të misionit të ardhshëm
ndërkombëtar në Kosovë, Trobjorn Sol-
strom, u garantoi serbëve se “decentraliz-
imi do t’u mundësojë komunave serbe të
kenë lidhje me njëra-tjetrën dhe me au-
toritetet e Beogradit” (sipas agjencisë ser-
be të lajmeve “Beta”, 12. 12. 2006; “Ex-
spress”, 13 dhjetor 2006).

Kjo pa dyshim do të prodhojë josta-
bilitet dhe tensione e konflikte të reja midis
serbëve dhe shqiptarëve. Raportet ndëret-
nike do t’i vështirësojë edhe më tepër terri-
torializimi i objekteve ortodokse serbe, i
kishave dhe i manastireve, që gjenden në
vendbanimet dhe rajonet shqiptare, të cilave
do t’u vihet në dispozicion një sistem i tërë
për mbrojtjen e tyre dhe të territorit të tyre;
sistemi i mbrojtjes nënkupton aparatin poli-

cor e ndoshta edhe ushtarak. Serbia kërkoi
42 zona mbrojtëse, me nga 5.500 ha secila,
madje si kërkesë “e zbritur”! Uzurpimi i
tokës së pronarëve shqiptarë (rreth 800 ha)
rreth manastirit të Deçanit dhe protestat
e qytetarëve të atjeshëm ishin tashmë
shenjë se qetësia atje është tepër e brishtë.
Vetëm tash jemi të vetëdijshëm se sa dëme
na kanë sjellë ngjarjet e 17 dhe 18 marsit
2004, nxitja e të cilave mbeti enigmë edhe
sot e gjithë ditën.

Cila do të jetë qëndrueshmëria
ekonomike-financiare e komunave serbe,
kryesisht rurale, kjo është një çështje më
vete. Kush do t’i financojë dhe si do të
mbushet buxheti i këtyre komunave, gjith-
ashtu mbetet problem më vete. Kështu si
janë dizajnuar komunat e reja serbe, një
pjesë të mjeteve do t’ua sigurojë Serbia, siç
e parasheh edhe plani i Ahtisarit, ndërsa
pjesa tjetër do të vijë nga buxheti i Kos-
ovës, pra nga shqiptarët; serbët deri më tash
nuk kanë paguar taksa për asgjë, madje as
energji elektrike, as ujë etj.

Komunat serbe sigurisht do të kenë
gjyqet dhe policinë e tyre. Drejtuesit e tyre
do t’i caktojë Beogradi, sigurisht në mar-
rëveshje me Kishën Ortodokse serbe. A
mund t’u besohet planeve se ministri për-
katës i qeverisë së Kosovës do t’i emërojë
gjykatësit dhe drejtuesit e policisë së ko-
munave serbe?

Gjatë diskutimit për problemin e de-
centralizimit, ekipi ynë në Vjenë nuk e sh-
troi një çështje esenciale: pozitën e sh-
qiptarëve në Luginën e Preshevës, nëse jo
për zgjidhjen e problemeve të tyre, për t’i
shfrytëzuar si argument për të relativizuar
dhe amortizuar kërkesat e autoriteteve të
Beogradit për privilegjet e serbëve në Kos-
ovë. Për rreth 100.000 shqiptarë, të shtrirë
në tri komuna (Presheva, Bujanoci dhe
Medvegja) dhe 65 fshatra brenda tyre, në
një sipërfaqe prej 1.250 km², nuk po kujdeset
askush, as Kosova, as Shqipëria e as bashkë-
sia ndërkombëtare. Më të sakrifikuarit janë
bërë shqiptarët e Luginës: pa lidhje komu-
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nikimi madje as në rrafshin kulturor me
Kosovën. Janë pamundësuar rrethanat që
t’i realizojnë të drejtat e tyre kombëtare,
shoqërore, politike-shtetformuese dhe
ekonomike brenda Serbisë. Nuk mund t’i
zgjidhin as problemet elementare jetësore,
sepse, përveç tjerash, kufijtë janë bërë
pengesë: duke qenë nën juridiksionin e Ser-
bisë, kufijtë e kontrolluar me Maqedoninë,
me Bullgarinë (përmes Serbisë) dhe me
Kosovën po e pengojnë seriozisht funksion-
imin e jetës ekonomike. Ka mbetur pa u
kthyer një numër i madh i shqiptarëve në
shtëpitë e tyre pas konfliktit të armatosur
në vitin 2000; vendbanimet e komunës së
Medvegjës dhe të pjesës së Karadakut të Pre-
shevës dhe Bujanocit gati janë braktisur nga
shqiptarët, duke lënë edhe pronat e tyre të
paluajtshme. Në anën tjetër, presioni usht-
arako-policor është rritur: pas ndjekjes së
forcave ushtarake serbe nga Kosova, kon-
centrimi i tyre është bërë pikërisht në terri-
torin e Luginës së Preshevës.

Insistimi që të vihej një shenjë barazi-
mi midis pozitës së serbëve të Kosovës dhe
pozitës së shqiptarëve të Luginës së Pre-
shevës është kërkesa më normale për të gjithë
ata që nuk duan të bëjnë diskriminime mi-
dis popullatave. Për më tepër, atje ka rre-
thana për organizimin normal të jetës në
disa vendbanime. Pse, p.sh. Tërnoci, si fs-
hat më i madh në Serbi, të mos bëhej ko-
munë më vete, ose Rahovica, Miratoci etj.
Por kjo do të duhej të shtrohej në Vjenë.
Problemi shqiptar në Luginë është aq ko-
mpleks sa del mashtruese dhe e dëmshme
avokatia mediale e një “elefanti” nga Eki-
pi Negociator (Veton Surroi), çfarë bëhej
gjatë takimeve të Vjenës dhe më vonë. Për
avancimin e pozitës së gjithëmbarshme të
shqiptarëve të Luginës së Preshevës,
produktive janë vetëm angazhimet
konkrete të Kosovës, të Shqipërisë dhe të
faktorit ndërkombëtar, por në instancat
relevante vendimmarrëse.

Delegacioni kosovar nuk e shtroi as
çështjen e decentralizimit, që ka mbështetje

në argumentin e funksionalitetit dhe në
përmbushjen e nevojave të qytetarëve. Në
kuadër të decentralizimit, a thua nuk është
e arsyeshme dhe e domosdoshme që të
mendohet për ndarjen e Prishtinës dhe të
qendrave të mëdha urbane në disa komu-
na. Nuk do mend se qytetari i Prishtinës,
më këtë presion të madh që ushtron përdit-
shmëria e qytetit, sillet vërdallë me ditë e
me javë për të marrë një dokument theme-
lor, letërnjoftimin, pasaportën apo ndonjë
certifikatë. Në anën tjetër, në rrethanat e një
kaosi urbano-hapësinor dhe të mungesës së
kulturës urbane, çfarë i karakterizon
metropolin tonë dhe 6 mezoqendrat, ndarja
administrativo-territoriale e këtyre qendrave
mundëson një zhvillim të harmonizuar ter-
ritorialo-urban, zgjidhjen më lehtë të një
varg problemeve social-ekonomike, kultur-
ore e infrastrukturore, pengimin e ndërtimit
“të egër”, të “terrorit urban” etj. Nuk ka
shenja që kjo çështje të shtrohet në institu-
cionet e Kosovës, pa u pyetur instancat
ndërkombëtare dhe Beogradi zyrtar.

Përdorimi i kadastrës si mjet për
grabitjen e territorit dhe manipulimet e
Beogradit me të dhëna etno-demografike

Edhe pse në rastin e Kosovës dhe të
bisedave rreth decentralizimit, angazhimet
politike të Serbisë zhvillohen për territore,
megjithatë, lufta politike sot po bëhet edhe
me shifra. Në hapësirat ballkanike fakti
statistiko-demografik është bërë dhe indika-
tor shumë i rëndësishëm në përcaktimin e
statusit konstitucional-politik dhe të
zgjidhjes së raporteve politike dhe etnike.
Prandaj këtu, në këtë segment demografi-
ko-shoqëror bëhen edhe shumë spe-
kulime, ku shquhet pushteti serb dhe in-
stitucionet e tij. Në konstituimin e një-
sive politiko-territoriale e administrative,
të vogla apo të mëdha, nuk ka dyshim se
një nga kriteret themelore është numri i
popullsisë. Nga u nxor në Vjenë numri i
popullsisë në vendbanimet e komunave
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të reja serbe, kur në Kosovë nga vitit 1981
nuk ka pasur regjistrim të popullsisë? Enti
Statistikor i Kosovës, në mungesë të
regjistrimit, nuk ka dhe natyrisht nuk
mund të ketë asnjë të dhënë për indika-
torët bazë demografikë, siç është p.sh. ësh-
të numri i përgjithshëm i popullsisë. In-
stitucionet e tjera jo se jo. Mbetet të be-
sohet se të dhënat që janë përdorur në
takimet shqiptaro-serbe në Vjenë janë të
grupit të Beogradit. Për opinionin koso-
var, numri i banorëve të bashkësive të reja
politiko-territoriale serbe, zonat e mbroj-
tura dhe shumëçka mbetën në fshehtësi.

Si i siguroi Serbia të dhënat për num-
rin e serbëve për komunat e reja? Regjistrim
të popullatës serbe në Kosovë nuk ka pasur
që nga viti 1991, por as ndonjë hulumtim
apo vlerësim shkencor. Ndërsa në
regjistrimin e popullsisë të vitit 2002 në
Serbi, me sa dihet, janë përshirë vetëm ser-
bët e Kosovës të ngulitur gjithandej në Ser-
bi, por edhe këtë numër autoritetet zyrtare
serbe nuk e kanë bërë të ditur, duke e ruaj-
tur si shantazh për përdorim politik.
Ndërkaq, shifrat që u prezantuan në Vjenë
për vendbanimet e komunave të reja nuk
janë as të rrumbullakosura, siç veprohet në
analizat statistiko-demografike dhe më
shumë në shqyrtimet politike, kur nuk ka
të dhëna të sakta (regjistrimet, anketimet
etj.), por ato u dhanë si të dilnin nga ndonjë
regjistrim special i popullsisë (të dhënat
jepen në njëshe, dhjetëshe, qindëshe). Në
qoftë se Serbia zyrtare ka bërë fshehtas ndon-
jë regjistrim në vendbanimet dhe enklavat
serbe në Kosovë këtë vit apo vitin e kaluar,
këtë duhet ta dijë pushteti vendor dhe qen-
dror. Diçka të tillë nga institucionet tona
nuk kemi dëgjuar. Ndoshta në Vjenë del-
egacioni i Beogradit ka treguar burimin
nga i ka siguruar të dhënat.

Manipulimet e delegacionit të Beogra-
dit në Vjenë janë pa dyshim pjesë e fush-
atës për rritjen e numrit të serbëve në Kos-
ovë për qëllime politike: grabitja sa më e
madhe e territorit. Në aktakuzën e Prokuror-

isë së Tribunalit të Hagës (pika 30 e ak-
takuzës “Paraqitja e fakteve”), të ngritur
kundër Ramush Haradinajt, na kujtohen
manipulimet flagrante sa u përket shifrave
dhe raporteve të popullatës sipas përbërjes
etnike për vitin 1998 në komunat (Buri-
mi, Deçani, Gjakova, Klina dhe Peja) ku ka
vepruar ai (ZOD). Shifrat nuk jepeshin të
rrumbullakosura, por spekulohej sikurse
tash në Vjenë. Qëllimi ishte që të jepej sa
më i madh numri i serbëve dhe josh-
qiptarëve, kinse të ndjekur nga vendet e
tyre dhe për këtë të ngarkohej me faj Ha-
radinaj. Më 15 mars 2005 me fakte kishim
bërë një denoncim publik të këtyre spe-
kulimeve, të cilat ia dërguam po atë ditë
dhe Tribunalit të Hagës.

Meqenëse bëhet fjalë për luftën për ter-
ritore, serbët si njësi për strukturën e popu-
llimit në bisedime i përdori komunat ka-
dastrale e jo vendbanimet (Kosova ka 1.300
komuna kadastrale dhe 1.445 vend-
banime), ndonëse numri i komunave ka-
dastrale në komunat e reja përputhet me
numrin e vendbanimeve, përveç në një rast
(në komunën e Novobërdës, në komunën
kadastrale të Koretishtës përfshihet edhe një
fshat); na kujtohet insistimi i Karaxhiçit që
si bazë për ndarjen e Bosnjës të merrej ka-
dastra. Si duket, Grupi ynë le që nuk e ka
kuptuar përdorimin e komunave kadastrale
nga ana e Beogradit, por, siç po shihet qartë,
nuk ka pasur as të dhëna të vetat. Në një
vizitë që i bëri nga fundi i majit 2006
(atëherë thuhej se përfunduan bisedimet për
decentralizimin) Akademisë së Shkencave
dhe të Arteve të Kosovës kryetari i delega-
cionit të Kosovës në bisedimet në Vjenë,
Lutfi Haziri, për t’i shpjeguar anëtarëve të
saj rrjedhën e këtyre bisedimeve, në pyetjen
se nga i ka delegacioni ynë të dhënat për
numrin e banorëve për komunat e reja ser-
be, së pari tha nga Enti Statistikor i Kos-
ovës, që menjëherë mori përgjigjen nega-
tive, pastaj tha nga UNHCR-ja, që prapë
nuk doli e saktë, dhe herën e tretë iu referua
Kryqit të Kuq, ku doli edhe më qesharak.
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Të gjithë e kuptuan se delegacioni ynë nuk
posedonte asnjë të dhënë!

Shumë komuna kadastrale-vend-
banime rurale, të banuara me serbë, në ko-
munat e reja në periudhën midis regjistri-
meve 1981-1991 kanë shënuar rënie të
numrit të popullsisë apo kanë pasur stag-
nim. Duke iu referuar të dhënave të statis-
tikës vitalo-demografike (N, M dhe SHN)
të institucioneve statistikore të Serbisë për
vitet 90-të të shekullit XX, vërehet tenden-
ca e zvogëlimit të numrit të lindjeve dhe e
rritjes së numrit të vdekjeve të popullatës
serbe në Kosovë, prandaj rezultati është
zvogëlimi i vazhdueshëm i shtimit natyror.
Në anën tjetër, procesi i shpërnguljes së ser-
bëve nga Kosova vazhdonte edhe në këto
vite, përkundër pushtetit të fuqishëm që
kishte vënë Serbia në Kosovë. Në situatën
e tendosur politike dhe armiqësisë së futur
midis shqiptarëve dhe serbëve dhe instru-
mentalizimin e serbëve të Kosovës për
qëllime politike nga pushteti qendror i Ser-
bisë, serbët e Kosovës në rastin e parë të
volitshëm e braktisnin Kosovën. Ndërkaq
dihet situata pas hyrjes së forcave ndërko-
mbëtare në vitin 1999: emigrimi i vazh-
dueshëm. Por edhe po t’i marrim si popul-
latë rezidenciale (de jure), numri i serbëve
nga lëvizja negative natyrore ka treguar
gjithnjë tendencë në rënie. Në komunën e
Graçanicës, nga 12 vendbanime serbe dhe
bashkësive të tjera joshqiptare, në version-
in e takimeve në Vjenë në 8 sish, madje rel-
ativisht të mëdha, del rritja e numrit të pop-
ullsisë (Graçanica, Çagllavica, Llapnasella,
Uglari, dy Gushtericat, Livagja e Shullano-
va). Në komunën e Kllokotit, sipas këtij
versioni në të gjitha vendbanimet (4) pop-
ullsia ka bilanc pozitiv (Kllokoti, Mogilla,
Vërbovci dhe Gërnçari), ndërsa në peri-
udhën 1981-1991 tri fshatra kishin shtim
negativ dhe e katërta shënoi stagnim. Vend-
banimet Partesh, Budrigë e P. dhe Pasjan në
komunën e re të Parteshit, në periudhën
1981-1991 kishin një rritje fare të vogël të
numrit të popullsisë, ndërsa sipas versionit

të Vjenës një rritje mjaft të lartë. Nga 12
vendbanime rurale në komunën e re të Ra-
nillukut (100% serbë) referohet të kishin
rritje të numrit të popullsisë dhe tri stag-
nim, ndërsa të tjerat rënie, ndërkaq në peri-
udhën 1981-1991, 8 prej tyre kishin shënu-
ar rënie dhe dy stagnim. Sipas kësaj ten-
dence, të gjitha vendbanimet e kësaj ko-
mune, në mbështetje të dinamikës së sh-
timit natyror, do të duhej të kishin zvogëlim
të ndjeshëm të numrit të popullsisë.

Komuna e Novobërdës (e zgjeruar)
paraqet një situatë etniko-demografike më
vete, por dallohet edhe në pikëpamje
gjeografike, infrastrukturore, zhvillimore
etj. Në kohën e regjimit të Millosheviçit ish-
te komunë me vetëm 10 vendbanime, ndër-
sa në versionin final të negociatave për de-
centralizim u zgjerua në 23 komuna kadas-
trale ose në 24 vendbanime, ku serbët për-
bëjnë ¾ e popullsisë, ndërsa shqiptarët rreth
¼. Të gjitha fshatrat, veçanërisht ato serbe
kanë një strukturë të imët të popullimit:
një fshat serb në këtë komunë referohet në
Vjenë të ketë vetëm 12 banorë (Mozgova)
dhe 6 fshatra midis 25 dhe 80 banorë
(Draganca, Miganovci, Tirinca, Bolevci,
Turiçevci dhe Manishinca). Në periudhën
midis regjistrimeve zyrtare 1981-1991, 11
vendbanime serbe kishin rënie të numrit
të popullsisë (Turiçeci, Makreshi E.,
Makreshi P., Mozgova, Strazha, Carevci,
Bolevci, Manishinca, Tirinca, Parallova dhe
Miganovci), kurse tri fshatra kishin gjend-
je pothuajse stagnante demografike (Kuf-
ca E., Koretishta, Draganca).

Në vendbanimet serbe të të gjitha ko-
munave të reja, por edhe të komunave ekz-
istuese serbe (Leposaviqi, Zubin Potoku,
Zveçani, Shtërpca) procesi i mosshënimit de-
mografik ka hyrë në një fazë të thellë, ndërsa
fshatrat me numër të vogël të banorëve gjenden
në prag të shuarjes së jetës. Mirëpo, meqë në
angazhimin serb është fjala për luftë për terri-
tore e jo lufta qytetari afër pushtetit dhe
meqenëse çdo komunë kadastrale mesatarisht
ka 9,14 km² dhe çdo vendbanim 8,22 km²,
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Serbia lufton për hapësira e jo për përmirë-
simin e jetës së serbëve të Kosovës. Edhe
vendbanimi me 12 banorë (rasti i Mozgovës)
ka territorin e vet kadastral prej më se 9 km²;
për Beogradin edhe vendbanimi pa serbë sot,
por që kanë jetuar dikur, e ka territorin me
këtë sipërfaqe. Prandaj, përdorimi i komunave
kadastrale është në funksion të një politike mirë
të konceptuar e të paramenduar të Beogradit
për grabitjen e territorit.

Përfundim

Decentralizimi, që nisi si reformim i
pushtetit vendor dhe si afrim i shërbimeve
afër qytetarit, përfundoi me një ndarje sui
generis të Kosovës. Decentralizimi i karak-
terit shtetëror-etnik të territorit, do të jetë
një paralizim i plotë i jetës funksionale dhe
institucionale të Kosovës dhe i gjithë siste-
mit ekonomik, i përcjellë më vështirësi të
papërballueshme, në radhë të parë për sh-
qiptarët. Pushteti asimetrik i komunave
nënkupton fuqi shumë më të madhe push-
tetore të komunave serbe, brenda të cilave
do të mbetej edhe një numër i shqiptarëve
dhe në këtë mënyrë ata do të bëhen mi-
noritet brenda minoritetit. Kufijtë e komu-
nave serbe janë bërë tashmë pjesë e doku-
menteve ndërkombëtare dhe nuk mund të
ndryshohen pa pëlqimin e instancave për-
katëse ndërkombëtare. Ndonëse serbët e ar-
ritën qëllimin e tyre, i grupuan të gjitha fsha-
trat dhe mëhallët e tyre në komuna të reja e të
vjetra serbe, megjithatë autoritetet e Beogra-
dit, që negociuan në emër të serbëve të Kos-
ovës, mbetën të pakënaqur, sepse nuk u in-
teresojnë privilegjet e serbëve të Kosovës, që
nuk i ka asnjë minoritet tjetër në Evropë, por
sovraniteti i Beogradit mbi Kosovën, të
cilin e kishte fituar me dhunë ushtarake
që nga pushtimi i saj në vitin 1912.

Me pasojat e modelit të decentraliz-
imit, të bërë tashmë transparent nga Mar-
ti Ahtisari, Kosova dhe shqiptarët do të
përballen, pas zgjidhjes së statusit çfarëdo
që të jetë ai dhe atë në kontekst afatgjatë
kohor, para së gjithash, me pengesat në
funksionimin praktik të jetës politike, sho-
qërore dhe ekonomike. Shqetësimet dhe
tensionet mund të rriten edhe më tepër
nga përkeqësimi i situatës edhe ashtu të
rëndë ekonomike (norma e lartë e pap-
unësisë, mungesa e investimeve në degët
propulsive, zvarritja e procesit të privati-
zimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe trans-
formimi i ndërmarrjeve publike dhe
përgjithësisht ngecja e reformave struktur-
ore në ekonomi etj.), izolimi i kosovarëve
nga bota për shkak të ashpërsimit të regjim-
it të vizave dhe mungesës së dokument-
eve të udhëtimit etj.

Ndërkaq, të gjitha parashikimet janë
që pas deklarimit të statusit final në formë
të pavarësisë së mbikëqyrur nga ana e bash-
kësisë ndërkombëtare, serbët sigurisht do
ta shpallin entitetin e tyre në formë të Aso-
ciacionit apo Bashkësisë së Komunave Ser-
be, të lidhura vertikalisht me pushtetin
qendror të Beogradit, i cili dhe do të kon-
trollojë të paktën rreth 1/5 e territorit të
Kosovës, pa llogaritur sipërfaqen e zonave
mbrojtëse rreth kishave dhe manastireve,
që shtrihen në komunat e banuara me shu-
micë shqiptare. Në anën tjetër, pas
tërheqjes së UNMIK-ut, do të instalohet
një forcë europiane dhe ndërkombëtare e
qeverisjes (civile dhe e sigurisë), dhe Ko-
sova, pothuajse sikurse deri tash, do të
vazhdojë me një qeverisje tri rrafshesh: e
Kosovës, e Serbisë dhe ajo ndërkombëtare!
E vogël është Kosova për t’u qeverisur nga
disa pushtete, por edhe më e vogël për t’u
copëtuar aq shumë!



Në këto vite të paskomunizmit,
binomi “shoqëri civile” është
ndër më të artikuluarit. Kjo

nëse i referohemi ligjërimit politik, anal-
izave, komenteve apo pasqyrimeve me-
diatike, apo edhe bisedave të jetës së
përditshme. Madje, pas konceptit
“demokraci” vështirë të gjesh sot kon-
cept tjetër më të përdorshëm se sa ai i
shoqërisë civile (Pëllumbi, 2000: 9).
Sado që shqiptarët kanë filluar të famil-
jarizohen vonë me konceptin shoqëri
civile, për botën ai nuk është një kon-
cept i ri. Megjithatë ai nuk është një
koncept i dhënë njëherë e mirë, pra i
pandryshueshëm. Le t’u referohemi, si
fillim, përpjekjeve të sotme për rivlerë-
simin e këtij koncepti. Në “Jeta ime”,
Bill Klintoni tregon se përpunimi i një
koncepti të ri mbi shoqërinë civile ish-
te pjesë e programit të tij. Domethënë
ishte pjesë e të ashtuquajturës “doktri-
na Klinton”. Ai i referohet, madje pa e
fshehur krenarinë, një leksioni të Hill-
ari Klintonit, aktualisht një ndër kan-
didatet kryesore për presidente e SHBA-
ve, e cila në pragun e këtij mijëvjeçari
theksonte (Klinton, 2005: 422) se:

Ndërsa po hyjmë në mijëvjeçarin e ri, kemi
nevojë për një politikë të re të vlerave. Kemi
nevojë për një etikë të re të përgjegjësisë
qytetare dhe të gjykimeve individuale për të
tjerët. Duhet të japim një përkufizim të ri të
shoqërisë civile, një shoqëri që u përgjigjet
pyetjeve të vështira që bëjnë forcat politike
dhe ato të tregut. Duhet t’i bëjmë vetes py-
etjen: si mund të kemi një shoqëri që të na
mbushë përsëri, që të na bëjë të ndihemi se
jemi pjesë e një diçkaje më të madhe se vetja?.

Në këtë citim jepet, në fakt, konteks-
ti apo sfondi në të cilën merr kuptim dhe
bëhet e domosdoshme shoqëria civile, e
cila ka të bëjë me vlerat, përgjegjësinë
qytetare, gjykimet mbi të tjerët e raportet
me ta, me mbushjen e një boshllëku që
krijon politika dhe tregu. Që ka të bëjë,
më tej, me një qëllim (të jetës) që kapër-
cen jo vetëm përkushtimin ndaj pushtetit
dhe pasurisë, por edhe ndaj vetvetes.

Nëpër 2-3 mijëvjeçarët e fundit, kon-
cepti “shoqëri civile” ka evoluar. Për Aris-
totelin, për shembull, ajo ishte sinonim
me shtetin (koinonia politike). Pak a
shumë edhe për Ciceronin (societas civi-
lis). Në Mesjetë, “shoqëria civile” nënk-
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uptonte institucionet shtetërore, për t’i dal-
luar ato prej institucioneve të plotfuqishme
fetare. Loku dhe Rusoi vazhdonin që, me
këtë term, t’i referoheshin shtetit, ku ai ish-
te vetë sundimtari. Pra, duke ia kundërvënë
konceptin “shoqëri civile” regjimit despo-
tik. Te Hegeli, “shoqëria civile” nënkuptonte
ato institucione që, në atë kohë, mbartnin
interesat e individit në ndërgjegje sipërore
(mbiindividuale), që mishërohej në fund
të fundit nga shteti. Marksi e identifikoi
“shoqërinë civile” me “shoqërinë borgjeze”.
Për Antonio Gramshin, shteti është baras
me shoqërinë civile plus shoqërinë politike.
Këtu ndahet, mesa duket për herë të parë,
shoqëria civile me atë politike1.

Por kurdoherë “shoqëria civile” ka
nënkuptuar “qytetërimin”, një gjendje në
të cilën njerëzit i rregullojnë marrëdhëni-
et e tyre me anë të ligjit, ka nënkuptuar
një risi, një progres në raport me pikënisjen
etj. Për të ardhur kështu te koncepti i
sotëm perëndimor i shoqërisë civile, me
të cilin kuptohet “një arenë publike, ku
bëhet i mundur organizimi i qytetarëve
dhe ku orkestrohen veprimet për interesa
të përbashkëta” (Sokoli, 2006). Megjithëse
këto interesa janë gjithfarëshe, qytetari
mund të marrë pjesë në veprimtaritë e sho-
qërisë civile i nisur nga nevojat shpirtërore
personale për realizimin e vetvetes. Pra sho-
qëria civile, parimisht, përjashton veprim-
tarinë prodhuese dhe atë politike.

Njëfarë “formule” (disi e sajuar) do
të na e lehtësonte disi kuptimin e asaj që
përmban shoqëria civile. Pra:

Shoqëria civile = shoqëria në tërësi –
(shoqërinë militare /ushtarake + sho-
qërinë politike + shoqërinë ekonomike)

Në shoqërinë civile ndodhemi
atëherë kur jemi pjesë civile (jo ushtarake)
e shoqërisë, por kur nuk votojmë (politi-

ka) dhe kur nuk paguajmë taksa (sipër-
marrja), domethënë kur nuk jemi duke
punuar, prodhuar ose blerë (përmbushje
e nevojave materiale). Realizimi i intere-
save politike ka të bëjë kryesisht me par-
titë politike, që lokalizohen midis sho-
qërisë civile dhe shtetit. Ndërsa realizimi
i interesave ekonomike lidhet me tregun.
Ndaj edhe kërkesa për ripërkufizimin e
shoqërisë civile, si në citimin e mësipërm,
ka të bëjë kryesisht me raportet e saj me
politikën dhe tregun.

Ndër shndërrimet e gjithanshme të
tranzicionit paskomunist shqiptar, ato që
lidhen me krijimin dhe konsolidimin e një
shoqërie të vërtetë civile, sado të thjeshta
në dukje, janë, në gjykimin tim, më të
vështirat. Madje nëse u referohemi kon-
cepteve globalizuese del se krijimi i një
shoqërie civile, në kuptimin e vërtetë të
fjalës, në kuadrin e një vendi të veçantë
është thuajse i pamundur. Vështirësitë në
krijimin e shoqërisë civile dalin edhe nëse
i referohemi njëfarë kalendari kohor të
zhvillimeve paskomuniste, të dhënë nga
studiuesit socialë. Një shembull: men-
jëherë mbas rënies së sistemit komunist,
Ralf Dahendorf publikoi “Vështrime rreth
revolucionit në Europë”. Jacques Rupnik,
një ndër politologët më në zë të kohës sonë,
ka bërë një krahasim të këtij botimi me qin-
dra publikime dhe kërkime të tjera, që i ka
prodhuar njëra nga disiplinat më të reja të
politologjisë perëndimore - “tranzicion-
ologjia”. Ai e cilëson atë si një nga udhë-
zuesit më të mirë për botën e panjohur të
Europës së Re. Dhe Dahendorf përshkruan
tri fusha të përgatitjeve paskomuniste,
secilën me nga një plan vetjak të përkohs-
hëm, me disa afate kohore. Konkretisht:

Hyrja e demokracisë - 6 muaj.
Kalimi në ekonomi tregu - 6 vjet.
Zhvillimi i një shoqërie civile - 60 vjet.

1. Lidhur me përkufizimin e shoqërisë civile shih,
për shembull, Pëllumbi 2000, fq. 9-15; Sulstarova,

2003, fq. 77-84; Sokoli, 2006, fq. 35-41.
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Referuar rastit të Shqipërisë, duket se
në të tri këto çështje vërehet njëfarë pra-
pambetje jo vetëm kundrejt vendeve të
Europës Lindore, por edhe vendeve të ra-
jonit. Kjo më e theksuar në kultivimin e
shpirtit civil, qytetar, në krijimin e shoqërisë
civile. Sidoqoftë, kuptimi i shoqërisë civile
është i lidhur me (vet)organizimin. Lidhur
me këtë çështje V. Havel2, thotë:

Çdo shoqëri, detyrimisht ka nevojë për or-
ganizim. Por që ky organizim t’u shërbejë
njerëzve dhe jo të ndodhë e kundërta, duhet
që njerëzit të çlirohen dhe të krijohet një hapë-
sirë ku ata të vetorganizohen në mënyra
domethënëse për ta.

Këtej dalim në përfundimin se sho-
qëria civile identifikohet në një masë të
konsiderueshme me të ashtuquajturat or-
ganizata të shoqërisë civile (OSHC), me
OJQ-të apo OJF-të3.

Disa çështje metodologjike

Për realizimin e këtij studimi është
shfrytëzuar dokumentacioni që ka të bëjë
me veprimtarinë e organizatave të sho-
qërisë civile të Shqipërisë apo edhe
vendeve të tjera të rajonit të Ballkanit. Janë
shfrytëzuar gjithashtu artikuj apo libra të
autorëve shqiptarë e të huaj, që i refero-
hen drejtpërdrejt shoqërisë civile  (si: Pël-
lumbi, 2000; Sulstarova, 2003; Rupnik,
2004; Krasniqi, 2004, Tushi, 2006 etj.).
Janë shfrytëzuar, më tej, edhe raportet e
organizatave monitoruese vendore e
ndërkombëtare, siç janë raportet peri-
odike të zhvillimit njerëzor të UNDP,

raporte të USAID etj. Në mënyrë të
veçantë është bërë një analizë e hollësishme
e të dhënave të tre-katër adresarëve mbi
organizatat e shoqërisë civile, të publikuar
deri sot në Shqipëri4.

Duke pasur si pikënisje të dhënat e
adresarëve të mësipërm, kemi bërë edhe
njëfarë sondazhi, në të cilën janë intervis-
tuar 133 individë, nga të cilët 45 (rreth
34 për qind) drejtues apo përfaqësues të
organizatave të shoqërisë civile, ndërsa të
tjerët studiues e analistë të pavarur, përfaqë-
sues të medieve, si dhe studentë të Univer-
sitetit të Tiranës, Shkodrës dhe Elbasanit.
Janë bërë, gjithashtu, një varg verifikimesh
përmes komunikimeve me e-mail,
shqyrtimit të të dhënave të publikuara
nga vetë OJF-të në Web Site-t e tyre.

Për realizimin e këtij studimi janë
kapërcyer disa vështirësi që lidhen, para
së gjithash, me faktin se në Shqipëri, ndry-
she nga shumë vende të tjera, ende nuk
është krijuar fondi arkivor mbi organiza-
tat e shoqërisë civile. OJF-të e para sh-
qiptare u krijuan në vitin 1991. Ndërsa i
pari ligj që rregullonte funksionimin e tyre
u miratua në vitin 19945. Deri atëherë
OJF-të janë organizuar me iniciativë, ba-
zuar vetëm në faktin se paketa kushtetuese
e vitit 1991 kishte sanksionuar për herë
të parë të drejtën e qytetarëve për t’u or-
ganizuar në mënyrë të lirë e të pavarur.
Ministria e Punës dhe e Çështjeve Sociale,
institucioni përgjegjës për bashkëpunimin
midis shtetit dhe OJQ-ve, nuk ka pub-
likuar deri më sot asnjë studim me të dhë-
na analitike të besueshme për OJF-të. Zëri
“shoqëri civile” ende nuk figuron si zë më
vete në publikimet e INSTAT-it6, sikurse

2. Cituar nga Sulstarova, 2003, fq. 77.
3. Ligji nr. 8788, datë 7. 5. 2001 “Për organizatat

jofitimprurëse” sanksionoi ndryshimin e emrit të më-
parshëm OJQ (Organizata joqeveritare) në OJF (Or-
ganizata jofitimprurëse).

4. Ata janë: “Guidebook of Albanian Civil Soci-
ety Foundation” (ACSF, 2000); “Directory of Alba-
nian Non Profit Organisations working on Women’s

Rights and Gender Equality” (Center of Gender Alli-
ance for Development (CGAD, 2004), “Directory of
Albanian NPOs” (Partners-Albania, 2005) dhe “Adresa-
ri i OJF-ve shqiptare, 2007” (Partners-Albania, 2007).

5. Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë, ligji nr.
7850, datë 29 korrik 1994.

6. Shih, për shembull, INSTAT- Statistical Annual
Year Book, 2002.
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janë për shembull, demografia, niveli i
jetesës, mjedisi, degët e ekonomisë etj.

Në mungesë të statistikave zyrtare, të
dhënat e këtij studimi janë kërkuar në
mënyrë më shumë empirike, sikurse nga
krahasimi i burimeve të ndryshme të in-
formacionit, shoqëruar në mjaft raste me
përllogaritjet tona.

Numri i OSHC-ve, vendndodhja dhe
fusha e veprimtarisë

Përcaktimi i numrit të saktë të orga-
nizatave të shoqërisë civile (në vijim
OSHC) që veprojnë në Shqipëri është i
vështirë, në mos i pamundur. Kjo për
disa arsye. Para vitit 2001 shoqatat dhe
organizatat e tjera të shoqërisë civile, të
njohura me emrin NGO (OJQ dhe, pas
vitit 2001, OJF), regjistroheshin në
dikasteret qendrore, siç ishin Ministria
e Drejtësisë, e Kulturës, e Shëndetësisë,
e Punës etj. Por ato mund të regjistro-
heshin, gjithashtu, edhe në bashkitë e
rretheve të ndryshme të Shqipërisë apo
në gjykatat e shkallës së parë. Pas vitit
2001, regjistrimi duhet bërë vetëm në
Gjykatën e Tiranës. Gjithsesi nuk ka një
dokumentacion publik dhe të dhëna të
sakta mbi numrin e OJF-ve, ndikimin,
strukturën dhe aktivitetin e tyre (Kras-
niqi, 2004: 64). Mungojnë gjithashtu
referimet zyrtare të besueshme nga in-
stitucione që mbulojnë aspekte të veçan-
ta të shoqërisë civile dhe organizatave
të saj. Në këto kushte për përcaktimi e

përafërt të numrit të OJF-ve që veprojnë
në Shqipëri do t’u referohemi studimeve
dhe adresarëve të realizuara nga individë
apo institucione vendase e ndërko-
mbëtare, megjithëse të dhënat e tyre janë
disi kontradiktore. Kjo sepse disa u ref-
erohen OJF-ve (apo OJQ-ve) të regjis-
truara. Disa vetëm atyre që vlerësohen
se janë aktive dhe kanë potenciale për
realizimin e projekteve të mëdha etj.
Numri më i madh i OJF-ve raportohet
në një botim të “Qendrës së Medias” të
vit it  2003, sipas të ci l i t  vetëm në
Gjykatën e Tiranës janë regjistruar 1470
shoqata (Muka, 2003). Ndërsa në një
raport të USAID-it (2002) mbi sho-
qërinë civile në Shqipëri, theksohet se
“ekzistojnë 400 deri 800 OJQ, prej
t ë  c i l ave  ve tëm 200 j anë  ak t ive”
(SPAI, 2001).

Për të përcaktuar me njëfarë përafërsie
numrin e OJF-ve u jemi referuar katër
adresarëve të realizuar deri më sot në Sh-
qipëri, respektivisht në vitet 2000, 2004,
2005 dhe 2007. Sipas tyre del se numri i
OJF-ve aktive në vitin 2000 ishte 302, në
vitin 2005 numri i tyre shkoi në 349,
ndërsa në vitin 2007 në 440. Nga njëfarë
përllogaritje del se raporti i OJF-ve të
vlerësuara si “aktive” me ato që janë vlerë-
suar si “joaktive” është afërsisht 1:4. Mbi
bazën e informacioneve dhe përllog-
aritjeve tona është hartuar tabela 1.

Disa shifra krahasuese mbi numrin e
OJQ-ve shqiptare me ato të vendeve të
tjera të rajonit jepen në tabelën 2.

Tabela 1: OJF dhe OJF aktive në Shqipëri

OJF-të Sipas viteve Organizata për të drejtat e
2000 2005 grave e barazinë gjinore

Të regjistruara 1200 1500 1087

Aktive 302 349* 42

7. Ky është numri i OJF-ve të kontaktuara nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (2004).
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Bazuar në shifra e tabelës del qartë se,
kundrejt popullsisë, në Shqipëri ka shumë
më pak OJQ se në vendet e tjera të Ball-
kanit, sidomos shumë më pak OJQ të
vlerësuara si aktive (Krasniqi, 2004: 74).

Të dhëna janë të krahasueshme edhe me
Kosovën, e cila është në fazat e para të
ndërtimit të shoqërisë civile.

Në vlerësimin “aktive” ose “joaktive”
për OJF-të, ne konsideruam edhe faktin

Tabela 2: OJQ dhe OJQ aktive në vendet ballkanike

OJQ Shqipëria Bullgaria Rumania Serbi-Mali Maqedonia  Kosova
i Zi

Gjithsej 1500 8000 30000 20000 4000 1000
Vlerësuar si aktive 273* 1900 = = 2500 50

Tabela 3: OJF që kanë ose jo Web site & adresa e-maili në vitet 2005 dhe 2007

Rezultati Viti 2005 Viti 2007
Web site Adresë e-mail-i Web site Adresë e-mail-i

Kanë 16.6 78.2 21.8 80.4
Nuk kanë 83.4 21.8 78.2 19.6
Gjithsej 100.0 100.0 100.0 100.0

Burimi: Partner of Albania. Directory of Albanian NPOs, 2005Partnerët-Shqipëri: “Adresari i OJF-ve”, 2007

Tabela 4: OJF të vlerësuara “aktive”, sipas fushës së veprimtarisë (viti 2000)

Fusha e veprimtarisë OJF
Në numër Në përqindje

Fondacione 14 4.6
Të drejtat e njeriut 26 8.6
Edukim qytetar e patriotik 14 4.6
Ekonomi 20 6.6
Fëmijët, mbrojtja e të drejtat e tyre 11 3.6
Gratë, barazia gjinore 36 11.9
Kultura, arti 67 22.2
Minoritetet 3 1.0
Mjedisi, ekologjia 31 10.3
Humanizmi, besimi 14 4.6
Qendra koordinimi 5 1.7
Rinia 29 9.6
Shëndeti 19 6.3
Organizata kërkimore 9 3.1
Të tjera 4 1.3
Gjithsej 302 100.0
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nëse ato kanë një adresë të saktë, një adresë
e-maili apo një Web Site të tyren.

Lidhur me vendndodhjen e OJF-
ve, rezulton se ka njëfarë shpërpjesëti-
mi midis Tiranës dhe rretheve të tjera.
Në raportin e zhvil l imit njerëzor
(UNDP, 2002) theksohet, për shembull,
se gjysma e tyre kanë selinë në Tiranë dhe
se vitet e fundit vihet re prirja e rritjes së
numrit të OJQ-ve jashtë Tiranës, sikurse
ajo e shtrirjes së veprimtarisë së tyre në
zona  e rajone periferike.

OJF-të shqiptare veprojnë më shumë
në fushën e barazisë gjinore, të të drejtave
të fëmijëve, të shëndetit publik dhe çësh-
tjeve sociale. Banka Botërore (WBR,
2004) raporton se OJF-të janë shumë më
aktive dhe të suksesshme në fushën sociale
se në fusha të tjera. Të dhënat mbi shpërn-

darjen e NGO-ve sipas fushës së veprim-
tarisë jepen në tabelën 4.

Por cila është prirja që konstatohet,
lidhur me fushat e veprimtarisë së OJF-
ve?  Veprimtaria OSHC-ve varet kryesisht
nga prioritetet e vendosura nga donatorët.
Në vijim (tab. 5) janë sistemuar disa të
dhëna që kemi përshtatur bazuar në një
studim të UNDP (2005). Ato japin një
informacion interesant lidhur me kapac-
itetet e OJF-ve shqiptare, vendndodhjet
e tyre dhe fushat e sotme të veprimtarisë,
sikurse edhe në të ardhmen.

Siç shihet, ka prioritete si në zërin
“Reforma në administratën publike dhe
forcimi i shërbimeve civile” etj., që nuk
mbulohen me kapacitete të OJF-ve dhe
institucioneve të tjera. Nga vlerësimi i bërë
del se vetëm 143 OJF kanë kapacitete për

Tabela 5: Prioritetet e UNDP dhe kapacitetet e OJF-ve të Tiranës e rretheve

Prioritetet e UNDP            Vendndodhja e OJF-ve
Tiranë Të tjera Gjithsej

Reforma në administratën publike
dhe forcimi i shërbimeve civile0 0 0
Decentralizim dhe qeverisje lokale 2 0 2
Forcimi i institucioneve qeverisëse 3 1 4
Përmirësimi i mjedisit 20 1 21
Siguria personale e komunitare 34 7 41
Siguria socio-ekonomike 31 12 43
Siguria mjedisore 26 18 44
Informim dhe ndihme juridike 25 3 28
Barazi gjinore 23 6 29
Gjithsej 164 48 2128

Tabela 6: Prioritetet e UNDP, OJF-të dhe organizatat e tjera

Total OJF dhe institucione të tjera që vlerësohen se kanë kapacitete
OJF Arsimi Media Sindikatat

167 143 8 11 8

8. Numri 212 u referohet 167 institucioneve (ndër
to 147 OJF) që vlerësohet se kanë kapacitete për

fushat respektive. Disa OJF janë vlerësuar se kanë
kapacitete për më shumë se një fushë prioritare.
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të përballuar sfidat e së ardhmes, të cilat
përputhen me objektivat globale të
mijëvjeçarit të ri. Referuar praktikës së
derisotme, del se kjo mund e duhet të
ndikojë një strukturim të OJF-ve dhe ri-
dimensionim e veprimtarive të tyre.

OJF apo IJF9?

Raporti OJF-IJF (NGO-NGI) nuk
është i vendosur një herë e mirë. Kjo sepse
konstatohet zgjerim apo tkurrje e veprim-
tarisë së OJF-ve, qoftë edhe të atyre të vlerë-
suara si aktive. Këto janë të kushtëzuara
kryesisht nga (pa)mundësia për të gjetur
burime financimi. Rezulton, nga ana tjetër,
se OJF-të shqiptare nuk janë tërësisht të
pavarura  nga politika, e cila injekton push-
tet kudo. Një studiues i intervistuar thotë:

“Unë kam ndjekur dinamikën e veprimtarisë
së OJF-ve në Tiranë prej më shumë se dhjetë
vjetësh dhe kam konstatuar një tkurrje apo
zgjerim të veprimtarisë së tyre, sipas korrenteve
politike. Disa OJF ishin mjaft aktive gjatë
mandateve qeverisëse të PD-së, para vitit
1997. Gjatë dy mandateve të PS-së, dolën
në avangardë të shoqërisë civile disa OJF të
tjera, por u tulatën pas rikthimit në pushtet
të PD-së, në mesin e 2005-ës”.

Kjo tregon se shoqëria civile shqiptare
është ende e ndikuar nga politika.
Ndonëse pranohet njëfarë interference e
politikës në shoqërinë civile, si praktikë e
njohur edhe në vende të tjera (Pëllumbi,
2000: 12), tipike për Shqipërinë është fak-
ti se, ndryshe nga përvoja perëndimore, ku

zyrtarët dhe politikanët krijojnë OJF apo
angazhohen në to vetëm pas largimit nga
posti publik që mbajnë, në Shqipëri ndodh
e kundërta: zyrtarët dhe politikanët vazh-
dojnë njëkohësisht aktivitetin politik dhe
publik, si dhe administrimin e OJF-ve në
interes të tyre (Krasniqi, 2004: 67).

Kjo stimulohet edhe nga donatorët,
të cilët, nën petkun e “përputhshmërisë
së veprimtarisë së OJF-ve me strategjitë e
zhvillimit kombëtar”, shpesh priren të
“orientohen” nga ato OJF që janë më afër
qeverisë apo që drejtohen drejtpërdrejt ose
me “mëkëmbës” nga politikanë aktivë. Një
e intervistuar, mjaft e shquar në fushën e
OJF-ve të grave, pohon kështu:

“Nuk ka pse të çuditeni nëse edhe ne sh-
kojmë pas politikës (pushtetit), derisa vetë
donatorët “rendin” pas saj. Në mjaft raste
ata, gjatë procedurave të aplikimeve, na
kërkojnë edhe miratime me shkrim nga insti-
tucionet shtetërore. Një pjesë e tyre e kanë
ngrënë “çorbën e prishur” (kupto: janë kor-
ruptuar). Vijnë në Shqipëri “me shkelma”,
pastaj nuk duan të ikin më. OJF-të që
qarkullojnë “pjesën e luanit” të fondeve janë
pikërisht ato të ministrave që shkojnë e vijnë,
deputetëve e pushtetarëve. Ata bëjnë
“strategjitë”, ata i zbatojnë, ata kanë pushtet,
pará, akses në shoqërinë civile. Në 4-5 vitet e
fundit, partitë kryesore kanë shpallur “afrimin
me shoqërinë civile” jo si partneritet, por
duke tërhequr një herë e mirë disa të quajtur
“përfaqësues” të saj10. Kjo është një goditje e
shoqërisë civile shqiptare, ende në fëmijërinë
e saj, për të mos thënë një përpjekje për ta
hequr qafe njëherë e mirë”11

9. NGI (Non Government Individuals), ose IJF –
“Individë jofitimprurës”  është përdorur për të karak-
terizuar organizatat e shoqërisë civile që e kanë hum-
bur anëtarësinë (në rastin e OJF-ve me anëtarësi) ose
drejtohen nga një individ i vetëm (në rastet e OJF-ve
pa anëtarësi), pra pa borde drejtues etj.

10. Ideja e përfshirjes së individëve nga shoqëria
civile në qeverisjen socialiste (2001-04) u pasua me
një zell më të madh të PD-së, e cila arriti një kulm të

sajin me KOP-in (Komiteti i Orientimit të Politikave)
para dhe gjatë fushatës elektorale të vitit 2005, për t’u
harruar pas saj.

11. Në të njëjtën linjë, një aktivist i shoqërisë civile,
nga Universiteti i Shkodrës, tha në mënyrë më të troçtë:
“Në rastin e Shqipërisë, mund të duket me vend që
krahas klasifikimit “OJQ”ose “IJQ” (OJF, IJF) të për-
doret edhe një lloj tjetër grupimi:  “OJQ” (organizatë
joqeveritare) dhe “OPQ” (organizatë proqeveritare).
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Por sa “OJF” janë në të vërtetë “IJF”?
Një përgjigje, gjithsesi të përafërt, mund
ta marrim nga studimet që u referohen
strukturave të OJF-ve. Sipas një studimi
të “Partner of Albania” (2002), del se
vetëm 5-10 për qind e OJF-ve kanë struk-
tura funksionale me drejtor, punonjës,
kryesi dhe anëtarësi. Nga sa rezulton, të
qenit “IJF” apo “OJF” lidhet edhe me një-
farë fleksibiliteti të tyre. Pjesa më e madhe
e OJF-ve përbëhen nga grupe të vogla, nga
një deri në tre persona, pra mund të kon-
siderohen IJF. Megjithatë pranohet se or-
ganizatat e vogla kanë një fleksibilitet më
të madh për të punuar e për të ecur,
ndërkohë që organizatat e mëdha, të cilat
vuajnë nga mentaliteti i vjetër i regjimit
komunist, duket se kanë shumë vështirësi
për të funksionuar si duhet në Shqipërinë
e “re” (Krasniqi, 2004: 65).

Profesionalizmi dhe vijimësia

Lidhur me profesionalizmin e OJF-
ve, raportohet për shembull se vetëm 35
OJF shqiptare kanë shkruar një raport fi-
nanciar të shpenzimeve me ndihmën e rr-
jetit amerikan ORT/USAID. Jemi, gjith-
sesi, në një stad në të cilin institucionet e

shoqërisë civile mund të konsiderohen
ende, në shumicën e tyre, si institucione
të “dhomave private” (Sokoli, 2006a).

Lidhur me dinamikën e OJF-ve të
vlerësuara si “aktive”, krahasuam të
dhënat e adresarëve të vitit 2000 me ato
të atij të vitit 2005 dhe i pasqyruam ato
si në vijim (tab. 7).

Në trajtë grafike, kjo dinamikë e OJF-
ve paraqitet në grafikun 1.

Siç shihet nga të dhënat e mësipërme,
një pjesë e konsiderueshme e OJF-ve të
themeluara në dhjetëvjeçarin 1991-2000,
nuk ekzistojnë më (disniveli i kurbave “a”
dhe “b”, deri në vitin 2000).

Organizatat mendore të shoqërisë civile13

Në tabelën 4 (shih) është dhënë
struktura e OJF-ve, sipas fushave të vep-
rimtarisë14. Megjithëse pohohet se studi-

Tabela 7: OJF “aktive”, sipas viteve te themelimit

Numri i OJF-ve, sipas viteve Gj

A 1 21 21 21 30 61 48 59 30 6 298
B = 10 14 10 5 20 21 33 45 49 47 45 26 7 6 33812

Vitet 1990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 =

Numri i OJF-ve aktive sipas viteve të themelimit të tyre (Burimi: Guidebook of Albanian Civil Society
Foundation, 2000)
B. Numri i OJQ-ve aktive sipas viteve të themelimit të tyre (Burimi: Directory of Albanian NPOs, 2005)

12. Në fakt, janë analizuar 349 OJQ, referu-
ar adresarit 2005 (Partners-Albania), por për
11 prej tyre data e themelimit nuk figuron në
adresarin në fjalë.

13. Termi “organizata mendore” nuk është i ri për
shqiptarët. Ai është përdorur nga Branko Merxhani,

studiues social i viteve ’30-të, për të karakterizuar ato
organizata të shoqërisë civile që merren me kërkime,
me idetë, me mendimin (think tanks).

14. Ky është i vetmi adresar i publikuar n ë Sh-
qipëri, që i rendit OJF-të sipas fushave të veprimtarisë
dhe jo sipas alfabetit.
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mi i dukurive të jetës shoqërore është
një ndër karakteristikat e OJF-ve sh-
qiptare, përsëri si numër ato përbëjnë
3.1 për qind të totalit të OJF-ve. Nga
analiza e strukturës së brendshme të kë-
tyre organizatave del gjithashtu se kërki-
mi (research) përbën 20-40 për qind të
veprimtarisë së tyre. Vetëm në ndonjë
rast të shkëputur ai arrin në 60-80 për
qind. Pjesa tjetër e veprimtarisë përfshin
edukim, trainime, asistencë juridike,
ndërgjegjësim etj.

Megjithatë numri i organizatave
mendore të shoqërisë civile, në pesë
vitet e fundit është rritur nga 915 në 23,
gjithsesi me një ritëm më të madh se ai
i OJF-ve në përgjithësi. Studimi ynë
tregon se kryerja e sondazheve si pjesë e
“vlerësimit të gjendjes” nuk është një
ekskluzivitet i organizatave kërkimore të
shoqërisë civile. Thuajse të gjitha OJF-
të bëjnë sondazhe e studime, pra në një-
farë mënyre bëhen edhe organizata
kërkimi (research organisations). Njo-
hja apo vlerësimi i nevojave konsidero-
het si fazë e parë e shumë projekteve.
Në disa projekte të mëdha janë bërë
sondazhe në fillim e në fund, për të kra-
hasuar ndryshimin e gjendjes ose efek-
tivitetin e vetë projektit.

Por masivizimi i sondazheve, në
mungesë të kapaciteteve apo për shkaqe
të tjera, ka ndikuar negativisht në cilës-

inë e kësaj fushe të kërkimit shkencor
sociologjik. Nga ana tjetër ka, gjithsesi,
një numër organizatash që kërkimin e
kanë si objekt kryesor apo edhe të vetëm
të veprimtarisë dhe kanë arritur të krye-
jnë studime mjaft cilësore.

Si pjesë e këtij studimi është edhe
një grup intervistash (anketimesh) të re-
alizuara me 133 anketues, realizuar “një
për një” (face to face) ose përmes inter-
netit, në të cilat një grup pyetjesh kish-
in të bënin me sondazhet (mënyrën e re-
alizimit dhe realizuesit, përfituesit e tyre,
besueshmërisë së tyre, dobinë shoqërore
të tyre etj.)  Në tabelën 7 është dhënë për-
bërja e këtij “kampioni studimi”.

Këtej del se në mbi 90 për qind të
rasteve media i konsideron organizatat
mendore të shoqërisë civile (Research
Organisations) si partnere të saj dhe
anasjelltas. Por ajo, të paktën në 78-80
për qind të rasteve, i  konsideron
sondazhet e tyre si të mirëqena dhe u
krijon hapësirat e nevojshme, pavarë-
sisht nëse besohen apo jo. Lidhur me
besueshmërinë e sondazheve të organi-
zatave të special izuara, rezultati  i
“sondazhit” tonë është ky: rreth 70 për
qind e të intervistuarve pohojnë se
sondazhet e kryera drejtpërdrejt nga in-
stitucionet ndërkombëtare kanë një niv-
el të pranueshëm besueshmërie. Ata
pohojnë se sondazhi më i plotë dhe më

Tabela 7:

Përfaqësueshmëria Në numër Në përqindje

Drejtues apo përfaqësues të
organizatave të shoqërisë civile 45 33.8
Studiues e analistë të pavarur 37 27.8
Përfaqësues të mediave 27 20.3
Studentë dhe të tjerë 24 18.1
Gjithsej 133 100.0

15. Gjashtë prej tyre janë përfshirë në “Think Tanks in Central and Eastern Europa. Freedom House, 2000”.
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i besueshëm ndër sondazhet e realizuara
deri sot në Shqipëri, e që mund të kon-
siderohet si model, është ai i realizuar
nga ORT/USAID në vitin 1998 (Shih).
Por kjo shifër zbret në 58 për qind, nëse
kjo bëhet edhe me partnerë vendas dhe
në 42 për qind për sondazhet e kryera
nga vetë institucionet vendase.

Por shumica e të intervistuarve, nga
sektori i medieve, pohojnë se besuesh-
mëria e sondazheve të tyre (vetë media-
ve) nuk është më e madhe se 50 për
qind. Pak a shumë njësoj: shumica e për-
faqësuesve të shoqërisë civile shprehin
dyshime të mëdha në vërtetësinë e
sondazheve të vetë OJF-ve.

Një studiues i intervistuar u shpreh
se “manipulimi është duke u shndërru-
ar në një praktikë kulturore”. Ai e ilus-
troi këtë me një shembull:

“Shkova një ditë në zyrën e një shoku, që
drejton një TV të njohur. E gjeta në tryezë
mbi një sondazh për audiencën, duke përf-
shirë strukturën sociale të teleshikuesve të këtij
stacioni televiziv. E pyeta se ku i kishte anket-
at, por ma ktheu, duke qeshur: “Anketat i
bëjnë sociologët, ne s’kemi nevojë për to.
Atë që ju e bëni në shumë kohë, me shumë
energji e para, unë e bëj për një gjysmë dite.
Ja, nuk të pëlqejnë?”, më pyeti duke më
treguar tabelat e grafikët…”

Përvoja e këtyre viteve ka treguar
se në mjaft raste sondazhet e manipulu-
ara janë përdorur edhe politikisht, si-
domos gjatë fushatave elektorale dhe i
kanë paraprirë manipulimit të opinion-
it e të vetë rezultatit të zgjedhjeve. Në
realizimin e sondazheve konstatohet
gjithashtu mungesë kapacitetesh dhe
paaftësi metodologjike, mosrespektim i
kritereve të përzgjedhshmërisë etj. Kjo
konstatohet sidomos kur OJF-të e
paspecializuara për sondazhe bëjnë
vlerësimin e nevojave të komuniteteve.
Në të kundërt, në këto vite janë reali-

zuar studime cilësore empirike, të ba-
zuara në anketime e intervista mbi një
varg problemesh sociale, siç janë mi-
grimi, varfëria, marrëdhënieve famil-
jare, kriminaliteti e dhuna, droga,
vullnetarizmi etj., etj., që kanë shër-
byer si bazë e debateve publike për
këto çështje dhe, në disa raste, edhe
për hartimin e ligjeve. Përmes tyre
sociologjia empirike shqiptare ka njo-
hur,  g j i thses i ,  n j ë fa rë  zhv i l l imi .
Megj i tha të  s tud imet  soc io log j ike
(edhe empirike) vazhdojnë të jenë më
shumë fryt i vullnetarizmit akademik
të studiuesve të veçantë dhe angazhim-
it të pjesshëm të tyre në organizatat e
shoqërisë civile. Sidoqoftë studimet
sociologjike të studiuesve të mirëfilltë
mbeten më të pasponsorizuarat.

Disa përfundime

Nga studimi dhe monitorimi i ve-
primtarisë së OJF-ve shqiptare rezul-
tojnë pesë arritjet më të rëndësishme të
periudhës 1991-2007. Ato janë: kriji-
mi i lidhjeve reciproke kombëtare e
ndërkombëtare (1); ndihma dhe për-
pjekjet për zbutjen e konflikteve dhe
nxitjen e dialogut midis grupeve të
ndryshme (2); roli i tyre aktiv dhe
unanim në procesin e integrimit (3);
ndihmesa e dhënë në hartimin e disa
ligjeve të rëndësishme (4); funksionimi
i tyre si organizata mendore (5), sipas
modelit “think tank”.

Një çështje e rëndësishme ka të bëjë
me faktin se OJF-të, në mungesë të buri-
meve të brendshme të ekzistencës së
tyre, kanë qenë dhe janë kryesisht në
vartësi të donatorëve të huaj. Kjo ka
krijuar deri njëfarë pesimizmi për vetë
sistemin demokratik të vendosur në
Shqipëri dhe rolin e shoqërisë civile në
këtë proces. Sipas Fatos Lubonjës, publi-
cist dhe aktivist i njohur i shoqërisë civile,
Shqipëria paskomuniste ka dështuar edhe
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në rrafshin e krijimit të shoqërisë civile. Në
referatin “Shoqëritë posttotalitare, rasti i
Shqipërisë”16, ai thotë:

Sfida kishte të bënte me mbushjen e hapë-
sirës mes njerëzve dhe pushtetit. Ideja qen-
drore huazohet, sigurisht, nga Perëndimi,
sipas së cilës shoqëria civile duhet të jetë
palë përballë shtetit, duke ilustruar kështu
një ide të Xhon Lokut. Nëse përpiqemi t’i
krahasojmë dy situatat, shoqërinë civile në
Perëndim, me gjithë përvojën e sjellë dhe atë
që ndodhi aktualisht, përftojmë një hibrid
që është gjithashtu përshkrues i shoqërive të
tjera eurolindore. Me pëlqen ta krahasoj këtë
fenomen me pemët, por problemi është se
shoqëria civile nuk po rritej nga rrënjët e lart.
Pse? Sepse ishte Perëndimi që po e ushqente
këtë pemë, e cila nuk kishte ardhur në jetë si
shprehje e nevojave te popullit. Elementi i
dytë i asaj se pse shoqëria civile ishte ndryshe,
ka të bëjë me atë se shpeshherë kjo shoqëri
zëvendësoi shtetin social (welfare state),
duke u kthyer në një farë menaxhueseje të
ndihmave humanitare. Sigurisht që sho-
qëria civile edhe në rastin e Shqipërisë ish-
te e lidhur me idenë e Antonio Gramshit,
sipas së cilës shoqëria civile mund të
ndikojë me prurjen e ideve. Sigurisht që
disa suksese janë arritur... Por në fund kjo
pemë duhej të kthehej në pozicionin nor-
mal me rrënjë poshtë, por kjo nuk ndodhi.

Sidoqoftë organizatat e shoqërisë
civile shpesh krijohen dhe shuhen në për-
puthje me projekte të dhëna që, gjithsesi,
kanë një kohëzgjatje të caktuar. Ose, në të
tjera raste, ato janë të detyruara të ndër-
rojnë emrin dhe objektin e veprimtarisë,
për t’iu përshtatur përparësive të përcak-
tuara nga donatorët. Pra, OJF-të shqiptare
ende kanë vështirësi për krijimin e  fizion-
omisë dhe maturimit të tyre. Me këtë lid-

het, për shembull, fakti se është rritur
ndjeshëm numri i OJF-ve që ofrojnë shër-
bime, sepse donatorët kanë si përparësi të
financimeve të tyre pikërisht ofrimin e
shërbimeve (UNDP, 2005: 120).

Përgjithësisht nuk konstatohen aftësi
për të siguruar një mbijetesë të pavarur të
OJF-ve. Gjithashtu, nëse i referohemi
numrit të vullnetarëve të tyre, del se af-
tësitë për mobilizimin e publikut janë
ende minimale. Vullnetarizmi, ky ind i
domosdoshëm i shoqërisë demokratike
(Dervishi, 2004), vlerësohet përgjithë-
sisht si tipar i shoqërisë parademokra-
tike që lamë pas. E njëjta gjë mund të
thuhet për kooperimin e kolektivizmin.

Konstatohet se vitet e fundit është
rritur  përfshirja e organizatave të shoqërisë
civile në çështjet publike, në rritjen e
ndërgjegjësimit publik, të angazhimit
qytetar në vendimmarrjen qeverisëse etj., ku
janë shquar veçanërisht disa prej tyre, si lëviz-
ja “Mjaft”, Zyra për Mbrojtjen e Qyteta-
rëve dhe Këshilli Rinor Shqiptar etj.

OJQ-të mbi baza komunitare apo
profesionale janë në fazë embrionale. Vitet
e fundit janë rritur tiparet e projekteve të
klasifikuara si “ofrim shërbimesh”.
Megjithatë donatorët e konsiderojnë këtë
si detyrë të qeverisë, qendrore apo ven-
dore. Pra, konstatojmë dy prirje: e para,
prirja e largimit të donatorëve që mund
të çojë në një tkurrje të NGO-ve sh-
qiptare; e dyta, nevoja për financime
shërbimesh nga buxheti i shtetit mund
të çojë në kalim të vartësisë së OJF-ve
nga donatorët te pushtetarët, duke cen-
uar më tej pavarësinë e tyre.

Forcimi dhe jetëgjatësia e organizat-
ave të shoqërisë civile është një kusht i
domosdoshëm për funksionimin e
demokracisë. Por çfarë e bën demokracinë
të funksionojë? Këtë pyetje shtron Rob-

16. Është fjala për prezantim “Shoqëritë posttotali-
tare, rasti i Shqipërisë” të Fatos Lubonjës, mbajtur në
Boston më 4 dhjetor 2006. Ai ishte i ftuar nga Instituti

për Shkencat Humane i Universitetit të Bostonit (mate-
riali gjendet në “Fondi Arkivor i Institutit të Sociologjisë,
dosja 3, dokument 40”).
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ert Putnam. Dhe përgjigjen ai e kërkon
dhe e gjen nga krahasimi i qeverisjeve ra-
jonale në zona të ndryshme të Italisë, në
diferencën e madhe sidomos midis Veriut
dhe Jugut të saj. Putnam konstatoi se
diferencat në zhvillim midis rajoneve ital-
iane nuk mund të shpjegohen statistikisht
vetëm me diferencat në kapitalin naty-
ror, kapitalin njerëzor apo atë financiar
që ato disponojnë. Sipas tij, është difer-
enca në kapitalin shoqëror ajo që ka
ndikuar më shumë në zhvillimin e difer-
encuar të rajoneve italiane.

 Dhe ajo që Putnam quan “kapital
shoqëror”, nuk është gjë tjetër veçse prania
e ndjenjës së komunitarizmit në një rajon
të caktuar. Për ta kuantifikuar këtë kapital,
Putman përdor si tregues numrin dhe
vjetërsinë e organizatave të ndryshme joqe-
veritare, që e bazojnë aktivitetin e tyre
vetëm në kontributin vullnetar të anëtarëve.
Këtej del një përfundim: të nxisim krijimin
e organizatave të përhershme të shoqërisë
civile me bazë komunitare të vendbanimeve
në blloqet e lagjeve të qyteteve dhe në fsha-
trat e Shqipërisë. Ato mund të shndërro-
hen në promotorë të zgjidhjes së proble-

meve e, në ecje e sipër, të gjallërimit të vetë
jetës komunitare, shpirtit të të jetuarit “së
bashku”, rritjes së kapitalit social, si dhe të
bëhen promotorë të vetë zhvillimit.

Shqipërisë do t’i duhet të ndjekë një
rrugë të ngjashme me atë përmes së cilës
kanë kaluar të gjitha shoqëritë europian-
operëndimore gjatë shekujve të 18-të dhe
19-të për të krijuar një sferë publike, në të
cilën shoqëria civile të zhvillohej si një
institucion demokratik. Kjo sferë publike
lejoi hapësirë për krijimin e organizatave
të veprimit kolektiv autonom, të cilat për-
bëjnë esencën e shoqërisë civile. Në ve-
prën e tij të famshme “Demokracia në
Amerikë”, Alexis de Tocqueville thekson-
te se forca e shoqërisë civile është e lidhur
në mënyrë asimetrike me forcën e shtetit:
sa më i fortë shteti, aq më e dobët sho-
qëria civile - si në Europën e shekullit të
19 - dhe sa më e fortë shoqëria civile, aq
më i dobët shteti - si në Amerikën e shek-
ullit të 19-të (Cit Tarifa & Sokoli, 2006).

Në këtë vështrim, pretendimi ësh-
të/duhet të jetë: më pak qeverisje e më
shumë vetëqeverisje; më pak shtet, më
shumë shoqëri civile.
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Nuk është fort e lehtë të japësh
gjykime shteruese për “lidhjen
bivalente” dhe ndikimin re-

ciprok të drejtpërdrejtë apo të tërthortë
midis dukurisë së pluralizmit politik dhe
shoqërisë civile. Ato janë dy mekanizma
të rëndësishme, që kanë ndikim të veçantë
në “formatimin modern” të shoqërisë sh-
qiptare sipas standardeve dhe parametrave
të modernitetit. Aq më tepër që kjo temë
ende nuk konsiderohet “debat i mbyllur”
as i politologjisë teorike, as i praktikës së
jetës politike e sociale. Për një çështje që
konsiderohet ende e hapur të paktën teor-
ikisht, është e vështirë të japësh gjykim të
“instancës së fundit”. Aq më tepër për një
problem të tillë, që edhe në interpretimet
e shkencës globale ende nuk konsidero-
het i definuar. Në mendimin sociologjik
botëror, por dhe në ato punime që autorë
të rëndësishëm të mendimit politiko-so-
cial shqiptar kanë vënë në qarkullim in-
telektual, duket se ka mendime të diversi-
fikuara për rolin e shumëfishtë të shoqërisë
civile dhe raportin e saj me “botën poli-
tike”. Askush nuk ka guximin intelektual

të mohojë apo të vërë në dyshim rolin e
tyre si “kusht themelor” për shoqërinë
moderne. “Studiuesit që merren me
demokratizimin, nuk janë në një mëndje
për rëndësinë e asaj që ata e quajnë sho-
qëri civile si parakusht ose si një ndihmues
për kalimin në demokraci ose konsolidi-
min e saj.”17 Shoqëria shqiptare e filloi
rrugën e modernizimit të saj dhe procesin
e kalimit në demokraci, me praninë e ele-
menteve fillestare të ndryshimit politik
(pluripartitizmi) dhe me një shoqëri civile
që pothuaj nuk ekzistonte paraprakisht.
Natyrisht, nuk është objekt i kësaj teme
analiza e specifikës së revolucionit të vitit
‘90 në Shqipëri, por ajo ka rëndësi për të
kuptuar “specifikën” dhe ngjashmëritë e
rrugës së ndryshimit politik sipas modelit
dhe tipologjisë relativisht të ngjashme të
“revolucioneve demokratike” që përfshinë
tërë Europën Lindore, për të cilat me të
drejtë mendimi politik dhe sociologjik,
duke u nisur nga stadi i tyre, plotësimi i
kushteve të “shoqërisë së realizuar
demokratike”, i quan herë “revolucione të
kadifenjta” dhe herë të tjera “revolucione
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17. L. Mayer, “Politikat krahasuese”, f. 47.
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të papërfunduara”. Pavarësisht nga defini-
cionet dhe përcaktimet teorike e socio-
politike, pavarësisht se sa paqësor apo “tur-
bulent” konsiderohet procesi i kalimit të
Shqipërisë në demokraci (ky nuk është
objekt i temës time), kjo nuk duhet të na
çojë në konfondime të karakterit koncep-
tual apo terminologjik.

Unë kam dëshirë që procesin ta vësh-
troj nga një këndshikim ndryshe nga mod-
elet e vjetra të interpretimit të realitetit
socio-politik të vendit tim. Kjo do të thotë
se në esencë, në Shqipëri, që nga ngjarjet
e mëdha të vitit 1991, ka filluar ai proces
që duhet konsideruar si fillimi i rrugës
demokratike ose i procesit të “triumfit të
shoqërisë civile mbi shtetin”.18 Ky konsta-
tim mund të argumentohet me faktin se
proceset e bashkëngjitura politike e sociale
në shoqërinë tonë filluan të bashkëve-
projnë. Kjo do të thotë se shoqëria jonë
në të njëjtën kohë, me të njëjtën “gjatësi
vale”, filloi të bëhej “pluraliste e demokra-
tike”, por dhe “qytetare”, duke realizuar
një proces të integruar të kalimit të barri-
erave uniformizuese të “shoqërisë së mby-
llur” totalitariste, që përjashtonte çdo
formë të “diversitetit politik” dhe “ndarjes
qytetare” në grupe, me qëllime të ndry-
shme interesash të larmishme. Sipas men-
dimit tim, rruga jonë e lindjes së shoqërisë
demokratike, por jo vetëm te ne, ka një
dallim nga rruga e vjetër e Perëndimit, e
cila duhet njohur jo thjesht dhe vetëm për
arsye studimore. “Projekti lindor” i plu-
ralizmit dhe ndërtimit të shoqërisë civile,
ka një ndryshim në fillesat e saj. Dhe kjo
është e kuptueshme, por që merr në kon-
sideratë kohën e ndryshme, tepër të largët,
në të cilat kanë ndodhur apo janë përsëri-
tur të njëjtat ngjarje. Sipas mendimit tim,
ndryshimi është i dukshëm, pasi Perëndi-
mi, dy shekuj më parë, e konceptoi
ndërtimin e shoqërisë civile si një model
politik madhor i ndërtimit të shoqërie

moderne, liberale, antiaristokratike,
qytetare. Ndërsa në vendin tonë, projekti
i shoqërisë civile në fillim u konceptua si
një model “antipolitik” ose si mjet për t’iu
kundërvënë politikës dhe shtetit totalitar.

Nga ana tjetër, nuk ka dyshim se lidh-
ja midis pluralizmit politik dhe shoqërisë
civile është bipolarisht e determinuar, pa-
varësisht nga rrugët dhe modelet me të
cilat ajo është shfaqur në kohë dhe vende
të ndryshme. Lidhja midis tyre është
kusht për të ndërtuar “shoqërinë e hapur”.
Qoftë edhe kaq e pakët sa është përvoja
jonë, megjithatë të bind se “demokracia
pluraliste” dhe “shoqëria civile” janë të
lidhura dhe të “dënuara” të bashkëjetojnë
me njëra-tjetrën. Mospërputhja kohore e
lidhjes nuk mund të jetë argument për të
vënë në dyshim këtë ligjësi socio-politike.
Natyrisht përvojat e Lindjes dhe lidhjes
së tyre në shoqërinë tonë, si për shumë
gjëra të tjera dhe për shkaqe që tashmë
dihen, kanë qenë të veçanta. Megjithatë,
modeli ynë është një rast që rivërtetoi në
kohën moderne një “ligjësi” të korrela-
cionit që ekziston midis pluralizmit poli-
tik dhe shoqërisë civile, si një “ekuacion
social” me dy anë, që vërtetojnë këtë ligjë-
si. Historia e lindjes së pluralizmit dhe
shoqërisë civile në Shqipëri është pothuaj
e njëkohshme. Asnjëherë më parë nuk ishte
folur për to në kushtet e shoqërisë së mby-
llur e totalitare komuniste. Ndryshe nga
ca vende të tjera të Europës Qendrore, por
edhe Lindore, në të cilat edhe thuhej teor-
ikisht ndonjë gjë, te ne këto tema kanë
qenë blasfemi politike, gur caku që nda-
nin botën tonë të “lumturuar” nga unite-
ti monolit rreth partisë së vetme dhe
ideologjisë së saj sunduese në shoqërinë
holiste të tipit të vjetër, të trajtuar si masë
njerëzish “en block” të uniformizuar, të
inkuadruar në strukturën globale të kon-
ceptit anonim “popull”. Procesi i lindjes
së shoqërisë civile në Shqipëri, por dhe

18. Gëzim Tushi, “Shoqëria civile”, f. 43.
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në disa vende të tjera të Europës Lindore
paraqet disa veçori specifike, që duhen
marrë në konsideratë nëse duam të kup-
tojmë procesin dhe të shpjegojmë veçoritë
që përbëjnë dallimin esencial të këtij mod-
eli nga “modeli perëndimor”. Në këtë
proces është imperative të kuptohen dhe
vlerësohen nga studiuesit niveli i zhvillim-
it politik, kulturor e social të shoqërisë
shqiptare, rruga historike, por dhe veçoritë
etnopsikologjike, që nuk kanë ndikim të
njëjtë, nëse i marrim veç e veç. Por, të
marra së bashku, kanë atë ndikim që i kanë
dhënë karakter specifik “rrugës sonë” të
ndërtimit të pluralizmit politik dhe sho-
qërisë civile. Edhe në këtë aspekt, rasti ynë
është disi i veçantë dhe që duhet pranuar,
për të kuptuar “realitetet devijante” të pro-
cesit. Kjo sepse disa vende ish-komuniste
të Europës Lindore, si Çekia, Polonia e
Hungaria kishin të trashëguar nga e kalu-
ara e tyre historike “struktura sociale” të
zhvilluara. Kështu që procesi i “pluraliz-
imit të politikës” dhe ndërtimi i shoqërisë
civile ishte, nga një pikëpamje, një proces
“ringjalljeje të strukturave” të një shoqë-
rie relativisht moderne, të trashëguar nga
e kaluara, por të deformuar nga realiteti
gjysmëshekullor i totalitarizmit. Ndërsa
fillimi i procesit tonë ka nisur në një ter-
ren përgjithësisht “bosh” ose arkaik. Madje
edhe ndonjë “vlerë” e së kaluarës u asgjë-
sua në mënyrë të pariparueshme në terre-
nin social të “hiperkolektivizmit”.

Pika historike e shfaqjes së këtyre
dukurive politiko-sociale ka qenë fillimi i
revolucionit demokratik të vitit ‘90, që
cili çeli “epokën e kalimit” nga shoqëria e
mbyllur, monolite, totalitariste, në sho-
qërinë e hapur, pluraliste, civile. Nëse do
të tentonim që me një rresht të sinteti-
zonim të gjithë “historinë e paraplural-
izmit”, do të pohonim se shoqëria sh-
qiptare jo vetëm nuk ka qenë civile në të
gjitha interpretimet e mundshme koncep-
tualo-teorike, por do të pohonim se ajo
ka qenë një “shoqëri e tipit kazermë”, një

repart ushtarak i njerëzve të vënë në rresht
me gojë mbyllur. Para vitit ’90, e gjithë
shoqëria jonë i ngjante një “kori skllevër-
ish”, që ripërtypnin pa kuptim fraza e slo-
gane antinjerëzore, duke qenë të struktu-
ruar jo në struktura sociale, qytetare, në
grupe interesi, por në një turmë të mad-
he, të “hirtë”, të unifikuar. Shoqëria sh-
qiptare, e mësuar për gjysmë shekulli me
përrallat e një ideologjie të “shkruar në
dritën e llambës me vajguri”, e drejtuar
nga një klasë politike nga më intransigjen-
tet dhe totalitaristet jo vetëm të Europës,
por ndoshta edhe të planetit, në vend të
konceptit të lirisë dhe shoqërisë moderne
u ushqye me dogma të parafabrikuara, që
e ushqenin atë. Botëkuptimi politiko-so-
cial, i unifikuar nëpërmjet dogmës së
pranuar zyrtarisht si “ideologji sunduese”
për të gjithë, si dhe imponimi i parimeve
të përgjithshme si “module” detyruese
morale për jetën private, e zhdukën idenë
e qytetarit dhe favorizuan perceptimin e
tij vetëm si “nënshtetas”.

Jo vetëm njerëzit e zakonshëm, por
as shkenca sociale e asaj kohe, e indok-
trinuar, e paqartë, e trembur, e druajtur,
nuk kishte mundësi as nominalisht të për-
mendte termat më të rrezikshme të siste-
mit: pluralizëm politik dhe shoqëri civile.
Këto koncepte teorike e praktika politi-
ko-sociale mundën të “ngrenë kokë” pas
revolucionit demokratik, që me të drejtë
konsiderohet “i papërfunduar” për shkak
të shumë standardeve të paplotësuara që,
në një kontekst të gjerë, janë të lidhur edhe
me këtë “formulë magjike” bipolare të plu-
ralizmit të konsoliduar politik me sho-
qërinë civile funksionuese. Sipas mendimit
tim, në dy pikat e këtij segmenti qëndron
“liria”, si vlera më e madhe e shoqërisë
shqiptare, e cila po ecën dhe po përparon
e ndikuar në një masë të konsiderueshme
pikërisht nga hapësira që ekziston në këtë
segment politiko-social.

Lidhja e pluralizmit dhe e pluripar-
titizmit me shoqërinë civile duhet parë në



 36 Pluralizmi politik shqiptar dhe shoqëria civile

disa aspekte esenciale të lidhjes së
brendshme, si dukuri të indikuara dhe të
determinuara me njëra-tjetrën. Më së pari,
pluralizmi politik në perceptimin publik
gjithnjë është konsideruar sipas principit
empirik, e lidhur me pluripartitizmin.
Ndërsa historia e vendit tonë sjell argu-
mente të reja në lidhjen midis tyre. Plu-
ralizmi, pluripartitizmi dhe shoqëria civile
janë dukuri që kanë lindur të koreluara
me njëra-tjetrën. Ky sinkretizëm nuk ësh-
të vetëm një realitet që të ndihmon “arsy-
en shkencore”, historinë së studimit të
“pluralizmit dhe shoqërisë civile”, por
shërben njëherësh dhe si mjet që të ndih-
mon për të kuptuar lidhjen e brendshme
që kanë midis tyre dukuritë e sistemit
demokratik. Ndërkaq, dhe për analogji,
strukturat e pluralizmit dhe të shoqërisë
civile si organizime sociale janë të ndërtu-
ara si “toga të vogla” që qëndrojnë dhe
funksionojnë në hapësirën ndërmjet sh-
tetit dhe individit. Historia e lindjes së
tyre në Shqipëri është e njëkohshme dhe
e përbashkët, pasi ideja se pluralizmi, për-
fytyrimi i lirë dhe idetë e ndryshme për
botën, moralin, të mirën e të keqen
ndikuan në “ndarjen” e lirë të njerëzve në
“individë të lirë” dhe pastaj riorganizimin
e tyre në parti politike dhe shoqata qyteta-
re. Ndarja në kuptimin e rikompozimit
social të njerëzve sipas bindjeve politike
dhe formave të tjera të shfaqjes së dalli-
meve të tyre profesionale, kulturore, gju-
hësore, fetare, etnike etj, është tipari esen-
cial, që u bë “vija ndarëse” e kalimit të
shoqërisë shqiptare nga një shoqëri e mby-
llur e tipit totalitarist, në shoqërinë e
hapur demokratike. Në këtë kontekst
duket fare qartë ndikimi reciprok i kësaj
“dikotomie” të realitetit të shoqërisë
demokratike në Shqipëri.

Fragmentarizimi tërësor, deformimi
deri në banalitet i mozaikut të pluripar-
titizmit shqiptar, lindja e 67 partive poli-
tike në një vend që me siguri nuk ka
“këllqe” të mbajë mbi supe këtë peshë të

panevojshme, si dhe krijimi deri tani i mbi
1000 shoqatave dhe organizimeve qyteta-
re, është një reaksion adekuat, një proces i
reagimit ndaj një të kaluare politike e so-
ciale monotone, antiqytetare. Sipas men-
dimit tim, në lidhjen bivalente të ndarjes
pluraliste dhe fragmentimit qytetar, ka
ndikuar dhe frika dhe mosbesimi nëse
“kapërcimi i modelit të vjetër” do të ishte
i sigurt, përfundimtar, i pakthyeshëm.

Këtu e ka bazën një dukuri e fragmen-
timit të skenës politike dhe veprimit
qytetar, e cila, përveç anës së mirë të pam-
ohueshme të afrimit të interesit të indi-
vidit me organizimin dhe interesin poli-
tik dhe qytetar të individit të grupuar në
një numër të madh partish dhe shoqatash,
ka ndikuar edhe në zbehjen e natyrshme
të një ndjenje të “kohezionit social”, e cila
është e domosdoshme për të garantuar
parametrat e “shoqërisë funksionuese” dhe
të organizimit qytetar të shoqërisë sh-
qiptare. Me gjithë defektet e pluralizmit,
të pluripartitizmit dhe shoqërisë civile në
Shqipëri, ato mbeten gurët kilometrikë që
nuk e lejojnë shoqërinë tonë të dalë nga
rruga e modernizimit të saj. Organizimi i
shoqërisë civile, rrjeti shumë i gjerë i sho-
qatave, grupeve të interesit, lobet, orga-
nizimet qytetare të larmishme, janë vlerë
dhe tregues i karakterit modern që po shfaq
dukshëm shoqëria jonë, të cilat po reali-
zojnë “dy detyra universale”, që i ka zbu-
luar aristokrati francez, Tokëvili.  E para, i
shërbejnë “gjallërimit të demokracisë” dhe,
e dyta, lehtësojnë në formë të butë part-
neriale “barrën sociale” të shtetit.

Natyrisht ndërtimi i shoqërisë mod-
erne pluraliste dhe qytetare është i lidhur
me arritjen e një faze të re, që në mendi-
min sociologjik dhe politologjik quhet
“periudhë postmaterialiste” e zhvillimit,
e cila përbën një etapë në të cilën shoqëria
ka të konsoliduar dhe vetëfunksionues në
tërë dimensionin e saj pluralizmin ideor
dhe identitetin qytetar. Në historinë e
shkurtër të funksionimit të pluralizmit dhe
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të shoqërisë civile në vendin tonë, janë
evidentuar jo vetëm vlerat, por edhe kufi-
zime që kanë pasur ndikime deformuese
në jetën e përditshme. Ato shfaqen si
dëshirë e politikës për “pushtet të pakufi-
zuar” në shumicën e rasteve, ose nga disa
tentativa politizuese dhe zëvendësuese që
janë vënë re kohët e fundit, kur shoqata
apo grupe interesi nuk janë në gjendje të
ruajnë “kufijtë dhe identitetin” e vet. Nëse
duam të vendosim sendet sociale në ven-
din e vet, nëse duam të kemi një shoqëri
funksionuese ku secili të këtë rolin, mi-
sionin, detyrën, por dhe përgjegjësinë e
vet, na duhet të kuptojmë dhe të për-
ballojmë sfidën që kemi përpara. Ajo
tashmë është evidente, e pranuar nga të
gjithë dhe ka të bëjë me ndarjen e “botës
politike” nga “bota jopolitike”, apo e thënë
më thjesht: “bota qytetare”. Një gjë është
e sigurt: shoqëria shqiptare, tashmë si ti-
pologji, është e sigurt se po ecën në rrugën
e modernitetit, pavarësisht nga shpejtë-
sia dhe ritmi. Dhe duhet vlerësuar pa
mëdyshje se në themel të këtij procesi
ajo ka “principet themelore demokra-
tike”, si pluralizmin politik, pronën pri-
vate, iniciativën e lirë, diversitetin poli-
tik dhe fetar, larminë morale, të bash-
kuara këto edhe me zgjerimin e organizi-
meve vullnetare të qytetarëve në shoqata
e grupe të ndryshme interesi.

Mekanizmi dhënës-marrës midis plu-
ralizmit politik dhe ideve që prodhon sho-
qëria civile, vendosja e një ure për
qarkullimin e ideve reciproke është një
problem jo vetëm që diskutohet teorik-
isht, por që po synohet të zbërthehet dhe
modifikohet. Në këtë lidhje reciproke
duket se shoqëria civile ka rolin e saj, por
edhe politika ka rolin e vet. Me gjithë,
valët e entuziazmit fillestar për vlerat au-
tomatikisht qytetëruese të pluralitetit poli-
tik dhe organizimit të shoqërisë civile, tan-
imë jemi bërë më realistë. Shpërbërja e

strukturave kompakte të shoqërisë së vjetër
duket se ka krijuar një vakum, mbushja e
të cilit me sa duket nuk është një detyrë
aq e lehtë. Ristrukturimi i shoqërisë mbi
bazë pluraliste dhe qytetare në të gjithë
vendet ish-komuniste, duket se po kalon
nëpër një proces të vështirë, të cilin filoz-
ofi bashkëkohor hungarez G. M. Tomash
e quan “haraç që paguhet për hir të lir-
isë”.19 Trajtat më të dukshme të këtij mo-
menti kalimi janë zgjerimi i dukshëm i
kriminalitetit, egoizmit individual, por
dhe i neurotizmit social, shfaqjet e një jete
bosh të mbuluar nga vaniteti, prostitu-
cioni dhe sëmundjet sociale të pasionit.
Ndoshta duhet të bëjmë më shumë për ta
rinkonceptuar disi më ndryshe strategjinë
e riorganizimit civil të shoqërisë, që me sa
duket nuk është një proces i vetvetishëm
dhe spontan. Politika, feja, shteti, komu-
niteti, familja e shkolla si institucione so-
ciale duhet të punojnë që shoqëria jonë
të vetërregullohet duke përdorur mekaniz-
ma të rinj, që në shoqërinë pluraliste të
ndarë politikisht prodhojnë kohezion so-
cial dhe vetorganizim e vetëdisplinim sho-
qëror. Pra, duke vënë në lëvizje mekaniz-
mat e rinj që kanë zëvendësuar ata të dhun-
shëm, siç janë humanizmi, konsensusi
politik, lidhjet individuale, lokale, ra-
jonale dhe kombëtare, ndjenja e respe-
ktimit të ligjit, duke kapërcyer disa
veçori të intransigjencës së luftës poli-
tike konfliktuale apo dhe një varg veçor-
ish me natyrë etnopsikologjike, që pen-
gojnë procesin e qytetërimit me ritme
më të shpejta të shoqërisë shqiptare.

Të dy aspektet e këtij binomi të plu-
ralizmit politik dhe shoqërisë civile kanë
një lidhje thelbësore ndikuese mbi njëra-
tjetrën në të dy kahet e veta të ndikimit
pozitiv apo negativ. Historia e shkurtër e
pluralizmit politik dhe e formimit të sho-
qërisë qytetare tregojnë se veçoritë e luftës
politike, intrasigjenca dhe mungesa e ko-

19. G. M. Tomash, “Filozofia dhe tranzicioni”, f. 22.
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mpromisit kanë patur dhe vazhdojnë të
sjellin ndikime negative. “Lufta politike e
vazhdueshme, pa pauza dhe tolerancë
midis pozitës dhe opozitës në këtë dekadë
e gjysmë, ka krijuar hapësirën legale dhe
konceptin e mosbindjes qytetare përballë
ligjit, sigurimin e mbrojtjes së sigurt të
elementëve joqytetarë që kanë prirje të
qëndrojnë të mbrojtur në ombrellën e
madhe të politikës në përgjithësi dhe të
partive politike në veçanti”.20

Por lidhja “trivalente” që përbën
tiparin e ri të shoqërisë demokratike sh-
qiptare, e cila, megjithëse ende e pakon-
soliduar, qëndron më këmbë mbi pe-
rustinë mbi të cilën mbështet çdo shoqëri
moderne, këmbët e së cilët janë: qeveria
aktive, ekonomia e tregut dhe shoqëria
civile perceptuese. Pavarësisht nga niveli i
zhvillimit aktual apo krizat dhe vësh-
tirësitë e konsolidimit, shoqëria jonë nuk
mund të përbëjë rast të veçantë, apo mod-
el “sui generis”, jashtë ligjësive të shoqërisë
bashkëkohore. Megjithatë, kjo skemë
moderne e shoqërisë funksionuese sh-
qiptare nuk do të ishte bërë realitet nëse
më së pari nuk do të ishte inicimi i plural-
izmit politik si kusht për ndërtimin dhe
perceptimin jo të unifikuar të realitetit
politik, social dhe ekonomik. Në këtë “tri-
ni”, shoqëria civile ka peshën e vet, funk-
sionin e pazëvendësueshëm të “sektorit të
tretë” - shumë të gjerë dhe me forcë so-
ciale të veçantë. Raporti i ndikimit të plu-
ralizmit politik mbi shoqërinë civile du-
het vështruar edhe nga ana tjetër e ndikimit
reciprok të shoqërisë civile mbi jetën poli-
tike. Kjo sfidë është tepër e ndjeshme dhe
aktuale në shoqërinë tonë të re, ku vihet
re se shoqëria civile shqiptare, në rrugën e
konsolidimit dhe afirmimit të saj, ka fil-
luar të shndërrohet në mjet shumë të
rëndësishëm e me ndikim të drejtpërdrejtë
në “krijimin e kulturës politike” dhe in-
direkt edhe në “konsolidimin e institu-

cioneve demokratike”. Nuk është rastë-
si që këtë aspekt e thekson në mënyrë të
veçantë Robert Putnam, i cili mendon
se shoqëria civile ndikon në stabilitetin
e një qeverie demokratike, për shkak të
ndikimit të brendshëm mbi anëtarët e
tyre dhe të ndikimit të jashtëm mbi sho-
qërinë në përgjithësi.

Ndërkaq është objektiv i madh poli-
tik dhe qytetar përfundimi i revolucionit
demokratik, domethënë  ndërtimi i një
shoqërie civile me parametra të standard-
izuar të një shoqërie që në thelb të mar-
rëdhënieve të saj me politikën, shtetin,
moralin dhe vetveten, të veprojë me
vetëdije e duke respektuar rregullat e jetës
dhe të bashkëjetesës. Sipas mendimit tim,
ndërtimi përfundimtar i shoqërisë civile
në Shqipëri do të jetë produkt historik e
politiko-social, që ndoshta mund të kon-
siderohet si kufiri përmbyllës i revolucion-
it tonë demokratik. Ai është objektivi më
i gjatë, më i vështirë, më i komplikuar dhe
më imperativ për shoqërinë tonë. Ky ësh-
të një “revolucion i heshtur”, që synon
riorientimin e vlerave në politikë dhe sho-
qëri. Riorientimi i vlerave sociale, largimi
me vendosmëri nga tabutë e vjetra, para-
digmat e së kaluarës, besnikëritë tradicio-
nale, ndërtimi i një sistemi të ri vlerash,
është një proces i gjatë e i komplikuar, në
përmasa të tilla që politologët e kohës e
konsiderojnë tregues të pjekurisë politike
e sociale të shoqërisë.

Është naiv koncepti që e konsideron
si të papajtueshme politikën me shoqërinë
civile. Imazhi apolitik i shoqërisë civile
është i sforcuar dhe jo i vërtetë. Megjithëse
shoqëria civile tenton të kalojë në periferi
të “valës së nxehtë të politikës”, ajo nuk
mund t’i shpëtojë asaj. Shoqëria civile, në
thelbin e vet, nuk është politike, por nuk
është as apolitike. Në të vërtetë, nuk do
të kishte modelim të shoqërisë civile pa
kontributin në shekuj të filozofëve, poli-

20. Gëzim Tushi, “Shoqëria civile” f. 23.
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tikanëve, sociologëve, intelektualëve. Janë
ata që, në përpjekje për të emancipuar sho-
qërinë, për të mbrojtur të drejtat dhe lir-
itë e njeriut përballë dhunës së shtetit dhe
ngërçit të politikës, u përpoqën të krijo-
nin me guxim imazhin e një shoqërie të
re, në të cilën njeriu të jetë i lirë të ven-
dosë për raportet e veta personale me sh-
tetin, politikën, shoqërinë dhe individin.
Ndërkaq, shoqëria civile nuk është e pa-
pajtueshme me politikën. Në ditët tona,
për raportin e politikës me shoqërinë civile
qarkullojnë ide të ndryshme, shpesh të
gabuara. Meqenëse pesha e shoqërisë civile
vjen çdo ditë duke u rritur dhe aftësitë e
saj përballuese dhe konkurruese shtohen,
po flitet edhe për mundësinë e zëvendë-
simit të politikës nga shoqëria civile.
“Përfytyrimi se një shoqëri e gjallë civile
mund të zëvendësojë politikën në in-
stitucionet shtetërore, si dhe ligjet në
shërbimet publike, nuk rrjedh nga prak-
tika e shoqërisë civile, por nga teoritë e
ndryshme, për shembull, nga efektet
antishtetërore dhe antipolitike, neolib-
eralizmi apo teoria e sistemeve funksio-
nale të mbyllura në vetvete”.21

Por shoqëria civi le ka forcë të
ndikojë dhe të forcojë kulturën politike
te qytetarët, për të qenë të vetëdijshëm
se rotacioni i pushteteve nuk bëhet me
dhunë dhe, aq më pak, me gjak. Qyteta-
rët e kanë sensin e nevojës së zgjedhjeve
të lira e demokratike, si dhe të rotacion-
it normal të pushtetit.

Politikanët në përgjithësi nuk e kanë
qejf shoqërinë civile, synimin qytetar,
transparencën dhe frymën kritike të saj.
Jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vende
të tjera, sa herë që politika ndodhet për-
ballë e në konflikt me shoqërinë civile,
si argument për të mbrojtur veten dhe
për t’iu kundërvënë asaj, gjen faktin se
konflikti e ka bazën në papjekurinë e sho-
qërisë civile. Kjo bindje e gabuar, që i shfaq

në disa raste klasa politike, synon të to-
pitë sensin dhe guximin qytetar, të nën-
shtrojë grupet sociale që kanë interesa të
caktuara, por që politika nuk është në
gjendje t’i plotësojë.

Në historinë e kohës sonë, por edhe
në vendin tonë, ka shumë raste të konf-
liktit të politikës me shoqërinë civile dhe
strukturat e saj shoqërore, profesionale
dhe mediatike. Tërheqja e shoqërisë civile
përballë presionit të shtetit dhe të poli-
tikës, është shprehje e papjekurisë, mung-
esës së guximit qytetar. Në fakt, në çdo
rast, përballja e shtetit dhe politikës me
shoqërinë civile, nuk nënkupton tërheqjen
e kësaj të fundit përballë trysnisë së sh-
tetit. Përkundrazi, përballimi i këtij pre-
sioni kërkon solidaritet dhe gatishmëri të
qytetarëve për të reaguar publikisht.

Në nivelin aktual të zhvillimit të sho-
qërisë shqiptare vihen re debate të dyan-
shme. Politika ende nuk është në standar-
det e një politike me ide rregullatore dhe,
nga ana tjetër, niveli i solidaritetit social
në shoqëri është ende i ulët e jo funksion-
al. Debati politik ndërkaq ka filluar të
bëhet modë për botën politike dhe për
shoqërisë civile. Në vend të politikës së
thelluar e programore, kanë filluar të zh-
villohen debate të përcipta politike, që
ngjajnë më shumë me shakatë ironike
reciproke. Kjo “modë” po infekton edhe
njerëzit e thjeshtë, të cilët, ngaqë nuk
janë në gjendje të dallojnë cektësinë e
ideve të politikanëve, vlerësojnë thjesht
anët formale të debatit.

Kjo situatë, ky nivel mediokër i poli-
tikës profesioniste, po tërheq shpesh herë
në batakun e vet edhe debatin e shoqërisë
civile, e cila përgjithësisht vuan nga teori-
zimet e holla që pengojnë arritjen e rezu-
ltateve praktike. Shoqëria civile nuk mer-
ret me politikë, kur këtë të fundit e vlerë-
sojmë si profesion më vete. Por kjo nuk
do të thotë se njerëzit e saj janë indifer-

21. E. Epler, “Rikthimi i politikës” f 187.
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entë ndaj zhvillimeve politike. Në qoftë
se politikanët e kanë politikën profesion,
në kuptimin që me të jetojnë, përfaqësues-
it e shoqërisë civile, si rregull, nuk kanë
dëshirë të përfshihen në politikë. Por in-
teresimi i tyre për politikën është në
kuadrin e pasionit qytetar. Pa dyshim, nuk
është e njëjta gjë - profesioni dhe pasioni
qytetar. Koha po tregon se në çaste të cak-
tuara, për ndryshimin dhe përmirësimin
e punëve, por në shumë raste dhe për
përmirësim imazhi, politika profesioniste
thërret në radhët e saj edhe përfaqësues të
spikatur të shoqërisë civile.

Përfaqësuesit e shoqërisë civile në
politikë, në shumë raste, kanë luajtur role
të rëndësishme pozitive, që kanë sjellë pro-
gres. Ata, si rregull, dallohen në shumë
pikëpamje nga politikanët profesionistë,
ngaqë janë më të freskët në ide e mendime,
më të orientuar kulturalisht, më jetësorë
dhe më kompetitivë. Politika është një
“mall” që sot gjendet me “shumicë”, por
edhe që konsumohet shpejt. Këtë fat pë-
sojnë edhe bashkësitë tradicionale të saj,
që vjetrohen në ide, konsumohen në
imazh dhe bëhen në shumë raste person-
ifikim i së keqes dhe regresit. Kur politika
e ndien veten keq, siç ka ndodhur në
shumë raste në historinë e pluralizmit në
Shqipëri, kur ajo nuk ka fuqi të bëjë
shndërrime, transformime, reforma etj,
atëherë hidhet “thirrja” e shpëtimit: “të
afrojmë shoqërinë civile”.

Këtë tezë e kanë përdorur forcat krye-
sore politike, sidomos në çastet e vështi-
ra, parazgjedhore. Veçse teza e angazhim-
it të përfaqësuesve të shoqërisë civile nga
strukturat politike dhe qeveritare është
përdorur kaq shpesh, saqë të krijohet për-
shtypja e shpërdorimit të saj për të
maskuar realitetin. Koncepti i “marrjes
hua” nga shoqëria civile është shprehje e
modernitetit të politikës, e cila, kur ndi-
en mungesë efiçence e kapacitetesh bren-
da klasës politike, thërret në ndihmë për-
faqësuesit më të mirë të shoqërisë civile.

Në këtë kontekst, kur themi se sho-
qëria civile është e ndarë nga politika, kjo
nuk do të thotë se ajo nuk është politike.
Të gjitha problemet me të cilat merret
shoqëria civile, janë probleme politike.
Kur themi se shoqëria civile është e ndarë
nga politika, nuk nënkuptojmë që ajo nuk
është politike, por e përdorim në kuptimin
funksional, pra që shoqëria civile nuk
merr pjesë si strukturë në Parlament dhe
në qeveri. Ndërkaq, kur pjesëtarë të saj
përfshihen në të për arsye të ndryshme,
atëherë që nga ai çast ata nuk janë më
pjesë e shoqërisë civile, por pjesë e botës
politike dhe shtetërore. Sociologët e
kohës, duke trajtuar këtë raport delikat
midis tyre, kanë nënvizuar idenë se sho-
qëria civile është kusht për të patur një
politikë moderne dhe cilësore. Qeveris-
ja ka nevojë për formimin e vullnetit të
përbashkët politik e kulturor të qyteta-
rëve. Pa këtë vullnet, nuk ka shoqëri
civi le dhe aq më pak administrim
demokratik të pushtetit. Kur mungon
shpirti i qytetarëve, ka thënë Presidenti
i SHBA-ve, Xhorxh Bush, asnjë program
qeveritar nuk mund ta zëvendësojë atë.

Një shoqëri që nuk garanton të drejtat
politike të njeriut, nuk është qytetare. Në
të njëjtën kohë, të drejtat qytetare nuk
mund të ndahen nga të drejtat politike,
që gjithashtu janë tregues domethënës i
nivelit dhe cilësisë së qytetarisë. Të drejtat
politike kanë rëndësi për sigurimin e
barazisë qytetare. Liria e fjalës, e grum-
bullimit, organizimit, protestës dhe
votimit janë me rëndësi për shoqërinë në
tërësi dhe qytetarin në veçanti. Nuk është
rastësi që, pikërisht këto të drejta politike
janë “biletë hyrjeje” për në jetën publike,
sociale dhe politike. Në konceptin mod-
ern të shoqërisë civile, të drejtat qytetare
nuk mund të jenë të ndara nga të drejtat
politike, sepse një shoqëri që nuk ka të
plotësuar parametrat e polit ikës
demokratike është e vështirë të jetë sho-
qëri qytetare. Të drejtat politike në sho-
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qëri janë pjesë e dimensionit të saj në tërësi
dhe e çdo njeriu veçanërisht.

Nuk mund të ketë shoqëri civile, fja-
la vjen, në qoftë se në të nuk ka të drejta
kushtetuese të garantuara, si liria e fjalës
apo e drejta e votës.

 “Bota e qytetarëve është një botë e
përkryer. Arritja e saj është e vështirë dhe
kushton shtrenjtë. Procesi sjell dhimbje
dhe mundime të shumta, disa prej të
cilave, janë të padurueshme”.22 Në mënyrë
të njëzëshme dhe nga të gjithë sot prano-
het se “demokracitë e suksesshme ndërto-
hen me shtetas që janë të mirinformuar
rreth çështjeve dhe alternativave të poli-
tikës publike dhe që, si të tillë, do të
kërcënojnë jetëgjatësinë në pushtet të çdo
elite që nuk qeveris në interesin racional
të shumicës së publikut”.23

Shoqëria shqiptare moderne po
përpiqet të ndikojë në modifikimin e poli-
tikave vendimmarrëse duke i bërë ato më
demokratike, më të hapura dhe më inte-
grative me shoqërinë civile. Jo vetëm në
pikëpamje të marrëdhënieve instituciona-
le, këto realitete janë të dënuara të jenë
bashkëpunuese dhe konvergjente. Edhe në
pikëpamje të ndikimit në forcimin e ka-
paciteteve reciproke, marrëdhëniet e poli-
tikës dhe të shoqërisë civile duhet të jenë
tepër të ngushta. Në kohën tonë nuk flitet
më për qeverisje të pastër politike në kup-
timin e vjetër të saj. Tani ka një koncept
të ri të qeverisjes teknokratike, e cila, përveç
nevojës për shtresën e politikanëve profe-
sionistë, ka nevojë edhe për një shtresë të
qeveritarëve teknokratikë, që kanë peshë
të madhe në formulimin e politikave pub-
like. Ky sektor burokratik dhe adminis-
trativ i qeverisë, që luan rol në formulimin
e politikave publike, nuk mund ta bëjë
atë siç duhet pa marrëdhënie të ngushta
bashkekzistuese me shoqërinë civile.

Ndërkaq, në këndvështrimin e lidhjes

së pluralizmit politik me shoqërinë civile,
duhen parë veçoritë e lidhjes midis siste-
mit partiak dhe shoqërisë civile, sepse ato
janë organizime sociale që pasqyrojnë in-
teresa të karakterit të ndryshëm të njerëzve,
që marrin pjesë dhe janë të integruara në
to. Ndërkaq, në mendimin e sotëm poli-
tik dhe social, shumë autorë mëtojnë të
vërtetojnë se ka një lidhje korelative mi-
dis dy sistemeve që funksionojnë në sho-
qëri - duke qenë edhe të lidhur, por
njëkohësisht edhe të pavarur nga njëri-
tjetri. Sipas konceptit të tyre, kjo lidhje
është e “zhdrejtë”, sepse kur shoqëria
civile është e dobët, kur njerëzit nuk
gjejnë përfaqësim dhe mbrojtje të inter-
esave të tyre në shoqata dhe organizime
të tjera të shoqërisë civile, atëherë ata drej-
tohen në “ombrellën” e sistemit partiak.
Nga ana tjetër, kur shoqëria civile nuk
shfaq fuqinë dhe dinjitetin e vet, kur ajo
shfaqet e dobët dhe e pafuqishme për
mbrojtjen e interesave qytetare, atëherë
ndodh vazhdimi i procesit të fragmen-
timit të mëtejshëm të sistemit politik,
procesi i thellimit të fraksionimit të spe-
ktrit, duke kompensuar vakuumin e kr-
ijuar nga dobësia e shoqërisë civile.

Analistët e sistemeve të ndryshme
partiakë e konsiderojnë forcën dhe qën-
drueshmërinë e shoqërisë civile si një fak-
tor me rëndësi përcaktuese për karakterin
homogjen apo heterogjen të sistemit par-
tiak. Sipas L. Mayerit “…fragmentarizmi
i sistemit partiak… është produkt i dësh-
timit të sistemit të jetës së shoqatave për
të kryer funksionin e shprehjes dhe të
transmetimit të interesave dhe shqetësi-
meve”.24 Sipas këtij përcaktimi duket qartë
se një nga shkaqet e sistemit partiak të
shpërndarë dhe të fragmentuar - siç është,
fjala vjen, edhe sistemi ynë partiak, në të
cilin deri tani veprojnë ligjërisht rreth 57
parti politike parlamentare apo jashtëpar-

22. Dahrendorf, “Konflikti shoqëror mod-
ern”, f. 61.

23. L. Mayer, “Politikat krahasuese”, f. 40.
24.  L. Mayer, “Politikat krahasuese”, f. 174.
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lamentare - është se vakuumin që krijohet
nga mungesa e shoqatave dhe organizat-
ave përfaqësuese të vërteta të interesave
qytetare e plotëson në mënyrë të padrejtë
dhe krejt abuzive krijimi i një numri pa
limit partish politike, të cilat kanë mbirë
dhe vazhdojnë të shtohen si “kërpudhat
pas shiut”. Partitokracia e madhe në Sh-
qipëri është haraçi që shoqëria qytetare po
i paguan politikës, për shkak të dobësisë
së saj, duke u lënë partive politike terre-
nin specifik që duhet të mbulojë vetë.
Sistemi partiak shqiptar, i gjerë dhe i
çoroditur, është rezultat, reflektim dhe
kompensim i dobësisë aktuale të shoqërisë
civile, i mungesës së organizimeve qyteta-
re. Janë dhjetëra parti politike në spektrin
e politikës shqiptare, ku anëtarësia e të
cilave dhe rezultatet elektorale në shumë
fushata zgjedhore kanë vërtetuar se ato
nuk kanë se çfarë interesash të përgjiths-
hme të përfaqësojnë apo të pasqyrojnë në
spektrin e politikës shqiptare. Në të
vërtetë, shumica e partive politike kanë
treguar se ato nuk janë më shumë se sho-
qata të zakonshme qytetare, që padrejtë-
sisht futen në spektrin e politikës. Në shu-
micën e rasteve, duke qenë se spektri poli-
tik është i “bllokuar” nga përfaqësimi
mazhoritar i partive të mëdha, që realisht
kanë elektorat të qëndrueshëm dhe solid,
shumica e partive të vogla i kanë emëruar
nominalisht partitë e tyre me emra që më
shumë kanë të bëjnë me interesa specifike
të qytetarëve - të karakterit social, ambi-
entalist e fetar - si përpjekje e sforcuar për
të gjetur hapësirë ekzistence dhe mbijete-
se jo në hapësirën e ligjshme të politikës,
por në fushën e pamerituar të interesave
specifike të qytetarëve dhe të shoqërisë
civile. Partitë sociale, ambientaliste apo të
mirëqenies, si dhe ato parti që kanë
zgjedhur me dhjetëra emërtime të ndry-
shme, kanë hyrë kontrabandë në territor-
in që është specifik për organizata të sho-
qërisë civile, të cilat e kanë për detyrë t’i
përfaqësojnë këto interesa qytetare. Çfarë-

do përpjekjeje të bëjnë partitë e vogla, që
mëtojnë të bëhen përfaqësuese të intere-
save specifike të qytetarëve duke tentuar
më kot t’i inkuadrojnë ato në nivele më të
larta të përfaqësimit politik, është e pam-
undur të shmanget modelimi kakofonik i
strukturave politike me ato të shoqërisë
civile, rezultat i të cilës është kaosi politi-
ko-social i vendit tonë, nga i cili vetëm
qytetarët, nuk kanë asnjë përfitim.

Partitë me orientim specifik, abuziv
qytetar, social, fetar dhe ambientalist në
vendin tonë, përpiqen të imitojnë mod-
ele të suksesshme të sistemit politik perën-
dimor, duke u bërë dyfish të panevojshme,
duke qenë në të njëjtën kohë një nga
pengesat serioze të formatimit të shoqërisë
qytetare. Partitë politike kanë dallim nga
“togat e vogla” të shoqërisë civile, të cilat
janë instrumente kapilare të intervenimit
dhe të përfaqësimit të interesave qytetare.
Nga ana tjetër, është amoral mentaliteti
feudal i politikës shqiptare, që kërkon me
çdo kusht të ketë “oborrin e vet” të sun-
dimit përfaqësues të OJF-ve sa për imazh,
sado i vogël qoftë numri i tyre. Janë shumë
politikanë të sajuar të këtij vendi, që e kanë
ndarë mendjen, dhe duan të jetojnë duke
sajuar parti politike, qoftë edhe duke abu-
zuar me interesat qytetare.

Nuk është normale që territoret që i
takojnë shoqërisë civile të okupohen pa-
drejtësisht nga politika. Nuk është nor-
male që ekspansioni i politikës për të kri-
juar “oaze” të mbijetesës personale, të cen-
ojë të drejtën e ekzistencës së shoqërisë
civile. Ndërkaq, nuk mund të pranohet
heshtja e pajustifikuar e shoqërisë sh-
qiptare përballë sulmit të politikës për të
mbijetuar, duke zënë vendin e saj si për-
faqësuese e pamerituar e interesave speci-
fike të qytetarëve, që absolutisht nuk janë
objekt i saj. Partitë politike nuk janë OJF,
nuk janë organizime tipike të shoqërisë
civile si thelb dhe dimension social. Ato
janë përfaqësuese të interesave më të
përgjithshme politike, sociale e klasore.
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Shoqëria shqiptare ka prirjen dhe është nën
trysninë qytetare që sistemi ynë partiak të
homogjenizohet duke e kufizuar numrin
e panevojshëm të partive politike. Kjo
është shenjë moderniteti. Politika nuk ësh-
të morale kur tenton me sforco ta bëjë sa
më heterogjen këtë spektër, për të plotë-
suar interesat e mbijetesës së saj në poli-
tikën aktive, duke krijuar parti që nuk e
kalojnë nivelin e një organizate joqeveri-
tare. Koha ka sjellë ndryshime në koncep-
timin e raportit midis angazhimit politik
dhe qytetar te njeriu modern.

Sigurisht që shumica e njerëzve në
Shqipëri ende kanë besim te forca e poli-
tikës dhe e partive politike për zgjidhjen e
problemeve të tyre. Megjithatë, kurba ka
filluar të pësojë ndryshime nën ndikimin
pozitiv të shoqërisë civile, e cila tashmë
është bërë jo vetëm interlokutor i intere-
save specifike të qytetarëve, por dhe in-
strument me rëndësi, që kultivon kulturën
pluraliste të qytetarit, që forcon bindjen
se me shumë rëndësi është jo vetëm lufta
politike dhe konflikti partiak, por modeli

i zgjidhjes së problemeve nëpërmjet ne-
gociatave qytetare. Rasti i konfrontimit
verbal të qytetarëve me shtetin, për
ndërtimin e parkut energjetik në Vlorë,
ishte një nga shembujt më domethënës.
Ndërsa partitë me orientim agraro- ambi-
entalist nuk u angazhuan në këtë debat
publik, qytetarët ngritën shoqatën e
tyre, e cila u bë interprete e fuqishme e
interesave komunitare të qytetarëve
vlonjatë, e aftë për të realizuar dialogun
dhe negociatat me qeverinë. Forca e
organizimit qytetar dhe mënyra e re-
agimit ishte plotësisht korrekte dhe e
qytetëruar. Partitë e vjetra, që pretendojnë
se janë përfaqësuese të interesave të
përgjithshme të shoqërisë për mbrojtjen
e mjedisit dhe ekosistemit, nuk ditën të
orientohen, të hynin në zemrën e interes-
it qytetar. Përkundrazi, kjo ngjarje ish-
te një shembull që vërtetoi se shoqëria
civile ka kohë që i ka nxjerrë nga loja
shumë parti që kanë humbur busullën
politike, personalitetin dhe të drejtën e
ekzistencës së mëtejshme të tyre.



Procesi i fillimit dhe i zhvillimit të
pluralizmit politik në Shqipëri , në
dallim nga vendet e tjera të Eu-

ropës Lindore, ka më shumë ndryshime,
se ç’ka po ky proces në secilin prej këtyre
vendeve krahasuar me njëri-tjetrin.

Megjithatë, edhe pse me ndryshime të
theksuara, ka edhe disa veçori të përbash-
këta, që mund të dalin në pah nga para-
qitja e një vështrimi disi më të plotë të
zhvillimit të këtij procesi në vendet e Eu-
ropës  Lindore. Mbi të gjitha mendojmë
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PËRMBLEDHJE

Edhe në Shqipëri janë bërë përpjekje për t’i shpjeguar ndryshimet drejt pluralizmit politik me
ndikimin parësor të faktorit të jashtëm, duke e cilësuar faktorin e brendshëm jopercaktues në
këtë proces. Përvoja e të gjitha vendeve të Europës Lindore ka vërtetuar se pasojat negative në
planin politik, social dhe ekonomik të regjimit totalitar sollën pakënaqësi të atillë në rritje, saqë
mosdurimi në secilin vend me vete mori forma të ndryshme shprehjeje dhe shpërthimi, deri në
mundësimin e institucionalizimt të pluralizmit politik në gjithë spektrin e vet të shfaqjes. Ky
faktor i rëndësishëm përforcoi atë dukuri të përbashkët në planin e jashtëm, që çoi me rënien e
Murit të Berlinit dhe ndihmoi si një reaksion zinxhir përshpejtimin e procesit. Shqipëria nuk
mund të bënte dot përjashtim nga ky proces. Në kushtet  e një totalitarizmi stalinist të gjatë në
Shqipëri, pa njohur asnjë etapë zbutëse, çka e provuan vendet e tjera të Europës Lindore,
veçoritë e fillimit dhe zhvillimit të pluralizmit politik tek ne janë më shumë të theksuara, prandaj
një krahasim i drejtpërdrejtë i këtij procesi me vendet e tjera s’është kaq i lehtë, gjersa rrethanat
historiko-sociale kanë qenë të ndryshme. Një vështrim disi i përgjithësuar i këtij procesi në disa
nga vendet e Europës Lindore, me epiqendër Hungarinë, do ta ndihmonte lexuesin të nxjerrë
vetë disa përfundime krahasimore dhe të shtyhet për një studim më të thelluar të kësaj specifike
të pluralizmit politik në Shqipëri, që, për mendimin tonë, është ende i papërforcuar dhe në
proces. Në pjesën Përfundime të kësaj eseje bëhet një përpjekje pa pretendime për një krahasim
te procesit të pluralizmit politik në Shqipëri, në dallim nga vendet e tjera të Europës Lindore.
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se vlen edhe me shumë për Shqipërinë
përfundimi i politologut hungarez Györ-
gy G. Markus25, kur thotë se Hungaria nuk
ka bërë përjashtim nga rregulli i përgjiths-
hëm i këtyre vendeve, ku, për shkak të mung-
esës së shoqërive efektive civile, ishte e vështirë
të institucionalizoheshin politikat pluraliste.

Në aspektin e jashtëm, ndryshimet në
Europën Lindore dhe Qendrore prej vitit
1989 shpjegohen me shembjen e Bash-
kimit Sovjetik dhe të bllokut të dominu-
ar prej tij. Kjo me të vërtetë shënoi një
kthesë kritike në historinë e Europës, por
terreni për këtë kthesë u përgatit mbi të
gjitha nga zhvillimet e brendshme të çdo
vendi në përballje me pasojat shumë të
rënda të totalitarizmit komunist.

Në përgjithësi, sipas pikëpamjes së
studiuesit Attilla Ágh26, “procesi i formim-
it të partive në vendet e Europës Lindore
dhe Qendrore ka kaluar nga “partitë-
lëvizje”, si një organizim-ombrellë në filli-
met e veta” (“Solidarnost” në Poloni, Fo-
rumi Demokratik në Hungari dhe ngjas-
hëm me këtë të fundit edhe në vende të
tjera të Europës Lindore e Qendrore: Fo-
rumi Civil në ish- Çekosllovakinë, Alean-
ca e Forcave Demokratike në Bullgari), në
parti të plota ose, siç është përshkruar më
vonë ky proces, në “overparticization”.
Quhet kështu ky proces, mbasi parti
shumë të dobëta nga ana sociale u bënë
aktorët kryesorë të tranzicionit demokra-
tik, në mos aktorët e vetëm, dhe janë për-
pjekur të monopolizojnë pozitat politike
duke shkaktuar edhe atë që cilësohet si
“overparliamentarization”, ngaqë parla-
menti u bë i vetmi forum i jetës politike.
Formimi i partive në vendet e Europës
Lindore dhe Qendrore, gjithnjë sipas At-
tilla Agh, ka kaluar nëpër katër faza:

Faza e parë, kur partitë në sistemin e
mëparshëm ekzistonin në mënyrë të
tërthortë si parti në embrion, domethënë

në formën e organizatave të tjera sociale
(bashkime profesionale ose shoqata të
përfaqësuesve të shoqërisë civile).

Faza e dytë është ajo para zgjedhjeve
elektorale demokratike dhe kur proto-par-
titë ekzistonin de facto, por ende jo de
jure. Më vonë, si rezultat i bisedimeve rreth
tryezës, këto parti u bënë legale dhe u sh-
tuan shumë si kërpudhat pas shiut.

Faza e tretë lidhet me zgjedhjet e para
demokratike, që sollën seleksionimin
natyror midis partive parlamentare dhe
joparlamentare. Vetëm shumë pak parti
mundën të mbijetonin jashtë parlamentit,
ndërsa partitë parlamentare u bënë
mishërim real i pushtetit politik, duke sig-
uruar pozita monopoliste.

Faza e katërt nisi me fillimin e usht-
rimit të pushtetit nga aktorë të tjerë so-
cialë dhe politikë. Kjo fazë është cilësuar
si periudhë e politikës publike.

Partitë-lëvizje dalloheshin për formën
e koalicionit të gjerë, për program moral-
istik të fortë, jodeologjik ose anti-
ideologjik. Ato u paraqitën në fillim si
përfaqësuese të “shoqërisë civile” në
protesta masive kundër sundimit totali-
tar komunist. Ato s’kishin anëtarësi të
qëndrueshme dhe të përcaktuar, por pjesë-
marrës në aksionet e tyre. Kulti i spon-
tanitetit i nxiste ato të kapërcenin ndar-
jen midis jetës së përditshme dhe poli-
tikës. Roli i lidershipit ka qenë i bazuar
në autoritetin personal, por jo në postet
e zgjedhura të hierarkisë partiake. Pro-
gramet kanë qenë të vakëta, me shumë
emocionante dhe të lidhura drejtpërdrejt
me aksione në formën e demonstratave
masive. Vetëm në fazën e dytë këto par-
ti-lëvizje u transformuan në parti të
vërteta dhe kjo në Hungari ndodhi në
vitin 1989, kurse në Poloni dhe Çeko-
sllovaki në fund të vitit 1990.

Ndërsa procesi i formimit të partive

25. “Sistemi partiak dhe tranzicioni i diferencimit
në Hungari”.

26. “Sfida e europianizimit në rajon”.
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të vërteta nisi në fazën e dytë, kthesa e
madhe u shënua pas zgjedhjeve të para
demokratike me transferimin e pushtetit
dhe fillimin e parlamentarizmit. Krijimi i
partive të vërteta ose të plota dhe par-
lamentarizmi përforcuan njëri-tjetrin,
sepse lidershipi i partive dhe grupet par-
lamentare u shkrinë shumë ngushtë.
Ndërkaq në sistemet partiake të vendeve
të Europës Lindore dhe Qendrore u shfaq
një e metë gjenetike: shumë parti preten-
donin se përfaqësojnë drejtpërdrejt gjithë
kombin në tërësi, pa parapëlqime të
posaçme për interesat e veçanta të disa
shtresave ose klasave sociale. Mungesa e
identitetit të fortë të partive bëri që iden-
tifikimi partiak të mbetej shumë i dobët
edhe në radhët e votuesve. Sidoqoftë, par-
titë u zhvilluan në mënyrë të dallueshme
në fazën e parlamentarizmit, mbi të gjitha
në aspektin organizativo-institucional.
Ato u bënë aktorë të mëdhenj të procesit
të parlamentarizmit, por njëkohësisht
edhe produkti më i rëndësishëm i këtij
procesi, pavarësisht nga mangësitë që man-
ifestoi koha si nga pikëpamja institucio-
nale, ashtu dhe kulturore.

Literatura politologjike modelin e
sistemeve partiake të vendeve të Europës
Lindore e Qendrore e ka karakterizuar në
përgjithësi si model multidimensional, por
me dy boshte: e majtë/ e djathtë dhe tradi-
cionalizëm/ modernizëm, apo për këtë të
fundit “provincializëm/ europianizëm”.
Disa mendojnë se ky model multidimen-
sional më dy boshte ka qenë i përbashkët
për rastin e Polonisë dhe të Hungarisë,
ndërsa autori i cituar më sipër, Attilla Agh
gjykon se në vendet e Europës Lindore
dhe Qendrore kanë mbizotëruar realisht
katër tipa kryesore partish: e majta euro-
pianizuese, e djathta evropianizuese, e
majta tradicionaliste dhe e djathta tradi-
cionaliste. Si në Poloni, ashtu edhe në
Hungari, e djathta, si ajo europianizuese,

ashtu dhe ajo tradicionaliste, mbeten
shumë fragmentare në dallim nga e majta
në Çeki dhe Sllovaki, që u shkrinë.

Përforcimi i sistemeve partiake në
rrugën e europianizimit, që nënkupton një
tip të ri të lidhjes midis partive dhe sho-
qërisë, një dialog social të institucionalizuar
nëpërmjet kontakteve të qëndrueshme mi-
dis partive politike dhe organizatave të in-
teresit, u shfaq në dy aspekte:

a) Në përforcimin e ashtuquajtur “të
jashtëm”, domethënë nëpërmjet kontakteve
sociale dhe vendosjes së marrëdhënieve mi-
dis makro dhe mezo-poltikave, midis par-
tive dhe interesave të organizuara.

b) Në përforcimin e brendshëm
nëpërmjet procesit të mëtejshëm dhe për-
fundimtar të institucionalizimit të partive,
si dhe nëpërmjet një numri reformash të
ndryshme institucionale, sidomos pas zba-
timit të ndryshimeve në kodin elektoral.

*
*     *

Sipas autorëve rusë27 të “Partitë dhe
evolucioni i tyre në vendet e Europës Lin-
dore”, në Hungari procesi i formimit të
pluralizmit politik ka pasur specifikën e
vet, të kushtëzuar nga dy rrethana: së pari,
nga fakti se në dallim nga Polonia, ish-
Çekosllovakia e Bullgaria, në këtë vend
ekzistonte sistemi njëpartiak jo vetëm  re-
alisht, por edhe zyrtarisht; së dyti, refor-
mat ekonomike të filluara në vitet 60-të,
që çuan në krijimin e të ashtuquajturit
“model hungarez të socializmit”, krijuan
mundësinë e një kalimi më të qetë, më
pak shpërthyes në shoqërinë paskomu-
niste. Rrethana e parë, deri në një farë sh-
kalle, i afronte ndryshimet në Hungari me
“perestrojkën” në Bashkimin Sovjetik dhe,
ashtu sikurse në këtë të fundit, impulsin e
parë për ndryshime e dha grupi reforma-
tor brenda partisë sunduese, që inicioi

27. Igrickij J.I - Llikoshina Ll.S-Svetllorusova ll.M- Shanshijeva Ll.N.-Shcerbakova J.L.



 48 Pluralizmi politik - Europa Lindore dhe përvoja e Shqipërisë

lëvizjen për pluralizëm politik në konfer-
encën e Partisë Socialiste Punëtore të Hun-
garisë në maj 1988. Pothuajse në këtë lin-
je shprehet edhe politologu Gjergj G.
Markush, i cili, në studimin e cituar më
sipër, nisjen e formimit të partive në Hun-
gari e sheh, nga njëra anë, në ekzistencën
e rrjetave të vogla ilegale ose gjysmilegale
disidente, dhe, nga ana tjetër, në ndarjen
e partisë-shtet (Partia Socialiste Punëtore
e Hungarisë) në dy krahë: në krahun re-
formist dhe në atë ortodoks komunist. Në
këtë mënyrë, shkruan ai, rasti i Hungarisë
bëhet i veçantë në dy pika të rëndësishme:

- Këtu reformistët ishin në pushtet
dhe qeveria aktivisht përgatiti kalimin në
demokraci dhe në ekonominë e tregut,
ndërsa komunistët e vërtetë humbën jo
vetëm përkrahjen, por njëkohësisht edhe
vullnetin dhe mjetet.

- Regjimi komunist shumë shpejt
humbi epërsinë në strukturimin e skak-
ierës politike dhe ndarja e dukshme me
palën opozicionale mbi bazën e vlerave
kulturore, ideologjike dhe strategjike u
zhvillua në një mospërputhje (përçar-
je) në nivel qendror të shfaqjes së ter-
renit politik.

Në këtë linjë të konfliktit mbi bazë
vlerash u përfshinë dy grupe elite intelek-
tualësh, që formuan partitë e para: Foru-
min Demokratik Hungarez (MDF), sh-
tator 1987, dhe Aleancën e Demokratëve
të Lirë (SZDSZ), vjeshtë 1988.

Forumi Demokratik Hungarez, anal-
izon László Lengyel28, ishte produkt i
krizës që solli epoka e Kadarit. Në
mbledhjen gjysmilegale të formimit të tij
mori pjesë edhe Imre Pozsgai, atëherë një
anëtar i shquar nga radhët e reformistëve
në Komitetin Qendror të Partisë Social-
iste Punëtore të Hungarisë dhe sekretar i
Frontit Patriotik Popullor. Forumi
Demokratik Hungarez e ka origjinën te
lëvizja e shkrimtarëve nacional-populistë,

e historianëve dhe shkencëtarëve të tjerë
të fushave shoqërore, që së bashku mbar-
tnin shqetësimin e problemeve të destin-
imit të kombit (pasojat e Traktatit të Paqes
të Versajës, hungarezët e diasporës, rënia
demografike, degradimi kulturor dhe et-
nik, “sëmundjet kombëtare”, si vetëvras-
jet, streset mendore dhe humbja e vlerave
morale dhe e solidaritetit.) Grupi i sh-
krimtarëve ishte formuar qysh nga mesi i
viteve 60-të dhe kritikonte regjimin e
Kadarit, duke thënë se pavarësisht nga
përmirësimi i kushteve ekonomike dhe
sociale, ai nuk ushqente vlera morale dhe
as i nxiste të tjerët ta bënin këtë. Për më
tepër ai nuk merrte përsipër përgjegjësinë
për pakicat kombëtare hungareze jashtë
vendit. Orientimi fillestar politik i Foru-
mit Demokratik Hungarez ishte koncepti
i një “rruge të tretë kombëtare” midis ko-
munizmit lindor dhe kapitalizmit
demokratik perëndimor, ndërsa misioni i
tij ishte të jepte ndihmesë në shkëmbimin
e ideve për ndryshimet e nevojshme
ekonomike, sociale dhe politike.

Në vitet 1989 e 1991 gjithnjë e më
shumë pjesëtarë të ish-klasave të mesme
tradicionalisht kristiane e gjetën vendin e
tyre në këtë parti. Me Jozef Antalin si
udhëheqës partie dhe më vonë kryemi-
nistër, konservatorizmi kombëtar dhe kris-
tian u bë mbizotërues në politikën e par-
tisë, megjithëse në rivalitet të fortë me
populizmin radikal. Në anën tjetër, Alen-
ca e Demokratëve të Lirë u bë vazhdim i
drejtpërdrejtë i opozitës demokratike të
viteve 80-të me parullën e rezistencës
morale ndaj regjimit, në kontrast me sim-
biozën gjysmëpaqësore të shkrimtarëve
populistë me udhëheqësit reformistë e me
orientim nacional të partisë-shtet. Disa
prej tyre u bënë pasues të filozofit Györ-
gy Lukács dhe ndoqën marshimin e tyre
të gjatë deri në aktivistë për të drejtat e
njeriut, që më vonë u kthyen në shumicën

28. “Karakteri i partive politike në Hungari”.
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e tyre në liberalë-radikalë. Ngjarjet e viteve
1980-1981 në Poloni, sidomos shpallja e
gjendjes së jashtëzakonshme, e futën
opozitën demokratike hungareze në gjend-
je krize. Ajo hoqi dorë nga strategjia e të
drejtave të njeriut, që predikonte deri
atëherë, dhe kërkoi një program dhe
ideologji alternative. Ajo synoi kështu të
sfidonte qeverinë dhe të provonte se, me
gjithë lëshimet, sistemi kadarist kishte hyrë
në rrugë pa krye dhe se ajo ishte në gjend-
je të gjente një rrugëdalje. Opozita arriti
një marrëveshje me pjesëmarrësit e revolu-
cionit të vitit 1956, me shkrimtarë nacio-
nal-populistë dhe grupe ekspertësh, që ish-
in zhgënjyer nga sistemi i Kadarit, por që
s’e quanin veten opozitë populiste.

Për sa i përket prejardhjes së tyre so-
ciale e kulturore, shumë prej anëtarëve të
Aleancës së Demokratëve të Lirë ishin nga
familjet e nomenklaturës dhe me origjinë
hebreje. Ndërkaq, brenda saj numëro-
heshin shumë rryma politike: liberal-kon-
servatorë, intelektualë me pikëpamje kris-
tiane, radikalë borgjeze dhe degëzime të
ndryshme të social-demokratëve, social-
istëve dhe të të gjelbërve.

Në fillim, më 1990, Aleanca e
Demokratëve të Lirë lidhi një pakt me
Forumin Demokrat Hungarez dhe e sig-
uroi këtë se nuk do ta shfrytëzonte forcën
e saj në Parlament kundër ligjeve, që kish-
in të bënin me ekonominë e tregut dhe
demokracinë. Si shpërblim për këtë
demokratët e lirë morën postin e Presi-
dentit të Republikës. Kjo u dha mundësi
të zinin pozita të mira, sidomos në banka
dhe në media. Më 1992, kur Forumi
Demokrat Hungarez reagoi ndaj vështirë-
sive ekonomike dhe sociale të tranzicion-
it me parullat e vjetra të ideologjisë së sho-
qërisë hungareze para vitit 1945,
demokratët e lirë e ndien se ishte koha të
ndërronin krahët. Braktisën pikëpamjet e
mëparshme ekstremiste antikomuniste dhe
menduan t’i gjenin aleatët midis ish-so-
cialistëve reformistë në transformimin e

vendit drejt ekonomisë së tregut dhe një
shoqërie liberale. Problemi themelor i
Aleancës së Demokratëve të Lirë, duke
mos qenë parti  e masave, ka qenë
ndërgjegjja e një partie të vogël, pran-
daj, duke filluar nga pranvera e vitit
1994, domethënë para zgjedhjeve të
dyta demokratike, ajo gjithnjë ka shkuar
në koalicion me Partinë Socialiste.

Në këtë atmosferë u krijua edhe Ale-
anca e Demokrateve te Rinj (FIDESZ),
historia e cilës vlerësohet unike. Në vitet
1988-1989 shumë veta në elitën politike
menduan se do të ishte mirë të formohej,
si aleate e Aleancës së Demokratëve të Lirë,
një organizatë e pavarur e rinisë përballë
organizatës së rinisë të drejtuar nga par-
tia-shtet. Kështu, në mars 1988, një grup
studentësh të drejtësisë dhe pedagogë të
rinj krijuan këtë organizatë politike të
rinisë. Për dy vjet ata ishin tabelë qitje-
je për sfidat e tyre politike, aq më tepër
që ishin të parët që kërkuan largimin e
trupave ruse nga Hungaria dhe u dallu-
an si organizatorë të protestave kundër
regjimit të Kadarit.

Në javët e fundit të fushatës së
përgjithshme elektorale të vitit 1994 Ale-
anca e Demokrateve te Rinj, që ndërkaq
kishte rreth 5000 anëtarë, nisi të dallonte
ndryshimet midis dy partive liberale. Ajo
argumentonte se Aleanca e Demokratëve
të Lirë është shumë më larg qëndrimeve
ideologjike dhe të mirëqenies sociale të
social-demokracisë, sesa Aleanca e
Demokratëve të Rinj. Si rezultat, fushata
elektorale e kësaj të fundit u ndërtua më
tepër mbi pasionin e udhëheqësve të rinj
me parulla të zakonshme antikomuniste,
sesa mbi bazën e një programi politik. Ata
edhe komunistët e reformuar, edhe forcat
kristian-nacionale i quanin të vjetruar.
Veten e quanin liberalë dhe mbronin prag-
matizmin e transformimit borgjez. Alen-
ca e Demokratëve të Rinj është e vetmja
parti në Europën Lindore dhe Qendrore,
që përfaqëson izolimin ose veçimin e brez-
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it të ri, që e quajnë ndryshe “brez të ele-
ktronikës”. Këta të rinj nuk mund të pra-
nojnë as sistemin e ndryshuar parlamen-
tar të konservatorëve dhe social-liber-
alëve, as idealet e vjetra të së kaluarës së
vendit të tyre.

Rrënjët e Partisë Socialiste të Hun-
garisë (7 tetor 1989) kanë qenë në qarqet
reformiste, pikërisht tek intelektualët e
shquar reformistë të partisë-shtet, të cilët
në mënyrë të vendosur u kthyen kundër
vijës zyrtare. Në periudhën e fundit të saj,
në gjirin e Partisë Socialiste Punëtore të
Hungarisë kishte si mbrojtës të marksizëm-
leninizmit, madje edhe të stalinizmit, ash-
tu edhe përkrahës të social-liberalizmit. Të
parët përbënin rrënjën e partisë dhe kish-
in arritur të bënin karrierë duke hyrë në
oligarkinë e pushtetit. Nëpërmjet partisë
ata kishin zënë pozita drejtuese në ndër-
marrje industriale dhe agrare, si dhe në
administratën shtetërore. Ata s’kishin
nevojë të përdornin dhunën, sepse kishin
pushtetin ekonomik. Megjithatë, Janosh
Kadari dhe rrethi i tij i ngushtë drejtues u
hoqën nga udhëheqja në konferencën e
partisë në fund të majit 1988. Ndërkaq
udhëheqja e re shumë shpejt e tregoi vet-
en se s’ishte në gjendje të përballonte kon-
fliktet e brendshme në partinë në push-
tet, aq më tepër situatën katastrofike të
vendit. U formuan dy pole: njëri i për-
faqësuar nga Karoly Grosz, që synonte të
reformonte dhe të përforconte modelin
socialist të bazuar në sistemin tradicional
të partisë-shtet, dhe tjetri i përfaqësuar nga
Imre Pozsgai, që ishte gati të ndërmerrte
reforma jashtë strukturës ekzistuese, me
një sistem shumëpartiak dhe me institu-
cione të tjera të një shteti konsitucional.

Konfliktet midis dy poleve çdo ditë
e më tepër po shfaqeshin në shesh, gjersa
kongresi i partisë në tetor 1989 shpalli
shkëputjen e saj nga marksizëm-leninizmi,
miratoi një program krejt të ri dhe e ndër-

roi emrin në Parti Socialiste e Hungarisë.
Disa nga udhëheqësit e kësaj partie vin-
in nga radhët e politikanëve më popu-
llorë të Hungarisë. Vetëm 50.000 nga
800.000 anëtarët e mëparshëm të Par-
tisë Socialiste Punëtore të Hungarisë
hynë në partinë e re.

Kur udhëheqësit konservatorë u ho-
qën nga udhëheqja dhe kundërshtuan pro-
gramin e ri, ata organizuan një parti tjetër
me emrin e mëparshëm: Partia Socialiste
Punëtore e Hungarisë, që pretendonte se
përfshinte në radhët e saj 100.000 anëtarë.
Edhe kjo parti e pranoi në teori dhe në
praktikë sistemin shumëpartiak, por nuk
e fshihte se ishte e bindur që ndryshimet
politike do të çonin në restaurimin e kap-
italizmit, pra në kundërrevolucion.

Në zgjedhjet e vitit 1990 Partia So-
cialiste e Hungarisë u paraqit me figura të
reja, që nuk njiheshin dhe rrjedhimisht ajo
nuk fitoi shumicën. Doli në opozitë. Më
1994 ajo u shfaq përsëri në skenën poli-
tike fituese e zgjedhjeve dhe kjo, sipas ak-
ademikut historian Ferenc Glátz29, shpje-
gohet me këto teza:

“Në Hungari elita politike para vitit
1990 u qëndroi më afër kërkesave të sho-
qërisë se në çdonjërin nga vendet e tjera
socialiste. Popullsia e solli në kujtesë këtë
fakt dhe, duke njohur problemet
ekonomike dhe gabimet e rënda politike
të regjimit të ri, e thirri Partinë Socialiste
përsëri të vinte në pushtet. Pas ngjarjeve
të vitit 1956, Hungaria gëzoi relativisht
një pavarësi më të madhe në politikën e
brendshme në bllokun sovjetik. Një nga
pasojat e kësaj pavarësie relative ishte se
dogmat themelore politike të regjimit sov-
jetik mundën në njëfarë shkalle të rishiko-
heshin dhe u arrit, duke filluar nga vitet
70-të, të futeshin elemente të institucion-
eve social-liberale të Europës Perëndimore.
Udhëtimet në Perëndim, për shembull, u
bënë me të lehta dhe u lejua të shfaqeshin

29. “Sistemi shumëpartiak në Hungari, 1989-1994”.
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disa ndërmarrje kapitaliste në të ashtuqua-
jturën ekonomi socialiste të tregut. Hun-
garia lejoi ose mbështeti rryma liberale apo
teknologjitë perëndimore të depërtonin
nëpërmjet “perdes së hekurt”. Rrjedhi-
misht, prej viteve 1980-të nisi - si rezul-
tat i fillimit të pluralizmit të pronësisë -
zhvillimi i një klase të re të mesme. Në
këto rrethana dolën në skenë socialistët
reformistë, që kërkonin pranimin e vler-
ave të social-demokracisë perëndimore
brenda zonës sovjetike. Ata nuk donin
kthimin e plotë të kapitalizmit dhe flis-
nin për “ekonominë socialiste të tregut”.
Ata donin futjen e mundshme të një
sistemi shumëpartiak, duke e konsideruar
marksizmin një ideologji të diskredituar.

Socialistët dhe pragmatistët, që
përkrahnin të parët, luajtën rol të rëndë-
sishëm në krijimin e Hungarisë së sotme
nëpërmjet një tranzicioni paqësor. Pas re-
formave të Gorbaçovit në vitin 1985, par-
tia dhe qeveria u drejtuan nga një koali-
cion i komunistëve besnikë Janosh Kadar
e György Aczél, i brezit të ri të komu-
nistëve reformistë János Berecz, Károly
Grósz dhe i socialistëve reformistë prag-
matistë Rezsõ Nyers, Imre Pozsgai. Në
qeverinë e dytë të Nemethit në verë të
vitit 1989, pragmatistët përsëri zunë
vend dhe brenda pak muajve u bënë fak-
tor vendimtar në të. Në këtë mënyrë,
më 1994, kur besueshmëria e popullit
ndaj koalicionit qeveritar të ardhur në
fuqi me zgjedhjet e 1990 u trondit, u
rrit nostalgjia për qeverinë para vitit
1990 dhe pikërisht për qeverinë e Nem-
ethit. Premtimi i udhëheqësit socialist
Gjula Horn se do të formonte një qeveri
ekspertësh, po të vinin socialistët në fuqi,
ndikoi gjithashtu që shumë votues t’ia jep-
nin votën Partisë Socialiste.

Marrëdhëniet midis partive politike
dhe votuesve s’ishin fiksuar ende në
Hungari. Megjithëse partitë e reja kish-

in krijuar tanimë klientelën e tyre, u
vërtetua se kjo s’ishte e mjaftueshme për
të mbijetuar. Shumica ngurruese e vo-
tuesve e shihte të udhës të mbështeste
partinë politike shpëtimtare të kohës,
domethënë socialistët.”

*
*     *

Prej nëntorit të vitit 1989, të katër
partitë e mëdha që përmendëm më lart,
në fillim dolën në skenë si lëvizje opozi-
tare. Ato grumbulluan rreth tyre njerëz
me të njëjtën gjuhë kulturore, me të
njëjtën bazë socio-kulturore, por në të
njëjtën kohë me prioritete e programe të
ndryshme politike. Kështu u krijua
sistemi shumëpartiak në Hungarinë
paskomuniste, që pak më vonë, pas një
ngurrimi të madh, u shoqërua me rig-
jallërimin dhe daljen në skenë edhe të
partive historike: Partisë Popullore Kris-
tian-Demokrate, Partisë së Pavarur të
Pronarëve të Vegjël dhe Partisë Social-
Demokrate, të cilave u mungonte në
fakt baza në lëvizjen sociale të kohës.

Partitë jokomuniste, shkruan Gábor
Toka30, pushuan së ekzistuari në vitet
1948-1949. Ato u rishfaqën si proto-parti
në vjeshtë të vitit 1987, por më 1998 ato
mbetën më tepër si shoqata apo klube me
nga dhjetëra ose shumë, shumë qindra
intelektualë dhe studentë në Budapest.
Madje edhe pas konferencës së Partisë So-
cialiste Punëtore të Hungarisë në maj
1988, kur kundërshtarët më këmbëngulës
të liberalizmit politik u hoqën nga Byroja
Politike, kjo mbeti e vërtetë. Rreth 40 parti
antikomuniste mbinë në pranverë të vitit
1989, por midis tyre vetëm Partia Popu-
llore Kristian-Demokrate gjeti mbështetje
në elitën intelektuale ose në ndonjë seg-
ment të elektoratit. Në këtë kohë të tran-
zicionit, vetëm partitë që luajtën rol në

30. “Një histori e shkurtër e partive hungareze të tranzicionit”.
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ngjarjet politike dhe që kishin fituar
popullaritet të mjaftueshëm - dhe par-
titë historike të rigjallëruara - ishin pro-
partitë e krijuara para legjitimimit të
sistemit shumëpartiak.

Partia e Pavarur e Pronarëve të Vegjël
ka qenë partia më e fortë politike në Hun-
gari në periudhën 1945 - fillimi i vitit
1947. Në nëntor 1945, kjo parti ishte
praktikisht e vetmja parti jo e majtë, që u
lejua të merrte pjesë në zgjedhjet e
përgjithshme. Ajo ka qenë krijuar në vitin
1930 si një parti agrare e qendrës dhe ish-
te mbrojtëse e reformës agrare. U rig-
jallërua nga fundi i vitit 1988 prej anëtarëve
të partisë para vitit 1948. Mirëpo asaj i
mungonin tanimë kuadrot e aftë dhe u
paralizua nga lufta brenda lidershipit.

Partia Social-Demokrate e Hungarisë
doli me vonesë në skenë, në janar të vitit
1989. Historikisht ajo ka qenë krijuar më
1890 dhe ka vepruar si anëtare e opozitës
legale si në periudhën para luftës, ashtu
edhe në kohën e qeverisë së qendrës së
majtë në demokracinë jetëshkurtër të
pasluftës. Në qershor 1948, këtë parti e
detyruan të shkrihej me Partinë Komu-
niste të Hungarisë.

Me daljen e saj përsëri në skenë, in-
teligjencia politike, që mund t’i jepte në
thelb profilin e vet, ishte tanimë e an-
gazhuar ose po angazhohej. Veç kësaj, kjo
parti s’kishte liderë politikë; liderët e mëd-
henj historikë të së kaluarës kishin vde-
kur. Një problem tjetër i kësaj partie ishte
mungesa e programit, aq më tepër që ele-
mente të programit social-demokrat mund
t’i gjeje tanimë në programet e Aleancës
së Demokratëve të Lirë dhe të Partisë So-
cialiste të Hungarisë. Në gjirin e saj
ndodhën disa përçarje njëra pas tjetrës.

*
*     *

Skena politike hungareze në fillimet
e tranzicionit njohu vrull të madh në

formimin e partive të ndryshme politike.
Këtu hyjnë edhe parti të tilla, si Aleanca
Agrare, Partia e Sipërmarrësve, Koalicioni
Elektoral Patriotik (Partia e Frontit Popu-
llor Patriotik, ish–organizatë satelite e par-
tisë-shtet), Partia Popullore e Hungarisë,
Partia e Gjelbër e Hungarisë, Partia e Pa-
varur e Hungarisë, Partia e Lirisë, Koali-
cioni Kristian i Somogjit dhe Partia e Pa-
varur Demokratike e Hungarisë. Ato e
humbën rëndësinë që me zgjedhjet e para
demokratike. Këndej del veçoria tjetër e
pluralizmit politik në Hungari: proceset
kontradiktore të diferencimit brenda siste-
mit partiak në këtë vend ndodhën brenda
një kohë të shkurtër dhe shumë shpejt u
duk prirja në nivelin makro-politik drejt
kristializimit dhe seleksionimit tradicio-
nalist në bazë të versionit perëndimor.

Nga 160-180 proto-partitë e regjis-
truara, vetëm 6 ishin në gjendje të kapër-
cenin pragun prej 4% në vitin 1990 dhe
po këto parti hynë në Parlament në zgjedh-
jet e vitit 1994, megjithëse pragu ishte
ngritur në 5 %. Ndërkaq ndryshoi edhe
tabloja brenda partive. Në këtë aspekt pati
disa konflikte, madje edhe përçarje, që er-
dhën si pasojë e qëndrimeve të ndryshme
ideologjike dhe organizative. Për ilustrim
mund të sillen konfliktet e vitit 1989 ne
Forumin Demokratik Hungarez midis
udhëheqësit të moderuar Jozef Antal dhe
majës plebeje te partisë, apo në vitin 1992
e 1993 midis tij dhe etnonacionalizmit
radikal të Ishtvan Curkes. Po ashtu mund
të përmendet konflikti në fund të vitit
1993 midis udhëheqësit të Aleancës se
Demokratëve të Rinj (FIDESZ) Viktor
Orbanit, që e çoi partinë nga një drejtim
kulturor në tjetrin dhe përfundimisht në
drejtimin nacional-konservator, dhe Ga-
bor Fodorit me prirje social-liberale.

Veçori tjetër e pluralizmit politik në
Hungari mbetet edhe fakti se në përputhje
me heterogjenitetin e shoqërisë, sistemi i
ri partiak u formua si një konfrontim i
kampeve mbi bazën e vlerave. Forumi



 53Studime Sociale  Vëll. 2  Nr. 1

Demokrat Hungarez, fitues i zgjedhjeve
të vitit 1990 falë premtimit për stabilitet
dhe rrugës joradikale të transformimit të
regjimit, u bë partia hegjemone e kampit
tradicionalist, duke përfshirë dhe Partinë
Popullore Kristian-Demokrate e sidomos
Partinë e Pavarur të Pronarëve të Vegjël.
Aleanca e Demokratëve të Lirë, bashkë me
Aleancën e Demokratëve të Rinj, si parti
radikal-liberale, formuan kampin e perën-
dimorëve, duke përfshirë në mënyrë grad-
uale edhe rrymën kryesore të socialistëve
reformistë paskomunistë.

Vija e konfrontimit midis dy kampe-
ve politike ishte çështje e parapëlqimit të
vlerave: a do të ishte vlerë superiore dhe
prioritare identiteti historik, vazhdimësia
dhe mbijetesa e traditës së kombit hun-
garez, apo  përshtatja socio-kulturore me
Perëndimin, ecja në rrugën e moderniz-
imit bashkëkohor. Partitë tradicionaliste
u orientuan nga solidariteti organik etno-
centrik, homogjenizimi kulturor, klerikal-
izmi. Ndërkaq përkrahësit e rrymës perën-
dimore shpallën si parapëlqim të tyre di-
versitetin multikulturor, autonominë,
pavarësinë nga Kisha etj.

Në këtë mënyrë, katër-pesë vitet e
para të pluralizmit hungarez u karakteri-
zuan nga mbingarkesa e çështjeve sim-
bolike të identitetit kombëtar dhe vazh-
dimësisë historike në diskutimet politike
brenda dhe jashtë Parlamentit. Tema qen-
drore ishte: “Çfarë është një hungarez?”

Antali, në frymën e vetëdijes që i
njihte vetes për mision historik, synoi që
partia e tij dhe komuniteti ideologjikisht
nacional-kristian të rivendosnin identite-
tin organik dhe vazhdimësinë e kombit
hungarez, duke filluar nga formimi i ko-
mbit me Sent Ishtvanin në shekullin XI e
deri më 1994. Në të njëjtën kohë misioni
i tij historik përmbante edhe qëllimet e
europianizimit, të ekonomisë sociale të
tregut, të sundimit të ligjit, të integrimit
të Hungarisë në Bashkimin Europian dhe
në NATO. Ky dualizëm ngërthente në

vetvete jo vetëm kontradiktën midis res-
pektimit historik të traditës kombëtare dhe
modernizmit supernacional të konstruk-
sionit europian, por njëkohësisht edhe
mospërputhjen e idealit të një komunite-
ti shpirtërisht të bashkuar kristian-nacio-
nal me demokracinë e tipit perëndimor
pluralist dhe multikulturor, që kërkon një
sistem politik të universializuar dhe të
besueshëm në kuptimin se ai pranon si
legjitime ideologji të ndryshme.

Pas zgjedhjeve të vitit 1990, Forumi
Demokratik Hungarez, ashtu si edhe par-
titë e tjera, pësoi ndryshime si brenda
vetes, ashtu edhe në marrëdhëniet me par-
titë e tjera. Me të u bashkua ish-liberalja
FIDESZ, që tanimë ishte bërë parti e qen-
drës së djathtë. Partia e Pavarur e Pronar-
ëve të Vegjël u kthye në parti në zë në sajë
të parullave social-populiste, duke iu refer-
uar ndjenjave nacionaliste dhe religjioze
të votuesve të irrituar. Mirëpo midis Fo-
rumit Demokratik Hungarez dhe Partisë
së Pavarur të Pronarëve të Vegjël nisën
lëkundjet, kur kjo kaloi në radikalizëm
ekstrem. Partia Popullore Kristian-
Demokrate dhe Forumi Demokratik Hun-
garez u ndanë. Pas kongresit të këtij të fun-
dit, kandidati i krahut antiliberal, radikal-
populist, që përfaqësonte gati gjysmën e
grupit parlamentar, J. Sabo, e la partinë dhe
formoi Partinë Popullore Demokratike të
Hungarisë. Ai deklaroi se partia e tij,
megjithëse ishte e angazhuar ndaj kombit,
nuk e përcakton traditën kombëtare si kusht,
mbi bazën e të cilit mund të përcaktohen
aleancat e partisë dhe politikat publike.

Në këto kushte u kristalizua formimi
i dy blloqeve të djathta.

Blloku i djathtë radikal, populist,
nacionalist dhe antiliberal, i kryesuar nga
Partia e Pavarur e Pronarëve të Vegjël,
në aleancë me Forumin Demokratik
Hungarez dhe krahun antiliberal të kris-
tian-demokratëve të mbështetur nga
partitë jashtë parlamentit të nacional-
izmit të djathtë.
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Blloku i djathtë i moderuar me
FIDESZ në qendër të gravitetit, në ale-
ancë me Partinë Popullore Demokratike
të Hungarisë dhe me krahun liberal të
kristian-demokratëve.

Partia Socialiste e Hungarisë më 1994
fitoi 33 % të votave dhe provoi se ishte
partia e parë masive në historinë politike
të Hungarisë. Ajo ishte një parti e organi-
zuar më mirë, me anëtarësi aktive dhe me
liderë profesionistë në disa nivele. Mbasi
kapërceu izolimin e viteve 1900-1991,
kur ajo ishte një parti tipike intelektuale
urbane, Partia Socialiste arriti të bënte për
vete punëtorët e qendrave industriale, por
megjithatë ajo pati një identitet të dyfish-
të: edhe si paraardhëse e komunistëve re-
formistë, edhe si parti e angazhuar ndaj
vlerave dhe parimeve bazë të social-
demokracisë perëndimore. Linjat kufitare
nuk u fiksuan qartë dhe ndaj ka patur një
ndërthurje të niveleve të fragmentarizmit.

Pas fitores elektorale dhe formimit të
qeverisë, tensionet u rritën, nga njëra anë
për shkak të pamundësisë për t’iu përgjig-
jur premtimeve elektorale dhe, në anën
tjetër për shkak të opsioneve diverguese
strategjike dhe ideologjike të grupimeve
rënda partisë dhe midis personaliteteve.

*
*     *

Brenda dy vjetëve (1990-1992), por
edhe në vazhdim, struktura e re partiake në
Hungari u zhvillua në mënyrë karakteris-
tike, ndryshe nga vendet e tjera paskomu-
niste dhe nga demokracitë e tjera europiane.

Sipas Laslo Kerit31, arsyet për këtë
mund të shpjegohen në këtë mënyrë:

Së pari, përkrahja qytetare për partitë
ra shumë. Anëtarësia e gjashtë partive par-
lamentare në vitin 1990 ishte poshtë
250.000 vetave, kur dikur vetëm Partia
Socialiste Punëtore e Hungarisë numëron-

te 800.000 anëtarë, veç 700.000 të tjerëve
të organizatës së rinisë. Shumë veta i shih-
nin me dyshim politikanët profesionistë.

Së dyti, në partitë hungareze pas kësaj
ka dominuar inteligjenca, sepse ajo luajti
një rol të dukshëm në kohën e ndryshi-
meve. Veç kësaj zhvillimi i mentalitetit
borgjez nuk kishte arritur nivelin e asaj
shoqërie ku miliona qytetarë angazhohen
në politikë. Duke munguar një klasë e
mesme e qëndrueshme, inteligjenca luajti
rolin e të qenit borgjeze. Ajo mbarti të
vërtetën si në sferën ekonomike, ashtu edhe
në atë politike. Ka shumë mundësi që ky
qëndrim kritik i intelektualëve të fushës
shoqërore është shkaku që marrëdhëniet
midis partive u bënë aq problematike.

Së treti, sistemi partiak, në fillim me
gjashtë parti në Parlament, (tani me katër,
nga të cilat Aleanca Qytetare Hungareze
vepron si bllok i FIDESZ dhe PDNP, por
me dy fraksione të veçanta), tregon se par-
titë, që kanë profile të ndryshme, nuk
mund të punojnë së bashku.

Në fillimet e viteve 90-të vetëm Par-
tia e Pavarur e Pronarëve të Vegjël dukej
se po merrte profilin e partisë së një klase
të caktuar. Të tjerat ende jo. Prandaj qysh
atëherë u vu re dukuria kur partitë e
kuptuan se duhej të gjenin klasat për-
katëse sociale dhe të përfaqësonin kësh-
tu kërkesat e tyre politike, por edhe kla-
sat përkatëse, nga ana e tyre, nisën të
mendonin cilën nga gjashtë partitë par-
lamentare të asaj kohe të zgjidhnin. Ko-
mbinimi i kësaj dinamike përcaktoi të ardh-
men e strukturës shumëpartiake të Hun-
garisë. Dhe kjo strukturë partiake tani ësh-
të dypolëshe dhe secili pol me koalicion
dypartish. Element pozitiv në zhvillimin e
sistemit shumëpartiak në Hungari është fakti
se prirjet politike ekstreme nuk kanë qenë
në gjendje të zënë pozicione strategjike dhe
kjo për arsyen se ekstremistët politike nuk
kanë rrënje sociale në Hungari.

31. “Partitë dhe sistemi partiak në Hungari”.
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Me prirje më ekstremiste, por gjith-
një pa bazë sociale në Hungari, janë Partia
Hungareze e Drejtësisë dhe e Jetës (MIEP)
e Ishtvan Çurkes dhe Partia e më së Mirës
(JOBBIK), që është shkëputur nga e para,
si një parti edhe më radikale e më anti-
semite. JOBBIK u bë në vjeshtën e kaluar
organizatorja e ngjarjeve të dhunshme, që
përfunduan me sulm shkatërrimtar në
televizionin shtetëror. Pjesëmarrësit mba-
nin lart flamurin e Arpadit të dikurshëm,
që udhëhoqi hungarezët në marshimin e
gjatë nga Azia për t’u vendosur në Eu-
ropën Qëndrore, ku janë sot.

Tabloja e diferencimit të partive më

kryesore sipas etapave të zgjedhjeve të
përgjithshme në vitet 1990, 1994,
1998, 2002 dhe 2006 do të na para-
qitej në këtë mënyrë:

Përfundime

Sistemi pluralist në Hungari ka pa-
sur mundësi më të madhe në gjirin e sho-
qërisë komuniste për dy arsye: brenda saj
ekzistonin me kohë grupe ilegale dhe
gjysmilegale në oponencë me partinë-sh-
tet, të cilat, për shkak të diktaturës së butë
të Kadarit, të vendosur pas vitit 1956, me
një lëshim të padëshirueshëm të Moskës,

27. Ligji nr. 8410, datë 30.9.1998, ndryshuar me
ligjin nr. 8655, datë 31.07.2000.

28. Vendim i Kuvendit, nr 57, date 28. 07. 2006.

Tabela

Partitë

MSZP

FIDESZ

SZDSZ

MDF

FKGP

KDNP

MIEP

1990

Socialiste e
tipit social-
demokrat
Pragmatike
liberale

Radikal-
liberale
Nacional-
konservative
Radikal-
konservative

Kristian-
demokrate

1994

Njësoj

Nacionale,
liberal-
konservative
Njësoj

Njësoj

Radikale,
populiste e
krahut te
djathtë
Njësoj

1998

Social-
demokrate

Njësoj

E majtë
liberale
Njësoj

Njësoj

Njësoj

Antilib-
erale, e
djathtë
radikale

2002

Njësoj

Nacional-
konservative

Njësoj

Njësoj

U nda në dy
fraksione

Më tepër
konservative

Njësoj

2006

Njësoj

Njësoj

Me liberale

Njësoj

Pothuajse nuk
ekziston më si
parti serioze

Me prirje
fundamental-
izmi
E ndarë në dy.
E dyta JOBBIK
parti e pavarur
e djathtë,
radikale,
antisemite
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kishin terren të vepronin në formën e luftës
për vlerat kulturore.

Arsyeja e dytë është se në këto grupe
vepronin shkrimtarë dhe intelektualë të fush-
ave shoqërore, që mbanin lidhje të mira me
Perëndimin, që njihnin teorikisht dhe prak-
tikisht demokracinë perëndimore dhe eko-
nominë e tregut, që kishin formim teorik
të shëndoshë për sistemet qeverisëse dhe ato
partiake, për strukturat demokratike e për
raportet korelative midis kapitalizmit dhe
demokracisë, duke përfshirë kontradiktën e
përhershme midis demokracisë masive dhe
prirjes së kapitalit për akumulim të vazh-
dueshëm. Me fjalë të tjera, në krye të par-
tive paskomuniste në Hungari erdhën njerëz
me përgatitje të mirë teorike dhe jetike, por
edhe të rinj të pushtuar nga entuziazmi pa-
tetik i rrëzimit të regjimit totalitar, sado që
ai quhej “komunizëm i gullashit” dhe i
ekonomisë së planifikuar.

Ky sfond solli dy momente: forcimin
e shpejtë të identiteteve të partive, qartës-
inë e zgjedhjes së rrugëve ku do të ecej, çka
shpjegon kapërcimin në një periudhë me të
shpejtë të tranzicionit paskomunist dhe kri-
stalizimin e seleksionimin e shpejtë të siste-
mit shumëpartiak në nivelin makro-politik.

Këtë proces të formimit të partive në
Hungari politologu Tamás Fricz32 do ta
quante model “nga sipër-poshtë”, në dal-
lim nga sistemet politike të Europës Perën-
dimore të modelit “nga poshtë-sipër”. Pro-
cesi “nga sipër-poshtë” kishte një pasojë të
pashmangshme: sistemi partiak i sapoven-
dosur nuk shprehte shoqërinë me ndarjet e
saj të ndryshme, por pasqyronte më tepër
konfliktet, qofshin këto ideologjike, teor-
ike apo kulturore, midis grupeve opozicion-
iste brenda intelektualëve.

Për ngjizjen e sistemit shumëpartiak
demokratik në Hungari rëndësi patën edhe
ndryshimet rrënjësore kushtetuese, që
prodhuan kuadrin ligjor për këtë qëllim.
Kjo erdhi si pasojë e bisedimeve rreth tryezës

së rrumbullakët midis Partisë Socialiste
Punëtore të Hungarisë në pushtet dhe par-
tive e organizatave politike të opozitës në
formim. Këto bisedime zgjatën nga 13 qer-
shori 1989 deri në 18 shtator të po atij viti
dhe përfunduan me një marrëveshje, që
përmbante kuadrin ligjor të demokratizimit
të vendit. Marrëveshja përcaktonte 6 ndry-
shime kryesore në Kushtetutën e vitit 1949,
si formimin e Gjykatës Kushtetuese, funk-
sionimin dhe financimin e partive, zgjedhje
përfaqësuese dhe modifikimin e kodit pe-
nal e të së drejtës së procedurës penale.

Në periudhën midis viteve 1989 dhe
1998 sistemi partiak në Hungari u karak-
terizua nga tri diferencime të rëndësishme
politike. Diferencimet më kryesore ishin
midis komunisto-socialistëve dhe partive e
grupimeve antikomuniste/ antisocialiste me
përjashtim të periudhës pas pranverës 1994,
kur Aleanca e Demokratëve  të Lirë ktheu
valencën në anën e Partisë Socialiste Hun-
gareze. Në këtë kohë kanë ndodhur edhe
konflikte midis prirjes nacional-populiste,
të përfaqësuar nga Forumi Demokratik
Hungarez, Partia Popullore Demokristiane
dhe Partia e Pavarur e Pronarëve të Vegjël,
deri më 1992 dhe prej 1994 edhe nga Ale-
anca e Demokratëve të Rinj, e partive e rry-
mave liberal-evropiane, duke përfshirë Ale-
ancën e Demokratëve të Lirë, Partinë So-
cialiste të Hungarisë dhe para vitit 1994
edhe Aleancën e Demokratëve të Rinj. Për-
fundimisht partitë u ndanë midis partive
radikale, populiste të krahut të djathtë dhe
partive e rrymave të moderuara.

Si përfundim të përgjithshëm mund
të theksojmë se format e tranzicionit nga
komunizmi në pluralizëm janë diktuar, në
vendet e Europës Lindore dhe Qendrore,
nga natyra e regjimit të vjetër. Në Poloni,
për shembull, opozita relativisht një-
formëshe (Solidarnost) iu kundërvu një
autoriteti relativisht njëformësh dhe lufta
politike aty u zhvillua gjerësisht në konfer-

32. “Demokratizimi, sistemi partiak dhe elektora- ti në Hungari”.
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encat rreth tryezës, që sollën si përfundim
një pakt që lejonte zgjedhje të kufizuara.
Në Çekosllovaki dhe në Gjermaninë Lin-
dore presioni nga qytetarët e thjeshtë çoi
në mënyrë efektive në rënien e sistemit ko-
munist. Në këtë mënyrë sistemi politik ra
përpara çdo modifikimi të kuadrit ligjor. Në
Rumani revolucioni ishte shumë më tepër
i dhunshëm dhe pushteti u transferua duke
e rrëzuar sistemin totalitar me një kombin-
im të revolucionit dhe të grushtit të shtetit.

Në Hungari ky proces filloi me “rig-
jallërimin” e shoqërisë civile, që do të thotë
se elitat intelektuale nisën t’i japin këtij ter-
mi një kuptim në sensin politik dhe
ekonomik. Në nivel politik koncepti i sho-
qërisë civile përfshinte heqjen dorë nga
sistemi i marrëdhënieve informale, që ve-
pronin pas fasadës së diktaturës së kohës të
Kadarit. Sipas András Bozoki33, tranzicio-
ni këtu është quajtur edhe “revolucion i
negociuar”, sepse solli së pari më konsen-
sus modifikimin e kuadrit ligjor për futjen
e pluralizmit politik dhe të sistemit shumë-
partiak. Në Shqipëri, për shkak të kushteve
specifike të një totalitarizmi të egër, s’mund
të flitet për ngjashmëri me proceset e fillimit
dhe të zhvillimit të pluralizmit politik në
vendet e tjera të Europës Lindore. Në
udhëheqjen e Partisë së Punës nuk kemi
patur reformistë, që të dilnin hapur dhe të
luftonin kundër vijës zyrtare të trashëguar
nga Enver Hoxha. Veç kësaj, te ne nuk ka
qenë ndonjë elitë intelektuale me bekgraund
teorik për demokracinë reale perëndimore,
por s’duhet mohuar se krahas shumë të pa-
kënaqurve të heshtur ka pasur intelektualë
me prirje social-liberale si në strukturat e
partisë-shtet, ashtu edhe jashtë tyre, veçse
këta kanë qenë më tepër njerëz me shpirt
reformisti, por në kushtet e rrezikut të
fshikullimit të kamxhikut në bazë të nenit
për “agjitacion e propagandë kundër push-
tetit popullor” ishin të detyruar “të flisnin
me veten”. Studentët, me ndjenjën e

moshës, të veprimit emocional dhe të gux-
imit rinor, u bënë promotor i trysnisë për
ndryshime, gjersa detyruan udhëheqjen ko-
muniste të lejonte pluralizmin dhe të mod-
ifikonte në mënyrë të përshpejtuar kodin
ligjor për këtë qëllim. Kjo e zbuti disi bat-
icën e revolucionit demokratik për t’u mos
u përsëritur varianti i Rumanisë.

Intelektualët që shfrytëzuan situatën
dhe u vunë në krye të lëvizjes studentore të
trysnisë  nga poshtë-lart, nuk mendojmë se
kishin njohuritë e mjaftueshme nga pikë-
pamja teorike dhe praktike për sistemet
qeverisëse dhe ato partiake, për strukturat
demokratike e raportet korelative midis kap-
italizmit dhe demokracisë. Gabimet e bëra
gjatë tranzicionit dhe stërzgjatja e këtij tran-
zicioni dëshmojnë ndër të tjera edhe për
këtë fakt. Te ne s’mund të bëhet fjalë për
faza të formimit të partive politike, sikurse
ka ndodhur kjo në vendet e tjera të Eu-
ropës Lindore. Partitë politike mbinë njëra
pas tjetrës si kërpudhat pas shiut, por vetëm
dy u bënë parti kryesore, që monopolizojnë
politikën shqiptare - Partia Socialiste dhe
Partia Demokratike.

Bashkë me krijimin e partive të reja, u
ringjallën edhe partitë e ashtuquajtura his-
torike, siç janë Balli Kombëtar dhe Partia e
Legalitetit. Si këto të fundit, ashtu edhe
shumë të tjera bashkë me to mbetën të vog-
la, sa mund të quhen madje edhe parti-
satelite. Seleksionimi natyror nuk ka arri-
tur të bëhet për shkak të pragut të ulët të
hyrjes në Kuvend dhe presionit të këtyre
partive për të mos e ngritur këtë prag. Veç
kësaj, një numër partish të vogla, falë  ale-
ancave dhe blloqeve paraelektorale me par-
titë kryesore, kanë arritur të përfaqësohen
edhe në Kuvend me mbështetjen e këtyre
të fundit. Gjuha kulturore dhe baza social-
ekonomike e partive shqiptare është heter-
ogjene, madje me vështirësi mund të dallo-
hen programet e ndryshme politike për nga
objektivat dhe përparësitë apo rrugët e re-

33.  “Formimi i partive dhe ndryshimi konstitu- cional në Hungari”.
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alizimit të tyre. Rrjedhimisht, profilizimi i
partive ka qenë dhe mbetet më shumë në
emërtime, por jo në përmbajtje. Ato kanë
më tepër klientelë, sesa përfaqësojnë grupe
të caktuara të interesit. Kjo shpjegohet me
faktin se ende mungon një klasë e mesme e
qëndrueshme. Inteligjenca luan rolin krye-
sor në partitë ekzistuese, por zhvillimi i
mentalitetit borgjez të saj nuk ka arritur
nivelin e duhur. Ka ende tek ajo shfaqje të
mentalitetit komunist.

Edhe te ne mund të flitet për model
multidimensional të sistemit partiak me dy
boshte - e majtë dhe e djathtë - por në dal-
lim nga vendet e tjera të Europës Lindore,
në Shqipëri nuk shtrohet çështja e raportit
tradicionalizëm dhe modernizëm. Partitë
shqiptare kanë prirje kryesisht europianizue-

se, sepse mbështetin demokracinë perëndi-
more, ekonominë e tregut, sundimin e ligjit,
integrimin në strukturat euroatlantike.

Ajo çka është ende e paqartë në Sh-
qipëri, është dinamika e ardhshme e struk-
turës shumëpartiake: do të vazhdojë të
mbetet kështu si strukturë me dy parti
të mëdha të dy poleve të ndryshme dhe
rreth tyre partitë e vogla, shpesh në ale-
anca fluide, apo do të thjeshtohet kjo
strukturë? Tani për tani ndodhemi para
dukurisë që disa nga partitë e vogla s’kanë
ende pozicion të qëndrueshëm dhe të për-
caktuar qartë parimor për aleancat në
mazhorancë apo në opozitë. Partitë krye-
sore shpesh ngrenë krye për të qenë violi-
na të para, kur në dukje hiqen se janë për
barazinë në vendimmarrje.
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E drejta dokesore shqiptare, në krye
“Kanuni i Lekë Dukagjinit”, ësh
të një univers, normat e të cilit

shfaqeshin deri në fillim të shek. XX në
çdo qelizë të jetës e të organizimit sho-
qëror të bashkësive fshatare në male, po
diku-diku dhe në vende rurale në ultësira.
Pa studiuar këto norma, në përkim me
rrënjët e tyre të zanafillës e të kohëve të
ndryshme të Mesjetës, nuk mund të shpje-
gohet me qartësi e vërtetësi e kaluara, prej
nga ka dalë edhe Koha e Re e E Tashmja.
Këtu do të merremi vetëm me disa ele-
mentë më të hershëm.

Copëza të së drejtës dokesore shqiptare,
kryesisht si emërtime, u dëshmuan në shek-
uj të ndryshëm të Mesjetës, së paku që nga
shek. XIII, me emrat që po të shqipërohen
do të ishin: venome, doke, adete, zakone, ka-
nune, me të cilat vetëqeveriseshin krahina
të caktuara. Në urdhëresa të sulltanëve
(shek. XIX) thuhet se disa krahina malore
shqiptare lejoheshin të vetëqeveriseshin si-
pas kodit Kanuni i Lekë Dukagjinit. Në shek.
XIX e fillimi i shek. XX, disa njerëz të ditur,
autorë shkrimesh për etnokulturën sh-

qiptare, të huaj e shqiptarë, e përmendin
Kanunin e Lekë Dukagjinit si kod ligjesh
popullore, po dhe rëndësinë e tij si mjet
ekuilibri social e kompaktësimi mes sh-
qiptarëve, si mjet qëndrese etnike.

Për eksplorimet kërkimore në malësitë
shqiptare, J.G. von Hahn shkruan:

“…m’u dha mundësia të grumbulloja një
numër të madh të dhënash lidhur me të
drejtën dhe procedurën juridike të Duk-
agjinit. Nëpërmjet një krahasimi më të hollë-
sishëm, munda të përftoja disa ngjashmëri
nga më të çuditshmet me të drejtën e lashtë
gjermane… një studim i hollësishëm i të
drejtave zakonore të tyre, të cilat me probali-
tetin më të madh, nuk janë cënuar nga asnjë
ndikim i huaj dhe për disa mijëvjeçarë me
radhë kanë ruajtur formën e tyre fillestare,
do të kishte një rëndësi shumë të madhe për
njohjen e të drejtës së lashtë indo-gjermane.
Kjo do të përbënte një detyrë shumë
frytdhënëse…”(HUVDV, fq. 65).

J. G. von Hahn i jep Kanunit të Lekë
Dukagjinit një rëndësi të madhe në stu-
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dimet krahasuese; në normat e tij vëren
arketipe të së drejtës së lashtë indoeuropi-
ane. Ai thekson se studimi i tij na sqaron
brendinë e kodeve ligjore të lashta e mes-
jetare që i kanë pasur në veprim disa popuj
të Europës, përfshirë dhe gjermanët.

Por duhet ditur me qartësi e saktësi
se ai që e nxori në dritën e shkencës, duke
e mbledhur dhe kodifikuar, në një masë
më të gjerë qe eksploruesi i shquar, pion-
ieri i etnologjisë shqiptare, Atë Shtjefën
Gjeçovi. Ai e bëri të njohur këtë të drejtë
dokesore popullore që u qëndroi shekujve.
Ai, Atë Gjeçovi, e bëri të njohur në botë
edhe popullin shqiptar, etnokulturën e tij,
qëndresën e tij ndër shekuj, ashtu si e pati
bërë atë të njohur në botë në anë historike
për shek. XV, një atë tjetër i atdhetarizmit
shqiptar, prifti shkodran Marin Barleti.

Zef Valentini, studiues i shquar i së
drejtës kanunore shqiptare, duke u
mbështetur në shkrimet e Gjeçovit, në
burime të shumta e nga më të ndryshmet,
duke bërë dhe eksplorime terreni në
malësitë shqiptare, ka formuluar këto
mendime: thotë se ka

“shpirt barazie në shoqërinë shqiptare, ku s’ka
nji kategori skllavësh, robësh të vërtetë, as nji
dallim të njimendtë mes klasash të ndryshme
shoqnore” (ST, f. 32). “Kanuni ynë nënk-
upton nji si traktat paraprak të “institutiones
juris” mbi do parime filozofike – morale që
përbajnë por si boshtin e psikologjisë mal-
sore shqiptare e shpjegojnë psehin e kanun-
eve të ndryshme pozitive, u japin kuptim.
Në themel gjejmë burrninë që përfshin gjiths-
hka kapërcen dukën e mirësjelljen thjeshtë të
jashtme, si edhe caktimet e preme të drejtë-
sisë, për të hymë në magjet e shpirtit të ndri-
tun e mirë basë: …urtia si drejtpeshim men-
duer e si zotsi e besueshmëni në të
kshilluem;…miradieja e evarija, miqsija si
besniki marrëdhaniesh të mira, vërtetësija që
shqip quhet thjeshtë drejtësi, dorgjansija; si
trimni,… zemërgjansi, xhymerti, duresë, qin-
dresë, si marrshmëni: urti o matuni në të sjel-

lun, në fjalë, në lavdime, në stoli,…në nji
shoqni ku s’ka qeveri të vërtetë, zen fjala e
dhanme edhe besa e cilla pos premtimit sh-
ton kuptimin e sigurimit”… si kuptim fare
elementar që asht, ka mbetë ndjesia e lirisë
përsonale, në shkallë të ndryshme (grueja, i
riu, i martuemi, i zoti i shtëpisë), por gjith-
monë në mënyrë të tillë që me largue çdo ide
të robnimit,…i pasun o i vorfën, shërbtuer,
shkarth, çoban, puntuer o zot shtëpie, çdo
shqiptar asht pikë ma së pari krye në vedi,
barabar si çdo shqiptar tjetër”… “kuptimi i i
nderës: kush i ka të gjitha këto asht njeri i
ndershëm, ndryshe jo… pesë ndër kuptimet
ma të përmenduna të psikologjisë e të prak-
tikës së kanunit, dmth., ndorja, mikpritja,
gjakmarrja, dorzania e amaneti, nuk janë veçse
rrjedhime konkrete të parimeve të sipër-rresh-
tueme” (ST, f. 48-52).

Vlerësime të kësaj natyre për statusin
“i lirë”, “i barabartë”, të malësorit shqiptar
e gjen te F. Nopça, tek E. Durham, e tek
E. Koçi, Giu. Kastelletti, S. Villari, F.
Konica, te shumë të tjerë eksplorues të
maleve shqiptare.

Shumë shkrime, po dhe vepra studi-
more u shkruan për këtë kod dokësor të
mbledhur nga Gjeçovi; punës së tij si hu-
lumtues iu dhanë shumë vlerësime.
Gjeçovi hapi rrugën për studime të mëte-
jshme, për mbledhje të tjera të Kanunit
sipas krahinave të ndryshme. Asnjëherë
mbledhjet nuk mund të jenë shteruese
përderisa ato mund të gjenden vetëm si
mbijetoja e në evolucion të vazhdueshëm.

Në këtë të drejtë dokesore, përgjithë-
sisht në të tëra variantet, të Shqipërisë së
Epërme, të Mesme dhe në Jug, në ato
norma juridike që janë më të mirëfillta e
të traditës vendëse më të herëshme, kanë
si parime themelore: barazinë, lirinë, atd-
hetarizmin, nderin, burrninë, besën, mik-
pritjen, ndihmën e ndërsjelltë, ndjeshmëri të
theksuar të përkatësisë në bashkësinë sociale
përkatëse: fshat, krahinë, tërësi ndërkrahinore.
Këto mendësi e psihe të ngritura në kult
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mbizotërojnë në tërë materialin dëshmues
kanunor të mbledhur nga Gjeçovi. Këto
pasqyrojnë një organizim demokratik të
fshatarësisë së lirë në male. Doemos, këto
bashkësi kishin dhe krerët, fisnikët, elitën
drejtuese, organizuese për pleqërim
(gjykim), për zgjidhje konfliktesh, për
dhënie drejtësie. Të tëra këto dukuri nuk
mund të mos t’i kenë rrënjët në një kohë
shumë të hershme, si një mënyrë organiz-
imi social e të të jetuarit në luginat mes
maleve, në një kompaktësi bashkësish të
vetorganizuara, të vetëqeverisura.

Në këto praktika e gjykime përshko-
het fryma se njerëzit janë të barabartë,
pavarësisht nga gjendja sociale; çdo burrë
“peshon 400 derhem në kandarin e tij” e nuk
ke të drejtë ta nënvleftësosh e ta nëpërkëm-
bësh. Në norma disa herë bëhet fjalë për
barazinë në gjak, pra brënda farefisit, po
në përmbajtje të përgjithëshme del se se-
cili ka një vend të caktuar e të nderuar në
bashkësinë shoqërore krahinore. Në të
vërtetë në banorët e maleve ka mbizotëru-
ar te secili ndjenja e krenarisë, e pavarësisë
në veprimet vetjake e në vlerësimet për
vete e për të tjerët; çdo njeri bënte për-
pjekje të sillej e të vepronte, të fliste me
fisnikëri, duke e konsideruar veten të bara-
bartë me të tjerët. Në jetën shoqërore kra-
hinore të traditës të quheshe “burrë”, a
“burrë i dheut”, duhej të ishe i mençur,
që flet gjithnjë fjalë të peshuara, i besës,
që vlerëson lart nderin si institucion eti-
ko-moral te njerëzit, mikpritës, trim e at-
dhetar, që nuk bën hile në punët sho-
qërore a të ndërsjella me të tjerët, njeri i
punës pa dredhi, që ndihmon material-
isht e shpirtërisht të varfërit e fatkeqët e
që kurrë nuk i përbuz ata. Ai njeri që nuk
i kishte këto virtyte, nuk mund të quhej
burrë, veçse mashkull që gjallon mbi këtë
tokë. Pra njeriu nuk lind i pavlerë, po
bëhet i pavlerë nga veset e veprimet e tij
të panjerëzishme. Ta zemë, nëse një plak
gjyqi bën pleqërime (gjykime) në rrugë
të padrejta e nuk i mbahet së vërtetës,

qoftë ky dhe nga krerët e mëdha, ndësh-
kohet për fajet e tij në gjykime. Kësh-
tu: mblidhen burrat e fshatit, të dheut
a të krahinës në kuvend dhe zbrazin të
gjithë armët përpjetë e kështu “vrasin
pleqnimin” e atij që ka gjykuar shtrem-
bër e me anësi. Mbas asaj dite, plaku që
“iu vra pleqnia” “nuk ka ma të drejtë të
pleqnojë e kush ma për plak gjykimi nuk e
merr” (DGJ, f. 13, nr.10).

Në kanun e në mendësinë e popull-
sisë ku vepronte kjo e drejtë e traditës,
mbrojtjes së nderit i jepej një vend tepër i
veçantë e çdo cenim i nderit të një njeriu
dënohej rëndë sa, shpeshherë kalonte deri
në marrjen e jetëve, tragjedi kjo mjaft e
dhimbshme. Çdo lloj fyerjeje publike ishte
marrje e nderit: ta zëmë: t’i thuash kujt se
“rrenë” në sy të burrave të mbledhur në
kuvend, ta pështysh, ta shtysh, t’i biesh në
grusht, t’i prishësh besën, t’i dhunosh (ngac-
mosh) mikun a punëtorin në bukë të tij, t’i
thyesh shtëpinë a vathin, t’i heqësh kapakun
e vegshit (enë prej dheu në të cilën zihet
gjella pranë zjarrit), për të parë se ç’ka
mbrendë, të koritësh tryezën në sy të mikut,
kur i zoti i shtëpisë kruan, fshin a lëpin
kupën ku po han bashkë me mikun (KLD,
f. 65-66, neni 601; EDZSH, f. 105-107,
neni 91-93). Nderi i gruas ruhej në mënyrë
të veçantë, sipas gjykimit se “shtëpia, e mirë
a e keqe asht e mbajtun nga grueja”, “shtë-
pia asht grueja, se burrat janë miq në
shtëpi”(EDZSH, f. 108, neni 95; DG, f.
22). Të tëra këto çnderime dënohen,
dikush më lehtë e dikush më rëndë, me
ndërmjetësi, me pleqnarë, por ato që rën-
donin më shumë e që detyrimisht i ndan-
te vetëm gryka e pushkës ishin: t’i pritej
në besë miku, t’i përdhunohej gruaja, t’i
merrej arma. Këto nuk kishin ndërmjetësi
e paguheshin vetëm me vrasje. Vrasja e
babës a e vëllait edhe mund të falej, po
miku, gruaja e arma kurrësesi. Të dhunu-
arit e gruas çnderonte jo vetëm familjen e
saj, por dhe tërë fshatin e miqësinë, po
kështu dhe dhunimi a vrasja e mikut. Me
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këto ligje dokesore, miku e gruaja ishin
tepër të siguruar në udhëtimet e punët e
tyre jashtë shtëpisë. Këto ligje i përkasin
një botëkuptimi mesjetar, po për ato kohë
ishin siguri dhe ekuilibër social me peshë
në jetën e bashkësive të lira fshatare. Duku-
ri të kësaj natyre kanë lidhje me kultin e
mikut, me kultin e paprekshmërisë së fem-
rës, me kultin e nderit tek trimëria e tek
arma, si simbol i të qenit burrë, fisnik.

Besa, fjala e dhënë, betimi në kanun e
në mendësinë fshatare të lirë kanë patur
një forcë tepër të madhe ligjore, morale
dhe hyjnore. Vlera e besës është sinteti-
zuar dhe në fjalët e urta të popullit: “Ke
del fjala, del shpirti”. “Kur jep fjalën, jep
jetën”, “Besa e shqiptarit, si purtekë e arit”,
pra që nuk mund të thyhet kurrë,”Burri
mbahet për fjalësh e demi për brirësh”. In-
stituti i besës ka ndikuar shumë, për
kohën, në pajtime e harmoni shoqërore,
në shfajsime, në lidhjet krahinore e
ndërkrahinore, ka qenë një forcë kohez-
ioni me natyrë kombëtare. Çdo kontratë
e marrëveshje me natyrë ekonomike e
sociale bëhej vetëm me gojë e kurrën e
kurrës me shkrim: garanci ishte fjala, besa,
beja, dëshmitarët, dorëzanët.

Me këto norma dokesore rregullohej
bashkëjetesa e marrëdhëniet sociale e
pronësore në mes banorëve të maleve; ai
ishte themeli i njëfarë vetëqeverisjeje, të
thuash një “autonomi” në këto vise, ku lig-
jet e sistemit feudal e të pushtuesve të
ndryshëm nuk mundën të ndërhyjnë e të
zënë vend në mënyrë të qëndrueshme. Kjo
e drejtë dokesore zëvendësonte mungesën
e një ligji kombëtar të kultivuar. Duhet
ditur se këto norma ligjore të traditës kanë
qenë ngulitur kaq thellë në mendësinë e
banorëve të maleve, sa disa teprica të tyre
kanë mbijetuar aty-këtu ndër male edhe
pas Luftës së Dytë Botërore. Studiuesja
angleze Edith Durham, eksploruese e
malësive shqiptare në fillim të shekullit XX,
thotë se malësorët shqiptarë besojnë e respek-
tojnë më shumë ligjet e Lekë Dukagjinit, pra

këtë të drejtë dokesore, se sa Dhjetë Urdhë-
rimet e Zotit, se sa ligjet e Kuranit.

Normat me brendi më arkaike quhen
në popull “Kanune të pushkës së gjatë”.
Kemi elementë të ligjeve të vjetra që, si
vëren Fr. Nopça, ekzistojnë vetëm “de
jure”, ndërsa të tjerat janë të pranishme
“de jure” e “de facto”. Shtresime të reja
mund të kenë hyrë në veprim dhe disa
shekuj më parë, por bashkëjetojnë me sh-
tresimet më të vjetra e në raport me to
quhen “të reja”. Ka mandej elemente të
ardhura nga kode të administratave të
pushtuesve të ndryshëm, nga kode krish-
tere a të islamit. Shpeshherë kodifikuesit
e së drejtës dokesore, duke mos qenë spe-
cialistë të fushës, nuk i kanë vënë re këto
ndryshimësi. Pra i kanë futur të tëra në
një sistem të njëjtësuar. Në këtë vazhdë
edhe studiuesit, duke mos qenë eksplorues
të mirëfilltë, shpeshherë të tëra i kanë marrë
të mirëqena e të barasvlerëshme, pavarë-
sisht se ndryshojnë në brendi njëra sh-
tresë nga tjetra, sepse u takojnë kohëve
të ndryshme, mendësive të ndryshme,
formacioneve shoqërore krejt të ndry-
shme. Po japim veçori mirëfilltësore
vendëse të kësaj të drejte dokesore, që
shprehin barazi, ruajtje të nderit e të
dinjitetit të çdo njeriu, si një forcë ekui-
libri e kohezioni krahinor e ndërkrahinor:

Normat me natyrë juridike, po dhe
morale e psikologjike në përgjithësi, janë
vendëse e të mirëfillta me burim të lashtë,
duke i parë ato si arketipe të një vetorga-
nizimi të bashkësive me të drejta e detyra
krejtësisht të barabarta.

Normat kanunore që përfaqësojnë
shtresimet më të vjetra e më vendëse të
kësaj të drejte shprehin një barazi të plotë
në mes anëtarëve të bashkësisë krahinore,
pavarësisht nga pozita shoqërore në
bashkësi, qofshin këta kryeparë, krerë,
pleq, gjyqtarë, stërpleq, vogjli e tjerë.
Si të drejtat, si detyrat, si ndëshkimet,
ishin të njëjta për të gjithë, si shtëpi, si
meshkuj, si fshat: “Si i miri, si i keqi janë
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barabar: i miri del prej të keqit e i keqi prej
të mirit” (KLD, f.  121, neni 593,
EDZSH, f. 123, neni 121).

Në kanunet e kodifikuara e të botu-
ara vëren dhe gjëra kundërthënëse në nor-
ma të ndryshme; disa kryeparë krahinash
paraqiten herë - herë si autoritete të plot-
fuqishme e absolute; natyrisht, këta janë
të veshur me pushtet të administratës sh-
tetërore vendase a të pushtuesit e kanuni
për ta nuk ishte veçse një mbulesë e ligjeve
e urdhrave të dhëna nga lart. Në raste të
tjera: krerët, kryeparët, zotnitë, paraqiten
në të njëjtat botime si “të parët në mes të të
barabartëve” (“primus inter pares”) e asgjë
më tepër. Kështu, kuvendi i tërë bashkë-
sisë së një fshati, të një dheu a të një kra-
hine përbëhet nga krenët e mëdhenj e të
vegjël, nga stërpleqtë, nga djemtë e fiseve,
e nga vogjlia burrë për shtëpi e ky ush-
tron pushtetin në fshat, në dhé e në kra-
hinë. Kuvendet ishin organizma vetëqever-
isëse e me natyrë demokratike. Vogjëlia
këtu kishte peshë të madhe në vendime,
në besëlidhje, në risime të kanunit. Pa
përkrahjen e vogjlisë as krenët nuk mund
të merrnin e të zbatonin vendime e be-
sëlidhje të rëndësishme. Sipas kanunit, po
shkelën rregullat, dënoheshin njëlloj si
vogjlia edhe krenët e kryeparët. Për të gjo-
bitun e të laçitun të një kreu mjaftonin
pleqtë, stërpleqtë e vogjlia e vendit (KLD
f. 103, neni 1555). “Me u çue kush prej
vogjliet e me vra ndonji prej krenësh a
Gjomarkajsh bjen në gjak si për vrasë të çdo
njerit” (KLD, f. 103, neni 1156). “As dera
e Gjomarkut, as krenët e fiseve e as pleqtë e
katundeve s’munden me pasë ndonji tagër
mbi gja e pasuni të të tjervet” (KLD, f. 103,
neni 1159). “Çfarëdo fjale e pune me vue
dera e Gjomarkut, po s’i ndejtën a s’e pëlqyen
krenët e dheut, s’ngul e s’xen vend”
(EDZSH., f. 135, D.GJ. f. 13). “Ligje të
reja kanunore a ligje detyruese kanë të drejtë
të bajnë vetëm populli: pari e vogjli” (KS. f.
16, nenet 20-27). Këtë e tregon qartë dhe
vrasja e pleqërimit (gjykimit) të pleqnarit

që nuk gjykon me drejtësi.
Këto kanune, duke qenë se pasqy-

rojnë mendësi e organizime të bashkësive
të lira fshatare, kanë natyrë tepër
demokratike e respektohen të drejtat e fjala
e çdo anëtari të bashkësisë.

Por një pabarazi e fortë me natyrë
patriarkale ekzistonte në mes meshkujve e
femrave “Të drejtë trashëgimie në pronën e
paluajtshme” (shtëpi e tokë) nuk kanë
gratë e vajzat. Për shumë gjëra të jetës
familjare nuk pyeten gratë, ose së paku nuk
vendosin ato, por vetëm burrat. Në kuv-
ende marrin pjesë vetëm burrat dhe fem-
rat e konfirmuara virgjëresha me 12
pleqnarë dorëzanë. Është e vërtetë se në
jetën e familjes sundonte mendimi, vep-
rimi e vendimi i burrave. Megjithatë gratë
a virgjrat, në raste të veçanta, sipas kush-
teve të mundëshme, kanë marrë pjesë në
luftë e në konflikte të ndryshme sociale dhe
kanë përjetuar rrjedhojat fatkeqe të këtyre
përplasjeve krah për krah me burrat; ato kanë
treguar trimëri të pazakontë e aktet e tyre
janë përjetësuar në këngë e legjenda, në
dëshmi, tregime historike e në piktura.

Ka ekzistuar një sistem patriarkor
mesjatar: gruaja e vajza me të drejta të
kufizuara në familje. Pozita e tyre ishte
e nënshtruar ndaj burrave, në çdo punë
e veprim jetese.

Me gjithë pozitën e saj si e nënshtru-
ar në familje e në shoqëri, të pranishme
në bashkësitë fshatare në Shqipëri të
Epërme e në tërë Jugun, femra shqiptare
kishte dinjitet e mbrojtje nga ligji doke-
sor. Gruaja e vajza, kudo që të ishte, në
shtëpi a në rrugë, ishte e mbrojtur nga çdo
cenim a përdhunim. Nëse cenohej femra,
cenohej rëndë nderi jo vetëm i familjes, por
i tërë fisit, i fshatit e i krahinës. Nga kjo
shpërthente konflikti i ashpër. Cenuesi
dënohej rëndë, deri me grimje (vrasje) që
bëhej bashkarisht nga bashkësia fshatare.

Në këto ligje popullore gruaja kishte
të drejtën e ndores. Nëse një i rrezikuar të
vritej nga kundërshtari, i binte në ndore
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(i kërkonte mbrotje) një gruaje, e cila edhe
e shoqëronte rrugës, aq më tepër kur kish
dhe një fëmijë të vogël në krah a përdore,
i kërcënuari për t’u vrarë ishte i mbrojtur;
kështu udhëtonte pa frikë se ishte në ndore
të një gruaje. Dijetarë të huaj eksplorues
që kanë shëtitur viset malore të Shqipërisë
së Epërme janë çuditur e shkruajnë me
habi se si është e mundur që një njeri që
ka vrarë në çast, e sheh të ecë lirshëm mes
njerëzve, pa frikë se është në ndore të një
gruaje me fëmijë të vogël në krah e që e
shoqëron vrasësin. Doke tepër interesante!

Kur në një grumbullim të rastësishëm
njerëzish nga malet (në treg, në punë, në
kuvend, në rrugë) shpërthente papritur
një grindje që kalonte në konflikt me armë,
po të ndodhte aty një grua me një fëmijë
të vogël, duke ngritur fëmijën përpjetë
thërriste: “Pashi Zotin, burra, ulni armët se
batë kërdinë!”; nga kjo menjëherë armët
uleshin, konflikti pushonte e burrat kthe-
nin shpinën njëri-tjetrit e iknin secili në
punë të vet. Të huajt që i kanë përjetuar
ngjarje të tilla, janë çuditur nga ky au-
toritet i madh i gruas, sa të ndalojë vrasjet
me anë të një thirrjeje, kur në jetën famil-
jare ishte tepër e nëpërkëmbur. Këtu,
natyrisht, duhet marrë parasysh dhe pra-
nia e fëmijës si simbol idhulltar i jetës për
mendësitë e shoqërive tradicionale malësore;
doemos, autoriteti i shenjtëruar i gruas zinte
një vend qëndror, ndoshta doke me pre-
jardhje nga një kohë tejet e lashtë.

Në këtë ligj popullor është tepër
domethënës nderi e dinjiteti i njeriut: fyer-
ja publike, rrahja e poshtërimi publik ishin
të ndaluara rreptësisht. Dënimet për faje ish-
in të rënda, por jo me akte poshtëruese. I
vrari, sipas normave dokesore, nuk mund
të plaçkitej e as të shëmtohej, t’i merrej
arma. Akte të tilla ndëshkoheshin rëndë nga
bashkësia fshatare, deri dhe me pushkatim.
Burrit nuk mund t’i thuhej “rren”, se këtë
të fundit e ndante shpeshherë vetëm gryka
e pushkës. Duhej shpjeguar me mirësjellje
se ky problem, “si e gjykoj unë, nuk është kësh-

tu ... po ashtu ...”, pra pa fyer atë që shpreh
mendimin ndryshe.

Normat e kësaj së drejte kanë në
shumë raste karakter moral, besimor e ju-
ridik. Prona private në kanun konsidero-
hej e shenjtë e ndahej me kufij. Kanuni
thotë: “Kufini i ngulun një herë nuk luhet
ma.”, “Eshtnat e vorrit e guri i kufinit faqe
kanunit janë baraz”. Kemi këtu përcaktim
juridik, moral po që e ruan nga të cënuar-
it dhe besimi në fatkeqësi. Besa e betimi,
kanë një natyrë me vlera morale të për-
caktuara mirë, por e kundërta, nëse nuk
respektohen, ka për to sanksione juridike
e fetare. Në shumë raste këto janë të
ndërthurura me rite e besime. Për thyer-
jen e besës dënoheshe jo vetëm nga gjyki-
mi popullor, ose dhe si cenim moral, por
dhe nga forcat hyjnore: “Beja ka rrfenë”,
që do të thotë se po bëre be në rrenë,
perëndia të gjuan me rrufe e me pasoja të
tjera fatkeqe të kësaj natyre. Edhe respek-
timi i ekzogamisë kishte natyrë morale,
juridike, po dhe mbrojtje nga forcat e
mbinatyrëshme të paganizmit. Dukuritë
juridike e ndërkohë dhe me natyrë mora-
lo-etiko dhe të besimit në zotërimin e
forcave të mbinatyrshme na paraqesin të
qarta arketipe shumë të lashta të kësaj të
drejte dokesore shqiptare.

Beja mbi gur ose duke e marrë atë në
dorë a në sup, për sedie (shfajsim) a si
garanci në vendime kuvendi, në brendinë
simbolike që paraqet, është një akt me
rrënjë shumë të lashta; ka të bëjë me kul-
tin e gurit,. që është mjaft i njohur ndër
shqiptarë. Sh. Gjeçovi thekson se “Beja
mbi gur qi bahej tue e mbajtë gurin në dorë,
kishte pasë kenë e randë e nder ma të shejt-
nueshmet ndër kavalete të lashta”. “Kjo bé
themelin e vet e kishte në nji besim të her-
shëm fort,… heret edhe sot përdoret e kanuni
i maleve tona e njef kët bé për të ligjshme
edhe të randë fort” (KLD, nyjet 89-93;
EZSH, f. 155-159, nenet 166, 167, 169,
170). Se sa kultik, i shejtnueshëm ishte
guri ndër shqiptarë e tregojnë këto për-
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caktime të Sh. Gjeçovit: “Guri tërhiekë
randë në atë jetë. Bindja e nderimi i
Shqyptarëve ndaj gurit janë të përhapura
nëpër të katër anët e shqypnisë, por sidoem-
os ndër malsi: (KLD, par. 537, 533-
534; DZSH, f. 158). Akoma shumë më
e rëndë është beja në “gurin e rrufesë”,
në “kokrrën e rejës” se vjen nga qielli e
për të gjuajtur keqbërësit (KLD, nyja
559), pra dhe beja me te është shumë e
rëndë për atë që e bën.

Në këto betime dokesore me rrënjë
të lashta e me kufijt gurë, është e dukshme
dhe prania e numrave të kultit: rreth gu-
rit të kufirit, si dëshmitarë 12 gurë futen
thellë në tokë, ose duke e përgjysmuar edhe
gjashtë; diku si dëshmitarë vihen 3 gurë:
edhe nëse dikush e luan natën kufirin
mbeten dëshmitarët në tokë. Për probleme
të rënda me sedie bëhen betime me 12
betarë a me 24: 12 të njehur e 12 të pan-
jehur. Pra në disa akte elementet e kultit
të numrave janë të dukshme.

Në vënie kufijsh të harruar a të pavënë
në kohë të shkuara, mes tokave a pyjeve
të dy familjeve, të dy fshatrave a dhenave
ose krahinave, pleqnari gjykues vinte në
sup një gur e një buc dheu duke i mbaj-
tur me dorë e me tjetrën dorë tregonte
shenjat ku duhej vënë kufiri. Me këta
betohej për drejtësi gjykimi e kjo ka të
bëjë me kultin e tokës, me besimin në
natyrën hyjnore të saj.

Para se të fillonte caktimin e kufijve
betohej me plis e gur në sup: “Për këtë gur
e dhé (ose për ket peshë), me të cilat e ngark-
ova vedin, për shka kam pasë ndie prej së parësh,
veset e kufijve janë kenë sikurse do tju diftoj
tash e, me sa ma merr mendja e shpirti, s’do
t’i randohem kurrnjanës lagje!”.

Ose: “Për ket peshë, e cila m’u randoftë
në atë jetë, njikëtu janë kenë shejat e vjetra
të kufijve, si më ka pasë kallxue tatëgjyshi
kur ishe camërdhok e bari dhizësh me te!”.
(EDZSH, f. 215-216, neni 251-253;
KLD, neni 245-247). Pra këto botime
kanë të bëjnë me kultin hyjnor të tokës,

çka flet për një doke juridike të lashtë.
Një doke shumë e lashtë e theksuar

nga botimet e Sh. Gjeçovit dhe nga
mbledhës të tjerë të së drejtës dokesore
shqiptare, janë kanunet e gjigantëve, pra
të fituarit e pronës me anën e peshës a të
forcës së mbinatyrshme. Gëziqi (Mirditë),
nga mospërdorimi për një kohë të gjatë i
së drejtës në Bjeshkën e Oroshit, e kish
humbur të drejtën. Mblidhen pleqtë te
rrënojat e kishës së Shën Lleshit në Mal të
Shejtë e vendosin se kush ta marrë një gur
të madh në krah e nëse mund të çojë
thellë në bjeshkë, do të rifitojë të drejtën
e Bjeshkës. Del bariu Kolë Prenga i Gëzi-
qit, e mban gurin dhe e çon deri te Hur-
dha e Lopëve në Fushat e Lugjve. Aty e
lëshon gurin në tokë, pin ujë me grreç e
vdes menjëherë. Kështu Gëziqi fitoi
përgjithmonë të drejtën e kullotjes së
bagëtive në këtë bjeshkë. Kjo ka ndodhë,
si e kanë shkruar disa eksplorues, më 1830
ose diçka më parë. Ka dhe të tjera fakte
interesante që me anë të forcës fitojnë të
drejta: njëri po pret dru a qereste në pyll
a mal të pronarëve të tjerë. Kapet duke
prerë: nëse është i fortë sa ta ngulë sopatën
në trung aq thellë sa pronarët a ruajtësit e
pyllit nuk janë të zotët ta shkulin, atëherë
ai jo vetëm që nuk dënohet për aktin e
kryer, por fiton dhe të drejtën e pronësisë
mbi atë mal, zabel a pyll; pra ka të drejtë
ta përdorë atë si gjithë pronarët e tjerë.
Edhe Kthellasit me anë të nguljes së
sopatës në trung të pishës, sa nuk mund
të shkulej me dorë nga kundërshtarët, fitu-
an të drejtën mbi Shollgjanë shumë kohë
më parë (EDZSH, f. 218-220, nenet,
258-261, shih dhe KLD, nenet 263-266).

Aty ku vendosnin tëbanat e verimit
në bjeshkë të përbashkët a tëbanat në vër-
ri të dimërimit, secili kishte të drejtë të
përvetësonte një copë tokë për kopësht,
arë a për pemë. Sasia e tokës caktohej me
pleqnarë e kështu: i zoti i tëbanës ulej
ndenjur e hidhte një gur me dorë të majtë
në të katër anët e në vendet ku binte guri
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vendosej kufiri i tokës e në vendin e për-
bashkët nuk kishte të drejtë më tepër. Edhe
kjo hyn në kanu vigajsh e do të jetë një
doke shumë e lashtë në këto norma të
ligjeve popullore.

Të tëra këto probleme e norma që u
shqyrtuan i çojnë rrënjët e kanunit shqiptar
thellë në lashtësi, si një popull autokton e
me tradita të herëshme sedentare.

Kjo e drejtë dokesore ka ardhë e gjallë
dhe e fuqishme deri në kohë të re, duke
qenë se kryente disa funksione sho-
qërore jetike në bashkësitë fshatare; ka
qenë një mjet i fuqishëm mbijetese të
këtij populli, e marrë brenda komple-
ksit kulturor të traditës. Në mungesë të
një shteti kombëtar për tërë trojet sh-
qiptare dhe i ligjeve përkatëse shtetërore
të kombit, ajo ishte një mjet mbrojtjeje
e lidhjesh krahinore e ndërkrahinore,
mjet i shprehjes së ndërgjegjes ko-
mbëtare, ligj për të vënë rregull në bash-
këjetesë fshatare e krahinore, i veprim-
tarisë atdhetare, i ruajtjes nga nëpërkëm-
bja prej të huajit; ka qenë mjet i kon-
firmimit të unitetit kombëtar. Por ajo
ka qenë dhe një mbështetëse e formave
tepër arkaike, mesjetare, patriarkale në jetën
e organizimin shoqëror të malësive.

Në përmbajtjen më thelbësore të in-
stituteve kryesore në tiparet më të mirë-
fillta vendëse, kjo e drejtë popullore ishte
e njëjtë si për malësitë e Shqipërisë së
Epërme, po ashtu dhe për Jugun (Labëri
etj.), pavarësisht nga ndryshime krahi-
nore: në “dialekte” e “të folme”, si mund të
themi, për të shfaqurit në variante të saj,
sipas kushteve të veçanta të jetesës në fs-
hatra a krahina të ndryshme: populli
thotë: Tym për shtëpi, doke për katund”.

Duhet theksuar se kjo e drejtë popu-
llore shprehte gjendjen e mendësitë e
njerëzve të lirë, krenarë, të panënsh-
trueshëm; dinjiteti e të drejtat e personit
ishin të një shkalle të admirueshme, por
gjithnjë në përputhje me nje botkuptim
mesjetar patriarkal ku zgjidhja e konflik-

teve bëhej me mjete të egra, shoqëruar me
ngjarje të dhimbëshme.

Këto norma ka kohë që kanë dalë nga
përdorimi i dobishëm. Kjo e drejtë është
një monument kulture në duar të studi-
uesve: të etnologëve, të juristëve, të
psikologëve, të sociologëve, të histori-
anëve. Në të vërejmë të kaluarën etnokul-
turore të këtij populli, po e tashmja ka
dalë nga e kaluara dhe e ardhmja do të
dalë nga e tashmja. E tashmja e bashkë-
sive njerëzore, si etnokulturë, nuk mund
të studiohet pa marrë dije të thella për të
kaluarën. Ndër të tjera këtë na e japin dhe
normat kanunore.

*
*     *

Kjo e drejtë dokesore është dëshmi e
aftësive krijuese të shqiptarëve në fushën
juridike, për të vënë rregull e ekuilibër
social me veti kombëtare, ashtu si ia
kërkuan praktika e rrethanat e jetës. Për
t’u vetëqeverisur, populli krijoi, ruajti e
zhvilloi ndër shekuj ligjet popullore të tij,
me natyrë krahinore, ndërkrahinore e
mbarë shqiptare.

Kompleksi i etnokulturës shqiptare e,
në të dhe e drejta dokesore shqiptare, du-
hen njohur në themel për të kuptuar se si
ka mbijetuar ky popull e ku i ka pasur
energjitë shpërthyese në kalimin përmes
dallgëve të egra të historisë. Lufta për
mbrojtjen e kulturës etnike ka qenë qën-
dresë për mbijetesë. Psika e njeriut të lirë
e liridashës, të panënshtrueshëm, krenar,
me ndjenja të theksuara të barazisë, të së
drejtës në bashkësitë e lira fshatare kanë
qenë burim i energjive shpërthyese për
progres shoqëror e kombëtar.

Disa mbijetoja të kanunit gjallojnë
diku-diku dhe sot dhe bëhen pengesë në
emancipimin shoqëror. Me norma doke-
sore mesjetare shoqëria bashkëkohore nuk
mund të ndërtohet e të ecë përpara. Në
hartimin e zbatimin e ligjeve moderne
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juristët doemos duhet të bazohen në ele-
mente të veçanta të së drejtës dokesore,
se ato shprehin psikën e prakticitetin e
popullit, urtinë e tij me ngjyra ko-
mbëtare e si trashëgimi e shekujve. Lig-
jet popullore, pra dhe Kanuni i Lekës,
janë pjesë e rëndësishme e historisë së

qytetërimit të shqiptarëve. Gjeçovit në
këtë vështrim i takon një meritë e
veçantë në nxjerrjen në dritë të këtyre
ligjeve popullore, në shpalosjen përpara
botës të këtyre vlerave të etnokulturës
shqiptare, si eksplorues, si etnolog, si
dijetar, si atdhetar.
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Hyrje

Globalizmi është një fenomen që
ndikon fuqishëm mbi kulturën e njerëzve
dhe identitetin e tyre. Individët gjith-
një e më shumë po ndërgjegjësohen rreth
diversitetit në pjesë të ndryshme të
botës, meqë janë shtuar udhëtimet e po
kapërcehen kufijtë kulturorë për shkaqe
të ndryshme, siç janë emigracioni, bi-
znesi ose shkollimi. Ndonëse me histori
të shkurtër, psikologjia i ka kushtuar një
vëmendje të madhe zhvillimit dhe vlerë-
simit të qasjeve metodologjike në stu-
dimin e sjelljes njerëzore. Të habit fakti
se sa pak vëmendje i është kushtuar rolit
të kulturës në të kuptuarit e sjelljes
njerëzore. Megjithatë, dhjetëvjeçarëve të
fundit, kërkuesit e kanë quajtur të
nevojshme të marrin në shqyrtim kul-
turën dhe etnicitetin. Kohëve të fundit
është treguar interes për nocionin “iden-
titet kulturor”, që është njohur si kon-
cept psikologjik. Kështu bëhen për-
pjekje për t’i parë lidhjet e identitetit
kulturor me format e tjera të identitetit
(etnik, kombëtar, dhe identitetit social).
Identiteti kulturor ka për qëllim të nd-
jekë zhvillimin individual të ndjenjës së

përkatësisë kulturore, kur individët jetojnë
në mjedise me tradita të ndryshme kul-
turore dhe ku i janë nënshtruar ndikimit
të përvojës së tyre mbi identitetin.

1. Përkufizimi i identitetit kulturor

Përkufizimi i identitetit kulturor ka
qenë një çështje kundërthënëse. Ndoshta
duke parë se si janë përkufizuar dy për-
bërësit e tij (identiteti e kultura), mund
të arrijmë në një përkufizim më të saktë të
tij. Për Duven-in (2001) identiteti është
“mënyra se si një person, duke njohur
pozicionin e tij përbrenda raportit social
e kulturor, ia del të kuptojë se kush është”
(In Deaux & Philogene, 2001: 257).

Kultura është përkufizuar si një tërë-
si idesh, vlerash e praktikash. Ajo shihet
si një shumësi skemash, si një sistem kup-
timesh e simbolesh, si një sindromë
bindjesh, normash, qëndrimesh e rolesh
dhe si një model vetëpërcaktimi, i përqen-
druar rreth një teme (Markus dhe Kitaja-
ma, 1991). Prandaj kultura përfshin gjithç-
ka që është karakteristike në mënyrën e
jetesës së një grupi të veçantë. Nigel Grant
pretendon se kultura jonë do të thotë
“mënyra si i bëjmë gjërat, çfarë gjërash
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bëjmë, dhe si mendojmë për to” (1997;
f.16). Ajo përfshin familjen, gjuhën, fenë,
mitet e folklorin, bindjet e vlerat, të cilat,
edhe kur janë pjesë e mjedisit imediat,
vazhdojnë të përftojnë elementet bazë
të asaj që përbën identitetin kulturor.
Duke marrë parasysh thellësinë dhe ko-
mpleksitetin e identitetit dhe të kul-
turës, është e kuptueshme përse identi-
teti kulturor mund të jetë një koncept i
errët, përkufizimi i të cilit është i vësh-
tirë e problematik.

Identiteti kulturor është në kontrast
me një kulturë tjetër dhe merr peshë në
kontaktin kulturor. Kur nuk ka kontakt
kulturor, ai mund të mbetet i panjohur
ose i paformuar për të tjerët që kultur-
alisht janë të ngjashëm (Grant, 1997:
f. 19), çka do të thotë se nuk mendojmë
rreth identitetit kulturor në jetën tonë
të përditshme, ngaqë ne ndërveprojmë
me individë që janë prej së njëjtës kul-
turë. Kur biem në kontakt me një kul-
turë tjetër, “identiteti kulturor del në
pah dhe e modulon vetveten në mënyra
të ndryshme, në varësi të faktit se me kë
ballafaqohemi” (Gomez - Estern, Medi-
na, and Amian, 2002).

Identiteti kulturor ka disa karakteris-
tika interesante. Njëra prej këtyre është kur
vetëpërkufizimi i identitetit kulturor
mund të dallojë nga përceptimi i të
tjerëve. Si shembull për këtë mund të
merren emigrantët filipinas e koreanë që
jetojnë në Shtetet e Bashkuara (Sussman,
2000; f. 358). Amerikanët u referohen
këtyre individëve si “amerikanë aziatikë”,
në një kohë që vetë emigrantët nuk e dinë
se çdo të thotë “amerikan aziatik”.

Një tjetër karakteristikë interesante e
identitetit kulturor është se ai është i
shumëfishtë. Sipas Hall, identitetet kul-
turore “kurrë nuk janë të vetme, por me
ndërtim të shumëfishtë falë diskurseve,
praktikave e pozicioneve të ndryshme që
shpesh kryqëzohen dhe janë antagoniste.
Ato përherë janë në një proces ndryshi-

mi e transformimi…” (1996; f. 4). Së
fundi, identiteti kulturor lind dhe merr
trajtë në mënyra të ndryshme në varësi
të faktit se me kë ballafaqohemi” (Go-
mez – Estern, et al., 2002).

Identiteti kulturor është ajo “që ne
jemi realisht dhe çfarë jemi bërë” (Hall,
1990; f. 51). Përkufizimi i Hall preten-
don se përveç shumë pikave të ngjashme,
ka edhe pika kritike të dallimeve të thella
e kuptimplote, që përbëjnë atë që ne jemi
realisht, ose të asaj që jemi bërë; është çësh-
tje si e të qenit dhe e asaj që jemi bërë;
prandaj, ai i takon së kaluarës, së tashmes
dhe së ardhmes. Ai shtonte se identiteti
kulturor nuk është një koncept statik. Për
të ne duhet të mendojmë si për “një
produkt që është gjithnjë në proces” (f.
53). Një tjetër përkufizim i identitetit
kulturor është dhënë prej Sussman
(2000), i cili e quan “si një element të
vetëkonceptimit kolektiv, që buron nga të
qenit anëtar i një grupi kulturor, por që
zotëron veti që e dallojnë nga identitetet
e kolektivave të tjera” (f. 356). Siç e kemi
parë, shumë autorë janë përpjekur të jap-
in një përkufizim të qartë të identitetit
kulturor dhe kanë arritur mjaft, sepse ky
koncept, nga ana e tij, të çon në teori.

Që ta përmbledhim, identiteti kul-
turor është përkufizuar: 1) si i ndërtuar
në raport me kulturën e të tjerëve; 2) si
i shumëfishtë; 3) si dinamik; 4) që del
në pah gjatë kontakteve kulturore, dhe
5) si fluid.

Zhvillimi i identitetit kulturor

Natyra dinamike e identitetit kul-
turor zgjon interes të madh në procesin
e zhvillimit të tij. Suarez - Orozco po-
hojnë se identiteti kulturor “është një
proces fluid dhe drejtohet kontekstual-
isht” (2003, f. 6). Filozofi Çarls Tejlor
(1994) pohonte se meqë identiteti ynë
është i formuar pjesërisht me anë të njo-
hjes ose mungesës së saj, shpesh nga
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mosnjohja e të tjerëve, një person ose
një grup njerëzish mund të pësojë dëm
real në qoftë se njerëzit ose shoqëria për-
reth reflekton mbi ta një imazh të kufi-
zuar, poshtërues ose përbuzës (Në
Suarez-Orozco, 2001; f.99). Suarez-
Orozco e përkufizojnë pasqyrën sociale
si një “ndjesi për vetveten të një perso-
ni që formohet thellësisht nga reflekti-
mi mbi të i të tjerëve” (f. 96). Një shem-
bull i kësaj keqnjohjeje është ai që u dha
në pjesën për imigrantët filipinas e ko-
reanë në SHBA. Kjo njohje e gabuar
mund të ketë ndikim më të madh mbi
identitetin, në qoftë se është reflektim i
të tjerëve që kanë peshë.

Gomez-Estern et al. (2002) propo-
zuan një perspektivë historiko-kulturore
për hulumtimin e identitetit kulturor,
sepse ai bazohet si në përvojën ashtu dhe
në historinë e kulturën e një grupi të
veçantë. Ata sugjeruan se identiteti kul-
turor krijohet nëpërmjet ndërveprimit
social, çka do të thotë se mekanizmi i
tij duhet hulumtuar në procesin social
me anë të të cilit janë krijuar. Së dyti,
autorët pretendojnë se koncepti është
ndërmjetësuar me mjete kulturore (sim-
bole, mite, gjuhë). Së fundi, ata erdhën
në përfundimin se identiteti kulturor
është “i vendosur dhe i lidhur me in-
stitucionet e praktikës dhe me aktivi-
tetin kulturor” (f.8). Edhe para kësaj,
Alvarez (1999) sugjeronte se identite-
tet kulturore zhvillohen njëra pas tjetrës
me pjesëmarrjen në praktikat historike
social-kulturore.

Përveç kësaj, ai propozoi dy plane
zhvillimi të identiteteve kulturore:
identitetet kulturore që zhvillohen në
aktivitete të caktuara (veprat - doings)
dhe në aktivitete simbolike (naracionet,
kujtesa sociale dhe burimet kulturore).
Gomez – Estern et al. dhe Alvarez er-
dhën në përfundimin se identiteti kul-
turor është një proces i përcaktuar në
mënyrë sociale. Prandaj, për ta kuptuar

atë, ne duhet të studiojmë sfondin so-
cial në të cilin ndodhin ato.

Identiteti dhe stili i përshtatjes

Teoricienët tradicionalë, si Childs
(1943) dhe Stonequist (1935) kujtojnë
se emigrantëve në Europë, të ndodhur nën
trysninë dykulturore, u takon ose të he-
dhin poshtë kulturën mbizotëruese (të
vendit pritës) e të mbeten kështu të
qarkuar nga kultura etnike, ose të asimilo-
hen në shoqërinë e re dhe të braktisin
grupin e vet etnik. Pikëpamjet e tyre ba-
zohen në një model drejtvizor, sipas të cilit
njëra kulturë nis aty ku mbaron tjetra. Më
vonë, Berry (1990) ndërtoi një model me
dy elementë të pavarur, të quajtur model
akulturimi, me të cilin, siç mendonte ai,
mund të përshkruhet pozita e pakicave
etnike. Modeli sugjeronte se pakicat ko-
mbëtare që do të ruajnë vlerat dhe tradi-
tat e kulturës së origjinës së tyre, por që
identifikohen me shoqërinë e re, duhet të
konsiderohen të integruara. Në qoftë se
një pakicë etnike nuk integrohet, atëherë
mendohet se është e asimiluar (përfshirje
e lartë në kulturën e shoqërisë së re dhe
ruajtje e pakët e traditave kulturore), e
veçuar (ruajtje në shkallë të lartë e kulturës
dhe identifikim i ulët me shoqërinë e re),
ose e margjinalizuar (ruajtje në shkallë të
ulët e kulturës, përfshirje po e ulët në sho-
qërinë e re). Megjithatë, ky model, ndonëse
më i dobishëm se modeli drejtvizor, ka
nevojë për përpunim të mëtejshëm.

Në një studim longitudinal të kohëve
të fundit në SHBA, Suarez - Orozco &
Suarez - Orozco (2001) sugjeron zhvil-
limin e tri stileve të identitetit: (1) “sh-
tegtimi etnik” (individët kultivojnë lidhje
me grupin e shumicës dhe i dobësojnë ato
me të kulturës së origjinës së tyre); (2)
“identitete kundërshtare” (individët zënë
pozicione ndaj kulturës mbizotëruese, dhe
e forcojnë sensin e përkatësisë në grupin e
tyre etnik); (3) “identitete transkulturore”
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(individët i përziejnë traditat e tyre me
kulturën e re dhe bëhen kompetentë si për
dy gjuhët, ashtu dhe për dy kulturat). Kjo
e fundit nuk kërkon që të zgjidhet njeri
identitet, por u lejon atyre të zhvillojnë
një identitet që përfshin tiparet e të dy
kulturave. Kulturat transkulturore për-
doren në mënyrë sinonimike me identite-
tet dykulturore dhe i bëjnë të aftë për t’u
futur në të dy sistemet kulturore, sipas
kërkesave të gjendjes. Kësaj aftësie La
Frambuaz (1998) i referohet si efikasitet
dykulturor, çka do të thotë besim ose bindje
se njeriu mund të jetojë plotësisht dhe në
një mënyrë të kënaqshme brenda dy gru-
peve pa e komprometuar kuptimin e iden-
titetit të vet kulturor.

Përveç kësaj, Grant informon se iden-
titetet e shumëfishta janë të rëndomta dhe
gjithnjë e më shumë shfaqen si të tilla.
Individët, madje grupe të tëra, mund të
veprojnë në më shumë se një kulturë, pa
u larguar plotësisht nga njëra ose tjetra.
Për shembull, kultura e shtëpisë mund të
shtrihet në botën e punës dhe gjithashtu
të përqafojë disa raporte shoqërore, duke
ia lënë arsimin vendit pritës. Gjëja krye-
sore është se është e mundur të jetosh në dy
kultura (ose më shumë) pa hedhur poshtë
njërën prej tyre dhe se mënyrat për ta bërë
këtë janë të ndryshme, në varësi të rretha-
nave të kulturës dhe anëtarëve të tyre.

Identiteti kulturor dhe ai etnik

Në literaturë, kërkuesit kanë hulum-
tuar mbivendosjen midis koncepteve. Kur
flasim për identitetin kulturor të një per-
soni, atëherë në mënyrë të pashmang-
shëm del në pah etniciteti ose identiteti
etnik i tij dhe kjo konsiderohet si çelësi
për të kuptuar identitetin e tij/e saj kul-
turor. Identiteti etnik është vetëdija për
etnicitetin tënd (Phinney, 1990,fq. 74).
Identiteti etnik është i rëndësishëm për
identitetin kulturor, sepse të dy ident-
itetet mbivendosen. Një person mund

të ketë një etnicitet, por shumë ident-
itete kulturore. Më vonë, Phinney dhe
kolegët sugjeruan se identiteti i fortë
etnik dhe njëjtësimi i fortë me shoqërinë
e re çon në një identitet dykulturor
(2001:fq.495). Interesimi për identite-
tin etnik dhe bikulturalizmin u vunë re
edhe në kërkimet e autores. Ajo bëri një
studim për të saktësuar identifikimin
dykulturor midis adoleshentëve afro-
amerikanë dhe amerikanëve me origjinë
meksikane, duke përdorur intervista
cilësore dhe pyetësorë (1997). Qëllimet
ishin: (1) të përcaktohej të kuptuarit
dhe angazhimi ndaj etnicitetit të vet
kundër kulturës mbizotëruese – domi-
nante; (2) të përcaktohej të kuptuarit e
të qenit dykulturor, të zbulohej qëndri-
mi ndaj kësaj, dhe (3) të identifiko-
heshin konfliktet që lidhen me bikul-
turalizmin. Është mjaft interesante të
shihet se kategoritë e Phinney për-
puthen me kërkimet mbi identitetin
kulturor. Kur diskutohet identiteti kul-
turor, individit i kërkohet të identifikojë
veten, çka e bën të reflektojë mbi kulturën
e origjinës dhe atë mbizotëruese. Në
mënyrë të pashmangshme njerëzit bëhen
të vetëdijshëm për etnicitetin e tyre.

Në një kumtesë të saj, Phinney
paraqet katër komponentë të zhvillimit
të identitetit etnik, që ajo i zbatoi edhe
për identitetin dykulturor. Ajo filloi me
“vetidentifikimin”, që i referohet epi-
tetit etnik që ai përdor për veten”. Men-
dohet se ky epitet (ose etiketim) i
vetvetes mund të jetë kompleks e të dal-
lohet nga etniciteti i origjinës. Së dyti,
përfshirja në jetën shoqërore dhe prak-
tikat kulturore përbëjnë një tregues in-
teresant. Shenja më e përgjithshme e
përfshirjes etnike është gjuha, miqësia,
organizimi social, feja, traditat kultur-
ore dhe politika. Së treti, vetidentifiki-
mi i identitetit etnik mund të dallojë
nga sensi i përkatësisë në grupin e
zgjedhur. Prandaj, trajtimi i ndjesisë së
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përkatësisë është i rëndësishëm. Përveç
sensit të përkatësisë, komponenti i katërt
u lejon njerëzve të kenë qëndrim nega-
tiv ose pozitiv ndaj grupit të vet ose atij
dominant. Ky komponent u jep indi-
vidëve rastin të bëjnë vlerësimin e mëte-
jshëm të dy kulturave.

Koncepti tjetër që ka zgjuar interes
është ai që Phinney e quan “përfshirje kul-
turore” dhe është identifikuar nga Suarez
- Orosco (2001) si “identitet performi-
mi”. Është menduar se pjesëmarrja në një
varg aktivitetesh etnike, si dhe në ato të
kulturës dominante e praktikat shoqërore
është një prej mënyrave më të përgjiths-
hme në të cilat realizohet identiteti kul-
turor. Me fjalë të tjera, njëra prej mënyrave
të realizimit të identitetit kulturor është
krahasimi i “kulturës tënde” me atë “dom-
inante”. Sipas Suarez – Orozco, kategoritë
mund të përdoren për të parë se si është
realizuar identiteti: gjuha (d.m.th. në cilën
gjuhë e ndien veten më komod një per-
son); kultura e miqve (d.m.th. cila është
kultura e miqve që e tërheq më së shum-
ti); çfarë feje praktikon dhe në ç’masë;
ushqimet, festat, dëfrimet e pëlqyera
(d.m.th. muzika, filmat dhe sportet).

Disa nga kërkimet e kohëve të fun-
dit, që kanë zgjuar interes, kanë trajtuar
dallimet gjinore në inkorporimin etnik.
Warikoo (2005) trajton identitetin gjinor
dhe etnik brenda brezit të dytë të indo-
karaibianëve, duke marrë për bazë parapël-
qimet e shijeve të tyre dhe vetafirmimin e
identitetit. Zbulimet e saj tregojnë se, si
të rinjtë, ashtu dhe të rejat indo - karai-
bienë kanë pësuar ndikime të shumta në
identitetet e tyre. Femrat ishin më
shumë të interesuara për veshjet e fil-
mat indianë, kurse djemtë shfaqën dis-
tancim nga identiteti indian.

Ky studim do të fokusohet në zhvil-
limin e identitetit kulturor të studentëve
shqiptarë në Itali e Angli me qasje histori-
ko - kulturore. Në të dy vendet kemi për-
voja e histori të ndryshme migrimesh dhe

në kapitullin e mëposhtëm do të diskuto-
hen studimet e bëra mbi imigrantët sh-
qiptarë, meqë studime të tilla mungojnë.

Problemi i hulumtimit dhe fokusi i
studimit

Duke përdorur idetë teorike të para-
qitura më sipër dhe informacionin fille-
star të background-it mbi mjedisin social
të studentëve shqiptarë, ky studim pro-
pozon të këqyret zhvillimi i identitetit të
tyre. Për të ekzaminuar si ngjashmëritë
ashtu dhe dallimet midis dy grupeve, të
katër komponentët e Phinney-it - vetiden-
tifikimi, përfshirja kulturore, sensi i për-
katësisë dhe qëndrimi vlerësues - do të
përdorën si kornizë e këtij studimi.

Qëllimi i studimit nuk është të masë
identitetin kulturor në vetvete (përse), por
të hulumtojë me detaje të përimta zhvil-
limin e identitetit kulturor të studentëve
shqiptarë që studiojnë në Itali dhe Angli.
Për të krahasuar përvojat e të dy grupev,e
u përdorën gjysmëstruktura të intervistave
të thelluara. Metodologjia cilësore u lejon-
te të intervistuarve të përcaktonin çësht-
jet, si dhe të bënin pohime për identite-
tin e tyre kulturor dhe ndjenjën e përkatë-
sisë. Metodologjia cilësore gjithashtu u
jepte zemër studentëve të bënin përsh-
krime bazuar në përvojat e tyre personale.

Në mënyrë më specifike, hulumtimi
synon të gjejë se në ç’masë e si ndikon mbi
zhvillimin e identitetit të tyre kulturor
përvoja e studentëve shqiptarë që stu-
diojnë në këto dy vende të ndryshme. U
parashikua se do të ketë dallime midis tyre
në procesin e zhvillimit të identitetit. “Pas-
qyrimi social” i Suarez – Orozco (2001)
dhe “ gjendja e aktiviteteve” të Gomez –
Esatern dhe al (2002) e mbështesin këtë
parashikim. Në mënyrë më specifike, u
mendua se studentët në Itali do të gjejnë
vështirësi më të mëdha në zhvillimin e
identitetit dykulturor, duke marrë para-
sysh faktin se imazhi i imigrantëve sh-
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qiptarë mendohet të jetë jo i pëlqyeshëm.
Në dallim me këtë, studentët shqiptarë në
Angli do të hasin në më pak vështirësi në
zhvillimin e identitetit të tyre dykultur-
or, meqë përvoja e tyre bazohet në një
mjedis më të ndryshëm.

2. Metodologjia
Pjesëmarrësit dhe përfshirja

Pjesëmarrës ishin 13 studentë univer-
sitarë shqiptarë që studiojnë në Itali (7
femra dhe 6 meshkuj) dhe 13 studentë
universitarë në Angli (7 femra dhe 6 mesh-
kuj). Pjesëmarrësit u përzgjodhën prej aty-
re që kanë lindur si shqiptarë duke i pasur
të dy prindërit pjesëtarë të të njëjtit grup
etnik si vetja e tyre. Janë përfshirë në stu-
dim vetëm ata studentë që kanë shkuar
me vizë në destinacionin e tyre të
përzgjedhur (Itali dhe Angli). Studentët
që kanë udhëtuar në këto vende në forma
të ndryshme (p.sh. si azilkërkues, refug-
jatë) janë përjashtuar, sepse qëllimet dhe
të drejtat e tyre mund të jenë të ndryshme
nga ato të studentëve që largohen nga
Shqipëria për qëllime studimi.

Mosha e pjesëmarrësve ishte midis 19
dhe 28 vjeç. Studentët e Anglisë vinin nga
Oxford University, Oxford Brookes Uni-
versity, Roehampton University, Teft Col-
lege dhe William’s College. Studentët në
Itali vinin nga Universiteti i Bergamos. Ata
studionin në fusha të ndryshme aka-
demike, siç janë shkenca e komunikimit,
drejtësia, biznesi, arkitektura, marrëdhëni-
et ndërkombëtare, financat, kultura e
politika dhe inxhinieria.

Shumica e studentëve në Angli
mbështeteshin financiarisht prej familjeve
të tyre, kurse shumica e studentëve të Ital-
isë vetëfinancoheshin duke bërë njëkohë-
sisht punë e studim. Dy studentë në Itali
dhe tre në Angli ishin me bursa të plota.
Studentët vinin nga qytete e qyteza të
ndryshme të Shqipërisë.

Të gjithë studentët pjesëmarrës u py-

etën mbi zhvillimin e identitetit të tyre
kulturor jashtë vendit. Për të hulumtuar
përvojën e tyre u përdor intervista e thel-
luar gjysmëstrukturore, që zgjaste rreth një
orë. Procedura u mbështet në udhëzimet
e Shoqatës Sociologjike të Britanisë. Kjo
procedurë qe miratuar nga Komiteti i
Etikës i Oxford Bookes University.

Intervistat u regjistruan në shirit dhe
u transkriptuan nga kërkuesi në të gjitha
detajet. Të gjitha intervistat u përdorën
për analiza dhe të gjithë shiritat u asgjësu-
an pas transkriptimit, në mënyrë që të
ruhej mirëbesimi.

Pyetjet e kërkimit u ndërtuan duke
kombinuar interesin personal dhe liter-
aturën mbi identitetin kulturor. Kërkimi
mbi identitetin kulturor është një temë
komplekse, çka kërkon që studentëve t’u
jepet kohë për t’u menduar e për të treguar
përvojën e tyre. Prandaj, u pa si më e për-
shtatshme që për këtë studim të bëhet më
mirë kërkimi cilësor se ai sasior. Për të ar-
ritur kualitetin në kërkimin cilësor, u për-
poqa të vendos marrëdhënie me ta para se
të bëja intervistën. Së pari, mora pjesë në
një takim të universitetit, para se të filloja
nga intervistimi. Rasti më dha dorë që të
bisedoja me shumicën e tyre. Së dyti,
pjesëmarrësit kishin mundësinë të bënin
pyetje para se të fillonte intervista e deri
sa ta ndienin veten të gatshëm.

Së pari, pjesëmarrësve iu kërkua të
jepnin disa informata demografike lidhur
me gjininë, moshën, vendlindjen, kohëzg-
jatjen e qëndrimit si studentë aty ku janë,
fushën që studionin dhe si ia dolën të stu-
dionin jashtë. Programi i intervistës qe
ndarë në pesë seksione: përshtatja dhe jeta
akademike, vetidentifikimi, përfshirja kultur-
ore, ndjenja e përkatësisë dhe qëndrimi vlerë-
sues. Seksioni i parë qe caktuar prej
kërkuesit për të ndihmuar në vendosjen e
marrëdhënieve me pjesëmarrësit e për të
marrë informata kontekstuale, hap krye-
sor ky për të bërë kërkime kualitative. Ky
seksion përfshinte pyetjet që kishin të bë-
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nin me mbresat e para që u kishte lënë
studentëve kultura e re, me arsyet që i kish-
in shtyrë të studionin jashtë dhe se cilat
gjëra u ishin dukur të vështira kur kishin
mbërritur për herë të parë në vendin pritës.

Seksionet kryesore u zhvilluan duke
u mbështetur në punimet e Phinney
(1988), Suarez – Orozco (2003) dhe
Gomez – Estern et al., (2002). Seksioni i
parë synonte të ekzaminonte vetidenti-
fikimin dhe identitetin kulturor të pjesë-
marrësve. Seksioni i dytë hulumtonte
mënyrat në të cilat çdo grup shfaqte përf-
shirjen e tij kulturore. Seksioni i tretë
ekzaminonte ndjesinë e përkatësisë së
pjesëmarrësve ndaj vendit të vet dhe atij
pritës. Seksioni i fundit çmonte qëndrimin
vlerësues të pjesëmarrësve ndaj identitetit
të tyre kulturor, bazuar në përvojën e tyre
si studentë në vend të huaj.

Zhvillimi i kornizës analitike për
analizën tematike

Vetidentifikimi: Përsa i përket vetiden-
tifikimit (kur bëhen hulumtime rreth
pyetjeve “çfarë është identiteti juaj” dhe
“cilës kulturë mendoni se i takoni” për
të dy grupet) dalin në pah tri nëntema:
“vetëm shqiptar” (studentët që e ndien-
in veten shqiptar dhe pretendonin se
janë të tillë), “shqiptar i ndikuar” (ata
që e ndienin vetën shqiptarë, por që
pohonin se kanë përqafuar vlera të kul-
turës së re) dhe “shqiptar i kombinuar”
(ata që e ndienin veten shqiptar e ital-
ian/anglez, si dhe e bënin veten pjesë të
një kulture të tretë, madje të katërt).

Meqenëse vetidentifikimi konsidero-
het si përbërës themelor në realizimin e
identitetit kulturor, u mendua se për anal-
izën janë me interes edhe dy pyetje të tjera.
Pyetja e parë ishte: “Ç’do të thotë për ju të
jeni student shqiptar në Itali/Angli?”. Kjo
nëntemë kishte të bënte me të qenit stu-
dent shqiptar në Itali/Angli. Këto ishin
nëntemat që dolën nga përgjigjet e tyre:

Punëtor i zellshëm/Fajësi mbijetese
(d.m.th. disa studentë mendojnë se të
jesh student jashtë vendit është punë e
vështirë dhe disa e ndiejnë të nevojshme
t’ua shpërblejnë prindërve për sakrificat
që ata bëjnë për ta);

Të shqetësuar për imazhin e të tjerëve
(lidhur me shqetësimet e diskriminimit);

Të barabartë me të huajt e tjerë
(d.m.th. “të jesh student i huaj në këtë
vend do të thotë…” P.21);

Krenar që jam shqiptar (d.m.th.
“Ndihem krenar që jam student sh-
qiptar” – P.26);

Detyrë kombëtare (disa studentë e ndie-
jnë si përgjegjësi të tyre të bëjnë figurë të
mirë për hir të Shqipërisë).

Së dyti, nëntema që del nga pyetja
“Si i shikojnë anglezët/italianët shqiptarët”.

Për modelin italian – Jo figurë e mirë,
më e mirë po të jesh student dhe figurë më
e mirë po të jesh femër. Në mënyrë të ng-
jashme, edhe sipas modelit anglez bën
figurë më të mirë po të jesh student.
Megjithatë, shumë studentë e ndiejnë
se opinionet për shqiptarët variojnë në
Angli. Disa mendojnë se është njësoj si
të jesh shqiptar ose i ndonjë kombi
tjetër, prandaj janë të barabartë me stu-
dentët e tjerë të jashtëm.

Por përgjigjet në pyetjen “A ka një
identitet shqiptar” ishin kuptimplote
(Gomez – Estern et al., 2002). Gomez-
Estern dhe kolegët (2002) bënë një stu-
dim mbi ekzistencën e një identiteti
andaluzian, duke krahasuar thëniet e
emigrantëve, joemigrantëve dhe emi-
grantëve të kthyer. Njëri nga zbulimet
e tyre mbi orientimin identitar sug-
jeronte se emigrantët kishin një orientim
identitar, çka do të thotë se bashkëbise-
duesi mbron ekzistencën e një tipari dal-
lues në një identitet kulturor (në këtë rast,
andaluzian). Përkundrazi, kur bashkëbise-
duesi mbron dhe shpërfill njëkohësisht
identitetin, atëherë ai i referohet një
identiteti dykuptimor/kundërthënës.
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Këto terma u përdorën për qëllimet
e këtij studimi, d.m.th. për të përcaktuar
përgjigjet e dhëna lidhur me ekzistencën
e identitetit shqiptar. Për më tepër, kur
një pjesëmarrës ka orientim identitar për
identitetin shqiptar, kjo do të thotë se
personi është i bindur për ekzistencën e
identitetit. Përveç kësaj, disa studentë
pohuan se identiteti shqiptar është i
gjallë në Shqipëri; kështu ata u katego-
rizuan në ‘identitar/i pranishëm në Sh-
qipëri’. Më tej, kur pjesëmarrësit ishin
të bindur për identitetin shqiptar, por
në të njëjtën kohë kritikonin shokët e
tyre pse nuk e ruanin identitetin jashtë
vendit, u grupuan në ‘Identitar/Kritik’.
Së fundi, duke pasur parasysh se përgjig-
jet mund të jenë të ndryshme, ne lamë
vend edhe për ‘Të tjerët”.

Përfshirja kulturore. Kategoria më e
rëndësishme e këti j  seksioni ishin
“miqtë”, ku pjesëmarrësit qenë tërhequr
më së shumti: ushqimi shqiptar, tradi-
tat shqiptare, gjuha e favorizuar si dhe
në se ata marrin pjesë në aktivitetet sh-
qiptare. Nënkategoria e miqve ku aderu-
an më së shumti ishin Shqiptar dhe Tjetër
(radha e kombësive), Vetëm shqiptar,
Shqiptar i kombinuar me italian ose an-
glez, në varësi të vendit. Në kategorinë
“ushqim i parapëlqyer”, parapëlqimet e
shprehura ishin shqiptare dhe italiane për
të dyja modelet, me përjashtim të një
të intervistuari  në Angli ,  që
parapëlqente ushqimin anglez. Kate-
goritë ‘traditat shqiptare’ dhe ‘aktivitetet
shqiptare’ ofronin përgjigjet e pjesëmar-
rësve me “Po” e “Jo”. Përgjigjet e tyre tre-
gohen në tabela, kurse përgjigjet shoqëro-
hen me numra që tregojnë se sa veta kanë
thënë po e sa jo. Së fundi, sa i përket “gju-
hës së parapëlqyer”, nënkategoritë ishin
italisht ose anglisht; shqip; dhe të dyja.

Ndjesia e përkatësisë. Si çelës i kësaj
teme u mor numri i  vizitave në
vendlindje, që pjesëmarrësit kishin bërë
dhe nëse kishin ndër mend të ktheheshin

në Shqipëri pas mbarimit të studimeve.
Të dhënat treguan se të gjithë studentët
e vizitojnë të paktën një herë në vit Sh-
qipërinë, kurse studentët e Anglisë deri
5 herë në vit. Përsa i përket kthimit në
Shqipëri pas mbarimit të studimeve, re-
zultuan tri nënkategori. Ata dhanë
përgjigje të ngjashme e pa ndonjë hezitim:
‘Po’; ‘Jo’; dhe ‘Jo, pa fituar përvojë pune’.

Qëndrimi vlerësues. Tema e fundit
kishte për qëllim të hulumtonte se sa
ishin krenarë pjesëmarrësit për faktin se
i përkisnin grupit etnik shqiptar. Së dyti,
ata u pyetën që të shpreheshin nëse të
qenit shqiptar në Itali ose Mbretërinë e
Bashkuar (MB) përbënte një avantazh
ose disavantazh. Në fund, ata u pyetën
nëse e ndienin se jeta e tyre dhe identi-
teti i tyre kulturor ishte prekur nga për-
voja e të qenit student jashtë vendit.

Kategoritë me emrin “krenaria kul-
turore” dolën se ishin Krenar, Ndryshe,
dhe Mirë (modeli i MB) dhe Jo shumë,
Mjaft dhe Krenar (modeli i Italisë). Së
dyti, të qeni shqiptar në MB dhe Itali
mund të jetë me avantazhe e me disa-
vantazhe. Kjo për disa arsye. Përgjigjja
për modelin e MB: avantzh (d.m.th. për
jetën akademike dhe karrierën e ardhs-
hme, për pranueshmërinë, paraqitjen e
një imazhi të mirë të Shqipërisë); disa-
vantzh (për të gjetur leje pune, për
reputacionin, për financat).

Modeli në Itali jep përgjigje të ng-
jashme për avantazhet e të qenit shqiptar
në Itali (d.m.th. për jetën akademike
dhe karrierën e ardhshme, për pranuesh-
mërinë). Në kundërshtim me këtë, dis-
avantazhet ishin si më poshtë: (përvoja
e racizmit, jeta sociale, gjetja e lejes së
punës dhe mungesa e përgatitjes para
hyrjes në universitet – disa kurrë nuk kish-
in përdorur kompjuter në Shqipëri, ose e
kishin patur të vështirë ta mësonin ital-
ishten para se të shkonin në Itali).

Temat, nëntemat dhe kategoritë e
paraqitura në seksionin e analizave (ka-
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pitulli 3) u mendua se kishin rëndësi
tejet të madhe për të kuptuar identite-
tin kulturor të studentëve shqiptarë në
të dyja vendet.

Fleksibiliteti i kërkuesit

Si kërkuese dhe si studente shqiptare
jashtë Shqipërisë për 6 vite, ndikova mbi
procesin e intervistimit duke krijuar një
plan intervistimi për çështjet dhe subjek-
tet që paraqitnin interes për mua, ose që i
kisha hasur gjatë qëndrimit jashtë vendit.
Përveç kësaj, duke qenë se e flas rrjedhs-
hëm si shqipen ashtu dhe anglishten, si
dhe duke qenë se e kuptoj italishten, isha
në gjendje t’i kuptoja më mirë studentët,
edhe në ato raste kur ata e ndienin nevojën
të shpreheshin në gjuhën që u vinte më
për shtat. Kjo mund të shpjegohet me
modelin e mëposhtëm. Kur një studente
u pyet se “A ekziston identiteti sh-
qiptar”, ajo u përgjigj në italishte pa
kurrfarë ngurrimi” “Tutto il mondo e
un paese” (“E gjithë bota është një fs-
hat”). Aty për aty më erdhi të qeshja
dhe i thashë se nuk ishte nevoja të shpje-
gohej ose ta përkthente pohimin e saj.

Para se të filloja intervistat me ta,
kisha krijuar marrëdhënie mirëbesimi.
Kjo bëri që të anketuarit të merrnin pjesë
dhe t’i përfundonin me sukses interv-
istat. E ndieja se në përgjigjet e tyre ata
ishin të hapur e të ndershëm.

3. Analiza

Siç u tha edhe më lart, korniza anali-
tike bazohet në katër komponentë dhe ata
do të paraqiten në përshtatje me planin e
intervistës. Çdo temë analizohet në
mënyrë tematike veç e veç për të dy gru-
pet, në përputhje me nëntemat dhe
nënkategoritë, pastaj vazhdon me dis-
kutimin për temën si një e tërë, duke kra-
hasuar ngjashmëritë dhe dallimet midis
grupeve. Citatet ilustruese përdoren për

të mbështetur analizën e çdo teme. Sh-
tojca 2 jep versionin e plotë të klasifikim-
it tematik dhe citatet e seksionit të të
dhënave mbi vetidentifikimin, me që janë
thelbësore për këtë studim.

Vetidentifikimi. Duke ndjekur ko-
rnizën analitike të përvijuar në kapitullin
e mëparshëm, analiza tematike e vetiden-
tifikimt shqyrton: 1) pohimet mbi iden-
titetin kulturor dhe përkatësinë kulturore;
2) domethënien e të qenit student sh-
qiptar në Itali dhe MB; 3) imazhi i sh-
qiptarëve në Itali e MB; dhe 4) pohimet
mbi ekzistencën e identitetit shqiptar.

Pohimi mbi identitetin kulturor dhe për-
katësinë kulturore. Nga seksioni i të dhënave
lidhur me vetidentifikimin dalin tri nënte-
ma dhe ato janë të shpërndara në mënyrë
të ngjashme në të dyja vendet. Përveç
njërit, të gjithë pjesëmarrësit shpërfaqën
vetidentifikimin shqiptar. Megjithatë,
rreth kësaj ata flisnin në mënyra të ndry-
shme. Siç është paraqitur në kategoritë,
disa pretendonin se janë vetëm shqiptarë
(5) dhe pjesa më e madhe e pjesëmarrësve
(20) flisnin rreth ndryshimeve në identi-
tetin e tyre shqiptar (të ndikuar ose në
kombinim). Vetëm një e anketuar u
shënua nën “Tjetër”më që deklaroi:

“Nuk shoh dallime të mëdha me te
tjerët, kështu që e konsideroj veten më
shumë si një italiane…(Pjesëmarrësi 12).
Kur u pyet “ç’identitet kulturor keni”, ajo
pohoi: “Mendoj se kam më shumë ident-
itet italian. Këtu vërtet e kam gjetur mirë
veten dhe këtu ndihem më e plotë”.

Kuptimi i të qenit student shqiptar në
Itali dhe në Mbretërinë e Bashkuar. Sikundër
tregohet në tabelën e mëposhtme,
nëntemat kryesore që pasqyrojnë kup-
timin e të qenit student shqiptar në Itali
dhe MB janë: 1) i zellshëm/përpjekje
mbijetese; 2) i shqetësuar me imazhin e
tjetrit; 3) i barabartë me të huajt e tjerë;
4) krenar që është shqiptar; dhe 5) detyrë
etnike. Që të dyja grupet bënë pohime të
ngjashme. Ajo që bie në sy është fakti se
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pothuaj gjysma e studentëve shqiptarë në
MB e ndienin se të jesh student shqiptar
në MB është njësoj si të jesh student i
çfarëdo kombësie tjetër. Nga ana tjetër,
studentët në Itali jo rrallë e shoqëronin
kuptimin e të qenit student shqiptar me
një rol etnik që synon përçimin e një
imazhi më të mirë të Shqipërisë.

Imazhi i shqiptarëve në Itali dhe MB.
Pyetja që iu bë të anketuarve lidhur me
imazhin e shqiptarëve në të dyja vendet
ishte: “Si duken shqiptarët në sytë e an-
glezëve dhe italianëve”. Pohimet e më-
poshtme mendohet se janë përfaqësuese
për secilin grup.

Imazhi - modeli i italian:
Jo i mirë: “Ata nuk flasin mirë për ne.

Thellë-thellë, ata nuk duan të ndërrojnë
mendim për ne” (P.3). “Në fillim, kanë
opinion shumë të keq, meqë nisen nga një
ide e keqe; ata na gjykojnë dhe mendojnë
se të gjithë ne jemi mafiozë e hajdutë. Po
kur na njohin, ndryshojnë mendim.” (P.6)

Më mirë të jesh student: “Vërtet
imazhi ynë nuk është i mirë. Por ai përmirë-
sohet kur u themi se jemi studentë”.

Më mirë të jesh femër: “Mendoj se
na shohin si njerëz krenarë. Megjithatë,
perceptimi që kanë për femrat shqiptare

dallon nga ai për meshkuj. Mendoj se ndaj
meshkujve shqiptarë, italianët janë racistë.
Ata nuk i shohin si studentë; ata i shohin
si njerëz që merren edhe me aktivitete të
tjera të këqija. Sipas gjykimit tim, vajzat
pranohen dhe trajtohen më mirë se
djemtë. (P.12)

Imazhi - modeli i MB:
Të ndryshme: “Kam takuar njerëz të

ndryshëm, ka prej tyre që i njohin sh-
qiptarët, ka që nuk i njohin. Nuk mund t’i
përgjithësoj... Asnjeri nuk është sjellë keq
me mua kur i kam thënë se jam shqiptar”.

Më mirë të jesh student: “…Varet se
kush i njeh dhe ç’perceptim ka për sh-
qiptarët. Sepse, pikësëpari, kemi të bëjmë
me leximin e gazetave (të cilat shkruajnë me
bollëk për prostitucionin) dhe me publikun.
Mendoj se ky është burimi i njohurive të
tyre. Por, po të njihnin njerëz si ne studentët,
ata do të mendonin ndryshe” (P. 17)

Të barabartë me studentët e huaj:
“Unë mendoj se ata na shohin si çdo grup
tjetër të huaj. Nuk jemi me damkë si në
Greqi, ku mendojnë se shqiptarët janë të
këqij për bëmat e tyre.” (P. 19).

Sikundër shihet nga pohimet e më-
sipërme, imazhi i shqiptarëve në Itali ësh-
të më i keq se në MB, sepse ata i përshkru-

Tabela 1: Përgjigje mbi kuptimin e te qenit student shqiptar ne Itali dhe MB

Krenari kulturore Nëntema Shembuj (pjesëmarrës nr.)

Mbretëri e Bashkuar Krenar x5 “Shkëlqyeshëm, nuk e kam problem. Unë
ndihem krenar qe jam nga vendi im…(P.15)

Ndryshe x3 “Më bën të ndihem ndryshe nga njerëzit e tjerë
qe s’i përkasin këtij grupi” (P. 16)

Mirë x5 “It makes me feel good” (P. 25)
Itali Krenar x4 “Shumë krenar! Thjesht shpresoj që gjerat të

bëjnë progres në Shqipëri” (P. 8)
Jo mirë x4 “…Mendoj se nuk u ndjeva mirë kur ndjeva

racizmin këtu, kur u prezantova si shqiptar…” (P. 3)
Mirë x5 “Shumë mirë…” (P. 7)

* (x-nr i studentëve);
Shënim: Pjesëmarrësit nr 1-13 janë të intervistuarit n  Itali, kurse 14 -26 në MB.
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ajnë shqiptarët me fraza ose terma nega-
tive (fjala vjen: nuk është i mirë; sh-
qiptarët shoqërohen me kriminelë, ma-
fiozë e hajdutë; imazhi është i
tmerrshëm). Kurse imazhi i shqiptarëve
në MB, nisur nga sa thonë studentët,
nuk mund të jetë i përcaktuar (shumë
prej tyre pohuan “kjo gjë varion” ose
“kjo varet”), por sidoqoftë nuk është “i
tmerrshëm”. Madje ata mendojnë se
imazhi i shqiptarëve në këtë vend nuk
ndryshonte nga ai i të huajve të tjerë, ko-
ment ky që nuk u bë nga ndonjë prej stu-
dentëve në Itali. Në të dy vendet imazhi i
studentëve është më i mirë se ai i imi-

grantëve. Në Itali, në ndryshim nga MB,
shqiptarët meshkuj përballen me qën-
drime stereotipike më shumë se femrat.

A ka identitet shqiptar?

Mbi 80 për qind e pjesëmarrësve ish-
in të bindur se ka një identitet shqiptar.
Studentët në MB dhanë opinionet e tyre
mbi çështjen e identitetit. Tre prej tyre
pretendonin se identiteti ishte më i gjallë
në Shqipëri, nga del sugjerimi se identitet
të pastër mund të gjesh vetëm në Sh-
qipëri., kurse jashtë saj ky identitet do të
pësojë ndikime. Njëri prej pjesëmarrësve

Tabela 2: Përgjigje mbi ekzistencën e identitetit shqiptar

Tema

Identitar

Identitar/
Kritik

Identitar/ I
pranishëm
në Shqipëri

Ambiciozë/
kontradiktorë;
neglizhojnë
ekzistencën e
identitetit
Tjetër

Itali

*x8 (Pjesëmar-
rësit nr. 1, 5, 6,
8, 11, 12, 13)
x 3 (2, 4, 10)

-

x 1 (9)

x 1 (3)

MB

x7 (15, 20, 21,
22, 24, 25, 26)

x 1 (14)

x 3 (16, 17, 23)

x 1 (19)

-

Shembuj (Pjesëmarrës nr.)

"Sigurisht që ka qënë dhe gjithmonëë do të
jetë. Ne jemi ndryshe nga vendet e tjera"
(P.11)
" Patjetër qe ka një identitet shqiptar. Por
studentet këtu... jo. Ne nuk prezantojmë
një identitet shqiptar. Është brenda
prindërve tanë, por jo te ne. Te ne është
ndryshe. Ne nuk jemi të bashkuar në
Bergamo. Jemi të ndarëe!" (P. 2)
" Po, por unë mendoj qe identiteti shqiptar
lidhet me kohen qe njerëzit shpenzuan ne
Shqipëri. Ne gjejmë gjera te përbashkëta
kur ulemi se bashku, pra duhet te ketë një
identitet shqiptar, që është ndryshe nga
vendet e tjera" (P. 16)
"Jo, është zhdukur kohe me pare, por fale
Zotit, disa e kane ruajtur." (P. 9)

"Jam kundër çdo krenarie kombëtare. Për
mua, Tutto il mondo e un paese/ E gjithë
bota është një vend. Ishte koincidence qe u
linda ne Shqipëri, por do te kisha ndjere te
njëjtën krenari po te kisha lindur diku
tjetër…" (P. 3)
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ishte i bindur se ka identitet shqiptar dhe
këtë bindje e mbështeste bazuar në kra-
hasimet e dallimet e dy kulturave, si dhe
përvojën personale (lidhjet familjare,
edukimi, dhe jeta sociale). Në mënyrë të
ngjashme, 8 nga 13 pjesëmarrësit në Itali
pretendonin se ishin të bindur që ka një
identitet shqiptar. Përveç kësaj, 3 prej tyre
pohuan se ishin kritikë ndaj shokëve të
tyre shqiptarë, ngaqë jo gjithmonë e
shfaqnin identitetin e tyre shqiptar dhe
se u mungonte bashkimi, madje se disa
prej tyre ishin “italianizuar”. Njeri prej
studentëve mendonte se ka humbur
identiteti shqiptar, por që është i pran-
ishëm vetëm në pak njerëz. Së fundi, në
kategorinë “Tjetër”, pjesëmarrësi nr. 3
pohoi pa ngurrim se ai ishte kundër çdo
krenarie kombëtare, pra ekzistenca e saj
nuk ishte e rëndësishme.

Diskutim: Vetidentifikimi

Qëllimi i studimit ishte të hulumto-
hej se si përvoja e studentëve shqiptarë që
studionin në Itali e MB ndikon në mënyra
të ndryshme mbi zhvillimin e identitetit
të tyre kulturor dhe në ç’masë ndryshojnë
këto përvoja. Gjatë shqyrtimit të raporti-
meve të tyre, del qartë se për pyetjen lidhur
me identitetin dhe përkatësinë e tyre kul-
turore të dy grupet iu referuan përvojës së
tyre si studentë. Kjo nxori në pah ngjash-
mëritë dhe dallimet midis dy kulturave dhe
mënyrën si e shihnin studentët veten e tyre
midis këtyre dy kulturave. Prandaj, ata e
ndërtonin identitetin e tyre kulturor gjith-
një duke e krahasuar vendin e tyre me ven-
din ku emigruan. Emocione të forta e sho-
qëronin këtë subjektivitet të shprehur në
fjalët “Ngado që ta shikosh, unë mbetëm sh-
qiptar”. Në seksionin e parë dolën tri tema
kryesore për vetidentifikimin: “vetëm sh-
qiptar”, “shqiptar i ndikuar” dhe “shqiptar
i kombinuar”. Kategoria “Tjetër” u krijua
meqë ishte një pjesëmarrës që e ndiente vet-
en se i përkiste kulturës së vendit pritës.

Studentët e klasifikuar si “shqiptarë
të ndikuar” dhe “shqiptarë të kombinu-
ar” tregonin qartë se identiteti i tyre është
në ndryshim e sipër, sepse ata janë duke u
integruar në kulturën pranuese. Po t’i ref-
erohemi literaturës, del qartë se këta stu-
dentë janë duke zhvilluar identitete dykul-
turore ose, siç i përkufizon ata Suarez –
Orosco, identitete transkulturore. Është
mjaft interesante të shohësh se këto rezu-
ltate vërtetojnë më tej se identitetet janë
fluide, çka i bën ato hibride e të shumëfish-
ta. Jo vetëm kaq, këto identitete nuk janë
krijuar për shkak konfliktesh, por kanë
përqafuar jo vetëm vlerat e kulturës pran-
uese, por edhe të kulturave të tjera që janë
të pranishme në kulturën e vendit pritës.

Kuptimi i të qenit student shqiptar
në Itali dhe imazhi i shqiptarëve në
përgjithësi në Itali nuk është i barasvler-
shëm me kuptimin e imazhit të zbuluar
nga studentët në MB. Transkriptet tregojnë
se studentët në MB e perceptojnë veten e
tyre si të barabartë me studentët e tjerë të
huaj dhe që ky imazh është persistent me
imazhin e shqiptarëve në MB në përgjithë-
si. Nga ana tjetër, studentët në Itali ishin
të shqetësuar rreth kuptimit të të qenit
student shqiptar. Të dy grupet ishin të
ngjashëm, kur këtë kuptim e lidhnin me
krenarinë. Përveç kësaj, imazhi që sh-
qiptarët kishin në Itali projektohej si jo i
mire. Megjithatë ky imazh ishte më i mirë
për femrat. Kjo mund të shpjegojë faktin
përse studentët në Itali e ndienin se duhej
të luanin një rol kombëtar. Shumë prej
tyre thoshin se duhej ta ndryshonin këtë
imazh që, sipas studentëve, ishte krijuar
gjatë emigrimeve masive të popullatës sh-
qiptare për në Itali dhe mënyra se si kjo
gjë ishte trajtuar në media gjatë dh-
jetëvjeçarit të fundit të shek. 20

Në kundërshtim me këtë, imazhi i
shqiptarëve në Angli tregon për një mod-
el më pozitiv. Studentët besonin se men-
dimet e anglezëve lidhur me këtë çështje
ndryshonin. Siç parashikohej, për shkak
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diversiteti të grupeve të ndryshme në MB,
disa prej tyre pretendonin se imazhi i tyre
nuk ndryshonte prej imazhit të grupeve
të huaja dhe se perceptoheshin si të bara-
bartë me të tjerët. Kjo mund të ketë kon-
tribuar në zhvillimin e identitetit të tyre
hibrid. Përveç kësaj, një temë e përfshirë
në imazhin e shqiptarëve brenda vendit si
objekt studimi, ishte e ngjashme. Që të
dyja grupet raportonin se imazhi i stu-
dentëve shqiptarë ishte më i mirë se ai i
emigrantëve shqiptarë.

Opinioni mbi ekzistencën e një iden-
titeti shqiptar nxori rezultate interesante.
Njëzet e dy nga 25 studentët, të cilëve iu
bë pyetja “A ekziston identiteti shqiptar”
u përgjigjën se ata ishin të bindur se ekz-
istonte, kurse 3 prej tyre, që studionin
në Itali, ishin kritikë ndaj atyre që nuk
e ruanin këtë identitet jashtë vendit.
Përveç kësaj, 3 studentë (të vendosur në
MB) jepnin orientime identitare për këtë
çështje, duke theksuar se identiteti sh-
qiptar ishte më i gjallë në Shqipëri dhe
se jashtë saj nuk ishte aq autentik.

Siç pritej, fakti që të dy grupet ndi-
heshin etnikisht krenarë dhe që e ruanin
identitetin shqiptar, përputhet me arsyen
se shumica e tyre janë lindur e rritur në
Shqipëri deri në moshën 16-17 vjeçare.

Identiteti i tyre etnik së toku me zhvil-
limin e identitetit kulturor të tyre si stu-
dentë në vend të huaj e nxjerr si të vjetru-
ar nocionin e identitetit unitar dhe
mbështet në normën gjithnjë në rritje
të identiteteve hibride.

Përfshirja kulturore

Tabela e mëposhtme është një përm-
bledhje e përgjigjeve të dhëna nga dy
grupet e studentëve përkitazi me përf-
shirjen e tyre kulturore. Të pesë kate-
goritë: miqtë, ushqimi, traditat sh-
qiptare, gjuha dhe aktivitetet shqiptare
mendohet të jenë më të rëndësishmet.

Në qoftë se shqyrtojmë çdo grup të
kategorive, del qartë se studentët shqiptarë
në MB shoqërohen me miq të vendit të
tyre, me anglezë, si dhe me ata të kultur-
ave të tjera. Këta studentë pëlqejnë më
shumë gjellët shqiptare se ato angleze dhe
praktikojnë traditat e vendit të tyre (lidh-
jet familjare, mikpritja, besnikëria dhe re-
spekti për të moshuarit). Ata ndihen mirë
në të dyja gjuhët (anglishten dhe sh-
qipen); megjithatë pesë prej tyre deklaru-
an se parapëlqenin anglishten, kur bëhet
fjalë për termat akademikë, sepse ata po
studionin në universitetet angleze, të cilët

Tabela 3: Përfshirja kulturore e të dyja grupeve në këto kategori

Përfshirja
kulturore

MB

Itali

Miqtë

1. Shqiptare &
Të tjerë x9*
2. Të tjerë x2
3. Shqiptare &
Angleze x2
1. Shqiptare s
& Të tjerë x 6
2. Shqiptare x3
3. Shqiptare &
Italian x 4

Ushqimi

Shqiptare x10

Italian x2
Anglez x1

Shqiptare x5

Italian x8

Traditat shq.

PO x 12

JO x  1

PO x 6

JO x 7

Gjuha

Shqipex2

Anglishtx5
Të dyja x6

Shqipe x2

Italiane x4
Të dyja x7

Aktivitete shq.

PO x 9

JO x 4

PO x 5

JO x 8
JO mjaftueshëm
x 4
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kërkojnë përdorimin e gjuhës angleze. Së
fundi, këta studentë jo vetëm që ishin
përfshirë në aktivitete shqiptare, por ata
ndihmonin edhe në mbarëvajtjen e sho-
qatave që organizojnë aktivitete të tilla.

Krahasuar me studentët në MB, stu-
dentët në Itali gjithashtu shoqëroheshin
me të njohur shqiptarë si dhe me italianë
e studentë të nacionaliteteve të tjera. Ata
pëlqenin më shumë ushqimin italian se
sa atë shqiptar. Përveç kësaj, më pak se
gjysma e tyre pohuan se ndiqnin tradi-
tat shqiptare dhe se parapëlqenin të dyja
gjuhët gjatë komunikimit. Ndryshe nga
studentët në MB, ata nuk përfshiheshin
në aktivitetet e shqiptarëve, me që nuk
kishte shoqata në Bergamo.

Diskutim

Alvarez (1999) thekson se identite-
tet kulturore zhvillohen së bashku me
pjesëmarrjen në praktikat social-kulturore
me rrënjë në histori. Ai përcaktoi dy plane
zhvillimi të identiteteve kulturore dhe
pretendonte se ato zhvillohen në aktiv-
itete të konsoliduara (veprime) dhe sim-
bolike (narracioni, kujtesa sociale dhe
burimet kulturore).

Ne vumë re se studentët shqiptarë në
MB dukeshin si një grup i integruar, që
sillnin me vete traditat e vendit të tyre.
Përveç kësaj, ata shfaqnin dëshirën për të
drejtuar shoqatat studentore shqiptare
dhe të organizonin aktivitete. Në sek-
sionin e mëparshëm, në njërën nga temat
u pa se studentët shqiptarë nuk e ndie-
nin veten si të ndryshëm nga të huajt e
tjerë dhe këtë e manifestonin duke u
vënë shoqatave emrin e kombit të tyre
(p.sh. “Zgjimi studentor”).

Megjithatë, studentët shqiptarë në
MB kishin më shumë mundësi të përfshi-
heshin në aktivitete shqiptare se sa studentët
në Itali, sepse këta të fundit pretendonin se
nuk përfshiheshin në aktivitete shqiptare
meqë thjesht ato nuk ekzistonin.

Një çështje tjetër shumë e rëndë-
sishme është se studentët në MB i ruanin
traditat e tyre më shumë se ata në Itali.
Duka marrë parasysh imazhin e sh-
qiptarëve të paraqitur prej të anketuarve
si “jo i mirë”, ka të ngjarë që po të
mbaheshin gjallë këto tradita, studentët
mund ta ndienin veten të shpërfillur ose
pak të çmuar prej italianëve.

Në kategorinë e ushqimit, të dyja
grupet ndiqnin të njëjtin model, pra e
pëlqenin si ushqimin italian ashtu edhe
atë shqiptar (jo anglez), me fjalë të tjera
vlerësonin faktin se vinin prej një vendi
me kuzhinë mesdhetare.

Ndjenja e përkatësisë

Vizita në Shqipëri. Të anketuarit që
studiojnë në dy vendet që përmendëm
pohuan se ata e vizitonin shtëpinë të pak-
tën një herë në vit, kurse ata të MB më
shumë, deri në 5 herë në vit. Të dy grupet
pohuan se po të kishin mundësi, këto viz-
ita do t’i bënin më të shpeshta.

Kthimi në Shqipëri. Kur u pyetën nëse
kishin ndër mend të ktheheshin një ditë
në Shqipëri, përgjigjet e studentëve që stu-
diojnë në Angli ishin të ndryshme. Tetë
nga 13 prej tyre u përgjigjën me “po”,
kurse 3 prej tyre do të dëshironin të fito-
nin një përvojë pune para se të ktheheshin.
Njëri prej tyre u përgjigj me “ndoshta”,
ndërsa katër prej tyre pa kurrfarë ngurri-
mi thanë “jo”. Të anketuarit në Itali u
përgjigjen ndryshe. Dhjetë nga 13 thanë
“jo”. Pesë prej tyre nxirrnin si shkak
nevojën për të marrë përvojë pune.
Vetëm 3 nga studentët në Itali thanë
“po”. Dhe dëshironin të jepnin ndih-
mesën e tyre akademike në Shqipëri.

Diskutim

Mendohet se vizitat e rregullta në
vendlindje – jetesa transnacionale – lehtë-
son ruajtjen e kulturës prindërore (Lev-
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itt, 1996). Kjo mund të jetë një arsye tjetër
pse pothuaj të gjithë pjesëmarrësit e ndie-
nin veten ende shqiptarë. Të dhënat tre-
gonin se studentët në Angli janë të prirur
më shumë ta vizitojnë vendin e tyre se sa
ata në Itali, ndonëse Italia është më afër.
Është interesante të thuhet se vetëm 3 nga
13 studentët në MB krahas studimit edhe
punojnë, ndërsa në Itali, 11 nga 13 prej
tyre punojnë për të mbajtur veten. Ky
mund të jetë një faktor që u bën të mun-
dur udhëtimin në Shqipëri, së pari sepse
ai mund të jetë i shtrenjtë, së dyti sepse të
kesh një punë mund të kërkojë angazhime,
prandaj jo gjithmonë është e lehtë të kër-
kosh leje për t’u larguar.

Të dhënat gjithashtu zbulojnë se stu-
dentët që studiojnë në MB ishin më pozi-
tivë lidhur me kthimin për të dhënë ndi-
hmesën e tyre. Kjo mund të vijë nga fakti
se sistemi i arsimit ka një reputacion të
lartë, studentët shqiptarë mund ta ndie-
jnë se po u kthyen në vendlindje, do të
çmohen nga institucionet shqiptare. Siç
u tha edhe më lart, këta studentë e kanë
ndjerë se janë pritur e vlerësuar meqë kanë
qenë jashtë Shqipërisë, sepse një shqiptar
në MB, sipas këtij modeli, ishte i barabar-
të me çdo të huaj tjetër. Imazhi i projek-
tuar nga shoqëria angleze mund të jetë një
kontribut i çmueshëm, që mund të ketë
mëkuar te këta studentë ndjenjën se është
mirë të jesh shqiptar dhe se kthimi në
Shqipëri nuk mund të jetë një gjë e keqe.

Qëndrimi vlerësues mbi ndjenjën ndaj
përkatësisë në grupin etnik shqiptar

Krenaria kulturore e studentëve sh-
qiptarë në Itali dhe Mbretërinë e Bashkuar.
Pyetjes “Si ndiheni si pjesëtar i grupit et-
nik shqiptar?”, të dy grupet iu përgjigjen
se ndiheshin krenarë për këtë (pesë stu-
dentë në MB dhe katër në Itali) dhe
përgjithësisht e ndienin veten mirë (5 në
MB dhe 5 në Itali). Tre nga studentët e
modelit anglez e ndienin se ishin “ndry-

she” në krahasim me ndonjë grup tjetër
etnik. Ndërkaq, kategoria e fundit e stu-
dentëve në Itali e ndiente veten “jo fort
mirë” për shkak se i takonin grupit etnik
shqiptar dhe këtë e ndienin kur përball-
eshin me racizmin në Itali.

Avantazhet e të qenit shqiptar në Itali
dhe MB. Të dy grupet pohojnë se të qenit
student shqiptar në Itali dhe MB ndih-
mon jetën e tyre akademike si dhe për
përgatitjen e karrierës së tyre në të ardh-
men. Përveç kësaj, të anketuarit preten-
donin se ata nuk e kishin marrë si të
mirëqenë aksesin në ujë, drita dhe in-
frastrukturë. Së fundi, njeri prej stu-
dentëve në MB e shihte si të dobishme
praninë e tij atje, sepse kështu do bënte
një figure të mirë si shqiptar.

Disavantzhet e të qenit shqiptar në Itali
dhe MB. Përgjigjet lidhur me disavan-
tazhet e të qenit shqiptar në Itali e MB
nxorën ne pah faktin që studentët në MB
pretendonin se po të jesh imigrant ose për
shkak të reputacionit të shqiptarëve a për
shkaqe financiare, kjo përbën disavan-
tazh. Të dy grupet e ndienin se sh-
qiptarët ishin të dëmtuar, po të kërko-
nin leje pune në të dyja vendet, meqë
Shqipëria nuk është ende pjesë e Bash-
kimit Europian. Veç kësaj, për një të
tretën e modelit të Italisë përballimi me
racizmin përbën disavantazh. Për më
tepër, njëri prej studentëve e ndiente se
jeta sociale në Itali nuk kishte ndonjë
veçori për t’u shënuar. Së fundi, dy prej
tyre u përgjigjen se studentët shqiptarë
në Itali kishin udhëtuar atje të papër-
gatitur plotësisht në aspektin akademik
(mungesa e mundësive për të përdorur
kompjuterët ose e praktikimit të italish-
tes para se të largoheshin nga Shqipëria).

Ndikimi i përvojës si student jashtë
vendit mbi identitetin kulturor. Këto janë
pohime që mendohet të jenë përfaqë-
suese për të dyja grupet kur u pyetën se
si kishte ndikuar përvoja mbi identite-
tin e tyre kulturor.
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Modeli i MB

“Kam mësuar shumë gjëra. Ndihem
më i përgatitur për jetën dhe identiteti im
kulturor ka ndryshuar. Po të isha në Sh-
qipëri, do të kisha mbetur shqiptar i mirë-
filltë. Disa prej nesh i urrejnë grekët, sepse
ata janë racistë kundrejt nesh. Ndërsa këtu,
mësova tjetër gjë. Në të vërtetë, miqtë e mi
më të mirë këtu ishin grekët. Mësova të mos
bëj përgjithësime. Kjo përvojë më ndihmoi
të njoh kulturën time dhe të shoh pikat e
dobëta të saj.” (P.18).

“Unë mendoj se jam ende duke u zh-
villuar si karakter dhe si personalitet.. Jam i
kënaqur që jam ky që jam, ndryshe do të
kisha ndryshuar. Nuk e kam ndjerë veten
konfuz. Nganjëherë përpiqem t’i ndryshoj
gjërat e mësuara si shqiptar, siç është push-
teti i mashkullit. Mendoj se gjërat tek unë
kanë ndryshuar për mirë dhe jam i lumtur
që jam ky që jam.” (P.19)

“Mendoj se është prekur, por nuk
mund ta them se në ç’shkallë. Ndoshta nga
aspekti akademik unë kam ndryshuar. Jam
mësuar të jap mësime part-time, kështu që
këtë metodë mund ta çoj në vendin tim.
Mendoj se kjo përvojë më ka dhënë shumë,
ndaj do ta marr e do ta çoj në vendin tim
dhe për ta zbatuar në punën time të
ardhme. Po kështu, mendoj se tani e res-
pektoj më shumë individin. Dhe po
përpiqem të përvetësoj pjesët më të mira
të çdo kulture.” (P. 20)

Modeli italian

“Nuk ka pikë dyshimi. Jam ndikuar jo
vetëm sepse studioj jashtë, por edhe sepse
studioj në Itali dhe për shkak të asaj që na
ofron dhe mënyrën si na ofron ky vend…
Gjërat i kuptoj më mirë, madje edhe kur
kemi të bëjmë me racizëm. Në të vërtetë
racizmin e quaj injorancë.” (P. 3)

“Realisht jo, kam mbetur vetvetja.
Ndoshta ka ndryshuar një pjesë e sjelljes
sime, ajo zyrtare e jozyrtare, veçanërisht ndaj

të moshuarve dhe leksioneve. Kur shkoj në
Shqipëri, disa nga miqtë e mi që e kanë vënë
re këtë ndryshim thonë: “Që kur ke filluar të
jesh i këtillë?” Kështu, po ndryshoj pak nga
pak, të shpresojmë për mirë.” (P.13)

“Kam ndryshuar mënyrën si vishem,
si mbahem, madje vesh rroba të veçanta
vetëm për ndonjë mbrëmje. Kam përshtat-
ur stilin italian. Përveç kësaj, kam ndryshuar
edhe mënyrën e komunikimit me njerëzit.
E ndiej se jam bërë më praktik.” (P. 10).

Pohimet e mësipërme tregojnë se stu-
dentët në të dyja vendet qenë të preoku-
puar për ndikimin dhe mënyrën e ndikimit
të përvojës së fituar mbi identitetin e tyre
kulturor. Pjesa tjetër e pohimeve të tyre janë
përgjigje të ngjashme me ato të mësipërmet;
është kjo arsyeja pse këto që u paraqitën u
mendua të jenë përfaqësuese për ekstraktet
në tërësi. Ajo që bie në sy është fakti se
modeli i MB ishte i vetëdijshëm për rolin e
të dy kulturave në jetën e tyre dhe se ata e
ndienin veten të lumtur me ndryshimin që
vetë kishin vendosur të bënin, me synimin
për të qenë njerëz më të mirë. Edhe stu-
dentët në Itali e ndienin se po ndryshonin
për mirë; megjithatë, ata nuk e thonë se kjo
vjen ngaqë marrin pjesën më të mirë të të
dy kulturave. Të dyja grupet i shohin këto
përvoja si një pasuri që i ndihmon të inter-
vistuarit të bëhen më të pjekur, më të pa-
varur, më praktikë e më të kualifikuar.

Diskutim

Identiteti kulturor mendohet të jetë në
ndryshim të përhershëm, si një produkt dhe
jo si një akt i kryer. Në vijim të kësaj ideje,
është me rëndësi të thuhet se identiteti kul-
turor është një objektiv në kohë dhe hapë-
sirë. Kjo do të thotë se pohimet e tyre ba-
zohen në ndikimin si rrjedhojë e të qenit
student jashtë vendit, prandaj kjo përvojë
ndikon “mbi identitetin e tyre kulturor që
ndryshon”. Duke u nisur nga mënyra si i
shoh qëndrimet vlerësuese të të dy grupe-
ve, del qartë se të anketuarit e MB e ndie-
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jnë veten krenarë, mirë dhe ndryshe, falë
faktit që i përkasin grupit etnik shqiptar.
Shumica e tyre e shohin si një avantazh të
qenit shqiptar në MB, kurse katër prej tyre
këtë fakt e konsiderojnë si një disavantazh.
Përveç kësaj, komentet e tyre ata i bazojnë
në rëndësinë e përvojës së tyre jashtë vendit
dhe në ndryshimin që kanë pësuar falë kësaj
përvoje. Të gjithë janë në një mendje se kjo
përvojë e ka pasuruar jetën e tyre.

Nga ana tjetër, studentët në Itali ndi-
hen krenarë e mirë gjithashtu, por ka të tjerë
që nuk ndihen kështu për shkak të të qenit
pjesëtar i grupit etnik shqiptar. Ashtu si në
modelin e MB, ata mendojnë se është një
avantazh për ta të jesh në Itali për studime
akademike dhe të përgatitesh për karrierën
e ardhme e të bëhesh i pranueshëm. Megjith-
atë, kur iu kërkua të shpjegonin për se ky
fakt mund të përbëjë disavantazh, ata sërish
iu referuan racizmit, që mund të ndikojë
në jetën e tyre sociale. Shumë prej tyre
mendonin se e kishin të vështirë të nxirrnin
leje pune pas kryerjes së studimeve. Për më
tepër, dy prej tyre thanë se kur vendoseshin
në vendin pritës, nuk e ndienin veten të për-
gatitur për jetën akademike (barrierat gju-
hësore, mungesa e praktikës në teknologji),
të cilat mund t’ua kenë bërë në fillim më të
vështirë përvojën e tyre. Natyrisht, kjo nuk
mund të ndodhë në MB, sepse atje janë
në fuqi rregulla të tjera. Në Itali ata janë
testuar vetëm për njohuritë e tyre bazë të
italishtes së folur e të shkruar, kurse në MB
nuk u bëhen oferta studentëve ndërko-
mbëtarë po të mos jenë fluentë në gjuhë
(është të nevojshme mesatarja e mirë e
TOEFEL ose ICELTS).

Diskutim i përgjithshëm

Si ndikon përvoja e të qenit student
shqiptar në Itali e MB mbi zhvillimin e
identitetit të tyre kulturor dhe në ç’masë?
Është menduar se etiketa etnike e zgjedhur
prej një individi do të thotë identitet i
zgjedhur prej tij (Maestes, 2000 në Suarez

Orozco). Rezultatet në këtë studim japin
prova për ndryshime të mëdha midis stu-
dentëve shqiptarë që studiojnë në MB e Itali,
sidomos për mënyrën se si ata njëjtësohen
me kulturën e tyre etnike dhe atë të vendit
pritës. Dallimet dhe ngjashmëritë ishin ev-
idente në komentet e të dyja grupeve të stu-
dentëve, sidomos me identitetin kulturor
dhe përkatësinë kulturore, duke konfirmuar
kështu Hall-in (1999). Pothuaj 90% e stu-
dentëve konsideronin se i përkisnin kulturës
shqiptare e italiane ose shqiptare e angleze,
në varësi të vendit ku ata jetonin. Përveç
kësaj, disa prej tyre e ndienin se kishin
përqafuar vlera edhe nga një kulturë e tretë
ose e katërt, të ndryshme nga kultura mbi-
zotëruese e vendit pritës. Përgjigje të kraha-
sueshme u dhanë nga të anketuarit në të dy
vendet, kur u pyetën për identitetin e tyre
kulturor. Rezultatet sugjerojnë dy modele
dykulturore, shqiptar i ndikuar (kultura e
origjinës e përzier me kulturën e vendit
pritës), dhe shqiptar i kombinuar (kultura e
origjinës, e përzier me kulturën e vendit
pritës, si dhe me vlerat e kulturave të tjera).
Identifikimi shqiptar i kombinuar sugjeron
zhvillimin e identiteteve transkulturore, që
konfirmojnë zbulimet e Suarez-Orozco &
Suarez – Orozco (2001).

Duke studiuar thëniet e të dyja grupe-
ve, studentët shqiptarë në MB shprehnin
ndjesinë e fortë të përfshirjes së tyre në kul-
turën britanike, mbasi MB karakterizohet
si vend diversiteti, që përfshin njerëz racash
e kulturash të ndryshme. Kohën që kalojnë
në MB ata e shohin si një pasurim, sepse
imazhi i shqiptarëve atje është i barabartë
me imazhin e të huajve të tjerë. Jo vetëm
kaq, por një student shqiptar në MB mer-
rej si i barabartë me të huaj të tjerë, çka mund
të ndihmonte në zhvillimin e identiteteve
hibride (Kempen & Harmans, 1998).
Meqë Anglia ka brenda vetes vlera të kul-
turave të ndryshme, edhe identitetet hibride
në këtë rast ishin më të ndryshme. Me fjalë
të tjera, shoqëria u ofronte këtyre studentëve
një larmi kulturash.
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Po kështu, studentët në Itali ishin duke
krijuar identitete transkulturore, edhe pse
përvoja e tyre si studentë shqiptarë atje dal-
lonte nga përvoja e studentëve në BM. Disa
prej tyre shfaqnin shqetësimin se emrin e
grupit të tyre etnik e lidhnin me probleme
dhe stereotipe të caktuara. Ata bënin ko-
mente për racizmin e ndikimin e tij, duke
thënë se kjo u shkaktonte vështirësi në pro-
cesin e sistemimit, në akomodim, ndjesinë
e përjashtimit nga shokët e tyre. Përvojat e
tyre personale të diskriminimit në ndërthur-
je me imazhin e përgjithshëm të shqiptarëve
në Itali, mund të ketë ndikuar në mospjesë-
marrjen e tyre në aktivitetet shqiptare dhe
që shumica e tyre të mos i mbajnë të gjalla
traditat e veta jashtë vendit. Ndonëse për-
voja e tyre nuk ishte aq e këndshme sa ajo e
studentëve në MB, ata ende vazhdonin të
zhvillonin identitete transkulturore. Si-
doqoftë, duke qenë se popullata e Italisë
është më pak e larmishme nga ajo e MB,
rezultonte se këta studentë më me dëshirë
përqafonin vlerat e kulturave europiane se
sa vlerat e kulturave të gjëra ndërkombëtare,
si dhe ruanin vlerat etnike.

Këto rezultate sugjerojnë se studentët
shqiptarë adoptonin me lehtësi kulturat e
vendeve pritëse dhe se ata përqafonin gjërat
që u ofronin kulturat e atyre vendeve. Ajo
që është me shumë rëndësi në këtë mes ësh-
të fakti se studentët e të dy vendeve nuk e
quanin problematike qenien e tyre
shumëkulturore. Përkundrazi, ata
dukeshin të vetëdijshëm për zgjedhjet e
bëra dhe pranimin e vlerave me të cilat
bëheshin shumëkulturorë e konsideronin
si pjekuri, si vlerësim të kulturave të tjera,
si zgjerim të horizontit të tyre. Disa prej
tyre madje thanë se pikërisht falë këtyre
përvojave, ata e kuptonin por nuk e për-
ligjnin racizmin të marrë në vetvete (për
se). Kjo mund të ketë bërë që ata të mos e
pranonin qëndrimin diskriminues dhe të
ndërtonin identitete hibride.

Rezultatet e këtij studimi nuk e
vërtetojnë plotësisht hipotezën sipas së cilës

studentët shqiptarë në MB e kanë më të le-
htë të zhvillojnë identitete hibride se sa ata
të Italisë. E them këtë sepse studentët sh-
qiptarë në Itali ishin të qetë për  sa i përket
stigmatizimit të shqiptarëve atje (veçanër-
isht kur vinin për herë të parë gjatë viteve
1997/98). Nuk kishte dallime të qarta mi-
dis grupeve, meqë të dyja këto grupet ishin
në gjendje të zhvillonin identitete hibride.
Shumë studentë në Itali pretendonin se
imazhi i shqiptarëve po përmirësohej dhe
se imazhi i studentëve shqiptarë ishte shumë
më i mirë se ai i imigrantëve sa i përket çësh-
tjes së ndryshimit të identitetit..

Përveç kësaj, të gjithë të anketuarit e
njëjtësonin veten me prejardhjen e tyre et-
nike (“Unë jam shqiptar, por ose edhe…”).
Megjithatë, vetëm pesë prej tyre (dy nga
modeli italian dhe tre nga ai anglez) e njëjtë-
sonin veten si vetëm shqiptar. Kjo u vërtetua
edhe kur u kërkua të komentonin se si e
ndienin që i përkisnin grupit etnik shqiptar,
kur shumica e studentëve ndiheshin krenarë
pse janë shqiptarë. Siç mund të pritet, disa
prej studentëve në Itali nuk ndiheshin “aq
mirë”, duke thënë se ishin të prekur nga dis-
kriminimi. Megjithatë, kur u pyetën për
aktivitetet e tyre (Alvarez, 1999), këta stu-
dentë treguan se i pëlqenin të dyja kultur-
at: të origjinës dhe të vendit pritës.

Vizitat e rregullta në shtëpi - jetesa tran-
skombëtare - lehtësojnë ruajtjen e kulturës
prindërore( Levitt, 1996). Rezultatet
treguan se të dy grupet udhëtonin në Sh-
qipëri të paktën një herë në vit; ata të MB
më shumë se një here. Kjo mund të jetë një
arsye tjetër pse shumica e tyre e njëjtësojnë
veten me kulturën etnike. Për më tepër, të
gjithë këta studentë, ndonëse shprehnin
dëshirën për të fituar përvojë pune në ven-
din pritës pas përfundimit të studentëve,
ishin të vetëdijshëm se një ditë do ta ndien-
in nevojën e kthimit në Shqipëri. Prandaj,
kultura e re nuk ishte perceptuar si vendi
ku mund të sistemohen përgjithmonë,
meqë familjet e tyre jetonin në Shqipëri.
Duhet kujtuar se kur u pyetën studentët
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rreth traditave shqiptare që ruanin, shumi-
ca e tyre përmendnin lidhjet familjare e, fill
pas saj, mikpritjen.

Në ç’shkallë këto modele përputhen
me ato të përshkruara në literaturë? Rezul-
tatet nuk mbështesin asnjërin prej modeleve
tradicionale të sugjeruara nga literatura e
mëhershme. Përkundrazi, të rinjtë e sotëm
janë duke zhvilluar identitete hibride.
Dukuria e hibridizimit mund të shihet si
rezultat i lidhjeve kulturore dhe sipas
Kempen (1998) kjo “e minon idenë e kul-
turave së brendshmi homogjene dhe së jas-
htmi të dallueshme” (f. 1113). Për më tepër,
ai sugjeronte se sa më e madhe të jetë lidhja
midis kulturave, aq më shumë kulturat
ndërthuren duke krijuar një përzierje ko-
mplekse identiteti. Në rastin tonë, ne sho-
him se studentët shqiptarë në MB janë sho-
qërohen me miq prejardhjesh më të ndry-
shme se sa studentët e Italisë, sepse në këtë
vend ka një përqindje më të vogël popull-
sish të ndryshme që jetojnë atje.

Në hulumtimin tim ka patur disa kufi-
zime. Së pari, gjendja ekonomike e këtyre
studentëve nuk është marrë në konsiderate.
Së dyti, modeli nuk ishte i shpërndarë (dis-
tributed). Shumica e studentëve në MB vi-
nin nga Londra dhe Oksfordi, kurse stu-
dentët e Italisë vinin nga Bergamo, qytet ky
në veri të Italisë. Do të ishte interesante sikur
të kisha patur mundësi të bëja intervista me
studentë që jetojnë në qytetet e tjera të Ital-
isë dhe MB. Së treti, do të ishte ideale sikur
modelet të kishin qenë më të gjëra për të

dyja vendet, në mënyrë që rezultatet të ish-
in më të bazuara.

Përveç kufizimeve, nga modeli italian
doli një fakt interesant: studentët zbuluan
dallime gjinore sa i përket diskriminimit.
Në letërsi, shohim që Warikoo (2005) sug-
jeron se, kur kemi të bëjmë me çështje iden-
titeti, duhen marrë parasysh dallimet gji-
nore. Del qartë, pra, se kur trajtojmë iden-
titetin kulturor të studentëve universitarë
është e nevojshme të merren në konsider-
atë dallimet gjinore. Jo vetëm kaq, Go-
mez – Estern et al. (2002) bënë një stu-
dim mbi identitetin andaluzian duke
ekzaminuar emigrantët, emigrantët e kthy-
er dhe jo emigrantët. Studimi tregoi dal-
lime të qarta në mënyrën se si tri grupet
flisnin rreth ekzistencës së një identiteti
andaluzian midis tyre. Do të ishte gjë e
mrekullueshme të ekzaminohej identiteti
kulturor i studentëve që studiuan jashtë dhe
janë kthyer në Shqipëri, si dhe identitetin
kulturor të studentëve që nuk kanë patur
fatin të studionin jashtë.

Si përfundim, identitetet transkultur-
ore mendohet të jenë më të adoptueshmet
në këtë kohë globalizimi e multikultural-
izmi. Njerëzit po shohin se është më lehtë
të fitohen aftësitë që i bëjnë ata të zotë për
të vepruar me më shumë se një kod kultur-
or. Kjo do të thotë se kur njerëzit vendosin
të marrin një vendim për të shkuar në një
vend tjetër nga ai i origjinës së tyre, ata nuk
janë të detyruar të asimilohen në kulturën
në të cilën janë të përfshirë.
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Hyrje

Ky punim u realizua gjatë periudhës
shkurt-dhjetor 2006. Në të analizohen
çështje të dhunës në termat gjinorë, duke
u nisur nga teza se dhunë ushtrojnë si
meshkujt, ashtu dhe femrat. Qëllimi i
punimit ishte të shqyrtohej dukuria e për-
dorimit të dhunës nga gratë e vajzat
veçanërisht në shoqërinë shqiptare, të anal-
izoheshin shkaqet dhe motivet që i nxisin
femrat të reagojnë në forma të dhunshme,
si dhe të shqyrtoheshin qëndrimet sho-
qërore ndaj kësaj dukurie. Duke shfletuar
literaturën, kryesisht atë të huaj, u vu re
se ekzistonin dy qëndrime kryesore: qën-
drimi sipas të cilit gratë reagojnë dhun-
shëm kryesisht për t’u vetëmbrojtur, për
t’u hakmarrë ndaj ndonjë padrejtësie etj.
(Totten, 2000; Campbell, 1993), si dhe
qëndrimi sipas të cilit gratë janë po aq të
dhunshme sa edhe burrat, por shoqëria
ka mitizuar tipare të tilla femërore si
dhembshuria, brishtësia, butësia, pafajë-
sia etj, dhe ka sajuar stereotipe e mbrojtje
të ndryshme për femrat që dhunojnë,
duke mos lejuar që gratë të shihen si agre-
sive, luftarake, të dhunshme etj. (Pearson,
1997; Denfeld, 1997).

Duke përdorur tri metoda të studimit
sociologjik, intervistat e drejtpërdrejta,
pyetësorin dhe studimin e dokumenta-
cionit, arrita në përfundimin se shpesh-
herë stereotipi shoqëror mbi femrat si të
pafajshme, paqësore dhe të drejta, na pen-
gon të vëmë re se edhe në shoqërinë sh-
qiptare gratë ushtrojnë dhunë ndaj fëm-
ijëve e të moshuarve, madje edhe ndaj
bashkëshortëve të tyre. Duke shqyrtuar
raste të tilla, u përpoqa të analizoj faktorët
që nxisin femrat në ushtrimin e dhunës
dhe arrita në përfundimin se në shoqërinë
shqiptare femra ushtron dhunë ngaqë ka
qenë vetë viktimë e dhunës. Kështu gratë
ushtrojnë dhunë ndaj burrave kryesisht për
t’u vetëmbrojtur, sepse më së shpeshti janë
burrat ata që dhunojnë gratë. Moszbati-
mi i legjislacionit në mbrojtje të grave të
dhunuara, ngurtësia e shoqërisë për ta parë
dhunën në familje si problem të
brendshëm, mentalitetet patriarkale, sipas
të cilave gruaja është pronë e burrit apo
vajza pronë e babait etj., krijojnë një klimë
të përshtatshme për të përligjur dhunën e
burrave ndaj grave. Në këto kushte gratë
ndihen të frustruara dhe i përgjigjen
dhunës me dhunë, duke arritur madje
edhe në krime të dhunshme.

GRATË E DHUNSHME,

VIKTIMA TË SHUMËFISHTA TË DHUNËS
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Metodologjia

Gjatë këtij studimi jam përpjekur të
kombinoj disa metoda kërkimore.

Së pari shfletova literaturën në lidhje
me çështjen e dhunës dhe agresionit në
termat gjinorë, me synimin e paraqitjes
së këndvështrimeve të autorëve të ndry-
shëm për këtë çështje. Përveç literaturës,
kryesisht në gjuhën angleze, kam
shfrytëzuar edhe materiale nga faqe të
ndryshme në internet.

Së dyti për mbledhjen e informacion-
it nga shtypi i shkruar shqiptar iu refero-
va gazetave “Koha jonë”, “Shekulli” dhe
“Gazeta Shqiptare” të viteve 1995-2005.
Artikujt nëpër këto gazeta janë përdorur
si materiale ilustruese dhe kanë ndihmuar
në qartësimin e ideve, në kuptimin e sh-
kaqeve dhe motiveve që çojnë në për-
dorimin e dhunës nga vajzat e gratë etj.

Së treti, pesë intervista të drejtpërdrej-
ta të hollësishme e gjysmë të strukturuara
u zhvilluan me gra që vuajnë dënime pe-
nale në Institutin e Ekzekutimit të Dëni-
meve Penale në Tiranë. Ato kanë shpjeguar
shkaqet që i kanë shtyrë të kryejnë krimet
e dhunshme për të cilat janë dënuar, duke
i ardhur në ndihmë këtij studimi. Përvo-
jat e jetuara dhe historitë e jetës, të shkru-
ara nga vetë ato, mundësuan të kuptuarin
e dukurisë më në thellësi.

Së katërti, u zhvillua një anketim që
synonte të nxirrte në pah disa aspekte të
përdorimit të dhunës në mjediset famil-
jare, ku një vëmendje e veçantë iu kush-
tua formave të dhunës të ushtruara krye-
sisht nga nënat ndaj fëmijëve. Ky anketim
u zhvillua në qytetin e Durrësit dhe kam-
pionimi ishte pjesërisht i kuotuar. Anketi-
mi përfshiu 400 individë të moshës nga
13 deri në 30 vjeç. U mendua që anketi-
mi të përfshinte këtë moshë së paku për
dy arsye kryesore:

1. Individët e kësaj moshe kanë
pjekurinë e duhur për të kuptuar
rëndësinë e përfshirjes në një anketim

të tillë pa u ndjerë të cenuar etikisht e
për këtë atyre paraprakisht iu shpjegua
qëllimi i anketimit, iu sigurua anoni-
mati, si dhe iu la vullnet i plotë për ta
plotësuar ose jo anketimin.

2. Kur bëhet fjalë për përvoja që
raportojnë sjellje të nënave dhe ba-
ballarëve, një grup i tretë (fëmijët)
konsiderohen më të përshtatshëm për
të dhënë mendime më të çiltra e më
pak të tjetërsuara.

Kampioni u përzgjodh duke u bazuar
në një shpërndarje të barabartë gjinore -
200 të anketuar femra dhe 200 meshkuj.
Përveç kësaj, ndër 400 pyetësorë, 50 u
shpërndanë në komunitetin rom, 175
pyetësorë në zonat ku banojnë të ardhur
në qytetin e Durrësit gjatë 15 viteve të
fundit dhe 175 pyetësorë të tjerë u shpërn-
danë në zonat ku jetojnë banorë më të
hershëm durrsakë. Kjo shpërndarje u bë
me qëllim që të merren mendime që pas-
qyrojnë sa më shumë përvoja familjare, për
të dhënë një pasqyrë më të plotë të duku-
risë në pamjet e saj të diferencuara.

Perspektiva feministe dhe të tjera mbi
dhunën e ushtruar nga vajzat dhe
gratë. Ndikime të stereotipave gjinorë.

Dhuna në termat gjinore është parë
vazhdimisht si dhunë që burrat ushtrojnë
ndaj grave. Si rezultat, ligjet dhe pro-
gramet ndërhyrëse janë fokusuar së pari
në mbrojtjen e grave dhe në ndërgjegjë-
simin e burrave për pasojat e sjelljeve të
tyre të dhunshme. Me pak vëmendje në
këto programe u është kushtuar grave që
ushtrojnë dhunë. Sidoqoftë, të gjitha sho-
qëritë në përgjithësi mbështesin mendës-
inë se çdo lloj sjelljeje agresive dhe e dhun-
shme është e dëmshme për shoqërinë. Per-
spektiva feministe mbështetet në pikëpam-
jen kulturore sipas së cilës dhuna e ush-
truar nga gratë është më pak agresive. Pra
shumë profesionistë që merren me çësh-
tjen e dhunës mes partnerëve, janë për-
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pjekur ta shohin këtë çështje nga perspek-
tiva e gruas si viktimë dhe e burrit si ush-
trues i dhunës. Ndaj dhe dhuna e ushtru-
ar nga gratë vazhdon të mos vihet re.

Duke qenë se pjesa më e madhe e
denoncimeve të dhunës në organet poli-
core bëhen nga ana e femrave dhe jo e
meshkujve, duket se ideja sipas të cilës
meshkujt janë më të dhunshëm se femrat,
konfirmohet edhe nga faktet. Por një anal-
izë më e detajuar e kësaj dukurie tregon se
ky kuadër bëhet më kompleks dhe jo gjith-
monë ajo që është e dukshme shpjegon
gjithçka. Historia njeh mjaft raste në të
cilat gratë kanë qenë të dhunshme, madje
kanë shkaktuar dhunë serioze ndaj burrave.
Le të përmendim këtu John Wayne, i
rrahur nga bashkëshortja e tij Conchita
Martinez; Humphery Bogat i rrahur nga
gruaja e tij Mayo Methot; apo dhe Abra-
ham Lincoln-i, gruaja e të cilit i theu atij
hundën me një copë druri (George, M.,
1997). Sigurisht përballë statistikave që
paraqesin shifra të larta të rasteve të dhunës
që burrat ushtrojnë ndaj grave, rastet e
grave që ushtrojnë dhunë ndaj burrave
duket se janë fare të pakta. Por a janë të
sakta këto statistika? Sa të “hapur” janë
meshkujt të pranojnë se mbi to ushtro-
het dhunë dhe ç’pjesë e tyre denoncon
në organet policore dhunën që ushtro-
het mbi ta nga gratë? Studimi i Dr.
George i cili ka të bëjë me kujtime his-
torike të kaluara, tregon se burrat që
rriheshin nga gratë e tyre ishin poshtëru-
ar publikisht në një ceremoni të quaj-
tur “procesi i skremimit” (skimmington
procession), proces ky që e ka marrë këtë
emër sipas një tradite në të cilën gruaja
godet burrin me garuzhdën që përdoret
për të hequr shkumën e qumështit gjatë
procesit të bërjes së djathit.

Perspektiva feministe mbështet qën-
drimin sipas të cilit gratë ushtrojnë dhunë
për t’u vetëmbrojtur. Anne Campbell dhe
të tjerë përpiqen të sfidojnë opinionin
duke dhënë argumentet e tyre në lidhje

me çështjen se a është moralisht e
lejueshme për gratë dhe vajzat të përdor-
in dhunë në rastet kur e shohin atë si një
mjet për të mbijetuar. Nëse gratë do të
ishin të sigurta në marrëdhëniet me të
tjerët dhe relativisht të mbrojtura nga
dëmet fizike, shumë prej tyre nuk do të
kishin nevojë ta përdorin dhunën si një
mjet për t’u mbrojtur. Por gratë përballen
në jetë me vepra të dhunshme dhe si re-
zultat shkatërrojnë bindjen e tyre në
vlerën e besimit dhe intimitetit. Kësh-
tu, sipas Campbell, nuk mund të thu-
het se gratë dëshirojnë ta përdorin
dhunën, por ato janë të detyruara ta
përdorin atë (Campbell, 1993).

Mark Totten gjithashtu konfirmon se
dhuna që ushtrojnë gratë është cilësisht e
ndryshme nga ajo që ushtrojnë burrat.
Nëse dhuna e meshkujve priret të jetë më
e shpeshtë, më serioze dhe utilitare, dhu-
na e femrave është më e kontekstualizuar
në faktorë domethënës që lidhen me
vetëmbrojtjen, parashikimin e një sulmi
fizik apo seksual, si parapritë ndaj viktimi-
zimit nga abuzimet fizike dhe seksuale
(Totten, 2000). Mirëpo këtij këndvësht-
rimi klasik i kundërvihet një tjetër kënd-
vështrim. Mjaft analistë argumentojnë se
gratë shpesh nuk akuzohen për krime të
dhunshme, sepse shoqëria nuk e pranon
idenë se ato mund të jenë të tilla. Patricia
Pearson thekson se gratë kryejnë pjesën më
të madhe të vrasjeve të fëmijëve në Shte-
tet e Bashkuara të Amerikës, një pjesë e
madhe e tyre abuzojnë fizikisht ndaj fëm-
ijëve, një pjesë e konsiderueshme përfshi-
hen në vrasjet e të sapolindurve, një pjesë
e madhe gjithashtu abuzojnë me të
moshuarit dhe mjaft prej grave përfshihen
në dhunimin e bashkëshortëve. Sipas saj,
shpjegimi kryesor që ofrojnë kriminologët
në lidhje me dhunën e kryer nga një grua
është se ajo kryhet në mënyrë të pavull-
netshme, ndonjëherë si rrjedhojë e pro-
vokimeve të sëmundjeve mendore, e frus-
tacionit, inatit apo zilisë. Megjithëse të



 92 Gratë e dhunshme, viktima të shumëfishta të dhunës

dhënat shpesh janë kontradiktore në lidhje
me këtë çështje, sërish vazhdohet të
mbështetet ideja se në të gjitha sferat -
politike, familjare, ekonomike etj - gratë
nuk janë ushtruese të dhunës. Pearson
thekson se ky është një nga mitet më të
pranueshme të kohëve tona (Pearson,
1997). Pearson gjithashtu pohon se
shpesh femrat brumosen me idenë se janë
të pambrojtura, prandaj duhet të aftëso-
hen të gjejnë forcë, të qëllojnë e të për-
dorin dhunë. Sipas saj, feministët vazh-
dojnë ta mbajnë të fshehur dhunën e ush-
truar nga vajzat e gratë. Kjo në një farë
mënyre i pengon ata të pranojnë se gratë
janë po aq komplekse sa edhe burrat dhe
ato kryejnë veprime të dhunshme për ar-
sye të shumta dhe të ndërlikuara ashtu
si edhe meshkujt dhe jo gjithmonë ush-
trojnë dhunë duke u nisur nga shkaqe
të thjeshta, kundërveprime apo vetëm-
brojtje. Feministët gjithashtu i shohin
gratë si viktima të dhunës më tepër sesa
si ushtruese të saj dhe i trajtojnë gratë
kriminele si devijuese, seksualisht të
izoluara, shtriga dhe magjistare.

Heshtja mbi këtë çështje, vazhdon të
argumentojë Pearson, po largon vëmend-
jen nga meshkujt që janë viktima të
dhunës së bashkëshorteve të tyre, nënave
ose grave të tjera. Këta meshkuj përbëjnë
një grup pariah (njerëz të flakur nga sho-
qëria), sepse, në njëfarë mënyre, pranimi i
faktit që gratë ushtrojnë dhunë ndaj bur-
rave, mund të nxisë tek disa burra të tjerë
dhunën ndaj grave si një mënyrë për të t’i
mbajtur ato të nënshtruara. Sipas Pearson,
burrat që janë viktima të agresionit të
bashkëshorteve, janë pjesë e sakrificave
naive të çështjeve politike në lidhje me
dhunën e grave ( Pearson, 1997).

Këndvështrimi i Pearson ka ndikuar
në mënyrë të drejtpërdrejtë në avancimin
e çështjes së barazisë gjinore. Nga njëra
anë, Pearson kundërshton feministët që
mohojnë ose nuk e prekin aspak çështjen
e dhunës që gratë ushtrojnë dhe, nga ana

tjetër, mbron idenë se nëse flitet për barazi
gjinore, atëherë çështjet duhen trajtuar në
mënyrë të barabartë, duke marrë parasysh
të gjitha këndvështrimet e mundshme.
Gratë jo vetëm dhunohen, por edhe
dhunojnë dhe ato lipset të jenë të
përgjegjshme për veprimet e dhunshme që
shkaktojnë e jo të vetëmbrohen. Duhet
hequr dorë nga qëndrimet që mbështesin
idenë se gratë janë të mira dhe të drejta, të
dhembshura dhe tolerante, të brishta e të
pafuqishme. Pearson mbron idenë se gratë
janë komplekse, të gjithëpushtetshme,
ambicioze, si dhe të afta për t’u bërë agre-
sive, të afta të inatosen, të ushtrojnë
dhunë etj. Vetëmbrojtja ndaj një vepri-
mi të dhunshëm është një reagim uni-
versal njerëzor, por ndoshta motivet që
nxisin këtë vetëmbrojtje janë të ndry-
shme për meshkujt dhe femrat.

Sipas qëndrimit klasik mbrohet ideja
se gratë e dhunshme mund të mos duan
të shkaktojnë qëllimisht dëm, prandaj nëse
një grua thotë se ndaj saj është abuzuar,
ose ajo ka qenë e shtrënguar, e detyruar
nga rrethanat ose e papërgjegjshme gjatë
kryerjes së aktit të dhunshëm, ka të ngjarë
që ajo vërtet të ketë qenë e tillë. Argu-
menti që paraqet Pearson e kundërshton
këtë qëndrim. Ajo thekson se çdokush që
kryen akte të dhunshme e percepton vet-
en si të frikësuar e të frustruar, duke përf-
shirë këtu edhe vrasësit seriaë. Pearson
mendon se është shumë e rëndësishme
që nëse duam vërtet të zbulojmë sh-
kaqet e dhunës, të mos e shohim më atë
vetëm në një kah, sepse nuk mund të
kuptojmë një burrë që godet gruan e tij,
nëse nuk pranojmë që ai mund të ketë
qenë goditur vazhdimisht nga nëna e tij
në fëmijëri dhe adoleshencë.

Në përpjekje për të sfiduar opinion-
in sipas të cilit gratë janë të pambrojtura
dhe më pak të mundshme të kryejnë vep-
rime të dhunshme në krahasim me mesh-
kujt, Rene Denfeld shkatërroi çdo imazh
shoqëror që i bën gratë vetëm viktima të
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dhunës së burrave dhe që mohon rolin
aktiv të tyre në ushtrimin e veprimeve të
dhunshme. Ajo përdori përvojën e saj si
boksiere amatore, e cila u shpall kampi-
one e Tacoma Golden Globe në vitin
1995, për të treguar se gratë janë po aq të
fuqishme dhe agresive sa edhe burrat, nëse
stërviten dhe trajtohen si të tilla. Denfeld
tregoi se shoqëria beson se femrat janë
më pak të dhunshme ngaqë ato i shfa-
qin inatet e tyre në jetën private,
ndërkohë që meshkujt i shfaqin ato në
jetën publike. Kjo është arsyeja pse pub-
liku beson se gratë janë më pak agresive
se burrat (Denfeld, 1997).

Tek “The myth of male power”, War-
ren Farrell paraqet “12 mbrojtjet e grave”
që s’janë gjë tjetër veçse 12 stereotipe që
cilat përdoren si justifikime, sidomos kur
bëhet fjalë për dënime penale të grave që
kryejnë krime të dhunshme.

1. Mbrojtja e gruas së pafajshme. Far-
rell e quan këtë “parimi i kredibilitetit të
femrës”, si rezultat i prirjes për ta parë gru-
an si më të besueshme se burri, ngaqë
mendohet se ajo është më e pafajshme.
Madje edhe kur gratë pranojnë se kanë
gënjyer kur kanë thënë se janë rrahur ose
bashkëshorti i tyre ka abuzuar mbi to,
pavarësisht se ato pranojnë se kanë gënjy-
er, ato nuk besohen nga të tjerët. Kështu
Farrell thotë se besimi mbi pafajshmërinë
e gruas është madje edhe më e fortë se pr-
irja për ta besuar gruan.

2. Mbrojtja SPM. Mjaft studiues men-
dojnë se sjelljet e dhunshme të grave jus-
tifikohen edhe duke u mbështetur në anal-
iza mbi ndryshimet psikologjike, veçanër-
isht mbi gjendjen shpirtërore të grave, që
mendohet se lidhet me ciklin menstrual.
Këto ndryshime të supozuara, që përf-
shijnë ankthin, irritimin, paqëndruesh-
mërinë dhe depresionin, janë quajtur “sin-
droma paramenstruale” (SPM) nga dr.
Katherina Dalton në vitin 1948. SPM ka
tërhequr vëmendjen edhe për shkak të
përdorimit të saj si një mbrojtje ligjore

për vrasjet e kryera nga gratë në Angli, por
dhe për shkak të përfshirjes së saj në një
shtojcë të “Manualit diagnostikues dhe
statistikor të çrregullimit nervor”. Përfshir-
ja e saj në DSM-III-R (nën emërtimin
“çrregullime disforike të fazës së vonshme
luterale) u kundërshtua nga shumë studi-
ues, praktikues dhe aktivistë, që mbësh-
teteshin në argumente shkencore dhe poli-
tike. Besimi në një sindromë paramenstru-
ale është shumë i përhapur në SHBA dhe
vende të tjera perëndimore (Haxhiymeri
& Gjermeni, 2003).

3. Mbrojtja e burrit. Filmi “I love you
to death”, shumë i famshëm në SHBA,
është bazuar në historinë e vërtetë të një
gruaje, e cila tentoi të vriste burrin e saj
kur zbuloi se ai e kishte tradhtuar me një
grua tjetër. Ajo dhe nëna e saj tentuan ta
helmonin burrin e më pas paguan dikë që
ta godiste në kokë. Megjithatë këto gra u
kapën dhe u futën në burg dhe mrekull-
isht burri shpëtoi. Menjëherë sapo u
shërua, burri njoftoi autoritetet se nuk do
të kërkonte hakmarrje. Më pas ai mbrojti
përpjekjen e gruas së tij për ta vrarë atë,
duke u ndjerë shumë fajtor që kish qenë i
pabesë. Më pas i propozoi që të rimarto-
heshin dhe ajo pranoi.

4. Mbrojtja e “sindromës së gruas së
rrahur”. Sindroma e grave të rrahura ësh-
të një gjendje psikologjike gjatë së cilës
një grua bëhet e demoralizuar dhe e
mposhtur nga rrahjet e përsëritura e të
pakontrolluara, aq sa ajo ndihet e frikë-
suar, i nënshtrohet situatës dhe ndihet e
pashpresë për t’u shkëputur nga kjo mar-
rëdhënie. Sipas Farrell, kjo sindromë për-
doret si mbrojtje për shumë gra që krye-
jnë krime të dhunshme.

5. Mbrojtja e “nënës së depresuar” -
depresioni post-partum apo “baby blues”.
Mendohet se nënat e kanë shpesh këtë lloj
depresioni, që u shërben si mbrojtje nëse
ato kryejnë vrasje. Ndërsa kur baballarët
vrasin fëmijët e tyre, nuk ka të ngjarë që
ata të trajtohen si mbartës të baby blues.
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6. Mbrojtja: “Nënat nuk vrasin”. Në
njërin nga librat e saj, Patricia Pearson
paraqet rastin e Marybeth Tinning, e cila
vrau nëntë fëmijët e saj dhe nuk u kap deri
në vrasjen e nëntë, pikërisht si pasojë e
stereotipit shoqëror mjaft të përhapur se
“nënat nuk vrasin”.

7. Mbrojtja: “Fëmijët kanë nevojë për
nënat e tyre”. Pjesa më madhe e justifiki-
meve për mosdënimin e grave që vrasin
bashkëshortin, është se fëmijët e tyre kanë
nevojë për to. Kjo nxit mendimin se, nëse
nënat lihen të lira ngaqë “fëmijët janë pri-
oriteti i tyre i parë”, atëherë baballarët
duhet të lihen të lirë edhe më shpesh, por
një gjë e tillë nuk ndodh, madje as në ras-
tet kur fëmijët jetojnë vetëm me babanë e
s’ka kush të kujdeset për ta.

8. Mbrojtja: “Fajësoj babanë, kuptoj
nënën”. Ramiro Rodrigues po vinte në
shtëpi me makinë nga supermarketi. Vaj-
za e tij ishte ulur në prehrin e së shoqes.
Ndërkohë që Ramiro mori një kthesë
majtas, u përplas me një kamionçinë dhe
vajza vdiq. Ramiro u akuzua për vrasje.
Arsyeja? Vajza e tij nuk ishte vënë në një
vend të sigurt. Ramiro shpjegoi se vajza e
tij ishte e sëmurë dhe donte të mbahej në
krahë, kështu që gruaja e tij vendosi ta
mbante atë. Por vetëm Romiro u akuzua.
Gruaja e tij nuk u akuzua për asgjë. Ramiro
u lirua vetëm pas protestave për racizëm
(mendohej se vendimi ishte i padrejtë,
ngaqë mbështetej në origjinën joameri-
kane të të akuzuarit) dhe askush nuk pro-
testoi për seksizëm (Farrell, 1994).

9. Mbrojtja: “Është e drejta ime të abu-
zoj me fëmijën tim”.

10. Mbrojtja: “Ujdi justifikuese”. Duke
qenë se një grua shihet si më e pafajshme
në krahasim me një burrë, dëshmia e saj
vlerësohet më shumë dhe kjo i bën
prokurorët t’u ofrojnë grave një “ujdi
justifikuese” në krimet e kryera nga bur-
rat në bashkëpunim me gratë. Kështu,
një përfaqësues ligjor trajtohet si hero
kur ai ndjek penalisht një burrë ose por-

tretizohet si jo shumë i suksesshëm nëse
vë në pranga një grua.

11. Mbrojtja “Svengali”. Mendohet se
meshkujt gjithmonë ushtrojnë ndikim
keqdashës ndaj grave, duke i shtyrë ato
edhe drejt krimeve të dhunshme. Dhe
gratë duket se e pranojnë këtë ndikim, si-
domos kur përfshihen në marrëdhënie
dashurore ose seksuale (Svengali është një
karakter imagjinar, që ka cilësi hipnotike
bindëse kundrejt Tribly-t të pafajshëm).

12. Mbrojtja e marrëveshjes së vrasësit:
“Mbroj veten duke paguar dikë tjetër”. Far-
rell u ndal edhe në disa elementë shumë
të rëndësishëm që gratë i përdorin gjatë
ushtrimit të dhunës, sidomos në rastet kur
ato duan të kryejnë vrasje. Për shembull,
gratë zgjedhin ndonjërën nga këto meto-
da për të vrarë: (a) bindin të dashurit për
të vrarë (e kundërta e stilit Svengali); (b)
paguajnë ndonjë djalë të ri që ka një të
kaluar jo pozitive për ta bërë këtë vrasje
kundrejt një pagese të vogël; (c) pagua-
jnë vrasës profesionistë, duke përdorur
paratë e burrit për të vrarë vetë burrin etj.

Sipas autorëve të mësipërm,
përgjithësisht burrave u jepen dënime më
të rënda për krimet e kryera, ndërsa gratë,
shpeshherë, kur kryejnë krime të dhun-
shme, duke qenë se dalin jashtë kornizave
të stereotipit të tyre si qenie të ndjeshme
dhe të përkujdesshme, të dhembshura dhe
të përkushtuara, u vishen cilësitë si “të
sëmura psikike, skizofrene apo vrasëse me
të meta mendore”. Nuk mohohet fakti që
mjaft prej tyre mund të jenë të tilla, por
ndërkaq ekziston një prirje e përgjithshme
për t’i justifikuar në mënyrë të tillë vep-
rimet e dhunshme të kryera nga gratë.

Ja një shembull i marrë nga shtypi
shqiptar: “Gruaja që mesditën e së enjtes
masakroi me sëpatë bashkëshortin e saj 52-
vjeçar në fshatin Gjolenë të rrethit të El-
basanit është e sëmurë psikike. Kështu
kanë deklaruar dje burime zyrtare nga
Drejtoria e policisë së qarkut të Elbasan-
it. Sipas bluve, M. Sh., nënë e tre fëm-
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ijëve, ka qëlluar për vdekje burrin e saj D.,
në kushte të një krize të rëndë psikike.
Burime pranë grupit hetimor, si dhe të
afërm të viktimës, kanë sqaruar se zonja e
shtëpisë para disa kohësh vuante nga çr-
regullime mendore dhe si pasojë e hum-
bjes së vetëdijes ka masakruar në gjumë
bashkëshortin e saj. Po të njëjtat burime
thonë se krimi nuk ka marrë shkas nga
xhelozia, ashtu siç u tregua në fillim. Mes-
ditën e së enjtes D. Sh. ka lënë punën që
po bënte në arë dhe është kthyer për të
pushuar në shtëpi. Ndërkaq e shoqja M.,
në gjendje nervoze, ka filluar të grindet
me të. Pa u shqetësuar nga fjalët e gruas së
tij, 52-vjeçari ka ngrënë drekë dhe është
shtrirë për të fjetur. Ai nuk është zgjuar
më, pasi bashkëshortja ka marrë sëpatën
dhe ka filluar ta godasë në gjumë duke i
shkaktuar vdekjen në vend (P. F., “Gazeta
Shqiptare”, 30. 07.2005: 13).

Ideja se një grua, që për më tepër është
nënë e tre fëmijëve, mund të godasë me
sëpatë bashkëshortin, kundërshton çdo
imazh që lidhet me figurën e gruas e aq
më tepër të nënës. Ashtu siç vihet re nga
mendimet e të afërmve të viktimës apo
informacionit zyrtar nga Drejtoria e Poli-
cisë, çrregullimi mendor dhe humbja e
vetëdijes mund të jenë shkaqet kryesore
që kanë nxitur një veprim të tillë të kryer
nga gruaja në fjalë. Ndoshta në mënyrë të
pandërgjegjshme, te shumëkush që njihet
me këtë histori aktivizohet ndonjë nga
mbrojtjet e paraqitura nga Farrell.

Shqyrtimi i shkaqeve të ushtrimit të
dhunës nga gratë e vajzat

Në studimet kombëtare mbi dhunën
në familje në SHBA (National Family Vi-
olence Surveys), që përfshin vitet 1975-
1985, zbulimi se brenda familjes gratë janë
afërsisht po aq të dhunshme sa edhe bur-
rat, ishte shumë i papritur (Straus, 1992).
Studimi i vitit 1975 zbuloi se norma vje-
tore e burrave që ushtronin dhunë ndaj

partnereve të tyre ishte 11.6 në 1000 in-
dividë dhe ajo e grave që ushtronin dhunë
ndaj partnerëve të tyre 12.1 në 1000. Ky
zbulim u mbështet edhe nga zbulimi i vitit
1985, sipas të cilit normat vjetore ishin
respektivisht 11.6 dhe 12.4. Kur bëhej fjalë
për goditje ose sulme të ashpra, pesha
specifike ishte 4.6 për qind për gratë dhe
5 për qind për burrat. Rezultatet e këtyre
zbulimeve pajtohen edhe me rezultatet e
mjaft studimeve të tjera (Straus & Gelles,
1990). Nëse një grua beson se burri i saj
do të ushtrojë sërish dhunë mbi të, ajo së
pari mund ta godasë atë për t’u vetëm-
brojtur. Shumë gra përfshihen në abuz-
ime ndaj burrave për t’u vetëmbrojtur
nga ndonjë dëmtim i mundshëm apo
nga përvoja të tjera poshtëruese ose de-
gjeneruese, theksojnë Straus dhe Gelles.
Ndërsa jashtë familjes, sipas këtyre stu-
dimeve, dhuna nga gratë në krahasim me
dhunën e ushtruar nga burrat është në
përqindje shumë të vogël.

Anson Shupe e të tjerë identifikojnë
katër arsye kryesore pse gratë janë të
dhunshme:

Së pari është seksizmi i kundërt (reverse
sexism). Për shembull, në disa rrethana të
caktuara, shoqëria e konsideron të pran-
ueshme për një grua të qëllojë një burrë,
dhe zakoni kërkon që burri të pranojë shu-
plakën pa rezistencë, si një kujtesë për
përgjegjësinë e tij. Ndërkohë kundër-
përgjigja konsiderohet e padrejtë. Shupe
pohon se kjo lloj sjelljeje është e ngulitur
thellë në kulturën amerikane dhe mund
të shihet çdo ditë në televizion.

Së dyti, dhuna “trashëgohet” ndër bre-
za. Zakonisht përvojat e ushtrimit të
dhunës në shtëpi gjatë shoqërizimit të in-
dividit ndikojnë veçanërisht te gratë, për
t’u treguar atyre kur të përdorin edhe ato
vetë dhunë, dhe shpesh ndikojnë në
formimin e personalitetit vartës, armiqë-
sor dhe të një niveli të ulët vetëvlerësimi.

Së treti, mungesa e aftësive sociale për-
katëse. Shumë grave të dhunshme u mun-
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gojnë cilësitë për t’i zgjidhur me mar-
rëveshje dhe qetësi problemet që lindin
në marrëdhëniet intime me meshkujt ose
të kontrollojnë inatet e tyre. Ato shpesh
janë rrjedhojë e vlerave kulturore tradi-
cionale që vlerësojnë sjelljen pasive të fem-
rës. Ato mund të kenë pak ose mund të
mos kenë përvojë në prirjen për të shpre-
hur idetë e tyre personale dhe e gjejnë
veten në disa situata ku janë nën trysni
për të komunikuar në ndonjë mënyrë.
Dhuna kështu mund të bëhet rezultati
i fundit i mungesës së aftësive efektive
komunikuese ndër gratë që nuk kanë
mësuar kurrë të komunikojnë hapur si
të barabarta me partnerët e tyre.

Së katërti, është ekspozimi ndaj ngjar-
jeve stresuese. Kjo ndikon në jetën e çdo
personi dhe krijon vështirësi të shumta.
Streset nuk shkaktojnë dhunën, por bëhen
bazë për grindje apo mosmarrëveshje mi-
dis burrit dhe gruas. Rrjedhoja e kësaj
gjendjeje të tensionuar është e ngjashme
me energjinë e ujit që zien në një enë të
mbyllur pa valvul shkarkimi të presionit
të avullit. Shpesh, kur një grua nuk është
e zonja të gjejë mënyra jo të dhunshme
për të menaxhuar stresin, ena shpërthen
dhe dhuna bëhet “mekanizëm” që ndikon
fuqishëm (Shupe ed al.,1987: 56-60).

Për të parë se sa ndikojnë arsyet e
mësipërme dhe arsye të tjera në mënyrat e
menaxhimit të mosmarrëveshjeve në famil-
je, të cilat mund të bëhen shkas për usht-
rimin e dhunës, ku autore mund të jenë
dhe femrat, në anketimin që u zhvillua në
rrethin e Durrësit, të anketuarve iu kërkua
fillimisht të tregonin se si i zgjidhnin za-
konisht mosmarrëveshjet në familjet e
tyre. Pjesa më e madhe e të anketuarve
(rreth 62 për qind e tyre) thanë se mos-
marrëveshjet në familje zgjidhen duke dis-
kutuar, afro 13 për qind pohuan se në
familje prindërit ngrenë zërin kur men-
dojnë se kanë të drejtë, rreth 11 për qind
thanë se fëmijët ngrenë zërin kur mendojnë
se kanë të drejtë dhe prindërit marrin para-

sysh mendimin e tyre, afro 3 për qind
pohuan se prindërit ushtrojnë presion
mbi anëtarët e tjerë të familjes, rreth 4
për qind theksuan se kur fëmija nuk bin-
det, prindërit u përgjigjen duke mos
plotësuar kërkesat e tyre dhe rreth 7 për
qind e të anketuarve thanë se në raste
mosmarrëveshjesh prindërit qëllojnë
personin që nuk bindet. Në mënyrë të
përmbledhur, rezultatet e anketimit në
lidhje me këtë pyetje janë paraqitur në
grafikun e poshtëshënuar:

Grafiku 1:  Rrugëzgjidhjet kryesore të
mosmarrëveshjeve në familjet e të anketuarve

Ashtu siç u përmend më lart, pasi u
morën mendime për mënyrën se si zgjid-
hen mosmarrëveshjet në familje, të anket-
uarve iu bënë pyetje për të kuptuar sh-
kaqet që nxisin këto mosmarrëveshje, por
sidomos mosmarrëveshjet që shoqërohen
me përdorimin e dhunës, për t’u ndalur
më pas në një analizë në termat gjinorë të
dukurisë. Në anketimin që u zhvillua u
paraqitën një sërë motivesh kryesore që
nxisin dhunën, veçanërisht në mjedisin
familjar. Nga rezultatet e anketimit u vu
re se konsumimi i pijeve alkoolike dhe
frekuentimi i lojërave të fatit nga njëri
bashkëshort, modeli familjar i mëparshëm
dhe papunësia e njërit apo të dy part-
nerëve, janë konsideruar nga të anketuarit
arsye kryesore që nxisin përdorimin e
dhunës në familje. Ndërkohë më pak të
rëndësishme janë konsideruar xhelozia
midis bashkëshortëve, diferenca e madhe
e moshës mes partnerëve dhe niveli i ndry-
shëm arsimor i tyre. Në një shkallë pothuaj
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të barabartë vlerësimi janë cilësuar nga të
anketuarit: ndërhyrja e gjyshërve në ven-
dimet e prindërve, mospërshtatja e
anëtarëve të familjes me ndryshimet në
shoqërinë shqiptare, si dhe këndvështri-
me të ndryshme të prindërve për të ardh-
men e fëmijëve. Ndërsa në një nivel fare
pak të rëndësishëm është konsideruar për-
katësia e ndryshme fetare e bashkëshort-
ëve. Të dhënat e këtij anketimi për mo-
tivet që nxisin dhunën në familje janë para-
qitur më poshtë në mënyrë grafike.

Grafiku 2: Motivet që nxisin dhunën
në familje

Pas kësaj tabloje të përgjithshme ësh-
të e rëndësishme të shqyrtohen shkaqet e
ushtrimit të dhunës nga gratë e vajzat. Një
shqyrtim i tillë shpesh të çon në analizën
e rasteve të krimeve të dhunshme. “Dhu-
na” është një koncept që së pari duhet
përkufizuar e më pas analizuar, por duke
qenë se në realitetin shqiptar disa forma
të dhunës “përligjen” brenda familjes,
atëherë përkufizimi i konceptit “dhunë”
vështirësohet. Kështu, për ta pasur më të
qartë konceptin e dhunës, ndoshta do të
ishte më mirë që ajo të ndahej në: dhunë
jo e skajshme dhe krime të dhunshme.

Gratë ushtrojnë dhunë ndaj burrave në
shoqërinë shqiptare

Në shoqërinë shqiptare dhuna e ush-
truar nga gratë e vajzat, sipas interpreti-
meve në median e shkruar, shfaqet krye-
sisht si reagim ndaj keqtrajtimeve të bash-
këshortëve, baballarëve apo meshkujve të
tjerë me të cilët gratë bashkëveprojnë ose

bashkëjetojnë. Pjesa më e madhe e rasteve
që hasen në shtypin shqiptar gjatë viteve
1995-2005 përfshijnë veprime të dhun-
shme në formën e hakmarrjes, që gratë e
ushtrojnë ndaj bashkëshortëve të tyre.
Ashtu siç e thekson edhe prof. Hamit
Beqja, në kërkim të një emancipimi më
të plotë e më të vërtetë, në shoqatat e
ndryshme të sotme të grave, si dhe në
komunikimet e tyre të lira edhe në me-
dia ndihet gjithnjë e më shumë një frymë
antimaskulizmi nga gruaja, njëfarë nd-
jenje “zemërimi” ndaj burrave (Beqja,
H.. 2000: 177). Kështu, duke mos pa-
tur hapësira dhe mundësi emancipimi nga
barrierat që u venë meshkujt, shpeshherë
gratë e kthejnë zemërimin e tyre në dhunë.
Dhe me sa duket, sa më i madh të jetë ky
zemërim, aq më “të egra” janë format e
shfaqjes së kësaj dhune.

Dispozitat e Kodit Penal të Repub-
likës së Shqipërisë ofrojnë mbrojtje nga
dhuna në familje për gratë. Kështu, pranë
gjykatës së shkallës së parë Tiranë, për ve-
pra që kanë të bëjnë me dhunën brenda
familjes janë regjistruar 189 procedime
penale gjatë viteve 2000-2004 (QNL,
QSHPZH. 2006: 131). Vihet re se
përgjithësisht legjislacioni zbatohet më me
korrektësi në zona të rëndësishme urbane,
ndërsa në zonat rurale zbatimi i akteve lig-
jore e nënligjore ka më shumë mangësi.
Ndodh që rastet e rrahjes policia i konsi-
deron si dukuri normale të jetës bash-
këshortore dhe, në rastin më të mirë, ajo
mund ta ndalojë dhunuesin për disa orë.
Por, në jo pak raste, ky trajtim ka bërë që
dhunuesi të kthehet në shtëpi më i dhun-
shëm se më parë. Me këtë qëndrim, në
vend që ta bëjë më përgjegjës fajtorin,
policia e ka “justifikuar” atë. Gjithash-
tu, disa vendime të gjykatave për veprat
penale që ndiqen me iniciativë private,
vuajnë nga mungesa e provave. Kjo
ndodh sepse ka raste kur policia nuk
depoziton kallëzimin e viktimës dhe
nuk e pajis të dëmtuarin me vendimin e
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ekspertit mjekoligjor.
Duhet theksuar se ndryshimet sho-

qërore, politike dhe ekonomike që sho-
qërojnë ecurinë e shoqërisë shqiptare në
tërësi, ndikojnë dukshëm edhe në mar-
rëdhëniet familjare ndërgrupore apo
ndërpersonale. Një rol të rëndësishëm
këtu luajnë edhe veçoritë e ndryshimeve
demografike që kanë ndodhur e po ndo-
dhin në Shqipëri. Ka ndryshuar dukshëm
raporti i shpërnguljeve masive nga disa
zona rurale. Janë zgjeruar shumë disa zona
urbane. Në thelb e në perspektivë kjo është
dukuri progresive. Por në fillimet e saj ajo
nxjerr shumë probleme të reja e të panjo-
hura, që kanë jo pak ndikim edhe në mje-
disin familjar, në marrëdhëniet e anëtarëve
të familjes me njëri-tjetrin etj. Gratë, duke
qenë se mbartin rolin kryesor të
përkujdesjes në familje, e ndiejnë shumë
rëndesën e këtyre ndryshimeve. Këto
ndryshime kanë prekur si zonat rurale,
ashtu dhe ato urbane. Shpesh, si rrjedhojë
e emigrimit të meshkujve të shtëpisë jash-
të shtetit, punësimit të grave jashtë sek-
torit të ekonomisë shtëpiake etj., ngarkesa
e gruas në shtëpi dhe jashtë saj është rri-
tur. Kjo ngarkesë shoqërohet me sforci-
me të shumta që peshojnë mbi gruan,
mbi sistemin e saj nervor dhe mbi
psikikën e saj (Beqja, H., 2000; 186,
188). Dhe shpeshherë një keqmenaxhim
i stresit mund të shpërthejë në forma të
dhunshme brenda në familje.

Duke u mbështetur në informacio-
net e marra në Institutin e Ekzekutimit të
Dënimeve Penale në Tiranë, si dhe në dh-
jetëra shembuj të pasqyruar në shtypin
e shkruar shqiptar gjatë viteve 1995-
2005, janë listuar disa nga arsyet krye-
sore të ushtrimit të dhunës nga gratë
ndaj bashkëshortëve të tyre.

1. Gratë reagojnë: a) ndaj meshkujve
të dhunshëm nën efektin e pijeve alkoo-
like; b) ndaj meshkujve që ushtrojnë
dhunë ndaj femrave, të ndikuar nga psiko-
za patriarkale; c) ndaj meshkujve të dhun-

shëm “të droguar” nga xhelozia.
2. Dhuna e femrave shpesh ndodh si

vetëmbrojtje dhe vetëgjyqësi e imponuar.
3. Femrat dhunojnë të nxitura

nga ”demoni” i hakmarrjes dhe gjakmarrjes.
4. Femrat reagojnë dhunshëm ndaj

bashkëshortëve që shkelin kurorën.
5. Ndryshimet moshore ndërmjet

bashkëshortëve ndonjëherë janë burim
kundërveprimesh të dhunshme nga gratë.

6. Gratë ushtrojnë akte dhune edhe
për motive pronësie.

7. Gratë ushtrojnë veprime të dhun-
shme të nxitura nga burrat.

8. Bashkëjetesa në një banesë me ish-
bashkëshortin, përbën sfond për reagime
të dhunshme nga gratë etj.

S.M, një 18-vjeçare që vuan dënimin
në Institutin e Ekzekutimit të Dënimeve
Penale në Tiranë, në intervistën e drejt-
përdrejtë tregoi se si kishte ndihmuar
nënën e saj në vrasjen e të atit, i cili, i alk-
oolizuar, i keqtrajtonte në mënyrë të vazh-
dueshme. Ja ç’thotë ajo:

Babai pinte shpesh dhe keqtrajtonte vazhdi-
misht nënën dhe ne fëmijët. Mbaj mend
që kur kam qenë 5 vjeçe, një ditë kur pa-
shë babanë të pirë, nga frika se ai do të
ushtronte dhunë mbi mua, u fsheha në
katin e dytë të shtëpisë. Megjithëse u për-
poqa të mos bëj zhurmë, babai më gjeti,
më qëlloi me rripin e pantallonave e pastaj
më hodhi nga dritarja e katit të dytë. Që
atëherë dorën ma ka lënë sakate...

Në burg, bashkë me të, ndodhet edhe
e ëma. Edhe ajo u tregua e gatshme të in-
tervistohej. Megjithëse ishte vetëm 44
vjeçe, ajo dukej sikur i kishte kaluar të gjas-
htëdhjetat. Me keqardhje tregonte shen-
jat e goditjeve me thikë në fytyrë nga i
shoqi dhe dhëmbët e thyer. Ajo gjithash-
tu tregoi se si burri e nxirrte të lypte në
rrugë pa dëshirën e saj.”Burri më rrihte sa
herë vinte i dehur në shtëpi. Në gjendje
të dehur, ai më godiste mua dhe fëmijët
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me ç’të gjente, rrip pantallonash, thikë,
shkelma etj.” Më pas ajo tregon se, për t’u
vetëmbrojtur, pasi burri kishte marrë sër-
ish thikën për ta qëlluar, ajo kishte marrë
kazmën dhe e kishte qëlluar në kokë. Nga
kjo goditje burri kishte vdekur.

Më poshtë janë paraqitur dy raste të
marra nga media e shkruar shqiptare:

Ka përfunduar në tragjedi tentativa e A. L.
për të përdhunuar A. P., nga Mashtërkroi i
Mirditës, të premten në mesditë. Sipas de-
ponimeve të vajzës në polici, rezulton se vik-
tima kishte tentuar ta përdhunonte vajzën
edhe më parë, në një përpjekje të dështuar
për ta marrë në Itali. Sipas vajzës, që tani
ndodhet prapa hekurave të qelisë, viktima,
duke shfrytëzuar mungesën e anëtarëve të
familjes dhe vetminë e vajzës, ka hyrë në sh-
tëpinë e saj duke tentuar ta përdhunojë atë.
Në momentin që ai është kthyer për ta mby-
llur derën, një goditje sëpate prapa kokës e ka
lënë pa jetë. Po sipas dëshmisë së vajzës, pasi i
vdekuri nuk rrëfehet, ajo e ka kryer këtë vep-
rim për të mbrojtur nderin e saj (Gazeta
“Koha Jonë”, 07. 06. 1995: 5).

E dyta është marrë nga gazeta “Shekulli”:

Babai i 37-vjeçares S. u gjet i vrarë në sh-
tëpinë e tij në mbrëmjen e 20 shtatorit të
vitit ‘97. Për këtë ngjarje policia shoqëroi në
komisariat gjithë pjesëtarët e familjes, të cilët
deklaruan se kryefamiljari 57-vjeçar është
vetëvrarë. Pavarësisht këtyre deklarimeve,
policia ka vazhduar hetimet për zbardhjen e
këtij rasti dhe 5 vjet pas ngjarjes. Në vitin e
kaluar kanë ndaluar si autorë të dyshuar të
krimit vajzën e viktimës, nënë e tre fëmijëve.
Pas hetimeve të policisë dhe prokurorisë,
dosja në hetim të saj kaloi në gjykatën e rre-
thit të Lushnjes, ku pas disa seancash ajo ësh-
të lënë e lirë për mungesë provash. Prokuro-
ria e Lushnjes, duke mos qenë dakord më
këtë vendim, e ka apeluar çështjen në Gjykatën
e Apelit të Vlorës, e cila dy ditë më parë e ka
dënuar atë 17 vjet burg nën akuzën e vrasjes

me dashje dhe armëmbajtje pa leje. Burime
nga Prokuroria e Lushnjes, e cila e apeloi ven-
dimin për këtë çështje, thanë për gazetën se
ngjarja ka ndodhur në orën 09:40 të 20 sh-
tatorit të vitit ‘97 . 37-vjeçarja ka qenë në
shtëpinë e prindërve kur është bërë pjesëtare
e një debati të ashpër me babanë e saj për
çështje pronësie. Ky debat, sipas hetimeve, ka
qenë i përhershëm në familjen prindërore,
pasi V. S. pretendonte se babai i saj S., 57
vjeç nuk i kishte ndarë në mënyrë të drejtë
pronat e familjes. Në debat e sipër, kanë po-
huar burimet nga prokuroria e Lushnjes, ajo
e ka goditur të atin me pistoletë, duke i sh-
kaktuar atij vdekjen e menjëhershme. (Muçaj,
V., Gazeta “Shekulli”, 8. 10. 2004: 8).

Rastet e mësipërme që bombardojnë
mediat, si dhe raste të tjera që shumë prej
nesh i dëgjojnë nga komunikimi me njerëz
të afërm, fqinj apo të njohur, janë bërë
gati të zakonta për shoqërinë shqiptare.
Madje reagime të tilla nuk janë karak-
teristika vetëm të shoqërisë sonë, por ato
reflektojnë dramën e të gjitha atyre sho-
qërive ende të pandërgjegjësuara për re-
spektimin e të drejtave të njeriut në
përgjithësi e të femrave në veçanti.

Gratë: më pranë, por edhe të
dhunshme ndaj fëmijëve

Shoqata Ndërkombëtare për Paran-
dalimin e Neglizhimit dhe Abuzimit ndaj
Fëmijëve ka krahasuar përcaktimin e 58
vendeve në lidhje me çështjen e abuzimit
ndaj fëmijëve dhe ka dhënë përkufizimin
e mëposhtëm në lidhje me këtë çështje:
“Keqtrajtimi apo abuzimi ndaj fëmijës
përfshin të gjitha format e keqtrajtimit
fizik, dhe/ose emocional, abuzimit sek-
sual, neglizhimit, që shkakton dëmtim
real apo potencial të shëndetit të fëm-
ijës, mbijetesës, zhvillimit ose dinjitetit
në lidhje me marrëdhëniet e përgjegjësisë,
besimit apo pushtetit” (Word Report on
Violence and Health, 2002: 59).
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Në Raportin Botëror mbi Dhunën
dhe Shëndetin, paraqitur në vitin 2002
nga Organizata Botërore e Shëndetësisë,
provohet me fakte se nënat ushtrojnë
dhunë fizike ndaj tyre më shumë se ba-
ballarët. Ky rezultat u arrit nga kjo or-
ganizatë, duke iu referuar shumë studi-
meve të realizuara në Kinë, Kili, Fin-
landë, Indi, Shtetet e Bashkuara të
Amerikës dhe Kenia (Word Report on
Violence and Health, 2002: 67).

Studime të tjera gjithashtu tregojnë
se nënat janë më të prirura të abuzojnë
duke ushtruar dhunë ndaj fëmijëve të tyre
më shumë se baballarët (Gelles & Cornell,
1985: 55-57). Ka më shumë të ngjarë që
nënat të jenë abuzuese me fëmijët e veg-
jël, ndërsa baballarët të jenë të dhunshëm
me fëmijët adoleshentë. Kjo shpjegohet
me faktin se nënat zakonisht shpenzojnë
më shumë kohë me fëmijët e vegjël në kra-
hasim me baballarët. Nënat janë kon-
sideruar tradicionalisht më përgjegjëse për
sjelljet e fëmijëve të tyre. Gjithashtu nënat
e reja dhe në përgjithësi prindërit e rinj
janë më të pritur të abuzojnë me fëmijët
e tyre në krahasim me nënat apo
prindërit më me përvojë. Situatat stre-
suese, të tilla si lindja e një fëmije,
sëmundjet,  vdekjet et j .  ndikojnë
ndjeshëm në mundësinë e ushtrimit të
dhunës ndaj fëmijëve nga prindërit në
përgjithësi dhe nga nënat në veçanti.

Infanticizmi (vrasja e qëllimshme e
fëmijëve të sapolindur) është një nga for-
mat e dhunës më problematike që nënat
ushtrojnë ndaj fëmijëve. Në kohë më të
hershme një sjellje e tillë ishte e pranuar
dhe e praktikuar gjerësisht. Foshnjat mund
të vriteshin sepse qanin shumë, familja po
rritej shumë numerikisht dhe nuk kishte
mundësi të plotësonte kërkesat ekonomike
të fëmijëve të vegjël, fëmija ishte i sëmurë
apo i deformuar, fëmija kishte lindur jas-
htë marrëdhënieve martesore, nëna nuk
prodhonte dot qumësht ndërkohë që ush-
qente me qumësht gjiri edhe një fëmijë

tjetër, babai donte një fëmijë mashkull dhe
jo femër etj. Historikisht, për kultura të
ndryshme, vrasja e foshnjave është kon-
sideruar normale dhe është praktikuar
gjerësisht. Një gjë e tillë ka qenë tepër e
përhapur te banorët e fisit Yanomamo në
Amerikën e Jugut (Radbill, 1980: 3-20).

Në institutin e Ekzekutimit të Dëni-
meve Penale u intervistua një grua 28-
vjeçare nga Ballshi, e cila ishte akuzuar për
vrasjen e foshnjës së saj. Ajo tregoi his-
torinë e saj të dashurisë me një djalë, i cili
e kishte braktisur pasi kishte marrë vesh
që ajo kishte mbetur shtatzënë. Vajza, me
ndihmën e së ëmës, kishte lindur foshnjën
e saj në Berat, larg syve të njerëzve që e
njihnin. Megjithëse ishte përpjekur të
mposhte opinionin negativ ndaj vajzave
që lindin fëmijë jashtë marrëdhënieve
martesore, ajo nuk kishte arritur të për-
ballonte turpin dhe poshtërimin e
njerëzve dhe e kishte vrarë foshnjën e
saj. A nuk ishte shoqëria ajo që e dhunoi
psikologjikisht e që e shtyu këtë nënë
të re të kryente një krim të dhunshëm?
Për fat të keq, realiteti shqiptar paraqitet
tepër dramatik në situata të tilla.

Megjithatë, dhuna dhe abuzimi ndaj
fëmijëve nuk kufizohet vetëm te vrasja e
foshnjave (Gelles & Cornell, 1985: 28).
Disa shekuj më parë, në Amerikën e kolo-
nizuar, dhuna dhe abuzimi ndaj fëmijëve
jo vetëm që nuk dënoheshin, por shpesh
konsideroheshin si të vlefshme për
edukimin e fëmijëve. Prindërit puritanë në
Amerikën e kolonizuar nxiteshin të “go-
disnin djallin” e ta nxirrnin jashtë trupit
të fëmijës së tyre. Në vitin 1974 qeveria
federale në SHBA themeloi Qendrën Ko-
mbëtare të Fëmijëve të Abuzuar dhe të
Neglizhuar, duke u mbështetur në ligjin e
parandalimit të abuzimit me fëmijët.

Zakonisht objektivat kryesore të
ndëshkimit të fëmijës nga prindërit, duke
i qëlluar me pëllëmbë janë: të mësuarit e
një mësimi, disiplinimi i fëmijës ose edhe
thjeshtë të shfryrja e inatit të prindit te
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fëmija. Zakonisht të qëlluarit në publik
është rezultat i  vënies në siklet të
prindërit nga sjellja e fëmijës. Të qëllu-
arit e fëmijës në sy të të tjerëve i tregon
botës se prindi e dënon sjelljen e caktu-
ar të fëmijës. Kështu, presioni social i
perceptuar, ka lejuar të qëlluarit e fëm-
ijës në publik dhe sipas kësaj linje të të
menduarit, të paktën deri në fillim të
viteve ’90 të shekullit XX, dhuna fizike
ishte një mënyrë e pranueshme për të
korrigjuar e për ta sjellë një fëmijë në
rrugë të mbarë. Në të vërtetë qëndrimet
kulturore në SHBA e kanë mbështetur
historikisht të drejtën e prindërve për
të rritur fëmijët duke i qëlluar, kjo pasi
ka ekzistuar besimi se fëmijët janë pronë
e prindërve (Vondra, 1990: 149-170).
Sot vihet re se këto qëndrime po ndry-
shojnë në kultura të ndryshme. Stu-
dimet tregojnë se prindërit abuzues në
përgjithësi dhe nënat abuzuese në veçan-
ti më së shpeshti janë socialisht të izolu-
ara nga rrjeti social formal dhe informal
(Dickinson & Leming.1995: 467).

Në anketimin që u krye në qytetin e
Durrësit, të anketuarve iu kërkua t’i
përgjigjeshin një pyetjeje të drejtpërdrejtë
në lidhje me përvojën personale, pra sa
shpesh nëna dhe babai i kishin goditur ata.
Sigurisht, rezultatet e pyetësorit mund të
mos jenë njëqind për qind të sinqerta, pasi
mjaft individë e konsiderojnë çështjen e
dhunës brenda familjes një dukuri për të
cilën s’duhet folur “jashtë”, megjithatë me
gjithë këtë risk, me një diferencë të vogël
në përqindje, rezultoi se nënat i kanë godi-
tur fëmijët më shpesh se baballarët dhe
kjo ndoshta sepse nënat janë ato që mer-
ren më shumë me edukimin dhe janë më
pranë tyre në krahasim me baballarët, por
edhe sepse fëmijët, sidomos në shoqërinë
shqiptare, shpesh janë pasqyra të frustra-
cionit që mbartin nënat e tyre, çka mund
të shkaktohet nga bashkëshorti, nga
mënyra e jetesës, nga mentalitete shoqërore
mbisunduese etj.

Grafiku 3: Përvoja personale

Ashtu siç u theksua edhe më lart,
shpeshherë në familje përdoret dhunë ose
një formë e caktuar dhune ngaqë shoqëria
e përligj, e konsideron normale për-
dorimin e saj. Shpeshherë fëmijët e mbar-
tin këtë model dhe e projektojnë atë edhe
në familjet e reja që ata do të krijojnë.
Kështu, edhe në Raportin Botëror mbi
Dhunën dhe Shëndetin të vitit 2002, të
paraqitur nga Organizata Botërore e Shën-
detësisë në Gjenevë, pohohet se studime
të shumta kanë treguar se fëmijët e dhunu-
ar ka shumë të ngjarë të bëhen prindër të
dhunshëm në të ardhmen (World Report
on Violence and Health, 2002: 68).

Disa përfundime

Dhuna dhe agresiviteti janë karakter-
istika të sjelljes njerëzore dhe meritojnë
një vëmendje të veçantë nga studiuesit.
Fakti nëse gratë apo burrat janë më të
dhunshëm në një shoqëri lidhet ngushtë
me mënyrën se si kjo shoqëri ka përcaktu-
ar rolet gjinore që modelojnë sjelljet gji-
nore. Edhe nëse ekziston një prirje bi-
ologjike sipas së cilës burrat janë më agre-
sivë dhe më të dhunshëm se gratë, sho-
qëria ka në dorë të luajë një rol përforcues
apo zbutës të këtyre karakteristikave.
Përgjithësisht vihet re se, sa më i fortë të
jetë mentaliteti patriarkal në një shoqëri,
aq më shumë ka të ngjarë që kjo shoqëri
të përkrahë dhe të motivojë burrat për të
qenë të pushtetshëm, qoftë edhe duke
përdorur forcën.

Në shoqërinë shqiptare një men-
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talitet i tillë ndihet në pjesën më të mad-
he të veprimtarive shoqërore. Megjithatë,
shpesh, duke pasur parasysh këtë, lihet pa
trajtuar fakti se dhe gratë janë në gjendje
të ushtrojnë dhunë. Kjo situatë shpesh
anashkalohet e nuk trajtohet seriozisht.
Rastet nga shtypi shqiptar, të trajtuar gjatë
këtij punimi, japin një tablo të plotë e të
gjerë të formave të dhunës që gratë janë
në gjendje të ushtrojnë në shoqërinë sh-
qiptare. Sigurisht miti dhe stereotipi që
shoqëron gratë si qenie të brishta, të
përkujdesshme, paqësore dhe mbrojtëse,
shpesh kthehet në justifikim dhe mbrojtje
për to. Kjo është një nga arsyet më të for-
ta pse shpesh studimet fokusohen në tra-
jtimin e dhunës së ushtruar nga meshkujt
dhe lenë pas dore atë të ushtruar nga fem-
rat. Megjithatë, duke shqyrtuar dukurinë
e dhunës që ushtrohet nga gratë në sho-
qërinë shqiptare, zbulohet një dramë e
vërtetë shoqërore. Gratë dhunojnë në pjesën
më të madhe sepse janë vetë të dhunuara.

Duke lexuar punimin e mësipërm, të
krijohet përshtypja se shoqëria shqiptare ka
mbetur disi prapa në rrugën e emancipimit
dhe të zgjidhjes së konflikteve me forma dhe
mënyra paqësore. Në fakt, edhe në vende
shumë të zhvilluara e të emancipuara, mjaft
konflikte dhe mosmarrëveshje zgjidhen ende
me mjete të dhunshme, shpesh brutale. Në
Shqipëri, një nga arsyet kryesore që nxit
vetëgjyqësinë dhe përdorimin e dhunës, si
nga meshkujt ashtu edhe nga femrat, është
moszbatimi i ligjit. Në këto rrethana bëhet
domosdoshmëri zbatimi me korrektësi i
legjislacionit në fuqi dhe përmirësimi i tij.
Aty ku funksionon ligji, edhe njerëzit
vetëdijësohen më natyrshëm. Mënyra më e
mirë për të edukuar dhe ndërgjegjësuar in-
dividët mbi format e emancipuara të
zgjidhjes së mosmarrëveshjeve dhe konflik-
teve është shoqërizimi me ndjenjën e zba-
timit me korrektësi të akteve ligjore dhe nën-
ligjore, si dhe zbatimi me korrektësi i nor-
mave kulturore më të fisme të shoqërisë.
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Vërshime debatesh dhe studimesh
të ekspertëve më të mëdhenj në
lëmin e sociologjisë, por edhe të

politologjisë, janë vënë re në dhjetëvjetëshin
e fundit lidhur me fenomenin e shtetit na-
cional. Ky studim merret me definimin e
shtetit nacional, me problemet që ndërlid-
hen me (jo) kompletshmërinë, traditat e
shtetësisë dhe me dukurinë e drejtpeshimit
aktiv të marrëdhënies në mes shtetit
(post)modern dhe etnosit. Pavarësisht nga
roli i tij tepër i rëndësishëm në shoqëri dhe
jashtë sajë dhe përpos kësaj në rolin para-
prakisht të siguruar në të ardhmen, shteti
nacional do të duhet t’i përshtatet autono-
mizimit të entiteteve etnike/identiteteve në
rajonin politik në njërën anë, dhe afirmim-
it të vlerave transnacionale si pasojë e glo-
balizimit të ekonomisë, kulturës, ekologjisë
e të drejtave njerëzore në anën tjetër.

Ballafaqimet dhe problemet në definimin e
fushës sociologjike të shtetit nacional

Me çfarë bindje është e mundur që,
me gjuhën e sociologjisë, të flitet dhe të

mendohet për shtet nacional? Giddens
(1985; 116) në studimin, që në përgjithë-
si merret me shtetin nacional, konstaton
se sociologët dhe historianët në thelb nuk
dinë të bëjnë dallim mes nocioneve “sh-
tet nacional”, “popull”, gjegjësisht “komb”
dhe “nacionalizëm” (Strassoldo: 1991:
171)34. Ndoshta më parë do të ishte mirë
të parashtrohet pyetja se a merren so-
ciologët në kontekstin e tashëm të situ-
atës aktuale në mënyrë të mjaftueshme
dhe bindshëm me dukuritë shoqërore dhe
fenomenet etnike në shoqëritë globale?
Pyetje të ngjashme që ndjellin pesimizëm
do të mundeshim të parashtrojmë pafund.
Mirëpo, assesi nuk mund të anash-
kalojmë ligshtin (lexo rënien në peshë)
të teorive sociologjike, e pse jo dhe në
përgjithësi shkencave shoqërore, sa i për-
ket kësaj çështjeje. Nga ana tjetër, është
po ashtu një e vërtetë e madhe se so-
ciologjia pas Luftës së Dytë Botërore, për
dy dekada rresht, qëllimisht i ka shman-
gur këto studime, kurse në dy dekadat e
fundit ka përparua në atë lami si në aspe-
ktin sasior, po ashtu dhe atë cilësor.

SHTETI NACIONAL NË KAPËRCYELL SOCIOLOGJIK

MARTIN BERISHAJ - Universiteti i Lubjanës, Slloveni;
Anëtar korrespondent i Institutit të Sociologjisë

Studime Sociale 2008, Vëll. 2, Nr. 1: 103-112

34. “Nacionalizmi është shije e ushqimit që e kemi
ngrënë në fëmijëri”. Nëse me fjalën nacionalizëm kup-
tojmë “ndjenjën e përkatësisë”, kurse me fjalë “shije
ushqimi” përvojën tonë jetësore, rrjedhojë e kuptimit

të kësaj thënieje është se  pjesa e njerëzimit dhe e
botës në të cilën çdonjëri nga ne e ka në ndërdije të
vet, implikon faktin se “këtë ndjenjë” e kemi përjetu-
ar në vitet më të rëndësishme të jetës sonë.
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Lidhur me studimet historike të
fenomenit të shtetit nacional, pa dyshim
dalin në pah veprat e Hans Kohen (1944,
1967), Alfred Cobban (1945), Carlton
Hayes (1931), B. C. Shafer (1955), Set-
on-Watson (1977), Eugen Lemberg
(1964) dhe të tjerëve. Kurse sa u përket
studimeve sociologjike dhe politologjike,
do të veçonim E. Kedourie (1966), K.
R. Minogue (1967), Reinhard Bendix
(1969), A. D. Smith (1971), Ernest Gell-
ner (1983), Van den Berghej (1981), A.
Giddens (1985) etj. Shumë nga këta au-
torë kanë luajtur rol të rëndësishëm në
aftësimin e shkencave shoqërore për
shpjegimin substancial dhe sistematik të
problemeve të ndryshme nacionale në sh-
kencat shoqërore. Deri diku në mënyrë të
drejtpërdrejtë, me meritë të disa prej kë-
tyre autorëve, është arritur të zbulohen në
traditën teorike shtesat analitike dhe kon-
ceptuale që i kanë dhënë sociologjisë në
dorë instrumente të reja për eksplikim
profesional dhe ambicioz të dukurive,
strukturave dhe proceseve që janë të
lidhura me kombin dhe dukuri të gjëra
etnike. Këtu gjithsesi kemi në mend
kontributin e sociologut francez Mar-
cel Mauss (fatkeqësisht jo tepër të afir-
muar dhe të njohur), si dhe dijetarin
klasik të teorisë sociologjike Max Weber.

Marcel Mauss dhe Max Weber gjatë
Luftës së Parë Botërore dhe pas shkatër-
rimit të tre perandorive të mëdha
shumëkombëshe (otomane, habsburgase
dhe asaj ruse) iu qasën problemit të iden-
titetit nacional dhe shtetësisë nacionale
nga aspekti dinamik, qëndrimi sociologjik
voluntar (Tirvakian dhe Rogovvski, 1985:
60-67). Tiparet dhe shenjat sociologjike
të shtetformësisë së kombit sipas Maussit
evidentohen si bashkësi të integruara fiz-
ike dhe morale, pushtet stabël dhe i përher-
shëm qendror, pranim i kufirit, popullsi
relativisht morale e homogjenizuar kul-
turologjikisht dhe shpirtërisht, e cila e
pranon shtetin dhe ligjet e tij. Për kombet

është karakteristike shkalla dalluese e in-
tegrimit. Në makronivel kontribuojnë
kombet në shkallë të madhe të individu-
alizimit civilizues, kurse në mikronivel
shfaqet homogjenizimi i banorëve të tij.
Nëse këtë e përkthejmë në gjuhë so-
ciologjike, do të thotë se integrimi në mes
kombit dhe shtetasve të tij behet me
ndërmjetësime të ndryshme mes tyre. Për-
pos këtij integrimi sociologjik ndodh edhe
ai gjeopolitik, që mënjanon dallimet e më-
parshme në mes qyteteve, pjesëve të priv-
ilegjuara dhe jo të privilegjuara, si dhe
asaj që është e trashëguar nga bota e
hershme (feudale). “Kombi i komplet-
uar” bashkëkohor është shoqëri e vet-
kënaqëshme e integruar me pushtet qen-
dror demokratik, me karakter nacional
dhe me sistem të përbashkët normativ.
Në botë, këso lloj “kombesh të kompl-
etuara” janë më shumë rastësi sesa rregull.

Mauss nuk është posaçërisht konciz
në dallimin e kombit dhe shtetit nacio-
nal. Në fakt ai flet më shumë për “komb
të kompletuar”, që siguron përparësitë
ekonomike, juridike, morale, politike dhe
kulturo-civilizuese. Weber nga aspekti
analitik ishte shumë i kujdesshëm lidhur
me autonominë e kompleksit kulturor.
Kombi, pra, nuk nënkupton përkatësi
ndaj shtetit, si vetë përkatësia kundrejt
bashkësisë gjuhësore vetvetiu nuk kon-
stituon kombin politik. Në formësimin
e shtetësisë nacionale strukturat sociale
nuk marrin pjesë në mënyrë të njëtrajt-
shme, ndërkohë që duket se solidariteti
etnik është mjaft homogjen. Weber duk-
shëm vlerëson faktin sociologjik duke
konstatuar se, në mes nacionalistëve më
radikalë janë personat që kanë burim të
huaj etnik. Kombet në rend të parë për-
faqësojnë bashkësi politike të njerëzve
me gjuhë të përbashkët, religjion, doke
dhe kujtesë politike.

Bash dyzimi modern i këtyre shen-
jave etnike me pushtet politik është ai fakt
që i jep shtetit nacional kualifikim historik
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të legjitimitetit. Në definicionin e sh-
kurtër, Weber e përcaktoi shtetin nacio-
nal si organizatë sekulare të pushtetit, e
cila është në disponim të kombit. Në
këtë traditë teorike, sikurse është e di-
tur, Talcott Parsons me respektimin e
komponentëve simbolikë, gjegjësisht
kulturorë, zhvilloi teorinë e aksionit
(Glazer in Movnihan; 1975, 53-83).

Në krahasim me shtetin, që e
përcjell njeriun diku rreth 7000 vite,
kombi është produkt i zhvillimit më të
ri historik. Tipologjitë sociologjike të
shteteve nacionale (Tirvakian dhe
Rogowski; 1985, 27-57) mbështetën
para së gjithash në konstatimin e mar-
rëdhënieve të pushtetit  dhe mar-
rëdhënieve në mes elementëve përbërës
të shtetit nacional, edhe pse gjithherë
duhet të llogaritet edhe në përcaktues
të tjerë. Definicionet e Mauus dhe We-
ber mbi shtetin nacional kanë parasysh
vetëm modelin “e vërtetë” të tij, të ash-
tuquajtur modeli europerëndimor, që
është imituar në shumë vende të botës
duke dhënë rezultate pozitive. Van den
Berghe (1981, 63-67) nuk është aspak
frytdhënës në përcaktimin e formimit të
shtetit nacional, të cilin e kupton si
produkt të pushtimit të pushtetit qen-
dror pavarësisht nga ajo se zgjedhja
demokratike apo vullneti i lirë ndikuan
në formimin e tij. Ky autor parashtron
pyetjen pse studiuesit e ndryshëm mer-
ren me fenomenin e shtetit nacional, si
dhe me dimensionin vendimtar të poli-
tikës në Renesancë.

Me këtë këndvështrim rrudhet duk-
shëm optika sociologjike, pasi e dimë
se gati të gjitha shtetet në Europë në
dymijëvjeçarin e fundit janë formacione
sekondare që kanë lindur nga shtetet që
funksiononin më parë. Shtetet janë
paraqitur para popujve dhe pa ndihmën
e tyre. Por gjithashtu edhe popujt janë
paraqitur jashtë shteteve, në shumicën
e rasteve kundër vullnetit të tyre. Gjith-

sesi, ato ishin shtete të popujve apo et-
nive të tjera (të huaja). Gjithë kjo rezu-
lton me nevojën që mendimi sociologjik
të elaborojë identitetin e shtetit dhe të
popullit para se të behet “martesa” e
tyre. Në këtë skicë, vend të posaçëm zë
Franca, ku popullin e formon shteti.
Pasuria e proceseve historike na bën të
akceptojmë këshillën e Gellnerit (1983,
7) dhe të përqendrohemi në definicio-
net rigoroze, që nuk mund të anash-
kalojnë sfidën e përgjithësimit të një
gjendjeje antropologjike në llogari të njërit
apo pranë tjetrit. Definicionet janë në
përdorim për aq kohë përderisa jemi ko-
shientë për kufizimet e tyre; në të kundërt
ato shkaktojnë më shumë dëm se dobi.

Shtetësia

Krahas problemit të definimit të
shtetit nacional, si element relevant so-
ciologjik paraqitet çështja e shtetësisë,
ku po ashtu nuk mund të shmangim
mendimin ideal tipik. Normat që për-
caktojnë anëtarësimin e plotë politik dhe
kulturor (shtetësinë) në shtetin nacio-
nal janë pak a shumë norma të
trashëguara nga periudha klasike e sh-
teteve europiane nacionale. Brubaker
(1988, 1) mendon se statusi i shtetë-
sisë duhet të sigurojë këto gjashtë kush-
te apo norma, që janë: anëtarësimi i plotë
në shtetin nacional (nuk mundë të jenë
një e treta, dy të tretat etj.) ashtu siç e
gëzojnë të gjithë anëtaret (shtetasit) e
shtetit nacional; hyjnizimi anëtarësor, që
nënkupton se anëtarët janë të gatshëm
të mbrojnë shtetin e vet nacional edhe
me jetë të tyre; përkatësia politike që ka
si rrjedhojë dhe atë kulturore, pra për-
katësinë nacionale; anëtarësimi bazohet
në parimin demokratik, në bashkëpjesë-
marrjen në udhëheqje të shtetit dhe
mundësitë për ata që jetojnë përkohë-
sisht të bëhen të barasvlershëm me
tjerët; qenia vetëm anëtar i një shteti;
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krahas obligimeve “hyjnore” shtetasve u
takojnë po ashtu të drejtat e arritura.

Disa nga këto norma janë shumë të
vjetra dhe kanë përjetuar modifikime,
varësisht nga marrëdhëniet shoqërore
globale, gjegjësisht nga ndryshimet e
mëdha me të cilat shtetet nacionale u
ballafaquan në fund të shekullit XX.
Kështu, sintagma “të flijohesh për atd-
he” akceptohet në forma të ndryshme
në shtete të ndryshme të botës. Kjo sin-
tagmë assesi nuk e ka atë domethënie
që e kishte para një gjysmë shekulli në
pjesë të ndryshme të shteteve europi-
ane. Sociologjia, për fat të keq, me për-
jashtim të disa rasteve specifike (Dahr-
endorf, 1974), këtij problemi nuk i
kushton ndonjë kujdes të veçantë.
Mbrojtja fundamentaliste e shtetit na-
cional është anakronizëm, që në shu-
micën e rasteve i reziston rrjedhës së
fortë të desakralizimit të shtetësisë në
shumëzim të statuseve sociologjike, që
anëtarësimin e plotë e ndërrojnë me për-
katësinë parciale apo politike ndaj sh-
tetit duke mos marrë me vete përkatës-
inë automatike të ndonjë kulture të cak-
tuar. Mbështetësit e multikulturalizmit
u japin krahë formave të reja politike të
përkatësisë që i shërbejnë mirë formim-
it të shoqërisë postnacionale.

Në rrafshin ndërkombëtar kemi të
bëjmë me tradita të ndryshme të shtetë-
sisë nacionale (Brubaker, 1988, 6-7)
dhe krahas saj me politika të hapura të
shtetësisë. Tradita franceze i nënshtro-
het kriterit unitarist dhe universal që e
mbarësojnë shtetësinë politike. Kriteri
i lartë është uniteti politik, i cili së pari
depërton në jetën e asimilimit kultur-
or, ku kanë rol kyç aparatet e shkollës
dhe ushtrisë. Tradita gjermane nuk ësh-
të mbështetur në popullin politik apo
në mendësi abstrakte të shtetësisë, por
në Volksgemeinschaft partikulare dhe or-
ganike. Elementi kryesor konstitutiv i
shtetësisë në traditën gjermane është

etnokultura dhe jo përkatësia politike.
Të dyja traditat,  çka është e kup-
tueshme, kanë pasoja praktike të ndry-
shme në dhënien e shtetësisë. Përderisa
pjesa më e madhe e imigracionit francez
lehtësisht ka fituar shtetësinë, në ish-
Gjermaninë Perëndimore ka shumë pak
shembuj të tillë. Vetëm në kohën e fun-
dit në Gjermani është shfaqur “interesi
publik” që brezi i dytë i emigrantëve të
fitojë shtetësinë gjermane, pra për një
politikë liberale dhe më pak restriktive
në këtë lëmë. Kështu, në Francë, në anën
tjetër edhe përkundër se është kundër
“parimeve dhe traditës republikane”,
kanë filluar të vënë në jetë politika re-
striktive në dhënien e shtetësisë.

Përderisa modeli francez dhe ai gjer-
man i shtetësisë edhe përkundër dalli-
meve akordohet në kuptimin unitar të
shtetësisë nacionale, në modelin ameri-
kan dhe zviceran ka më tepër hapësirë
për heterogjeni. Shtetin nacional zvice-
ran e përbëjnë blloqet vetërritëse etni-
ke, gjuhësore dhe religjioze, të cilëve
federata u ka mundësuar shkallën më të
lartë të autonomisë kantonale dhe ko-
munale. Ndarja e shtetësisë është privi-
legj për 3072 komuna (Gemeindes), kurse
për rregullimin e  lejes së qëndrimit në
Zvicër pushteti federal u hapi dyert
gjithë imigrantëve në vitet gjashtëdhjetë.
Shumica e të ardhurve kanë fituar me
shtetësi dhe të drejtën të punojnë dhe
të jetojnë në Zvicër edhe përkundër rrez-
ikut të zhbalancimit etnik në mes kan-
toneve dhe komunave, marrëdhënie që
është ruajtur për shekuj në Zvicër. Në
vitin 1980 tetë kantone kanë mbështe-
tur propozimin që një e treta e krejt të
huajve të lënë Zvicrën, mirëpo, këto
përbëjnë shumicën (26 kantone, gjegjë-
sisht, 22 dhe katër gjysmëkantone).
Nëse është e mundur që në Zvicër të
merret shtetësia me ndërmjetësim duke
filluar nga njësia konstitutive e federatës,
SHBA-të në këtë drejtim paraqesin aso-
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ciacionin vullnetar të individëve. Për
shkak të nevojës së madhe për imigrantë,
më parë ndarja e të drejtave qytetare ish-
te një rregull dhe jo përjashtim35.

Formimi historik dhe llojet e shtetit
nacional

Problemi sociologjik i shtetësisë im-
plikon dallimin në mes kombit kulturor
(Kulturnation) dhe atij politik (Staatsna-
tion), për të cilat në gjuhë angleze dhe
franceze nuk mundë të gjendet term i
barasvlershëm. Në literaturën e speciali-
zuar këto u futën në përdorim falë histo-
rianit gjerman Friedrich Meineck (Al-ter;
1985, 19-23). Koncepti i kombit politik
buron nga ideja e vetëvendosjes kolektive
dhe individuale, nga vullneti se individi i
lirë i përket kombit. Shtetësia në atë kon-
tekst lidhet me nacionalitet. Koncepti i
kombit kulturor në shikim të parë është
më objektiv – mbështetet në shenja të
qenies reale, siç janë gjuha e përbashkët,
territori, religjioni, gjuha, doket, historia
etj. Vetëdija për një mendësi të tillë dhe
ndjenja e përkatësisë së përbashkët kanë
ekzistuar dhe ekzistojnë pavarësisht nga
shteti. Shembull konkret janë Gjermania
dhe Italia para bashkimit apo shembulli i
shpërndarjes territoriale të Polonisë në
vitin 1772 dhe 1918. Për këtë shkak ësh-
të e kuptueshme se ideologët e lëvizjeve
për bashkim nacional në shekullin e kalu-
ar e kanë shikuar kombin si diçka që është
para shtetit e që i bashkon historia e për-
bashkët dhe kultura. Koncepti i kombit
politik historikisht u realizua në Europën
Perëndimore, kurse koncepti i kombit
kulturor është karakteristik për Europën
Qendrore, Italinë dhe, me disa përjash-
time, për Europën Lindore.

Shpesh këto dy këto koncepte janë

përdorur varësisht nga interesat dhe
llogaritë politike. Gjermanët i kanë
përvetësuar në këtë mënyrë alsasianët,
për shkak se kultura, gjuha, historia dhe
ngjashmëria e gjuhës i rreshtojnë ata në
kombin kulturor gjerman. Po ashtu i
kanë përvetësuar edhe francezët, sepse
alsasianët pas revolucionit të vitit 1789
janë deklaruar si shtetas francezë. Shem-
bulli në vijim është edhe më tepër jo-
parimor: para viti 1918, gjermanët ma-
zurëve nga Prusia Lindore, të cilët kanë
folur polonisht, me thirrje në parimin
subjektiv apo politik u kanë marrë të
drejtat qytetare. E kur është bërë fjalë
për alsasianë, kanë përdorur kriterin
tjetër objektiv, pra parimin kulturor.

Gjithsesi duhet të pohojmë se nacio-
nalizmi si ideologji dhe lëvizje politike ka
ditur që, për atë arritur qëllimin e vet -
shtetin nacional - historikisht të instru-
mentalizojnë në njërën anë identitetin,
kurse në anën tjetër vetë shtetin. Pas Rev-
olucionit Francez të vitit 1789, i cili shte-
tin nacional e ka shpallur për zbulim
epokal dhe paradigmë universale, nuk
kishte më rrugë mbrapa apo rrugë tjetër
alternative për këtë lloj legjitimiteti poli-
tik. Napoloni III ishte politikani i parë
europian që u rreshtua në anën e shtetit
nacional. Kurse në mes ekonomistëve ishte
Friedrich List ai që shtetit nacional i dha
përparësi të mëdha ekonomike, kurse në
mes filozofëve ishte Hegeli ai që i parala-
jmëroi popujt, të cilët nuk mund ta kish-
in shtetin e vet nacional, se nuk do të
munden askurrë të hyjnë në histori. His-
toriani Leopold von Ranke ka zbuluar te
kombet “tendencën për t’u bërë shtet”,
ndërsa jurist liberal zviceran  Johann Cas-
par Bluntschli e ftonte çdo popull që të
formonte shtetin e vet. Masaryku, formuesi
i shtetit çekosllovak, në monarkinë hab-

35. Kriter për dhënie nuk ishte dimensioni unit/kul-
turor, por formula universale politike sipas vendit të
lindjes (jus soli). Është interesant të vërehet se indianet

e Amerikës i kanë fituar të drejtat për shtetësi me aktin e
lindjes në vitin 1924. Në vitin 1965 u ndërprenë kufizimet
për ardhje të disa bashkësive nacionale apo racore.



 108 Shteti nacional në kapërcyell sociologjik

sburge ka vërejtur para së gjithash mo-
himin e shtetit bashkëkohor dhe idenë
liridashëse në përgjithësi.

Shtetet nacionale janë formuar në tri
harqe kohore dhe në tri hapësira
gjeografike të ndryshme (Alter, 1985,
101-106). I pari u paraqit si lloj i shtetit
nacional i Europës Perëndimore, si
produkt i historisë politike dhe pak a
shumë i kapërcimit revolucionar të
gjendjes ku e kishin lënë pushtetmbajtësit
absolutë.  Shteti i regjimit të vjetër është
shndërruar në organ të shtetit që mbësh-
tetet te qytetarët politikisht të vetëdije-
suar dhe në kombin politik. Bëhet fjalë
për shtetet nacional si Anglia, Holanda,
Franca dhe Suedia.

Lloji i dytë i shteteve nacionale
mbështetet në kombin kulturor që ka
mbijetuar në hapësirën e Europës Qen-
drore dhe asaj Jugore. Italia dhe Gjerma-
nia (Reich) në shekullin e 19-të paraqes-
in shembullin tipik të numrit të madh të
shteteve të vogla që patën sukses, disa nga
to me një traditë të madhe relativisht të
pavarur, që t’i fusin në ombrellën e shtetit
nacional. Rolin e bërthamës lidhëse e
morën përsipër dy shtete dinamike: Pie-
monti në Itali dhe Prusia në Gjermani. Si
rrjedhojë e këtyre integrimeve, disa shtete
në Itali janë shpartalluar apo u është ndër-
prerë pushteti i tyre qendror. Kurse në
Gjermani është bërë fjalë për zvogëlimin
thelbësorë të sovranitetit të tyre, që e kish-
in deri në fazën e integrimit në një shtet
të përbashkët. Kështu, në rastin e Piemon-
tit, po ashtu edhe në Gjermani, u imponua
si shtet i “parë” në shtet “shtëpia pruse”
me “Kaisertumom” e vet dhe e shpalli
Prusinë si kryeqytet të Gjermanisë.

Siç e dimë, përpjekja e Serbisë për të
përsëritur një rol hegjemonie të tillë mbi
popujt e Jugosllavisë nuk pati sukses.

Lloji i tretë i shtetit nacional, i cili
bazohet në kombin kulturor, është para-
qitur po ashtu në shek. e 19-të dhe në
fillim të shekullit të 20-të në Europën

Qendrore, Lindore dhe Juglindore. Aty
popujt u shkëputën nga perandoritë
shumënacionale - otomane, habsburge
dhe ruse.  Këtu bëhet fjalë për popuj që
vetëdijesimin e tyre politik nuk kanë mun-
dur të artikulojnë me formimin e shtetit
të vet, por janë thirrur në specifikën e in-
dividualitetit gjuhësor dhe bashkësinë et-
nike. Harku i shkëputjeve politike ka
mbërritur në skajin verior europian nga
Finlanda, duke vazhduar në shtetet bal-
tike, deri te Polonia dhe Çekosllovakia dhe
në jug të Europës nga Shqipëria, Rumu-
nia dhe Greqia. Në vitin 1814 Norvegjia
u shkëput nga Suedia, në vitin 1831 Bel-
gjika u shkëput nga Holanda e bashkuar,
pjesa jugore e Irlandës është ndarë nga
Britania, kurse Islanda është pavarësuar nga
Danimarka në vitin 1944.

Po ashtu në këtë periudhë u bënë
edhe bashkime. Polonia, që paraprakisht
ishte e ndarë në tri shtete në vitin 1918,
sërish u bashkua. Për shkëputje, që nuk
ka rezultuar gjithherë me shtet nacional
të pavarur, tregon shembulli i Mbretërisë
Serbo-Kroato-Sllovene, që janë bashkuar
në një shtet të përbashkët pas Luftës I
Botërore. Nga këndvështrimi i sotëm shi-
het qartë se, pas Luftës II Botërore bëhej
fjalë më shumë për fazë kalimtare sesa për
vendim historik përfundimtar. Shembul-
li i fundit ka devijuar nga trendi i
përgjithshëm i formimit të shteteve na-
cionale në këtë shekull. Kjo erdhi si rrjed-
hojë e modelit integrues të shekullit të
kaluar apo shekujve të kaluar në Europën
Perëndimore, por që në truallin tonë e ka
vonuar shansin e vet historik.

Kufiri paraqet problem të posaçëm
për shtetin nacional. Rrallë ndonjë nga sh-
tetet nacionale në Europë kanë të njëjtit
kufij me ata që i kishin në kohën kur u
formuan. Si shembull marrim Belgjikën e
vitit 1831 dhe Çekosllovakinë e vitit
1918. Italisë u deshën 60 vite të vijë në
kufijtë që i ka sot.

Kjo pasqyrë historike e ngërthyer
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shpjegon qartë se nacionalizmi është
dukuri shoqërore e përshtatshme. Nacio-
nalizmi gjegjësisht produkti i tij theme-
lor, shteti nacional, nuk është kompatibil
me një lloj të vetëm të shoqërisë apo sh-
tetit. Në dy dekadat e fundit kemi pasur
rastin të njihemi me modele të ndryshme
të monarkisë, republikës dhe diktaturës së
shtetit nacional, që janë vendosur në
strukturat e ndryshme sociale, duke fillu-
ar nga ai demokratik e deri tek ai autoritar
politik. Bazamentin simbolik, që është i
njëjtë për të gjithë, e ka shkruar prototipi
i shtetit nacional francez me simbole të
obligueshme nacionale: flamur, himn dhe
forma të festimit të shtetit nacional

Shtetet nacionale të papërsosura
Nëse sërish kthehemi në fakte his-

torike, mund të konstatojmë se edhe në
këtë shekull shpallet mohimi i qëndrimeve
se ka përfunduar “tregimi” mbi formimin
e shteteve nacionale në Europë. Këtë lloj
konstatimi do të mund të argumentojë
formimi i numrit të madh të shteteve pas
mbarimit të Luftës I Botërore, nga Fin-
landa në veri e deri te Jugosllavia në jug
të Europës. Edhe në mes dy luftërave
botërore ishte plotësisht e qartë se kemi
të bëjmë me formimin e një numri të
madh shtetesh nacionale “me gabim”.
Këtu mund të përmendim Poloninë,
Çekosllovakinë dhe Jugosllavinë. Po ash-
tu, as shtete të tjera nuk mund të
lavdërohen si me strukturë homogjene
etnike. E edhe më pak me garantim të
të drejtave të pakicave etnike, që kanë
jetuar brenda kornizave të tyre. Edhe
shteti nacional polak nuk ishte ho-
mogjen. Kur “përfundimisht” u rregul-
luan kufijtë në vitin 1918-20, Poloni
mbetën rreth 14 për qind ukrainas, 3
për qind bjellorusë, 10 për qind hebrenj,
diku rreth 2 për qind gjerman dhe
përafërsisht 3 për qind nacionalitete
tjera. Nga gjithë këto shkaqe, nuk funk-
sionoi ideja e kombit politik, duke i lënë

hapësirën e vet njëlinguizmit dhe njëku-
luturalizmit ekskluziv.

Asnjë nga shtetet e porsaformuara në
Europën Qendrore dhe atë Lindore nuk
u ofroi në truallin e vet pakicave etnike
autonomi kulturore apo nuk u dha ele-
mente minimale federative. Atëherë në
psikologjinë politike të strukturave
udhëheqëse, ato pakica u ankoruan në
formë stereotipash të “kolonës së pestë”.
Me ato lloj paragjykimesh establishmenti
i atëhershëm politik arsyetonte asimilimin
dhe presionin mbi pakica kombëtare.

Edhe pse në dukje të parë paraqitet
paradigma e shtetit nacional si universale,
ajo në histori dhe në kohë të tashme është
më parë përjashtim sesa rregull.  Në vitin
1971 (nga ajo kohë të dhënat nuk janë
ndryshuar dukshëm), në 132 shtete të
ndryshme të botës, Walker Connor ka
veçuar 12 prej tyre që dallohen për për-
bërjen etnike homogjene të popullsisë, që
është 9 për qind e numrit të përgjithshëm
(Smith; 1981, 9-10). Rregull standard
sipas kësaj nuk është shteti nacional për
pluralizmi etnik, i cili si i tillë nuk është
lëkundur, por e kanë rreshtuar dhe në
kartën e vendvendosjes së popujve, si dhe
në dokumente relevante ndërkombëtare.
Edhe shtetet me “pedigre” të madhe
demokratike, me të gjitha “mjetet e lejua-
ra” qe dikton shteti juridik, u ndalojnë
pakicave kombëtare të drejtën për au-
tonomi më të madhe, me arsye se ajo
“tund themelet” e integritetit shtetëror.
Shembulli i Britanisë së Madhe, SHBA-
ve, Spanjës e po ashtu dhe Francës tre-
gojn qartë se është rrezikuar blloku etnik
dominant rreth të cilit në periudhë të cak-
tuar historike u formua shteti nacional. Par-
adigma e kombit politik, siç u zhvillua në
shtete të caktuara në Europën Perëndimore,
nuk arriti përfundimisht të asimilojë të
gjitha segmentet linguistike, kulturore dhe
karakteristikat e veçanta të bashkësive të cak-
tuara etnike. Ernest Renan në mënyrë të sh-
këlqyer kuptoi kompleksitetin dhe rrënj-



 110 Shteti nacional në kapërcyell sociologjik

simin e fenomenit komb, mirëpo e rela-
tivizoi kur kohëzgjatjen e tyre e lidhi me
kusht që të vërtetohet si përditshmëri e pleb-
ishitit. Koncepti politik i kombit ka të
metën se mbështetet në faktorin subjektiv,
me anë të të cilit shikohet në popuj me
prizmin e utilitarizmit dhe oportunizmit.

Ideja e shtetit nacional mbështetet në
fikcion. Ignaz Seipel, në vitin 1916, kur
u bë kancelar i parë i Republikës së Aus-
trisë, shtroi një tezë interesante: shteti
nacional është tepër i mirë deri sa ai nuk
është i formuar; vazhdimësia e tij detyri-
misht përfundon në këtë apo atë formë të
imperializmit etnik, gjegjësisht në mo-
himin e së drejtës së popujve të tjerë apo
pakicave kombëtare. Përpos imperializmit
manifestativ duhet të tërheqim vërejtjen
për të ashtuquajturin “kolonializim të
brendshëm” në integrimin e dhunshëm të
shpërndarjes së pluralizmit etnik. Ekzis-
tenca e mëtutjeshme e shteteve nacionale
në Europë, pavarësisht nga ajo se në të
gjitha anë ato “shqepen”, tregon faktin se
kanë mbetur shumë kërkesa për shtetin na-
cional në retorikën pak a shumë naciona-
liste. Mirëpo, nisur nga ky argument, nuk
mund të konstatojmë se nacionalizmi në
histori ka ditur gjithherë të legjitimohet
si alet i shtresave të reja dhe i ndryshimeve
të obligueshme shoqërore të tyre. Sh-
kotëve dhe Wallesit deri sot nuk kanë pas
sukses të formojnë shtetin e tyre nacio-
nal; në këtë drejtim më të suksesshëm ish-
in irlandezët.  Edhe përkundër përpjekjeve
shekullore, kjo çështje nuk pati sukses as
për katalonjasit dhe baskët në Spanjë apo
korsikanët dhe bretonët në Francë. Sot
është vështirë të parashikohet se çfarë lloj
zgjidhjesh do t’u ofrohet “dëshirave të pa-
plotësuara” të nacionalizmave, të cilat u
reduktojnë në zgjedhje “rajonalizim” duke
u dobësuar forcën e tyre .

Shteti (post)modern dhe etnosi
Me shtet nacional nuk mundë të sh-

terim rolin e shtetit postmodern si duku-

ri etnike. Kohëve të fundit ai ka marrë
rolin e “rojtarit” të interesave jetike të gru-
peve margjinale dhe në atë mënyrë ka so-
cializuar disa nga funksionet kryesore të
saj. Marrëdhënia e re mes shtetit dhe et-
nosit hap rrugë, mirëpo ende nuk mund
të skicohen gjeneraljet sociologjike. Shte-
ti politik zbuloi se mund të bëhet relativ-
isht pak për kategori aq abstrakte, siç janë
klasa shoqërore, klasa e mesme, mirëpo
diçka më tepër mundë të “behet” për një
bashkësi etnike apo për ndonjë tjetër. El-
itat politike sot dinë të mobilizojnë seg-
mente pluralë etnike dhe në atë mënyrë të
forcojnë legjitimitetin e vet. Po ashtu bash-
kësitë etnike, në anën tjetër, janë vetëdije-
suar se për arritjen e kërkesave të tyre të
përbashkëta, për organizim dhe udhëheqje
të mirë. Fenomeni etnik paraqet mundësi
të tilla që  disa nga partitë politike kanë di-
tur ta instrumentalizojnë shumë mirë. Këtu
mund të cekim dy raste: tërheqja e franko-
fonisë etnike në partinë liberale kanadeze
dhe ripërtëritja e partisë amerikane demokra-
tike më mbështetje të bashkësive etnike.

E ardhmja e shtetit nacional

A ka dalë sot nga përdorimi ideja e
shtetit nacional? A është ai një anakro-
nizëm që nuk garanton formë legjitime të
organizimit politik? Kësaj pyetjeje i
përgjigjen me “po” ata që i kushtojnë vë-
mendje të madhe bashkëpunimit ndërsh-
tetëror dhe ndërrajonal, kyçjes dhe nën-
shtrimit të shteteve në integrim. Mbas
kthimit nga Amerika, ku ishte ne ekzil,
historiani gjerman Hans Rotfels deri në
vitin 1953 ishte i bindur se ishin dy
luftërat botërore argument i bollshëm për
krizën e idesë së shteteve nacionale, dhe
se ideja mbi ta është “e tejkaluar, reaksion-
are dhe assesi nuk mund të jetë qëllimi
ynë”. Në segmente të caktuara, shteti na-
cional është në fakt anakronizëm e që
gradualisht shuhet në hegjemoninë e tij
të plotë mbi individin, çka ishte e kup-
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tueshme në një periudhë të caktuar his-
torike. Robert Dahl në studimin e tij mbi
demokracinë (1923, 4-16), mes faktorëve
që hapin “absolutizmin” e shtetit nacio-
nal, thekson në njërën anë kërkesën për
forma të drejtpërdrejta të demokracisë
dhe në anën tjetër shkaqet që diktojnë
sigurinë, zhvillimin, mbrojtjen mbina-
cionale të drejtave të njeriut dhe prob-
lemin planetar ekologjik.

Paradigma e re politike, që askund
nuk e zëvendëson shtetin nacional, do të
duhej të ketë prirje ndaj koekzistencës dhe
kohabitimit mes popujve dhe pakicave ko-
mbëtare në Europë. Proceset e konfeder-
alizmit të Europës me rritje të njëkohs-
hme të autonomizmit të rajoneve dhe
pakicave kombëtare do të ishin apo do të
duhej të paraqitnin në mënyrën e duhur

mënjanimin e drejtimit “ të egër” klasik
të pozicionit që kishin shtetet nacionale
ndaj pakicave kombëtare në to.

Karl Deutsch në studimin e tij të fam-
shëm Nationalism and Social Communica-
tion (1966) thotë se shteti nacional indi-
vidit i mundëson dhe i ofron siguri
psikologjike dhe fushë të gjerë të lirisë, të
cilën familja dhe bashkësia lokale nuk
mundë ta sigurojnë. Alternativa me të
cilën ballafaqohet bota e në veçanti Euro-
pa nuk është: ose shteti nacional, ose in-
tegrimet mbinacionale. Shteti nacional do
të duhet gjithsesi t’u përshtatet proceseve
të reja mbinacionale dhe të heqë dorë nga
sovraniteti absolut mbi qytetarë të tij. Para
këtyre kushteve nuk duhet të frikësohet se
nuk do ta ruajë rëndësinë e vetë substan-
ciale politike edhe në shekullin në vijim.
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Prof. Hamit BORIÇI

Rreth përmbledhjes “Galeria dhe
plateja” e “Gjurmë jete” të prof.
Hamit Beqja

Akademiku, profesor Hamit Beqja,
shkruan e boton pareshtur në mediat bash-
këkohëse. Publicistikën e ka si një “profe-
sion” në funksion të shkencëtarit pedagog,
psikolog, sociolog, kulturolog. Ushtrimin
e saj e sheh dhe e vlerëson si domosdosh-
mëri për komunikimin me auditorin e
thjeshtë e të specializuar, për t’i kumtuar
e përcjellë atij dituritë, pikëpamjet e ko-
hës, qëndrimet e veta për dukuri e ngjarje
që lidhen me edukatën qytetare e me
moralin shoqëror.

Një vështrim në publicistikën e tij na
çon në vitet e para të gjysmës së dytë të
shekullit të kaluar, kur gjimnazisti Hamit
Beqja botonte skicat e para - “Jemi 300” e
“Drinit ndal!” - frymëzime letraro-publi-
cistike nga puna vullnetare e rinisë shkol-
lore për t’ia ndaluar turrin lumit Drin që
gërryente tokat në fshatin Kosmaç; në ato
vite kur ngarkohet me detyrën e zëv-
endëskryeredaktorit të së përjavshmes së
Shkodrës, gazetës “Koha e re”; në kohët e
studimeve të larta në Moskë, ku mpreh
penën e redaktorit në “Mosfilm” dhe në
emisionet e Radio-Moskës në gjuhën sh-
qipe; në periudhën e pasdiplomimit, kur

në atdhe i përvishet publicistikës peda-
gogjike e qytetare dhe vijon e vijon pa
ndërprerje edhe në ditët tona.

Publicistika e akademikut Hamit Beq-
ja është e shpërndarë në gazetat e revistat
e kohës, më së shumti në të përkohsh-
met “Zëri i popullit”, “Zëri i rinisë”,
“Bashkimi”, “Mësuesi”, “Drita”, “Nën-
tori”, “Ylli”, “Arsimi popullor”, “Shken-
ca e jeta” etj.; në “Rilindja” e Kosovës
(edicioni i Tiranës), “Pajtimi”, “Koha
jonë”, “Intervista” “Shekulli”, “Panora-
ma”, “Tirana Observer” etj. Një pjesë e
kësaj prodhimtarie është mbledhur dhe
publikuar në disa libra.

Më shumë se 40 libra ka botuar ky
personalitet i shquar i shkencës dhe i kul-
turës sonë kombëtare, mjaft prej tyre ve-
pra publicistiko-shkencore, duke filluar
nga “Gurët e parë, themelet e arsimit pop-
ullor”, tri vëllimet “Problemi i edukatës
socialiste dhe shkolla”, “Si sillemi,
ç’zakone ndjekim…”, “Kë edukojmë, si
edukojmë”, për të ardhur te refleksionet
me karakter publicistik të pas ‘90-ës:
“Rrjedhave të sociologjisë së edukatës”,
“Për rininë dhe me rininë”, “Engjëlli dhe
djalli janë brenda tek i gjalli”, “Dashuria,
seksi dhe studentët e mi”, “Përgjigje letrave
rinore”, “Divorci-vrojtime e reflaksione”,
“Galeria dhe plateja” etj.

Me kurajë qytetare, falë formimit dhe
aftësisë për të pasqyruar e mbrojtur men-
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dimet vetjake, profesor Hamit Beqja
përmes mediave të kohës u është drejtuar
dhe u drejtohet nxënësve e studentëve,
mësuesve e prindërve në mënyrë të hapur
e të çiltër, duke hedhur për shqyrtim as-
pektet më delikate të problematikës së
edukatës qytetare. Titujt e disa shkrimeve
që po rendisim e dëshmojnë këtë: “Të
gjykojmë paragjykimet dhe besëtytnitë”
(“Puna”, 1 dhjetor 1953), “Kundër in-
diferentizmit, kundër tutelës (për të
drejtat dhe liritë e njeriut), botuar në
gazetën “Mësuesi” më 23 korrik 1965,
“Kundër burokratizmit në të gjitha shfaq-
jet e tij” (“Mësuesi”, 14 janar 1966), “Sh-
kolla për rritjen e personalitetit të vajzave”
(“Mësuesi”,28 shkurt 1970), “Shkolla dhe
mjetet e informimit” (“Mësuesi”, 6 tetor
1976), “Pamje të bashkëjetesës në famil-
je” (Nëntori”, 1983/5, f. 125-145"),
“Rreth kulturës dhe edukatës televizive”
(“Drita”, 18 dhjetor 1983), “Në edukatë
nuk ka receta” (“Ylli”, 1984/9, f. 8-9), “Ku
ishe? Më kë? Ruaju nga shokët e këqij!”
(“Bashkimi”, 16 prill 1987).

Tiparet më të përgjithshme të publi-
cistikës beqjane janë tematika aktuale në
zhvillim bashkëkohor, karakteri shkencor,
çiltërsia e shprehjes së mendimit, toleran-
ca, fryma polemike, enciklopedizmi dhe
stili i rrjedhshëm, më së shumti bisedor.
Këto gjejnë shprehje e mishërim në larm-
inë e shkrimeve të publikuar, por më se
qarti në një cikël artikujsh të botuar në
vitet 1989-2000, me titull “Galeria dhe
plateja” dhe në shënimet autobiografike
“Gjurmë jete” (2004).

*
*     *

Në vëllimin “Galeria dhe plateja” janë
përmbledhur 50 artikuj, që zënë fill me
trajtesë e lirë “në kapërcyell midis dy
epokave”. Ata kanë si lajtmotiv vargjet e
Shilerit: “E vjetra po shembet, një botë e
re lulëzon gërmadhash”. Autori, vrojtues

me përvojë i dukurive shoqërore, me
kthjelltësi e formulime të qarta, parash-
tron problemet përmes fakteve, analizon
dhe abstragon duke shfaqur mendimin e
vet me çiltërsinë dhe modestinë që e kar-
akterizon. Bindshëm rrjedhin idetë e men-
dimet se “…po vijojnë të kristalizohen zh-
villime të dukshme të karakterit demokra-
tik e pluralist në të gjitha sferat e jetës sho-
qërore, materiale e shpirtërore, politike,
sociale dhe ekonomike, kulturore dhe
etike, psikologjike e zakonore. Është një
tranzicion mjaft i vrullshëm dhe kon-
tradiktor, herë-herë virulent e drastik, pa
përjashtuar në këtë proces dhe dukuri të
vjetra të totalitarizmit e dukuri të neoto-
talitarizmit”. (f. 18)

Përmes shkrimeve, lexuesit i jepet
mundësia të njihet me ballafaqime pikë-
pamjesh, përvojash dhe hipotezash, duke
e ndjerë veten edhe ai të ftuar për polemikë
a debat rreth atyre që thuhen e botohen.

Veçori mjeshtërore e këtij shkencëtari
publicist është konceptimi tërësor i sh-
krimit si përmbajtje e formë pasqyrimi:
gjetja e titujve që përçojnë ide, por edhe
ngacmojnë kërshërinë, sjellja e fakteve dhe
e argumenteve qenësore, analiza e tyre dhe
përgjithësimi i motivuar. Natyrshëm i
afrohet lexuesit me hyrje të shpejta e
sugjestionuese në thelbin e temës a të
problemit, duke e ftuar në bashkëbisedim,
si, bie fjala, me mohimin kategorik: “A
mund të lulëzojë demokracia pa etikën
demokratike, pa kulturën demokratike, pa
edukatën dhe sjelljen demokratike? Në
asnjë mënyrë!” (artikulli “Nëpër hapësir-
at e gjera të demokracisë dhe rrjedhave të
saj”, 20 maj 1992).

Me stil bisedor trajtohen probleme,
si: figura e mësuesit demokrat në proces-
in mësimor-edukativ të shkollës, kombë-
sia e individit dhe e drejta e shkollimit në
gjuhë amtare, logjika e intelektualit nuk
është logjika e politikanit të dytë,
psikologjia inatçore, periudha e tranzi-
cionit dhe ndryshimet themelore në
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psikologjinë shoqërore etj . ,  duke
hedhur dritë në prirje e dukuri në
psikologjinë sociale.

Në publicistikën e akademikut Hamit
Beqja shtrohen e shtjellohen çështje thel-
bësore të socialpedagogjisë, natyrisht, siç
shkruan autori, brenda hapësirës që të kr-
ijon gazeta. Me mjeshtëri, duke ruajtur
karakterin shkencor, shkruan me gjuhë
të kuptueshme për të gjithë: për ado-
leshencën dhe adoleshentet, për person-
alitetin e kësaj moshe, për paraadolesh-
encën, krizën e identietit, antikon-
formizmin e adoleshencës etj.

Tematika dhe problematika e rrahur
deri edhe në imtësi konkrete është e gjerë
aq sa përfshin socialpedagogjia, social-
psikologjia dhe edukata shoqërore e
qytetare. Në këtë vështrim, publicistika e
akademikut Beqja mund të vlerësohet si
një enciklopedi që u përgjigjet thuajse të
gjitha pyetjeve të njerëzve të të gjitha
moshave: nxënësit të tetëvjeçares, gjimna-
zistit dhe universitarit, mësuesit dhe ped-
agogut, prindit dhe intelektualit.

Libri “Gjurmë jete” (shënime auto-
biografike) është konceptuar dhe realizuar
si vepër me karakter publicistik, në përsi-
atje me shkrimet “ditar”. Në 342 faqet që
ka ky libër, Hamit Beqja paraqitet me tërë
dinjitetin dhe personalitetin e tij në “bash-
këbisedim” të shtruar me auditorin. Ai
është i thjeshtë, i çlirët dhe i sinqertë deri
në përshkrimin e ravijëzimin e intimiteteve
të jetës së tij vetjake, paradoleshent e ado-
leshent, student e pedagog, qytetar.

Në copëzat me tituj si: “Me të huajt
e “në gojën e të huajve”, “Për qëndrimin
ndaj së kaluarës”, “Në Radio-Televizionin
Shqiptar”, “Me studentët, dhjetor 1990”,
“Një parantezë…”, “Rrugëve të tranzi-
cionit demokratik” etj, autori shfaqet si
publicist i thjeshtë dhe elegant, me stil e
zhdërvjelltësi, komunikim të lirë me au-
ditorin, duke u lënë shteg e pranuar dis-
kutime, debate dhe polemika për ato që
thotë e shkruan për çështje ideologjike,

kulturore, edukative. Kësisoj paraqitet
natyra e karakteri i tij si njeri që e respek-
ton lirinë e mendimit të tjetrit, me të cil-
in mund të diskutosh.

Hamit Beqja në “Gjurmë jete” u kush-
ton vëmendje dhe u jep vend të dukshëm
problemeve më të thekshme të shoqërisë
shqiptare në zhvillimet prej më shumë se
gjysmë shekulli, duke u ndaluar edhe si pro-
tagonist politik, shkencëtar, pedagog e pub-
licist në Shqipërinë e periudhës së viteve
’90 dhe më pas, të njohura si vitet e peri-
udhës së tranzicionit. Duke qenë vetëkritik
për misionin e tij si politikan, por më shumë
studiues e ligjërues universitar, autori ngre
e trajton edhe disa probleme të rrjedhave të
gazetarisë e të publicistikës bashkëkohëse.

Ai shfaq edhe mendime kritike për
massmediat që nuk japin informacion të
gjerë dhe në kohë. Ai arsyeton: “Demokra-
cia e vërtetë nuk mund të arrihet pa një
shkallë të mjaftueshme dhe të kënaqshme
informacioni për të gjitha çështjet, të
brendshmet dhe të jashtmet, dhe pa pub-
licitet të gjerë dhe gjithëpërfshirës”. (153)

Me fakte e shembuj bindës nga për-
voja vetjake në komunikim me gazetarë e
media trajton disa çështje të etikës profe-
sionale e qytetare të gazetarisë. Vë theksin
në domosdoshmërinë e korrektesës së gaze-
tarit si me bashkëpunëtorët, ashtu edhe me
lexuesit, dëgjuesit dhe teleshikuesit. Me sens
kritik u drejtohet atyre gazetarëve që “har-
rojnë” të shkojnë në një takim që vetë kish-
in caktuar me bashkëpunëtorët, duke u jus-
tifikuar se “ashtu doli një punë”; që nuk
japin përgjigje për shkrimet apo për letrat
që lexuesit dërgojnë. Për rastin e parë sjell
shembullin vlerësues për gazetaren e BBC-
së, e cila ngase po vonohej në takim nga
trafiku, i telefonon pritësit duke kërkuar
ndjesë për disa minuta vonesë. Ndërsa për
rastin e dytë, autori i “Gjurmë jete” pub-
likon letrat pa përgjigje drejtuar një të
përditshmeje për pasaktësi e mungesë ko-
rrektese (f.228-235). Dhe shtron pyetjet:
“Po etika gazetareske, po etika qytetare?”
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Në rrafsh etik profesional vëren në disa
gazeta “politizime nga më të tejskajmshet,
sharje, fyerje inatçore nga më brutalet e ba-
nalet, sensacione e trillime nga më të çudit-
shmet, dizinformacioe…” ( f.243)

Po ashtu shfaq mendime edhe për me-
diat perëndimore, si “Zëri i Amerikës” dhe
BBC, që “u janë referuar shpesh shkrimeve
e debutimeve të mia”. Ndalet në dukuri e
kritike dashamirëse ndaj ndonjë medieje të
huaj, “që nuk u ka shpëtuar qëndrimeve të
njëanshme, subjektivizmit, tendenciozitetit,
recidiveve… në kohën e sfidave të rënda për
Shqipërinë, në momentet e trazirave, të ten-
sioneve e të krizave të spikatura që karakter-
izonin jetën tonë.” (faqe 157). Po aty vlerë-
son: “BBC-ja në qëndrimin ndaj ngjarjeve
shqiptare ka qenë përgjithësisht e ekuilib-
ruar, objektive dhe realiste”.

Hamit Beqja hedh edhe ndonjë ide me
natyrë teorike, ku nëntekstohet se ashtu si
nxënësi e studenti, edhe lexuesi duhet vlerë-
suar si objekt e subjekt pasqyrimi në gazetari.

Përvoja e këtij autori si studiues ësh-
të e vyer dhe merret e mirëqenë edhe për
gazetarin që është e duhet të jetë vrojtues
i mprehtë dhe nuhatës me intuitë të zh-
villuar. Ai shkruan: “Mua më ndihmon
shumë njohja e lirë, ndejtja e lirë, bisedat
e vrojtimet e lira” (faqe 175).

Vepra “Gjurmë jete” ka karakter të
theksuar publicistik, pasi autori paraqitet
vetë objekt dhe subjekt pasqyrimi, duke
shkruar në mënyrë të natyrshme kujtime e
përjetime nga ngjarje e raste që kanë lënë
gjurmë në vetëdijen e tij në rrjedhat e jetës
së derisotme 75-vjeçare. Autori përshkru-
an, tregon, bën paranteza, analizon, medi-
ton parashtron ide e problem për diskutim.

*
*     *

Akademiku ka “dorë të lehtë” në të
shkruar. Idetë, faktet, dukuritë, vlerësim-
et e qëndrimet i bluan dhe arsyeton para
se t’i hedhë në letër apo në diktofon.

 “Delli” publicistik, si frymëzim dhe
arsyetim, konceptohet si shprehje e do-
mosdoshmërisë që ndien autori për të
marrë pjesë në dinamikën e jetës; e mis-
ionit qytetar për të reaguar me nerv, toler-
ancë, sinqeritet e përgjegjësi ndaj zhvilli-
meve të shoqërisë. “Delli” publicistik e nxit
dhe e shtyn akademikun të dalë jashtë bib-
liotekave, arkivave dhe mjediseve shken-
core; të ballafaqohet me realitetet duke e
thënë fjalën e vet në media edhe për pub-
likun e gjerë. Në këtë vështrim, “delli”
publicistik i akademikut Hamit Beqja ësh-
të një e dhënë vetjake, talent, dhunti për
ta ndjerë veten kurdoherë e shumëkund
të pranishëm në rrjedhat e jetës.

Si mund të formohet një etnolog?

Nga Florika Bushi

Rreth librit “Mjeshtëria e kërkimit
shkencor në etnologji”, i prof. Mark
Tirta (Tiranë, 2006, 162 faqe)

Si një pasues i denjë i E. Çabejit, A.
Budës, Q. Haxhihasanit, me një pasuri të
shumtë studimore, profesor Mark Tirta
tashmë është një studiues i kompletuar.
Ky etnolog i shquar, i cili ka shkruar
mbi 300 punime shkencore e kulturore
në fushë të etnologjisë, si dhe një numër
të madh monografish deri më sot, i jep
lexuesit shqiptar një vepër shumë të
rëndësishme: “Mjeshtëria e kërkimit sh-
kencor në etnologji”.

Ky botim nuk është thjesht një man-
ual për hartimin e një punimi shkencor,
por tregon rrugët që duhen ndjekur për
formimin kulturor të çdo studiuesi, i cili
ka dëshirë të merret me punë të mirëfilltë
shkencore. Për të shmangur diletan-
tizmin në shkencë (dukuri kjo, që sot
ka përfshirë shumë fusha të artit dhe të
kulturës), autori vë në dukje qysh në
parathënie se, që të bësh punë të mirë-
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filltë shkencore, nuk mjafton vetëm të
kesh një inventar dijesh në fushën për-
katëse dhe konkretisht në disiplinën e
etnologjisë e të folklorit. Por, thotë ai,

“...duhet theksuar me shkronja të mëdha se
që të bëhesh një etnolog a një folklorist i
vërtetë duhen dije të shumta në këto fusha,
...në veprimtari empirike në terren, në arkiva
e në botime të materialeve dëshmuese duhet
më parë një bibliotekë dijesh e arkivuar në
tru, me lexime librash specialë e marrje për-
voje prej specialistëve më të vjetër; ndër këto
duhet ditur mirë metoda e punës, sistemi i
punës shkencore, ose, për t’u thënë ndryshe,
duhet të zotërosh mjeshtërinë e kërkimit sh-
kencor në folklor e etnologji.”

Pas “Parathënies”, jo rastësisht autori
e trajton si temë më vete çështjen e kon-
ceptit “kërkim shkencor”. Ai ndalet
posaçërisht në shpjegimin e fjalës “sh-
kencë” dhe të togfjalëshit “kërkim shken-
cor”. Duke dhënë shpjegimet konkrete,
që i lidh me fushën përkatëse të kërkimit
në etnologji e folklor, duke u ndalur
veçanërisht në karakteristikat themelore të
kabinetit të punës së një etnologu apo
folkloristi, ai vë theksin në atë që çdo stu-
diues, së pari, duhet të krijojë laboratorin
e tij krijues me të gjithë elementet e
nevojshme që kanë të bëjnë me formimin
teorik, me zotërimin e gjuhëve të huaja,
me njohjen dhe paraqitjen me saktësi të
të dhënave të terrenit si dhe të dhënave
nga burimet e shkruara në arkiva e në bot-
ime, duke pasur parasysh që studiuesi të
sqarojë sa më mirë modelet të cilave u ref-
erohet: “Specialisti duhet të lidhet
shpirtërisht me zbulimet në terren, me
eksplorime, ashtu si me ato në studio të
punës, si dhe të karakterizohet nga një vull-
net dhe përkushtim në punë duke mos e
kufizuar kohën që e shfrytëzon për
kërkimet shkencore” (f. 17). Si modele të
një pune të mirëfilltë shkencore autori u
referohet edhe figurave të tilla si të ma-

dhit prof. E. Çabej apo prof. Rexhep Qoses
dhe mjaft autorëve të huaj, si Xh. Frejzer,
Levi-Bruhl, E. Durkheim, W. Annhardt,
A.S. Tokarov, Cl. Levi-Stros etj.

Manuali shquhet për qartësinë e
mendimit dhe analizën e hollësishme që
bën autori në 12 trajtesat e pjesës së parë
me titull “Sistemi metodik i punës sh-
kencore”, ku ndalet konkretisht në çësh-
tje të tilla, si: “Kush mund të bëhet et-
nolog”, “Fillimi në specialitet: etnolog
a folklorist”, “Të mësuarit e mjesh-
tërisë”, “Metodika e punës së hartimit
të një bibliografie”, “Referencat dhe
mënyra sesi të bëjmë diskutimet shken-
core, oponencat, recensat”.

Në pjesën e dytë, autori përqendrohet
në “Probleme të veçanta të kërkimit shken-
cor”, kapitull ky që trajton pesë çështje
themelore si : “Dukuri të kërkimit shken-
cor të sotëm”, “Studimi shkencor si njo-
hje”, “Procesi empirik intuitiv dhe zbuli-
mi”; “Detyra të kërkimit shkencor” dhe
“Tryeza e rrumbullakët”. Në fund, studimi
mbyllet me një bibliografi të pasur të liter-
aturës së konsultuar nga autori për hartimin
e kësaj metodike të punës shkencore.

Më tej, duke u ndalur në çdo temë,
autori evidenton se në “...realizimin me
sukses të punës shkencore një rol themelor
luajnë qëllimet e problemet e formuluara
me dije të thella, konkretësi të detyrave, si
dhe shfrytëzimi (respektimi) i rezultateve
që janë arritur prej brezave paraardhës”.
“Procesi empirik intuitiv dhe zbulimi” ba-
zohet në atë që duhen shoshitur mirë rrugët
e zgjidhjes së të panjohurave, mbështetur
në teori të shëndosha, në analogji, në zbër-
thime logjike. Në temën e fundit autori
thekson: “Detyrat e studimit shkencor
empirik përqendrohen në të veçuarit, në
të vënit në dukje, në vëzhgimin zhbirues
të kujdesshëm deri në hollësitë më të
mëdha, me një studim të kujdesshëm dhe
në përshkrim të saktë të fakteve, të buri-
meve të ndryshme, për dukurinë a objek-
tin që studiohet”(f. 141).
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Manuali është hartuar me kompetencë
shkencore dhe me një nivel të lartë teknik,
duke u mbështetur edhe në literaturën më
të re të disiplinave për etnologjinë dhe folk-
lorin në përgjithësi. Ngacmimi për hartimin
e një metodike të tillë profesor Tirtes i ka
lindur jo vetëm si pasojë e mungesës së një
shkolle të tillë pasuniversitare, e cila para-
qiste vështirësitë e veta për vetë kushtet në
cilat ndodhej vendi ynë para viteve ’90, por
edhe duke u nisur nga qëllimi njerëzor: për
t’u kursyer brezave që do të vijnë atë rrugë
të vështirë që kaluan brezat paraardhës për
vetë rrethanat që u impononte koha. Në
kushtet e një izolimi të madh, kur speciali-
zimet realizoheshin me shumë vështirësi,
shumë prej studiuesve të atyre viteve (peri-
udhë së cilës i përket edhe vetë ky autor) u
është dashur të përballen me vështirësi nga
më të ndryshmet. Mungesa e një shkolle të
ligjëruar pasuniversitare dhe e kontakteve
me shkollat e ndryshme studimore, para-
qiste vështirësi të shumta për formimin ak-
ademik të punonjësve të sektorit shkencor
dhe veçanërisht të të rinjve. Janë pikërisht
këto dukuri që e kanë nxitur profesor Tirtën
për hartimin e kësaj metodike, e cila është
mjaft e vlefshme për shkencat e etnologjisë
e folklorit dhe u vjen në ndihmë gjithashtu
edhe shumë studentëve ose atyre që
mbrojnë mikroteza magjistrature, doktor-
ata, po kështu edhe specialistëve të rinj sh-
kencorë të këtyre fushave. Por ky manual
metodik u shërben edhe shumë individëve,
të cilët kanë dëshirë që, përveç profesion-
eve që zotërojnë, të merren edhe me punë
të mirëfilltë shkencore. Aplikimi i meto-
dikave të tilla është një ndihmesë konkrete
e të mësuarit të trajtimit të një çështjeje,
ato ndihmojnë lindjen e ideve të reja ose
përforcojnë dhe qartësojnë idetë ekzistuese.
Ky botim është një metodë shumë e çmuar
për të orientuar dashamirësit e shkencave të
ndryshme, si ata që janë në profilin e sh-
kencëtarit, ashtu edhe ata që kërkojnë të
hyjnë në fushat e panjohura e të paeksploru-
ara të shkencave të ndryshme.

Pse një libër për prostitucionin
profesionist?

Parathënie e librit “Prostitucioni si
profesion” të Lekë Sokolit, Tiranë, 2007
Botim i Institutit të Sociologjisë.

Arsyet që më kanë nxitur për t’u marrë
me studimin e prostitucionit janë të thjeshta
e të kuptueshme. Prostitucioni, profesioni
më i vjetër, përfaqëson një praktikë kultur-
ore universale. Përgjatë historisë, asnjë sho-
qëri nuk i ka shpëtuar ballafaqimit me të.
Por në kohën tonë prostitucioni ka marrë
përmasa të panjohura më parë. Madje, në
këto vite të paskomunizmit edhe në Sh-
qipëri. Sidomos trafikimi për në tregun e
prostitucionit vazhdon të jetë një ndër
plagët më të mëdha të shoqërisë së sotme sh-
qiptare. Por pse trafikohen femrat për prosti-
tucion? Thjesht sepse prostitutat vullnetare nuk
mjaftojnë. Ato plotësojnë diçka më pak se
gjysmën e kërkesave të tregut. Pra kërkesa për
seks - ky është çelësi i problemit.

Prej kohësh kanë nisur debatet mbi le-
galizimin ose jo të prostitucionit në Sh-
qipëri. Kam konstatuar se shumica e opin-
ionistëve e konsiderojnë legalizimin si
zgjidhje të problemit. Por, së pari, trajtim
ligjor i tij nuk do të thotë thjesht legalizim.
Ndërkaq, paraprakisht mund të them se ai
që e konsideron legalizimin e prostitucion-
it si zgjidhje, të paktën duhet të mësojë më
parë se ç’heqin prostitutat. Mua më rezul-
ton se prostitucioni nuk mund të zhduket,
megjithëse rregullimi ligjor është i domos-
doshëm. Ai vetëm mund të zhbëhet, të veni-
tet për shkak të rënies së kërkesës. Veçse deri
atëherë shumë gjëra duhet të ndryshojnë…

Por nëse prostitucioni merret si
pikënisje, mund të ndërtohet një godinë e
tërë shoqërore. Dhe, përmes trajtesave rreth
tij, në një mënyrë apo një tjetër janë cekur
mjaft çështje filozofiko-sociologjike mbi
personalitetin, moralin (të mirën e të keqen,
nderin, turpin), etikën dhe estetikën etj.
Nga ana tjetër, prostitucioni nuk është një
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fenomen i izoluar. Ndaj në këtë studim foku-
sohen disa nga problemet e mprehta të ko-
hës, duke filluar nga liria dhe standardet e
saj, cilësia dhe kompleksiteti i mar-
rëdhënieve njerëzore, interesat, komerciali-
zimi i marrëdhënieve shoqërore, dhuna -
antiteza e lirisë, martesa e familja, mar-
rëdhëniet gjinore, seksualiteti dhe “rrymat”
brenda tij (nga kënaqësia te grykësia seksu-
ale, homoseksualiteti, lesbizmi e shformi-
met seksuale), ligji, shteti e institucionet,
morali e feja etj, etj.

Prostitucioni është, në fakt, një dësh-
mi e nivelit të qytetërimit. Duke shkruar
për prostitucionin e epokave dhe kulturave
të ndryshme, ke shkruar ndërkaq për
qytetërimin e tyre. Në Bota e djeshme, Ste-
fan Cvajg (2001: 105) thotë:

“Do të ishte diçka tërheqëse të shkruaje historinë
e fshehtë të disa prej këtyre shtëpive publike. Kjo
do të përbënte një dokument thelbësor për
qytetërimin e asaj epoke, sepse ato mbanin të
fshehura misteret më të çuditshme…”

Në “Teaching Prostitution Seriously”,
Beverly Balos (1999: 709-753), profesor i
Universitetit të Minesotës në SHBA, traj-
ton me shqetësim çështjen e të mësuarit mbi
prostitucionin, sidomos nga nxënësit e stu-
dentët. Sipas tij, njerëzit duhet të marrin njo-
huri për prostitucionin në shkollë e në jetë,
pra duhet të dinë për të. E para është njohja.

Janë, gjithashtu, disa rrethana të veçan-
ta që s’e legjitimojnë këtë trajtim timin mbi
prostitucionin si profesion. Unë i kam njo-
hur përmasat dhe problematikën e këtij
fenomeni përmes një vrojtimi edhe të drejt-
përdrejtë e për qëllime hulumtimi, realizuar
kryesisht në Itali e Shqipëri, por edhe në
disa vende të tjera. Fillimisht dëshira për të
studiuar prostitucionin më lindi më shumë
nga rrethanat (të cilat i kam shpjeguar në
libër), sesa nga interesat shkencore. Por, më
pas, hulumtimin e këtij fenomeni e kam
kryer me një interes shkencor të veçantë.
Dukurinë e prostitucionit e kam “vrojtu-

ar” për rreth 14 vjet. Ndonëse gjatë kësaj
kohe kam studiuar thuajse mbi të gjitha
problemet sociale të kohës, kjo temë mbeti
gjithnjë objekt monitorimi e hulumtimi.

Edhe pse për prostitucionin është shk-
ruar jo pak, sërish ky është i pari studim
sociologjik për prostitucionin si profesion.
Kjo është, njëherësh, ndër përpjekjet e para
për ta studiuar këtë dukuri nga pozitat e
sociologjisë së aplikuar. Nga ana tjetër, ata
që janë marrë me fenomenin e prostitucionit
kanë studiuar më shumë si-në (modalite-
tin) dhe kanë lënë disi mënjanë përse-në (sh-
kakësinë, kauzalitetin). Por qëllimi i çdo
hulumtimi shkencor sociologjik është, nga
njëra anë, njohja e fenomenit dhe, nga ana
tjetër, të kuptuarit. Të kuptuarit lidhet me
një analizë shkakësore, me marrëdhënie sh-
kak-pasojë. Në këtë punim janë bërë për-
pjekje pikërisht për analiza shkakësore: pse
e në ç’rrethana lulëzon prostitucioni profe-
sionist; pse e në ç’rrethana dikush bëhet pros-
titutë (nëse kjo pyetje hulumtuese tradiciona-
lisht është shtruar për femrat, tani duhet sh-
truar edhe për meshkujt); pse dhe në ç’rrethana
dikush (më mirë shumëkush) bëhet klient, që
e kërkon kënaqësinë te seksi me para në dorë,
duke e mbajtur gjallë atë etj, etj.

Ky është një vështrim sociologjik mbi
prostitucionin, por u është kushtuar vë-
mendje edhe pamjeve psikologjike, his-
torike, antropologjike, kulturologjike, filo-
zofike, etiko-morale etj. Në këtë libër ka
të dhëna mbi prostitucionin profesionist,
që i referohen një periudhe rreth 4
mijëvjeçare, që nga koha e ndërtimit të tem-
pullit të parë të Jerusalemit, për shembull
apo nga Greqia helenike ose edhe para-
helenike etj, e deri në ditët tona. Por studi-
mi i historisë së prostitucionit, përvojave
dhe ngjarjeve të lidhura me të, nuk është
bërë thjesht për të shuar kuriozitetin e lex-
uesit, pra vetëm për kënaqësinë e rreshtimit
të gjërave të çuditshme e të pazakonta (të
tilla janë ato, në fakt). Kjo është bërë më
shumë për të ndihmuar në shpjegimin e
realitetit të tanishëm. Kjo, sipas metodës së
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36. Për më tepër mund të shihet, Emile Durkheim,
2000. Format elementare të jetës fetare, Tiranë: Korbi,
CEU & Shtëpia e Librit.

37. Referuar të dhënave të Ministrisë së Brendshme
të Shqipërisë, të bëra publike përmes zëvendësminis-
tres Iva Zajmi, rezulton se në Tiranë numri i prosti-
tutave është dyfishuar në 18 muajt e fundit. Me këtë
rast është pohuar zyrtarisht se në Tiranë ushtrojnë
prostitucionin mbi pesë mijë prostituta, në këto kat-
egori: të rrugës (1), të hoteleve ku janë akomoduar,
të ardhurat merren nga pronarët (3), femrat-taksi (3),
ato që ushtrojnë prostitucionin pranë bizneseve të
vogla: dyqaneve, klubeve, shtëpive private (4), si dhe
prostitutat e internetit ose prostitutat-klas, klientët e
tyre janë VIP-a të politikës, biznesit etj. (5). (Gazeta
Metropol, 1 tetor 2007).

njërit prej themeluesve të sociologjisë, Emil
Durkheimit, i cili, për të shpjeguar realite-
tin fetar të kohës së tij, studioi format ele-
mentare të jetës fetare36.

Nga pikëpamja e metodës, në këtë libër
është kombinuar fakti “i imët” sociologjik
(i kërkuar dhe i gjetur përmes anketimit,
intervistimit, vëzhgimit të drejtpërdrejtë)
me faktin “total”. Dhe, pa pretenduar se kam
shkruar librin total mbi prostitucionin, kam
synuar ta shoh këtë problem gjithanshmër-
isht. Ky është, gjithsesi, një udhëtim në
botën e djeshme e të sotme të prostitucion-
it, të cilin shpresoj ta vazhdojmë së bashku.

Kam synuar të realizoj një studim si-
pas kritereve të shkencave sociale bashkëko-
hore. Por nuk kam menduar aspak për të
kënaqur vetëm kolegët e mi - studiuesit
socialë. Kam synuar t’i përgjigjem interesit
të lexuesit të gjerë, sidomos të studentëve
të shkencave sociale e të çdo dege, si dhe
nxënësit e shkollave.

Mendoj se ky libër i jepet lexuesit “në
kohë”. Sepse kultura e prostitucionit pro-
fesionist është përhapur vrullshëm edhe në
Shqipëri, sidomos gjatë dhjetëvjeçarit të fun-
dit. Nga të dhënat zyrtare dhe përllogaritja
jonë, del se në Tiranë, për shembull, numri
i prostitutave është dyfishuar mesatarisht në
më pak se dy vjet.37 Sipas të njëjtave burime,
në Shqipëri, ka rreth 280 shtëpi të seksit të

shitur (shtëpi publike, hotele, motele dhe
objekte të tjera). Kjo është vetëm një pjesë
e vatrave të prostitucionit38, ajo që është
identifikuar nga policia e shtetit dhe vëzh-
gohet prej saj.

Në këto kushte, ky libër ka edhe një
mision të qartë: t’i hapet rruga debatit, de-
batit midis njerëzve, sikurse debatit politi-
ko-juridik e shkencor, me qëllim që të sen-
sibilizohet opinioni shoqëror, të gjenero-
hen ide për trajtim e veprim, për minimiz-
imin e tij e të efekteve që sjell.

Ky libër ka kaluar, gjithsesi, nëpër disa
“filtra”. Së pari, me të njëjtën tematikë
kam botuar disa artikuj në revista shken-
core, shqiptare e ndërkombëtare39, që për-
bëjnë bazën e këtij libri. Së dyti, libri ka
kaluar filtrin e recensentëve, si dhe të disa
kolegëve të tjerë të Institutit të So-
ciologjisë. Të gjithë i falënderoj përzemër-
sisht për mendimet, vërejtjet dhe sugje-
rimet e tyre. Falënderoj gjithashtu të gjithë
ata që më kanë ndihmuar për sondazhet,
dokumentacionin (Arkivin e Shtetit etj.),
apo në mënyra të tjera. Ndër librat e mi,
ky ka qenë më i lodhshmi dhe pa ndih-
mën miqësore, vështirë se do ta shihte
dritën e botimit.

Por, nëse ky libër ka kaluar në filtrin e
lexuesit të specializuar, tani mbetet të
kalojë edhe provën me lexuesin e gjerë.

38. Strategjia Kombëtare e Luftës kundër Trafiqeve
të Qenieve Njerëzore është dokumenti më i rëndë-
sishëm i qeverisë shqiptare, që ka të bëjë edhe me
prostitucionin. Ai është ndarë në tri faza. Faza e parë
dhe e dytë ka të bëjë pikërisht me zbulimin e vendeve
të tilla dhe me ndalimin e femrave që prostituojnë
(Gazeta Albania, 19 gusht 2006).

39. Ndër artikujt shkencorë të botuar mbi prosti-
tucionin profesionist përmendim: “Prostitution and
Human Rights” (Balkan Yearbook of Human Rights:
Ballkan Human Rights Network (BHRN): 152-195
(për të cilin është debatuar gjatë promovimit në Zagreb
- Kroaci), si dhe disa artikuj të tjerë të botuar në
revistën Politika & Shoqëria dhe Të drejtat e njeriut, në
tre-katër vitet e fundit (për më tepër mund të shihet:
Sokoli, 2003cd; Sokoli, 2004abc dhe Sokoli, 2003cd).
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Hivzi ISLAMI - The actual decentrali-
zation as a specific political-territorial separation
of Kosova

Decentralization, which started as a re-
form of the local governance and as a way of
bringing the public services close to the citi-
zens, ended as a sui generis form of separa-
tion of Kosova. State-ethnic character territo-
rial decentralization will be a paralyze of the
whole functional and institutional life of Koso-
va, and of the entire economic system, followed
with irresistible difficulties, for Albanians at
first.

Asymmetric power of municipalities
means a stronger power of the Serb munici-
palities, in whose content would remain a huge
amount of Albanians. The boundaries of the
Serb municipalities already have become part
of the international documents and which could
not be modified without the consent of the
relevant international instances. while Serbs
have reached the whole aim, have grouped all
their villages and neighborhoods in current and
old Serb municipalities, nevertheless the Bel-
grade authorities, who negotiated on behalf of
the Kosovo Serbs, they remained unsatisfied,
because they do not care about the privileges
of the Kosovo Serbs, that no other minority in
Europe has, but Belgrade’s sovereignty over
Kosova, which Belgrade won by a military vi-
olence since Kosova occupation in 1912.

By the consequences of the decentraliza-

tion model, done already transparent by Marti
Ahtisari, Kosova and Albanians will confront
after the status definition, whatever that it
would be, and that for a long-period of time,
first of all with the barriers upon the practical
functioning of the political, economical and
social life. Upsets and tensions may increase
even more from the decline of the situation,
economically mortal already (because of the
high rate of unemployment, absence of invest-
ments in propulsive branches, dragging of the
transition process of the social entrepreneur-
ship and of the transformation of the public
entrepreneurship and generally the recession
of the structural reform in economy, etc.),
Kosovans isolation from outside because of the
visa regime coarsen and the absence of the
travel documents, etc.

Meanwhile all forecasts are of that kind,
that after the status-definition as a form of
monitored independence by the international
community, Serbs surely will declare their en-
tity on the form of Association or as a Com-
munity of Serbian Municipalities, linked ver-
tically with the central power of Belgrade,
which even would control at least around 1/5
of the Kosovo territory, without calculating the
surface of the protected zones around the
churches and monasteries, spread upon the
Albanian inhabited municipalities. On the other
hand, after the withdraw of the UNMIK, will
be installed an European and international
force of governance (civilian and security), and
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Kosova, almost up to now, will continue the
three level governance: Kosovan, Serbian and
the international one! Too small is Kosova to
be governed from several levels of powers, but
even smaller to be separated so much!

LEKE SOKOLI & NORA MALAJ -
Civil Society Organizations (1991-2007)

After providing a thorough evalution of
the concept of “civil society” and its forma-
tion, the authors of this article analyze the forms
of organization of civil society which are iden-
tified to a consirable degree to Organizations
of Civil Society (OCS), Non-Governmental Or-
ganizations (NGO), or Non-Profit Organiza-
tions (NPO). The study is supported by a poll
conducted to civil society representatives, in-
dependent analysts, opinion makers, media
representatives, students, ect. The authors dif-
ferentiate between early registered NGOs and
those which are active and possess the right
capacities to endure timely challenges; com-
pare them to other NGOs in the Balkans; as
well as group them according to their activity
reach. According to the monitoring and study
of Albanian NGOs, there have been five im-
portant achievements during the period be-
tween 1991 and 2007: (1) the establishment
of reciprocal national and international ties;
(2) dedication to conflict  resolution and en-
couragement of dialogue among different
groups; (3) Their active and unanimous role
in the integration process; (4) their contribu-
tion to several important draft laws; (5) their
function as modeled after think tanks. Never-
theless, in this article the authors stress that
civil society in Albania is heavily influenced by
politics. This phenomenon is aided by these
organizations’ dependence on foreign dona-
tors seeing how the inclination to match funds
with national strategies intices these donators
to fund organizations that are closer to the gov-
ernment in power. We note a lack of sustain-
ability with respect to the development and
maturation of these organizations reflected in

the fact that most of the NGOs founded in
the last decade 1991-2000 have ceased to
exist. On the other hand, lacking internal
sources for funding, NGOs are completely
dependent on foreing funding. This fact has
contributed to the pessimistic assessment of
the Albanian democratic system and the role
of the Albanian civil society in this process.
We also note that with reference to the num-
ber of volunteers that support the work of
these NGOs, the capacities to mobilize the
public at large are still minimal. Although in
the recent years, the ability of NGOs to en-
gage and tackle public issues, increase pub-
lic consciousness, encourage civic participa-
tion ect has increased, these organizations are
still at an embryonal phase.

GEZIM TUSHI - Political pluralism and
civil society in Albania

The author analyzes the phenomena of
political pluralism and civil society in Albania.
He admits that  scholars concerned with the
democratization issue lack a general consen-
sus on the importance of civil society. The Al-
banian society embarked on the democratiza-
tion process with a nonexistent civil society
which composes one of the most important
features of the democratic revolution of 1990
in Albania. The author provides a unique in-
terpretation arguing that the “triumph of civil
society over the state” began with the develop-
ments of 1991. Nevertheless, the reconstruc-
tion of the Albanian society based on pluralis-
tic foundations, similar to other ex commu-
nist countries, is going through a difficult and
slow transition. This assessment is also reflected
in G.M. Thomas’ theory, a hungarian philoso-
pher who used the term ‘the price one pays for
freedom’ to describe this process. The study
also touches upon the most noticeable features
of this process, such as criminality, egocen-
trism, social neurosis, vanity, prostitution etc.
According to the author, policy making in Al-
bania is still at premature levels as is the level
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of social solidarity. The political debate, on the
other hand, has become fashionable for the
political sphere and civil society.

HARILLAQ KEKEZI - Political plu-
ralism, European birth and Albanian experience

In Albania attempts have also been made
to explain the changes towards political plu-
ralism with principle influence of outside fac-
tor, by qualifying the internal factor as non-
defining in this process. The experience of
all Eastern European countries has proved
that the negative consequences in political,
social and economic terms of totalitarian re-
gime brought such an ever-growing dissatis-
faction, so that the impatience in every coun-
try took different forms of expression and
explosion, up to enabling the institutional-
ization of political pluralism to its full extent.
This internal factor strengthened that common
feature of foreign arena, which led to the fall
of Berlin Wall and helped the process to move
forward as a chain reaction. Albania could not
be an exception in this process.

Under long Stalinist-totalitarian condi-
tions in Albania, without knowing any flat-
tering stage other Eastern European coun-
tries had a chance to, the start-up and devel-
opment features of political pluralism in our
country are more underpinned. This is why
a direct comparison of this process with oth-
er countries is not that simple, while the so-
cio-historical environment has been differ-
ent. A somehow general view of this process
in some of the Eastern European countries,
with epicenter in Hungary, would help the
reader to make some own comparative con-
clusions and lean towards a more in-depth
study of this specifics of political pluralism
in Albania, which to our opinion, is still not
enforced and under process.

The Conclusions of this essay include
an attempt for the comparison of political
pluralism process in Albania and other East
European countries.

MARK TIRTA - Early and original trac-
es in the Kanun of Leke Dukagjini

“The Canon of Lek Dukgjin is a universe,
the norms of which are still obvious in the
20th century. These norms can be predomi-
nantly noticed in every aspect of the lives of
the northern mountainous villagers. Howev-
er, its traces can be found even in the flatter
rural parts as well. Without thoroughly study-
ing these norms in terms of their origin and
how they unfolded in the medieval times, we
cannot clearly explain the past from which the
New Era and the Present generated. The au-
thor refers to various scholars who studied the
Albanian unwritten law and stressed the fact
that the person who studied the unwritten law
from the scientific viewpoint is the ardent ex-
plorer and the pioneer of the Albanian ethnol-
ogy, Shtjefën Gjeçovi. He argued that the Al-
banian society was characterized from an
equality spirit, that is to say, there were no
slave classes. There were no social class dis-
tinctions whatsoever. The “free” and “equal”
status to Albanian mountaineers was also grant-
ed by F. Nopca, E. Durham, E. Koçi, Giu.
Kastelletti, S. Villari, F. Konica etc. The legal
norms of the kanin Of Lek Dakagjini are guid-
ed by these principles: equality, freedom, pa-
triotism, honor, manliness, loyalty, hospitality,
reciprocal support… Such characteristics raised
in cult are dominant in the entire testifying
document collected by Gjecovi. They convey
a democratic organization of the free villagers
from Albanian mountainous areas.

ALBANA CANOLLARI - Developing
Cultural Identity: A comparative study between
Albanian students studying in the United King-
dom and Italy

In psychology, there is growing research
interest in the issues of cultural identity, which
has been recognized to be of much interest in
shaping human’s behavior and experience.
Cultural identity is a new concept in the field
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of Cultural Psychology. Consequently, studies
that define and account for this topic are still
scarce. The present qualitative and compara-
tive study aims at giving a better understand-
ing of the development of cultural identity.
More specifically, this study examines how the
experience of studying abroad influences the
development of cultural identity of Albanian
students studying in Italy and the United King-
dom. Because the two countries have differ-
ent histories with immigration, it was hypoth-
esized that the experience of studying abroad
would influence their cultural identity differ-
ently. Twenty-six participants (university stu-
dents) 13 in Bergamo, Italy and 13 in Oxford
and London, UK (14 females; 12 males), were
interviewed. The interviews explored four
components of cultural identity: self-identifi-
cation, cultural involvement, sense of belong-
ing, and evaluative attitudes (Phinney, 1998).
The analysis showed that, even though their
experiences differed, Albanian students in
both locations developed transcultural iden-
tities. This supports the increasing growth
of transcultural identities suggested by
Suarez-Orozco (2001). There was no evi-
dence of assimilation. By contrast, nearly all
participants identified with an Albanian iden-
tity. One of the contributions of this research
has been to provide cultural identity related
information on Albanians, who are an un-
der-researched group.

BRUNILDA ZENELAGA - Violent
womens, victims of multiple violence

This article analyzes issues of domestic
violence in gendered terms and stresses that
violence is exercised by both men and wom-
en. By using three different methodologies:
individual interviews, polls, and analysis of
different documents, the author comes to the
conclusion that the perception of women as
innocent and fair does not allow us to see that

in the Albanian society, women do indeed ex-
ercise violence on their children, elderly, as well
as their partners. Therefore, this article ana-
lyzes the reasons that incite women to excer-
cise violence. According to the author, the Al-
banian women exercise violence primarily be-
cause they have been subjects to, or victims of
domestic violence. In this understanding, wom-
en exercise violence on their partners in self
defense seeing how men are more often the
perpetrators of violence. The lack of respect
for laws that protect women from domestic
violence, the rigidity of our society to inter-
pret violence as an internal problem of the fam-
ily, as well as the patriarchal mentality of our
communities which allows the viewing of
women as property of their husbands and their
fathers, create a suitable climate which legiti-
mates the violence inflicted on women. Under
such conditions, women feel frustrated re-
sponding to violence with violence, precipi-
tating sometimes to horrendous crimes.

MARTIN BERISHAJ -  National State
in Sociological perspective

Only in tast two decades has sociology
produced promising theoretical and empirical
works on the phenomena of nation-state. Thus,
article elaborates the problems concerned with
the definitions of nation-state, traditions of
citizen-ship, historical types of nationstates, the
issue of (non)completeness of nation-state and
the emergence of a more balanced and active
relationship between (po-stjmodern state and
ethnos. Notwithstanding its much too im-
portant externa-l/internal status and well se-
cured future, the nation-state will have to
accomo-date itself of is already accomodat-
ing itself to growing autonomization of eth-
nic groups/identities and regional politics on
one sice and transnational values due to gto-
balization of economy, culture, ecology and
human rights on the other.
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HIVZI ISLAMI ka kryer studimet e larta
në Fakultetin Filozofik të Prishtinës, dega e
gjeografisë (1970). Gjatë studimeve drejton-
te revistën shkencore të studentëve “Dituria”.
Studimet pasuniversitare i kreu në Univer-
sitetin e Zagrebit, ku edhe magjistroi (1973).
Ndërkaq doktoroi në Fakultetin Filozofik të
Universitetit të Lubjanës (1977). Që nga viti
1974 ligjërues, docent dhe profesor i de-
mografisë në Universitetin e Prishtinës; mban
leksione edhe në studimet pasdiplomike, ku
udhëheq magjistrantë dhe doktorantë. Ishte
shef i seksionit të gjeografisë dhe prodekan i
FSHMN-së. Në vitin 1996 u zgjodh anëtar
korrespondent i Akademisë së Shkencave dhe
të Arteve të Kosovës, ndërsa në vitin 2000
anëtar i rregullt. Sot është sekretar shkencor
i kësaj Akademie. Mori pjesë në shumë tu-
bime shkencore në Kosovë dhe jashtë saj, me
kumtesa dhe diskutime. Në vitin shkollor
1981/82 qëndroi në Universitetin e Toulouse-
it (Francë) për perfeksionim profesional dhe
shkencor. Në vitin 2001 sërish qëndroi në
këtë universitet, në cilësi të profesorit të ftu-
ar (professeur invité), dhe me atë rast u mbaj-
ti ligjërata studentëve për çështjen e Kosovës
e të Ballkanit. Opusi i tij profesional dhe sh-
kencor është mjaft i gjerë: botoi disa libra
dhe më se 100 studime e artikuj në revista të
ndryshme brenda dhe jashtë vendit nga fusha
e demografisë. Veprat kryesore janë: “Popu-
llsia e Kosovës (Studim demografik)”, dy bot-
ime, 1980 dhe 1981, ETMMK; “Fshati i Ko-

sovës - Kontribut për studimin sociologjiko-
demografik të evolucionit rural të Kosovës”,
Rilindja, 1985; “Kosova dhe shqiptarët -
Çështje demografike”, Pena, 1990; “Demo-
graphic Reality in Kosova”, KIC, 1993 (u
botua edhe në gjermanisht në Cyrih më 1995
dhe në italisht në Firencë më 1997); “Gjeogra-
fia e Kosovës” (koautor), ETMMK, 1994;
“Rrjedha demografike shqiptare”, Dukagji-
ni, 1994; “Dimensioni demografik i çësh-
tjes së Kosovës”, ETMMK, 1997; “Evolu-
cioni dhe transicioni demografik”, Dukagji-
ni, 1999; “Spastrimet etnike”, Dukagjini,
2003; “Lindshmëria - Sjellja riprodhuese dhe
shoqëria” (koautor), Dukagjini, 2006. Sot
është redaktor i botimeve “Fryma” të shtëpisë
botuese Dukagjini. Në vitet ‘90 të shekullit
të kaluar ishte aktiv në lëvizjen politike e ko-
mbëtare. Në periudhën 1990-1995 drejtoi një
parti politike. Ishte deputet i Kuvendit të
Kosovës (1992-1998) dhe anëtar i delegacion-
it kosovar në Konferencën e Londrës (1992),
i delegacionit kosovar në Konferencën e
Gjenevës lidhur me negociatat për arsimin
shqip (1992-1994) dhe anëtar i disa delega-
cioneve të tjera të Kosovës.

LEKË SOKOLI është drejtor ekzekutiv i
Institutit të Sociologjisë dhe i organit shken-
cor të tij “Studime sociale”. Ka kryer stu-
dimet e larta në Fakultetin e Inxhinierisë, dega
mekanike dhe, më pas, si fakultet i dytë, në
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atë të Shkencave Politike e Juridike, dega filo-
zofi, pranë Universitetit të Tiranës. Prej më
se 20 vjetësh ai është marrë me studime,
botime e mësimëdhënie në fushën e so-
ciologjisë. Në vitin 1991 fitoi gradën doktor i
shkencave sociologjike. Ka qenë bashkëpunë-
tor shkencor i Sektorit të Filozofisë të Uni-
versitetit të Tiranës (1986-1990), një ndër
bashkëthemeluesit e Shoqatës Sociologjike
Shqiptare (dhjetor 1990), si dhe nëndrejtor i
Qendrës së Re të Studimeve Sociologjike
(1993-1999), etj. Është autor i mjaft studi-
meve e artikujve shkencorë të botuar në Sh-
qipëri e në vende të tjera. Është bashkëtheme-
lues dhe bashkëbotues i revistës ndërko-
mbëtare Sociological Analysis (SA), botuar në
Karolinën e Veriut, SHBA (1998-1999). Nga
veprimtaria studimore e botuese e tij veçojmë
librat: Sociologjia (1997), Droga - historia,
përkufizime, klasifikimi, efektet, terapia (1999),
Themeluesit e sociologjisë (2000); Droga-ribot-
im i përshtatur për nivelin shkollor (2000), Di-
vorci – vrojtime e refleksione, (bashkautor,
2001), Demokracia dhe problemet sociale, Stu-
dime sociologjike, I (2002), Interesat dhe
harmonizimi i tyre, Sociologji e punës, I
(2003); Sociologjia dhe jeta e përditshme, So-
ciologji publike, I (2006); Trafikimi, rasti i
Shqipërisë, (bashkautor, 2006); Analiza so-
ciologjike (2006); Mendimi sociologjik sh-
qiptar, 1986-2006, bibliografi (bashkautor,
2006), Përfaqësimi dhe cilësia e demokracisë
në Shqipëri; një perspektivë gjinore (bashkau-
tor, 2007) dhe Prostitucioni si profesion; vësh-
trim sociologjik (2007).

NORA MALAJ është zëvendëskryetare e
Bordit Akademik të Institutit të Sociologjisë.
Ka kryer studimet e larta në Universitetin e
Tiranës, dega gjuhë-letërsi dhe, si fakultet të
dytë, në Fakultetin Juridik. Ka vijuar studimet
pasuniversitare dhe në vitin 2004 ka fituar
gradën shkencore master. Ka qenë lektore
në Universitetin e Evropës Jug-lindore, kry-
etare e Komitetit për Mundësi të Barabarta
etj. Ka marrë pjesë në një numër të kon-

siderueshëm konferencash ndërkombëtare në
vendet e rajonit të Ballkanit, sikurse edhe në
Suedi, Francë, Zvicër etj. Është, gjithashtu,
ideatore dhe realizuese e një numri të madh
emisionesh televizive me problematikë so-
ciologjike. Është pedagoge në “Sociologjinë
e së drejtës”, në Universitetin “Kristal” dhe
Fakultetin “Luarasi”.

HARILLAQ KEKEZI ka lindur më 10 sh-
kurt 1935. Në vitin 1958 kreu studimet në
Fakultetin Histori- Filologji të Universitetit
të Tiranës. Menjehëre u emërua në Agjenc-
inë Telegrafike Shqiptare (ATSH), ku punoi
17 vjet si gazetar dhe shef i redaksisë së jas-
htme. Në shtator 1975 qarkulloi në Pukë me
detyren drejtor i Drejtorisë Kulturore. Pas 3-
4 vjetësh u tërhoq nga Ministria e Arsimit
dhe e Kulturës për çështjet e kulturës mas-
sive. Në mars të vitit 1981, me krijimin e
Institutit të Studimit të Marrëdhënieve
Ndërkombëtare, pranë Ministrisë së Punëve
të Jashtme, u emërua shef sektori për vendet
e Evropës Lindore. Në këtë vit këshilli sh-
kencor e zgjodhi sekretar shkencor të insti-
tutit. Në maj të vitit 1991 emërohet në shër-
bimin diplomatik në Hungari, derisa doli në
pension një vit më vonë. Qysh atëhere jeton
në Budapest. Si gazetar dhe studiues në fush-
ën e problemeve ndërkombëtare, ka qënë
vazhdimisht i pranishem në shtypin e shkru-
ar dhe në Radio- Televizionin Shqiptar me
komente dhe studime, që më së shumti jane
botuar në buletinin “Politika nderkombetare”
të Institutit të Studimit të Marrrëdhënieve
Ndërkombetare, redaktor përgjegjes i të cil-
it ai ka qënë. Nga punimet e realizuara prej
tij mund të përmendet permbledhja, sistemi
dhe redaktimi në katër vëllime, prej te cilave
3 arritën të botohen në gjuhën shqipe dhe
anglisht, nën titullin “Ç’thonë dhe ç’kërkojnë
kosovarët” me artikuj e studime te intelektu-
alëve patriotë të Kosovës, në periudhën 1980-
1991. Ka qenë anëtar i nënredaksisë së Aka-
demisë së Shkencave për arsimin e kulturën
në përgatitjen e Fjalorit Enciklopedik Sh-
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qiptar, anëtar i kolegjiumit të revistës “Sh-
kenca dhe Jeta”, kontribues për përgatitjen e
materialeve për dy konferencat e ministrave
të Jashtem te Ballkanit dhe anetar i grupit të
punës për rivendosjen e marredhenieve dip-
lomatike me Rusinë. Në Fakultetin Histori-
Filologji ka dhënë një cikël të plotë leksionesh
për problemet e Ballkanit në kurset pasuni-
versitare në kursin e diplomacisë. Në Hun-
gari ka ndjekur dhe përgjithësuar në studime
ngjarjet dhe zhvillimin e mendimit politik në
Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni. Në intere-
sat e tij studimore hyjnë sidomos tema të til-
la, si Rusia e çështja e Kosovës, pluralizmi
politik dhe tranzicioni postkomunist në ven-
det e Evropës Lindore etj.

MARK TIRTA ka lindur më 21 maj 1935.
Ka kryer studimet e larta në Shkodër në vitin
1959 dhe në Universitetin e Tiranës më 1961.
Krahas mësimdhënies në Universitetin e Ti-
ranës apo edhe atë të Prishtinës, ai ka punu-
ar kryesisht si etnolog profesionist në Insti-
tutin e Historisë dhe Gjuhësisë, pranë Uni-
versitetit të Tiranës dhe, me krijimin e Aka-
demisë së Shkencave, më 1972, pranë Insti-
tutit të Kulturës Popullore. Në vitet 1978-
1994 ka fituar të gjithë titujt dhe gradat sh-
kencore, nga kandidat i shkencave, bash-
këpunëtor i vjetër shkencor, doktor i shken-
cave e deri në profesor (1994). Ka kryer mjaft
specializime edhe jashtë Shqipërisë, si dhe
ka marrë pjesë me kumtesa në mbi 100 kon-
ferenca shkencore kombëtare e ndërko-
mbëtare. Ka botuar një numër të madh pun-
imesh shkencorë në Shqipëri e në mbi 20
vende të ndryshme të botës. Është bashkau-
tor në “Fjalori enciklopedik shqiptar”, “E
drejta dokësore shqiptare”, “Veshjet popullore
shqiptare” (vëll I-IV), etj., si dhe autor i një
numri të madh veprash, ndër të cilat përmen-
dim: “Migrime të shqiptarëve”, “Etnologjia
e përgjithshme”, “Etnologjia e shqiptarëve”,
“Mitologjia ndër shqiptarët” etj. Krijimtarisë
së tij i është kushtuar libri “Mark Tirta, ky
etnolog” (Tiranë, Extra, 2005).

ALBANA CANOLLARI është shefe e de-
partamentit të burimeve njerëzore të Univer-
sitetit “Kristal”, në Tiranë. Është diplomuar
në Universitetin e Oksordit në Angli, në
psikologji dhe sociologji. Më pas ka vijuar
studimet për master në kërkim, në fushën e
psikologjisë, fokusuar në zhvillimin e identi-
tetit të studentit shqiptar në botë, kryesisht
në Itali dhe Angli. Ka studiuar dhe është
diplomuar, gjithashtu, për menaxhim të buri-
meve njerëzore pranë William’s College në
Londër. Fusha e preferuar e studimit të saj
është kultura, integrimi, marrëdhëniet
ndërkombëtare etj. Albana Canollari është
fituese e Konkursit Kombëtar për Exelencën
për vitin 2007. Fondi i Ekselencës është kri-
juar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës
për të mbështetur studimet PhD dhe Post-
doktoraturë për më të talentuarit në fushën e
studimeve. Është anëtare e Institutit të So-
ciologjisë dhe e bordit botues të revistës “Stu-
dime sociale”.

BRUNILDA ZENELAGA është pedagoge
e sociologjisë në Universitetin “Aleksandër
Moisiu”, në Durrës. Ka kryer studimet e lar-
ta në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Sh-
kencave Sociale, dega filozofi-sociologji, me
drejtim sociologji, në vitet 1995-1999. Pranë
të njëjtit fakultet ka vijuar studimet pasuni-
versitare për master në sociologji. Ka punu-
ar, në kohë të plotë ose part-time pranë
fondacionit “Zgjidhja e Konflikteve dhe
Pajtimi i Mosmarrëveshjeve”, si mësuese
e sociologjisë dhe filozofisë në shkollën jo-
publike “Rilindja”, në disa projekte kundër
trafikimit të qenieve njerëzore, në kompani
private (AMC), etj. Ka kaluar në disa
kurse kualifikimi në Shqipëri e vende të
tjera dhe ka marrë pjesë në disa konferen-
ca shkencore. Është anëtare e Institutit të
Sociologjisë dhe kryetare e degës së tij për
prefekturën e Durrësit.
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Në këtë rubrikë do të pasqyrohen aktivitetet shkencore (konferenca, simpozi-
ume, promovime etj.) të Institutit të Sociologjisë; aktivitetet shkencore të zhvilluara
në Shqipëri apo jashtë saj në të cilat kanë marrë pjesë përfaqësues të Institutit te
Sociologjisë; njoftime për botime shkencore të Institutit të Sociologjisë; njoftime
për botime nga botues të tjerë, në të cilat anëtarët e Institutit të Sociologjisë janë
autorë apo bashkautorë; veprimtari e zhvillime të tjera të cilat vlerësohen si ngjarje
shkencore; veprimtaritë kryesore të Institutit të Sociologjisë.

Krijohet Fondi, Biblioteka dhe Rrjeti i
Institutit të Sociologjisë

Në vijim të përpjekjeve për institucio-
nalizimin e veprimtarisë së IS-së, për mon-
itorimin e krijimtarisë dhe të kontributeve
të çdonjërit nga anëtarët e IS-së, për të nx-
itur debatin dhe frymën e konsultimit mi-
dis anëtarëve, për të krijuar mundësinë që
çdo anëtar i IS-së, pavarësisht se ku ndod-
het, të marrë pjesë aktivisht në debatet dhe
vendimmarrjen e IS-së, me  vendim nr. 9,
datë 16. 10. 2007 të Bordit Akademik, ësh-
të krijuar fondi arkivor, biblioteka dhe rrje-
ti elektronik i Institutit të Sociologjisë.

Krijohet “Forumi Sociologjik”

“Forumi Sociologjik” është, në thelb,
asambleja e Institutit të Sociologjisë që dis-
kuton në vazhdimësi çështje të lidhura me
vetë misionin e tij. Ai është, së pari, një fo-

rum virtual. Sepse i tillë është vetë komu-
nikimi. Por “Forumi Sociologjik” është edhe
një forum konkret, real, fizik. Sepse materi-
alet e tij janë pjesë e Fondit Arkivor të In-
stitutit të Sociologjisë”. “Forumi So-
ciologjik” është një “organ” më vete i IS-së,
krahas revistave “Studime Sociale” dhe
“Sociological Analysis”. Në të do të pas-
qyrohen ide, opinione, vlerësime, infor-
macione, artikuj etj., të dërguar si mesazhe
në adresën rrjeti@instituti-
sociologjise.org. Përmes rrjetit të IS-së dhe
forumit, krahas botimeve etj., krijohet
“Fondi Arkivor i Institutit të So-
ciologjisë”, i disponueshëm për anëtarës-
inë e tij, fizikisht dhe on-line. Me këtë pro-
cedurë krijimtaria e anëtarëve të IS-së dhe
e kolegëve, sikurse edhe materiale të tjera
të siguruara nga burime të ndryshme apo
edhe nga interneti, shndërrohen në burime
referencash për studime sociale. “Forumi
sociologjik” është mujor. Janë publikuar
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“Forumi sociologjik”, Nr. 10, 11 dhe 12,
2007 (shih www.instituti-sociologjise.org)

Konference shkencore në Kosovë

Më 21-22 nëntor 2007 në Prishtinë,
Akademia e Shkencave e Arteve e Kosovës
dhe Akademia e Shkencave e Shqipërisë
organizuan konferencën shkencore “Stu-
dime filologjike shqiptare”. Në këtë kon-
ferencë u mbajtën 40 referate dhe kumtesa
nga studiues shqiptarë e shumë albanologë
të vendeve të tjera. Në këtë konferencë mori
pjesë edhe prof. Alfred Uçi, akademik, anëtar
i Bordit Akademik të Institutit të So-
ciologjisë, i cili mbajti referatin “Kaosi ter-
minologjik në fushën e kulturës estetiko-

artistike”. Ky material është përfshirë në
“Forumi sociologjik”, nr. 12, 2007 (shih:
www.instituti-sociologjise.org) dhe në Fon-
din Arkivor të Institutit të  Sociologjisë
(dosja 3, dok. 14; 20 12 2007)

Albana Canollari fiton Konkursin
Kombëtar për Exelencën, 2007-12-20

Albana Canollari, anëtare e Institutit
të Sociologjisë, është renditur e para në listën
e fituesve të Konkursit Kombëtar për Exe-
lencën, për vitin 2007. Fondi i ekselencës
është krijuar nga Ministria e Arsimit dhe
Shkencës. Ai mbështet studimet PHD dhe
post-doktoraturë për më të talentuarit në
fushën e studimeve.

Botohet “Sociological Analysis”

“Sociological  Analysis” është një revistë
e re e Institutit të Sociologjisë, krahas Studime
Sociale. Ajo botohet në gjuhën angleze. “So-
ciological  Analysis”, 2007 është edhe numri
inaugurues i kësaj reviste. Ajo është botuar në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga Globic
Press (Chapel Hill, NC). Në numrin inaugurues
të “Sociological  Analysis” janë botuar artikuj sh-
kencor nga Jay Weinstein, Judith Blau, Jan Ned-
erveen Pieterse dhe Liquin Cao-të gjithë Anëtarë
Nderi të Institutit të Sociologjisë, Fatos Tarifa dhe
autorë të tjerë të shquar. Për më shumë informa-
cion mund të kontaktohet me kryeredaktorin e
saj, dr. Fatos Tarifa, në ftarifa@emich.edu. Në
trajtë elektronike “Sociological  Analysis” mund
të gjendet e plotë në faqen e internetit të IS-së
(www.instituti-sociologjise.org).

Në librin “Estetika e folklorit” janë
përfshirë një varg punimesh (studime, re-
ferate e kumtesa) të autorit si “Mitologjia
e folklori”, “Mendimi estetik në poezinë
popullore”, “Epika historike në folklorin
shqiptar”, “Universi grotesk i folklorit”,
“Platforma e korpusit ‘E drejta kanunore e
popullit shqiptar’” etj. Libri është botim i
Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

Botohet “Prostitucioni si profesion” i
dr. Lekë Sokoli

Libri është botim i Institutit të So-
ciologjisë. Autor i tij është dr. Lekë Sokoli.
Recensentë të tij janë prof. Hamit Beqja
dhe Nora Malaj. Ai është redaktuar dhe
përgatitur për botim nga Sejdin Cekani.
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“Saga e dy kontinenteve” ka si nëntit-
ull “A po ndahen Europa dhe Amerika nga
njëra-tjetra”, e cila përbën boshtin e kësaj
trajtese. Autori argumenton se euro-skepti-
cizmi nuk është thjesh një mentalitet ameri-
kan, por ka një bazë të gjerë sociale në vetë
Evropën e Bashkuar. Libri ka një parathënie
të dr. Klejda Mulaj (University of Exeter)
dhe anëtare e Institutit të Sociologjisë.

Botohen “Universi estetik – bota moderne”
dhe “Estetika e folklorit” të prof. Alfred Uçi

Libri “Universi estetik” (Vëllimi III), është
një libër voluminoz, me mbi 600 faqe, botim i
Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Me këtë
botim autori mbyll ciklin me 3 vëllime të historisë
së estetikës, nga antikiteti deri në fund të shekullit
XX. Vepra është fryt i një pune dhjetravjeçare të
akademikut Alfred Uçi, njëherësh anëtar i Bordit
Akademik të Institutit të Sociologjisë.

Botohen “Jeta shoqërore si
eksperiencë sociologjike” dhe “Saga e dy
kontinenteve” të dr. Fatos Tarifa

“Jeta shoqërore si eksperiencë sociologjike”
është botim i përbashkët i Institutit të So-
ciologjisë dhe shtëpisë botuese Ombra GVG.
Ai f i l lon me artikull in “Imagjinata so-
ciologjike”, të cilin autori e ka shkruar posaçër-
isht me rastin e themelimit të Institutit të So-
ciologjisë në nëntor 2006. Libri përbëhet nga
gjashtë kapituj.


