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Në vitet tetëdhjetë të shekullit XX,
në SHBA u zhvillua një debat
interesant mes përfaqësuesve të

teorisë së drejtësisë dhe teoricienëve ko-
munitaristë. Shkas i debatit ishte libri i
John Rawls-it me titull: “Një teori e drejtë-
sisë”. Rawls-i mbronte pikëpamjen se

drejtësia ka një përparësi absolute para
jetës së mirë. Sipas tij, asnjë e drejtë indi-
viduale nuk duhet të sakrifikohet për
mirëqenien e përgjithshme. Ai e përkufi-
zonte drejtësinë si “virtytin e parë të insti-
tucioneve sociale, siç është e vërteta në siste-
met e të menduarit”.1

IDEJA, QËLLIMI DHE ZBATIMI PRAKTIK

I TEORISË KOMUNITARISTE

SABRI KIÇMARI* – Kolegji universitar “Victory”, Prishtinë;
anëtar correspondent i Institutit të Sociologjisë

Studime Sociale 2008, 2 (2): 5-14

PËRMBLEDHJE

Nga vitet tetëdhjetë e këtej, janë zhvilluar debate interesante mbi komunitarizmin, sidomos
mbi raportet individ – shoqëri. Por rrënjët e komunitarizmit gjenden që në teoritë e Aristo-
telit, Akuinit, Hegelit, Tokëvilit etj. Komunitaristët mendojnë se individualizmi i viteve të
‘70-të dhe ‘80-të, i shkaktuar përmes politikës ekonomike të M. Theçerit e R. Reaganit,
shkaktoi humbjen e moralit privat dhe publik, zbehjen e familjes, kriminalitet të lartë, rritje të
korrupsionit në shtet etj., si dhe rrezikoi bashkëjetesën e anëtarëve të shoqërisë. Kjo gjendje,
sipas tyre, duhet ndryshuar përmes “zërit të moralit” të bashkësive tradicionale. Për të arritur
këtë qëllim ata synojnë forcimin e vetëdijes mbi përgjegjësinë qytetare, si dhe forcimin e
institucioneve të tilla, si: familja, shkolla, bashkësitë dhe shteti. Komunitarizmi nuk është
vetëm një rrymë teorike. Ai përfaqëson edhe një lëvizje politike. Lëvizja komunitariste ka
gjetur mbështetje te një numër politikanësh, në SHBA dhe në Europë....

* Sabri Kiçmari është anëtar i Institutit të Sociologjisë nga themelimi i tij më
2006. Ka kryer studimet për filozofi, sociologji dhe politologji në Universitetet e
Bochumit dhe të Bonit në Gjermani. Me “Ideja e komunitarizmit...” të Amitai Etzi-
onit ka fituar gradën shkencore magjistër. Është doktor i shkencave dhe aktualisht
punon si dekan në Kolegjin Universitar “Victory” Prishtinë.

1 John Rawls: ’’Eine Theorie der Gerechtigkeit’’, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1998, f.19



   6 Ideja, qëllimi dhe zbatimi praktik i teorisë komunitariste

Pikëpamjet e John Rawls-it do të kri-
tikoheshin më vonë në mënyrë masive nga
një varg filozofësh, të cilët do të klas-
ifikohen si përfaqësues të idesë së ko-
munitarizmit në filozofinë politike
bashkëkohore, si: Michael Sandel, Alas-
dair MacIntyre, Michael Walzer, Charles
Taylor dhe Amitai Etzioni etj.

Ky debat ë mes të liberalizmit dhe
komunitarizmit po e përcjell për më
shumë se dy dhjetëvjeçarë filozofinë poli-
tike bashkëkohore. Shenjë dalluese për të
gjitha variantet e liberalizmit është përqen-
drimi në nevojën e autonomisë dhe reduk-
timi i interesimit në domosdonë e rreg-
ullimit shoqëror. Individualistët (liber-
alët) nuk e mohojnë nevojën e rregullim-
it shoqëror, por ata e parapëlqejnë një
rregullim të shkriftë. Pozicioni komuni-
tarist përfaqëson tezën e një rregullimi
shoqëror, i cili karakterizohet nga një sërë
vlerash të ndara bashkërisht, karakteri ob-
ligativ i të cilave do të duhej ndarë mes
individëve të veçantë.

Në kohën e sotme nocionet individ
dhe shoqëri luajnë rol të rëndësishëm në
filozofi dhe në shkencat e tjera sociale.
Nëse nocioni individ luan funksionin e të
shprehurit të autonomisë së secilit njeri
dhe paraqet dallueshmërinë nga njëri tek
tjetri, nocioni shoqëri paraqet të përbash-
ktën, lidhjet dhe bashkëpjesëmarrjen e dy
ose më shumë unë-ve. Cili peshon mbi
tjetrën: unë-identiteti apo ne-identiteti?
Një krahasim mes hulumtimeve të idesë
së komunitarizmit tek Amitai Etzioni dhe
teorisë së civilizimit te Norbert Eliasi na
shpie në një rezultat interesant: të dy
përpiqen të gjejnë një drejtpeshim në mes
të unë-identitetit dhe ne-identitetit. Por
ata përdorin rrugë të ndryshme, por
edhe pikëvështrime të ndryshme. Për
Etzionin pikëmbështetje është bashkë-
sia. E kundërta vlen për Norbert Elia-
sin, i cili është i mendimit se unë-identi-
teti mbipeshon ndaj ne-identitetit.

Unë e mbroj tezën se nevoja për bash-

kësi gjendet në vetë natyrën e njeriut. In-
dividi nuk mund të mbijetojë i izoluar, i
vetmuar dhe i palidhur. Që nga çasti i
lindjes, mësimi i të folurit, formimi dhe
zhvillimi në punë, dhe deri në vdekje nje-
riu është i detyruar të bashkëjetojë me të
tjerët. Por secili njeri është një individ
më vete, subjekt më vete. Ai mund t’i
zhvillojë aftësitë e tij krijuese vetëm si
individ i lirë. Ai nuk duhet t’i nënsh-
trohet tërësisht presionit të bashkësive
të organizuara. Detyrë e shoqërisë, si
bashkësi e bashkësive, është që ajo të
sigurojë një drejtpeshim të qën-
drueshëm në mes të bashkësive të orga-
nizuara dhe individit si subjekt më vete.

Përfaqësuesit e liberalizmit
dhe komunitarizmit

Dallohen dy grupe kryesore të pjesë-
marrësve në debatin mes komunitarizmit
dhe liberalizmit: liberalistët dhe komuni-
taristët.

Liberalistët. Në grupin e klasikëve të
liberalizmit mund të numërohen: John
Locku, John Stuart Milli dhe Adam
Smithi, si dhe mendimtarët bashkëkohorë
John Rawls, Ronald Dworkin, T. M. Scan-
lon, Stephen Holmes dhe Thomas Nagel.

Komunitaristët. Në mesin e klasikëve
të komunitarizmit bëjnë pjesë: Aristoteli,
Thomas von Aquin, G.W.F. Hegel, Alexis
de Tocqueville dhe Ferdinand Tënnies, si
dhe mendimtarët bashkëkohorë Amitai
Etzioni, Alasdair MacIntyre Charles Tay-
lor, Michael Sandel dhe Michael Walzer.

Por rrënjët e komunitarizmit
gjenden në teoritë e Aristotelit, të Tho-
mas von Aquinit, të G.W.F. Hegelit, të
Alexis de Tocquevillit dhe të Ferdinand
Tënniesit. Kemi të bëjmë, pra, me model
që nuk lidhet me klasikët modernë
(Locke, Rousseau, Kant).

Dieter Nohlen e përcakton komuni-
tarizmin si një “grumbull të mbledhur no-
cionesh për një rrymë, të identifikuar në
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Amerikën Veriore që nga fillimi i viteve ‘80-
të, në shkencat sociale dhe në filozofinë poli-
tike”, e cila përfaqëson “një lëvizje politike
të formuar nga idetë komunitare.”2 Sipas
pikëpamjeve të Amitai Etzionit, përmes
idesë së komuntarizmit synohet “rikon-
struktimi i bashkësisë, të Community, me
qëllim që të rivendosen virtytet qytetare, për
një vetëdije të re përgjegjësie të njerëzve, për
një forcim të bazave morale të shoqërisë sonë.”3

Resse - Schäfer e përcakton të mend-
uarit komunitarist si mëtim “për t’ia nën-
shtruar, brendapërbrenda, konceptet mbi-
zotëruese filozofike dhe politike të shoqërive tona
perëndimore një vetëreflektimi themelor dhe
një kritike rrënjësore.”4 Sipas kuptimit të
Axel Honnethit, komunitarizmi u qua-
jt kështu sipas “idesë së drejtuar kundër
Rawlsit, se gjithnjë ka nevojë për një rik-
thim të vetëdijes paraardhëse drejt një hor-
izonti të vlerave të ndara përbashkësisht,
nëse duhet vendosur, në mënyrë të kuptim-
shme, rreth çështjes së rregullimit të drejtë
të një shoqërie.”5

Përkufizimi i nocionit komunitarizëm
nga Otto Kallscheuer duket më i qëlluari.
Ai komunitarizmin (në amerikanishte
communitarism) e përkufizon përcaktim
drejt ’ ’një qëllimi të përbashkët’’ ose
’’qëllim përbashkësie’’, “qoftë si kategori
diagnostike e analizës sociologjike, qoftë si
qëllim normativ i teorisë politike.”6 Ai ko-
munitarizmin në aspektin e drejtimit
filozofik e radhit në “fazën pasanalitike
të filozofisë anglo-amerikane.”7

Komunitarizmi nuk është vetëm
rrymë teorike. Ai është edhe lëvizje poli-
tike. Programi komunitarist i është para-
qitur opinionit publik më 18 nëntor 1991
nga një numër shkencëtarësh disiplinash
të ndryshme. Ithtarët e komunitarizmit
mendojnë se ndividualizmi i viteve të ‘70-
të dhe ‘80-të (i shkaktuar përmes politikës
ekonomike të M. Thatcher dhe R. Re-
agan), kishte shkaktuar humbjen e mo-
ralit privat dhe publik, zbehjen e familjes,
kriminalitetin e lartë, rritjen e korrupsionit
në shtet dhe, kështu, kishte rrezikuar bash-
këjetesën e anëtarëve të shoqërisë (jo vetëm
në SHBA, por edhe në Europë). Kjo
gjendje, sipas tyre, duhet ndryshuar
përmes dhurimit të “zërit të moralit” të
bashkësive tradicionale dhe solidare të
Amerikës, shoqërisë “së sunduar pa nor-
ma, që po bëhet gjithnjë e më egocentrike
nga lakmia, interesat partikulare, preten-
dimet turinjftohta”8 Për të arritur këtë
qëllim ata synojnë forcimin e vetëdijes
mbi përgjegjësinë qytetare, s i  dhe
forcimin e institucioneve të tilla, si:
familja, shkolla, bashkësitë dhe shteti.

Lëvizja komunitariste ka gjetur
mbështetje te një numër politikanësh, si
Bill Clinton dhe Al Gore në SHBA,
Tonny Blair dhe Peddy Ashdown në Bri-
taninë e Madhe, Joschka Fischer dhe
Rudolf Scharping në Gjermani, Jacques
Dellors në Francë etj. Disa prej tyre
kanë treguar simpati të hapur për
lëvizjen komuntariste, kurse të tjerët

2 “Lexikon der Politik’’, Hrg. Dieter Nohlen, Band 7, Verlag C.H. Beck München, f. 314.
3 Amitai Etzioni: ’’Die Entdeckung des Gemeinwesens’’, Fischer Taschebuch Verlag, Frankfurt am Main,

1998, f. XI.
4 Walter Resse-Schäfer: ’’Was ist Kommunitarismus’’, Campus Verlag, Frankfurt am Main, 1995, S.7.
5 Axel Honneth: ’’Kommunitarismus. Eine Debatte über die moralischen Grundlagen moderner Gesell-

schaften’’, Campus Verlag, Frankfurt am Main, 1995, f. 8.
6 Otto Kallscheuer: ’’Was heißt schon Kommunitarismus?’’ in ’’Forschungsjournal – Neue Soziale Bewe-

gungen’’, Jg. 8, Heft 2, 1995, f. 17.
7 Otto Kallscheuer: ’’Was heißt schon Kommunitarismus?’ in ’’Forschungsjournal – Neue Soziale Bewe-

gungen”, Jg. 8, Heft 2, 1995, f. 24.
8 Amitai Etzioni: ’’Die Entdeckung des Gemeinwesens’’, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main,

1998, f. 282.
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kanë përfaqësuar ide komunitariste, pa e
përdorur nocionin komunitarizëm në de-
klarimet e tyre publike.

Mbi debatin mes të komunitarizmit
dhe liberalizmit

Shkak i debatit ishte libri i John
Rawlsit me titull: “Një teori e drejtësisë”.
Teoria e John Rawlsit bazohet në dy pa-
rime të barazisë: Parimi i parë: çdo individ
ka të drejtë të barabartë brenda sistemit të
përgjithshëm e gjithëpërfshirës të lirive
themelore të njëjta, i cili është i mundshëm
për të gjithë. Parimi i dytë: pabarazitë so-
ciale dhe ekonomike duhet të krijohen në atë
mënyrë mënyrë që (1) ato duhet, brenda kufi-
zimit të parimit të kursimit të drejtë, t’u sjell-
in më pak të privilegjuarve përparësi sa më të
mëdha të mundshme dhe (2) duhet të jenë të
lidhura me detyra dhe pozita, të cilat janë të
hapura për të gjithë, bazuar në kushtet e një
mundësie të barabartë për të gjithë.”9

Pikëpamjet e John Rawlsit do të kri-
tikohshin më vonë në mënyrë masive nga
një varg filozofësh të politikës, të cilët do
të klasifikohen si përfaqësues të idesë së
komunitarizmit në filozofinë politike
bashkëkohore, si Michael Sandel, Alasdair
MacIntyre, Michael Walzer, Charles Tay-
lor dhe Amitai Etzioni etj.

Michael Sandel

Diskutimet e debatit komunitarist
kanë filluar me veprën e Michael Sandelit
(1982) “Liberalism and the Limits of Jus-
tice”, në të cilën Sandel-i synon ta vërë në
mënyrë parimore në pikëpyetje teorinë e
drejtësisë të John Rawlsit përmes një kri-
tike të koncepteve të tij për njeriun.10

Sandel nuk beson se është e mund-

shme ndarja e drejtë e të mirave, pa shqyr-
tuar më parë faktorë të tillë, si: prejardhja
e njeriut, edukimi dhe përvoja në bash-
këjetesë. Sipas pikëpamjeve të tij, indi-
vidi është i lidhur me rregullat e bash-
kësisë. Këto rregulla përcaktojnë indi-
vidualitetin e personit. Ai e akuzon
John Rawlsin se këto lidhje të individit
nuk i vëren. Ai argumenton se nocioni
i “vetes” te Rawlsi është një vete “e
palidhur”, teoria e t i j  është një
“antropologji filozofike”, e cila është e ori-
entuar në përshkrimin e partive raciona-
le egoiste të gjendjes fillestare, se kemi të
bëjmë me një koncept të thatë të vetes, i
cili është i paracaktuar të dështojë.

Teza themelore e Sandelit është se nuk
ka subjekte pa kontekst dhe rrjedhimisht
nuk mund të ketë as moral pa kontekst.
Në pyetjen nëse ne mund ta sodisim vet-
en si të pavarur, përgjigjet:

“Unë nuk mendoj - vetëm nëse kemi
të bëjmë me çmimin e besnikërisë ose të
bindjeve, forca morale e të cilave mbësh-
tetet pjesërisht në faktin se ato janë të
lidhura në mënyrë të pandashme në jetën
tonë, me vetëkuptueshmërinë tonë,
d.m.th. me ne si anëtarë të kësaj familje-
je, të kësaj bashkësie, të këtij kombi ose
të këtij populli, me ne si përfaqësues të
kësaj historie, si qytetarë të kësaj repub-
like. Besnikëri të tilla nuk bëjnë pjesë
në vlerat e siguruara nga unë rastësisht
dhe që mbahen në një distancë të cak-
tuar. Ato i tejkalojnë si detyrimet, të
cilat unë ia ngarkoj vetes vullnetarisht,
po ashtu edhe “detyrimet natyrore”, të
cilat unë i kam përballë njerëzve të tjerë
si të tillë. Ato shpien deri aty sa unë dis-
ave u kam më shumë borxh nga ç’kërkon
drejtësia ose se sa ajo lejon; dhe kjo jo
vetëm për shkakun e marrëveshjeve të

9 John Rawls: ’’Eine Theorie der Gerechtigkeit”, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1998, f. 336
10 Reiner Forst: ’’Kommunitarismus und Liberalismus – Stationen einer Debatte”,  në: Axel Honneth

(Hrg): ’’Kommunitarismus. Eine Debatte über die moralischen Grundlagen moderner Gesellschaften”, Cam-
pus Verlag, Frankfurt am Main, 1995, f. 183
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vendosura nga unë, por për shkakun e
më shumë ose më pak lidhjeve ekzistuese
dhe detyrimeve, të cilat, marrë së bash-
ku, e përcaktojnë, së paku pjesërisht,
personin tim.”11

Alasdair MacIntyre

MacIntyre bën pjesë në radhën e so-
cialkonservatorëve moderatorë. Sipas
Reiner Forst, në kritikën e teorive de-
ontologjike të barazisë nga Alasdair Ma-
cIntyre “gjendet, në të katër shkallët e dis-
kutimit të debatit mes liberalizmit dhe ko-
munitarizmit, pozicioni më konsekuent i
kritikës ndaj liberalizmit të lidhjes së një
pikëpamjeje të caktuar të identitetit per-
sonal me kritikën ndaj neutralitetit etik
të parimeve të së drejtës, mbrojtjen e një
‘morali substancial’ të bashkësive politike
dhe, përfundimisht, të një teorie të arsyes
praktike dhe të racionalitetit të traditave.12

Më tutje, Forst vëren se bazë e MacInty-
res është pikëpamja se personat e gjejnë
vetëkuptueshmërinë e tyre, konceptet e
tyre për të mirën dhe të drejtën, si dhe
aftësinë e tyre për të gjykuar në mënyrë
normative vetëm në kontekstet e një bash-
kësie të caktuar, të një tradite të caktuar.

Sipas MacIntyres, vetja, identiteti im,
banon në një karakter, njësia e të cilit jepet
si një njësi e një karakteri. Njeriu nuk ësh-
të në gjendje ta kërkojë të mirën vetëm në
veçoritë e tij si individ ose t’i vërë në zba-
tim virtytet. Ne jemi bartës të një identi-
teti të caktuar social. Individi është djalë
ose vajzë e prindërve të caktuar, është
qytetar i një qyteti të caktuar, anëtar i një

grupi profesionist, i një fisi, i një kombi.
Individi trashëgon nga familja, qyteti, fisi,
kombi, një sërë borxhesh, trashëgimesh,
pritjesh dhe detyrimesh. Këto e “konsti-
tuojnë të dhënën e jetës sime, pikëvështrimin
tim moral. Kjo i huazon jetës sime një pjesë
të veçantisë së saj morale.”13

Nga konceptet më të rëndësishme
komunitariste të Alasdair MacIntyres
është pikëpamja e tij teorike për patri-
otizmin. Ai patriotizmin e kupton si
virtyt, nëse plotësohen tri parakushte:
nëse, së pari, kemi të bëjmë me rastin
kur unë kam mundësi t’i pranoj rregul-
lat e moralit vetëm në version të tillë,
me atë si trupëzohen ato në një bashkë-
si të caktuar; dhe nëse, së dyti, kemi të
bëjmë me rastin kur morali duhet të
përligjet në nocionet e të mirave të cak-
tuara, të cilat mund të shijohen brenda
jetës së bashkësive të caktuara; dhe nëse,
së treti, kemi rastin kur unë mund të
bëhem një veprimtar moral dhe të ekz-
istoj si i tillë në mënyrë tipike, vetëm
përmes mënyrave të veçanta të mbështetjes
morale, të cilat m’i siguron bashkësia ime;
atëherë është e qartë se unë, pa këtë bash-
kësi, mezi mund të zhvillohem si vep-
rimtar moral.14 Të veprosh në mënyrë pa-
triotike do të thotë, sipas MacIntyres, të
angazhohesh për pavarësinë politike të
kombit tënd ose, kur vendi pushtohet, të
luftosh për rifitimin e pavarësisë.

Michael Walzer

Michael Walzer bën pjesë në mesin e
komunitaristëve që e mbrojnë mendimin

11 Michael Sandel: ’’Die verfahrensrechtliche Republik und das ungebundene Selbst”, në:  Axel Honneth
(Hrg): ’’Kommunitarismus. Eine Debatte über die moralischen Grundlagen moderner Gesellschaften”, Cam-
pus Verlag, Frankfurt am Main, 1995, f. 29.

12 Reiner Forst: ’’Kontexte der Gerechtigkeit. Politische Philosophie jenseits von Liberalismus und Kom-
munitarismus”, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1996, f.306.

13 Alasdair MacIntyre: ’’Der Verlust der Tugend”, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1995, f. 294.
14 Alasdair MacIntyre: ’’Ist Patriotismus eine Tugend”,  në: Axel Honneth (Hrg): „Kommunitarismus.

Eine Debatte über die moralischen Grundlagen moderner Gesellschaften”, Campus Verlag, Frankfurt am
Main, 1995, f. 92.
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liberal me argumente komunitariste. Ai
e quan veten liberal.15 Rolin e komuni-
tarizmit Walzeri e sheh në korrigjimin e
liberalizmit. Libri i Michael Walzerit
“Sferat e drejtësisë” llogaritet, megjith-
atë, ndërmjet librave më të rëndësishëm
të idesë së komunitarizmit. Walzer e
kupton shoqërinë si botë të ndarë në
sfera. Të mirat duhet të analizohen dhe
të vlerësohen në kuadër të këtyre sfer-
ave, në bazë të vetive të tyre dhe duhet
të shpërndahen në mënyra të ndryshme.

Sipas Walzerit, qytetarët e një
demokracie moderne industriale kanë
shumë arsye ta falënderojnë njëri-tjetrin,
përkatësisht i kanë borxh njëri-tjetrit. Mbi
bazën e këtij konstatimi ai i zhvillon tri
parime të përgjithshme:

“Çdo bashkësi politike duhet të përm-
bushë nevojat e anëtarëve në kuptimin e sh-
timit të përbashkët për të gjithë.

Të mirat e siguruara për t’u shpërn-
darë duhet të shpërndahen sipas nevojave.

Shpërndarja duhet të njohë dhe të sigurojë,
deri në themel, barazinë e anëtarësisë.”16

Charles Taylor

Profesori i shkencës politike dhe i
filozofisë në Universitetin Mc Gill në
Montreal, Charles Taylor, shpreh dy-
shim në punimin e tij “Pranë njëri-
tjetrit: debati mes liberalizmit dhe komu-
nitarizmit”17, në paraqitjen përballë
njëri-tjetrit të emërtimeve liberal dhe
komunitarist. Taylori nuk e quan veten
komunitarist. Mirëpo, përmes kritikës së
tij ndaj liberalizmit, i ka bërë një shër-

bim shumë të qëlluar dhe të qartë ko-
munitarizmit.

Taylor e kritikon teorinë e kontratës
të kohës së re në librin e tij “Burimet e
vetes”. Pikëpamja e Taylorit qëndron në atë
se nuk mund të ketë jetë atomistike pa
shoqëri. Ai drejtohet kështu kundër men-
dimit se njeriu ka të drejta të caktuara, të
cilat kanë përparësi para pretendimeve të
bashkësisë. Vetë dinjiteti i njeriut nuk
mund të ekzistojë jashtë shoqërisë dhe i
pavarur nga ajo. Ruajtja e dinjitetit është
e mundshme vetëm përmes lidhjeve dhe
njohjes së ndërsjellë të njerëzve. E drejta
dhe pretendimi për të drejtën mund të
ekzistojnë vetëm brenda rrethanave kur
ekzistojnë lidhje sociale. Një gjë e tillë
mund të quhet edhe teza sociale e së drejtës
nga Taylor. Kjo e drejtë ka parakusht
anëtarësinë e individit në një kontekst so-
cial. Liria e njeriut varet, pra, pjesërisht
nga shoqëria në të cilën ai jeton. Individët
marrin pjesë në zhvillimin e shoqërisë dhe
të kulturës. Vetë institucionet politike
Taylor i quan pjesë të identitetit individ-
ual. Ai e përkufizon veten si “një vete në
mesin e shumë veteve. Nuk është asnjëherë e
mundshme të përshkruhet një vete, pa iu refer-
uar edhe atyre që e përbëjnë mjedisin e tij.”18

Njësoj si edhe MacIntyre, Taylori nuk
e lë pothuajse fare fushën e teorisë.
Megjithatë, ai thekson katër parakush-
te, të cilat e mundësojnë një qenie
demokratike: ndjenjën e solidaritetit
përballë qenies së përbashkët, mundës-
inë e participimit në vendime, ndjenjën
e respektit të ndërsjellë dhe një rregullim
funksional ekonomik.

15  Michael Walzer: ’’Die kommunitarische Kritik am Liberalismus”, në: Axel Honneth (Hrg): ’’Kommu-
nitarismus. Eine Debatte über die moralischen Grundlagen moderner Gesellschaften”, Campus Verlag, Frank-
furt am Main, 1995, f. 161.

16 Michael Walzer: “Sphären der Gerechtigkeit. Ein Plädoyer für Pluralität und Gleichheit”, Campus
Verlag, Frankfurt/New York, 1994, f.134.

17 Charles Taylor: “Aneinander vorbei: Die Debatte zwischen Liberalismus und Kommunitarismus”, në:
Axel Honneth (Hrg): “Kommunitarismus. Eine Debatte über die moralischen Grundlagen moderner Gesell-
schaften”, Campus Verlag, Frankfurt am Main, 1995.

18 Charles Taylor: “Quellen des Selbst”, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1999, f.69.
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Po ashtu, Taylor e miraton nocionin
e patriotizmit, të cilin ai e radhit diku
ndërmjet shoqërisë dhe ndjenjës familjare,
në njërën anë, dhe vetëmohimit altruis-
tik, në anën tjetër. Ai e përkufizon patri-
otizmin si një “identifikim të përbashkët me
një bashkësi historike të ndërtuar mbi bazën
e vlerave të caktuara.”19 Taylor profetizon
rolin e patriotizmit edhe për të ardhmen,
si një “kështjellë të fortë të lirisë... pa mun-
dur të zëvendësohet me diçka tjetër.”20

Qëllimet dhe kërkesat praktike të idesë
së komunitarizmit

Një përmbledhje e qëllimit të idesë
së komunitarizmit mund të gjendet më së
miri e formuluar në librin programatik të
Amitai Etzionit “Zbulimi i qenies së për-
bashkët”. Qëllimet e komunitaristëve, si-
pas pikëpamjeve të Amitai Etzionit, janë:

- rinovimi moral i shoqërisë, pa pu-
ritanizëm;

- kujdesi për të drejtën dhe rreg-
ullimin në shoqëri, pa e bërë shtetin një
shtet policor;

- shpëtimi i familjes, pa i lënduar të
drejtat e grave;

- edukimi moral në shkolla, pa i in-
doktrinuar nxënësit;

- mundësi të reja të jetës në bashkësi,
pa u shikuar armiqësisht me njëri–tjetrin;

- t’i japësh njeriut sa më shumë
përgjegjësi sociale, pa ia kufizuar të
drejtat individuale;

- mundësimi i pretendimeve në suk-
ses individual në pajtim me qëllimin e
përbashkët, pa i detyruar njerëzit të jetojnë
në askezë, altruizëm dhe vetësakrifikim;

- krijimi i një rregullimi të ri moral,
social dhe publik, i cili të ndërtohet mbi
bazën e bashkësive të rinovuara rrënjësisht,
pa puritanizëm dhe shtypje.21

Ndërsa kërkesat themelore për zbatim
praktik të platformës komunitariste janë:

Zëri i moralit duhet fituar përmes
edukimit dhe bindjes, e jo përmes detyrimit.
Nëpërmjet kësaj do të sillet në arsye sho-
qëria egocentrike e sunduar nga preten-
dimet pushtetore.

Raporte të matura mes të individit dhe
shoqërisë. Duhet të arrihet një raport i
drejtë dhe i peshuar mes të individit dhe
grupit, mes të së drejtës dhe detyrimeve,
mes institucioneve të shtetit, tregut dhe
shoqërisë civile. Në këtë kërkesë komuni-
taristët diferencojnë qartë: ata kërkojnë,
për shembull, për shoqërinë kineze më
shumë të drejta qytetare, dhe për shoqërinë
amerikane më shumë detyrime sociale.

Shteti komunitar. Komunitaristët dis-
tancohen në platformën e tyre nga diktatu-
ra e shumicës. Ata synojnë vendosjen e vler-
ave të përbashkëta, të shprehive dhe të prak-
tikave që respektojnë të drejtat e tjetrit dhe
plotësojnë detyrimet personale, shtetërore,
qytetare dhe kolektive. Pamja ideale e sh-
tetit është për ta një shtet përfaqësues, pjesë-
marrës dhe komunitar, i cili u jep qyteta-
rëve më shumë mundësi informimi dhe të
drejta pjesëmarrjeje.

Bashkësia komunitare. Bashkësitë nuk
janë a priori të moralshme, të përgjegjshme
dhe komunitare. Bashkësitë duhet të ori-
entohen kundër diskriminimit, të njohin
barazinë e anëtarëve, të jenë të legjitimuara
përmes kategorive që janë të kuptueshme
për të gjithë anëtarët; ato duhet të pra-

19 Charles Taylor: “Aneinander vorbei: Die Debatte zwischen Liberalismus und Kommunitarismus”, në:
Axel Honneth (Hrg): “Kommunitarismus. Eine Debatte über die moralischen Grundlagen moderner Gesell-
schaften”, Campus Verlag, Frankfurt am Main, 1995, f.125.

20 Charles Taylor: “Aneinander vorbei: Die Debatte zwischen Liberalismus und Kommunitarismus”, në:
Axel Honneth (Hrg): “Kommunitarismus. Eine Debatte über die moralischen Grundlagen moderner Gesell-
schaften”, Campus Verlag, Frankfurt am Main, 1995, f.122.

21 Amitai Etzioni: „Die Entdeckung des Gemeinwesens”, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am
Main, 1998, f. 1.
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nojnë tërë spektrin e nevojave legjitime,
pikëpamjet për vlerat, dhe të mos përqen-
drohen vetëm në një kategori të caktuar.

Familja komunitare. Familja ka për detyrë
jo vetëm plotësimin e nevojave materiale të
fëmijëve, por është e detyruar gjithashtu të
përcjellë te gjeneratat e ardhshme edukimin
moral dhe krijimin e karakterit.

Shkolla komunitare. Komunitaristët u
bëjnë thirrje institucioneve të edukimit, nga
çerdhet e fëmijëve e deri tek universitetet, që
të marrin përsipër përgjegjësinë për edukimin
moral të gjeneratave të reja. Synim i komuni-
taristëve është t’u mësohen fëmijëve vlerat e
përbashkëta (dinjitetin e njeriut, tolerancën,
zgjidhjen paqësore të konflikteve, të vërtetën,
demokracinë, arsyen etj.) nga edukatorët në
shkolla, si dhe mësimi i sjelljes së fëmijëve jas-
htë kohës mësimore, si: mirësjelljen, gatish-
mërinë për të ndarë me të tjerët të mirat,
vetëdijen komunitare të përgjegjësisë.

Informimi politik. Komunitaristët e
quajnë obligimin e informimit politik si
një parakusht themelor, që të “mund të
mbrohet shteti nga ndikimi i demagogëve.”22

Një lëvizje e re sociale. Një nga qëllimet
e platformës komunitariste është rinovimi
dhe rigjallërimi i jetës publike, e cila do të
mund të bëhej përmes një lëvizjeje të re
sociale. Detyrë e kësaj lëvizjeje komunitariste
neoprogresive do të ishte çlirimi i përfaqë-
suesve të popullit nga presioni i lobistëve.

Liria e mendimit. Komunitaristët dek-
larohen kundër ndalimit të deklarimeve
publike. Këtë qëndrim ata e përligjin me atë
se ndryshe do të rrezikohej liria e mendimit.
Ata përmendin mundësi të tjera, që t’u
kundërvihen parullave që nxisin urrejtje.

Drejtësia sociale. Komunitaristët an-
gazhohen për drejtësi, e cila kërkon indi-
vidë të vetëdijshëm për përgjegjësinë në një

bashkësi të përgjegjshme. Çdo anëtar i dety-
rohet bashkësisë, si dhe çdo bashkësi për-
ballë individit. Kjo ide reciprociteti nuk ka
parasysh vetëm dinjitetin e njeriut, por edhe
dallueshmërinë e indidividëve.

Siguria publike. Rivendosja e një
raporti të peshuar në mes të të drejtave të
individit dhe nevojës për mbrojtje të
opinionit publik bën pjesë në mesin e
qëllimeve më të rëndësishme të programit
komunitarist. Aprovuesit e tij synojnë për
instrumente kushtetuese të nevojshme për
të mbajtur nën kontroll rrugët, parqet dhe
lagjet e banimit nga tregtarët e drogës, pa
rrezikuar të drejtat themelore të qytetarëve.

Shëndetësia. Komunitaristët synojnë
për frenimin e përhapjes së mëtejme të
sëmundjeve seksualisht të transmetueshme.
Një gjë e tillë duhet bërë përmes informim-
it më të mirë të personelit mjekësor dhe të
partnerëve potencialë seksualë për sëmund-
jen e SIDA-s. Bashkësia njerëzore. Platforma
komunitariste synon për një përhapje në
nivel botëror të bashkësive demokratike, e
cila do të mundësonte krijimin e një “bash-
kësie globale, që do t’u përvishej problemeve të
njerëzimit me forca të bashkuara.”23

Këto janë kërkesat kryesore të plat-
formës komunitariste. Kjo platformë po
lëviz vitet e fundit nëpër ndërtesat e univer-
siteteve të Europës dhe të SHBA-ve. Në
disa shtete të Europës janë formuar edhe
rrjete komunitariste, të cilat angazhohen për
zbatimin praktik të kësaj ideje në jetën prak-
tike politike. Vetë autorët e këtij manifesti
shohin në programin komunitarist vetëm
“një fazë në dialog”, e cila do të duhej të
ishte “pjesë e një procesi sqarues afatgjatë.”24

Ata e quajnë programin e tyre projekt, i
cili nuk përmban zgjidhje përfundimtare,
por vetëm dije për diskutim të mëtejmë.

22 Amitai Etzioni: „Die Entdeckung des Gemeinwesens”, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am
Main, 1998, f. 292.

23 Amitai Etzioni: „Die Entdeckung des Gemeinwesens”, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am
Main, 1998, f. 292.

24 Amitai Etzioni: ’’Die Entdeckung des Gemeinwesens”, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main,
1998, f. 299.
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Kritikë komunitarizmit

Përmes konceptit të tyre të “rrugës së
tretë” shumica e komunitaristëve mëtojnë
të përfaqësojnë një pozicion të mesëm
anash socializmit dhe kapitalizmit. Në këtë
mënyrë ata mundohen të tejkalojë linjën
ideologjike të demarkacionit dhe skemën
djathtas-majtas. Kjo gjë është e kup-
tueshme pas një krize të thellë të së majtës
dhe zhgënjimit të së djathtës konservatore
në vitet nëntëdhjetë të shekullit të kaluar.
Sipas mendimit të sociologut gjerman
Ralph Dahrendorf, mëtimi për të gjetur
një rrugë të mesme paraqet vetëm një “for-
mulim të një politike neosocialdemokratike.”25

Konstatimi i Dahrendorfit është i
bazar në dy karakteristikat themelore të
rrugës së tretë: qëndrimin optimist mbi
sfidën e globalizmit dhe pranimin pari-
mor të politikës ekonomike neoliberale.

Në teorinë komunitare janë për t’u kri-
tikuar nocionet barazi dhe parimi i subsid-
iaritetit (ndihmës – shën. ynë). Disa nga
komunitaristët ngulin këmbë fare pak në
barazi. Për disa prej tyre barazia nuk paraqet
vlerë themelore. Kjo shmangie nga përcak-
timi i barazisë si një vlerë themelore mund
të kuptohet nga përpjekja e tyre për t’iu
shmangur sistemeve antidemokratike. Kjo
gjë na përkujton konceptet e klasikut të lib-
eralizmit, John Rawls, i cili do ta pranonte
pabarazinë, nëse ajo do t’i sillte më pak të
privilegjuarve përparësi më të madhe. Ndry-
she nga Rawlsi, disa nga komunitaristët nuk
shkojnë më tutje në argumentimin e tyre
përse barazia nuk është vlerë themelore.
Mungesa një argumentimi më të zgjeruar për-
ballë një nocioni të tillë të rëndësishëm si bara-
zia, është e pakuptueshme. Mungesa e barazisë
dhe e të drejtave të barabarta në raportet e një
grupi (familje, bashkësi ose shoqëri), paraqet
vazhdimisht rrezikun e mungesës së stabilitetit.

Dy nga përfaqësuesit më të përmen-
dur të teorisë komunitare, Amitai Etzioni

dhe Michael Walzer, pareapëlqejnë një model
të ngjashëm drejtësie sociale, të bazuar në
parimin e subsidiaritetit. Në të kundërtën,
Walzeri kërkon nga shteti të sigurojë drejtës-
inë e shpërndarjes gjithështetërore, ndërsa
Etzioni ia përcjell këtë detyrë shoqërisë (bash-
kësive të bashkësisë). Pozicioni i Etzioni duket
shumë më konservativ. Nëse njerëzit duhet të
jetojnë në marrëdhënie sociale dhe shteti për-
bën një bashkësi të bashkësive, atëherë është
pikërisht detyrë e shtetit të sigurojë minimumin
e të ardhurave për secilin.

A mund të luftohen prirjet egoiste të
njeriut përmes pikëpamjeve të komuni-
taristëve për rregullimin? Duket se kjo nuk
është e mundshme. Çdo rregullim shoqëror
nuk mund të sjellë garanci kundër individëve
që janë të prirur drejt egoizmit, papërgjegjë-
sisë, gatishmërisë për dhunë, kriminalitetit,
korrupsionit, veseve dhe kokëthatësisë. Ësh-
të detyrë e shtetit të angazhohet që qyteta-
rëve të tij t’u garantohet autonomia vetjake
dhe pastaj t’u krijohet mundësia për të ven-
dosur për veten dhe për t’u bashkuar në
lidhje komunitare. Individët duhet të ven-
dosin vetë për hapat e tyre. Duket se ko-
munitaristët e vënë në pikëpyetje këtë difer-
encë mes të shtetit dhe shoqërisë, mes të
personit të së drejtës dhe personit etik.

Çdo bashkësi dhe shoqëri ka shkallët e
saj të integrimit. Shteti nacional është, sipas
pikëpamjes së autorit të këtij punimi, shkalla
më e rëndësishme e jetës së përbashkët poli-
tike, ekonomike, sociale dhe kulturore. Me këtë
nuk vihen në pikëpyetje shkallët e tjera mbi-
nacionale, siç janë: në fushën ekonomike -
Tregu Botëror; në fushën politike - OKB-ja;
në fushën ekonomiko-politike - BE-ja; ose në
atë vendore - bashkësitë religjioze; në fushën e
edukimit – shkolla; në atë kulturore - teatri
etj., por vetëm po ritheksojmë se fushat e aftë-
sisë vendosëse të shtetit janë shumë më të gjera
se ato që u përmendën më lart.

Jam i mendimit se në secilin koncept
të rregullimeve shoqërore janë të rëndë-

25 Ralf Dahrendorf: ’’Ein neuer dritter Weg”, Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 1999, f. 22.
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sishme të drejtat e institucionalizuara të lirisë,
pa të cilat nuk mund të ketë zhvillim të lirë të
personalitetit; të drejtat e pjesëmarrjes poli-
tike, pa të cilat nuk mund të ketë demokraci
në shoqëri; dhe të drejtat themelore sociale
dhe ekonomia e tregut, pa të cilat nuk mund
të ketë drejtësi shoqërore dhe barazi. Një kush-
tetutë që nuk i formulon si qëllime të zbatim-
it të saj praktik vlerat themelore politike:
barazinë, drejtësinë, sigurinë, vetërealizimin,
solidaritetin dhe mbrojtjen e jetës e të dinji-
tetit të njeriut, është jodemokratike dhe e
padëshirueshme. Këto vlera duhet të jenë baza
e një bashkëpëlqimi në sistemin shtetëror.

Diferencimi mes të unë-identitetit dhe
ne-identitetit na duket i pranueshëm, në
formën se si ata analizohen nga komuni-
taristët. Ajo që mungon në analizën e tyre
është shkalla e ndikimit të zhvillimit
ekonomik në dobësimin e ne-mar-
rëdhënieve. Duket se, me pak përjashtime
(p.sh. Japonia), ky do të ishte një faktor i
rëndësishëm për analizën e komunitaristëve.
Mund të vihet re lehtë se në vendet dhe
shoqëritë më pak të zhvilluara, lidhja me
familjen, fqinjët dhe komunën është shumë
më e ngushtë sesa në vendet me zhvillim të
lartë, ku theksi është vendosur në mënyrë
të qartë në unë-identitetin.

Komunëitaristët nuk vërejnë edhe një
karakteristikë të njohur dalluese të shoqërive

komunitare: mundësinë e korrupsionit në
një shoqëri të tillë. Përqendrimi i vendim-
marrjes në bashkësi paraqet rrezikun e
ardhjes deri te vendimet në bazë të “obligi-
meve” farefisnore. Përvojat në vendet më
pak të zhvilluara tregojnë se marrëdhëniet e
tilla familjare kanë për pasojë korruptimin
e bartësve të vendimmarrjes. Hulumtimi i
mundësisë për ta evituar këtë sëmundje do
të duhej të trajtohej si një nga detyrat më
të rëndësishme të teorisë komunitariste.
Për këtë arsye autori i këtij punimi për-
caktohet për forcimin e procesit të indi-
vidualizimit në shoqëritë më pak të zhvil-
luara. Por ky proces duhet të mos shkojë
aq larg, sa që shoqëria të zhytet në një in-
dividualizëm ekcesiv.

Me gjithë mëtimet teorike të komu-
nitaristëve, komunitarizmi nuk paraqitet
si shkollë më vete e të menduarit filozo-
fik. Në aspektin metodik komunitaristët
përqendrohen më shumë në fiksione të
“atomizmit”, pra në individët joshoqërorë
ose parashoqërorë, për rifitimin e zërit të
moralit dhe të sferave të shoqërisë. Kemi
të bëjmë, pra, më shumë me argumente
racionaliste-kritike. Megjithëse një synim
me rëndësi jo të vogël, paradigma komu-
nitariste nuk mjafton për të sqaruar deri
në fund problemet heterogjene të sho-
qërive bashkëkohore.

Since the 80s and up until today there have been many interesting debates on the commu-
nitarian theory, in particular with regard to the individual/society relations. But, the roots of
community go back to the theories of Aristotle, Akuin, Hegel, Tokëvil etc. The communitar-
ians believe that the individualism of the 70s and the 80s (which was the end result of the
economic policy of Margaret Thatcher and Ronald Reagan) brought about the loss of the
private and public morale, diminishing of family ties, high crime rates, increased state corrup-
tion etc., as well as endangered the co-existence of the members of the society. According to
them, this situation should change through “the voice of the morale” of the traditional commu-
nities. In order to achieve this, they aim at empowering self-conscience over the civic respon-
sibility, alongside with strengthening institutions such as: the family, the school, communities
and the state. The communitarian theory is not only a theoretical movement. It represents a
political movement as well. The communitarian move has found the support of a number of
politicians in USA and Europe.
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Si pikënisje dhe si nxitje për studi
min dhe përgatitjen e referatit “Ko
munitarizmi dhe zëri i moralit”, ka

shërbyer nevoja praktike e qartësimit të
disa koncepteve që kanë lidhje të drejt-
përdrejtë me kuptimin e faktorëve që kush-
tëzojnë kalimin me ritme më të shpejta
nga stadi i një demokracie në thelb imi-
tuese, që kemi sot, drejt demokracisë së
konsoliduar dhe sistemit të vlerave të
“epokës demokratike”, që kërkon doem-
os një nivel më të zhvilluar të aftësisë së
qytetarëve për t’u vetorganizuar në bash-
kësi dhe për të qenë pjesëmarrës aktivë për
zgjidhjen e problemeve që ka vendi dhe
ata vetë. Për këtë studim, përveç të dhënave
të sondazheve janë përdorur edhe vëzh-
gimet e drejtpërdrejta në nivele të qever-
isjes vendore, forumet e organizuara në
pesë rrethe të vendit: Durrës, Korçë,
Vlorë, Gjirokastër dhe Elbasan. Po ashtu

është konsultuar një literaturë e gjerë, si-
domos për komunitarizmin, si pjesë e vler-
ave të kulturës së sotme demokratike
perëndimore, për të cilën te ne vazhdon
të ketë paqartësi dhe përvojë të pakët.

Demokracia dhe modernizmi

Në referatin e mbajtur në Konfer-
encën e Parë vjetore të Institutit të So-
ciologjisë (qershor, 2007), duke veçuar
tranzicionin politik paskomunist, tashmë
të kapërcyer, nga periudha e sotme e kon-
solidimit dhe modernizimit të demokra-
cisë, u nënvizua se funksionimi i institu-
cioneve dhe bashkëjetesa politike e qyteta-
re vazhdojnë t’u përngjasin më tepër një
demokracie imituese, që reflekton dobësi të
institucioneve dhe pasojat e mungesës së
një klase të mesme të formuar, e cila ende
vazhdon të jetë nën shifrën dhjetë për

KOMUNITARIZMI DHE ZËRI I MORALIT

SERVET PËLLUMBI* - Instituti i Sociologjisë

Studime Sociale 2008, 2 (2): 15-25

“Ose njerëzimi me të vërtetë do të bashkohet, ose nuk do të ekzistojë më”.
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qind. Po ashtu, niveli ende i lartë i varfërisë
ndikon negativisht për normalitetin dhe
pjekurinë e demokracisë. Me këtë mund
të shpjegohet fakti që demokracia te ne
nuk funksionon si duhet as si formë qever-
isjeje e jo më edhe si një mënyrë jetese për
qytetarët. Në pamje të parë apo nga aspe-
kti formal, duket sikur nuk mungon as-
gjë: kemi kushtetutë, ligje të miratuara nga
legjislativi, zgjedhje që realizohen mbi
bazën e “rregullave të lojës”, ndarje të
pushteteve, sanksionim të lirive dhe të të
drejtave të njeriut, sindikata, opozitë le-
gale, rotacion pushteti mbi bazën e rezu-
ltateve të zgjedhjeve popullore etj.

Ndërkohë, mbi bazën e kriterit sipas
të cilit demokracia nënkupton një qeveri
të dalë nga vota e qytetarëve që mund të
votojnë, Freedom House, me të drejtë, e
përfshin Shqipërinë në 62 përqindëshin e
vendeve demokratike të botës. Ky përbën
një avantazh politik për të ardhmen e për-
bashkët në botën demokratike dhe, pa
dyshim, një arritje jo të vogël në krahasim
me pikën “ishullore” të nisjes. E megjith-
atë vendi ynë realisht vazhdon të jetë larg
demokracisë së konsoliduar, ku qytetarët
ta ndienin veten të përfaqësuar në institu-
cionet dhe proceset demokratike, të kish-
in një jetesë më të mirë dhe, njëherësh, të
ishin pjesëmarrës aktivë në zgjidhjen e
problemeve të tyre personale apo të bash-
kësisë. Në këtë rrafsh, nuk është e vështirë
të zbulohen “anët e errëta” apo pikat e
dobëta të demokracisë shqiptare, përball-
ja me të cilat përbën sot një nga sfidat më
të mëdha të modernizimit dhe të integrim-
it në Bashkësinë Europiane. Ndër faktorët
e shumtë ekonomikë, socialë, politikë dhe
moralë që kushtëzojnë një zhvillim të tillë,
meriton të veçohet pjesëmarrja e qyteta-
rëve si individë të lirë apo si bashkësi
qytetare në nivelet e ndryshme të vendim-
marrjes dhe kontroll-balancimit të push-
teteve. Kuptohet, demokracia dhe pjesë-
marrja e qytetarëve në bashkësi vetorga-
nizuese - si forma më e lartë e marrjes dhe

e mbajtjes përgjegjësi nga qytetarët - edhe
në sistemin e vlerave perëndimore nuk ka
ndonjë “përsosuri të fundme” (G. Vatti-
no, 2007: 34). Por, gjithsesi, në vendet
me demokraci të zhvilluar të Perëndimit
zbatimi i ligjësisë që rregullon raportet
ndërmjet tyre garanton në mënyrën më
të mirë të mundshme lirinë e fjalës, di-
versitetin e mendimit dhe vullnetar-
izmin në krijimin e një rrjeti klubesh e
bashkësish dinamike “vetëqeverisëse”,
që në kushtet tona të demokracisë imi-
tuese vazhdojnë të jenë sporadike dhe pa
mbështetjen e nevojshme.

Ngritja në stade më të zhvilluara e
këtyre raporteve do të kërkonte: së pari,
modernizim, përsosje dhe standardizim të
formave tashmë të njohura, të procesit
demokratik, si pjesëmarrja më e madhe e
qytetarëve në zgjedhjet periodike të për-
faqësuesve të vet për organet e pushtetit
qendror e vendor për realizimin e të
drejtës së kontrollit ndaj të zgjedhurve,
në protesta masive për të shprehur zh-
gënjimet dhe pakënaqësitë për gjendjen
e punëve, forma që e bëjnë demokracinë
të jetë një “virtyt publik”; së dyti, mod-
ernizimin e partive politike, që shërbejnë
si hallka ende të rëndësishme ndërmjetë-
suese në procesin demokratik, rritje të
kujdesit të tyre ndaj disa dukurive që klas-
ifikohen “si topitje politike” dhe si “ko-
mplot i heshtjes qytetare”, që e skleroti-
zojnë demokracinë që në moshën e ado-
leshencës së saj, sepse pa pjesëmarrjen
aktive të qytetarëve në jetën politike, në
procesin e realizimit të lirive dhe të të
drejtave të tyre, ajo rrezikon të shndër-
rohet nga substanciale (“pushtet i popu-
llit dhe për popullin”) në procedurale, pra
në të drejtën vetëm për zgjedhjen e liderëve
dhe përfaqësuesve politikë, të cilët mar-
rin vendimet për zgjedhësit e tyre,
shpesh pa i pyetur ata as formalisht.

Në një rast të tillë, në vend që të
modernizohet demokracia rrëshqet drejt
elektrokracisë dhe qytetarët vlerësohen
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vetëm për votën e tyre, pra vetëm gjatë
fushatave elektorale, ndërsa politikanët
nuk ngurrojnë të vetëshpallen “premtim-
mbajtës”. Pasoja më e afërt e një “shkarje-
je” të tillë është komplekse: nga njëra anë
do të kishim forcimin e paternalizmit sh-
tetëror, ndërsa nga ana tjetër një shkallë
relativisht të ulët të vartësisë së qeverisë
nga zgjedhësit, nga vota dhe kontrolli i
tyre. Kuptohet, në kushtet e mungesës së
një integrimi të mirëfilltë social për çësh-
tje të tilla substanciale, zbehet më tej edhe
aftësia e shoqërisë civile për të nxitur dhe
mbështetur bashkësitë vullnetare të
qytetarëve, iniciativat dhe shpirtin e tyre
krijues për të cilin demokracia ka e do të
ketë nevojë në të gjitha stadet e zhvillimit
dhe të modernizimit të saj, aq sa të mos
ketë vend për të thënë se demokracia “u
ngjall nga idealistë, u ruajt nga rastet, u
vra nga politikanët” (F. Konica - Kome-
dia e partive politike).

Gjithsesi, me gjithë mangësitë, disa
prej të cilave janë mangësi të rritjes e shu-
mica për faj të politikës dhe të vetëdijes
relativisht të ulët të qytetarëve për të mar-
rë e mbajtur përgjegjësi, demokracia edhe
te ne është formula e progresit social, që
luan dhe do ta luajë më shumë në të ardh-
men rolin e një force lëvizëse të zhvillim-
it. Veçse, pa harruar se demokracia ka kup-
tim dhe vlera të shumta vetëm duke u
modernizuar e duke iu përgjigjur kritikëve,
duke stimuluar solidaritetin dhe vullne-
tarizmin në organizimin e bashkësive të
qytetarëve (që shpesh janë më me efektiv-
itet e më moderne se ato zyrtare), si dhe
duke “mësuar” nga krizat, topitjet, zhgën-
jimet apo nga përvojat dhe zhvillimet his-
torike të vendeve të tjera.

Komunitarizmi si lëvizje
historiko-botërore e së ardhmes

 Demokracia, qoftë dhe në nivelin që
e kemi sot, ka edhe një dimension tjetër
vlerash, që e bën vendin tonë pjesë të pro-

ceseve, lëvizjeve dhe integrimeve rajonale
e botërore. Në këtë rrafsh, nuk kërkohet
që të shpiket diçka e veçantë shqiptare, e
kundërt me vlerat universale të demokra-
cisë dhe të komunitarizmit, që në trajtën
e tyre më të zhvilluar i përkasin Perëndimit
(ku edhe matematika prej vitesh mësohet
duke filluar nga bashkësitë), por që ato të
bëhen pjesë e qenësishme e mendimeve
dhe e psikologjisë së popullit tonë përmes
një procesi aktiv emancipimi, ndryshimi
e modernizimi të gjithanshëm, që vendos
në një “baraspeshim dinamik individin me
bashkësinë” (S. Kiçmari). Duke qenë
kundër çdo trajtimi të demokracisë “si pikë
fundore e evolucionit” (F. Fukujama), e
vlerësoj posaçërisht teorinë dhe lëvizjen
bashkëkohore të komunitarizmit, së pari,
si alternativën më racionale të moderniz-
imit të demokracisë dhe, së dyti, si shkallën
më të lartë të përgjegjësisë qytetare për
fatet e vetë shoqërisë njerëzore përballë
sfidave dhe rreziqeve të përmasave globale.

Ndërkohë, për të parë përtej dukjes
së këtyre raporteve dhe për vazhdimin më
tej të analizës, e vlerësoj si të dobishme
qartësinë rreth koncepteve bazë - “global-
izim” dhe “komunitarizëm” - që përfaqë-
sojnë një problematikë të re ende në zh-
villim intensiv dhe që për këtë arsye,
shpesh, ose identifikohen, ose vendoset
një “mur” midis tyre. Kështu, globalizi-
mi herë përcaktohet si  ideologji  e
tregtisë botërore (Ulrih Becky), herë si
margjinalizim i politikës nga dominimi
absolut i logjikës së hekurt ekonomike
(Alain Fnkiekraut) dhe herë si globaliz-
im ekonomik e si monopolizim i fuqisë
vendimmarrëse (Anthony Giddens) për
të shkuar deri tek trajtimi i politizuar, që
e sheh si një “fazë e re e kolonializmit”.

Në rrafshin politologjik e sociologjik
“globalizimi” trajtohet si niveli më i lartë
i integrimit, si proces i krijimit të një bote
të ndërvarur, në të cilën popujt dhe
ekonomitë e tyre nuk janë të ndarë me
kufij e barriera shtetesh të veçanta. Bëhet
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fjalë, pra, jo thjesht për shkrirje të
ekonomive kombëtare në një sistem
ekonomik botëror, por dhe për një të
ardhme cilësisht të re të shoqërisë, ku sub-
jekt do të jetë gjithë njerëzimi i bashkuar
dhe i vetëdijshëm për alternativën e for-
muluar nga Klod Levi-Straus, sipas së
cilës, ose njerëzimi me të vërtetë do të bashko-
het, ose nuk do të ekzistojë më. Pikërisht një
alternativë e tillë, sipas mendimit tim, sin-
tetizohet më mirë në konceptin “komu-
nitarizëm”, i kuptuar si lëvizje historiko-
botërore e njerëzimit drejt një shoqërie të
lirë, të drejtë e solidare, që në thelbin e
vet synon zgjidhjen e problemit të njeri-
ut, të vazhdimësisë dhe të zhvillimit të
gjithanshëm të tij si qenie sociale në një
botë që ndryshon me shpejtësi përmes
rreziqesh globale.

Në këtë vështrim mund të gjendet e
përbashkëta midis koncepteve “globaliz-
im” dhe “komunitarizëm” dhe mundësia
që këto dy koncepte të përdoren në har-
moni me njëri-tjetrin. Megjithatë do të
mendoja se do të ishte më e frytshme që
në proces të diferencoheshin duke sinteti-
zuar në secilin prej tyre një përmbajtje më
specifike. Më konkretisht, duke e përdorur
konceptin “globalizim” për të treguar sh-
krirjen e ekonomive kombëtare në një
sistem ekonomik botëror, ndërsa koncep-
tin “komunitarizëm” për të treguar një etapë
cilësisht të re të integrimit të shoqërisë njerë-
zore apo një bashkësi mbarëbotërore, një
“bashkësi të bashkësive”(Etzioni). Në këtë
rast, kuptohet, lëvizja është më e rëndë-
sishme se destinacioni.

Një konceptim i tillë, të cilit i jam
përmbajtur në librin “Demokracia dhe zëri
i moralit” (2008), më duket më adekuat,
sepse i hap rrugën rrokjes së thelbit, tra-
jtimit të komunitarizmit jo thjesht si
lëvizje për të nxjerrë nga kriza
demokracinë politike liberale, por, para së
gjithash, si parim moral, si një humanizëm
i ri, si hapësirë për një realizim tërësor të
njeriut apo si një stad i tillë i shoqërisë në

të cilin “zëri i moralit” do të luajë rolin e
rregullatorit të përgjithshëm të sjelljes dhe
të bashkëjetesës së gjinisë njerëzore dhe që
do të bëjë të mundur tejkalimin e formave
tradicionale të bashkësive të formuara his-
torikisht mbi bazën e lidhjeve të gjakut,
të territorit, të interesave ekonomike e
politike, të gjuhës dhe të tipareve të tjera
të kombeve-shtete etj. Bëhet fjalë, pra, për
një proces historiko-botëror që do të ga-
rantonte vazhdimësinë e jetës mbi tokë,
që pritet të ketë zhvillime të reja dhe të
pandalshme gjatë shekullit të 21-të. Eu-
ropa përbën sot laboratorin e një zhvilli-
mi të tillë që synon krijimin e një tipi të ri
bashkësie, që në themelet e veta do të ketë
norma morale, ligje, struktura dhe stan-
darde transnacionale.

“Zëri i moralit” dhe larmia
e këndvështrimeve

Është fakt se jo vetëm në mjedise ak-
ademike e politike, por edhe në ato të sho-
qërisë civile e në biseda spontane të
njerëzve, po flitet më tepër për rreziqet
globale që e kërcënojnë njerëzimin sesa për
alternativat e përballimit të tyre. Shpesh
harrohet se zhvillimi i shoqërisë njerëzore,
si në të kaluarën edhe sot, ka pasur dhe
vazhdon të ketë karakter kontradiktor.
Liria e pakufizuar e ekonomisë së tregut,
që disa dekada më parë u quajt nga nobe-
listi Fridman si çelësi çudibërës për të rritur
prodhimin dhe për të dëshmuar vitalitetin
e kapitalizmit, po rezulton e ekzagjeruar dhe
mund të radhitet sot ndër shkaqet e krizave
globale dhe të ndryshimit dramatik të
raporteve globale të fuqisë ekonomike.

Problemi i jetës dhe i vazhdimësisë së
saj tashmë ka dalë nga kufijtë e vendeve të
veçanta dhe ka marrë karakter global për-
ballë rrezikut nga armët e shkatërrimit në
masë, që vazhdojnë të përsosen dhe të
përhapen. Përmasat e krizave energjetike
dhe ekologjike po e bëjnë jetën mbi tokë
gjithnjë dhe më të rrezikuar, aq sa të duket
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se degradimi i qytetërimit dhe i racës
njerëzore të mos njohin kufij. Dështimet
në luftën kundër varfërisë dhe urisë në botë
apo për zbutjen e dallimeve të thella mi-
dis “qendrës dhe periferisë” në zhvillimin
botëror, mund të çojnë në ashpërsimin e
konflikteve, të tensioneve sociale apo dhe
në luftëra të reja. Vërtet sot bota nuk ësh-
të më bipolare, por shumëpolare, e
megjithatë, përsëri po duken shenjat e një
“lufte të re të ftohtë” apo të një “Cold
Peace” (term i J. Bugajskit).

Rreziqe të tilla janë të natyrës glo-
bale ngaqë kanë të bëjnë me sigurinë dhe
interesat e të gjithë popujve dhe shteteve,
çka kërkon një vetëdijesim të ri, një men-
dim e moral të ri, një humanizëm të ri
adekuat me epokën që i zgjeron kufijtë
deri te lidhja e ekzistencës së jetës dhe “sh-
tëpisë” së secilit me jetën e të gjithëve në
një “shtëpi botërore”. Në këtë kuptim,
problemet e natyrës globale përbëjnë edhe
një sfidë demokratike drejt një hapjeje të
re të politikës për të kapërcyer konceptet
tashmë të vjetruara për shoqërinë në të
cilën duam të jetojmë, për shtetin që
duam të jetë më racional e në harmoni
me të drejtën, për moralin si parim i vetë
jetës dhe larg çdo lloj moralizimi arkaik e
individualizmi të skajshëm. Në këtë rrafsh,
koncepti “modernizim” mbase mund të ish-
te më i përshtatshëm, më gjithëpërfshirës
nga koncepti “demokratizim”, që ka një
kuptim më të ngushtë dhe duket sikur le
në harresë sidomos rritjen e nivelit të jetesës
për popullsinë dhe sigurinë e jetës së tyre.

Në disa nga sondazhet, bisedat dhe
forumet e zhvilluara në funksion të temës
sonë, çështje të tilla disa prej pjesëmarrësve
iu dukën si larg realitetit e shqetësimeve
tona të sotme. Dhe të tilla mund të duken
vërtet, nëse nisemi nga tradita individual-
iste e sintetizuar në shprehjet tradicionale
“larg shtëpisë sime” dhe “avash-avash”.
Veçse kjo, gjithsesi, flet tërësisht në favor
të idesë se duhet një angazhim më i madh
edhe i shkencave sociologjike për të zgjeru-

ar kuptimin e integrimit të vendit tonë
në botën e qytetëruar, sepse jemi ende larg
gjykimit me realizëm të problematikës me
të cilën do të shoqërohet përfshirja e katër-
pesë milionë shqiptarëve në bashkësinë
pesëqind milionëshe europiane. E kjo ësh-
të tepër larg përfytyrimit semplist të këtij
procesi vetëm si bashkim territorial e heqje
kufijsh, vetëm si lëvizje e lirë e pa viza nëpër
kontinent apo vetëm si përkthim i disa
mijëra faqeve me ligje të gatshme të BE-së.

Kuptohet, përfshirja në një bashkësi
të tillë, e vetmja sot për sot në rrugën e
gjatë të njerëzimit drejt një “bashkësie të
bashkësive”, është alternativa më e mirë,
më vizionarja, më progresivja. Dhe meri-
ton të vlerësohet që mbi 90 për qind e
shqiptarëve janë shprehur pa lëkundje për
integrimin në Bashkësinë Europiane. Veçse
dukuri jo të pakta flasin për një vetëdije
ende tribale, shoqëruar me kohezion të
dobët social e kombëtar, me shfaqje të
përçarjeve krahinore e partiake, me konf-
likt brezash, me mungesë të konsensusit
edhe për interesa të përgjithshme dhe afat-
gjata kombëtare. Politika duket sikur
noton në eufori dhe e paraqit të shpejtë
dhe pa shumë probleme integrimin në BE,
duke i minimizuar deri dhe vërejtjet jo të
pakta që përmbajnë raportet e institucion-
eve europiane që na monitorojnë. Po ash-
tu, duket sikur çdo gjë ecën normalisht,
se korrupsioni nuk është aq problem sa
më parë, se niveli i jetesës po rritet me
shpejtësi, se brezi i ri po arsimohet e
edukohet sipas standardeve bashkëkohore,
se Shqipëria është bërë kantier ndërtimi,
se imazhi i saj ka ndryshuar vetëm për mirë
dhe se të gjithë shqiptarët janë të lumtur,
ndonëse vazhdojmë të kemi GDP- në më
të ulët në Europë dhe me ritmet e sotme
do të na duheshin mbi 50 vjet për t’iu
afruar mesatares së sotme të vendeve eu-
ropiane. Ndërkohë, për tragjizmin që po
shoqëron jetën e shumë familjeve sh-
qiptare si rrjedhojë e varfërisë, e papunë-
sisë, e detyrimit për të marrë rrugët e
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mërgimit, e rritjes së kriminalitetit, e fak-
tit që qindra familje qëndrojnë të ngujua-
ra për t’i shpëtuar gjakmarrjes apo si rrjed-
hojë e rritjes së pasigurisë për jetën, që vjen
nga ndotja e ajrit dhe e mjedisit, nga
erozioni i lënë në “liri të plotë”, nga sh-
katërrimi i pyjeve dhe deri te rreziqet e
tipit Gërdec, politika vazhdon të trego-
het e pavëmendshme, shpesh e paaftë dhe
konfuze. U mendua se tragjedia e Gërdecit
do të luante rolin e një shkundjeje të
përgjithshme. Dhe jo vetëm të politikës.
Por përsëri politika sfidoi moralin, mbase
dhe drejtësinë. U mendua se ajo do të
sillte një nivel të ri solidariteti, por është
për të ardhur keq që solidariteti u duk
kryesisht në pjesëmarrjen e paparë të
njerëzve në disa nga varrimet e viktimave.
Duket sikur vazhdon inercia e një lloj kulti
të vdekjes, edhe pse ka ardhur koha që të
mendojmë më shumë për jetën dhe paran-
dalimin e rreziqeve e të tragjedive, në fillim
këtu në Shqipëri e më pas të mendojmë
edhe për përgjegjësitë tona si shqiptarë
edhe për Bashkësinë Europiane, ku syn-
ojmë të bashkohemi për t’u bërë qytetarë
europianë. Ky mbase do të ishte morali
apo, thënë ndryshe, “përkthimi” i asaj që
do të kërkonte një lëvizje për ngritjen në
një stad të ri të demokracisë dhe të orga-
nizimit komunitar në Shqipëri.

Ndërkohë duhet kuptuar se zhvilli-
mi dhe modernizimi kanë të kundërtat dhe
rreziqet e tyre. Po i referohem një shem-
bulli konkret nga një fushe tjetër. Studi-
uesja amerikane Suzan Jakobi në librin
“The Age of American Unreason”(2008),
shpreh shqetësim për rënien e “kapitalit
kulturor” si rezultat i rënies së përgjiths-
hme të sistemit arsimor, i rrezikut të
shndërrimit të internetit nga burim dijesh
në “gatim të injorancës”, në rënie të
dëshirës për të lexuar, për të komunikuar
normalisht me njëri-tjetrin etj. Mbase kjo
e ka shtyrë nobelistin Zhose Saramango
të vërejë me mprehtësi se interneti “na bën
më të zgjuar e më të ditur vetëm në rast se

na afron me njerëz të tjerë”, ndërsa Roman
Magdonald-in që të shprehet pesimist rreth
mundësive për t’i prerë rrugën “triumfit të
banaliteteve që mbytin çdo mëngjes postën
elektronike”(“Vdekja e kritikut”).

Prognoza te ne mbase mund të jetë
edhe më e zymtë. Njerëzit, sipas
sondazheve, po lexojnë gjithnjë e më pak,
përfshi edhe ata më të arsimuarit. Po dom-
inon mendimi se është e mjaftueshme të
dish, dosido, një gjuhë të huaj “integruese”
apo se pop-kultura na bën më të zgjuar e
më të shkathët, më modernë, më të aftë
për t’u integruar në “botën e qytetëruar”.
Mjaft prindër, siç del nga sondazhet e bise-
dat, e quajnë veçanërisht të zgjuar fëm-
ijën e tyre nëse di të përdorë kompjuterin
dhe rri orë të tëra para ekranit të vogël, pa
u interesuar më tej se çfarë sheh e lexon në
të apo për atë që vazhdon të bëhet më
pak social e që mbingarkohet me strese.
Shembuj të shumtë mund të sillen edhe
nga auditorët universitare, që vërtetojnë se
njohja individuale me realitetin virtual që
ofrojnë mediat dhe interneti nuk është rru-
ga më e mirë për t’u bërë qytetar i mirinfor-
muar, njeri social dhe i kulturuar, për t’u
orientuar në botën e sotme e për të qenë i
dobishëm për vete dhe për komunitetin.

Mendimi kritik, filozofik e so-
ciologjik bashkëkohor, që disa dekada më
parë ka shtruar me shqetësim të përligjur
çështjen se ç’duhet bërë, ç’rrugë duhen
ndjekur për të pasur një të ardhme të sig-
urt të njerëzimit, i kuptuar jo si një grum-
bull spektatorësh dhe as si një aleancë sh-
tetesh apo lidhje kombesh, por si një sub-
jekt unik i përbërë nga njerëz të lirë e pjesë-
marrës aktivë në një rrjet klubesh e bash-
kësish të organizuara vullnetarisht, pa pri-
tur përgatitjen më parë të “liderëve”. Kup-
tohet, zhvillimi ekonomik ka vendin dhe
rolin e vet të pazëvendësueshëm e që i
paraprin procesit, por ndërkaq rezulton i
pamjaftueshëm për një kohezion të ri so-
cial të shoqërisë në të cilin subjekt bëhet i
gjithë njerëzimi. Varianti për të vënë në
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themel të peripecive mbarënjerëzore dhe
të shpëtimit mbarëbotëror “Shkrimin e
Shenjtë”, për të krijuar “botën e dashu-
risë”, është kundërshtuar me të drejtë,
madje edhe nga teologë të njohur, me ar-
syetimin se uniteti mbarëbotëror nuk
mund të mbështetet te feja jo vetëm sepse
ajo e “transferon” shpëtimin dhe botën e
dashurisë “në qiell”, por edhe sepse në
“globin tokësor ekziston një polifoni fetare
dhe nuk duket se kjo polifoni mund të zh-
duket me mbizotërimin e njërës apo tjetrës
fe ose me zhdukjen e fesë në përgjithësi”
(Anastasi, “Globalizmi dhe orthodhoksia”,
2004). Në përputhje me një logjikë të tillë,
edhe strukturat drejtuese eeropiane vepru-
an drejt kur e hoqën nga projektkushtetuta
europiane cilësimin e kristianizmit si bazë
të identitetit europian.

Në SHBA, siç vëren Fareed Zakaria
në librin e mirënjohur “E ardhmja e lir-
isë”, dekada më parë u varën shumë shpre-
sa për të gjetur një “fill përbashkues” te
demokratizimi i traditës evangjeliste, duke
e bërë atë një teologji popullore për të
tërhequr audiencën masive, për të imitu-
ar vlerat e kulturës mbizotëruese dhe për
t’u dhënë njerëzve “atë çka donin për të
qenë në harmoni me Amerikën moderne
konsumiste”. Slogani mbizotërues - “për-
shtatu për të mbijetuar” - çoi në një liber-
alizim të tillë të besimit fetar saqë e shpal-
li atë çështje tejet personale, pa urdhëresa
apo detyrime, duke ia lënë në dorë vetë
personit që ta ndërtojë besimin e tij si të
dojë. Veçse, kuptohet, as pluralizmi i sek-
teve dhe as demokratizimi i feve botërore,
edhe pse janë risi dhe shprehje e një shqetë-
simi real, nuk mund të shërbejnë si
“udhërrëfyes të rinj” apo si “amortizatorë”
të problemeve me të cilat po ndeshen dhe
do të ndeshen edhe më tepër në të ardh-
men “kohët moderne”. Aq më pak mund
të shërbejnë si bazë për “bashkësinë e bash-
kësive”, si alternativë e vetme pozitive e
së ardhmes përballë rrezikut të vetasgjë-
simit gradual nga “egoizmi ekonomik” dhe

mungesa e përgjegjshmërisë. Në sfondin
e kërkimeve të imponuara nga imperativi
i “kohëve moderne” lindën dhe teoritë
komunitariste dhe lëvizja me të njëjtin
emër e iniciuar nga Amitaj Etzioni po në
SHBA, që pa dyshim ka një superioritet
të dukshëm në krahasim me këndvështri-
met e parashtruara. Ndër të tjera, sepse
rrënjët i ka në traditën më të mirë të filo-
zofisë kritike, që lidhet me një plejadë të
tërë mendimtarësh të shquar, duke filluar
nga Kanti, që ka meritën e padiskutueshme
se ishte i pari që përcaktoj natyrën e ligjit
moral dhe nënvizoi se detyrë e filozofisë
morale dhe e shkencës në përgjithësi nuk
është aq zgjerimi i njohurive tona mbi
botën, sesa thellimi i njohjes mbi njeriun
dhe aftësimi i tij për t’u vetërealizuar, për të
“mësuar harmoninë dhe jo të kundërtën”.

Çdo individ i zhvilluar moralisht, si-
pas Kantit, është me dinjitet, i pavarur, i
aftë për të qenë zot i vetvetes, ka vlerat
dhe “porositë” e veta morale dhe nuk ka
arsye që të bëhet vegël e realizimit të qëlli-
meve dhe interesave që nuk janë të tijat.
Po ashtu Kanti ishte i pari që e kuptoi se
çështja e realizimit tërësor të njeriut është e
përmasave historiko-botërore dhe që har-
toi projektin e tij “të bashkimit paqësor të
popujve” (“Traktati...”, Zum Ewigen
Frieden, 1795). Nuk është e rastit që një
traditë e tillë thellësisht humaniste ka pasur
vazhdues të tjerë gjenialë dhe vjen deri në
ditët tona me përfaqësuesit më në zë të filo-
zofisë kritike bashkëkohore (J. Habermas,
M. Fuko, A. Valmar, T. Makart, Sh. Ben-
habib, N. Frezer, M. Poster, K. Kelhuno etj).

Ndërkohë, Amitaj Etzoni, me lëvizjen
komunitariste (e shpallur më 18 nëntor
1991), “dëshiron të bëjë për shoqërinë atë
që lëvizja për mjedisin kërkon të bëjë me
natyrën” (Edward W. Younkins, 2004).
Pra qëllimi i lëvizjes së tij është i natyrës
së “arsyes praktike”, për të gjetur “fillin
përbashkues” të ristrukturimit të bashkë-
sisë, tek edukimi dhe rivendosja e virtyteve
qytetare, te krijimi i një vetëdije të re dhe
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i një niveli më të lartë përgjegjësie për
forcimin e bazave morale të shoqërisë.

Edhe pse teoritë komunitariste në
vetvete nuk janë të ndërlikuara, përsëri,
siç del nga kontaktet, sondazhet dhe for-
umet e zhvilluara për këtë çështje, njohu-
ritë për to janë të cekëta dhe të shoqëru-
ara me keqkuptime deri dhe të natyrës
ideologjike. Kështu, ka raste që grupe të
caktuara, sidomos të grupmoshës 20-29
vjeç, të kërkojnë një emërtim tjetër të
lëvizjes sepse, sipas tyre, komunitarizmi
duket si një emër tjetër i komunizmit,
meqë kanë edhe një rrënjë të përbashkët,
“komunën”. Madje, ndonjë me njohuri
më të gjëra, sheh ngjashmëri edhe në
emërtimin programor të lëvizjeve komu-
niste dhe asaj komunitariste, respektivisht
midis “Manifestit komunist” të Marksit
dhe Engelsit dhe “Manifestit komunitarist”
të Etzionit. Në të vërtetë, edhe pse nuk
përjashtohen ngjashmëritë, që nuk janë
thjesht nominale, fjala është për teori dhe
lëvizje krejt të ndryshme. Në “Manifestin
komunist” nuk bëhet fjalë për reformim-
in e shoqërisë, por për revolucion me
dhunë, për lidhje të fatit të njerëzimit me
“misionin historiko-botëror të proletari-
atit”, mision që duhej të realizohej përmes
një lufte të ashpër klasore dhe diktaturës
së proletariatit. Jo vetëm kaq. Tashmë njo-
him edhe një eksperiment komunist të
surrogateve të bashkësive kolektive të dësh-
tuara plotësisht në praktikën e vendeve ish-
socialiste, të shoqëruara me viktima të
shumta, eksperiment të cilit askush nuk
do që t’i rikthehet.

Për problemet që ka sot njerëzimi
duhen alternativa të reja, që i përshtaten
natyrës së zhvillimit të sotëm dhe të ardhs-
hëm botëror, si dhe mundësive reale për
zgjidhje, që i bëjnë thirrje jo forcës, jo
luftës, por vlerave, informacionit, mendjes
dhe virtyteve morale të njerëzve pa dal-
lim kombësie, race, moshe, seksi e religjio-
ni, aftësive të tyre për të krijuar me vull-
net të lirë bashkësi rajonale e globale, në

të cilat individët gjejnë mbështetje sociale
dhe mundësi për realizimin e tyre si njerëz
të lirë dhe me zhvillim të gjithanshëm.
Kështu individi dhe bashkësia në mënyrë
të ndërsjellë formojnë dhe kushtëzojnë
njëri-tjetrin. Një reformim të tillë të njerë-
zimit si subjekt unik, që ka si fill udhëheqës
nga më të hershmit “zërin e moralit” që
nuk mohon individualitetin apo diversite-
tin dhe larminë e këndvështrimeve, Etzi-
oni e quan thjesht “shoqëri e mirë”. Veçse
mjaft nga të pyeturit dhe nga ata me të
cilët është biseduar, si në forumet e or-
ganizuara posaçërisht, ashtu dhe në
takime individuale, shprehen skeptikë
për një forcë të tillë “çudibërëse” të qua-
jtur “zërit i moralit”.

Kuptohet, duke iu referuar përsëri
vështirësive të jetës, varfërisë, papunësisë,
polarizimit pasuror që sa vjen e thellohet,
korrupsionit, kriminalitetit në rritje,
trafiqeve të llojeve më të ndryshme, por
gjithnjë të pranishëm, deri paaftësisë së
institucioneve shtetërore për t’i luftuar e
shëruar plagë të tilla të shoqërisë, ku vësh-
tirë të gjesh gjurmë të një morali të shën-
doshë, natyrshëm lind një lloj pesimizmi
i përligjur dhe mungesa e besimit se një
moral i ri e një rol i ri i bashkësisë mund
të luajnë rolin e kurës, të ribëjnë njeriun
e shoqërinë dhe, si një forcë e re lëvizëse,
t’i shtyjë përpara dhe t’u prijë drejt të
mirës, të arsyeshmes, racionales, drejt një
të ardhmeje më të zhvilluar e më të sig-
urt për të gjithë. Kjo, sipas mendimit
tim, ndodh ngaqë tradicionalisht njerëzit
moralin e barazojnë me moralizimin, me
dyzimin që ndodh rëndom në sjelljen e
njerëzve, që tjetër thonë dhe tjetër bëjnë,
me përdorimin e retorikës për një mor-
al të shëndoshë nga ata që nuk njohin
skrupuj të moralit politik e qytetar etj.
Por paragjykimet asnjëherë nuk mund
të përbëjnë argument.

Prandaj është rasti që të rikthejmë, për
ta mbushur me një përmbajtje të re, kon-
ceptin e hershëm “zëri i moralit” (më i
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hershëm madje edhe nga gjuha e shkruar
njerëzore), që nuk mund të zëvendësohet
me asgjë tjetër. Këtë po synon të arrijë, në
thelb, lëvizja komunitariste përmes një
programi konkret masash e hallkash eduki-
mi. Me fjalë të tjera, për të gjithë krahët e
sotëm të politikës, për të gjitha brezat e
kombet, për të pasurit dhe për të varfrit,
për metropolet dhe periferitë, për
zgjedhësit dhe të zgjedhurit e të gjitha
niveleve, apeli i gjenisë së Levi-Strausit -
ose njerëzimi me të vërtetë do të bashkohet,
ose nuk do të jetë më- nuk ka alternativë
tjetër, sepse e kundërta do të ishte vetë
shkatërrimi. Dhe kjo tashmë nuk është
vetëm hipotetike.

Për konkretizim do t’u referohesha
disa ideve e koncepteve të përpunuara vitet
e fundit nga filozofia kritike bashkëkohore
për realitetet e reja të një bote që po ndry-
shon me shpejtësi pas mbarimit të epokës
bipolare dhe shpalosjes së globalizimit.
Kanë lindur plot çështje me interes të
përgjithshëm, që përbëjnë hapësirën e
formësimit të solidaritetit social dhe të
një morali të ri. Analiza e sferave pub-
like transnacionale, i bashkësisë 500
milionëshe europiane për një projekt
politik të përbashkët dhe i BE-së si
shembulli i qeverisë transshtetërore, e
çon Habermas-in në formulimin e një
parimi udhëheqës moral, të cilin e emër-
ton “patriotizmi konstitucional”, i kup-
tuar si një kod që sintetizon metodat
dhe parimet e përgjithshme të kulturës
politike demokratike të bazuara mbi li-
rinë dhe solidaritetin. Nëse periudhës
së shteteve-kombe u korrespondonte
patriotizmi klasik si parim moral, sfer-
ave transnacionale, formave autonome
të socialitetit pa subjekt dhe me “sov-
ranitet të shkrirë” do t’u përshtatet më
mirë patriotizmi konstitucional, legjit-
imiteti i demokracisë dhe shteti ligjor
prej të cilëve fitojnë të gjithë. Dinamika e
zhvillimit është e tillë sa që, siç vëren Bar-
roso, presidenti i Komisionit Europian,

“ne nuk mund ta përballojmë me sukses
globalizimin e shekullit të 21-të me insti-
tucione të shekullit të 20-të.”(“Bashkimi
Europian dhe rendi botëror”, maj 2008).

Mbi bazën e një vizioni të tillë, J.
Habermas-i propozon për ta parë Europën
e Bashkuar si laborator komunitarizmi, si
një formë të veçantë të solidaritetit mbi-
nacional dhe të legjitimitetit të rendit
politik mbinacional, prototipin e të cilit
e sheh te zgjerimi dhe zhvillimi i mëte-
jshëm i integrimit evropian, pjesë e të
cilit po synojmë të jemi edhe ne. Natyr-
isht, pa burokracinë e fryrë të Brukselit,
që nuk del nga zgjedhjet e lira të qyteta-
rëve europianë.

Ndërsa Ulrik Beck-u, Fareed Zakar-
ia, Kregon Kelhunom etj., vërejnë se ale-
anca historike e disa dekadave më parë
ndërmjet kapitalizmit, mirëqenies sh-
tetërore dhe demokracisë është prishur dhe
kërkohen zgjidhje të reja, si dhe një zh-
villim i mëtejshëm i “patriotizmit kon-
stitucional”, që qytetarët të jenë të mo-
tivuar moralisht për hapat e mëtejshme
të integrimit, si dhe për t’u ngritur në
nivelin “world making”.

Ky, sipas mendimit tim, mund të
jetë një variant teorik i zbërthimit të
konceptit “zëri i moralit”, që shqetësim-
et e bashkësisë i bën shqetësime për të
gjithë njerëzit si individë të përfshirë në
struktura mbinacionale, në organizime,
lëvizje vullnetare aktivistësh të çliruara
nga vartësia prej vizionit dhe moralit të
kombit-shtet. Ende jo të gjithë i kup-
tojnë përmasat e një zhvillimi të tillë të
filozofisë politike të mijëvjeçarit të ri,
që mbështetet mbi ndjesinë e
përgjegjshmërisë së lartë qytetare se e
gjithë gjinia njerëzore është pjesë e të
njëjtit komunitet që, hap pas hapi, du-
het të marrë përsipër vetëqeverisjen e ba-
zuar mbi parimet e moralit mbarënjerë-
zor, mbi të drejtat dhe liritë e individit, të
lidhura organikisht e të harmonizuara me
ato të bashkësisë.
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Vërtet sot flitet shumë për Konventën
e Lirive dhe të të Drejtave të Njeriut, duke
e quajtur si  një arrit je e madhe e
mijëvjeçarit që kaloi, por ende nuk kup-
tohet si duhet se është pikërisht zëri i
moralit që duhet të prijë në procesin e
artikulimit të urtësive, parimeve, ligjeve,
strategjive politike, normave, rregullave
e porosive, por sidomos për më shumë
vullnet për të kërkuar ndryshimin e
botës dhe realizime praktike, reforma e
përmirësime, që në masën më të mad-
he, sot për sot, varen jo nga vetë indi-
vidët, por nga sistemet politike, nga
ndërhyrja e shtetit, nga niveli dhe legjit-
imiteti i demokracisë, nga standardet
ligjore dhe respekti i publikut për poli-
tikën, nga familja, nga shkolla, nga për-
katësitë dhe institucionet fetare, nga af-
tësitë tona sociale për të jetuar në ko-
munitet, që nuk mund të identifikohet
me demokracinë e drejtpërdrejtë në kup-
timin që ajo ka sot.

Pra, një kompleks arsyesh e fak-
torësh na shtyjnë të mendojmë se nuk
është fjala për standardet formale të
moralit, të diktuara nga e kaluara, por,
e përsëris, për një moral dhe humanizëm
të ri, për artikulime e përthyerje prak-
tike që e bëjnë zërin e moralit “boshtin
e botës”, një trase të së ardhmes , një
thirrje dhe mesazh për integrim, që u
drejtohet të gjithëve anembanë globit,
që politika të zhvishet nga mëkatet dhe
egoizmi i pafre, për t’u shndërruar në
kategori morale, kurse morali në “poli-
tikë” të bashkësisë së bashkësive. Arrit-
jet jo të pakta të globalizimit dhe të ko-
munitarizmit në rrafshin botëror na
bëjnë të besojmë se edhe për ne kjo nuk
është një utopi, por një kondicion njerë-
zor për të qenë të ndryshëm, por bash-
kë, një lëvizje sociale për ndryshimin e
botës së brendshme dhe të jashtme, që
realizohet në kohë dhe në hapësirë. Kup-
tohet, ne nuk mund të qëndrojmë mën-
janë lëvizjeve dhe zhvillimeve të tilla his-

toriko-botërore, por duhet të bëhemi
pjesë e saj. Sa më shpejt, aq më mirë.

Rekomandime

1. Për një njohje më të thellë të ar-
ritjeve në fushën e komunitarizmit, sido-
mos për fuqizimin e një lëvizjeje komuni-
tariste edhe në Shqipëri, për rritjen e nd-
jenjës së përbashkësisë, të vullnetarizmit e
të kontributeve qytetare për të përmirë-
suar vetëqeverisjen vendore dhe cilësinë e
jetës në komunitet, e quaj të nevojshme
dhe të mundur krijimin pranë Institutit
të Sociologjisë të një seksioni të veçantë
për të bashkëpunuar me degët e tij në rre-
thet e vendit, si dhe për t’u asociuar me
lëvizjet homologe në rajon dhe më gjerë.

2. Mbi bazën e arritjeve të Konfer-
encës së Dytë vjetore të Institutit të So-
ciologjisë (qershor 2008), mund të orga-
nizohen, nën kujdesin e pushtetit vendor,
forume sensibilizuese edhe në qytetet e
tjera të vendit, ashtu siç u eksperimentua
në fillim të qershorit në pesë prej tyre.

3. Po ashtu, në mirëkuptim me rek-
toratet përkatëse, forume të tilla mund të
zhvillohen, duke filluar nga vjeshta e ardhs-
hme, edhe në universitete publike e jo-
publike. Ndërsa në degën e sociologjisë
të universitetit “Kristal”, që pritet të çelet
dhe të jetë nën kujdesin akademik të In-
stitutit të Sociologjisë, mund të përfshi-
het një kurs special për komunitarizmin.

4. Problematika e komunitarizmit
mund dhe duhet të zërë një vend qendror
në median e shkruar dhe atë elektronike,
jo vetëm për zbërthimin e koncepteve
bazë, por sidomos për t’u bërë jehonë ini-
ciativave qytetare, modeleve të organiz-
imit vullnetar në komunitet, për të
zgjidhur probleme konkrete apo për të
bërë presion pozitiv dhe për të ushtruar
kontroll mbi pushtetin vendor dhe të
zgjedhurit e të gjitha niveleve, nën mo-
ton: “Mos e prit demokracinë, por kërkoje
dhe realizoje atë”.
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5. Në numrin e radhës të revistës
“Studime Sociale” të botohen të gjitha
referatet dhe diskutimet e konferencës dhe
t’u shpërndahet falas bashkive, institucion-
eve kryesore dhe universiteteve që kanë

degë të studimeve sociale, politike,
psikologjike apo të profileve të tjera hu-
manitare, si dhe redaksive të medias së
shkruar dhe elektronike.
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Në këtë artikull mbi çështjen “gru
aja në perspektivë komunitariste”
do t’u referohemi disa të

dhënave sasiore lidhur me perceptimin e
demokracisë, prirjen drejt fuqizimit të
komuniteteve dhe pjesëmarrjen e grave
në vendimmarrjen publike (komunitare
apo në nivele më të larta). Qëllimi i këtij
artikulli është që të dhënat e marra të
jenë një shtysë drejt diskutimit të kësaj
trajtese, që ka në fokus gruan në pers-
pektivën komunitariste. Të dhënat janë
marrë nga një studim i realizuar nga
Instituti i Sociologjisë gjatë vitit 2007,

i  ci l i  disponon edhe bankën e të
dhënave. Për shkak të hapësirave të kufi-
zuar të një artikulli, nuk po shpjegojmë
imtësisht metodologjinë e këtij studi-
mi. Marrim të mirëqenë faktin se studi-
mi është realizuar nga një grup profe-
sionistësh dhe se ai përbën një bazë për
vlerësimin e gjendjes së sotme.
Njëherësh, ai përbën edhe një bazë për
studime krahasuese në të ardhmen. Mjaf-
tohemi me pohimin se gjithsesi bëhet
fjalë për një studim të bazuar në të dhë-
na sasiore dhe cilësore. Të dhënat sasi-
ore janë grumbulluar nga një anketim i

GRUAJA NË PERSPEKTIVË KOMUNITARISTE

NORA MALAJ* – Universiteti “Kristal”; Instituti i Sociologjisë
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“Të edukosh një burrë, ke edukuar një familje; të edukosh një grua, ke edukuar një komb.”
Rabindanat Tagora (mendimtarë indian)
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realizuar në shkallë kombëtare26. Zonat
e përzgjedhura ishin në rrethe të tilla,
si: Kukësi, Shkodra, Tirana, Durrësi, El-
basani, Vlora, Korça dhe Gjirokastra,
pra rrethe përfaqësuese. Na intereson të
themi se të anketuarit ishin më shumë
femra se meshkuj (53 me 47 për qind),
se ata ishin me një moshë mesatare rreth
40 vjeç, me nivel të mirë shkollimi (me-
satarisht rreth 11 klasë shkollë), me nivele
të ndryshme punësimi e përkatësi të tjera
(etnike, fetare, civile etj.) afërsisht si në
raportet e popullsisë shqiptare.

Vendimmarrja publike, përfaqësimi
gjinor dhe komunitetet

Nisur nga proceset e reja demokra-
tizuese, sidomos ato që kanë të bëjnë
me decentralizimin e pushtetit sipas
modelit të demokracive perëndimore,
arrihet në përfundimin se angazhimi
komunitar përbën një nga sfidat më të
mëdha të shoqërisë shqiptare në të ardh-
men. Decentralizimi është në të vërtetë
një proces i decentralizimit të vendim-
marrjes, njëfarë urbanizimi ose lokaliz-
im i vendimmarrjes. Ai do të theksojë
gjithnjë e më shumë pjesëmarrjen reale
të komunitetit në vendimmarrje. Në
këtë vështrim legjitimohet interesi ynë
për të trajtuar nivelin e angazhimit ko-

munitar dhe raportet gjinore. Theksimi
i politikave komunitare do të thotë në
vetvete rivlerësim i rolit të disa institu-
cioneve tradicionale në vendimmarrje
(siç janë familja, fqinjësia, virtyti, mor-
ali etj.), në të cilat gruaja/femra është
më e pranishme. Këto, në epokën e li-
rive individuale të grave, do të krijojnë
objektivisht kushtet për rritjen e rolit të
tyre në vendimmarrje, në një vendimmar-
rje tanimë lokale ose, thënë ndryshe, në
një vendimmarrje komunitare etj.

Komunitaristët e sotëm vlerësojnë
disa “tipare” të politikës dhe politi-
kanëve, të cilat mishërohen ndoshta më
shumë në figurën e gruas. Si e percep-
tojnë shqiptarët e sotëm politikanin
ideal (mashkull) dhe politikanen ideale
(femër).

Nga të dhënat e tabelës arrijmë në
përfundimin se, nga njëra anë gratë per-
ceptohen nga opinioni, si mjaftuesh-
mërisht të afta për të marrë përsipër një
rol të ri cilësor vendimmarrës edhe në
Shqipëri; se ato vlerësohen - po për-
dorim gjuhën e prof. Hamit Beqes-si
shumëvlerëshe, e nevojshme kjo për të
qenë aktore kryesore në prezantimin e
rolit të saj edhe në këtë fushë, duke i
atribuuar virtyte dhe vlerësime reale.

Ato dëshmojnë, nga ana tjetër, se
edhe në Shqipëri është krijuar një ter-

Tabela 1: Perceptimi i politikanit/es ideal/e

Për politikanen Cilësia që kërkohet Për politikanin
ideale të kenë politikani/a ideal

7.5 Të jetë punëtor 10.2
19.1 Të jetë i moralshëm 10.5
38.6 Të jetë i aftë për të zgjidhur problemet 30.2
9.3 Të mbajë premtimet elektorale 14.0
12.8 Të jetë i pakorruptueshëm 22.3
8.6 Të jetë i lidhur me komunitetin/elektoratin 9.4
4.1 Tjetër 3.4
100.0 Gjithsej 100.0
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ren socio-psikologjik që, të paktën pa-
rimisht, mirëpret rritjen e pjesëmarrjes
së grave në vendimmarrje. Tiparet “ko-
munitariste” të politikëbërjes dhe ven-
dimmarrjes (ndershmëria, mbajtja e
fjalës /premtimeve/, të qenët i pakorrup-
tueshëm etj.) përkojnë më shumë me
pjesën femërore të shoqërisë. Nisur nga
kjo logjikë, mund të themi se komuni-
tarizmi përkon, në një farë mase, me
feminizmin e politikëbërjes. Nëse do ta
shihnim këtë qasje në kontekstin his-
torik, realisht, por e pashfaqur, gruaja
në familjen shqiptare gjithnjë ka bërë
“politikë’’, por vetë asnjëherë nuk ka
marrë rolin si politikëbërëse në mjedis,
duke ia deleguar burrit këtë rol me
shumë mjeshtëri dhe finesë, duke e
përzgjedhur këtë të fundit jo vetëm si
partner, po edhe duke e vënë në piedes-
talin e protagonistit. Thënë ndryshe, ka
pranuar rolin e “mbretit”, duke bërë
rolin e “mbretëreshës”, ndonëse asn-
jëherë e shfaqur, por vetëm e fshehur.
Në kohët moderne është më se e
nevojshme që në mjedisin e politikës së
maçove shqiptarë, gruaja të dal si një
forcë tejet e konsoliduar, pasi edhe sit-
uata, edhe kushtet politiko-sociale edhe
gjeopolitika janë faktorë që e “thërra-
sin” gruan në arenën politike.

Në kushtet e sotme, gratë në ko-

munitet janë më të pranishme se bur-
rat. Kjo për shkak të natyrës së tyre, por
edhe të disa rrethanave që lidhen me
problemet e kohës. Për shembull, janë
burrat ata që emigrojnë më shumë, që
largohen nga vendbanimi në kërkim të
punëve të paguara. Kjo situatë e re nuk
përbënë rrudhjen e rolin të gruas. Në të
vërtetë përbënë feminizimin dhe pran-
inë në komunitet, duke i dhënë edhe
atributin e kryefamiljares, si një rol
shumë i rëndësishëm dhe shumë poten-
cial në mjedisin familjar dhe në atë so-
cial. Ajo merret me problemet e përdit-
shme të menaxhimit të jetës, me mirër-
ritjen e fëmijëve dhe me edukimin e tyre,
si dhe me përshtatjen e familjes në mik-
romjedisin social. Këto janë kontribute
që gruaja i merr duke u nisur nga gjithç-
ka për të cilën ka nevojë shoqëria dhe
në veçanti familja.

Pra zhvendosja e qendrës së gravi-
tetit nga perandoritë tradicionale të bur-
rave të pushtetshëm (parlamentet, qe-
veritë) drejt komuniteteve – kjo është
edhe një rrugë për rritjen e rolit të grave
në jetën e publike e në vendimmarrje.

Amerikani Tip O’Neil ka shkruar një
libër për politikën, bazuar në përvojën
e tij gjashtëdhjetëvjeçare. Një libër të
konsideruar si një abetare për politikën.
Dhe, abc-ja e kësaj abetareje është shpre-

Tabela 2: Pse nuk është votuar në zgjedhjet e fundit (sipas përkatësisë gjinore):
(në përqindje)

Nuk keni votuar sepse: Përgjigjet e marra
Femrat Meshkujt Kampioni kombëtar

Nuk ju intereson politika 30.0 19.7 26.0
Mendoni se vota juaj nuk ndryshon gjë 26.9 26.5 26.7
Nuk ishit në Shqipëri 12.4 17.1 14.5
Nuk e kishit emrin në listë 11.2 11.1 11.4
Nuk më pëlqeu kandidati/ja për deputet 3.4 4.3 3.8
Arsye të tjera 16.1 21.3 17.6
Gjithsej 100.0 100.0 100.0
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hur kështu: “Politika në çdo rast është
vendore”27. Por te “vendorja” është gru-
aja më e pranishme se burri, për arsye se
ajo është një “menaxhere e vogël”, në
menaxhimin e kohës dhe në efektivite-
tin e produktit, duke krijuar njësi matëse
me kohën që harxhon dhe me produk-
tin që fiton.

Por a vlerësohet politika vetë si ven-
dore? Si votojnë shqiptarët? Nga se ndiko-
hen para kutisë? Në hulumtimin të cilit
po i referohemi ka një të dhënë interesante
referuar atyre që nuk kanë votuar në
zgjedhjet e fundit parlamentare dhe mo-
tiveve të këtij abstenimi elektoral.

Një pjesë e konsiderueshme po-
hojnë se “nuk na intereson politika”.
Këtë përgjigje japin gati 1/3 e femrave.
Ndërsa rreth 27 për qind e tyre kanë
menduar se “vota ime nuk ndryshon
gjë”. Pra se politika bëhet lart dhe larg
interesave të njerëzve, ndaj ka dhe ab-
stenim (mospjesëmarrje të tillë). Po nëse
politika bëhet vendore, komunitare? Kjo
është një pyetje tejet provokuese dhe
njëkohësisht që ngjall kureshtje, por që
ndërkaq sugjeron edhe disa rrugë
konkrete. Sidomos atë për rritjen e in-
teresit ndaj femrës, për rritjen e pres-
tigj it  të veprimtarisë polit ike e,
njëherësh, për rritjen e pjesëmarrjes, an-
gazhimit, shkallës së votimit.

Provuam gjithashtu të testojmë
vartësinë e angazhimit komunitar me
shkallën e angazhimit konkret politik
dhe civil. Rezulton se qenia në një parti
politike apo në një organizatë të sho-
qërisë civile, ndikon në rritjen e an-
gazhimit komunitar. Referuar anëtarë-
sisë së OJF-ve, për shembull, del se
“shumë të angazhuarit” nga anëtarët e
OJF-ve janë më se dyfishi, kundrejt
“aspak të angazhuarve”. Ose, në të
kundërt, masa e “aspak të angazhuarit”
nga anëtarësia e OJF-ve është rreth 4

herë më e madhe se ajo e të anketuarve
që pohojnë se nuk janë anëtarë të një
OJF-je. E njëjta prirje vërehet edhe në
analizën sipas shkallës së angazhimit
politik. Rreth 37 për qind e atyre që
janë të anëtarësuar në njërën nga partitë
politike pohojnë se janë shumë të an-
gazhuar edhe në komunitet. Nga kjo
analizë mund të arrijmë në një përfun-
dim edhe lidhur me pjesëmarrjen e grave
në vendimmarrje. Kjo ka të bëjë me zhv-
endosjen e qendrës së gravitetit të vendim-
marrjes nga organet qendrore tek organet
e vetëqeverisjes vendore. Kjo do të thotë
se shpejtimi i ritmeve të decentralizim-
it është njëherësh një proces që objek-
tivisht mund të rrisë peshën specifike të
grave në vendimmarrje.

Nxitja e krijimit të OJF-ve mbi bazë
qendrash të banuara (blloqesh, lagjesh,
fshatrash) do të ishte mënyra më e mirë
për angazhimin komunitar dhe njëherësh
për rritjen e pjesëmarrjes së grave në ad-
ministrimin e çështjeve publike.

Perceptimi mbi pjesëmarrjen e grave
në vendimmarrje

Shifrat zyrtare dëshmojnë se pjesë-
marrja e grave në jetën politike, rrjedhi-
misht në vendimmarrje, është e ulët. Za-
konisht u referohemi shifrave lidhur me
dinamiken e përbërjes gjinore në Kuv-
endin e Shqipërisë. Aktualisht sot aty
kemi një situatë disi mjerane. Nga 140
deputetë, vetëm 10 janë deputete gra.
Kjo është një shifër që s’do komente dhe
nëse merr guximin të komentosh, ko-
mentet janë gjithsesi jo optimiste.

Por, siç na rezultoi nga forumet ra-
jonale që organizoi Institutit i So-
ciologjisë (qershor 2008) gjendja është më
e rënduar në këshillat bashkiake, këshillat
e qarqeve etj. Në këshillin e qarkut të
Gjirokastrës, për shembull, janë vetëm dy

27 Tip O’Neill. 2001. “Politika është vendore”, Tiranë: Dudaj.
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gra. Ndërsa këshilli i qarkut të Elbasan-
it ka 92 burra dhe asnjë grua!

Kjo lidhet me një varg faktorësh,
siç janë: tradita shqiptare e vlerësimit
të grave dhe mënyra e edukimit sido-
mos për vajzat; niveli i përgjithshëm i
zhvillimit ekonomik, shoqëror dhe kul-
turor; statusi ende i ulët i gruas në sho-
qërinë shqiptare; niveli dhe cilësia e zh-
villimeve demokratike në Shqipëri; vull-
neti i liderëve të partive politike; shem-
bulli apo modeli i grave të zgjedhura deri
tani në organet vendimmarrëse; munge-
sa e lobimit për përkrahjen e grave në
fushatat elektorale; (mos)vendosja e
kuotave për gratë nga vetë partitë poli-
tike apo deri (mos)vendosja me ligj e
kuotave për gratë etj. Të gjitha këto
kanë rëndësinë e tyre. Ne, në analizën
tonë, po veçojmë njërën që e konsid-
erojmë si çelës të zgjidhjes së përfaqë-
simit gjinor në organet vendimmarrëse:
vendosja e kuotave ligjore.

Por, le t’i referohemi si fillim per-
ceptimit të publikut mbi kuotat gjinore
(tabela 3). Pyetja e shtruar për rreth
1300 të anketuar ishte: “Në ç’masë jeni
dakord me pohimin se vendosja e kuo-
tave ligjore është e domosdoshme për
rritjen e përfaqësimit gjinor në organet
vendimmarrëse?”

Siç shihet, nga 1298 të anketuar,
vetëm 45 prej tyre (3.5 për qind) nuk
janë dakord me vendosjen me ligj të

kuotave. Sigurisht, ka prej atyre që nuk
e pranojnë në parim daljen e gruas “jas-
htë funksionit tradicional” të nënës,
amvisës, dashnores apo edhe kurtizanes
(shih, për shembull, Haxhi, 2006). Ata,
siç duket, nuk janë larg kodeve tona
tradicionale, sipas të cilave “gruaja nuk
ka vend në kuvende” (KLD, 1989). Por
shumica dërrmuese e të anketuarve (mbi
95 për qind) janë (plotësisht apo pjesër-
isht) dakord se ka ardhur koha e vër-
shimit të grave në strukturat vendim-
marrëse. Madje propozojnë vendosjen
e kuotave ligjore. Më shumë se ¾ e të
anketuarve (78.8 për qind) mendojnë
se vendosja e kuotave të përfaqësimit gji-
nor është tashmë një domosdoshmëri.

Idetë dhe materializimi i tyre: Kodi
Gjinor i Institutit të Sociologjisë

Siç është fiksuar tanimë në plat-
formën e miratuar në Asamblenë vjetore
të vitit 2008,

“Instituti i Sociologjisë është dhe mbetet
një institucion studiuesish e të diplomuar-
ish në shkencat sociale. Studimi i duku-
rive të jetës shoqërore mbetet prioritet i
punës së tij. Por ai është një institucion
intelektualësh të angazhuar qytetarisht, me
objektivin për t’i ofruar shoqërisë, me for-
ma e me mjete demokratike, disa standarde
zhvillimi” (IS 2008).

Tabela 3: Pranueshmëria publike mbi kuotat gjinore
(në përqindje)

Alternativat e përgjigjeve Përgjigjet e dhëna
Në numër Në përqindje

Plotësisht dakord 1023 78.8
Pjesërisht dakord 224 17.2
Aspak dakord 45 3.5
Nuk di ta vlerësoj 6 0.5
Gjithsej 1298 100.0
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Instituti i Sociologjisë po synon ta
bëjë problematikën gjinore pjesë të
agjendave mediatike, të programeve
politike, objekt lobimesh etj., sipas pa-
rimit “nga përfundime studimesh në
drafte ligjesh, dekretesh, vendimesh”.
Në qershor 2008 ai nisi Konventën Gji-
nore, si një forum qarkullues që do të
vazhdojë deri në prag të zgjedhjeve par-
lamentare të vitit 2009. Çfarë përmban
Kodit Gjinor? Ai përmban një varg
kërkesash të formuluar kështu:

“Vlerësim dhe ngritje të statusit të
grave dhe vajzave në shoqëri, pozitë të
barabartë, mundësi reale e shanse të bara-
barta shkollimi e punësimi, të drejta e
detyrime të barabarta;

Lobim mbështetës për barazi reale
në familje dhe jetën publike, mbrojtje
të veçantë - mundësisht edhe me status
te veçantë ligjor - nga dhuna mash-
kullore ndaj femrës;

Mundësi të barabarta konkurrimi e
përfaqësimi gjinor në çdo institucion
publik e privat, organ të emëruar, parti
politike, organizatë, institucion arsimor
dhe akademik; përpjekje që konkurrimi
i lirë demokratik, institucioni i meritës
dhe karrierës të zëvendësojë institucio-
nin e emërimit;

Të mos paguajmë nga taksat pub-
like për organizata dhe institucione në
të cilat anëtarësia, përfshirja apo an-
gazhimi kufizohen për shkak të përkatë-
sisë gjinore;

Të mos votojmë subjektet elekto-
rale që nuk hartojnë dhe publikojnë
paraprakisht lista me kandidatë të alter-
nuar, meshkuj e femra, me qëllim që të
arrihet një përfaqësim i femrave në Ku-
vendin e Shqipërisë, këshillat bashkiake
e këshillat e qarqeve në masën mbi 30
për qind;

Angazhim dhe mbështetje e
nevojshme - në familje, në komunitet,
në sferën publike – për rritjen e peshës
reale (jo vetëm shifrore) të grave dhe

vajzave në vendimmarrje, për një sistem
përzgjedhjeje e votimi që sjell ndry-
shime cilësore në përbërjen e institu-
cioneve politike, në politikat publike,
në cilësinë e jetës së shqiptarëve, që kr-
ijon kushte për një përfaqësim sa më din-
jitoz para botës së qytetëruar dhe inte-
grim të natyrshëm në të;

Vlerësim negativ, përgjegjësi morale
e publike për çdo individ dhe autoritet
publik që shkel Kodin Gjinor”

Pra, mundësi të barabarta konkur-
rimi – jo emërime thjesht për shkak të
të qenit grua, por garim të drejtë, për
shkak të përfaqësimit dhe vlerësimit të
vlerave njerëzore. Vetëm me rritjen e
përqindjes së grave në organet vendim-
marrëse, mund të shpresojmë në një
“politikë e re” (term aq i shpërdoruar
deri tani nga meshkujt e politikës mash-
kullore). Një politikë e re, që të ketë si
pikënisje barazinë e shanseve dhe si
synim realizimin e interesave të jetës
reale (jo imagjinare), që fillojnë me tre-
gun e çmimet, shportën e kuzhinën,
familjen e funksionet e saj, me të ardhu-
rat e strehimin, me fëmijët, çerdhet,
kopshtet, shkollat e universitetet etj -
që në tërësinë e tyre janë më afër grave
dhe interesave jetësore të tyre.

Në sociolinguistikën e prof. Rich-
ard Hudston, në ndarjet midis burrave
dhe grave, ai thotë se “burrat janë të
lidhur me pushtetin, kurse gratë janë të
lidhura me solidaritetin”. Sipas tij, “për
burrat bisedat janë negociata ku indi-
vidët përpiqen të arrijnë një objektiv
dhe të kenë një epërsi, pra t’ia dalin dhe
të mbrojnë veten nga përpjekjet e të
tjerëve për t’i vënë poshtë dhe për t’u
vënë bërrylin. Pra, jeta është një kon-
tekst, një betejë për të ruajtur pavarës-
inë dhe për të mënjanuar dështimin.
Përkundrazi, për gratë, bisedat janë ne-
gociata për t’u afruar, në të cilat indi-
vidët përpiqen të marrin dhe të japin
konfirmime dhe mbështetje, si dhe të



   33Studime Sociale  Vëll. 2  Nr. 2

REFERENCAT

Beqja, Hamit. 2003. “Gruaja shumëvlerëshe”, Ti-
rana Observer, 19 gusht.

Harxhi, Adem. 2006. “Gratë “moderne”- viktima
të premtimeve feministe”, Tirana Tiranë: In-
stituti për Demokraci e Ndërmjetësim,

Instituti i Sociologjisë (IS, 2008): “Bilance dhe
perspektiva”; Platformë e miratuar në Asam-
blenë e Dytë të Institutit të Sociologjisë, 27
qershor 2008. Fondi Arkivor i Institutit të
Sociologjisë, dosja 6, dok 1; 28 qershor)

O’Neill, Tip. 2001. Politika është vendore, Tiranë:
Dudaj.

Platforma e qeverisë shqiptare për barazinë midis
gruas e burrit për periudhën 2002-2005.

Komiteti për Mundësi të Barabarta.
Sokoli, Lekë. 2007. “Pluralizmi në perceptimet e

qytetarëve: interesi publik për politikën dhe
votimet”, Studime sociale, vëll. fq. 17-34

_____. 2006b. “Gratë në vendimmarrje, një sfidë”.
Tirana Observer, 13 korrik

_____. 2006d. “Komunitarizmi, rasti i Shqipërisë”,
Tirana Observer, 28 shtator.

The Code of Lekë Dukagjini (Kanuni i Lekë Duk-
agjinit). 1989. New York: Gjonlekaj Pub-
lishing Company

Hudston Richard, 2002 “Sociolinguistika “ Di-
turia, faqe 158-159

arri jnë konsensus. Ato rreken të
mbrojnë veten nga përpjekjet e të tjerëve
për t’i shtyrë tutje. Pra, jeta është një
bashkësi, një betejë për të ruajtur aftësitë
në raport me të tjerët dhe për t’i shpë-
tuar izolimit. Megjithatë, edhe në këtë
botë ekzistojnë hierarki; ato janë më
shumë miqësi hierarkike sesa të push-
tetit dhe të suksesit”.

Konkluzion

Nëse do ta shihnim komunitarizmin
si një nga format më të mira të zhvillimit
të shoqërisë së sotme, pjesëmarrja e gruas
në këtë zhvillim socialo- historiko- oli-
tik, pa dyshim është më se e domos-
doshme dhe tërësisht e nevojshme, që
shoqëria të ecë me ritmin e kohës.



Komunitarizmi – një çelës për të
zgjidhur problemet sociale

Pak kohë më parë, komuniteti i stu-
dentëve shqiptarë të “London School of
Economics...” është vlerësuar si komunite-
ti më i organizuar ndër komunitetet e hua-
ja që jetojnë në Britani. Motivacioni lidhet
me faktin se ky komunitet studentësh “ka
ditur të promovojë më mirë se komunite-
tet e tjera traditën e vendit të tij”.28

Sipas gjykimit tim, ky është një lajm
komunitarist. Vlerësohet komuniteti sh-
qiptar në një shtet, në një shoqëri që di të
vlerësojë shpirtin e komunitetit dhe or-
ganizimit komunitar. Ndërkaq është edhe
dëshmi e faktit se bota e qytetëruar kërkon
që, në procesin e afrimit të natyrshëm dhe

integrimit, të mbetesh vetvetja.
Një përvojë me domethënie të kundërt

kisha përjetuar vite më parë në Itali. Në “Vila
borgeze” në Romë, bëhej “Incontri dei pop-
uli”. Çdo komunitet, si në një panair kul-
ture, sillte diçka me domethënie nga vendi
i tij i origjinës. Ishin përfaqësuar komunite-
tet e thuajse të gjitha shteteve, përfshirë edhe
ato që sapo ishin shkëputur nga ish-peran-
doria sovjetike dhe nga ish-Jugosllavia.
Vetëm komuniteti shqiptar nuk përfaqëso-
hej në atë takim komunitetesh.29

Ndryshe nga shembulli i parë, tek i
dyti kemi të bëjmë me një shtet/shoqëri
që nuk e vlerëson komunitarizmin, orga-
nizimin komunitar.

E nisa këtë trajtesë me “pjesën jashtë”,
nisur nga fakti se Shqipëria është një vend
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përfaqësuesit e shtetit tim: “Me arbëreshët nuk merremi, se janë enveristë. Ndërsa emigrantët shqiptarë nuk
kanë shpirt komunitarizmi”. Ky ishte i ashtuquajturi “vizion” i shtetit për pjesën jashtë kufijve shtetërorë të tij.
Më keq nuk kishte ku të shkonte!
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tipik për nga numri i bashkëkombësve me
banim jashtë kufijve shtetërorë. Në botën e
sotme, Shqipëria është gjithashtu vendi me
nivelin më të lartë të emigrimit për frymë,
referuar dy dekadave të fundit. Këta janë,
të paktën sot për sot, “aksionarë të privuar
nga fitimi” apo “taksapagues” që paguajnë
thuajse në këmbim të asgjëje, derisa nuk
votojnë dhe nuk delegojnë pushtet30.

Por, që të mos largohemi nga çështja
“komunitarizëm”, këtë trajtesë e nisa me
pjesën “jashtë”, si për të shtruar shinat e një
debati lidhur me çështjen se ç’lidhje ka
ndërmjet shpirtit të komunitetit vendor me
shpirtin e komunitetit të një kombi, marrë
përgjithësisht. Referuar asaj që është shkru-
ar në këto vite, del se këmbëngulet vetëm
(ose më shumë) në integrimin e shqiptarëve
të emigruar në vendet pritëse. Madje ka stu-
diues socialë shqiptarë që shpirtin e komu-
nitetit ndër të emigruarit e shohin si të dëm-
shëm dhe anakronik.

Por, nëse gjykojmë në mënyrë të ska-
jshme, mund të themi se integrimi abso-
lut, i njëqindpërqindtë, është baras me asi-
milimin. Pra në problematikën e shumtë të
emigracionit mund të trajtohen edhe rrugët
për gjallërimin e shpirtit të komunitetit të
të emigruarve, ruajtja e gjuhës dhe e

veçorive etno-kulturore, frymëzimi i
vetëdijes së të qenit pjesë e komunitetit sh-
qiptar etj. Kështu, integrimi në vendet
pritëse është njëra anë. Ana tjetër është që
të mbetesh vetvetja.

Në terma më të përgjithshëm, mund
të thuhet se i gjithë procesi i trajtimit dhe
organizimit komunitarist, duke përfshirë
gjetjen e një kohezioni social, gjetjen e
rrugëve dhe të formave për rritjen e kapi-
talit social etj., duhet të përfshijë edhe sh-
qiptarët jashtë Shqipërisë, sidomos ata që
kanë emigruar në vitet ‘90-të e këtej31.

Tema e komunitarizmit është mjaft e
gjerë. Komunitarizmi shfaqet si shkollë e
mendimit, si filozofi jete, si metodë studi-
mi, si organizim, si skemë, si shumëçka.
Edhe modelet e tij mund të jenë teorike e
konceptuale, siç mund të jenë kulturore,
organizative etj. Kur flasim për këtë temë,
mendja të shkon në fillim tek ata që shqu-
hen për komunitarizëm, që janë të tillë në
shpirt, në mendje e në organizimin e
përditshëm: te hebrenjtë. Ndër ta, komu-
nitarizmi në nivel vendor është më i
përhapur se kudo. Atje gjenden edhe mod-
ele të skajshme të organizimit komunitar,
siç janë kibucet32, komunitetet e lagjeve
hebraike të Jerusalemit etj.

30 Shih edhe: Totozani, Igli. 2008. “Emigrantët, “aksionerë pa pushtet””, gazeta Shekulli, 5 korrik.
31 Kjo kërkon projekte për hapjen e institucioneve arsimore e të qendrave kulturore-turistike në kryeqytetet

e vendeve ku jetojnë komunitete të mëdha shqiptarësh (si në Athinë, Romë, Londër etj.), nxitjen e krijimit të
shoqatave e të klubeve të emigrantëve, rritjen e peshës së emigrantëve në vendimmarrjet brenda Shqipërisë dhe
në hartimin e politikave zhvillimore, nxitjen dhe sponsorizimin e shtypit të emigrantëve, zhvillimin e mediave
gjithëkombëtare me emisione që mbajnë gjallë të përbashkëtat tona, organizimin e veprimtarive periodike etj.

32 Kibucet janë bashkësi të skajshme, që janë zhvilluar tradicionalisht në Izrael, por që ekzistojnë edhe në
kohën tonë. Edhe nga pikëpamja urbanistike, ato janë ndërtuar në mënyrë të tillë që të kujtojnë konceptin
aristotelian se “shoqëria është bashkësi e bashkësive”. Rrugët brenda kibuceve janë unaza si rrathë koncentrikë. Kjo
edhe për t’u mbrojtur. Në kibuce nuk ekziston koncepti: “Kjo është imja”. Thuajse gjithçka është e bashkësisë. Kapitali
fizik, pasuria, të ardhurat. Secili punon sa mundet dhe merr për aq sa i duhet. Por edhe kjo formë organizimi duket se nuk
do t’i rezistojnë kohës, sepse individët janë të prirë ndaj lirive individuale. Ata duan të bëhen edhe qytetarë të
botës, të lëvizin, të shkojnë në Europë e Amerikë, të kenë para “xhepi” e pasuri të tyren etj.

Zakonisht shpërbërja paralajmërohet nga barcaletat. Në Shqipërinë e para viteve ’90-të, për shembull,
barcaletat ishin ndoshta e vetmja opozitë e pushtetit. Ato stigmatizonin modelet dhe absurditetet e kohës,
kumtonin panatyrshmërinë e reformave dhe paralajmëronin, në mënyrën e tyre, edhe fundin e sistemit. Në Izrael
më kanë rrëfyer një barcaletë mbi bashkësitë e skajshme, kibucet. Tri gra bëni dush së bashku. Në kabinën ngjitur
shkoi një burrë dhe filloi të këndonte. Kabinat ndaheshin nga njëra-tjetra me një ndarëse që ishte deri 25-30 cm
mbi nivelin e dyshemesë. Për ta identifikuar, ulet gruaja e parë dhe shikon nga poshtë. “Ky nuk është burri im”,
thotë. Ulet e dyta dhe thotë: “Po, ky nuk është burri yt”. Së fundi ulet e treta dhe, si për të pohuar se gratë i njihnin
(nga poshtë) të gjithë burrat e kibucit, thotë: “Ky burrë nuk është nga kibuci ynë”.
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Referuar emigracionit të tyre
shumëshekullor, hebrenjtë pohojnë mad-
je me shumë krenari: “Ikëm që të mos
asimiloheshim”. Ky është një shembull (jo
i vetmi) që provon njëfarë vartësie ndërm-
jet komuntarizmit “etnik”, marrë
përgjithësisht, dhe atij në nivel “vendor”.

Komunitarizmit të hebrenjve i janë
referuar thuajse të gjithë sociologët e mëd-
henj. Durkheimi33, për shembull, zbuloi
se vetëvrasjet shkojnë në rritje kur kalon
nga hebrenjtë te katolikët dhe protestant-
ët e Europës. Sepse të parët, hebrenjtë,
kanë komunitete shumë kompakte, kun-
drejt katolikëve që kanë një kompaktësi
mesatare dhe protestantëve që shquhen
për individualizëm34.

Me kompaktësinë e grupeve komun-
tare, apo në të kundërt me çintegrimin apo
edhe shpërbërjen e tyre, shpjegohen në një
masë të konsiderueshme thuajse të gjitha
problemet e sotme sociale. Giddens
(1997) thotë se problemet e mëdha so-
ciale të kohës sonë lidhen sidomos me
shembjen e komuniteteve tradicionale. Në
Shqipërinë e pas viteve ’90-të, komunite-
tet tradicionale u shembën vrullshëm dhe
shoqëria u atomizua. Njerëzit e lodhur me
kolektivat, u prirën drejt individualizmit;
të lodhur me vullnetarizmin, u bënë ma-
terialistë. Madje deri në teprim: individ-
ualistë të skajshëm, madje edhe vulgarë.

Instituti i Sociologjisë, i pari dhe i
vetmi i këtij lloji në Shqipëri, mori për-
sipër ta trajtonte çështjen e komunitarizmit
(si ide, si teori, si organizim dhe si një lëvizje
intelektuale e qytetare), qysh në vitet e para
të qenies së tij. Madje duke e pasur edhe si
një çelës për trajtimin “në bllok” të prob-
lemeve sociale të kohës, të cilat, në një
masë apo një tjetër, janë të lidhura me ko-

mpaktësinë e grupeve sociale, me shpirtin
dhe frymën e komunitarizmit, të përbash-
kësisë, të bashkëjetesës. Pra komunitarizmi
është edhe si një çelës që ndihmon për
zgjidhjen e problemeve sociale të kohës,
është një terapi, është si një antidot.

Edhe një herë për rrënjët e
komunitarizmit në Shqipëri

A ka ndonjë bazë komunitarizmi në
Shqipëri? Nëse atë e marrim si një rrymë
teorike të shkencave sociale dhe filozofisë
politike apo edhe si një lëvizje politike të
udhëhequr nga idetë teorike komuni-
tariste, nuk ka ndonjë traditë (Sokoli,
2006b). Komunitarizmi është i lidhur
gjithashtu me organizimin civil e shoqërinë
civile. Por shoqëria civile shqiptare është,
nëse i referohemi kuptimit që ka marrë ajo
në kohën tonë, në një proces (ri)lindjeje,
madje të vështirë.

Por, nga ana tjetër, komunitarizmi lid-
het me organizimin vendor dhe
(vetë)qeverisjen vendore, me virtytin dhe
moralin, me rolin e familjes, të farefisnisë,
të fqinjësisë; me vullnetarizmin, respek-
timin e tjetrit e të pasurisë së tij etj., etj.
Teoricienët e sotëm të komunitarizmit i
gjejnë rrënjët e tij që nga Aristoteli e këtej
(Kiçmari, 2004; Sokoli, 2006a, Sokoli,
2006d). Me të njëjtën logjikë, ne kemi të
drejtë t’i kërkojmë rrënjët e komunita-
rizmit shqiptar pikërisht në jetën tonë
tradicionale. Nëse supozojmë për një
çast se në jetën tonë tradicionale nuk
do të gjenim asgjë lidhur me komuni-
tarizmin, atëherë çdo përpjekje për ta
importuar atë si model (nga kohë dhe
vende të tjera) do të ishte e sforcuar, për
të mos thënë e dështuar.

33 Në “Kritika komunitariste ndaj liberalizmit dhe “zgji(e)dhja” e Durkheimit”, kolegu ynë Enis
Sulstarova argumenton pse sociologjia, sidomos ajo shkollë e sociologjisë që bazohet në idetë e Emil
Durkheimit, është e mirëpozicionuar për të zhvilluar teorinë dhe praktikën e komunitarizmit në kush-
tet e Shqipërisë (shih në këtë numër.).

34. Shih, për shembull: “Mbi vetëvrasjet” në Sokoli, Lekë. 1999. Sociologjia, Tiranë: Elio, fq. 108-118.



   38 Komunitarizmi dhe realiteti shqiptar

Mund të themi se, për shqiptarët,
bashkësia ka qenë baza e rregullimit sho-
qëror. Te ne, shtëpia (familja, si bashkë-
jetesë individësh) ka qenë shkalla e parë e
bashkësisë dhe institucioni bazë i sho-
qërisë. Shkalla e dytë e bashkësisë ka qenë
fshati, i marrë si bashkëjetesë familjesh, për
të arritur kështu shkallë-shkallë në forma
më të larta organizimi, siç janë krahinat,
trevat, deri principatat, të cilat kanë qenë
në fakt si “bashkësi të bashkësive” (kon-
cepti aristotelian). Familja (pra, jo çdo
individ “kokërr më kokërr”, siç thotë
Xhuzepe Valentini) ishte njëherësh bartëse
e sovranitetit në raport me familjet e tjera
dhe komunitetin më të gjerë. Ajo ishte,
më tej, celula bazë e delegimit të push-
tetit. Përfaqësuesit e çdo familjeje përbë-
nin pleqësitë apo kuvendet, si forma të
ushtrimit të pushtetit vendor e, në gju-
hën e sotme, të demokracisë vendore.

Pra, mund të themi pa ndonjë mëdy-
shje se në Shqipëri ka një traditë të orga-
nizimit komunitar. Është tjetër se në
ç’masë kjo traditë ishte demokratike,35 sado
që unë besoj se (vetë)qeverisja jonë tradi-
cionale ka qenë të paktën shumë më tepër
demokratike se e kundërta e saj.

Lidhur me rrënjët tradicionale të ko-
munitarizmit ka pasur kundërshti edhe
midis studiuesve, anëtarë të Institutit të
Sociologjisë. Këto ia shtojnë vlerat këtij
institucioni të mendimit të lirë e të orga-
nizimit për veprim të përbashkët. Në lib-
rin e tij “Demokracia dhe zëri i moralit”,
autori Servet Pëllumbi, kryetar i parë i
Institutit të Sociologjisë, i referohet sido-

mos një studimi të botuar prej meje mbi
komunitarizmin36 dhe vlerëson (Pëllum-
bi, 2008: 308-310):

“Në konferencë37 pati edhe përpjekje për ta
ngritur problemin në nivelin e teorisë dhe të
programit komunitarist, për t’i dhënë orga-
nizimit komunitar dimensionet e “sfidës më
të madhe të shoqërisë shqiptare”. Kjo u pa
veçanërisht në referatet e Lord Griffiths
dhe të dr. Lekë Sokolit, koleg dhe drejtor
ekzekutiv i Institutit të Sociologjisë. Për
herë të parë në Shqipëri trajtohen kupti-
mi dhe vlerat e lëvizjes dhe të programit të
komunitarizmit themelues.”

Por, më pas, prof. Pëllumbi
(njëherësh profesori, kolegu dhe bash-
këpunëtori im i afërt në Institutin e Stu-
dimeve Politike e Sociale (1999-2006)
dhe në Institutin e Sociologjisë (pas nën-
torit 2006 e këtej), vijon:

“Ndërkohë dr. Lekë Sokoli, në pjesën e dytë
të referatit të vet, përpiqet të hedhë vësht-
rimin edhe mbi rrënjët e komunitarizmit në
Shqipëri, ndaj dhe si një orvatje e parë meri-
ton interesin e qarqeve të studiuesve. Veçse,
me dashamirësi, dua të them se sikur e ka
tërhequr diçka më tepër nga ç’duhet patosi
patriotik në kërkimin e rrënjëve të komuni-
tarizmit “në jetën tonë tradicionale”. Në kon-
ceptin e komunitarizmit ka vend edhe për
traditat, por gjithsesi më duket i tepruar dek-
larimi se “për shqiptarët bashkësia ka qenë
baza e rregullimit shoqëror”38. Tjetër nivel
bashkësie kërkohet nga programi komuni-

35 Lidhur me këtë çështje, një pohim interesant bën studiuesja angleze Margaret Hezllak, një eksperte e
botës shqiptare, e cila shkruan kështu: “Vetëqeverisja e malësorëve shqiptarë ishte shumë më tepër se një
demokraci e mirëfilltë në kuptimin anglo-amerikan të asaj fjale aq fort të shpërdoruar. Në paraqitjen e saj më
të hershme ajo ishte me të vërtetë një qeverisje e popullit, prej popullit, për popullin.” (Margaret Hasluck,
“The Unwritten Law in Albania”, Cambridge University Press, 1954, f. 11).

36 Është fjala për “Komunitarizmi, modelet e organizimit dhe ndërlidhësit komunitarë”, në Ndërlidhësi
komunitar në demokracinë vendore, Tiranë: IDN, fq. 119-144.

37 Është fjala për konferencën kombëtare “Roli i ndërlidhësit komunitar në demokracinë vendore”,
zhvilluar në Tiranë në shtator 2006 nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM).

38 Jepet referenca: Libri “Ndërlidhësi komunitar në demokracinë vendore”, Tiranë IDM, fq. 115-126.



   39Studime Sociale  Vëll. 2  Nr. 2

tarist, prandaj edhe Etzioni është shprehur
prerë se nuk dëshiron të kthehet te komu-
nitetet tradicionale. Për më tepër, me gjithë
vlerësimin që meritojnë shumë elemente të
traditës së Malësisë, vështirë se mund të biesh
dakord me përcaktimin se “organizimi ko-
munitar në Shqipëri, në nivel vendor, ka qenë
mjaft i zhvilluar (për të mos thënë i përsos-
ur)”39. Del sikur, nëse Shqipëria nuk do të
ishte përfshirë “në regjimin komunist që de-
natyroi komunitarizmin”, do të ishte sot ven-
di i parë komunitarist në botë!”

Kjo është kritika pa dyshim
dashamirëse40 e prof. Pëllumbit. Zakon-
isht, njerëzit përdorin shprehjen stan-
dard: “Faleminderit për mirëkuptimin”.
Ndoshta për studiuesit kanë vlerë të
barabartë edhe shprehjet jostandarde, si:
“faleminderit për kuptimin ndryshe”,
“faleminderit për kritikën” apo edhe
“faleminderit për keqkuptimin”. Sepse
kritika, kuptimi ndryshe apo edhe
keqkuptimi, të japin mundësi të reflek-
tosh, ta zhvillosh më tej idenë tënde.
Kjo është edhe arsyeja për të cilën
njerëzit e shkencës organizohen dhe in-
stitucionalizojnë debatin, siç po ndodh
edhe me Institutin e Sociologjisë.

Por, a më ka tërhequr diçka më tepër
nga ç’duhet patosi patriotik në kërkimin
e rrënjëve të komunitarizmit “në jetën tonë
tradicionale”, siç pretendon prof. Pëllum-
bi? A është vërtet i tepruar pohimi im, se
“për shqiptarët bashkësia ka qenë baza e
rregullimit shoqëror”? Mos vallë referen-
ca ndaj jetës tradicionale edhe në këtë çësh-

tje do të thotë kthim në jetën tradiciona-
le? Çfarë mendoj sot, pasi idetë janë qartë-
suar, pasi Instituti i Sociologjisë ka zhvil-
luar një debat gati dyvjeçar (mes veti, hera-
herës edhe publik), pasi është zhvilluar
edhe një konferencë kombëtare41 mbi ko-
munitarizmin, mendoj pak a shumë po
ashtu siç kam menduar dy vjet më parë,
në kohën kur kam shkruar për komunita-
rizmin (Sokoli, 2006a; Sokoli, 2006b,
Sokoli, 2006c dhe Sokoli, 2006d). Mad-
je në shumë drejtime i kam përforcuar ide-
të e mia “tradicionalisto-komunitariste”.
Po i paraqes shkurt:

Së pari, referenca ndaj jetës tradi-
cionale është krejt e zakonshme në stu-
dimet e sotme sociale. Me të lidhet edhe
metoda historike, jo si histori, por si
metodë e analizës sociologjike. Por kam
vënë re se prej 1992-shit e këndej, me
një ngulmim ndoshta të pash-
pjegueshëm, është shkruar shumë për t’i
sugjestionuar shqiptarët me ringjalljen
e “jetës tradicionale” përgjithësisht, si-
domos me ringjalljen e “Kanunit të Lekë
Dukagjinit” në veçanti. Ky lloj kundër-
tradicionalizmi mund të lidhet edhe më
njëfarë inercie, me koncepte të parafab-
rikuara më parë e të ngulura si me çekiç
në kokat tona. Më e pakta, ai lidhet me
një keqkuptim që ka të bëjë me vetë
thelbin e së drejtës sonë zakonore, të
Kanunit. Dhe thelbi i Kanunit është
pikërisht vetëqeverisja. Pra jo gjakmarrja,
as diçka tjetër.

A janë qeverisur shqiptarët? Sigurisht
që janë qeverisur. Ndryshe, ata thjesht nuk

39 Kjo referencë është marrë, gjithashtu, nga Sokoli, 2006d, fq. 126
40 Njëherësh, ai vlerëson, teksa thotë: “Gjithsesi konferenca në fjalë dhe analiza e çështjeve konkrete të

sondazhit kombëtar mbi angazhimin komunitar, që ishte kontribut personal i z. Sokoli, përbëjnë një përvojë
që meriton të çohet më tej në të ardhmen. Kjo mund dhe duhet përdorur nga Instituti i Sociologjisë si
pikënisje për të ndërmarrë studime më të plota, por sidomos për t’u bërë promotorë të një lëvizjeje kombëtare
të komunitaristëve shqiptarë dhe për të krijuar hapësira bashkëpunimi me lëvizje homologe, si pjesë e pro-
grameve të integrimit të Shqipërisë në Europë” (po aty, fq. 310).

41 Ky referat, sikurse edhe artikujt e tjerë të këtij vëllimi, është përgatitur pikërisht për Konferencën e Dytë
Kombëtare të Institutit të Sociologjisë, me temë “Çështje dhe modele të organizimit komunitar në Shqipëri”,
mbajtur në Tiranë më 27 qershor 2008.
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do të ishin. Siç thoshte autori i “Fryma e
ligjeve”, i famshmi Sharl Montesjkjé42

rreth 260 vjet më parë, “asnjë popull, as-
një shoqëri nuk mund të mbijetonte pa u
qeverisur”. Nga ana tjetër, kjo qeverisje
nuk është realizuar në njëfarë kohe apo
kohë mbas kohe, pra në çaste të veçanta
të historisë. Qeverisja jonë tradicionale
është realizuar pa pika këputjeje, si një
praktikë kulturore. Dëshmi e bashkëjetesës
komunitare të shqiptarëve, ndoshta më
shumë se çdo referencë, është fakti se ata,
pa pasur fuqinë “fizike” për t’iu imponuar
të tjerëve, mbijetuan dhe nuk u asimiluan
(si shumë popuj, kultura, gjuhë etj., që
janë shuar përgjatë historisë). Pra, duket
se historikisht shqiptarët kanë qenë “të
dënuar të ishin së bashku”. Ata, veç luftës
për mbijetesë natyrore, kanë pasur gjith-
një “një çekan mbi kokë”, një kërcënim të
jashtëm, një rrezik që, për t’u përballuar,
kërkonte organizim. Një organizim që, në
thelb, ishte organizim komunitar.

Së dyti, referenca ndaj përvojave tradi-
cionale është përdorur gjithnjë nga men-
dimtarët shqiptarë, sidomos nga rilindësit.
Sami Frashri, në “Shqipëria ç’ka qenë,
ç’është e ç’do të bëhet”, u kujtoi sh-
qiptarëve një model qeverisës, të cilin ai e
kërkoi dhe e gjeti në historinë e popullit
të vet, te disa këshilla që ai i quan plakoni
(pleqësi). Sigurish as Samiu i madh nuk
u kërkonte shqiptarëve “kthim në të kalu-
arën”. Por ai i referohet një modeli, një
forme qeverisjeje që i përgjigjej më mirë
psikologjisë së shqiptarëve. Historia të jep
gjithnjë material për të reflektuar, por jo
një model të gatshëm për t’u kopjuar e

zbatuar. Ndaj dhe shqetësimi i prof. Pël-
lumbit për “kthimin te komunitetet tradi-
cionale” duket i pakuptimtë. Aq më shumë
që komunitarizmi ynë tradicional ka qenë
primitiv, lokal dhe luftarak (Sokoli,
2006c), i zhvilluar në rrethana që nuk
mund të përsëriten më. Madje, në kush-
tet e sotme, komunitarizmi tradicional
është edhe i paaplikueshëm. Në jetën
tradicionale, në krah të çdonjërit ishte
xhaxhai, kushëriri, fisi. Sot njerëzit e fisit
tim, për shembull, janë shpërndarë jo
vetëm nëpër Shqipëri, por edhe në rreth
12 shtete të tjerë. Sot, në krah të çdo
qytetari është një qytetar tjetër. Ky është
thelbi i komunitarizmit të sotëm jotradi-
cional, të cilin kërkojmë të zhvillojmë.

Por, gjithsesi, kemi një sërë faktesh
(kokëforte, siç janë përgjithësisht faktet).
Më kryesori i tyre: shqiptarët janë, ata
ekzistojnë. Madje me tipare shumë të qar-
ta identifikuese43. Kjo do të thotë se ata
kanë mbijetuar. Pra, nënkuptohet se ata
kanë qenë të organizuar. Ose, krejt njësoj,
që ata janë qeverisur.

Por cilat janë tiparet themelore të
qeverisjes tradicionale të shqiptarëve? Unë
po veçoj dy prej tyre. Ajo ka qenë thellë-
sisht vendore (1) dhe thellësisht morale
(2). Pra, në jetën tonë tradicionale kemi
vetëqeverisje shumë më tepër se qeverisje.
Një vetëqeverisje gjithsesi të moderuar,
domethënë të bazuar në ligje44, të cilat,
nëse flasim me gjuhën e sotme, nuk janë
ligje shteti por ligje (norma, zakone) ko-
muniteti; nuk janë norma juridike, por
vetëm norma morale. Edhe e famshmja
“ka thanë Leka”45 (referenca është për një

42 Referenca është nga Montesjkjé, “Mbi frymën e ligjeve”, Tiranë, 2000, fq. 14.
43 Krejt i pakuptimtë më duket edhe harxhimi i energjive intelektuale (i nervave apo edhe i letrës) për identitetin e

shqiptarëve. Sot nuk jemi në kohën e lindjes së kombeve, nuk jemi në fillimet e Rilindjes sonë Kombëtare.
44 Është bërë zakon, shkruante Edith Durhami më se një shekull më parë (1990, fq. 126), që midis

gazetarëve e njerëzve të tjerë të flitet për “shqiptarët pa ligje”; por nuk ka ndonjë popull tjetër në Europë që
të rrojë si ata nën tiraninë e ligjeve.

45 Edith Durham (Brenga e Ballkanit..., 1990, fq, 116), shkruan: “‘Kështu ka thënë Leka’, ka më tepër
forcë detyruese se dhjetë Porositë e Biblës. Mësimet e islamit e të krishterimit, ligji i Sheriatit dhe i Kishës, të
gjitha duhej t’i nënshtroheshin Kanunit të Lekës...”.
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njeri konkret, por që simbolizonte normën
e vendosur historikisht) ishte normë mo-
rale, së cilës shqiptarët (jo vetëm malë-
sorët) i dhanë fuqi juridike zbatimi. Pra,
në thelb, vetëqeverisja jonë tradicionale
ishte “komunitariste”.

Por ç’ndodhi me vendosjen e shtetit?
Së pari, kemi shtetin (pushtetin, push-
timin) osman. Sipas Sami Frashrit (1978,
2: 83-84), pushtimi osman ka qenë për
popullin shqiptar “një ndërprerje fatale e
procesit historik të (vet)qeverisjes”. Në
njëfarë mase, mund të themi se edhe zh-
villimet politike të shekullit XX përfaqë-
sojnë njëfarë “vazhdimësie jotradicionale
qeverisëse”, për të mos përdorur fjalën
“ndërprerje”. Sepse kemi monarkinë
(aspak tradicionale, ose kundërtradiciona-
le) të viteve ’20-’30-të, fashizmin (të huaj,
sërish jotradicional) të kohës së luftës dhe
sistemin komunist (sërish kundërtradicio-
nal) të gjysmës së dytë të shekullit XX.
Ndoshta edhe vështirësitë e “gjetjes së
rrugës” drejt demokracisë lidhen me vësh-
tirësitë e ndryshimit të sistemeve. Dhe, nga
vitet ’20-të e këtej, sistemi politik në Sh-
qipëri (apo modeli qeverisës), është ndër-
ruar 4-5 herë, duke u larguar (deri më 1990)
gjithnjë nga modeli tradicional i vetëqever-
isjes. Domethënë nga një model që, siç
thamë, në thelbin e vet ishte komunitarist.

Nëse shqiptarët, tradicionalisht të
mësuar për të jetuar si askush nën tiraninë e
ligjeve (siç thoshte Edith Durhami, 1990,
fq. 126) sot “shquhen” për moszbatim
ligjesh, mendoj se e keqja duhet kërkuar jo
në psikologjinë e tyre kundërligjore (apo
kundërshtetërore), por te vetë ligjet dhe
autoritetet imponuese për zbatimin e tyre.

Së fundi, mua nuk më vjen për shtat
ta ndajmë Malësinë nga pjesa tjetër e Sh-
qipërisë. Sepse kam bindjen se modeli
(vet)qeverisës tradicional i shqiptarëve ka
qenë i njëjtë. Ajo është, besoj, më përfaqë-
suese në atë pjesë të trojeve shqiptare ku
ndërhyrja e të huajve ka qenë më e vogël.
Por ndarja “malësi e Veriut – malësi e Jugut”
etj. më duket e pakuptimtë. Sipas meje, ash-
tu sikurse shqipja (gjuha) është një, pavar-
ësisht dialekteve, edhe e drejta zakonore e
shqiptarëve është një (në thelb), pavarësisht
“dialekteve”. Ndërsa e folmja e Elbasanit
(me plotësime) u propozua dikur që të
merrej si “standarde” (standardi gjithnjë
është përzgjedhje, jo gjithëpërfshirje) edhe
për të drejtën zakonore mund të themi pak
a shumë të njëjtën gjë: ajo e malësive të
Veriut është pranuar si më përfaqësuesja.46

Pohimet e Hasluck dhe e të tjerëve si
ajo mund të konsiderohen nga ato pohime
që kanë bërë të huajt, shpesh “të shtan-
gur” sidomos nga forca e veprimit të
ligjeve të pashkruara (kanuneve). Por, në
fakt, thelbi i komunitarizmit është të per-
ceptuarit e vetes si i barabartë me tjetrin,
respekti ndaj tij, respekti ndaj njerëzve të
tij, respekti ndaj gjësë së tij, organizimi
“së bashku” etj. Kjo nuk lidhet vetëm me
rregullat e pashkruara (kryesisht morale)
të shqiptarëve, por edhe me ato të shkru-
ara (jo vetëm morale, por edhe juridike).

Vijmë te keqkuptimi i madh: “komu-
nitarizëm = komunizëm”. Siç ka rezultu-
ar nga praktika e trajtimit të kësaj çështje-
je në Institutin e Sociologjisë, ky duket se
është vetëm “keqkuptimi i vështrimit të
parë” të problemit47.

Unë kam bindjen se me të vërtetë

46 Siç vëren studiuesi Agron Alibali (2006), kjo nuk është konstatuar vetëm ndër malësorët shqiptarë.
Studime për të drejtën zakonore shqiptare vërtetojnë se kjo “vetëqeverisje” demokratike vepronte jo vetëm në
malësinë e Veriut, por edhe në Shqipërinë e Mesme dhe sidomos në atë të Poshtme, dhe më konkretisht në
Breg, në Labëri dhe Çamëri.

47 Kjo u shpreh sidomos në një forum të organizuar nga Instituti i Sociologjisë, më 11 dhjetor 2007. Kisha
përgatitur disa teza mbi komunitarizmin, por thuajse gjithçka u përmbys nga furia e “kundërkomunistëve” të
keqkuptuar. Më pas, idetë u zhvilluan përmes debatit, derisa u ra dakord që konferenca vjetore e Institutit të
Sociologjisë (2008) t’i kushtohej tërësisht këtij problemi.
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komunizmi e denatyroi komuniterizmin.
Ai e zhveshi atë nga tiparet më të qenë-
sishme, siç janë liria (liria e mendimit, e
organizimit, e lëvizjes, e sipërmarrjes etj.),
të drejtat e njeriut, prona private, intere-
sat personale etj. U provua me këtë rast se
mënyra më e mirë për degradimin e një
ideje apo forme organizimi është pikërisht
ekstremizimi i saj. Gjatë periudhës komu-
niste, shumëçka (në mos gjithçka) u çua në
ekstrem. Stimujt moralë degraduan për sh-
kak të përparësive ekstreme që morën, vull-
netarizmi u shpërfytyrua për shkak të tep-
rimit dhe imponimit, kolektivizmi gjithash-
tu u masivizua ekstremisht e në mënyrë të
imponuar, prona private nga “e shenjtë” (në
traditën komunitare) u shpall “e mallkuar”
(në traditën komuniste) etj., etj.48

Ndërsa në rrafsh disi më teorik është
pikërisht prof. Pëllumbi ai që me shumë
qartësi ka bërë dallimin midis komunita-
rizmit e komunizmit dhe “manifesteve”
respektive të tyre49. As më pak e as më
shumë, ai i e cilëson komunitarizmin si
lëvizje historiko-botërore të së ardhmes.

Kapitali social – një ndër shtyllat e
komunitarizmit

Formula e kapitalit social: portofoli (kapitali
 fizik) = librin e adresave (lidhjet sociale)

Nga jeta tradicionale e shqiptarëve
vjen edhe një formulë e komunitarizmit,

të cilën, në një mënyrë disi direktive,
mund ta shprehim: “Bëhu pjesë e një rr-
jeti”. Pyetja ngacmuese është sërish ajo e
shtruar më lart: si është e mundur që sh-
qiptarët mbijetuan historikisht? Kjo do
të merrte një përgjigje të thjeshtë, nëse do
të bëhej fjalë për një popull të madh. Por
në rastin e shqiptarëve kemi të bëjmë me
një popull të vogël. Dhe, siç thoshte
Tokëvili, fatkeqësia e një populli të vogël
nuk është se ai është i vogël, por se është i
dobët. Pra shqiptarët, të paktë në numër
dhe të dobët, nuk kanë mundur t’i im-
ponoheshin askujt përmes forcës.

Si, atëherë? Logjikisht mund të arr-
ijmë në përfundimin se ata kanë arritur të
organizohen, të bashkohen, të krijojnë
rrjete të forta dhe rezistente, vështirësisht
të depërtueshme.

Zakonisht termi “rrjetë” përdoret
qëllimisht, për ta krahasuar me një rrjetë
merimangash. Si rregull, një rrjetë meri-
mangash perceptohet si diçka pa peshë, si
diçka e dobët, lehtësisht e shkatërrueshme.
Por ajo është një ndër strukturat më të
ndërlikuara që njihet nga njeriu. Është
provuar se pëlhura e merimangës është
pesë herë më e fortë se çeliku. Kuptohet,
për njësi të peshës, siç është bërë zakon të
operohet gjithnjë në garat e forcës. Rrjeta
e merimangës është aq e fortë sa sh-
kencëtarët kanë planifikuar ta shfrytëzojnë
modelin e saj për të krijuar jelekë anti-
plumb. Ajo që e bën rrjetën e merimangës

48 Për më tepër shih: Sokoli, 2006b; Sokoli, 2006d.
49 Për shembull, në paragrafin “Komunitarizmi si lëvizje historiko-botërore e së ardhmes” të studimit

“Komunitarizmi dhe zëri i moralit”, prof. Pëllumbi shkruan: “Edhe pse teoritë komunitariste në vetvete nuk
janë të ndërlikuara, përsëri, siç del nga kontaktet, sondazhet dhe forumet e zhvilluara për këtë çështje,
njohuritë për to janë të cekëta dhe të shoqëruara me keqkuptime deri dhe të natyrës ideologjike.... Madje,
ndonjë me njohuri më të gjëra, sheh ngjashmëri edhe në emërtimin programor të lëvizjeve komuniste dhe
komunitariste, respektivisht midis “Manifestit komunist” të Marksit dhe Engelsit dhe “Manifestit komuni-
tarist” të Etzionit... Në të vërtetë fjala është për teori dhe lëvizje krejt të ndryshme. Në “Manifestin komunist”
nuk bëhet fjalë për reformimin e shoqërisë, por për revolucion me dhunë, për lidhje të fatit të njerëzimit me
“misionin historiko-botëror të proletariatit”, mision që duhej të realizohej përmes një lufte të ashpër klasore
dhe diktaturës së proletariatit. Jo vetëm kaq. Tashmë njohim edhe një eksperiment komunist të surrogateve të
bashkësive kolektive të dështuara plotësisht në praktikën e vendeve ish-socialiste, të shoqëruara me viktima të
shumta, eksperiment të cilit askush nuk do që t’i rikthehet.” (Ky studim është përfshirë në “Forumi So-
ciologjik”, nr. 6, 2008, fq. 92-105 (Fondi Arkivor i Institutit të Sociologjisë; dos., dok. 57; 24. 06. 2008).
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jashtëzakonisht rezistente është pikërisht
mënyra se si është thurur.

Modelin e organizimit të rrjeteve so-
cialë mund ta gjejmë ngado, në teori e në
përvoja të ndryshme. Por jam i prirur të
këmbëngul se, gjithsesi, rrjetet tona tradi-
cionale përbëjnë një model. Vërtet ato ish-
in rrjete të një shoqërie mjaft primitive,
por ndërkaq ishin rrjete komunikimi (të
gjithë komunikonin me të gjithë) në një
shoqëri të izoluar jo në vetvete, por nga
pjesa tjetër e botës. Ishin rrjete të njohur-
ish (të gjithë njiheshin nga të gjithë). Ish-
in rrjete punësh të përbashkëta (kolektiv-
izimi tradicional i punës). Ishin rrjete “se-
bepesh” të përbashkëta (të gjithë në gëz-
imet dhe hidhërimet50 e njëri-tjetrit). Ish-
in rrjete njerëzish të lidhur me njëri-tjetrin
e me pjesën që u takonte (pjesë e tokës
apo e diellit qoftë). Ishin rrjete njerëzish
krenarë, çdonjëri prej të cilëve ndihej zot
(apo zonjë) në shtëpinë e vet. Për të cilët
pragu i shtëpisë konsiderohej pengesa më
e vështirë për t’u kapërcyer (në rast largi-
mi, emigrimi).

Rrjetet tona tradicionale ishin, mbi
të gjitha, rrjete zakonesh, ku çdo zakoni i
veçantë bëhej shumë rezistent pikërisht
sepse ishte pjesë e një rrjeti të tërë51. Jeta
tradicionale e shqiptarëve dëshmon se rr-
jeta e zakoneve, e marrë në tërësinë e saj,
mund të jetë sa e fortë aq edhe rezistente

ndaj ndryshimit. Një zakon individual
ndryshon lehtë, por si pjesë e rrjetit ai
bëhet vështirësisht i ndryshueshëm. Pak a
shumë si individi që, kur është më vete
është peshë e lehtë (Durkheim), por si
pjesë e grupit ai fuqizohet.

Si për t’i dhënë zemër vetes për po-
himet e mësipërme, po sjell një dëshmi të
të huajve për trashëgiminë tonë të veçantë
socio-psikologjike. Zhak Burkari në lib-
rin “Shqipëria dhe shqiptarët” shkruante:

“Për historianin, etnografin ose sociologun
Shqipëria është një vend i banuar nga njëri
prej popujve më të vjetër të Europës, i cili,
për mrekulli, ka ruajtur gjuhën dhe doket e
tij, të cilat janë të njëkohshme me lashtësinë
greke... Unë mund të them vetëm fjalët më
të mira dhe ta lavdëroj këtë popull të shquar.
Tek ai gjeta cilësitë më të rralla në Ballkan,
mospërfilljen për paranë, respektin për nderin
e për mbajtjen e fjalës së dhënë. Dhe këto te
shqiptarët bashkohen me guximin, trimërinë,
veprimtarinë dhe shpirtin e gjallë e të
hedhur... Shqiptarët i përkasin një race ndër
më të bukurat në Europë dhe virtytet e tyre
morale, ndër më të rrallat në Lindje, janë të
denja për bukurinë e tyre fizike...”52

Nëse flasim me gjuhën e sotme të
Robert Putnamit, rrjetet në fjalë ishin rr-
jete njerëzish të varfër në kapital fizik, por

50 Kjo tingëllon si anakronike nëse i referohemi jetës sonë tradicionale, por Robart Putnam vendos në
gojën e një sportisti të sotëm amerikan të bejsbollit shprehjen komunitariste: “Nëse ti nuk shkon në funeralin
e dikujt, mos prit që të tjerët të vinë në funeralin tënd”. Kjo shpreh, në fakt, një ndër parimet e komunita-
rizmit: parimin e reciprocitetit. Por, ndryshe nga marrëdhënia kontraktuale, karakteristikë për kapitalin fizik,
në rastin e kapitalit social reciprociteti nuk është linear, i drejtpërdrejtë. Reciprocitet komunitarist do të
thotë: unë bëj këtë për ty (të tjerët) pa pritur që imediatisht të ma kthesh. Kjo për shkak të lidhjes jo thjesht
lineare (dyshe), por të shumëfishtë. Sidoqoftë, reciprociteti është një ndër parimet bazë të komunitarizmit.

51 Me këtë shpjegohet edhe dështimi i përpjekjeve për të ndryshuar një zakon të veçantë (siç është
gjakmarrja, për shembull), pa ndryshuar sistemin e zakoneve ose rrjetën e tyre.

52 Ai vazhdon: “Në asnjë nga popujt e Gadishullit Ballkanik ne nuk ndeshemi me virtyte të tilla aq
burrërore, si ato që vërejmë te shqiptarët. Fshatari, malësori apo ushtari shqiptar, me të cilët unë jetova
e hëngra bukë, në shtëpinë e të cilëve banova, duket si një zotëri madh, po ta krahasojmë me fqinjët e
tij ballkanikë... Ajo çka na preku më shumë ne francezët, ishte atdhedashuria e flaktë e tërë shqiptarëve
që njohëm. Dhe kur vihej në lojë tërësia e tokave shqiptare, atëherë zhdukeshin të gjitha dasitë,
fashiteshin interesat e veçanta, armiqësitë midis familjeve e klaneve, dallimet dhe kundërshtitë kultur-
ore, partiake ose fetare...”.
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të pasur në kapital social. Kjo që themi,
nuk ka të bëjë me nostalgjinë apo, ca më
pak, me rikthimin mbrapa. Prej saj mund
të marrim mesazhin e rrjeteve shoqërore,
për t’i zhvilluar ato në kushtet e sotme si
rrjete zakonesh të reja, demokratike53.

Referuar zhvillimeve të periudhës
paskomuniste mund të thuhet se, nga
njëra anë, komunitarizmit iu rikthyen ba-
zat tradicionale: liria, prona, interesi per-
sonal etj. Por, nga ana tjetër, karakteris-
tikë e rëndësishme e kësaj periudhe është
përmbysja thuajse e gjithçkaje që u krijua
gjatë traditës së mëparshme. Dhe sërish
nuk i shpëtuam ekstremizmit, por tani në
drejtimin e kundërt. Kolektivizmi ekstrem
u zëvendësua nga një individualizëm po
aq ekstrem. Morali (normat morale, roli i
marrëdhënieve morale, i stimujve moralë
etj.), i vlerësuar në mënyrë të skajshme, u
zbeh po aq skajshëm.

Referuar kapitalit social54 mund të
themi se vijmë nga një shoqëri në të cilën
“kapitali” ishte i burgosuri i madh i saj,
ngaqë shndërrimi i parasë në kapital ishte
ilegjitim, sipërmarrja e lirë ishte e ndalu-
ar me ligj. E vlerësuar ishte vetëm gjym-
tyra e dytë - “socialja”. Gjithë “eksperi-
menti komunizëm” krijoi një shoqëri
njëgjymtyrëshme, pra të çalë. Tani syn-

ojmë vendosjen e një ekuilibri. Në këtë
kontekst, pavarësisht niveleve, ne sh-
kojmë në të njëjtin drejtim me vendet e
Perëndimit (atje ishte vlerësuar më
shumë gjymtyra e parë - “kapitali”).

Si pikënisje për argumentimin e ideve
komunitariste, sociologët amerikanë u ref-
erohen kërkimeve në fushën e shëndetit
publik, që dëshmojnë se izolimi social, i
marrë si sëmundje, i rrezikon njerëzit nga
vdekja më shumë se përdorimi i duhanit.
Cila është sfida? Sfida është kërkimi dhe
gjetja e rrugëve dhe mënyrave që njerëzit
të lidhen me njëri-tjetrin, duke shfrytë-
zuar mundësitë e reja që ka krijuar sistemi
demokratik, sikurse industrializimi dhe
urbanizimi i sotëm. Robert Putnam, nje-
riu që bashkoi fjalët “social” dhe “kapi-
tal”, i bëri lidhjet njerëzore objekt të
kërkimit shkencor dhe arriti të argumen-
tonte se libri i adresave (adresari, lidh-
jet me të tjerët, kapitali social) është po
aq, ndoshta edhe më i rëndësishëm, se
vetë portofoli (kapitali fizik). Ai shpal-
osi një program për ta bërë kapitalin
social pjesë të agjendës politike e për ta
shndërruar atë në lëvizje.

Si rrugë për rritjen e kapitalit social
është vlerësuar institucionalizimi i mar-
rëdhënieve dhe lidhjeve shoqërore. Ose,

53 Rrjeti i zakoneve demokratike është kusht për demokracinë liberale. Në pjesën e parë të veprës së tij të
famshme “Demokracia në Amerikë”, Tokëvili rendit shkaqet themelore që, sipas tij, bëjnë të mundur që
demokracia amerikane të jetë liberale. Ato janë: 1. kushtet e veçanta në të cilat ndodhet shoqëria amerikane
(rrethanat unikale, hapësira gjeografike, starti i barabartë i të ardhurve etj.); 2. ligjet; 3. shprehitë dhe zakonet.
Por, midis tri grupimeve të shkaqeve të mësipërme, ai ka vendosur njëfarë hierarkie: kushtet e veçanta historike
(1) kanë pasur më pak peshë se ligjet; ligjet (2) kanë pasur më pak peshë se zakonet, doket, besimi etj. (3).
Shkaqet e vërteta të lirisë që lulëzon në demokracinë amerikane janë ligjet cilësore dhe, ca më shumë, zakonet,
doket, besimi (në gjuhën e sotme do t’i përmblidhja nën termin vetëdije qytetare), pa të cilat nuk mund të
ekzistonte liria (shih, Sokoli, 2001: 76-77).

54 Robert Putnamit i njihet autorësia e termit “kapital social”. Ai e zhvilloi atë për të shprehur lidhjet
komunitare dhe marrëdhëniet ndërpersonale. Këto janë, sipas tij, po aq të rëndësishme sa edhe mirëqenia
ekonomike. Putnami është profesor i politikave publike në Universitetin e Harvardit në SHBA. Ai është
anëtar i Akademisë së Shkencave të SHBA-ve dhe Akademisë Britanike, ka qenë president i Shoqatës Ameri-
kane të Shkencave Politike, dekan i Shkollës së Politikës “Kenedi” (Kenedy School of Government) etj, si dhe
ka shkruar shumë libra mbi komunitarizmin. Përmendim bestsellerin “Bowling Alone...” (Të luash vetëm:
rënia dhe ringritja e komunitetit në SHBA); “Better Together...” (Më mirë bashkë: ringjallja e komunitetit në
SHBA) dhe “Making Democracy Work”(“Ta bësh demokracinë që të funksionojë”), që është vlerësuar si “një
libër i madh i shkencave sociale, i denjë për t’u renditur me veprat e Tokëvilit, Paretos, Veberit” (vlerësimi është
bërë nga “Economist”).
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me fjalë të tjera, komunitarizimi i jetës
shoqërore. Por, si mund të institucionali-
zohen lidhjet shoqërore, si mund të ko-
munitarizohet jeta sociale? Para se të vi-
hemi në kërkim të përgjigjes së kësaj py-
etjeje, na duhet të vendosim disa parame-
tra, disa koordinata apo disa njësi të
matjes. Ato janë të domosdoshme për të
matur kapitalin social në një çast të dhënë,
sikurse edhe për monitorimin e dinamikës
së tij. Pra, do të duhet të operojmë me
tregues të matshëm. Kur flasim për kap-
ital fizik, gjithnjë kemi të bëjmë me diç-
ka të matshme. Kapitali fizik është një
mall që matet si vëllim, si sasi dhe si
vleftë. Ai konvertohet në pará, në një
mall që luan rolin e ekuivalentit të
përgjithshëm; dinamika e tij ndiqet,
është e monitorueshme.

Po kapitali social? I pa kuantifikuar,
ai nuk mund të vlerësohet, nuk mund të
monitorohet. Sigurisht, kapitali social
përfaqëson një “fjalëkryq” më të vështirë
për t’u matur, nëse krahasohet me kapi-
talin fizik, por, gjithsesi, mund të hu-
lumtohet. Studiuesit socialë (komuni-
taristë) të Perëndimit kanë dhënë mod-
ele të cilave mund t’u referohemi. Në
fund të fundit, ajo që ka të bëjë me Sh-
qipërinë nuk është unike vetëm për të.
Referuar përvojës perëndimore, na re-
zulton se kapitali social është edhe një
instrument demokracie, një tregues i
nivelit të funksionimit të saj.

Edhe në këtë çështje, studiuesit e
sotëm i referohen Robert Putnamit
(2001), i cili shtron pyetjen: “Çfarë e bën
demokracinë të funksionojë?” Dhe
përgjigjen e kërkon dhe e gjen nga
krahasimi i qeverisjeve rajonale në zona
të ndryshme të Italisë. Putnami konsta-
toi se diferencat në zhvillim midis ra-
joneve italiane nuk mund të shpjego-
hen statistikisht vetëm me diferencat në

kapitalin natyror, kapitalin njerëzor apo
financiar që ato disponojnë. Sipas tij,
është diferenca në kapitalin social ajo që
ka ndikuar më shumë në zhvillimin e difer-
encuar të rajoneve italiane.

Dhe ajo çka Putnami e quan kapital
social, nuk është gjë tjetër veçse prania e
ndjenjës së vullnetarizmit dhe komunitetit
në një rajon (apo edhe shtet) të caktuar.
Për ta kuantifikuar këtë kapital, Putmani
përdor disa tregues. Njëri ndër ta ka të
bëjë me numrin dhe vjetërsinë e organi-
zatave të ndryshme joqeveritare, që e ba-
zojnë aktivitetin e tyre vetëm në kontrib-
utin vullnetare të anëtarëve (ai përjashton
ato organizata që financoheshin nga
burime të tjera). Në Shqipëri, po të për-
jashtohen “financimet e të tjerëve”, siç
kërkon metodologjia e Putnamit, nga or-
ganizatat e shoqërisë civile mbetet pak.

Dalim, kështu, te një çështje
metodologjike, që ka të bëjë me rritjen
e kapitalit social. Pra, që të nxisim
frymën komunitariste, që në terma më
praktikë nënkupton nxitjen e anëtarë-
simit nëpër organizata.

Anëtarësia fizike, numri i të anëtarë-
suarve në organizata është një tregues i
kapitalit social. Organizatat mund të jenë,
së pari, politike. Pavarësisht nga problemet
e partive të sotme politike shqiptare, nga
niveli i demokracisë së brendshme apo
mënyra e vendimmarrjes brenda tyre,
sondazhet tona55 dëshmojnë se përfshirja
në partitë politike është një rrugë për
forcimin e kapitalit social. Ai që nuk ka
asnjë interes për politikën, që nuk nd-
jek zhvillimet politike, që nuk voton
etj., është i varfër në kapitalin social per-
sonal. Rezulton, gjithashtu, se të an-
gazhuarit në partitë politike janë, gjithse-
si, më të angazhuar se të tjerët edhe në
komunitetet e qendrave të banimit.

Organizatat mund të jenë, së dyti, të

55 Referenca është ndaj sondazhit kombëtar realizuar nga Instituti i Sociologjisë. Për më tepër shih:
Sokoli, 2007: fq 17-34.
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shoqërisë civile. Prej tyre, ato që punojnë
me projekte “ad hoc”, janë më shumë si
“sipërmarrje”, sesa si organizata që
ndikojnë në kapitalin social. Ndaj, më
shumë vëmendje duhet t’u kushtohet or-
ganizatave të komunitetit. Sigurish edhe
organizata “prindër-mësues” e një sh-
kolle, organizata “e poetëve të rinj” apo
ajo “e alkoolistëve anonimë”, për shem-
bull, kanë rëndësinë e vet. Por, gjithsesi,
ato janë të përkohshme, që zgjasin për aq
sa dikush “ka fëmijën në shkollë” (I), “është
i ri” (II) apo “është alkoolist, problema-
tik dhe anonim” (III).

Edhe organizatat e “grupeve të inter-
esit” kanë rëndësinë e tyre. Por ato janë,
nga njëra anë, “për aq sa në mes është in-
teresi”. Nga ana tjetër, jo gjithnjë intere-
sat e “grupeve të interesit” përkojnë me
interesat e komunitetit. Rasti i Gërdecit
është më domethënësi: një grup individësh
(një grup interesash) shkeli mbi interesat
e komunitetit, madje mbi vetë komuni-
tetin (mbi njëzet të vrarë, rreth treqind të
plagosur e miliarda lekë dëme materiale).
Njësoj mund të themi për një uzinë kimike
që ndot një lumë apo një rezervuar të ko-
munitetit; për një grup sharrëtarësh që pret
pyjet deri në zhdukje; për një grup pesh-
katarësh që peshkon pa kurrfarë kriteri etj.
Ka ardhur koha që në vendimmarrjet pub-
like të orientohemi jo vetëm (apo krye-
sisht) nga grupet e interesit, por edhe (apo
kryesisht) nga interesat e komunitetit56.
Pra, ka ardhur koha që të nxisim krijimin
e shoqatave të përhershme me bazë ko-
munitare në të gjitha lagjet e qyteteve, pse
jo edhe në të gjithë fshatrat e Shqipërisë.
Ato mund të shndërrohen në promotorë
të zgjidhjes së problemeve e, në ecje e
sipër, të gjallërimit të vetë jetës komuni-

tare, shpirtit të të jetuarit “së bashku”,
rritjes së kapitalit social; mund të kthe-
hen në promotorë të vetë zhvillimit.

Siç rezulton nga sondazhet, sh-
qiptarët ende vazhdojnë të mos ndiejnë
ndonjë motivim të brendshëm për të mar-
rë përsipër detyra komunitare sipas një-
sive të banimit. Ky mentalitet duhet ndry-
shuar më parë se mosangazhimi (indifer-
enca, mungesa e dëshirës për kontribute
qytetare) të na bëhen mënyrë jetese apo,
siç thamë më sipër, zakon.

Por anëtarësia në organizata nuk ësh-
të ekuivalente me kapitalin social. Veç
numrit të anëtarësisë, një tregues (gjith-
ashtu i matshëm) është shkalla e aktiviz-
imit. Edhe në vende të tjera, njerëzit janë
velur disi me organizatat tradicionale (si-
domos ato jokomunitare) dhe kanë fillu-
ar t’u kthejnë shpinën atyre. Por ato janë
në kërkim të organizimeve të reja, të rr-
jeteve të reja, të formave më tërheqëse të
lidhjeve sociale. Marrim baret dhe
restorantet, për shembull. Nëse ato
shndërrohen në qendra (njësi) komuni-
tare, bëhen vetëm ose kryesisht me abo-
nentë të përhershëm, ku çdonjëri njeh
gjithë të tjerët, atëherë do të kishim një
kapital të pastër social. Pra, të shkosh në
klube miqsh (jo domosdoshmërisht kaf-
ene, por klube me anëtarësi pak a shumë
të qëndrueshme), të takosh fqinjët dhe të
bashkëpunosh me ta, të rikrijosh (në
kushte të reja) traditën e xhiros tradicio-
nale të mbrëmjes në bulevardin e Tiranës
apo të Elbasanit, në “Piacën” e Shkodrës,
në Rrugën Tregtare të Durrësit, përg-
jatë rrugës së Skelës në Vlorë etj., ku
përshëndet dhe përshëndetesh, sërish
kemi të bëjmë jo me nostalgji, por me
rritje të kapitalit social. Nuk është për

56 Një shembull i konfliktik komunitet-grupe interesi ishte ai i ndërtimit të terminalit të “Petroliferës” në
gjirin e Vlorës. Por, falë fushatës shumëvjeçare të “Aleancës për mbrojtjen dhe zhvillimin e gjirit të Vlorës”,
prezantimit dinjitoz që iu bë kësaj çështje nga përfaqësuesit e shoqërisë civile shqiptare dhe lobimit të rrjetit
europian për monitorimin e bankave “CEE Bankwatch Network”, në mbledhjen vjetore të BREZH, të
mbajtur në Kiev më 18-19 maj 2008, u vendos mosfinancimi i këtij projekti.
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të mos u pasur zili edhe shpirti i përbash-
kësisë së dikurshme, i solidaritetit tradi-
cional, i lojërave kolektive, i bandave
muzikore të Shkodrës së viteve ’30-të, i
serenatave korçare etj., etj.

Çështja është që ta bëjmë kapitalin
social pjesë të një lëvizjeje, që ai të vihet
në qendër të politikave publike, në qendër
të orientimit të gjithsecilit. Mënyra, rrugët
dhe modelet janë të shumtë. Ekskursio-
net, piknikët, gostitë kolektive në ambi-
ente të hapura etj., janë gjithashtu forma
të rritjes së kapitalit social.

Ka, më tej, format të tjera të përf-
shirjes në ngjarje që lidhen me komunite-
tin e që ndikojnë në rritjen e kapitalit so-
cial. Supozojmë se do të organizojmë një
anketim. Disa pyetje mbi kapitalin social
mund të ishin: 1. Sa herë, në “x” muajt e
fundit, keni qenë në një mbledhje pub-
like (domethënë në një takim publik, ku
njerëzit e komunitetit diskutojnë, ven-
dosin, kërkojnë, angazhohen etj., për çësh-
tje lokale, të jetës së tyre?). 2. Sa herë, në
“x” muajt e fundit, keni marrë pjesë në
ndonjë shërbim për komunitetin (në
ndonjë komitet drejtues të ndonjë orga-
nizate lokale, komunitare”). 3. Sa peti-
cione keni firmosur në “x” muajt e fun-
dit? 4. Sa herë, në “x” muajt e fundit, keni
marrë pjesë në një protestë qytetare? 5. A
keni shkruar ndonjë letër apo artikull drej-
tuar një redaksie gazete? 6. A keni shkuar
në ndonjë zyrë, për ndonjë problem tua-
jin apo të komunitetit, në “x” muajt e fun-
dit? 7. A jeni anëtar i një rrjeti komuni-
tar? Nëse po, në sa dhe në cilët? 8. Në sa
organizata bëni pjesë? 9. Cili është niveli
juaj i angazhimit në organizatat ku bëni
pjesë (vlerësoni 1-10)? 10. A keni shkuar

në një nga organizatat/klubet/ etj. të lidhu-
ra me institucionet e kultit, javët e fun-
dit?57 11. A je ftuar nga dikush për drekë/
darkë në ‘x’ muajt e fundit? 12. Sa herë
keni qenë në piknikë, jashtë qytetit (në
natyrë) në ‘x’ muajt e fundit? (pikniku
shton kapitalin social). 13. Me se udhë-
toni zakonisht: me transport publik apo
me makinë private? Shtimi i transportit
publik, sikurse ecja më këmbë, është një
rrugë për zhvillimin e kapitalit social. 14.
Nisur nga fakti që edhe familja, si njësia
bazë komunitare, përfshihet në llogaritjen
e kapitalit social, mund të hulumtohet se
“sa shpesh hani drekë bashkë me famil-
jen?” (gjithmonë, shpesh, shumë rrallë)58.
15. Kapitali social lidhet me mobilitetin,
apo në të kundërt, me stabilitetin e vend-
banimit. Ndaj mund të testohen elemente
që lidhen me lëvizjen gjeografike, si vend-
banimi i mëparshëm, koha kur ka ardhur
në komunitetin e dhënë, prirja për t’u bërë
pjesë efektive (relativisht e qëndrueshme)
apo për t’u zhvendosur sërish etj. Pra, nëse
subjekti i hulumtimit, në një të ardhme
të parashikueshme, do të lëvizë ose jo nga
vendbanimi ku jeton. Është pohuar se
lëvizjet e shpeshta e gërryejnë kapitalin
social, sikurse mbjella dhe rimbjellja e një
peme gërryen aftësinë gjenetike të saj. Pra
kapitali social varion në përpjesëtim me
stabilitetin social.

Mund të vazhdohet me marrëdhëni-
et me fqinjët, nëse njihet me emër e mbi-
emër fqinji më i afërt, me cilësinë e mar-
rëdhënieve të fqinjësisë (harmoninë apo,
në të kundërt, edhe konfliktualitetin),
me mënyrën e administrimit të mjedis-
eve të përbashkëta në komunitet (mje-
disi mundësisht me lulishte e stola ku

57 Një tjetër formë e kapitalit social lidhet edhe me besimin fetar, por edhe me komunitetet fetare,
faltoret etj. Në SHBA, për shembull, rreth ½ e klubeve me anëtarësi janë të natyrës religjioze, rreth ½
e klubeve/organizatave të filantropistëve janë gjithashtu të natyrës religjioze, rreth ½ e vullnetarizmit
realizohet në kontekst fetar etj.

58 “Ka një rënie me rreth një të tretën deri në 40 për qind në frekuencën e ngrënies së meshkujve me
familjet e tyre”, thotë Putnam. Ai e konsideron këtë si një “startling change” (ndryshim alarmues), sepse
praktika e ngrënies së bashku me familjen është fenomen universal.
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njerëzit ulen dhe flasin, ashensori, pom-
pat e ujit etj).

Të dhënat sasiore të marra nga
përgjigjet, në shumatoren e tyre tregojnë
nivelin e kapitalit social në një çast të
dhënë ose shkallën e angazhimit komuni-
tar apo edhe qytetar (civil) të tyre.

Çështja është se si mund të shtohen
marrëdhëniet mes njerëzve. Që ata të lid-
hen së bashku, të gëzojnë së bashku, të
japin e të marrin më shumë, të votojnë
më shumë, të kontribuojnë më shumë.

Sa ndikojnë televizioni, kompjuteri
dhe interneti në sasinë dhe cilësinë e
lidhjeve shoqërore? Pranohet se televizio-
ni i dobëson lidhjet shoqërore. Ai mund
të ndikojë për rritjen e kapitalin kulturor,
por jo të kapitalit social. Edhe te ne është
bërë e zakonshme shprehja: “Mirë që të
shohim në televizor”. Po kompjuteri? Nga
njëra anë, sa më shumë kohë në kompjut-
er, aq më pak fytyra njerëzish do të shi-
hen. Por, nga ana tjetër, kompjuteri kri-
jon mundësi komunikimi, mundëson qe-
nien pjesë e rrjeteve elektronike. Ndaj ai,
ndryshe nga televizioni, mund të ndikojë
për rritjen e kapitalit social.

A lidhet kapitali social me kapitalin
fizik? Këtë lidhje e provon fakti se vendet
që kanë nivelin më të lartë të kapitalit so-
cial janë gjithashtu vende që kanë nivelin
më të lartë të mirëqenies, si vendet skan-
dinave, për shembull. Por marrëdhënia
nuk është lineare. Shumë vende me burime
të gatshme natyrore (të naftës e të gazit,
për shembull) kanë nivele të larta të kap-
italit fizik, por nivele shumë të ulëta të
kapitalit social. Ndaj, në gjuhën e so-
ciologjisë, flitet për varfëri e për varfëri
sociale, për pasuri e për pasuri sociale. Apo
edhe për shëndet fizik dhe shëndet social.

Si ta shtojmë kapitalin social? Ose:
si ta evitojmë izolimin social, që është
faktor rreziku për sëmundje apo dhe
vdekje. Cili është kriteri vlerësimit të
izolimit social?

Kriteret e testuara me metodën e

mësipërme, ose edhe njëri prej tyre shpesh,
është i mjaftueshëm. Për shembull, mos-
njohja e fqinjit tënd. Ose të jesh apo të
mos jesh pjesëtar i një grupi.

*
*     *

Zhvillimet gjatë dy dhjetëvjeçarëve të
fundit ndikuan për përhapjen e njëfarë
epidemie kundërkomunitariste edhe në
fshatin shqiptar. Kjo shpjegohet, së pari,
me shpopullimin. Së dyti, me parcelizimin
ekstrem. Mjafton të përmendim faktin se
ekonomitë bujqësore, në zbatim të ligjit
7501, u bënë “shtatëqind copash”. Mad-
je jo vetëm në kuptimin figurativ, por real
të fjalës. Numri i parcelave është mesatar-
isht më i madh se numri i familjeve (një
familje ka tokë të copëtuar në dy-tri par-
cela, për shkak të kompensimeve të bëra e
që lidhen me cilësinë, afërsinë apo largës-
inë nga tregu etj.). Së treti, këto parcela
përgjithësisht nuk prodhojnë për treg.
Pra, jo vetëm kooperimi apo njëfarë
rikolektivizimi vullnetar i pronës duket
i largët, por edhe kolektivizimi (tradi-
cional) i punës është bërë pa objekt,
gat-gati i pamundur. Gjallërimi i pro-
dhimit në fshat është një premisë për
gjallërimin e komunitarizmit.

Në qendrat urbane, organizimi ko-
munitar ka të tjera vështirësi ose sfida.
Sondazhet tregojnë se njerëzit, sidomos
banorët e pallateve të reja në Tiranë,
përgjithësisht nuk i njohin fqinjët e tyre
ose kanë krijuar me ta lidhje më shumë
konfliktuale. Sidomos atje ku ka ashen-
sorë ndodh që të dalësh nga shtëpia pa
i thënë askujt mirëmëngjesi. Hapësirat
publike janë zënë, kolektivat e mëdha
të punës janë bërë “të vogla”, ku domi-
non biznesi familjar, joinstitucional.
Sidoqoftë, në qytetet e mëdha e të vog-
la, sikurse në fshatra, janë krijuar disa
modele të organizimit komunitar, që mer-
itojnë të njihen e të përgjithësohen.
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E rëndësishme është të besojmë se,
më në fund jemi, në demokraci, pavarë-
sisht se në cilën shkallë të saj. Dhe në
demokraci, nëse shprehemi me gjuhën e
Tokëvilit, këtij teoricieni të komunita-
rizmit në demokraci, “lirohen prangat sho-
qërore dhe forcohen lidhjet natyrore”. Pra,
prangat shoqërore të lidhura me sistemin
e kaluar nuk i kemi më. Objektivisht janë

krijuar kushtet e organizimit komunitar.
Por, gjithsesi, kanë mbetur barrierat e
mentalitetit, të individualizmit, ato që lid-
hen me vullnetin dhe gatishmërinë për
angazhim, ato të kulturës qytetare etj.
Prandaj na duhet të vihemi në kërkim të
rrugëve dhe formave të organizimit ko-
munitar apo, thënë ndryshe, të vetadmin-
istrimit demokratik.
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Instituti i Sociologjisë (IS) me anë të
konferencës “Çështje dhe modele të
organizimit komunitar” po bëhet “fl-

amurmbajtësi” i komunitarizmit në Sh-
qipëri. Në këtë artikull do të përpiqemi
të argumentojmë pse sociologjia, ose
më saktë ajo shkollë sociologjike që ba-
zohet mbi idetë e Emil Dyrkaimit
[Emile Durkheim], themeluesi dhe
pagëzuesi i  sociologjisë,  është e
mirëpozicionuar për të zhvilluar teor-
inë dhe praktikën e komunitarizmit në
kushtet e sotme të Shqipërisë. Argu-
mentin tonë do ta zhvillojnë të ndarë
në disa pjesë tematike. Së pari, do të
trajtojmë idetë kryesore të komunita-

rizmit, që u zhvillua si një kritikë teor-
ike ndaj liberalizmit. Së dyti, do të sho-
him se si Dyrkaimi me idetë e tij reali-
zon atë që një studiues e ka quajtur “një
mbrojtje komunitariste e liberalizmit”
(Cladis, 1992). Së fundi, parashtrojmë disa
ide mbi rolin që mund të luajë sociologjia
në përgjithësi dhe IS në veçanti, në zhvil-
limin e një shoqërie liberale më të drejt-
peshuar, ku të drejtat e njeriut shoqëro-
hen me përgjegjësitë e qytetarit.

Idetë komunitariste

Teoritë dhe praktikat komunitariste
u zhvilluan në vitet 1980-1990, sidomos
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DHE “ZGJI(E)DHJA” E DYRKAIMIT
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Në fund të fundit, bashkësia e vetme që shumica e komunitaristëve njohin realisht është
ky bashkim liberal i bashkimeve; ata mundin vetëm që ndonjëherë të përforcojnë kapacitetet e

tij asociuese. Përforcimi është vetëm i përkohshëm, sepse kapaciteti për çasocim është gjithashtu i
përbrendësuar dhe shumë i vlerësuar. Për këtë arsye, kritika komunitariste është e dënuar –

ndoshta ky nuk është një fat dhe aq i tmerrshëm – që të përsëritet përjetësisht.
Majkëll Valzer (Walzer, 1990: 22)
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në SHBA, por edhe në Europën Perëndi-
more, si kritika ndaj teorive liberale dhe
si reagime ndaj problemeve të shoqërive
të zhvilluara liberale. Ka shumë variante
të komunitarizmit (shih p.sh. Etzioni,
1995; Tam, 1998), por së bashku kanë
në qendër dy tema kryesore: kundërin-
dividualizmin dhe bashkësinë (komuni-
tetin). Sipas Nensi Frejzërit, kritika ko-
munistariste ndaj individualizmit mund
të analizohet sipas tri  tezave: on-
tologjike, etike dhe metodologjike
(Fraser, 1999: 21-23). Teza ontologjike
thotë se nuk është e vërtetë që në botë
ka veçse individë. Liberalët në konstruk-
tet e tyre teorike nisen nga koncepti i
njeriut në gjendjen e natyrës, d.m.th.
‘individi i pangarkuar’ (ang. unencum-
bered self) me lidhje sociale. Një kon-
ceptim i tillë i individit ka për pasojë
pamundësinë e tij për të qenë pjesë e
një bashkësie të lidhjeve morale. Me fjalë
të tjera, një individ i pangarkuar nuk
mund të jetë pjesë e bashkësive kon-
stituese, sepse ai gjithmonë mban një
distancë prej bashkësive ku merr pjesë
dhe këto të fundit nuk e prekin thelbin
e tij si individ (Sandel, 1992: 19).

Teza etike thotë që individi si i tillë
nuk mund të jetë në qendër të vlerave, por
duhet zëvendësuar prej individit social dhe
bashkësisë. Rrjedhojë e kësaj teze është fak-
ti që tregu nuk mund të jetë një vlerë në
vetvete, por duhet vlerësuar sipas shërbim-
it që u sjell bashkësive të ndryshme. Ko-
munitaristët besojnë se bashkësia duhet të
ketë po atë vlerë sa edhe individi.

Sipas tezës metodologjike, etika dhe
politika nuk mund të mbështeten thjesht
në deduktimet e parimeve universale, por
në radhë të parë në mënyrat e jetesës së
grupeve, bashkësive dhe shoqërive reale.
Një rrjedhojë e tezës metodologjikë është
se kuptimi i lirisë, vlera parësore e liber-
alëve, ndodhet në traditat dhe mënyrat
konkrete të jetesës së shoqërive. E thënë
ndryshe, liria është institucionale dhe jo

individuale. Një mendimtar komunitarist,
Çarls Tejlor, thotë:

Individi i lirë apo aktori moral autonom
mund ta arrijë dhe ruajë identitetin e tij në
një tip të caktuar kulture… Mirëpo, [tipare
dhe veprimtaritë kulturore] nuk vijnë në jetë
spontanisht në secilin çast pasues. Ato ço-
hen përpara me anë të institucioneve dhe
shoqatave, të cilat kërkojnë qëndrueshmëri
dhe vazhdimësi dhe shpesh edhe mbështetje
prej shoqërisë si të tërë – gati gjithmonë njo-
hjen morale të rëndësisë së tyre dhe shpesh
edhe mbështetje të konsiderueshme materi-
ale (Taylor 1992: 44-5).

Tema e dytë komunitariste është ajo
e bashkësisë, që nuk duhet kuptuar si një
grumbull i thjeshtë individësh, por si një
njësi normative. Kjo do të thotë se indi-
vidët që marrin pjesë në to ndajnë të njëj-
tin këndvështrim moral. Bashkësitë janë
të shumëllojshme: familja, lagjja, shkolla,
universiteti, kisha/xhamia, firma, e deri te
shoqëria, shteti, kombi apo edhe njerëzi-
mi. Prej këndej rrjedh se, nëse stemë e lib-
eralëve janë të drejtat e njeriut, ajo e ko-
munitaristëve është e mira e përbashkët.
E mirë e përbashkët do të thotë detyrime
të caktuara për anëtarët e bashkësisë. Lib-
eralët bashkësitë shpesh i shohin si sh-
typëse të individualitetit, mirëpo komu-
nitaristët e kundërshtojnë një shikim të
tillë, çka buron prej veçimit që liberalët i
bëjnë individit prej shoqërisë. Nëse e pra-
nojmë se të gjithë individët janë “individë
socialë”, atëherë zëri moral i bashkësisë
nuk u flet nga jashtë, por nga brenda tyre.

Bashkësitë nuk janë shtypëse të indi-
vidualizmit, por ushqyes të tij. Ato i
ofrojnë individit mundësitë e pjesëmarrjes
dhe e mbrojnë nga tirania e shtetit. Poli-
tikat komunistariste jo më kot përqendro-
hen te bashkësi si shkolla, apo lagjja, në
mënyrë që ta sjellin vendimmarrjen sa më
pranë njerëzve, që edhe këta të ndihen
përgjegjës për veprimet e tyre. Për këtë
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arsye komunitarizmi ishte edhe vizioni i
disidentëve përballë regjimeve shtypëse në
Europën Lindore gjatë Luftës së Ftohtë.
Vaslav Haveli në atë kohë shkruante:

Njeriu duhet të jetë prerja e të gjitha struk-
turave, përfshirë atë ekonomike dhe jo të
pritet sipas këtyre strukturave. Gjëja më e
rëndësishme është që të mos na humbasin
nga sytë lidhjet vetjake – d.m.th. mar-
rëdhëniet e njeriut me kolegët në punë,
midis vartësve dhe eprorëve, midis njeriut
dhe punës që bën dhe pasojave të saj, e
kështu me radhë (Havel 1990: 13).

Prandaj qëllimi i komunitaristëve ësh-
të shndërrimi i aspekteve sociale dhe poli-
tike të jetesës në bashkësi në atë mënyrë që
çdo njeri të “marrë pjesë me përgjegjësi si
qytetar i barabartë për t’u dhënë trajtë ven-
dimeve që ndikojnë tek ata” (Tam, 1998:
26). Për të dhënë një shembull, një sipër-
marrje komunitariste nuk do të kujdesej
vetëm për fitimin e vet, por do të punonte
duke pasur parasysh se ndihmesë në fitimet
e saj japin shumë palë: investuesit, furni-
zuesit, punëtorët dhe klientët dhe se
mbarëvajtja e sipërmarrjes realizohet vetëm
me anë të ndihmës së tyre (po aty: 175).
Për të dhënë një shembull se sa larg jemi ne
në Shqipëri prej këtij modeli, na mjafton të
kujtojmë se menjëherë pas shpërthimit të
fabrikës së çmontimit të municioneve në
Gërdec, që shkaktoi veç viktimave njerëzore
edhe dëmtime të godinave, çmimet e ma-
terialeve të ndërtimit prej sipërmarrësve pri-
vatë të zonës shënuan rritje të madhe. Po të
kishte qenë më e zhvilluar ndjenja e bash-
kësisë dhe e solidaritetit në fatkeqësi duhej
të kishte ndodhur e kundërta (sigurisht që
pati edhe shembuj të solidaritetit njerëzor,
që nga radhët e gjata për të dhuruar gjak e
deri te dhurimet materiale, por me këtë
shembull duam të nxjerrim në pah idenë
që për komunitaristët tregu dhe fitimi vet-
jak nuk është i ndarë nga përgjegjësia për të
tjerët). Për rrjedhojë, një politikë komuni-

tariste orientohet për nga vlerat, kuptimet
dhe qëllimet e përbashkëta, për nga pjesë-
marrja qytetare dhe për nga detyrimi që
politika t’u shërbejë qytetarëve në jetën e
tyre të përditshme dhe të bëhet e prekshme
për ta (Fraser, 1999: 41-42). Ajo për të cilën
komunitaristët shqetësohen më shumë është
se në një shoqëri liberale ekziston liria për
të braktisur bashkësitë ose për të qenë një
anëtar pasiv i tyre, pra të përfitosh prej të
mirave që të siguron anëtarësia në to, por
duke mos marrë pjesë, duke mos dhënë ndi-
hmesë ose duke mos sakrifikuar asgjë për
to. Komunitaristët amerikanë e quajnë këtë
problem “free-rider”, që në shqip mund ta
përshtatim si udhëtim me autobus pa bi-
letë. Pra burimet dhe përkrahja e një bash-
kësie shfrytëzohen nga individi për aq sa i
leverdis atij dhe më pas ai e braktis atë,
sikurse zbresim nga një autobus pasi kemi
arritur aty ku dëshirojmë. Le të japim një
shembull tjetër, po aq të rëndomtë, por më
shqetësues: dukuria “free-rider” ndodh në
një nga pallatet e reja shumëkatëshe të Ti-
ranës, në të cilin banorët së bashku marrin
vendim për të blerë një motopompë, por
banorët e katit të parë refuzojnë të pagua-
jnë pjesën e tyre duke u justifikuar që atyre
u vjen uji në çezmat e apartamenteve. Mo-
topompa vendoset, sepse është e domos-
doshme për katet e sipërme, por edhe ban-
orët e katit të parë përfitojnë nga rritja e
presionin dhe vëllimit të ujit. Kështu ata
shfrytëzojnë një investim të bashkësisë së
pallatit, por pa dhënë kontributin që u
takon. Ideali komunitarist i shoqërisë së
përsosur është një shoqëri pa “free-rider”
(Walzer, 1990: 16).

Mbrojtja komunitariste e liberalizmit

Sociologjia e Dyrkaimit përbën një
nga përgjigjet teorike që u janë dhënë zh-
vendosjeve të modernitetit. Ai ishte thellë-
sisht i ndikuar nga kushtet sociale dhe
politike në Francën e pasrevolucionit.
Ndërkohë që shoqëria liberale e premtuar



   54 Kritika komunitariste ndaj liberalizmit dhe “zgji(e)dhja” e Dyrkaimit

nga revolucioni nuk ishte plotësuar ende,
Dyrkaimi nuk e besonte se Franca mund
të kthehej në epokën para revolucionit.
Problemi themelor që ai trajtoi ishte nëse
përballë egoizmit të individëve që duken
sikur janë të çliruar prej lidhjeve dhe detyr-
imeve sociale dhe se ndjekin interesa, pa-
sione apo instinkte vetjake, a është e mun-
dur ekzistenca e shoqërisë? E njëjta pyetje
e formuluar paksa ndryshe: a janë vërtet
individët me veprimet e tyre gjenerues të
shoqërisë, apo ka diçka më tepër, detyruese
në atë që e quajmë shoqëri? Dihet përgjigj-
ja e Dyrkaimit: objektet sociale kanë një
jetë të tyren, së jashtmi prej individëve dhe
detyrues ndaj këtyre. Besimet dhe ndjen-
jat e përbashkëta të anëtarëve të një sho-
qërie formojnë një rend moral, që është
baza e solidaritetit midis tyre. Pra nuk
bëhet fjalë që individi të konceptualizo-
het si i ndarë prej shoqërisë dhe paraprijës
i saj. Nëse do të ishte kështu, shoqëria
duhej të kishte detyrime ndaj individëve
dhe duhej organizuar sipas nevojave të tij.
Për Dyrkaimin, individi është gjithmonë
social dhe si i tillë është i detyruar t’u
përmbahet normave shoqërore.

Nëse është kështu, a mund të thuhet
se në kohën tonë të modernizimit të vrul-
lshëm të aspekteve të jetës, individi është
më pak i lidhur me bashkësitë, më i pa-
varur prej tyre, gjë që për disa përbën
emancipim, por për të tjerë një problem?
Përgjigjja e Dyrkaimit është gjeniale dhe
mbetet aktuale: nuk kemi të bëjmë me një
çlirim të individit prej lidhjeve sociale, por
me një shndërrim të natyrës së këtyre
lidhjeve. Ai këtë e shpreh me anë të ter-
mave “solidaritet mekanik” dhe “solidar-
itet organik”. Në shoqëritë primitive, ku
ndarja e punës është e shkallës së ulët,
njerëzit janë më të ngjashëm dhe solidari-
teti është mekanik, sepse shprehet në
adhurimin e miteve, besimeve, zakoneve
të përbashkëta, pa një përdorim të gjerë
të arsyes. Dyrkaimi thekson se “çfarë i
bashkon njerëzit janë shkaqe mekanike

dhe fuqi impulsive, si afërsia e gjakut, lidh-
ja me të njëjtin vend, adhurimi i
paraardhësve, përbashkësia e shprehive etj.
Vetëm atëherë kur grupi formohet mbi
këto baza është i mundur bashkëpunimi”
(cituar nga Smith, 1983: 29). Me rritjen
e dendësisë së popullsisë dhe me rritjen e
specializimit të proceseve të punës, indi-
vidët bëhen gjithmonë e më të dallueshëm
nga njëri-tjetri. Megjithatë, solidariteti
shoqëror nuk shpërbëhet, ai shndërrohet
në solidaritet organik, sepse individët janë
të ndërvarur për të plotësuar nevojat e
tyre. Këtë solidaritet të ndërvarësisë Dyr-
kaimi e quan organik, sipas analogjisë me
trupin, ku çdo organ kryen një funksion
të vetin dhe i shërben gjallimit të së tërës.
Pra, në mënyrë paradoksale, në shoqërinë
primitive, njeriu është i ngjashëm me të
tjerët, por i vetëmjaftueshëm në një masë
të madhe, kurse në shoqëritë moderne
njerëzit janë më të ndryshëm, në dukje të
pavarur, por në realitet më të ndërvarur
prej njëri-tjetrit. Njeriut të lashtësisë i
mjaftonin pak vegla dhe puna e tij për të
mbijetuar, ndërsa njeriu i sotëm në
metropol është i varur prej një shumësi
shërbimesh, sepse vetëm me profesionin
që ka nuk mund të mbijetojë i vetëm. Në
shoqëritë moderne solidariteti gjithmonë
e më shumë bazohet mbi arsye e llogaritje
të interesave individuale sesa mbi emo-
cione. Kjo nuk do të thotë se solidariteti
mekanik zhduket krejt në shoqëritë mod-
erne, sepse njerëzit vazhdojnë të kenë
nevojë për ndjenjën e përkatësisë që ush-
qejnë komunitetet e vogla, si familja dhe
farefisi, por edhe për emocionet kolektive
që ndeshen në dukuri më të përgjithshme
sociale, si adhurimi fetar apo nacionalizmi.

Si mund të shpjegohet individual-
izmi që ndeshet në shoqëritë moderne? A
është ai pozitiv apo negativ për shoqërinë?
Pyetje të tilla debatohen edhe sot, por
rrallë përmendet përgjigjja që Dyrkaimi
ka dhënë vite më parë: në shoqërinë mod-
erne përmbajtja e moralit është individu-
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alizmi. Individualizmi moral në shoqëritë
moderne ka po atë natyrë të shenjtë që
feja ka në shoqëritë primitive. Me fjalët e
Dyrkaimit, individualizmi është “një fe,
në të cilën njeriu është njëherazi edhe be-
simtar, edhe zot” (Durkheim, 1986: 81).
Pra, individualizmi është një dukuri sho-
qërore dhe rezultat i proceseve historike,
në fillim në Europën Perëndimore dhe
SHBA dhe më pas i përhapur edhe në pjesë
të tjera të botës. Individualizmi moral nuk
është i njëjtë me egoizmin. Egoizmi është
pjesë e natyrës njerëzore, e dëshirave vet-
jake të çdo njeriu. Pa kontrollin moral të
vetë individit dhe të institucioneve sociale,
egoizmi krijon anominë, që në termi-
nologjinë e Dyrkaimit shënjon gjendjen
e mungesës së rregullave. Sigurisht që një
shoqëri anomike nuk ekziston, sepse në
kushtet e anomisë së plotë, shoqëria si e
tillë do të ishte e pamundur. Megjithatë
ka periudha ku një pjesë e rregullave so-
ciale e humbasin ndikimin e tyre tek indi-
vidët, të cilët, ngaqë nuk kanë udhëzime
morale, ndjekin prirjet egoiste. Zgjidhja
që propozon Dyrkaimi për të shmangur
anominë është institucionalizimi i indi-
vidualizmit moral në të gjitha sferat e jetës.

Shteti luan një rol të rëndësishëm për
forcimin e solidaritetit në shoqërinë mod-
erne, sepse ai është i lidhur me rritjen e
shkallës së ndarjes së punës. Dyrkaimi e
shikon shtetin si organ të mendimit so-
cial. Shteti është si sistemi nervor për or-
ganizmin, kurse sistemi muskulor është
administratë e tij (Durkheim, 1986: 41).
Në kohën kur individi shfaqet si i mëvet-
shëm prej bashkësive të tjera, shteti është
i detyruar të marrë përsipër rolet që më
parë luanin këto bashkësi: “nga çasti kur
shoqëritë politike kanë arritur një nivel të
caktuar të ndërlikimit, ato nuk mund të
veprojnë si kolektiva pa ndërhyrjen e sh-
tetit” (po aty: 45). Mirëpo, sërish ka vend
për bashkësitë, sepse kur shteti i zëvendë-
son plotësisht ato, kthehet në tirani. Mirë-
po, që këto bashkësi të luajnë rolin e

mbrojtësit të individit prej tiranisë, du-
het që ato të veprojnë në parim me mora-
lin e shoqërisë moderne: individualizmin.
Këtu mendimi i Dyrkaimit mund të
shfrytëzohet për të mbështetur komuni-
taristët, të cilët dëshirojnë bashkësi të
drejtpeshuara, që ushqejnë të drejtat e in-
dividit me përgjegjësitë dhe detyrimet që
burojnë prej këtyre të drejtave.

Dyrkaimi është mbështetës i teorisë së
demokracisë substanciale, sepse, sipas tij,
demokracia varet prej krijimit të një mar-
rëdhënieje morale midis individit dhe sh-
tetit. Demokracia nuk përmban vetëm rreg-
ulla formale të marrjes dhe administrimit
të pushtetit, ajo duhet të bazohet në vlera
morale që janë të përbashkëta për anëtarët e
shoqërisë dhe demokracia duhet t’i shërbe-
jë krijimit të një qytetarie të ndërgjegjshme
dhe veprimtare. Një shoqëri demokratike
dallohet nga një jodemokratike, nëse e para
është e orientuar ndaj individit të lirë dhe
pluralizmit social dhe nëse shteti i zbaton
këto vlera në të gjithë strukturën sociale
(Prager, 1981: 920, 937).

Komunitarizmi në shoqërinë shqiptare

Jemi mbledhur në këtë konferencë për
të vlerësuar zbatimin në shoqërinë sh-
qiptare (në Shqipëri, Kosovë, trojet e tjera
etnike në Ballkan dhe diasporë) të ideve
dhe praktikave komunitariste. Këto të fun-
dit nuk duhen parë si qëllim në vetvete,
por si një bagazh teorik e praktik për
ndërtimin e një shoqërie të shëndoshë lib-
erale, ku individualizmi është i rrënjosur
në institucione shtetërore dhe kontrollo-
het, por pa u mbytur prej bashkësive dytë-
sore. Me fjalë të tjera, kërkojmë t’i afrohe-
mi drejtpeshimit të të drejtave individu-
ale me përgjegjësitë qytetare.

Ku gjendemi tani? Vijmë nga një sho-
qëri kolektive, ku individi ishte i supo-
zuar t’i shërbente bashkësisë dhe t’ia nën-
shtronte interesat e tij familjes, farefisnisë,
rrethit shoqëror, më së fundi Partisë dhe
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Atdheut. Praktikisht ai pak gjëra kishte të
tijat, shumëçka ishin të bashkësisë: shtë-
pia ku jetonte, ndërmarrja apo copa e tokës
ku punonte, transporti, shkolla etj.
Varfëria dhe mungesat materiale të pjesës
më të madhe të shqiptarëve gjatë komu-
nizmit, bënë që tek ai të zhvilloheshin af-
tësitë e mbijetesës. Aftësitë e mbijetesës
shqiptarët i vunë në shërbim të bashkë-
sive më të ngushta, atyre të gjakut dhe të
prejardhjes: familja bërthamë, familja e
gjerë, farefisnia dhe krahinorizmi, në dëm
të lidhjeve qytetare të bazuara në barazinë
e dinjitetit dhe të të drejtave individuale.
Shteti trajtohet me frikë dhe me mosbe-
sim, së bashku me të gjitha hallkat e tij në
vendin e punës apo në lagje e fshatra.

Në këtë mënyrë shndërrimet e fillim-
viteve 1990 e gjetën shoqërinë shqiptare me
një shkallë të ulët të mirëbesimit qytetar,
përtej atij familjar, ndërkohë që roli i sh-
tetit ishte dobësuar mjaft, si prej tërheqjes
së tij nga drejtimi i ekonomisë, po ashtu
edhe prej paaftësisë së administratës për të
kontrolluar proceset e vrullshme sociale që
i kishin dalë jashtë kontrollit, si p.sh. imi-
grimi i brendshëm dhe emigrimi i jashtëm.
Nisi “kapja e shtetit” nga interesat private,
madje kriminale. Gjendemi në një shoqëri
ku shteti ligjor ka një pozitë ende të paven-
dosur. Të drejtat e njeriut janë shpallur pa-
rimet kryesore të funksionimit të tij, por që
anashkalohen në praktikë. Korruptimi ësh-
të shumë i përhapur, çka flet se interesat
private mbizotërojnë mbi ato publike. Që
të drejtat e njeriut nuk zbatohen, mjafton
të shihet roli i grave në shoqërinë tonë, që
në shumë drejtime është ende poshtë stan-
dardeve të vendosura në kohën e komu-
nizmit. Shoqëria civile (jo thjesht bashkë-
sia e OJF-ve, por tërësia e marrëdhënieve
njerëzore, përfshirë ato prodhuese dhe kon-
sumuese, jashtë politikës së mirëfilltë) kar-
akterizohet nga mbizotërimi i egoizmit in-
dividual. Motoja e tij është gjoja liberalizmi:
“jam i lirë të bëj ç’të dua”, “ dua të jetoj
jetën time siç di vetë”, “bëj ashtu si di, de-

risa nuk më thotë gjë kush”, “s’kam çfarë i
jap vendit tim, kur ai nuk më jep asgjë” etj.
Bashkësitë tradicionale po mundohen të
ruajnë kontrollin mbi anëtarët e tyre dhe
në kushtet e rrënimit të moralit tradicional
bëhen gjenerues të metodave mesjetare të
“rivendosjes” së moralit: vrasja e vajzave nga
prindërit për të shpëtuar faqen e bardhë apo
gjakmarrja kanunore për të vënë në vend
padrejtësinë. Ndodhemi në anominë që
përshkruan Dyrkaimi.

Çfarë duhet të bëjmë? Detyra jonë është
e vështirë. Në njërin krah nuk mund të
mbrohen a priori bashkësitë tradicionale,
përfshirë familjen. Nuk mund të mbrosh
një familje patriarkale si vlerë, për sa kohë
që gruaja rrihet apo shfrytëzohet brenda saj.
Pra, kemi nevojë që, siç shprehet komuni-
taristi Ecioni (Etzioni), të shpëtojmë famil-
jen pa lënduar të drejtat e grave (shih Kiç-
mari, 2004: 45-46). Po kështu, lavdërimi i
traditave komunitare në të drejtën zakonore
shqiptare nuk vlen shumë për ndërtimin e
një shoqërie të sotme liberale në Shqipëri
(Pëllumbi, 2008: 310), që nënkupton çlir-
imin pikërisht të individit prej robërimit të
fisit, që mund ta detyrojë atë të marrë apo
të japë jetën në emër të gjakmarrjes. Pra,
ndihmesën tonë mund ta japim për
forcimin institucional të shoqërisë liberale
dhe për riformimin e bashkësive shqiptare
që të kenë në bazë të tyre individualizmin
moral dhe jo nënshtrimin e individit. Në
njëfarë kuptimi, përpara nesh sot ndodhet
çështja që trajtoi edhe Dyrkaimi dhe që e
kanë rimarrë komunitaristët: integrimi i
individit në bashkësitë e shoqërisë liberale.
Sociologëve dhe praktikuesve socialë për
këtë u duhet të studiojnë lidhjet sociale në
shndërrimet e fazës së tanishme të moder-
nitetit në Shqipëri. Objekt i hulumtimit
duhet të jenë bashkësitë, që nga familja e
deri tek ato më të mëdhatë. Prej Majkëll
Valzerit mësojmë se shndërrime rrënjësore
janë karakteristike, në një kontekst ndry-
she nga i yni, edhe për shoqërinë ameri-
kane. Së pari, lëvizshmëria gjeografike.
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Valzeri vëren se amerikanët kanë një lëvizsh-
mëri të lartë gjeografike brenda vendit, gjë
që bën të humbasin lidhjet me bashkësitë e
tyre, që, në këtë mënyrë, bëhen më pak të
qëndrueshme (Walzer, 1990: 11). So-
ciologët shqiptarë duhet të përqendrohen
në lëvizjet e popullsisë si brenda dhe jashtë
vendit dhe ndikimin e tyre te bashkësitë.
Së dyti, lëvizshmëria sociale. Valzeri vëren
se amerikanët mund të trashëgojnë shumë
gjëra nga prindërit, por jetesa e brezave të
rinj ndryshon aq sa për t’u dhënë njohuritë
dhe besimet e përcjella me një status të pasig-
urt (po aty: 11-12). Po kështu, në Shqipëri
është vënë shpesh në dukje se brezi i ri i
formuar në periudhën paskomuniste ka një
largësi shumë të madhe në mendësi dhe sjell-
je prej atij të prindërve dhe, rrjedhimisht,
vlerësimet e tyre për familjen e bashkësitë e
tjera nuk janë ato që kanë prindërit e tyre.
Së treti, lëvizshmëria martesore. Valzeri
thotë se përqindjet e ndarjeve, divorceve dhe
të rimartesave janë më të lartat në SHBA se
në çdo shoqëri tjetër (po aty: 12).
Megjithëse nuk mund të themi se kemi ar-
ritur shifrat e Amerikës në këtë drejtim,
prapëseprapë dukuri të tilla, dikur të rralla,
po bëhen të zakonshme dhe gjithmonë e
më të pranueshme për moralin shqiptar. Në
këtë prizëm duhet parë edhe natyra e famil-
jes së sotme shqiptare. Duke e zhveshur prej
mitizimeve, duhet të studiojmë realisht af-
tësinë e familjes shqiptare për të rritur indi-
vidë të përgjegjshëm për shoqërinë liberale.
Së katërti, sjellja politike. Valzeri vëren se
në shoqërinë amerikane po ndryshon be-

snikëria politike dhe pjesëmarrja e qyteta-
rëve në parti politike, klube, lëvizje etj., gjë
që ka sjellë ndryshime në natyrën e bashkë-
sive, sidomos ato vendore (po aty). Gjith-
ashtu sjellja politike e qytetarëve në sho-
qërinë shqiptare po ndryshon, jo vetëm po
ta krahasojmë me periudhën komuniste,
por edhe brenda periudhës së pluralizmit
dhe kjo gjë patjetër që lidhen me ndryshimet
në lidhjet sociale dhe natyrën e bashkësive.
Vëzhgimeve të Valzerit mund t’u shtojmë
edhe një tjetër, globalizimin. Sidomos për
një vend deri vonë thuajse krejt të veçuar
ndaj rrjedhave botërore, hyrja në ekonom-
inë botërore dhe, ndoshta më e rëndë-
sishme, përfshirja në rrjetet e komunikimit
e të medias globale, ka sjellë ndryshime
rrënjësore të mendësive dhe të përfytyr-
imit që ne kemi për bashkësitë, që nga
familja e deri te kombi dhe lindjen e bash-
kësive virtuale të shqiptarëve. Prandaj, si
përfundim, mendojmë se duhet ndjekur
shembulli i Dyrkaimit për të punuar me
metoda shkencore për trupëzimin e indi-
vidualizmit moral në shoqërinë e sotme
shqiptare. Zgjidhja e tij e dilemës shoqëria
apo individi duhet të jetë edhe zgjedhja
jonë si Institut i Sociologjisë. Idetë ko-
munitariste janë të dobishme në këtë
kuadër vetëm nëse mbajmë parasysh se
bashkësitë nuk janë streha dhe aq të sigurta
e të qëndrueshme, sepse edhe ato gjenden
nën trysninë e ndryshimit. Dhe ndryshi-
mi është një tjetër fjalë për modernitetin,
që nënkupton pranimin e ndryshimit si
pjesë të jetës, pra edhe të bashkësive.
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Hyrje: Përkufizimi i terminologjisë

Në kumtesën time zgjodha fjalën ko-
munitet dhe jo komunitarizëm, pasi kjo e
dyta, pra komunitarizmi, më vjen me kup-
timin e një lëvizjeje që kërkon argumente
sociale gjithfarësh për të ngjallë apo ring-
jallë “ndjesitë e bjerruna” të përbashkësisë
në shoqërinë e sotme egocentriste (në
vendet e zhvilluara perëndimore e më
gjerë) apo për të kompensuar sadopak
individualizmin ekstremist të grupimeve
të vendeve të tjera, të ashtuquajtura
vende në zhvillim, ku lufta për mbijetesë
është më tepër instinktive sesa një argu-
ment teorik që pranon të shpjegohet me
terminologjinë bashkëkohore të duku-
rive të sotme sociale.

Kjo zgjedhje për termat më erdhi kur

u njoha me teoritë komunitariste të so-
ciologut amerikan Amitai Etzion, i cili
shpjegon se komunitarizmi është një
lëvizje e re, afërsisht e dy dekadave të
fundit të shekullit që lamë pas. Komu-
nitarizmi lindi pikërisht në vendet e zh-
villuara si SHBA (por edhe në Europën
Perëndimore e më gjerë), ku liritë e in-
dividit e tejkaluan cakun e tyre deri në
humbjen e natyrës njerëzore, ku
konkurrenca pragmatiste e pas viteve ’90
u shoqërua me kriza financiare dhe
ekonomike, me pesimizëm kulturor
etj59. Të gjitha këto i gjeni te libri i Sabri
Kiçmarit me titull “Drejtpeshimi” që anal-
izon pikëpamjet komunitariste të Etzion-
it në mënyrë shteruese60 dhe te artikulli i
Lekë Sokolit “Çështje të komunitarizmit”,
që merr përsipër të shpërfaqë komunita-

KOMUNITETI I SOTËM URBAN PËRBALLË

SFIDAVE TË PRITSHME TË GLOBALIZMIT

TONIN ÇOBANI* – KKRTSH; Instituti i Sociologjisë

Studime Sociale 2008, 2 (2): 59-63

* Tonin Çobani është anëtar themelues i Institutit të Sociologjisë dhe kryetar i
seksionit të komunikimit, kulturës dhe artit të tij. Ka botuar, veç artikujve studimorë,
edhe disa libra me problematikë socio-kulturore, si: Miti dhe antimiti fishtjan, Paralele
kulturore, Princi i përfolur Lekë Dukagjini, Variacione me fjalën komb, Fishtologji,
Pjetër Zarishti dhe krijimi i rruzullimit,  Mitet në “Lahuta e Malcisë” etj.

59 Amitai Etzion, “Die Entdeckung des Gemeinwesens”, Fischer Taschenbuch Verlag, Frnakfurt am Main,
1998, f.282. Citohet sipas Sabri Kiçmarit, vepër e cituar më poshtë, f.18.

60 Sabri Kiçmari, “Drejtpeshimi”, ShB “Koçi”, Tiranë 2003.
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rizmin, rasti i Shqipërisë, edhe përmes
një anketimi të orientuar.61

Kiçmari ka marrë pikënisje nga re-
aliteti befasues i Kosovës në prag të
2000-shit, dhjetë vjet pasi ishte larguar
për studime në Gjermani. Befasia e tij
shprehet me fjalët:

“Ajo që më bëri përshtypje ishte pikërisht
mungesa e lirisë së individit në Kosovë.”62

Dhe më tej:

“Derisa në Kosovë ka nevojë për më shumë
liri të individit, në vendet e zhvilluara, në
shoqërinë amerikane, gjermane e britani-
ke ka nevojë për rikthim drejt vlerave të
bashkësisë.”63

Unë u mundova të përngjaj një re-
alitet shqiptar në befasimin e Kiçmarit,
por nuk e pata guximin ta formuloj me
fjalë. Shkaku është se ne shqiptarët nuk
e mbajmë veten të krahasuar as me ven-
det e zhvilluara, sa të humbasim ndjes-
itë e përbashkësisë; as pranojmë të ra-
dhitemi me vendet e pazhvilluara (apo
Kosova), sa për të qenë të varur nga in-
stinkte ekzistencialiste apo të kushtëzuar
në lirinë tonë individuale për shkak të
tradicionalizmit ruaral.

Nga ana tjetër, për disa, nocioni
“komunitarizëm” është pranuar si i tillë
duke bartur edhe ngarkesat e një sho-
qërie tradicionale të hershme në kohë,
si organizimi fisnor (befasia e Kiçmarit
për realitetin e sotëm kosovar) apo të
një realiteti tradicional më të afërt në
kohë, si organizimi ynë i tipit kooper-
ativist para viteve ‘90. Për disa të tjerë,
përfshirë edhe mua, komunitarizmi ten-

ton rivlerësimin e strukturës bazë të sho-
qërisë së ardhshme, gati-gati si zëv-
endësim i një shkalle më të parë të zh-
villimit të shoqërisë urbane, si ka qenë
konsideruar ndër qytet-shtetet e antiki-
tetit komuniteti “familje”.

Në kumtesën time do të ruhen të
dy termat: “familje” si përkufizim tradi-
cional i bashkësisë bazë dhe “komunitet
urban”, si përkufizim jo antagonist me
familjen, por që shpreh njëheri edhe
njësinë bazë të shoqërisë së sotme me
kahje globaliste. Madje, komuniteti
përfshin edhe bashkësinë familjare, pa-
varësisht nëse ajo përkufizohet sot si
“kurorë religjoze”, “kurorë civile”, “mar-
tesë me kontratë”, “bashkëjetesë” apo
diçka tjetër. Këtu duhet të shtoj se fjala
“komunitet” në këtë kumtesë është një
bashkësi individësh në një mjedis të
përcaktuar ngushtësisht, një grup njerëz-
ish që organizohen në vartësi me inter-
esa të përbashkëta mjedisore, në kup-
timin jetik e kulturor të fjalës “mjedis”.
Ndërsa me “familje” vazhdojmë të kup-
tojmë atë komunitete që për mjedis të
përcaktuar ngushtësisht ka një shtëpi të
përbashkët dhe për interesa të përbashkë-
ta  ka l idhjet gj inore: burrë-grua,
prindër-fëmijë,  ku numri shumës
“prindër” nuk ka domosdoshmërisht
kuptimin e të dyve (nënë, baba) për
shkak të institucionit të divorcit apo të
rrethanave të tjera që janë bërë modë
për familjen e sotme.

Analiza: konfliktualiteti i komunitetit,
bazë te koncepti “familje”

Fakti që nocioni komunitet përfshin
edhe bashkësinë familje, do të thotë se

61 Lekë Sokoli, “Çështje të komunitarizmit”, botuar me titullin “Komunitarizmi, modelet e organizimit
komunitar dhe ndërlidhësit komunitarë” në “Ndërlidhësit komunitarë në demokracinë vendore”, Institutiti
për Demokraci e Ndërmjetësim, Tiranë 2006, fq. 119-144.

62 Sabri Kiçmari, vepër e cituar, f.5.
63 Sabri Kiçmari, vepër e cituar, f.6.
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ai, si njësi bazë e shoqërisë së sotme,
është i mbarsur me kontradiktën që gër-
ryen familjen e re në përballje me famil-
jen tradicionale. Është një kontradiktë
universale midis të resë dhe të vjetrës,
që e merr shtrirjen e kontradiktës midis
globalizmit si ide politike dhe tradicio-
nalizmit si përvojë sociale, çfarë vë në
siklet shkencën e sociologjisë, së cilës i
duhet të përcaktojë modelet e zhvillimit
të ardhshëm, pa qenë në gjendje të rraf-
shojë në kufijtë e mundshëm kontradik-
tat ekzistuese. Madje, mbarsjen kon-
tradiktore të re e ka komuniteti i sotëm
edhe për faktin se struktura e familjes,
qysh në kapërcyell të rendit skllavopro-
nar, ka ndryshuar fare pak ose aspak si
koncept bazë i shoqërisë njerëzore.

Në planin historik, konfliktualiteti
mund të analizohet me një arsyetim të
thjeshtëzuar të rendit zinxhir të sho-
qërisë. Dikur, pas familjes, si njësi pro-
gresive e bashkësisë vinte fisi, pas tij
katundi, krahina, atdheu apo kombi,
perandoria apo konfederata. Tani, pas
njësisë bazë të familjes nuk mund të ren-
ditet fisi e aq më pak katundi (lagjja,
pallati, grupallatet etj). Kjo për arsye
se fisi nuk ka mundur të ruajë mjedisin
e vet të ngushtë, si e ka ruajtur familja:
një shtëpi me a pa oborr apo një apar-
tament luksoz. Fisi, që zgjerohet bi-
ologjikisht në progresion gjeometrik,
nuk mund ta ruante ekzistencën në një
mjedis të mbyllur dhe në një territor të
kufizuar, si lagjja apo katundi. Elemente
që do të përbënin organizimet fisnore
sot janë shtrirë deri në disa kontinente.
Nga ana tjetër, pavarësisht prishjes së
rregullit zinxhir të shoqërisë tradiciona-
le - familje, fis, katund... - kemi ende
shtete, kombe, konfederata dhe aleanca
që shtrihen deri në të gjithë globin, prej
nga ka gjeneruar ideja e globalizmit.
Sfida kryesore e kësaj shoqërie në prag

të organizimit globalist është: do të
ndryshojë apo jo koncepti për komuni-
tetin bazë, familjen?

Duke iu referuar përcaktimit të Ar-
istotelit, familja përbëhet prej burrit,
gruas, fëmijës dhe skllavit.64 Pikërisht kjo
familje, sipas Aristotelit dhe në vazh-
dimësi sipas filozofëve të tjerë deri të
ditëve të sotme, është baza e rregullim-
it shtetëror apo shkalla e parë e organi-
zimit të një qeverisjeje të mirë. Madje
duket se edhe në kushtet e globalizmit
familja do të vazhdojë të mbetet njësia
bazë e shoqërisë. Por ajo çfarë mungon
sot nga përkufizimi aristotelian i famil-
jes është skllavi. Puna e skllavit në familje
(dhe komunitet) vetëm sa u është
shpërndarë anëtarëve të tjerë të komu-
nitetit familjar e më gjerë, por nuk ësh-
të zëvendësuar. A do të mundet përpa-
rimi i teknologjive ta kapërcejë këtë
fakt? A do të arrijë në fund të fundit
organizimi shtetëror i një shoqërie të
zhvilluar demokratike i epokës së prit-
shme të globalizmit të përballet realisht
me “skllavin e vjetër të familjes”, duke
garantuar maksimalisht liritë e të drejtat
e individit si pretendohet se i janë ga-
rantuar deri sot, së paku në disa vende
me demokraci të zhvilluar?

Në qoftë se sot përfytyrojmë një skl-
lav, që dikur mbahej në një familje
qytetare të antikitetit për të rritur fosh-
njën e çiftit burrë-grua, një skllav tjetër
për të argëtuar fëmijët e shtëpisë, një
tjetër për t’i stërvitur fizikisht ata, një
skllav tjetër a disa skllevër për t’i më-
suar etj, duhet të shtojmë se shoqëria e
sotme moderne e ka zëvendësuar atë staf
skllevërish familjarë me kujdestaret e
çerdheve, me edukatoret e kopshteve të
fëmijëve, me mësuesit e pedagogët e
shkollave të niveleve të ndryshme apo
me instruktorë e trajnerë gjithfarësh.
Madje, ka gjetur zgjidhje edhe shoqëri-

64 Aristotelis, Politika, Plejad, Tiranë, 2003, f.13.
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mi me transport të organizuar, që deri
tani te ne realizohet vetëm prej shkol-
lave jopublike.

Por një skllav tjetër apo staf skllevër-
ish të familjes nuk ka gjetur ende zëv-
endësim. Është fjala për atë skllav apo
staf skllevërish të familjes që bën punët
e shtëpisë, lan e pastron, gatuan e shër-
ben për familjarët e miqtë. Unë nuk
mund të pranoj zëvendësimin e skllavit
në disa familje me të ashtuquajturit ka-
zalinga, guvernante, gjellëbërës, shofer
i familjes, bodigardë privatë të shtëpisë,
qofshin edhe të paguar nga shteti etj.
Ajo çfarë është e pranuar prej ne të
gjithëve l idhet me përparësitë
teknologjike të elektroshtëpiakeve, që
janë një lehtësim i punës së “skllavit
familjar” në kohët moderne, çka do të
përmirësohen edhe më tepër në sho-
qërinë e pritshme globaliste.

Gjithsesi, në një familje të mesme
me një a dy fëmijë, prindërve u duhet
të punojnë për të siguruar një jetesë sa
më të mirë për veten e fëmijët e tyre
dhe, sapo të kthehen ashtu të lodhur,
t’u shtrohen punëve të shtëpisë: të bëjnë
pazaret, të gatuajnë, të vënë në punë ele-
ktroshtëpiaket, të llogarisin të ardhurat,
që sa më tepër t’u shtohen, aq më shumë
duhet të shpenzojnë për taksa. Me pak
fjalë, u duhet të bëjnë dyfish punën e
skllavit të Aristotelit: me punët angari
të shtëpisë së tyre, si dhe me kontrib-
utet e detyrueshme për shtetin.

Për këtë situatë, individi në komu-
nitetin familjar të sotëm bëhet më indi-
vidualist dhe humbet ndjesitë e komu-
nitarizmit apo, siç e quajtëm në krye të
kësaj kumtese, ndjesitë e përbashkësisë.
Arsye dhe pasojë e kësaj nuk është vetëm
indiferenca e justifikuar ndaj tjetrit apo
konkurrenca e detyrueshme e individit

me individ, e familjes me familje. In-
diferencë dhe moskomunikim reflekto-
het edhe brenda familjes si komunitet
bazë për shoqërinë e sotme me orien-
tim glabalist, çka vihet re në divorcet e
shtuara të familjeve më të reja me fëm-
ijë a pa fëmijë. Përherë e më shumë, ky
fenomen po karakterizon edhe komu-
nitetin urban të shoqërisë së sotme sh-
qiptare, madje, duke shtuar: tanimë ka
marrë një vrull të pandalshëm.

Përmbyllje: skllavi i humbur
i Aristotelit

Sociologët e sotëm të lëvizjes ko-
munitariste propozojnë një rrugë të
artë, të ashtuquajtur të tretë, as social-
iste e as kapitaliste (Etzion dhe Antho-
ny Giddens), për të ringjallë ndjenjën e
përbashkësisë në kushtet e një shoqërie
qytetare të zhvilluar demokratike. Ata i
referohen komunitetit bazë të shoqërisë
që mbetet gjithnjë familja. Propozojnë
projekte edukimi moral në “familje ko-
munitare” (Etzion), u referohen ter-
mave të etikës tradicionale, si morali
famil jar apo “rinovimi moral pa
puritanizëm”(Etzion), hartojnë pro-
grame për rolin që duhet të luajë shteti,
duke kërkuar paketë ligjesh në mbrojtje
të komunitarizmit, mbështetur edhe në
parimin e “subsidiaritetit” (J. S. Mill,
Alexis de Tocqueville), që në themel ka
detyrimet materiale e më gjerë të grupit
ndaj individit, të shtetit ndaj familjes,
si ndodh në Ligjin Federal të Gjerman-
isë.65 Por nga ndonjë sociolog, si Michael
Walzer, asistenca shkon deri te një barazi
e diskutueshme66 për shkak se të kujton
idetë utopiste të tipit “secil i  sipas
mundësisë,  seci l it  s ipas nevojës”.
Ndoshta, dritarja që kjo kumtesë pro-

65 Sabri Kiçmari, vepër e cituar, f.127.
66 Michael Walzer, “Sphären der Gerchtigkeit. Ein Plädoyer fur pluralität und Gleicheit”, Campus Verlag,

frnakfurt\New York, 1994, 133. Citohet sipas Sabri Kiçmarit, vepër e cituar, f.49.
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pozon të mbahet hapur është metafora
e pyetjes: ç’u bë “skllavi i familjes”, që
Aristoteli e ka regjistruar si pjesëtar të
komunitetit “familje”?

Ka dy mijë e kusur vjet që anash-
kalimi i “skllavit të Aristotelit” ka kri-
juar një moral të rremë për familjen ur-
bane, që në kohën e sotme paraglobal-
iste pretendon se do të garantojë har-
monizimin e lirive dhe të të drejtave të
individit me natyrën e tij humane të
përbashkësisë në një shoqëri të zhvillu-
ar demokratike. Sociologët nuk mund
të vazhdojnë të bëjnë demagogji duke e
injoruar atë edhe në fillimshekullin e
tretë. Ndoshta, ata duhet të propozo-
jnë një komunitet bazë të ri që të mos
përfshijë familjen, siç propozonte në
kohën e vet Platoni për njerëzit që do

të zgjidheshin në krye të administratës
së qytet-shteteve të një demokracie ide-
ale.67 Përndryshe çdo zgjidhje teorike
apo çdo program i paraqitur për të forc-
uar ndjenjat humane të përbashkësisë
duhet t’i referohet njësisë bazë të ko-
munitetit, familjes, ku thelbi i lirisë së
individit realizohet më së pari (dhe së
fundi). Prandaj merr vlerë reale çdo ide
sociologjike e lëvizje komunitarsite, çdo
paketë ligjesh urbane e veprimtari sh-
tetërore në shërbim të komunitetit “famil-
je”, pak a shumë, duke iniciuar një doku-
ment universal të ngjashëm me “Dek-
laratën e të drejtave dhe lirive të njeriut”.
Ndërsa për realitetin shqiptar, mendoj se
sot për sot dhe për të ardhmen e afërt,
vlen modeli gjerman i përgjegjësisë së
shtetit ndaj komunitetit “familje”.

67 Will Durant, “Platoni”, Toena, Tiranë, 1997, f. 66.



Në vend të hyrjes

Ky punim, për shkak të kufizimit tem-
atik, më shumë se në terrenin e koncep-
sionit filozofik, qëndron në terrenin e in-
terpretimit sociologjik dhe empirik. Kjo
do të thotë se, kur flasim për komuni-
tetin në kontekst social, duhet të mer-
remi më shumë me identitetin teorik të
konceptit “komunitet”, me funksionin
social të tij. Është e domosdoshme të
sqaroj se pretendimet filozofike të kon-
ceptit dhe konceptimit të komunitetit
janë përtej objektit dhe synimit të kësaj
teme. Kjo do të thotë se koncepti “ko-
munitet” në këtë rast përdoret në
përgjithësi për qëllime operacionale dhe
teknologjike. Në të vërtetë, një nga filo-
zofët e mi më të dashur, Herbert
Markuze, më ndihmon në këtë rast, kur
thotë se “përkufizimet operacionale dhe
teknologjike janë përdorime specifike

për qëllime specifike (H. Markuze: “Nje-
riu njëdimensional”, f. 114).

Kjo do të thotë se në këtë rast intere-
simi tematik është i përqendruar në “ro-
lin social” të komunitetit në jetën pub-
like, të alternativave të shërbimit social që
ofron komuniteti përmes formave të larm-
ishme të shërbimit dhe të organizimeve
vullnetare. Në mendimin sociologjik
modern, komuniteti konsiderohet si një
strukturë sociale që ka si mision të rreg-
ullojë marrëdhëniet midis anëtarëve, të
ndërtojë rrjete dhe marrëdhënie besimi
shoqëror reciprok, që lehtësojnë koordin-
imin dhe bashkëpunimin me qëllim plotë-
simin e interesave reciproke. Kjo do të
thotë se duhet vlerësuar fakti që në ko-
munitet krijohen ndikime të ndërsjella të
individëve, që mishërohen në struktura të
tilla, si familja, të afërmit, rrjetet informa-
tive sociale, si dhe në modele të sjelljes
sociale, siç janë vullnetarizmi, besimi, al-
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truizmi dhe ndihma e ndërsjellë. Nuk ësh-
të problem i lehtë trajtimi nga këndshikime
normale e moderne i raportit dhe lidhjes
midis “individuales” dhe “kolektives”.

Në mendimin e sotëm sociologjik ka
shumë probleme me natyrë kruciale, që
kanë të bëjnë me thelbin social dhe të ardh-
men e raportit të njeriut me shoqërinë
moderne. Sipas mendimit tim, çështjet që
kanë më shumë intensitet në debatin e shu-
manshëm të mendimit sociologjik janë dy:

1. Komuniteti ka vlera të mëdha,
sepse përmes tij “individi si njeri univer-
sal bëhet anëtar i identifikuar i një komu-
niteti të caktuar”.

2. Shoqëria moderne po përpëlitet në
valët e dilemës sociale, të sintetizuar në
formulën: “unë apo ne” ose “Unë + Ne”.

Komunitet apo bashkësi?

Komuniteti si bashkësi sociale dhe
ndjenja komunitare si “instrument” që
e mban të lidhur atë, burojnë prej disa
nevojave organike, sociale e të fuqishme
të natyrës njerëzore. Ato janë nevojat
për një ndjenjë të qartë të qëllimit kul-
turor, anëtarësisë, statusit dhe vazhdimë-
sisë. Kështu arsyeton sociologu ameri-
kan Robert Nisbet. Komuniteti është një
bashkësi njerëzish të lidhur midis tyre
në mënyra të ndryshme dhe për motive
të ndryshme, personale apo sociale, në
përmasa dhe dimensione të ndryshme.
Njerëz të shquar janë të mendimit se
ekzistenca e komunitetit është e dobish-
me për njeriun si individ dhe shoqërinë
si bashkësi. Më ka mbetur në mëndje si
një nga thëniet ideale për vlerën e mad-
he të komunitetit, ajo që ish-presidenti
amerikan, Xhonson, u ka thënë qyteta-
rëve të tij: “Unë e shoh Amerikën si një
familje të bashkuar me lidhjet e për-
bashkëta të besimit dhe simpatisë, si dhe
me aspirata të përbashkëta ndaj detyrës
dhe qëllimit”. Ne jetojmë në një kohë
moderne, në një kohë të vështirë për ko-

munitete dhe bashkësi sociale të qën-
drueshme. Mbivlerësimi i skajshëm i in-
dividualizmit si tregues esencial i jetës
moderne, i ardhur në shoqërinë sh-
qiptare gradualisht me progresin e men-
dimit l iberal  në shoqërinë tonë,
përgjithësisht është kundër bashkësisë,
ndjenjës komunitare. Mendimi liberal
e shikon njeriun si një “qenie të izoluar
dhe të vetëmjaftueshme”.

Natyrisht, kur shkruan për një temë
të tillë, që ka hyrë në përdorim koncep-
tual të gjerë kohët e fundit, është e
nevojshme ndoshta të bëjmë ndonjë ten-
tativë përkufizuese apo një marrëveshje
fjale. Ka shumë mënyra se si e përcak-
tojnë (përkufizojnë) komunitetin stu-
diues të ndryshëm të shkencave politike
dhe sociale. Por, si përcaktimi më sinte-
tik dhe më universal konsiderohet ai që
e quan atë si “bashkim i njerëzve që
ndërveprojnë, grup që ka ide dhe vlera
të përbashkëta”. Megjithatë, studiuesit,
sidomos kur është fjala për ndjenjën që
duhet të ekzistojë në komunitetin so-
cial, nuk janë të sigurt se “deri ku arrin
konsensusi i nevojshëm për mbijetesën
e komunitetit social”.

Ka shumë autorë që japin përkufiz-
ime të ndryshme për komunitetin. Sipas
Lorenc Majerit, fjala vjen, komuniteti ësh-
të një “tërësi individësh… që përveç të
qenit të një kombësie kanë të përbashkët
edhe një tërësi vlerash themelore” (L.
Majer: Politikat krahasuese, f. 10).

Komuniteti ,  në konceptimin e
thjeshtë sociologjik, është produkt i
njerëzve që punojnë bashkërisht për të
zgjidhur problemet që kanë të bëjnë me
plotësimin e objektivave të brendshme
të tij. Në këtë kontekst edhe shërbimi
komunitar ka si moto parimin bazë “ndi-
hmo veten”. Në komunitet njerëzit
bashkohen midis tyre jo thjesht për të
qenë së bashku, por për të bërë ato gjëra
që nuk i bëjnë dot veç e veç, të izoluar
nga njëri-tjetri. Ndjenja komunitare dhe
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shërbimi komunitar nuk mund të reali-
zohen nga njerëz që jetojnë të veçuar
nga njëri-tjetri.

Se sa rëndësi ka ekzistenca e komu-
nitetit, funksionimi i ndjenjës komuni-
tare për normalitetin e shoqërisë mod-
erne, po risjell në vëmendjen tuaj idetë
që zhvilloi ish-presidenti i SHBA- ve,
Klinton, i cili nën etiketën e “demokratit
të ri” iu drejtua amerikanëve me këto
fjalë historike: “Neve na nevojitet një
shpirt i ri i komunitetit, ndjenja që ne
të gjithë të jemi të bashkuar. Në se nuk
kemi sensin e komunitetit, ëndrra ameri-
kane do të vazhdojë të zhduket”. Sipas
tij, komuniteti mund të funksionojë
duke ngritur në një “platformë të re”,
duke gërshetuar “tre faktorë bazë” të
jetës moderne: zgjerimin e mundësive
individuale, përgjegjshmërinë sociale
dhe shpirtin e bashkësisë.

Raporti i individit me komunite-
tin është një nga çështjet e mëdha dhe
më të diskutueshme të shoqërisë së sot-
me moderne. Së pari, është çështja e
përgjegjësive që ka individi dhe komu-
niteti, mandej edhe raporti delikat
ndërmjet tyre. Kuptimi i ri i “përgjegjë-
sisë individuale” ka të bëjë me detyrën
dhe të drejtën e njeriut si individ për të
patur në të njëjtën kohë “lëvizshmërie
sociale”, por duke kuptuar dhe duke
qenë i vetëdijshëm se ka mbi vete një
“përgjegjësi sociale”. Klintoni ka thënë:
“…është koha t’i japim fund zakonit të
keq që nga qeveria ose të tjerët të presim
e të shpresojmë për diçka pa bërë asgjë.
Le të marrim të gjithë më shumë
përgjegjësi jo vetëm për vetveten dhe
familjet tona, por për komunitetin dhe
vendin tonë” (Modern Political System,
second edition, 1996) Përgjegjësia e ko-
munitetit ka të bëjë me ndjesinë e një
“fati të përbashkët”, që arrihet kur se-
cili merr më shumë përgjegjësi person-
ale jo vetëm për vetveten e familjen, por
edhe për fqinjët, sepse vetëm kështu “me

sensin e ri të përgjegjësisë individuale dhe
frymën e komunitetit, ne do t’i qëndrojmë
rrugës së të ardhmes” (Po aty, f. 401).

Individualizmi dhe komunitarizmi, një
unitet paradoksal

Raporti i njeriut me shoqërinë, i in-
dividit me komunitetin në shoqërinë sh-
qiptare që sapo ka kapërcyer tranzicio-
nin, sjell pështjellime sociale dhe keqk-
uptime e deformime teorike. Në botën
moderne këto procese i kanë kaluar me
kohë. Ne aktualisht po jetojmë inten-
sivisht në një shoqëri të re, që i ndrys-
hon me shpejtësi konvencionet sociale
të së kaluarës kolektiviste. Konceptet e
vjetra të jetës sociale janë gjithnjë e më
shumë duke u tendosur apo fare pranë
kufirit të këputjes. Jemi përballë një re-
aliteti të ri social, në të cilin po ndo-
dhin procese të vrullshme, kur njeriu po
individualizohet dhe shoqëria po bëhet
më e ftohtë. Natyrisht, qëllimi i men-
dimit më të gjerë sociologjik shqiptar
është që të ndikojmë sa të jetë e mun-
dur, të ndihmojmë shoqërinë dhe nje-
riun të gjejnë “ekuilibrin”, të ndikojmë
që në institucionet e sigurisë morale, në
familje, shkollë, institucione fetare dhe
komunitetin e gjerë social të krijohen
koncepte dhe praktika që janë të domos-
doshme për ruajtjen e bashkësisë, fqin-
jësisë, lidhjeve sociale. Konceptin më
ekstrem të shoqërisë moderne të liber-
alizuar e gjejmë të sintetizuar në esencën
e thënies së famshme të zonjës Theçer, e
cila në vitet ‘80 të shekullit të kaluar
deklaroi: “Nuk ka shoqëri, por vetëm
individë” (po aty, f. 283).

Tashmë shoqëria jonë jeton nën
pushtetin e pranuar pa shumë kundërsh-
tim të ideve liberale dhe sipas kërkesave të
ekonomisë së tregut. Por nëse në fillim të
kësaj rruge entuziazmi ishte i përgjithshëm
për të mirat e shoqërisë moderne që ka në
qendër individin, tani duket se përveç të
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mirave materiale (edhe ato përgjithësisht
në kufijtë e padrejtësisë sociale) duket
se shoqëria shqiptare po përballet me
“kostot” sociale, që tashmë janë evidente
për individin dhe shoqërinë. Forcimi i in-
dividualizmit ekonomik ka haraçin e zbe-
hjes së lidhjeve sociale midis njerëzve. Po
ndodh ajo që ka ndodhur edhe në ven-
det e tjera: “individët janë të lidhur me
shoqërinë që tenton të bëhet gjithnjë e
më shumë anonime” (po aty, f. 286).

Familja shqiptare tradicionale po
shpërbëhet në mënyrë spektakolare. Ka
një proces zbehjeje të ndjenjës së vjetër
të farefisnisë, sidomos të fqinjësisë së
mirë, që me sa duket është “reliktja e
fundit” që i ka mbetur bashkësisë sonë
nga e kaluara. Unë nuk dua të bëj “pro-
fetin social”, por me siguri që rruga që
ka marrë shoqëria jonë, tregon se pa-
rimet e dikurshme udhëheqëse të sjell-
jes po zhduken gradualisht dhe po zëv-
endësohen me një “zbrazëti të pasigurt”.
Në Shqipëri po shtohen njerëzit me
probleme sociale, të tilla që nuk mund
të përballohen vetëm me shërbime nëpër
institucione rezidenciale të shërbimit
social. Tani mund të themi se shoqëria
jonë ka aq shumë njerëz me probleme
sociale, saqë rruga e zgjidhjes së insti-
tucionalizuar është e pamundur. Tani ata
janë aq shumë, sa duke qenë jashtë
kujdesit të institucioneve sociale, shkol-
lave, spitaleve dhe institucioneve të
përkujdesit kanë mbetur në rrugë, për-
ballë mundësisë që të ndihmohen nga
bashkësia apo komuniteti. Po shtohen
njerëzit e varfër, të sëmurët mendorë, të
moshuarit e braktisur, përdoruesit e
drogës dhe alkoolit, të cilët i shikojmë
rrugëve të “grinden me duart e tyre dhe
flasin me vete”.

Kujdesi komunitar për këta njerëz
është shumë i domosdoshëm, është fak-
tor social komplementar, në kushtet kur
janë minuar rëndë disa nga institucionet
e sigurisë sociale.

Komuniteti, koncepti liberal dhe
komunitarist

Shikimi i njëanshëm i raportit midis
individit dhe shoqërisë, njeriut dhe ko-
munitetit, individualizmit dhe komuni-
tarizmit, është një nga problemet e ngatër-
ruara të kohës sonë. Në një shikim më të
thjeshtë, ka autorë që raportin e individit
me komunitetin ose paradigmën “unë +
ne” e shikojnë si “bazë mbi të cilën është
ndërtuar qytetërimi europian”.

Komuniteti nuk është e kundërta e
individit dhe aq më pak mohim i ekzis-
tencës së tij pavarur, me identitet njerëzor
më vete. Në të njëjtin kuptim, “ndjenja
komunitare” nuk është e kundërta e
“dëshirave individuale”. Në qoftë se nuk
trajtohet me kujdes nuanca demokratike
e një strukture sociale të tillë, siç është
komuniteti, po qe se nuk përcaktohen të
drejtat e tij, nëse ato nuk janë të kufizuara
përballë të drejtave të individit, atëherë
ka rrezik që të mbivlerësohet e drejta e
pakufizuar e komunitetit, të ekzagjerohet
roli dhe rëndësia e tij, duke cenuar thel-
bin e shoqërisë moderne, e cila ka si pa-
rim kryesor që përmes komunitetit t’i
japë prioritet lirisë së ekzistencës së nje-
riut. Mbivlerësimi tej mase i rolit të ko-
munitetit, sidomos në shoqëri me të
kaluar të thellë kolektiviste si shoqëria
jonë e së kaluarës, në pamje të parë të
josh me komunitarizmin, që totalizon
interesat komunitare, i bën ato parësore
në raport me individin.

Në të vërtetë, ky raport është delikat
dhe dialektik, çka do të thotë se çdo gjykim
dhe zgjidhje e njëanshme është e gabuar.
As shoqëria që totalizon gjithçka, por as
ajo që “atomizohet” pa kufi, nuk janë sho-
qëri normale dhe funksionuese. Debati
bëhet akoma më i komplikuar, pasi tani
është bërë tepër intensiv koncepti nga i
cili duhet të nisesh për të vlerësuar këtë
raport nga parimi i prioritetit të individit
apo komunitetit si formacion më i gjerë
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social, të individualitetit apo të përkatë-
sisë shoqërore, nga e drejta e njeriut si in-
divid apo si grup. Pikërisht në përgjigjet
që i jepen këtij problemi, dallohen kon-
ceptet politike, morale dhe filozofike të
individualistëve dhe komunitaristëve. Urs
Altermatt, fjala vjen, është i mendimit se
“shoqëria qytetare në Europë duhet
ndërtuar në bazë të së drejtës individu-
ale të qytetarit dhe jo të së drejtës kole-
ktive të grupit” (Urs Altermatt, “Et-
nonacionalizmi në Europë”, f. 16).

Ndërkaq partizanët e komunitarizmit
nisen nga një pozicion tjetër teorik, që ata
e quajnë “teza shoqërore”. Sipas saj, iden-
titetet e qenieve njerëzore individuale de-
terminohen pikërisht nga përkatësia so-
ciale e tyre, pasi ata janë anëtarë të “ko-
muniteteve të formuara kulturalisht” dhe
frymëzohen nga vlerat e komunitetit ku
bëjnë pjesë. Sipas filozofit bashkëkohor
hungarez Janos Kis, njerëzit “në shoqëri
s’bëjnë gjë tjetër veçse zhvillojnë aftësitë e
tyre posaçërisht njerëzore” (Janos Kis,
“Filozofia politike bashkëkohore”, f. 45).

Liberalët dhe neoliberalët kanë dalë
hapur në këtë debat kundër “tezës së vjetër
sociale” të komunitaristëve. Tabloja e sho-
qërisë moderne, e “pikturuar” prej liber-
alëve, është krejt e kundërta me tablonë
që komunitaristët ndërtojnë duke u ba-
zuar në idenë e “tezës shoqërore”. Ata e
konceptojnë modernitetin social nga prin-
cipi i tezës së “atomizmit social”, që do të
thotë se, sa më e individualizuar të jetë
jeta shoqërore, sa më i pavarur të jetë in-
dividi nga shoqëria, aq më moderne ajo
është. Sipas tyre, njeriu modern është “qe-
nie e vetëmjaftueshme”, dëshirat dhe af-
tësitë e të cilëve jepen për bashkëveprim
social. Liberalët janë kundër modelit të
shtetit social, kundër “dorës sociale të sh-
tetit”. Si rezultat i debatit midis “liber-
alëve” dhe “komunitaristëve” kanë filluar
të konceptohen “rrugë të treta” të modali-
tetit të kompromisit midis “tezës sociale”
të komunitaristëve dhe “konceptit indi-

vidualist” të liberalëve. Këto përpjekje për
zgjidhje sipas “formatit demokratik” syn-
ojnë realizimin e modelit social të “sho-
qërisë së mirë”, që kombinon të drejtën
përcaktuese individuale të vlerës së njeri-
ut të veçantë ndaj shoqërisë në tërësi dhe
të përcaktimit, nga ana tjetër, të disa “një-
sive matëse” të vlerës së organizimeve sho-
qërore komunitare. Në këtë aspekt, shoqëria
në tërësi dhe organizimet komunitare
veçanërisht janë të mira brenda kushtit që
jeta personale të jetë e organizuar në mënyrë
të pavarur dhe aftësitë që duhen për të reali-
zuar këtë jetë të lidhen në një farë shkalle me
“praktikat e përbashkëta”. Kjo do të thotë
se komuniteti është i mirë, i nevojshëm
dhe i domosdoshëm kur respekton realiz-
imin e aspiratave, synimeve dhe qëllimeve
të pjesëtarëve të saj. Teza e sociologjisë
moderne është se pavarësia vetjake mund
të ruhet vetëm nga një politikë e së “mirës
së përbashkët”. Kjo zgjidhje njihet në so-
ciologji si teza e “perfeksionistit”, sipas një
shprehjeje të Joseph Raz në librin e tij
“Liberalizmi, autoriteti dhe politika e
shqetësimit të paanshëm” (Joseph Raz,
“Liberalism, Authority and Politik of Neu-
tral Corner”, f. 89).

Komuniteti nuk është një formë sociale
standarde, universale, bashkim mekanik i
njerëzve pa lidhje, nuk është “arkë sociale bosh”,
në të cilën futen individë të rastësishëm. Nuk
krijohet komuniteti me “njerëz si të tillë”, të
“kulluar” dhe artificialë. Nuk ka komunitet
pa mirëkuptim të njerëzve që e formojnë
atë. Çdo arsyetim tjetër, sado filozofik të
jetë, është abstrakt dhe i pavlerë. Në ba-
zën e çdo organizimi të njerëzve në struk-
tura komunitare, nuk janë principet ab-
strakte të komunitarizmit te “kulluar”, por
ajo që sociologët e quajnë: përkrahja sho-
qërore, anëtarësia, nevoja.

Nevojat dhe ndjenjat komunitare

Natyrisht, zgjidhja e nevojave komu-
nitare duhet marrë dhe interpretuar në
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kuptimin demokratik të konceptit, “nd-
jenjës komunitare”, si mundësi që ofron
“shanse të barabarta” për të gjithë
pjesëtarët e komunitetit. “Të jesh anëtar i
një komuniteti të veçantë, do të thotë të
bartësh detyrime të besnikërisë ndaj ko-
munitetit në tërësi dhe ndaj pjesëtarëve të
tjerë individualë” (Janos Kis, “Filozofia
politike bashkëkohore”, f. 48).

Ndjenja komunitare është vlerë që
duhet konservuar në shoqëri. Një shoqëri
pa këtë ndjenjë, thonë sociologët, është
shoqëri që i “hap varrin” vetes, sepse
mbështetet vetëm në individë të veçantë,
të izoluar nga njëri-tjetri dhe që ndjekin
interesat e tyre vetjake. Kjo kërkon me çdo
kusht pjesëmarrjen qytetare përmes nxitjes
së jetës dhe politikave komunitare. Ka
shume situata në jetë, në të cilat njeriu,
për të realizuar një objektiv, nuk punon
vetëm, por bashkë me të tjerë. Nuk mund
të realizohet ndërtimi një lulishteje midis
pallateve në qoftë se banorët e pallatit nuk
organizohen, nuk bëjnë përpjekje të për-
bashkëta për ta realizuar atë. Ndjenja e
komunitetit ka nevojë që të gjithë anëtarët
e tij në një çast të jenë të stimuluar dhe
konsensualë për të ndërmarrë një veprim
të përbashkët për të ndërtuar një lulishte.
Veprimi komunitar në shoqëri kërkon që
çdo njeri në planin e përbashkët të identi-
fikohet me të tjerët, të pranojë një reagim
të përbashkët. Kur njeriu e kupton dhe
është i bindur se “unë do të punoj bashkë
me të tjerët për të bërë diçka që më shër-
ben edhe mua”, atëherë forcohet ndjenja
e veprimit komunitar. Sa më i madh të
jetë procesi i një veprimtarie në të cilën
angazhohet komuniteti, aq më i madh
është ngazëllimi i njerëzve, reagimi emo-
cional që vjen si rezultat i punës së për-
bashkët. Ndjenja komunitare nuk im-
ponohet nga jashtë apo të krijohet nga
mekanizma psikosociale që veprojnë bren-
da qenies së njeriut, që pranon të vetor-
ganizohet për të plotësuar detyra shoqër-
isht të dobishme.

Të krijosh komunitet do të thotë të
veprosh i lirë, pa frikën e kontrollit. Ven-
din e kontrollit e zë ndjenja e “përgjegjë-
sisë komunitare” për të gjetur zgjidhje dhe
për të realizuar objektiva shoqërore.
Njerëzit që bashkëpunojnë krijojnë komu-
nitet kur çdo individ pranon të bëhet
anëtar i një “grupi interesi”, fetar, kultur-
or, sportiv etj. Politologu bashkëkohor
Erhard Epler e konsideron atë si “bashkë-
si për të pranuar përgjegjësi”.

Të bësh për vete, apo të bësh edhe
për të tjerët? Kjo është çështja që disku-
tohet sot. Çfarë kënaqësie morale ndjen
njeriu kur bën edhe për të tjerët! Në fund
të fundit, ky raport është i lidhur me fak-
tin që njeriu në thelbin e vet nuk është
vetëm qenie biologjike me nevoja vetëm
vetjake. Në të njëjtën kohë, njeriu është
qenie që është i “detyruar” të luajë role
sociale, sepse ka detyrime morale komu-
nitare, që burojnë nga determinimi social.
Pa dyshim që askush nuk e mohon që nje-
riu modern i kohës sonë ka një “bërthamë
të fortë” të egoizmi dhe asocialiteti. Mad-
je këtë pamje asociale, disa përpiqen ta
konsiderojnë si “konstante të personali-
tetit” të njeriut modern.

Bota është duke kërkuar dhe prak-
tikuar vlera të reja midis tradicionales dhe
modernes, midis komunitarizmit dhe
modernitetit liberal. Nuk është rastësi që
e tërë bota është e vendosur në nxitjen e
politikave të pjesëmarrjes qytetare në çësh-
tjet publike, duke rritur pjesëmarrjen e
njeriut në qeverisjen e vendit, veçanërisht
në procesin e qeverisjes vendore. Çdo ko-
munitet ka specifikën e vet dhe prandaj
ka nevojë edhe për mënyra të ndryshme
të sjelljes së pjesëtarëve të një komuniteti
fetar me ata të një shoqate apo komunite-
ti sportiv. Të tjera principe të organizim-
it, besimit, bashkimit e funksionimit ka
një komunitet fetar dhe tjetër një komu-
nitet politik apo i interesit tregtar. Në këtë
kontekst, parimet e grupimit dhe format
e sjelljes janë të ndryshme në komunitete
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të ndryshme. Në komunitet njeriu ka
mundësi që, pa cenuar integritetin person-
al dhe identitetin vetjak, për kohë të cak-
tuara dhe për qëllime konkrete, të pranojë
shkrirjen e vetes për hatër të parimeve të
sjelljes dhe objektivave komunitare. Por
kjo nuk do të thotë se organizimi i njeri-
ut në një bashkësi e lehtëson atë nga
barra dhe përgjegjësitë që uhet të zgjidhë
individualisht, ose të themi jashtë atij
komuniteti ku ai është i përfshirë.

Në këtë rast vendin e ndjenjës dhe
bashkëjetesës komunitare e zë kompeti-
cioni, gara personale për të mbijetuar,
sidomos në aspektin ekonomik. Në sho-
qërinë aktuale është bërë evidente se
ekonomia e tregut nuk e pranon dhe nuk
e ka qejf konkurrencën kolektive. Ko-
muniteti, ndjenja komunitare, parimi i
grupit të interesit apo lobingu janë for-
ma të rëndësishme në të cilat njeriu nuk
e ndien veten të izoluar, të shkëputur
nga të tjerët. Përkundrazi, në këto
grupime të shoqërisë civile individi,
duke qenë aktiv, pavarësisht nga kapac-
itetet e veta fizike, intelektuale apo so-
ciale, zotëron ndjenjën e identifikimit
të vetes së tij me të tjerët, të qenies së
tij me qeniet e tjera, me të cilat bash-
këpunon dhe bashkëvepron. Komuni-
teti përpiqet të realizojë të mirën e për-
bashkët përballë së mirës individuale.
Me fjalë të tjera, në qoftë se individi
përpiqet të realizojë të mirën individu-
ale, komuniteti përpiqet të futë indivi-
din në interesat kolektive.

Komuniteti dhe shërbimi komunitar

Institucionet që krijon komuniteti
janë grupe ndërmjetësuese. Nëse komu-
niteti nuk mbështet shërbimet për
njerëzit në nevojë, do të jetë shumë e
vështirë të realizohen ndryshimet e prit-
ura dhe të kërkuara në këtë fushë. Ko-
muniteti ka aftësi dhe kapacitete sui ge-
neris për të ngritur shërbime mbësh-

tetëse jostatutore, sepse komuniteti ka
aftësi mobilizimi të të gjithëve, kur është
fjala për të mbrojtur njerëzit në nevojë,
fëmijë, gra, të moshuar, persona me af-
tësi të kufizuar, viktima të trafikut,
drogës, prostitucionit etj. Eksperiencat
pozitive dhe praktikat e mira të shër-
bimit social në Shqipëri kanë vërtetuar
në mënyrë të pakundërshtueshme se
konsensusi i komunitetit është i rëndë-
sishëm, se ai arrihet si rezultat i punës
që bëjnë grupet lokale.

Përkujdesja komunitare (Commu-
nity care) ofron mbështetje, përkrahje
dhe shërbime njerëzve që përballen me
vështirësi, si për shembull, mosha,
paaftësitë fizike dhe mendore etj. Shër-
bimi dhe kujdesi komunitar synon që
njerëzve në nevojë t’u bëhet e mundur
që të jetojnë në mënyrë të pavarur në
kushtet e shtëpisë dhe brenda komuni-
tetit të tyre” (Fjalori termave të sigurim-
it shoqëror, f. 49.)

Pse duhet forcuar kumuniteti dhe
shërbimet komunitare?

Shoqëria jonë po përjeton një pe-
riudhë të vështirë. Jetojmë në periudhën
më intensive kur po ndryshojnë tradi-
tat dhe vlerat sociale të së kaluarës, që
kanë si më të dukshme mungesën e avan-
tazheve sociale të dikurshme, që vinin
në mënyrë personale nga familja dhe në
mënyrë sociale nga shoqëria. Traditat
dhe vlerat e dikurshme kanë rënë në
kolaps, sistemi i vjetër i vlerave sociale
po shpërbëhet, zakonet dhe konvenci-
onet që rregullonin dhe “kontrollonin”
sjelljen e njeriut po zbehen në mënyrë
progresive e me ritëm shumë të lartë.
Ndodhemi përballë një procesi të gjerë
të shpërbërjes së “vegjëve dhe sistemeve”
të vjetra sociale. Shoqëria shqiptare, sa
më moderne bëhet, aq më e segmentu-
ar shfaqet.

Në kohën tonë, zhvillimi i ndjen-
jës komunitare dhe shërbimeve me bazë
komunitare nuk mund të realizohen pa
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një ndjenjë të zhvilluar vullnetarizmi.
Zhvillimi i shërbimeve komunitare
kërkon krijimin e “rrjeteve të njerëzve”
që kanë të njëjtat nevoja dhe që janë të
bashkuar për realizimin e tyre. Pro-
gramet e komunitetit janë pika bazë për
identifikimin sa më të plotë të nevojave
sociale të komunitetit. Shërbimi social
komunitar, ndryshe nga ai shtetëror, ka
epërsi sepse nuk është shërbim i ngurtë,
burokratik.

Gjithnjë është e nevojshme dhe e
mundur që të rishikohen planet dhe
programet e shërbimit komunitar. Mod-
ifikimi dhe rishikimi i programeve duke
u bazuar në të dhëna të sakta, është pjesë
e rëndësishme e punës në komunitet, për
t’i mbajtur shërbimet të ngritura dhe
eficiente. Modifikimi dhe rishikimi i
programeve komunitare krijon mundë-
si që procesi të mos jetë intuitiv, por
mbi bazë të të dhënave të sakta të nevo-
jave komunitare. Kjo bën që komuni-
teti të ndërtojë shërbime efektive, që t’u
përgjigjen nevojave dhe kërkesave të ko-
hës. Forca e komunitetit është e mad-
he, sepse njerëzit që bashkëpunojnë jas-
htë lidhjeve farefisnore prodhojnë në
komunitet kapital social, që është i do-
mosdoshëm për të ndihmuar në përbal-
limin e plagëve dhe problemeve sociale
që kanë individë apo grupe të veçanta
sociale. Mbështetja e komunitetit me
shërbime sociale është domosdoshmëri
në kohën e sotme ,kur shoqërisë sonë i
janë shtuar plagët sociale dhe njerëzit
në nevojë.

Të krijosh shërbime komunitare do
të thotë të përgatitësh kapacitete për të
plotësuar nevojat e përdoruesve të
shërbimit .  Shërbimet komunitare,
ndryshe nga ato rezidenciale, e shpë-
tojnë njeriun nga rreziku i mbylljes
fizikisht dhe psikologjikisht. Format
e shërbimit komunitar duhen parë si
mënyra që garantojnë lirinë e njeriut,
ku a i  mëson të  veprojë  vetë ,  “pa

ndikimin e substancës që ia ka hequr
lirinë” (Luigji Za, “Droga dhe sho-
qëria”, fq. 33).

Lëvizja botërore drejt shërbimeve
me bazë komunitare është një lëvizje e
re në krahasim me format tradicionale
të shërbimit klasik. Qendrat komunitare
që ofrojnë shërbime komunitare janë or-
ganizata që e ofrojnë shërbimin sipas
parimeve moderne, duke synuar që
“jo të shkojë klienti aty ku është shër-
bimi, por të shkojë shërbimi aty ku
është nevoja e klientit”. Kjo formë ësh-
të aq shumë dinamike, sa është e pam-
undur të realizohet pa angazhimin e
shërbimeve nga vetë pjesëtarët dhe ak-
torët socialë të komunitetit.

“Puna komunitare, thotë sociolo-
gia indiane Kahmala Basin, u referohet
të gjithë atyre aktiviteteve të nevojshme
për të menaxhuar dhe organizuar jetën
komunitare. Qeverisja, organizimi dhe
pjesëmarrja në festivale kulturore dhe
shoqërore, shërbimet shoqërore dhe
shërbime të tilla, si rrugët, shkollat, shër-
bimi shëndetësor etj, janë të gjitha ak-
tivitete komunitare.”

Është shumë interesant fakti që,
tani, kur flitet për shtetin e “drejtësisë
sociale” apo “shoqërisë së drejtë”, ven-
doset pranë tij si një komponent jo pa
rëndësi prania e “frymës komunitare”.
Madje flitet se asnjë problem nuk mund
të zgjidhet në shoqërinë moderne pa atë
që shumë studiues, sociologë dhe poli-
tologë e quajnë “solidaritet komunitar”,
“frymë komunitare”, “kooperim komu-
nitar”. Një nga debatet e ditës është fakti
nëse vetëm individi apo edhe komuni-
teti duhet të marrë përgjegjësi sociale
për ata që janë në vështirësi.

Çështja shtrohet që komuniteti
duhet të marrë përgjegjësi për mbrojtjen
sociale të njerëzve në nevojë. Fjala vjen,
në debatin që zhvillohet shpesh në poli-
tikë dhe media për problemet e varfërisë
dhe situatës sociale në Shqipëri, shpesh
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ka konfondime midis përgjegjësisë in-
dividuale dhe asaj komunitare. Kjo është
pjesë e perceptimit shpesh të deformuar
të raportit midis individit dhe komu-
nitetit, qytetarit dhe shtetit.

Shoqëria shqiptare po shfaq prirje
të segmentimit social, çka do të thotë
se grupet dhe individët kanë prirje të
izolohen nga njëri-tjetri. Kjo po bëhet
pengesë për komunikimin e individëve
të ndryshëm. Në këto rrethana duhet
vlerësuar dhe shfrytëzuar fuqia e komu-
nitetit për t’i shërbyer vetes. Forca so-
ciale e komunitetit është e bazuar në
aftësitë e saj për vetëveprim e për të kr-
ijuar “kapital social”, çka është një nga
instrumentet që bëhet shtesë e komu-
nitetit për të realizuar veprimin komu-
nitar. Në komunitet nuk ka shumë rëndësi
madhësia e kontributit të individit si pjesë
e tij, sesa gatishmëria individuale e çdo pjesë-
tari të komunitetit për të dhënë gjithçka
që ka në vetvete si aftësi.

Gatishmëria dhe vullnetarizmi janë
“dy shtylla” bazë për ndërtimin e ko-
munitetit. Nuk ka komunitet po qe se
pjesëtarët e tij nuk synojnë të shkrijnë
në një konceptet bazë “unë” dhe “mua”.
Nuk mund të mendohet shoqëria mod-
erne jashtë asaj që Amitai Etzioni e quan
“responsive community”. Sipas tij, “in-
dividët dhe bashkësia janë dy elementë
esencialë dhe prandaj kanë të njëjtin rang”
(Amitai Etzioni, “Die faire Gesellchaft”,
Frankfurt / Main, 1966, f. 33.)

Shërbimi komunitar si shërbim i
çinstitucionalizuar

Roli i jashtëzakonshëm i komuni-
tetit në Shqipëri është shfaqur sidomos
në drejtim të procesit madhor të decen-
tralizimit dhe çinstitucionalizimit të
shërbimeve sociale. Koha moderne e ka
sfidë të vetën që t’i largojë njerëzit në
nevojë nga institucionet rezidenciale
dhe t’i afrojë ata me komunitetet, ku

mund të gjenden zgjidhje më të buta,
organike, të natyrshme.

Politikat e zëvendësimit të shërbi-
meve me natyrë rezidenciale me ato me
natyrë komunitare i ka vënë tashmë
politikat sociale përballë sfidës konkur-
ruese. Sa më shumë largohet ekskluziv-
iteti i shtetit mbi plotësimin e shërbi-
meve të njerëzve në favor të komuni-
tetit, aq më shumë e demokratizuar dhe
komunitare është shoqëria moderne.
Tani ne jemi në periudhën kur sapo
ka filluar një reformë e “komunitariz-
imit të shërbimeve” sociale, mjekësore
dhe të disa llojeve të tjera, me qëllim
që ato të ofrohen sa më pranë komu-
nitetit  lokal.  Ajo që pritet,  shkon
përtej këtij realiteti komunitarist fille-
star: komuniteti t’i ofrojë vetë shër-
bimet. Jo vetëm kaq, sfida e tanishme
ka vënë përballë një imperativi kate-
gorik që edhe institucionet e shërbim-
it social, mjekësor apo shkollor, të
ofrojnë përkujdesje dhe shërbime të
tilla, që ndihmojnë në riintegrimin e
tyre në komunitetin përkatës. Politikat
e shërbimit komunitar kanë efekte pozi-
tive, pasi ato janë më pak të kush-
tueshme se shërbimet me natyrë reziden-
ciale nga njëra anë dhe, nga ana tjetër,
ndihmojnë dhe ndikojnë për të shman-
gur izolimin social të “njerëzve që kanë
nevojë për t’u trajtuar rregullisht”.

Shërbimet me bazë komunitare
mund të sigurohen në komunitet edhe
nga “aktorë komunitarë”. Kjo është sfi-
da e re e shërbimit social modern, që
ka si parim bazë, së pari, që shërbimi
social për njerëzit në nevojë të shkojë
atje ku janë ata dhe jo t’i çojmë ata
atje ku ne kemi shërbimet (decentral-
izimi i shërbimit social) dhe, së dyti,
shërbimet komunitare të jenë të ng-
ritura në komunitet dhe të realizuara
nga OJF-të me bazë komunitare. Rr-
jeti  i  OJF komunitare ka fuqinë e
shndërrimit në kapital social komu-
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nitar në aftësi të vetë komunitetit për
të vetërregulluar punët e tij. Komuni-
teti është krijues i kapitalit social ko-
munitar, sepse i ka të gjithë mundësitë
e organizimit social përmes mekaniz-
mave adekuatë që krijon komuniteti, si
“mirëbesimi”, fondacionet, shoqatat që
kultivojë norma dhe vlera të përbash-
këta komunitare, të cilat janë kuintes-
enca e “kapitalit social”. Shërbimi ko-
munitar është prirja moderne e shërbi-
meve sociale në komunitet. Në kohën
moderne ka përpjekje serioze për të re-
alizuar kombinime dhe balancime mi-
d i s  përku jdes i t  ins t i tuc iona l ,
përkujdesit familjar dhe përkujdesit të
ofruar në komunitet.

Në politikat sociale ka vazhdimisht
ndryshime midis këtyre faktorëve. Sot
ka një prirje moderne të zëvendësimit
të politikave paternaliste dhe skemave
gjigante sociale në nivel kombëtar, që
janë tepër të  kushtueshme dhe jo
shumë efektive, me “mikroskemat” e
mbështe tura  në  te r ren ,  që  kanë
adresim më të saktë e të drejtpërdrejtë
për trajtimin dhe plotësimin e nevojave
në nivel komunitar.

Problemi i përgjegjësisë sociale të
komunitetit është tashmë një realitet i
pasqyruar edhe në terminologjinë për-
katëse, që nuk është e njëjtë në vende
dhe rajone të ndryshme. Amerikanët e
kanë të sintetizuar ndjenjën komunitare
përmes konceptit të “etikës kolektive”,
në të cilën janë të sintetizuara parimet
e bashkëpunimit komunitar; anglezët
flasin për të ashtuquajturën “qytetari
kolektive”, që është një koncept lidhës
midis qytetarisë individuale; ndërsa
në vendet e  Europës kontinentale
flitet për “përgjegjësi sociale kolek-
tive”. Pavarësisht se nga pikëpamja se-
mant ike  kemi një  terminologj i  të
ndryshme, në të vërtetë, në thelb, ato
shprehin përmbajtje të përafërt, janë
sinonime të njëra-tjetrës.

Konkluzione: çfarë është urgjente për
të ardhmen?

1. Shoqëria shqiptare, me gjithë
ndryshimet, ende e ka problem gjetjen
e mënyrave sociale sa më të përshtat-
shme për t’i detyruar “të heshturit” të
marrin pjesë në jetën e shoqërisë duke
iu “imponuar” daljen e detyruar, përmes
nxitjes sociale, nga pozicioni i tyre i
“margjinalizuar” apo i “vetëizoluar”.

2. Janë pikërisht instrumentet lig-
jore, morale e sociale që e nxisin pro-
cesin e ruajtjes dhe zhvillimit të mëte-
jshëm të “kapitalit social komunitar”.
“Instrumenti” që më së pari ka ndikimin
e vet, është thellimi i procesit të decen-
tralizimit të pushtetit vendor, rritja e
përgjegjësive dhe e kompetencave të
këtij pushteti, që është më afër dhe më
shumë i lidhur me individin, komuni-
tetin e njerëzve që ka në juridiksion dhe
interesat dhe nevojat e tyre sociale. De-
centralizimi si proces indirekt prodhon
kapital social dhe në mënyrë të drejt-
përdrejtë ndikon në zhvillimin e tij.

3. Është me shumë rëndësi fakti që
shërbimi social tani nuk është më mo-
nopol i shtetit, që realizohet në reziden-
ca të mbyllura, në formë rezidenciale
dhe që e dëmtojnë individin, e izolojnë
atë nga familja e komuniteti, duke e
deformuar nga pikëpamja sociale.
Ndërkaq, nuk prodhohet kapital social
në ambiente të mbyllura, pa interferim
social e të hapur të shoqërisë. Kapitali
social është produkt i “shoqërisë së
hapur” në kuptimin më të gjerë e po-
livalent të këtij termi. Zgjerimi i për-
masave të shërbimit social, shndërrimi
esencialisht i tij nga format e mbyllura
të shërbimit rezidencial për fëmijë
jetimë, të moshuar, të vetmuar dhe pa
përkrahje, për gratë viktima të dhunës
dhe trafikut, në forma të “shërbimit të
hapur komunitar”, po ndikon në zgjer-
imin e kapitalit social.
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4. Shërbimet në komunitet, të of-
ruara nga OJF të ndryshme, janë një bazë
e fuqishme sociale që prodhon ndjenjë
komunitare, shërbime të specializuara
dhe kapital social në formën e shërbim-
it për njerëzit në nevojë. Nga ana tjetër,
zgjerimi i rrjetit të shërbimit social me
bazë komunitare, shtrirja dhe zgjerimi i
shërbimit social, vendosja e tij sa më
pranë komunitetit dhe në lidhje të
ngushtë me të, është kontribut i kapi-
talit social ekzistues, veçanërisht i vep-
rimtarisë sociale të rrjetit të organizat-
ave vullnetare jofitimprurëse, që kanë rol
të rëndësishëm dhe madje përcaktues në
ofrimin e shërbimeve sociale me bazë
komunitare për njerëz, grupe e shtresa
në nevojë, si dhe për zbutjen e varfërisë.

5. Shërbimet që realizohen në ko-
munitet janë të pamundura të realizo-
hen pa kontributin e shoqërisë civile si
faktor social komplementar. Rrjeti i
gjerë i OJF-ve, që po shtohet çdo ditë
në sferën e gjerë të shërbimit komuni-
tar, sidomos në fushën e shërbimit so-
cial e të ndihmës ndaj njerëzve në
nevojë, është rezultat i zgjerimit dhe
shndërrimit të tij në faktor me shumë
rëndësi. Sa më shumë do të shtohet “rrje-
ti social komunitar”, sa më afër njerëzve
në nevojë të jetë, aq më e madhe është
sasia dhe cilësia e shërbimit social në dis-
pozicion të komunitetit.

6. Duke synuar nxitjen e shpejtë të
procesit të zhvillimit dhe zgjerimit të shër-
bimit komunitar, të kapitalit social, të
angazhimit të shoqërisë civile në këtë
proces, me vetëdije të plotë të gjithë qe-
veritë shqiptare të dy dekadave të fundit,
pavarësisht përcaktimit dikotomik (e ma-
jtë apo e djathtë), kanë aplikuar politika
përgjithësisht liberale, duke nxitur veprim-
tarinë e OJF-ve, të cilat janë “zemra” e
shërbimit komunitar, aktorë që së shpejti
do të jenë sundues në sferën e shërbimeve
në komunitet. Legjislacioni shqiptar në
fushën e marrëdhënieve të shtetit me or-

ganizatat joqeveritare është tejet liberal
dhe nxitës, sidomos tani që është duke u
ngritur “sistemi i ri” i shërbimit social.
Roli i kapitalit social dhe i OJF-ve si ak-
tor kryesor i realizimit në këtë proces, është
pothuaj vendimtar.

7. Ndërtimi dhe forcimi i shërbimit
komunitar është i kushtëzuar me ven-
dosjen e “partnershipit” midis pushtetit
vendor, agjencive publike dhe private, gru-
peve të interesit dhe biznesit social.
Ndërkaq, të gjithë duhet të përpiqemi të
zhvillojmë mendimin teorik dhe so-
ciologjik për të krijuar bindjen publike se
duhen vlerësuar me çdo kusht dhe gjith-
një më shumë proceset që kanë ndikim në
përmirësimin e cilësisë së jetës në komu-
nitet. Dimensioni lokal do të bëhet gjith-
një e më shumë fitimtar në jetën komuni-
tare, sepse në territore sociale me ident-
itet të kufizuar është më e mundshme ven-
dosja e një bashkëpunimi më të fuqishëm
midis rrjetit të institucioneve sociale të
OJF-ve, duke krijuar në të njëjtën kohë
atë që është shumë e rëndësishme, “pro-
tagonizmin qytetar”.

8. Komuniteti lokal ka vlera sociale
dhe resurse që duhen vlerësuar si depozitë
e vlerave pozitive të bazuara në solidarite-
tin lokal. Kapitali social lokal është çelës
suksesi për shumë zhvillime lokale, pasi ai
nuk është kontribut i një njeriu të vetëm,
por i grupeve sociale, të cilët, të bashkuar
në mënyra të ndryshme midis tyre, për
qëllime pozitive komunitare, krijojnë atë
që quhet “unitet produktiv”, që ka vlerë
themelore në ndërtimin social. Kjo
kërkon që vetë komuniteti të vihet në
lëvizje, të ndajë përgjegjësi duke mobili-
zuar burimet njerëzore, morale dhe mate-
riale për arritjen e synimeve shoqërore të
përcaktuara, duke stimuluar sidomos të
margjinalizuarit, që të bëhen pjesë aktive
e procesit komunitar.

9. Komuniteti me nevojat e tij dhe
shërbimi social komunitar janë të lidhur
me krijimin e “kulturës dhe solidaritetit”
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të ndërsjellë midis njerëzve që jetojnë në
komunitet, që bashkëpunojnë dhe kanë
besim te njëri-tjetri. Këto marrëdhënie i
japin shtysë zhvillimit dhe përmirësimit
të realitetit social, zbutjes së varfërisë dhe
margjinalitetit të njerëzve që kanë nevojë
për mbështetjen kurajoze të kapitalit so-
cial që funksionon brenda komunitetit në
të cilin ai jeton.

10. Më në fund, janë disa gjëra tepër
të domosdoshme për forcimin e komu-
nitetit, ndjenjës komunitare dhe shër-
bimit komunitar:

- Marrëdhënie të forta në familje,
në shoqëri, me komshinjtë dhe shoqatat
e biznesit.

- Marrëdhënie të forta dhe ndërtim
i rrjetit të njerëzve me status ekonomik
të njëjtë.

- Forcimi i organizatave joqeveritare
dhe bashkëpunimi midis tyre në fushën e
shërbimit social.

- Lidhjet vertikale midis grupeve vul-
nerabile dhe atyre që qëndrojnë më lart,
në të gjitha llojet e pushteteve që kanë
përgjegjësi sociale të caktuar.

11. Synimi themelor i komunitetit
dhe shërbimit social është: këto grupe, që
tani shfaqen në shoqëri si grupe të pafa-
vorizuara, vulnerabël e të margjinalizuar,
të zhvillohen dhe pastaj të integrohen në
shoqëri.



Decentralizimi, krahas globalizim
it, përbën dukurinë më të
përhapur sot në botë. Më se 80

për qind e vendeve në zhvillim dhe e aty-
re të Europës Lindore dhe Qendrore, me
ndihmën e Bankës Botërore, po zbatojnë
programe decentralizimi (Ayres, 2000).
Studiues të çështjeve vendore venë në
dukje efektet pozitive të këtij procesi në
rritjen e efektivitetit të qeverisjes në ko-
munitetet përkatëse.

Ndërkaq, sipas nenit 13 të Kush-
tetutës, qeverisja vendore në Republikën
e Shqipërisë ndërtohet në bazë të parimit
të decentralizmit të pushtetit dhe ushtro-
het sipas parimit të autonomisë vendore.
Ratifikimi i Kartës Europiane të Autono-

mise Vendore (nëntor 1999)68, miratimi
i Strategjisë së Decentralizimit dhe Auton-
omisë Vendore (nëntor 1999), i ligjit për
organizimin dhe funksionimin e qeverisjes
vendore (korrik 2000) dhe, krahas tyre,
forcimi i institucioneve publike, qendrore
dhe vendore, shpejtuan ritmet e thellimit
të procesit të decentralizimit. Ky proces,
për të cilin qeveria shqiptare ka pasur ndi-
hmën e institucioneve ndërkombëtare, si
BB, FMN, PNUD, USAID etj, ka sjellë
arritje pozitive në të tre tipat e decentral-
izimit të këtyre dhjetë vjetët e fundit.
Megjithatë, mungesa e masave konkrete
dhe e vullnetit politik nga pushteti qen-
dror (në disa raste), si dhe mangësitë në
kapacitetet e burimeve njerëzore dhe fi-

THELLIMI I DECENTRALIZIMIT DHE

EFEKTIVITETI I QEVERISJES NË KOMUNITET

LUAN SHAHOLLARI* - Instituti i Sociologjisë

Studime Sociale 2008, 2 (2): 77-90

* Luan Shahollari është anëtar i Institutit të Sociologjisë dhe kryetar i seksionit
të studimeve ekonomike të tij. Ka qenë drejtor për pushtetin vendor pranë Këshillit
të Ministrave, zëvendësministër i Ekonomisë, deputet në Kuvendin e Shqipërisë (1996;
1997-2001); prefekt i qarkut të Tiranës, zëvendësministër i Financave dhe i Ekono-
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68 Karta Europiane e Autonomisë Vendore e Këshillit të Europës (KEAV) është hapur për nënshkrim më
15 tetor 1985 dhe ka hyrë në fuqi më 9 shtator 1988. Ky dokument përmbledh standarde të njësuara europiane
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ratifikoi KEAV me ligjin nr. 8548, datë 11.11.1999 “Për ratifikimin e Kartës Europiane të Autonomisë
Vendore”, ndonëse Shqipëria ishte pranuar anëtar i Këshillit të Europës që më 1995. Parimet e saj u mbajtën
parasysh në procesin e hartimit të Kushtetutës së RSH.
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nanciare në organet e qeverisjes vendore
(në raste të tjera) kanë sjellë vonesa në
objektivat e strategjisë së decentralizimit.
Në të ardhmen, përcaktimi dhe zbatimi i
masave të duhura dhe rritja e pjesëmarrjes
së qytetarëve do të rrisë shkallën e decen-
tralizimit në vendin tonë.

Decentralizimi: përkufizimi, tipat,
përmasat dhe raporti me centralizimin

Përkufizimi
Po të shprehemi shkurt, decentralizi-

mi nënkupton shpërndarjen e pushtetit
nga qendra në degët apo qeveritë lokale69.
Por koncepti që trajtojmë në këtë temë
është më i gjerë. Për këtë, mjaft studiues i
referohen D. Rondinellit etj (1981), si-
pas të cilit, decentralizimi është:

transferimi i përgjegjësive për planifikimin,
drejtimin, burimet dhe shpërndarjen nga
qeveria qendrore drejt: (a) njësive rajonale të
ministrive ose të agjencive të qeverisë qen-
drore; (b) njësive të qeverisjes vendore; (c)
autoriteteve ose ndërmarrjeve publike gjys-
mautonome; (d) autoriteteve funksionale
ose OJF-ve; dhe (e) firmave private. 70

Pra, decentralizimi, transferimi i au-
toritetit dhe përgjegjësisë për funksione
publike nga qeveria qendrore drejt asaj
vendore ose organizatave pothuajse të
pavarura dhe/ose sektorit privat, përbën
një koncept kompleks (WB, 1998).

Tipat e decentralizimit
Decentralizimi, bazuar kryesisht në

punimet e Rondinelli-t dhe Work (2002)
klasifikohet në tre tipa: politik, adminis-
trativ dhe fiskal.

1. Decentralizimi politik (i quajtur

shpesh si “decentralizëm demokratik”)
nënkupton transferimin e pushtetit ven-
dimmarrës tek autoritetet politike në
nivel lokal.

2. Decentralizimi administrativ nënk-
upton transferimin e funksioneve të veçan-
ta publike nga pushteti qendror në agjen-
citë vartëse në terren, në autoritetet pub-
like rajonale apo ndërmarrjet gjysmauto-
nome në katër forma kryesore:

- dekoncentrimi, që ndryshon
përgjegjësitë por jo vartësinë dhe kontrol-
lin nga qeveria qendrore;

- delegimi, që i kalon përgjegjësitë e
vendimmarrjes tek organizatat që janë
përgjegjëse ndaj qeverisë qendrore, por jo
plotësisht të kontrolluara prej saj;

- devoluimi, që i transferon
përgjegjësitë te njësitë e qeverisjes vendore
që kanë një shkallë të caktuar autonomie
nga qeveria qendrore;

- privatizimi, që i transferon
përgjegjësitë dhe funksionet nga sektori
publik tek ai privat, përmes formave, si
kontrata, partnership publik-privat apo
privatizim i plotë.

3. Decentralizimi fiskal nënkupton
transferimin dhe financimin e përgjegjë-
sive për të ardhurat dhe shpenzimet në
nivele të ndryshme vendore. Ky tip për-
bën një element kyç të decentralizimit
në tërësi.

Decentralizimi dhe centralizimi - bal-
anca midis tyre

Sipas Aleksis de Toqeuville, ekzistenca
e qeverive lokale përbën skenarin më të
mirë për të harmonizuar ‘çështjet kryesore
private’ me ‘çështjet e vogla publike’ (cit-
uar sipas Alfonso 1997). Decentralizimi
nuk duhet parë si “lokali kundër qendror-
it”, por si një mjet nga i cili përfitojnë të

69 Wordnet.priceton.edu/perl/webwn.
70 Government Decentralization in Comparative Perspective: Developing Countries.International

Review of Administrative Science, 47(2), Rondinelli, et al. (1981).http://www.fao.org/docrep/006/
ad697 e/ d 697 e03.



   79Studime Sociale  Vëll. 2  Nr. 2

dy nivelet e qeverisjes dhe qytetarët njëko-
hësisht (Makky, 2005). Duke mos qenë
në kushtet ose/ose, është e nevojshme ven-
dosja e një bashkëpunimi dhe partneriteti
të natyrshëm në qeverisje. Ripërcaktimi i
rolit dhe përgjegjësive është një proces i
vazhdueshëm ngaqë funksionet e qeverisë
ndryshojnë në përgjigje të kushteve të
reja (Kandeva, 2001). Për shkak të dis-
tancës gjeografike dhe psikologjike,
shpesh veprimtaritë e qeverisë qendrore
në nivel lokal nuk drejtohen në plotë-
simin e nevojave prioritare të qytetarëve
lokalë. Për rrjedhojë, njerëzit në nivel
lokal nuk ndiejnë praninë e këtyre vep-
rimtarive (Kälin, 2004).

Decentralizimi dhe globalizimi
Globalizimi shpreh një proces të

rritjes të ndërvarësisë ekonomike, politike,
sociale dhe kulturore. Ky term, i njohur
edhe si ‘fshati global’, shpreh faktin se
komuniteti botëror po lëviz ngushtësisht
si një i tërë. Në anën tjetër, globalizimi
është shoqëruar me decentralizimin bren-
da vendit. Si vendet e industrializuara,
ashtu edhe vendet në zhvillim janë kthyer
drejt transferimit të përgjegjësive për të
përmirësuar rezultatet e sektorit të tyre
publik (Oates, 1999).

Ndikimet pozitive të decentralizimit

Decentralizimi, shprehur në mënyrë
të përmbledhur, ndikon si vijon:

I çon vendimmarrësit më afër njerëzve
dhe i bën ata më të përgjegjshëm ndaj komu-
nitetit përkatës. Vendimet për shpenzimet
publike nga një nivel qeverisjeje më afër
dhe më përgjegjës ndaj një votuesi lokal,
në mënyrë logjike reflekton më mirë
kërkesën për shërbime lokale, se ato nga
një pushtet qendror në distancë. Për rrjed-
hojë, njerëzit janë më të gatshëm të pagua-
jnë për shërbimet që u përgjigjen prior-
iteteve për të cilat kanë pasur mundësi të
diskutojnë nga afër.

Rrit konkurrencën midis pushteteve.
Shpërndarja e përgjegjësive politike dhe e
vendimmarrjes në nivele të ndryshme, nxit
një konkurrencë të caktuar dhe një sistem
të “checks and balances” (kontroll dhe
balancë) mes përfaqësuesve të këtyre
niveleve të pushtetit.

Ndikon për reduktimin e varfërisë. Efek-
tet pozitive të decentralizimit për të varfrit
ndihen më shumë në komunitet (në nive-
lin e 3-të të qeverisjes). Megjithatë, ka
ende pak njohuri për rrit jen e të
ardhurave dhe niveleve të shpërndarjes
të shpenzimeve përtej provincës. Kjo e
vështirëson vlerësimin e plotë të efekteve
të decentralizimit fiskal për të varfrit në
veçanti (Braun & Grote, 2000).

Ndihmon zhvillimin ekonomik përmes
reduktimit të korrupsionit. Lëvizja antikor-
rupsion e ka fokusuar vëmendjen në nive-
let ndërkombëtare dhe kombëtare. Por kjo
është bërë urgjente edhe në qeveritë lokale.
Mbledhja e Rigës dhe deklarata e përfaqë-
suesve të vendeve të ELQ përbën një
model të ngjashëm me sistemin e Trans-
parency International (WB, 2000). Pjesë-
marrësit u angazhuan të forcojnë masat
antikorrupsion me transparencën e
prokurimeve publike, të buxheteve, priva-
tizimit, në organizimin e seancave pub-
like dëgjimore, pjesëmarrje në vendimmar-
rje, autonomi financiare të qeverive ven-
dore ndaj atyre qendrore etj.

Ndikon në stabilizimin makroekonomik.
Krahasuar me qeveritë qendrore, ato

vendore kanë më pak leva për të ndikuar
në balancën makroekonomike. Huamar-
rja e qeverive lokale mund të ketë efekt
negativ mbi treguesit makroekonomikë në
shkallë vendi. Prandaj, disa vende mbësh-
teten në disiplinën e tregut, disa kontrol-
lojnë direkt procesin, të tjerë vendosin
kufizime duke lejuar huamarrje vetëm
përmes një banke qendrore të kontrollu-
ar. Ndonjë vend, si p. sh. Gjermania, koor-
dinon planet e huave në kuadrin e Stabil-
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itaetsgesetz (ligjit të stabilitetit), ku plani
fiskal 5-vjeçar diskutohet me landet para
miratimit nga Parlamenti. Në këtë mënyrë
shmangen efektet negative mbi treguesit
makroekonomikë.

Ndërkaq, kapaciteti i dobët teknik
apo administrativ në nivel vendor mund
të sjellë efektivitet të ulët të procesit të
decentralizimit në bashki e komuna të
ndryshme. Po kështu, përgjegjësitë mund
të transferohen pa burimet e nevojshme
financiare; për rrjedhojë shpërndarja e
shërbimeve mund të mos jetë kudo e bara-
bartë. Prandaj del e nevojshme ndihma për
të kualifikuar qeveritë vendore, ndërmar-
rjet private dhe grupet joqeveritare për
planifikimin, financën dhe menaxhimin e
funksioneve të decentralizuara.

Matja e decentralizimit
Decentralizimi ka përparuar në

shumë nga vendet e ELQ, megjithatë pro-
cesi ende nuk konsiderohet i përfunduar.
Qeveritë qendrore në disa prej këtyre
vendeve mbajnë ende shumë kompetenca
në shpërndarjen e shërbimeve lokale; qe-
veritë vendore kanë pak burime për kr-
ijimin e të ardhurave të tyre, si dhe kanë
mundësi të kufizuara për marrjen e huave
për projekte kapitale (Nikolov, 2006).
Konkluzioni i përgjithshëm që del nga
zhvillimi i reformave decentralizuese në
këto vende është se nuk ka një model të
vetëm. Studiuesi hungarez Nuiri (2000)
shprehet se cilësia e decentralizimit është
funksion i tre faktorëve: synimi, inten-
siteti dhe angazhimi. Shprehur sim-

bolikisht: D = (S, I, A). Ndërsa syni-
mi mbetet i pandryshuar, intensiteti
vlerësohet nga tipi i decentralizimit,
përmasat e shërbimit civil dhe përqind-
ja e buxhetit të shtetit që transferohet
në nivelet e qeverisjes vendore. Kurse
angazhimi nënkupton mbështetjen nga
qeveria qendrore, cilësinë e personelit,
zyrtarët e zgjedhur dhe pjesëmarrjen
qytetare në procesin e decentralizimit.

Decentralizimi në Shqipëri –arritje,
mangësi, reforma

Dispozitat Kryesore Kushtetuese
(prill 1991) u shoqëruan nga një ligj i
veçantë për pushtetin lokal (1992), në
përputhje me sistemin e ri politik
demokratik pluralist. Por hapat e hedhu-
ra për decentralizimin e pushtetit deri në
vitin 1997 konsiderohen të pamjaf-
tueshme. Një reformë më e plotë filloi me
plotësimin e i infrastrukturës ligjore dhe
institucionale në zbatim të Kushtetutës,
KEAV dhe strategjisë së decentralizimit71.
Veçoria kryesore e kësaj periudhe është
ecuria në mënyrë paralele e të tre tipave te
decentralizimit, duke u dhënë qytetarëve
dhe përfaqësuesve të zgjedhur të tyre më
shumë pushtet në procesin e marrjes së
vendimeve publike, duke rishpërndarë
autoritetin, përgjegjesinë dhe mundësinë
për sigurimin e shërbimeve publike
nëpërmjet niveleve të ndryshme të qever-
isjes dhe më shumë kompetenca au-
toriteteve vendore për të kryer më mirë
funksionet e tyre në fushën fiskale. Refor-

71 VKM nr. 651, datë 29.11.1999 - Strategjia e decentralizimit dhe autonomisë vendore. Strategjia, e
përgatitur nga Komiteti Kombëtar për Decentralizimin dhe grupi teknik i ekspertëve, me ndihmën e USAID,
përbën një dokument afatgjatë të qeverisjes vendore, që përcakton synimet e objektivat e decentralizimit të
pushtetit, detyrat, planin dhe burimet për zbatimin e tyre, si dhe pjesëmarrjen dhe rolin e aktorëve të procesit.
Disa akte kryesore të kësaj periudhe janë: ligji nr. 8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e
qeverisjes vendore”; ligji nr. 8653, datë 31.7.2000 “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qever-
isjes vendore”; ligji nr. 8744, datë 22.2.2001 “Për transferimin e pasurive të paluajtshme të shtetit në njësitë
e qeverisjes vendore”; ligji nr. 8978, datë 12.12.2002 “Për taksën vendore të biznesit të vogël”; ligji nr. 9232,
datë 13.5.2004 “Për programet sociale të strehimit të banorëve të zonave urbane”; ligji nr. 9632, datë
30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” etj.
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ma ka synuar gjithnjë forcimin e
demokracisë, rrit jen e efektivitetit
qeverisës, zhvillimin ekonomik të qën-
drueshëm, rritjen e transparencës së
qeverisjes me kontributin dhe përvojën
e të gjithë aktorëve në proces: qeverisë
qendrore dhe vendore, shoqërisë civile
dhe donatorëve ndërkombëtarë.

1. Decentralizimi politik
Organizimi dhe funksionimi qeverisjes

vendore
Njësitë e qeverisjes vendore janë ko-

munat, bashkitë dhe qarqet. Ato kryejnë
të gjitha detyrat vetëqeverisëse, me për-
jashtim të atyre që me ligj u jepen njësive
të tjera të qeverisjes vendore (neni 108 i
Kushtetutës). Komunat dhe bashkitë - si
njësi bazë - përbëjnë nivelin e parë të
qeverisjes vendore, kurse qarqet nivelin e
dytë. Dispozitat kushtetuese gjejnë pas-
qyrim më të plotë në ligjin për organiz-
imin dhe funksionimin e qeverisjes ven-
dore, që përcakton funksionet, kompe-
tencat, të drejtat dhe detyrat e organ-
eve të tyre. Funksionimi i organeve të
qeverisjes vendore bazohet në 5 parime
themelore, që janë:

- autonomia vendore;
- bashkëpunimi;
- respektimi i Kushtetutës dhe i ligjeve;
- veprimtaria si persona juridikë;
- vazhdimësia në veprimtarinë e tyre.
Njësitë e qeverisjes vendore gëzojnë të

drejtën e qeverisjes, të pronësisë, të të
ardhurave dhe shpenzimeve, të veprimtarive
ekonomike, të bashkëpunimit, të drejtën e
personit juridik dhe të drejta të tjera.

Këto njësi kryejnë tri grupe funk-
sionesh: të veta, të përbashkëta dhe të
deleguara.

Komunat dhe bashkitë ushtrojnë
këto funksione të veta:

A. Në fushën e infrastrukturës dhe të
shërbimeve publike: furnizimin me ujë të
pijshëm; mirëmbajtjen e sistemit të kan-
alizimeve të ujërave të bardha e të zeza;

ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve,
trotuareve, shesheve publike; ndriçimin e
mjediseve publike; transportin publik
qytetës; administrimin e varrezave dhe
shërbimin e varrimit; dekorin e qytetit;
administrimin e parqeve, lulishteve dhe
zonave të gjelbëruara publike; grum-
bullimin, largimin dhe përpunimin e
mbeturinave; planifikimin urban, menax-
himin e tokës dhe strehimin sipas ligjit.

B. Në fushën e shërbimeve me karakter
social, kulturor e sportiv: ruajtjen dhe zhvil-
limin e vlerave kulturore dhe adminis-
trimin e institucioneve të tyre; organiz-
imin e veprimtarive sportive dhe admin-
istrimin e institucioneve përkatëse; shër-
bimin social dhe administrimin e çerd-
heve, azileve, shtëpive të fëmijëve etj.

C. Në fushën e zhvillimit ekonomik ven-
dor: përgatitjen e programeve të zhvillim-
it ekonomik vendor; ngritjen dhe funk-
sionimin e tregjeve publike dhe të rrjetit
të tregtisë; zhvillimin e biznesit të
vogël; organizimin e shërbimeve të in-
formacionit dhe infrastrukturës për bi-
znesin; shërbimin veterinar; ruajtjen
dhe zhvillimin e pyjeve, kullotave e buri-
meve natyrore me karakter vendor.

Ç. Në fushën e rendit dhe mbrojtjes
civile: ruajtjen e rendit publik dhe zbatimin
e akteve të komunës ose bashkisë;
mbrojtjen civile.

Komunat dhe bashkitë ushtrojnë
funksione të përbashkëta me pushtetin
qendror: arsimin parashkollor dhe
parauniversitar; shërbimin parësor shën-
detësor dhe mbrojtjen e shëndetit pub-
l ik; kujdesin social  dhe zbutjen e
varfërisë; rendin publik dhe mbrojtjen
civile; mbrojtjen e mjedisit.

Komunat dhe bashkitë ushtrojnë
funksione dhe kompetenca të deleguara,që
në çdo rast mbështeten me burimet e
nevojshme financiare nga institucionet
qendrore përkatëse për ushtrimin e funk-
sioneve dhe kompetencave të deleguara.
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Disa nga detyrat dhe kompetencat e
këshillit komunal dhe bashkiak:

* Miraton buxhetin dhe ndryshimet e tij.
* Miraton tjetërsimin ose dhënien në

përdorim të pronave të tretëve.
* Organizon dhe mbikëqyr kontrol-

lin e brendshëm të komunës ose bashkisë.
* Vendos për taksat e tarifat vendore,

si dhe nivelin e tyre.
* Vendos për marrjen e kredive dhe

shlyerjen e detyrimeve ndaj të tretëve.
* Vendos për krijimin e institucion-

eve të përbashkëta me njësi të tjera të qever-
isjes vendore ose me persona të tretë.

* Miraton kritere për rregullimin e
funksioneve që i janë dhënë me ligj.

* Vendos për emërtimin e rrugëve,
shesheve dhe territoreve, të institucioneve
dhe të objekteve nën juridiksionin e tij.

* Vendos për rregullat, procedurat
dhe mënyrat e realizimit të funksioneve
të deleguara.

Duke filluar nga 1 janari 2002, ko-
munat dhe bashkitë janë përgjegjëse për
kryerjen e funksioneve të veta në fushën e
infrastrukturës dhe shërbimeve publike,
me përjashtim të furnizimit me ujë të
pijshëm, pasi transferimi i pronave të palu-
ajtshme shtetërore të sistemit të ujësjellës-
kanalizimeve në pronësi të njësive të qever-
isjes vendore ende nuk ka përfunduar

Ndarja territoriale
Sipas ligjit për ndarjen administrati-

vo-territoriale të njësive të qeverisjes ven-
dore (korrik 2000) vendi përbëhet nga 65
bashki, 309 komuna dhe 12 qarqe72. Por,
për shkak të lëvizjeve demografike, rreth
48 % e komunave me 17 % të popullsisë
së vendit, kanë më pak se 5.000 banorë.
Rreth 100 komuna shpenzojnë 80 % të
buxhetit të tyre për mbajtjen e adminis-
tratës, 71 nuk arrijnë të mbledhin taksa
vendore, 80 komuna kanë mbi 70 % të

punonjësve të tyre pa arsim të lartë. Pra,
kemi të bëjmë me një fenomen kontradik-
tor: nga njëra anë, fragmentizimi i çon
vendimmarrësit më afër votuesve, rrit për-
faqësimin demokratik dhe llogaridhënien
ndaj atyre që u kanë dhënë besimin poli-
tik, por, nga ana tjetër, i lë bashkësitë e
vogla pa burime të vetat financiare dhe pa
aftësitë teknike dhe administrative të
nevojshme për t’i zbatuar politikat dhe
shërbimet publike në mënyrë efektive.
Prandaj është e nevojshme të kryhet një
reformë e re territoriale, që të harmoni-
zojë madhësinë optimale të njësisë ven-
dore me rritjen e efektivitetit të qever-
isjes. Megjithatë, sipas BB (2004), re-
forma e ndarjes administrativo-territo-
riale të vendit nuk përbën një kusht për
zbatimin e strategjisë së decentralizimit
në afat të mesëm.

Një status i veçantë për Tiranën
Kushtetuta lejon krijimin me ligj

edhe të njësive të tjera të qeverisjes ven-
dore (neni 108). Këtu mbështetet edhe
ligji për organizimin dhe funksionimin
e Bashkisë së Tiranës (korrik 2000).
Ligji synon thellimin e mëtejshëm të de-
centralizimit në nivel vendor në qyte-
tin e Tiranës. Sipas neneve 2 dhe 3, në
Bashkinë e Tiranës funksionojnë Këshilli
Bashkiak dhe kryetari i Bashkisë, përkatë-
sisht si organe përfaqësuese dhe ekzek-
utive të Bashkisë, si dhe këshillat e kry-
etarët e 11 njësive bashkiake. Pra, krijo-
hen dy nivele brenda një qyteti. Ky
mund të quhet ndryshe edhe si ligji për
njësitë bashkiake, sepse u jep organeve
të tyre kompetenca të karakterit eksk-
luziv, që i kanë vetëm ato e që lidhen
me kërkesat e përditshme të komunitetit
përkatës. Ky organizim ndjek përvojën
e qyteteve të mëdha europiane. Statusi
i veçantë nuk i jepet Tiranes se është

72 Sipas Strategjisë së Decentralizimit dhe Qeverisjes Vendore të MB (2007), sot vendi ndahet ne 69
bashki, 304 komuna dhe 12 qarqe.
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kryeqytet, por ngaqë është qyteti më i
madh vendit, me popullsi të trefishuar në
krahasim me vitin 1990.

2. Decentralizimi administrativ
Prefekti i qarkut, si përfaqësues i

qeverisë qendrore në nivel rajonal, për-
bën një institucion të dekoncetruar.
Prefekti kryen verifikimin e ligjshmërisë
së akteve të organeve të qeverisjes ven-
dore dhe koordinon punën në përputhje
me ligjin ndërmjet njësive të qeverisjes
vendore dhe institucioneve shtetërore
në nivel vendor ose qarku. Përvoja e de-
ritanishme ka nxjerrë në pah mungesën
e përgjegjësive vendimore për institu-
cionin e prefektit ,  prandaj është i
nevojshëm hartimi i një ligji të ri.

Ndërkohë, gjatë kësaj periudhe ka
vazhduar edhe procesi i devoluimit duke
transferuar përgjegjësi në shkallët e qever-
isjes vendore në fusha specifike, si shën-
detësia, arsimi.

Një funksion i deleguar janë zyrat e
gjendjes civile, të organizuara me një drej-
tori të përgjithshme në qendër. Ato janë
në vartësi të një drejtorie, por kanë ko-
mpetenca për të vepruar në mënyrë të pa-
varur dhe në bazë të ligjeve në fuqi. Një
shembull tjetër përbëjnë zyrat e regjistrim-
it të pasurive apo të hipotekave.

Privatizimi ka gjetur përdorim më të
gjerë në bashkitë e komunat në veprim-
tari të tilla si grumbullimi,përpunimi i
plehrave dhe pastrimi i qyteteve, si dhe
transporti urban, kryesisht në qytetet e
mëdha. Këto procese rregullohen mbi
bazën e standardeve të miratuara nga or-
ganet qendrore.

Qeveria, në programin e saj (shtator
2005) u angazhua që brenda vitit 2007
të transferonte pronat në njësitë e qever-
isjes vendore, me përparësi ujësjellësit,
rrugët, trojet, shoqëritë publike me kar-
akter vendor, objektet social-kulturore etj.
Por, sipas të dhënave zyrtare, aktualisht
procesi ka mbetur në 80 %.

3. Decentralizimi fiskal
Rregullat fiskale për financimin e

përgjegjësive të decentralizuara përbejnë
një element kyç të decentralizimit. Decen-
tralizimi i funksioneve dhe i kompeten-
cave në fusha të ndryshme të shërbimeve
nuk mund të realizohet pa reformën në
fushën fiskale. Prandaj, pas vitit 1999 për-
pjekjet kanë vazhduar si për konsolidimin
ashtu dhe për thellimin e mëtejshëm të
decentralizimit fiskal.

Transfertat e pakushtëzuara nga bux-
heti i shtetit (granti)

Për herë të parë koncepti i transfer-
tave të pakushtëzuara (granti) për qever-
isjen vendore me anë të një formule, ba-
zuar në kriteret e proporcionalitetit, të
drejtësisë dhe ekualizimit (ekuilibrit) u
zbatua në buxhetin e shtetit për vitin 2002.
Në këtë mënyrë u shënua një kthesë në
transparencën dhe administrimin e bux-
hetit nga organet e qeverisjes vendore.
Kësaj formule i janë bërë përmirësime që
kriteret të jenë në përputhje me nevojat e
njësive vendore. Me buxhetin e vitit 2006
koeficienti ekualizues u përmirësua në për-
puthje me saktësimin e numrit të popull-
sisë dhe të sipërfaqes së komunave, duke
mbajtur parasysh edhe kriteret e njësive
malore, si dhe të atyre në nevojë. Ndërsa
në vitin 2007 u aplikua edhe skema e
“granteve konkurruese”, që financojnë
projekte për investime.

Burimet e veta të pushtetit vendor
Burimet e veta të pushtetit vendor

përbëhen nga të ardhurat tatimore dhe jo
tatimore. Të ardhurat tatimore përbejnë
grupin më të madh të të ardhurave (78 %
më 2006). Në dhjetor 2002 u miratua
paketa fiskale me disa ligje, si ato për tak-
sën vendore të biznesit të vogël, për ta-
timin mbi të ardhurat, për procedurat ta-
timore, për sistemin e taksave vendore etj.
Këto akte zgjeruan hapësirat e bashkive
dhe komunave për vendosjen e nivelit të
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taksave (+-30 %), rifutën taksën mbi
tokën bujqësore, rritën pavarësinë në ven-
dosjen e nivelit për taksat e fjetjes në ho-
tel, të ndikimit në infrastrukturë nga
ndërtimet e reja, të taksës së tabelës, të
përdorimit të mjediseve publike etj.
Taksa mbi regjistrimin vjetor të autom-
jeteve dhe mbi transaksionet me pronat
e paluajtshme u kthyen nga nacionale
në vendore, kurse një pjesë tjetër e tyre
u kthyen në tarifa. Këto, si dhe ndry-
shimi i ligjit për taksën vendore më 2006,
zgjeruan më tej autonominë fiskale të or-
ganeve të qeverisjes vendore.

Efektet e reformës fiskale
Autonomia fiskale e qeverisjes ven-

dore deri në vitin 2001 mbeti modeste.
Ndryshimet pozitive filluan të duken
vetëm pas vitit 2002, pas ndryshimeve lig-
jore të lartpërmendura. Sipas studiuesit A.
Hoxha (2007), indeksi i autonomisë
fiskale (shprehur në përqindjen e të
ardhurave mbi të cilat komunat dhe
bashkitë kanë autoritet të plotë për t’i
shpenzuar, kundrejt të ardhurave gjith-
sej), në shkallë vendi është rritur nga
4.3 për qind në vitin 2000, në 43.0 %
më 2003. Kurse në Bashkinë e Tiranës,
për shkak të mundësive më të mëdha nga
zhvillimi i biznesit të vogël dhe taksave
e tarifave të tjera vendore, indeksi arrin
deri në 60 për qind.

Efektet pozitive të reformës në fush-
ën fiskale dalin më në pah kur analizo-

het ecuria e treguesve të buxhetit të
qeverisjes vendore në vite73. Kështu, të
ardhurat vendore për vitin 2003 shënu-
an një rritje prej 14.1 për qind kundrejt
vitit 2002. Ndërkohë, si rrjedhojë e re-
formës, të ardhurat nga burimet e veta
u rritën 2.3 herë, kurse granti i buxhetit
të shtetit u ul me 33.7 për qind. Gjatë
viteve 2002-2006 të ardhurat e push-
tetit vendor gjithsej u rritën 71 për qind,
nga burimet e veta 2.9 herë, kurse granti
vetëm 22 për qind.

Sipas Programit Buxhetor Afatmesëm
(MF-PBA 2008-2010), të ardhurat gjith-
sej për pushtetin vendor në vitin 2009
parashikohet të rriten 74 për qind kun-
drejt vitit 2005, nga të cilat granti 2.1
herë, kurse të ardhurat nga burimet e
veta 52 për qind. Këto parashikime
rritjeje konsiderohen të ndjeshme, por
gjithsesi larg objektivave që qeveria ka
parashikuar në programin e saj, si: dy-
fishimi i peshës së shpenzimeve autonome
të pushtetit vendor në buxhetin e shtetit
dhe në PBB për funksionet e veta deri në
fund të periudhës 4-vjeçare apo rritjen e
transfertave nga buxheti i shtetit 3-4 herë
krahasim me vitin 2005.

73 Të dhënat janë nxjerrë nga burime të Ministrisë të Financave.

Të ardhurat e buxhetit vendor 2002-2009
Në milionë lekë

Emërtimi 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Pushteti vendor: 13,300 15,181 17,621 19,500 22,713 26,214 29,566 33,850
1. Granti i buxhetit 9,500 6,300 6,277 7,300 11,601 12,875 13,984 15,295
2. Burimet e veta 3,800 8,881 11,344 12,200 11,112 13,339 15,582 18.555
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Kolona e parë tregon ecurinë e të
ardhurave gjithsej, e dyta të grantit të pa-
kushtëzuar dhe e treta të ardhurat nga
burimet e vetë pushtetit vendor.

Efektet pozitive të autonomisë
fiskale duken më qartë në strukturën
e të ardhurave nga granti i buxheti të
shtetit  dhe nga të ardhurat e vetë
pushtetit vendor.

Një konkluzion më i drejtë del
nëse vëmë në raport të ardhurat dhe
shpenzimet e buxhetit vendor me PBB
dhe buxhetin e shtetit.

Shifrat dhe sidomos grafiku tre-
gojnë se rritja e të ardhurave (poshtë)
dhe shpenzimeve (sipër) kundrejt PBB
janë me ritme të ulëta (gati horizontale)
dhe as që bëhet fjalë për rritje me herë
(në mënyrë vertikale). Në raporte të tilla
të përafërta qëndrojnë ato edhe kun-
drejt të ardhurave dhe shpenzimeve të
buxhetit të shtetit.

Megjithëse performanca fiskale
gjatë këtyre viteve ka qenë relativisht e
mirë, vazhdojnë  të  ev identohen
mangësi dhe dobësi fiskale. Problem
kryesor mbeten kapacitetet e njësive
vendore për mbledhjen dhe adminis-
trimin e taksave vendore.

Mendojmë se ndikim pozitiv për
thellimin e procesit të decentralizim-
it fiskal dhe autonomisë vendore do
të luajë ligji nr. 9869, datë 4. 2. 2008
“Për huamarrjen vendore”. Ligji, që
duhet  t ë  p lo tësohet  me akte t  e
nevojshme nënligjore, parashikon hua-
marrje afatgjatë dhe afatshkurtër, që
mund të merren nga banka dhe tregje
kapitale vendase dhe të huaja dhe që
mund të përdoren për investime.

Struktura e buxhetit vendor për vitet 2002-2009, në %
Të ardhurat e buxhetit vendor= 100%

Emërtimi 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1. Granti i buxhetit 71.4 41.5 35.6 37.4 51.1 49.1 47.3 41.2
2. Burimet vendore 28.6 58.5 64.4 62.6 48.9 50.1 52.7 54.8

Të ardhurat dhe shpenzimet e pushtetit vendor kundrejt PBB dhe buxhetit të shtetit
Në %

Emërtimi 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Të ardhurat ndaj PBB 0.8 1.1 1.3 1.44 1.24 1.36 1.45 1.58
Shpenzimet ndaj PBB 2.2 1.9 2.1 2.39 2.52 2.67 2.75 2.86
Të ardhurat ndaj buxhetit 8.6 9.1 9.6 9.6 9.9 9.9 10.4 10.8
Shpenzimet ndaj buxhetit 6.9 7.5 7.9 8.4 8.8 8.5 8.0 9.4
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Pjesëmarrja e qytetarëve rrit
përgjegjshmërinë e qeverisjes

Rreth 175 vjet më parë, Tocqueville
vinte në dukje se decentralizimi nuk ka
vetëm vlerë administrative, por edhe një
dimension qytetar, pasi nxit qytetarët të
tregojnë interes në çështjet publike; i më-
son ata si të përdorin lirinë (cituar sipas
Bonnal 1997).

Format e pjesëmarrjes publike qytetare
Në botën demokratike, një nga for-

mat më të përhapura të pjesëmarrjes
publike qytetare janë seancat e dëgjimit,
ku përfaqësues të qeverisë vendore
paraqesin para publikut një projektven-
dim dhe u kërkohet pjesëmarrësve të
shprehin mendimet e tyre. Zakonisht në
raste të tilla diskutimet janë të shkurtra
dhe prekin vetëm thelbin e problemit.
Inisiativat votuese janë një formë tjetër e
pjesëmarrjes së publikut, të përhapura
sidomos në SHBA, në dekadën e fun-
dit. Iniciativat votuese janë draft-ligje
që iniciohen dhe votohen nga pub-
liku, por jo nga një organ legjislativ
(Burgess, Malek, 2005). Forma më
popullore e demokracisë direkte është
referendumi lokal, që praktikohet për
çështje me rëndësi për komunitetin, si
ato për territorin dhe organizimin e
qeverisjes lokale.

Standardet për procesin e pjesëmarrjes
publike

Shoqata Ndërkombëtare për Pjesë-
marrjen e Publikut (IAP2) ka listuar 7
standarde për pjesëmarrjen publike
(IAP2 Core Values-http://iap2.org/
displaycommon.cfm:

- Publiku duhet të shfaqë mendi-
min e vet për vendimet që ndikojnë në
jetën e tij.

- Të sigurohet se kontributi i tij do
të vlerësohet në vendim.

- Njihet me interesat dhe tërheq

kërkesat e të gjithë pjesëmarrësve.
- Lehtëson përfshirjen e njerëzve po-

tencialisht të prekur nga vendimmarrja.
- Parashikon procedura të caktuara

për pjesëmarrjen e publikut.
- T’u sigurojë pjesëmarrësve informa-

cionin e nevojshëm për çështjen.
- Njofton pjesëmarrësit se sa kontribu-

ti i tyre ka ndikuar mbi vendimmarrjen.

Autoriteti, përgjegjësia dhe aftësia -
gurët e themelit të komuniteteve

David Morris (1996) vë në dukje
se konservatorë si  M. Novak kanë
mbështetur gjatë virtytin e familjes, sho-
qatat vullnetare dhe një shoqëri civile
më të zhvilluar. Në të njëjtën mënyrë,
edhe liberalë, si A. Etzioni, kanë thek-
suar rolin e grupeve familjare dhe të ko-
muniteteve në edukimin e vlerave mo-
rale bazë, të tilla si respekti reciprok dhe
shmangia e dhunës. Në të vërtetë, këto
përbëjnë një komponent të rëndësishëm
të komuniteteve të forta. Por kjo nuk
mjafton. Prandaj ai mbështet idenë se
“autoriteti, përgjegjësia dhe aftësia
(APA)j ane gurët e themelit të komu-
niteteve të qëndrueshme”.

Pjesëmarrja publike qytetare - mundësi
për realitet

Miratimi dhe implementimi i një
legjislacioni bashkëkohor të harmoni-
zuar me parimet e KEAV, kanë krijuar
hapësirat e nevojshme për pjesëmarrje
të gjerë qytetare në vendimmarrje. Si-
pas ligjit për organizimin dhe funksion-
imin e qeverisjes vendore, mbledhjet e
këshillit janë të hapura për publikun dhe
çdo qytetar ka mundësi t’i ndjekë ato.
Madje këshilli, përpara shqyrtimit dhe
miratimit të akteve, e ka të detyrueshme
të zhvillojë seanca këshillimi me bashkës-
inë për rastet e parashikuara në nenin
32, që lidhen me buxhetin, pronat, tak-
sat dhe tarifat lokale, garantimin e inter-
esit publik. Këshillimi me bashkësinë re-
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alizohet duke përdorur një nga format
e njohura, si takimet e hapura me ban-
orët, me specialistë, me institucione të in-
teresuara dhe organizata joqeveritare ose
nëpërmjet nismave për organizimin e ref-
erendumeve vendore.  Një ndihmë të
veçantë për këtë mund të japin në qytete
administratat e lagjeve e të bashkive. Ato
kryejnë detyrat e ngarkuara nga kryetari
i Bashkisë dhe këshilli, si dhe kujdesen
për aspekte të veçanta të zhvillimin
ekonomik dhe social në lagjet përkatëse.
Duke qenë më afër banorëve, ato kanë
mundësi ta tërheqin më mirë opinion-
in e banorëve dhe t’i paraqesin më saktë
kërkesat e komunitetit përkatës në lagjen
e tyre. Një veprimtari e tillë mund të
realizohet edhe në komuna apo bashki
të vogla, që përbëhen nga disa fshatra.
Fshati drejtohet nga kryetari dhe kryesia
si organ këshillimor. Kryetari dhe kryesia
e fshatit kryejnë funksionet qeverisëse të
komunës ose bashkisë në fshatin e tyre.
Kryetari ka të drejtë të marrë pjesë dhe të
shprehë mendimin e tij në mbledhje për
çështje që lidhen me fshatin. Megjithatë,
veprimtaria e deritanishme konsiderohet
e pamjaftueshme dhe publiku i gjerë
nuk i ka shfrytëzuar të gjitha mundësitë
që u krijon ligji.

Roli i ndërlidhësit komunitar
Në Bashkinë e Tiranës veprojnë

rreth 250 ndërlidhës komunitarë ose siç
quhen ndryshe koordinatorë. Detyrat e
tyre përcaktohen nga Këshilli Bashkiak
dhe konkretizohen nga organet e një-
sive bashkiake përkatëse. Veprimtaria e
tyre, prej vitit 1992, vlerësohet pozi-
tive, sepse ndihmon për njohjen e
gjendjes, për transmetimin e vendimeve,
urdhrave dhe udhëzimeve nga organi i
zgjedhur te qytetari dhe në kthim mar-
rjen e mendimeve për përmirësimin e
punës të këtyre organeve. Një rol të tillë

luajnë pak a shumë edhe kryetari dhe
kryesia e çdo fshati. Por mungon kjo
hallkë në bashkitë e tjera. Veç kësaj, roli
dhe detyrat e ndërlidhësit komunitar nuk
janë të unifikuara me akte në shkallë ko-
mbëtare, por me akte vendore. Prandaj,
siç ka dalë edhe nga përfundimet e IDN,
është e nevojshme të ndërmerren nisma
ligjore që roli dhe pozita e tyre të sank-
sionohet me akte ligjore.74

Përfundime dhe sugjerime

Decentral izimi vlerësohet në
përgjithësi si një proces i domosdoshëm
dhe konsensual për forcat politike, qever-
itë, organizatat joqeveritare. Ndryshimet
qëndrojnë në hapat dhe ritmet e zbatimit
të masave të programuara. Ky proces ësh-
të mbështetur në mënyrë efektive nga in-
stitucione ndërkombëtare, të tilla si Ban-
ka Botërore, PNUD, USAID etj.

Strategjia e decentralizimit, mirat-
uar në vitin 1999, përbën instrumentin
bazë të procesit. Procesi i decentraliz-
imit ka shënuar arritje pozitive në të tre
tipat e tij: politik, administrativ dhe fiskal.
Transferimi i funksioneve dhe kompeten-
cave nga pushtetit qendror në atë vendor
ka rezultuar me ritme të ngadalshme, por
gjithsesi pa kthime prapa.

Nga anketa mbi punën e qeverisjes
lokale (IDRA, 2007), qytetarët konsi-
derojnë papunësinë dhe infrastrukturën
si problemet më urgjente për komunite-
tet e tyre, por shumica (58%) besojnë
se qeveritë vendore tani kanë strategji
afatgjata për t’i përballur ato. Shumica
vlerësojnë cilësinë e shërbimeve publike,
si pastrimin e rrugëve, furnizimin me
ujë të pijshëm dhe ndriçimin, kurse
vlerësimi për cilësinë e parqeve dhe
zonave të gjelbëruara është më i ulët.
Rreth 2/3 e qytetareve mendojnë se
korrupsioni është mjaft i përhapur mi-

74 Konferenca “Demokracia dhe ndërlidhësit komunitarë”, organizuar nga IDN më 19.9.2006.



   88 Thellimi i decentralizimit dhe efektiviteti i qeverisjes në komunitet

dis zyrtarëve lokalë. Kurse 54% e të an-
ketuarve mendojnë se qeveritë lokalë nuk
mirëpresin pjesëmarrjen e qytetarëve në
çështjet komunale. Zgjatja e mandatit të
të zgjedhurve lokalë nga 3 në 4 vjet për-
bën një hap më tej për thellimin e mëte-
jshëm të decentralizimit. Përfshirja e bash-
kive, komunave dhe qarqeve në ligjin për
shërbimin civil ka krijuar mundësi për
tërheqjen e nëpunësve cilësorë. Në një pe-
riudhë afatshkurtër, është e nevojshme të
merren masa konkrete për distancimin e
qartë të institucioneve qendrore nga pozi-
cioni i menaxhimit të shërbimeve publike
në atë të hartuesve të politikave dhe stan-
dardeve në shkallë kombëtare, si dhe për-
puthjen e strategjive sektoriale me atë në
shkallë kombëtare.

Niveli i parë i qeverisjes vendore (në
bashkitë e komunat) paraqitet më i kon-
soliduar në raport me nivelin e dytë (qar-
qet). Në këtë nivel vërehen mangësi në
rolin dhe funksionet e këshillave të qar-
qeve, prandaj, në të ardhmen del e
nevojshme të hartohet një ligj i ri me ko-
mpetenca specifike, në përputhje me pa-
rimin e autonomisë fiskale. Ky akt mund
të paraprihet nga një ligj për një ndarje të
re administrativo-territoriale. Përvoja e
deritanishme ka nxjerrë në pah mungesën
e përgjegjësive vendimore nga institucio-
ni i prefektit, prandaj është e nevojshme
të hartohet një ligj i ri për krijimin e
raporteve më të drejta institucionale duke
ruajtur autonominë vendore përmes mar-
rjes së disa kompetencave organeve dhe

institucioneve qendrore.
Një ndikim pozitiv në thellimin e pro-

cesit të decentralizimit dhe të autono-
misë fiskale ka luajtur reforma në fush-
ën e taksave vendore, si dhe përmirësi-
mi i procedurave në shpërndarjen e
transfertës së pakushtëzuar. Ky proces
duhet të vazhdojë me ritme më të shpe-
jta në të ardhmen. Ligji “Për huamar-
rjen vendore” (shkurt 2008) do të lua-
jë një rol të veçantë për shtimin e in-
vestimeve që lidhen me funksionet ven-
dore. Në një periudhë afatmesme është
e nevojshme që organet e qeverisjes ven-
dore të kenë përgjegjësi më të qarta dhe
plota për sigurimin e të ardhurave dhe për-
dorimin e shpenzimeve buxhetore përmes
hartimit të një ligji të ri për financimin e
pushtetit vendor. Me qëllim që të institu-
cionalizohet më mirë transparenca dhe
llogaridhënia e organeve të qeverisjes ven-
dore administratë-kryetar me këshillin e
njësisë vendore dhe këto institucione me
publikun e gjerë, është e nevojshme të
hartohet një ligj i veçante. Një rol të
rëndësishëm në procesin e decentralizim-
it luan pjesëmarrja e qytetarëve në qever-
isje përmes formave të larmishme, duke
filluar nga seancat e dëgjimit dhe deri tek
organizimi i referendumeve. Veprimtaria
e deritanishme konsiderohet e pamjaf-
tueshme, sepse nuk janë shfrytëzuar të
gjitha mundësitë që krijon ligji. Në këtë
vështrim, ka ardhur koha që të zyrtari-
zohet dhe të inkurajohet edhe roli i ndër-
lidhësit komunitar.
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Komuniteti, komunitarizmi dhe
marrëdhëniet komunitare

Përgjithësisht, kur flitet për komu-
nitet njerëzit mendojnë për familjen,
miqtë, vendlindjen, fqinjët, politikën,
shkollën, kishën apo xhaminë, rrugët e
zhurmshme ose lagjet e qeta, pra për “ven-
din të cilit i përkasin”. Sidoqoftë ideja e “
komunitetit” i referohet aspektit më të
rëndësishme të jetës sonë: vendit ku je-
tojmë. Dhe vendi ku jetojmë ndikon në
mënyrën se si jetojmë. Komuniteti për-
bëhet nga njerëz që ndajnë së bashku një
mjedis fizik dhe përmbushin nevojat e
tyre përmes një ndërveprimi të përditshëm
me njëri-tjetrin (Schnore, 1973).
(Ndërkohë grupet zakonisht nuk përcak-
tohen në lidhje me një territor fizik). Fja-
la komunitet vjen nga fjala latine commu-

nitas dhe vetë kjo rrjedh nga communis,
që do të thotë “i përbashkët, publik, i
ndarë mes të gjithëve apo mes disa indi-
vidësh”. Ndërkaq, communis rrjedh nga një
kombinim i parashtesës latine com (që do
të thotë “bashkë”) me fjalën munis (që ka
të bëjë me shërbimet). Në komunitetin
njerëzor, qëllimi, besimi, preferencat,
nevojat e risqet, si dhe një sërë kushtesh
të tjera mund të ndikojnë në identitetin e
pjesëmarrësve dhe shkallën e kohezionit
të tyre etj. Megjithatë, termi komunitet ka
evoluar dhe kërkon të emërtojë një grup
individësh që ndajnë karakteristika të për-
bashkëta, pavarësisht nga lokaliteti ku
ndodhen apo shkalla e ndërveprimit të
tyre. Studimi i jetës së komunitetit ka
tërhequr gjithmonë vëmendjen e so-
ciologëve. Në Universitetin e Çikagos, në
fund të shekullit XIX e deri në fillim të
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shekullit XX, një numër sociologësh, si
Robert Park, Ernest Burgess, W. I. Tho-
mas dhe Florian Znaniecki, i kushtuan
vëmendje lidhjes së problemeve të komu-
nitetit me ekologjinë urbane, sidomos në
periudhën e industrializimit, urbanizimit
dhe emigracionit masiv.

Sigurisht, jo të gjitha komunitetet
kanë të njëjtat karakteristika. Për shkak të
diversitetit të tyre, sociologët paraqesin
katër tipa kryesore komunitetesh: komu-
niteti rural, urban, tradicional e modern.
Komunitetet rurale përbëhen nga një
numër i vogël popullsie, që kanë ho-
mogjenitet dhe shpërndarje në sipërfaqen
gjeografike, ndërsa komunitetet urbane
përbëhen nga një popullsi e madhe në
numër, heterogjenietet dhe dendësi. Ko-
munitetet urbane zakonisht ndahen në
lagje ose zona - mbledhje njerëzish që je-
tojnë pranë njëri-tjetrit (Gans, 1982).
Lagjet përbëjnë komunitete në të cilat
njerëzit ndikohen nga sjellja e të tjerëve
dhe ku konformiteti konsiderohet një
vlerë e rëndësishme. Komunitetet ur-
bane dhe rurale mund të mendohen si
dy ekstreme të një kontiniumi; kështu,
komunitete të ndryshme mund të përm-
bajnë tipare të të dyja llojeve, duke an-
uar më shumë nga njëri lloj se nga tjetri.
Komunitetet ndryshojnë gjithashtu nga
shkalla e të qenit tradicionalë apo mod-
ernë. Zakonisht komunitetet tradicio-
nale janë të izoluara nga pjesa tjetër e
popullsisë. Këto shoqëri nuk e pranojnë
me lehtësi përdorimin e teknologjisë
shkencore dhe mohojnë shumë aspekte
të shoqërive moderne që i rrethojnë.
Marrëdhëniet sociale mes anëtarëve të
këtyre komuniteteve tentojnë të jenë jo-
formale dhe parësore. Në krahasim me
komunitetet tradicionale, komunitetet
moderne tentojnë të bazohen në një ndar-
je pune më komplekse, në një teknologji
më të sofistikuar, në një sistem masmedi-

ash më të zhvilluar, në një nivel edukimi
të lartë etj. Pjesëtarët e komunitetit mod-
ern i pranojnë më shpejt idetë e reja dhe
marrëdhëniet sociale mes tyre tentojnë të
jenë më formale dhe dytësore.

Komunitetet urbane nuk janë do-
mosdoshmërisht moderne, ndërsa komu-
nitetet rurale nuk janë domosdoshmërisht
tradicionale. Shumë qytete në vendet pak
të zhvilluara, veçanërisht në Afrikë dhe
Azi, janë komunitete tradicionale, ndërko-
hë që shumë komunitete rurale në Europë
dhe në Amerikën e Veriut janë, në terma
relativë, pothuaj modernë.

Komunitarizmi lidhet me një rrymë
filozofike të shekullit XX, e cila kundërsh-
ton individualizmin dhe thekson interes-
in e komuniteteve dhe shoqërive mbi in-
teresin e individit. Termi komunitarizëm
rrjedh nga termi komunitarist, i përdorur
në vitet 1840 nga Goodwyn Barmby. Ter-
mi modern është një ripërcaktim i termit
origjinal. Termi komunitarizëm fillimisht
u përdor në dy kuptime: komunitarizmi
filozofik dhe komunitarizmi ideologjik.
Komunitarizmi filozofik konsideron lib-
eralizmin klasik si ontologjikisht dhe
epistemologjikisht jokoherent. Ndryshe
nga liberalizmi klasik, sipas të cilit komu-
niteti formohet nga veprimet vullnetare
të individëve, komunitarizmi thekson ro-
lin e komunitetit në përcaktimin dhe
formësimin e individit. Komunitarizmi
ideologjik konsiderohet një ideologji
radikale centriste, duke u përcaktuar si
ideologji e majtë në lidhje me çështjet
ekonomike dhe konservatore në lidhje me
çështjet sociale. Megjithatë ky përdorim
gjeti vend kohët e fundit. Zakonisht ky
term përdoret për t’iu referuar lëvizjes
“Responsive Communitarian”, të iniciuar
nga Amitai Etzioni e të ndjekur nga mjaft
intelektualë të tjerë.75

Në këtë punim, termi marrëdhënie
komunitare u referohet marrëdhënieve që

75 www.wikipedia.org
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individët, si pjesë e komunitetit, krijojnë
me vetë komunitetin, ose mar-
rëdhënieve që individët anëtarë të një
komuniteti të caktuar krijojnë me indi-
vidë anëtarë të një komuniteti tjetër.
Marrëdhëniet komunitare ndërmjet in-
dividëve që janë formësuar nga komu-
nitete të ndryshëm tentojnë të jenë ko-
mplekse dhe mbartin mjaft problematika
që kërkojnë vëmendje të veçantë.

Emigracioni dhe marrëdhëniet
komunitare

Emigracioni njihet si dukuria e trans-
ferimit të përkohshëm ose të përhershëm
të një grupi individësh në një vend të ndry-
shëm nga ai i origjinës. Ndonjëherë emi-
grantët vendosen në vende me diferenca
të mëdha kulturore dhe ndihen si të huaj
në destinacionin e tyre të ri, ndaj dhe
përpiqen të ruajnë kulturën, traditën dhe
gjuhën e tyre të origjinës, shpesh duke ua
transmetuar këto edhe fëmijëve të tyre.
Mospërputhja ose konflikti mes kulturës
së lindur dhe asaj të re, përgjithësisht kri-
jon një situatë të papërshtatshme për “të
huajt”, të cilëve u duhet të kuptojnë siste-
met ligjore dhe sociale, ndonjëherë të rinj
dhe të çuditshëm për to. Shpeshherë ko-
munitetet e emigrantëve lulëzojnë në ven-
det e ardhjes së tyre.

Për sa thamë më sipër, mund të sho-
him se si lidhen me njëri-tjetrin konceptet
emigracion dhe komunitet. Më lart u thek-
sua se koncepti komunitet lidhet me dy
komponentë: lokalitetin dhe ndërvep-
rimin e individëve. Nga ana tjetër, duku-
ria e emigracionit na paraqitet shumë di-
namike. Ajo shformëson dhe formëson
komunitetet, sepse zhvendosja e indi-
vidëve nga një lokalitet në një tjetër
mundëson ndryshime në përbërjen e ko-
muniteteve. Kështu, emigracioni ndikon
në dinamikat e marrëdhënieve komunitare
mes individëve, që janë anëtarë të komu-
niteteve të caktuara.

Emigracioni është një nga dukuritë
sociale botërore më problematike dhe të
diskutueshme për nga këndvështrimi i
shkaqeve dhe pasojave. Dukuria e emigra-
cionit mund të lidhet me shkaqet poli-
tike, ekonomike dhe sociale, shpesh të
ndërthurura me njëra-tjetrën. Kur mu-
ngojnë kushtet e nevojshme për të plotë-
suar dëshirat e njeriut, ky i fundit shty-
het të kërkojë një vend të ndryshëm nga
ai i origjinës, ku mund të ketë edhe “një
fat më të mirë”.

Dukuria e emigracionit lidhet në
mënyrë të drejtpërdrejtë me zhvillimin e
marrëdhënieve komunitare në një kuadër
shumëdimensional.

Për të analizuar ndikimin e emigra-
cionit në marrëdhëniet komunitare në
provincën e Sienës në zonën e Toskanës,
Itali, në bashkëpunim me prof. Fabio Ber-
ti, docent në sociologji, pranë Fakultetit
të Shkencave Politike dhe Historike në
Universitetin e Sienës, u zhvillua një stu-
dim sociologjik me emigrantët shqiptarë
nga Shqipëria dhe Kosova në këtë zonë.
Sipas të dhënave në Dossier Statistico 2007
nga Caritas/Migrantes, krahina e Toskanës
është ndër krahinat më të rëndësishme në
Itali, ku janë përqendruar emigrantët sh-
qiptarë. Në provincën e Sienës, deri më
31 dhjetor 2007, rezultojnë të regjistruar
5. 272 emigrantë të kombësisë shqiptare
(Caritas/Migrantes, 2007). Për të pasur një
pasqyrë të plotë të numrit të shqiptarëve
në këtë krahinë të Italisë, sigurisht që kësaj
shifre i duhet shtuar edhe numri i atyre
individëve që ende nuk janë pajisur me
leje qëndrimi. Gjithashtu duhet patur
parasysh se emigrantët nga Kosova nuk
përfshihen në këtë shifër për shkak të prob-
lemeve me dokumentacionin e dis-
ponueshëm prej tyre, ku pjesa më e mad-
he figurojnë me kombësi jugosllave. Stu-
dimi është mbështetur në një anketim
kuantitativ, ku morën pjesë rreth 150
emigrantë, intervista të drejtpërdrejta cilë-
sore me “emigrantë të hershëm”, por edhe
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“emigrantë të rinj”, studentë, punonjës të
institucioneve të ndryshme italiane etj. Në
mënyrë që të analizohej ndikimi i faktorëve
të tillë, si vlerat kulturore, normat e zako-
net, konteksti historik, rrethanat sho-
qërore etj., mendimet e të anketuarve u
ndanë në dy grupe: mendimet e emi-
grantëve shqiptarë nga Kosova dhe të
emigrantëve shqiptarë nga Shqipëria në
provincën e Sienës. Një mënyrë e tillë
konceptimi nxori në pah gjetje intere-
sante, që mbështetën hipotezën se fak-
torët socialë, kulturorë e politikë të ven-
dit nga vijnë emigrantët, ndikojnë fu-
qishëm në marrëdhëniet komunitare që
ata priren të krijojnë.

Marrëdhëniet komunitare brenda
grupit të emigrantëve

Një pjesë e rëndësishme e ndërvep-
rimit komunitar përfshin marrëdhëniet
mes anëtarëve të vetë grupit të emi-
grantëve. Trashëgimia kulturore e historike
e emigrantëve, rrethanat shoqërore dhe
politike, procesi i edukimit, traditat famil-
jare e fisnore etj., përcaktojnë dinamikat e
ndërveprimit komunitar brenda këtij gru-
pi. (Emigrantët nga Shqipëria dhe Koso-
va në provincën e Sienës në Itali paraqes-
in modele të ndryshme të ndërveprimit
komunitar.) Nga përgjigjet e marra nga
emigrantët në lidhje me pyetjen se me ci-
lin grup shoqëror ata ishin të prirë të sho-
qëroheshin, vihet re se në një numër të
konsiderueshëm emigrantësh (rreth 60 për
qind e emigrantëve nga Shqipëria dhe

rreth 69 për qind e emigrantëve nga Kos-
ova) pohojnë se shoqërohen më shumë
me emigrantë që vijnë nga i njëjti vend si
ata, e madje nga i njëjti qytet me ta.

“Ne ndihemi mirë me njëri-tjetrin.
Flasim të njëjtën gjuhë, kemi kaluar
pothuaj të njëjtat halle e probleme, dimë
ku na pikon çatia, mbështetemi te njëri-
tjetri për çdo gjë. Të gjitha këto na bëjnë
të lidhemi më shumë me njëri-tjetrin”,
pohon një emigrant nga Ferizaj.

Mjaft prej të anketuarve, emigrantë
nga Kosova në provincën e Sienës, paraqes-
in një ndjenjë të fortë kohezioni brenda
grupit të tyre. Kohezioni i grupit që
mbështetet në një eksperiencë dhe kulturë
të përbashkët është quajtur Gemeinschaft
(komunitet) nga Tönnies (Tönnies, 1887)
dhe nga Durkheimi solidaritet social
(Durkheim, 1893). Për shkak të afërsisë
së marrëdhënieve sociale mes anëtarëve
të grupeve Gemeinschaft, ato konsidero-
hen si “grupe primare” nga anëtarët e
tyre. Duke iu referuar këtyre autorëve,
mund të thuhet se grupi i emigrantëve
nga Kosova është shumë pranë koncep-
tit Gemeinschaft të Tönnies dhe bren-
da tij një solidaritet social ië fortë, sipas
konceptit të Durkheimit.

Studiues dhe analistë të procesit të
emigracionit në Itali pohojnë se dukuria
e emigracionit në formën zinxhir është një
tjetër faktor që ndikon në dinamikën e
zhvillimit të marrëdhënieve të forta mes
anëtarëve të komunitetit të emigrantëve.
Mbështetja që një “emigrant i ri” siguron
nga një i afërm i tij, i cili ka më shumë
kohë në emigracion në vendin pritës, pa-
racakton marrëdhëniet mes tij dhe grupit
shoqëror, që në këtë rast përbëhet nga të
afërm të tij, shokë të vendlindjes, të njo-
hur, pjesëtarë të rrethit të krushqisë etj.
Nga ana tjetër, punësimi zakonisht në të
njëjtin vend, në të njëjtën skuadër ndërti-
mi, në të njëjtën punishte ose zonë bujqë-
sore, rrit shkallën e frekuentimit të emi-
grantëve me njëri-tjetrin dhe, për rrjed-
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hojë, forcon marrëdhëniet mes tyre.
Besimi fetar gjithashtu përbën një ar-

sye të fortë që nxit kohezionin e grupit.
Duke patur parasysh masën e kultivimit
të besimit dhe interesin ndaj praktikave
fetare tek emigrantët nga Kosova nga
njëra anë dhe brishtësinë e kultivimit të
këtij besimi tek emigrantët nga Sh-
qipëria nga ana tjetër, bëhet plotësisht
e kuptueshme pse kohezioni mes emi-
grantëve nga Kosova është më i fortë se
ai mes emigrantëve nga Shqipëria.

Në pyetësorin e paraqitur, të anket-
uarve u është kërkuar gjithashtu të aso-
ciojnë tipare të caktuara me grupe të
caktuara shoqërore. Nga rezultatet e
anketimit vihet re se përgjithësisht em-
igrantët nga Kosova kanë asociuar me
vlerësime më pozitive anëtarët e grupit
shoqëror në të cilin ata vetë bëjnë pjesë,
në krahasim me vlerësimin që emi-
grantët nga Shqipëria kanë bërë për
grupin e tyre. Kjo deri në njëfarë mase
tregon se ata e kanë më të fortë ndjen-
jën “in group”, në krahasim me emi-
grantët nga Shqipëria. Nga rezultatet e
marra vihet re se 55 për qind e emi-
grantëve nga Shqipëria pohojnë se sh-
qiptarët (nga Shqipëria) janë besnikë,
ndërsa 77 për qind e emigrantëve nga
Kosova pohojnë se shqiptarët (nga Ko-
sova) janë të tillë. Rreth 40 për qind e
emigrantëve nga Shqipëria pohojnë se
bashkëkombësit e tyre janë korrektë,
ndërsa rreth 56 për qind e emigrantëve
nga Kosova pohojnë të njëtën gjë për
bashkëkombësit. Një përqindje e kon-
siderueshme e emigrantëve nga Sh-
qipëria (69 për qind) dhe nga Kosova
(59 për qind) kanë pohuar se anëtarët e
grupeve të tyre shoqërore janë altruistë.
Në lidhje me të qenit dyshues, rreth 35
për qind e emigrantëve nga Shqipëria
kanë pohuar se ky është një tipar që kar-
akterizon grupin e tyre shoqëror, ndër-
sa asnjë për qind e emigrantëve nga
Kosova nuk ka pohuar një tipar të tillë

për grupin e tyre shoqëror. Rreth 55 për
qind e emigrantëve shqiptarë pohojnë
se të qenit punëtor përbën një tipar për
grupin e tyre shoqëror, ndërkohë rreth
71 për qind e emigrantëve nga Kosova
pohojnë të njëjtën gjë për grupin e tyre.
Rreth 31 për qind e emigrantëve nga
Shqipëria e perceptojnë veten si super-
sticiozë, ndërsa asnjë për qind e emi-
grantëve të anketuar nga Kosova nuk ka
pohuar një mendim të tillë. Në lidhje
me të qenit të sjellshëm, vihet re se ka
një ndryshim të dukshëm të mendimeve
të emigrantëve nga Shqipëria dhe atyre nga
Kosova. Vetëm 33 për qind e emigrantëve
nga Shqipëria pohojnë se ky është një tipar
që karakterizon grupin e tyre, ndërsa rreth
72 për qind e emigrantëve nga Kosova e
pohojnë këtë si tipar që i karakterizon.
Gjithashtu, rreth 32 për qind e emi-
grantëve nga Shqipëria kanë asociuar
tiparin e ndershmërisë me grupin sho-
qëror ku bëjnë pjesë dhe rreth 72 për qind
e emigrantëve nga Kosova kanë bërë një
asocim të tillë. Të dhënat e mësipërme pas-
qyrojnë një perceptim përgjithësisht pozi-
tiv të emigrantëve për grupin në të cilin
bëjnë pjesë. Sigurisht që marrëdhëniet
brenda komunitetit shpesh kushtëzohen
nga perceptime të tilla.

Studiuesja italiane Francesca Bensi
pohon se nga një studim që ka zhvillu-
ar me emigrantët shqiptarë nga Shqipëria
dhe Kosova, ka vënë re se të dy këto grupe
emigrantësh kanë prirjen e bashkimit
familjar, si pasojë e një përkatësie të fortë
familjare. Por për emigrantët nga Shqipëria
kjo mbetet në nivelin e lidhjes së gjakut
dhe raportet e afërta mbahen brenda këtij
grupi familjar. Veçanërisht emigrantët nga
Kosova në një pjesë të konsiderueshme
rastesh parapëlqejnë të kenë shumë fëm-
ijë, çiftet e rinj jetojnë në të njëjtën
bërthamë familjare me prindërit e dhën-
drit etj. Faktorë të tillë kanë kultivuar një
ndjenjë përkatësie familjare mjaft të fortë
mes shqiptarëve të Kosovës; e jo vetëm
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kaq, por tek ata, përveç përkatësisë famil-
jare, është zhvilluar shumë edhe ndjenja e
përkatësisë komunitare (Bensi, 2006).

Po pse ekzistojnë prirje të tilla? Pse
emigrantët nga Kosova e perceptojnë vet-
en dhe grupin të cilit i përkasin më pozi-
tivisht se emigrantët nga Shqipëria? Një
shpjegim për këtë mund të jetë uniteti
që shqiptarët e Kosovës kanë kultivuar
gjithmonë brenda tyre. Prir ja “in-
group” ka shërbyes si një mekanizëm për
të forcuar unitetin kombëtar të një pop-
ulli gjithnjë e më shumë të kërcënuar
me asimilim e madje edhe me zhdukje
fizike. Trashëgimia kulturore e historike
e emigrantëve nga Kosova, rrethanat
shoqërore dhe polit ike, procesi i
edukimit, traditat familjare, fisnore etj.
kanë ndikuar gjithmonë pozitivisht për
forcimin e kohezionit brenda grupit.
Nga ana tjetër, pse emigrantët shqiptarë
kanë një perceptim më pak pozitiv për
grupin e tyre? Mjaft studiues mungesën
e një imazhi pozitiv për grupin te sh-
qiptarët e kanë analizuar duke u bazuar
në të ashtuquajturin “mimetizëm so-
cial”, që manifestohet si reaksion ndaj
stereotipave negativë të ndërtuar për fig-
urën e të huajit .  Një pjesë e kon-
siderueshme e emigrantëve shqiptarë,
duke dashur të integrohen, tentojnë të
“italianizohen” ose të asimilohen e për
këtë përdorin mekanizma të tillë, si
mbivlerësimi e së huajës dhe nënvlerë-
simi i vlerave të grupit të origjinës. Pro-
fesor Fabio Berti nga Universiteti i
Sienës në Itali, në një artikull të titullu-
ar “Emigracioni shqiptar në Itali”, në
lidhje me këtë çështje pohon se bëhet
fjalë për një praktikë jo pak të përhapur
ndër emigrantët, të cilët, nën trysninë e
opinionit publik që i diskriminon e në
të njëjtën kohë i fton të asimilohen,
fshehin disa pjesë nga identiteti i tyre i
origjinës, në mënyrë që të duken më të
ngjashëm me qytetarët e kulturës së ven-
dit pritës. Ai paraqet tri praktika të mi-

metizmit në bazë të tipologjive të ndry-
shme të ndërveprimit të emigrantëve me
popullsinë italiane: (1) maskimi që nuk
kërkon ndonjë ndërveprim të veçantë
me popullsinë vendase, (2) kamuflimi,
që niset nga një lloj ndërveprimi me ital-
ianët, dhe (3) mimetizmi i sprovuar, që
kërkon një eksperiencë të vërtetë për t’u
dukur si anëtar i shoqërisë lokale (Berti,
2006). Këto tendenca mimetizmi, shpesh
të nxitura nga trysnia e paragjykimeve që
haset në vendin pritës kundrejt emi-
grantëve, dobësojnë lidhjet e emigrantëve
me grupin e origjinës dhe ndikojnë jo
pozitivisht në perceptimet e tyre “in
group”. Për sociologun shqiptar Rando
Devole, mimetizmi i këtyre emigrantëve
mund të jetë dhe një lojë, një lloj palestre
ku ushtrohen akrobaci identitare, madje
edhe argëtim, por rreziqet pa dyshim
mbeten. Pamundësia për të shprehur
vetveten, maskimi i identitetit të grupit,
interiorizimi i paragjykimeve për kombës-
inë e vet, komplekset e vjetra ose të reja të
inferioritetit, shtrirja e vazhdueshme, rënia
e vetëvlerësimit, shpien herët a vonë në
një papajtueshmëri reale, në përthithjen e
vlerave negative, në parapëlqimin e
rrugëve të dyshimta të integrimit, në ri-
valitete e shpagime frustrimesh (Devole,
2004). Arsyet që i bëjnë shqiptarët të
mimetizohen në Itali, sipas studiuesit Vin-
cenzo Romania, lidhen me vartësinë nga
situatat, përshkrueshmërinë kulturore,
shpërndarjen në territor, familjen e zgjeru-
ar dhe lidhjen e dobët mes identitetit ko-
mbëtar e identitetit fetar (Devole, 2008).
Megjithëse kohët e fundit stigmatizimi dhe
trysnia paragjykuese ndaj emigrantëve sh-
qiptarë është zbehur disi, edhe prirjet mi-
metizuese duket sikur janë në rënie,
megjithatë mangësitë në perceptimin pozi-
tiv për veten ende mbeten të theksuara
tek emigrantët shqiptarë.

Si konkluzion mund të thuhet se gru-
pet e emigrantëve nga Shqipëria dhe Ko-
sova reagojnë në mënyra të ndryshme për-
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ballë dukurisë emigracion. Emigrantët nga
Shqipëria brendësojnë deri diku
paragjykimet negative ndaj tyre dhe
përpiqen të identifikohen me të huajën,
rezultat ky që çon në dobësimin e kohez-
ionit të grupit, ndërsa për emigrantët nga
Kosova, theksimi i etnocentrizmit dhe
forcimi i kohezionit të grupit shihen si
mekanizma për përballjen e paragjykimeve
që hasin në shoqërinë pritëse.

Marrëdhëniet komunitare ndërmjet
grupit të emigrantëve dhe komunitetit
të vendit pritës

Ndërveprimi komunitar ndërmjet
grupit të emigrantëve dhe komunitetit të
vendit pritës përbën një tjetër dimension
të marrëdhënieve komunitare. Dinamikat
e zhvillimit të këtij ndërveprimi ndiko-
hen kryesisht nga nevoja dhe dëshira e
emigrantëve për t’u integruar në shoqërinë
pritëse, si dhe nga predispozitat dhe poli-
tikat në bazë të të cilave operon shoqëria
pritëse. Le t’i kthehemi dhe njëherë
grafikut 1. Nga të dhënat e pasqyruara në
këtë grafik duket qartë se ka një diferencë
jo të parëndësishme mes peshës specifike
të emigrantëve nga Shqipëria (rreth 33 për
qind e tyre), që pohojnë se shoqërohen
më shumë me italianë dhe peshës speci-
fike të emigrantëve nga Kosova (rreth 8
për qind e tyre), që kanë pohuar një gjë të
tillë. Rezultate të tilla demonstrojnë një
mbyllje në grup më të fortë të emigrantëve
nga Kosova dhe një kufizim në krijimin e
një ndërveprimi social mes tyre dhe pop-
ullsisë vendase. Afria gjeografike e Italisë
me Shqipërinë, ndjekja e medias italiane

(kryesisht e asaj elektronike) nga sh-
qiptarët në Shqipëri, ndikimi i kulturës
italiane, bashkëpunimi ekonomiko-tregëar
etj. kanë qenë disa nga faktorët që kanë
ndikuar në krijimin e një perceptimi pozi-
tiv të Italisë te shqiptarët. Nga ana tjetër,
krijimi i perceptimeve shoqërore për Ital-
inë në mendjet e shqiptarëve nga Kosova
nuk ka qenë ndikuar kaq fuqishëm nga
faktorë të tillë. Mosnjohja e mirë e gjuhës
dhe e kulturës italiane është një faktor i
rëndësishëm që ndikon në disfavor të kr-
ijimit të këtyre marrëdhënieve të emi-
grantëve nga Kosova. Kjo në një farë
mënyre përbën një faktor për mbylljen në
grup të emigrantëve nga Kosova në Itali.
Studiuesja italiane Bensi pohon se zakon-
isht fëmijët e emigrantëve shqiptarë nga
Kosova e frekuentojnë shumë rrallë kop-
shtin në Itali, sepse në pjesën më të mad-
he të rasteve ata qëndrojnë në shtëpi me
nënat e tyre. Kjo situatë e vonon edhe më
shumë kontaktin e fëmijës me mjedisin
kulturor, gjuhësor dhe social italian. Nga
ana tjetër, mjaft vajza, pasi arrijnë një
nivel të caktuar arsimimi, orientohen
nga prindërit e tyre zakonisht drejt mar-
tesës dhe kujdesit për familjen (Bensi,
2006). Këto dhe faktorë të tjerë të ng-
jashëm me këto, bashkuar edhe me prir-
jen e mbylljes në grup, përbëjnë penge-
sa të rëndësishme për krijimin e mar-
rëdhënieve të suksesshme mes emigrantëve
dhe shoqërisë së vendit pritës.

Por arsyen e kësaj “mbylljeje në grup”
disa nga emigrantët e shohin në një re-
agim ndaj një lloj ftohtësie që hasin nga
shoqëria e vendit pritës. “Janë italianët më
të mbyllur në grupin e tyre se ne. Nuk na
afrojnë kollaj, sepse janë lodhur me ek-
strakomunitarët”, pohon një emigrant
shqiptar nga Skrapari. Nga rezultatet e
sondazhit u vu re se në lidhje me faktin se
a i ndihmon shoqëria italiane emigrantët
shqiptarë të integrohen në vendin pritës,
mendimet e emigrantëve janë ndarë në dy
grupe pothuaj të barabarta. Grafiku 2
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paraqet më qartë mendimet e të anketu-
arve në lidhje me këtë çështje.

Studiues të shumtë pohojnë se lidh-
ja individ-shoqëri realizohet duke u
mbështetur në etikën (detyrimet etike
të individit), moralin (privat dhe pub-
lik), organizimin qytetar dhe shoqërinë
civi le,  vetëdijen për përgjegjësinë
qytetare, forcimin e institucioneve tradi-
cionale, si familja, shkolla, fqinjësia etj
(Sokoli, 2006). Në studimin e zhvillu-
ar u synua të merrej informacion edhe
mbi angazhimin në shoqërinë civile të
emigrantëve, qofshin këto organizata
joqeveritare italiane apo organizata jo-

qeveritare të shqiptarëve në Itali. Rezu-
ltatet e sondazhit na paraqesin një lidhje
të dobët të emigrantëve me shoqërinë
civile. Një numër shumë i vogël i të
anketuarve shprehet se ka informacion
mbi shoqërinë civile të vendit pritës.
Rreth 11 për qind e emigrantëve nga
Shqipëria dhe asnjë për qind e emi-
grantëve nga Kosova pohojnë se njohin
ndonjë organizatë joqeveritare italiane.
Afro 63 për qind e emigrantëve nga Sh-
qipëria dhe 71 për qind e atyre nga Ko-
sova pohojnë se nuk njohin asnjë orga-
nizatë joqeveritare italiane dhe 25 për
qind e emigrantëve nga Shqipëria e 29

Njihni ndonjë organizatë joqeveritare italiane?

Emigrantët nga Shqipëria Emigrantët nga Kosova

Po 11% 0%
Jo 63% 71%
Pa përgjigje 25% 29%

Keni marrë pjesë në ndonjë veprimtari të tyren?

Po 1% 0%
Jo 16% 100%
Pa përgjigje 73% 0%

Njihni ndonjë organizatë joqeveritare shqiptare në Itali?

Emigrantët nga Shqipëria Emigrantët nga Kosova

Po 7% 0
Jo 83% 77%
Pa përgjigje 10% 23%

Keni marrë pjesë në ndonjë veprimtari të tyren?

Po 5% 0%
Jo 1% 0%
Pa përgjigje 94% 100%
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për qind e emigrantëve nga Kosova nuk
japin përgjigje për pyetjen. Nga rezul-
tatet e sondazhit gjithashtu vihet re se
vetëm 1 për qind e emigrantëve sh-
qiptarë të anketuar ka marrë pjesë në
veprimtaritë e ndonjë organizate jofit-
imprurëse italiane.

Tabela e mëposhtme paraqet rezul-
tatet e sondazhit në lidhje me njohjen
nga emigrantët të organizatave joqever-
itare shqiptare në Itali. Nga përgjigjet e
marra, sërish vihet re një mungesë e
theksuar njohjeje. Emigrantët nga Kos-
ova kanë dhënë përgjigje tërësisht neg-
ative mbi këtë çështje, ndërsa vetëm 7
për qind e emigrantëve nga Shqipëria
kanë pohuar se njohin ndonjë organi-
zatë joqeveritare shqiptare në Itali dhe
5 për qind e tyre kanë pohuar se kanë
marrë pjesë në ndonjë veprimtari të kë-
tyre organizatave.

Sipas sociologut Rando Devole,
shoqatat shqiptare në Itali përqendro-
hen kryesisht në çështjet e identitetit dhe
cilësisë së jetës më shumë se në vësh-
tirësitë strukturore; për rrjedhojë, pjesë-
marrja në shoqatat shqiptare në Itali
realizohet në mbështetje të interesave
post-materialiste. Emigrantët që ven-
dosin të themelojnë një shoqatë janë ata
që kanë arritur një nivel të mjaftueshëm
qëndrueshmërie dhe që kërkojnë një in-

tegrim cilësisht të ndryshëm (Devole,
2008). Sa më sipër, interesi i vakët i
emigrantëve për shoqërinë civile shpje-
gohet me moszhvillimin ende të intere-
save të tyre post-materialiste dhe foku-
simin ende në nevojën për të përmirë-
suar jetesën, mbi të gjitha nga pikëpam-
ja materiale. Përgjithësisht ata që ende
nuk kanë plotësuar nevojat bazë
ekonomike shfaqin një lloj mosinteres-
imi për pjesëmarrjen në sferën publike.
Këtij mosinteresimi në rastin e emi-
grantëve nga Shqipëria i shtohet edhe
mungesa e një fryme komunitare, ndër-
sa në rastin e emigrantëve nga Kosova,
shpjegimi mund të gjendet në faktin se
pjesa më e madhe e të anketuarve janë
emigrantë relativisht “të rinj”, term ky
që i referohet periudhës së emigrimit të
tyre në Itali dhe nuk kanë projekte afat-
gjata qëndrimi në atë vend.

Marrëdhëniet komunitare mes
grupeve të emigrantëve

Ndërveprimi i  një grupi emi-
grantësh me grupe të tjera emigrantësh
në vendin pritës përcakton një dimen-
sion të rëndësishëm të marrëdhënieve
komunitare. Parimet e “fatit të përbash-
kët”, “të ngjashmërisë” ose “ndryshuesh-
mërisë”, “konkurrencës” etj, operojnë si

Mendimi për emigrantët e tjerë joshqiptarë në Itali

Emigrantët nga Shqipëria Emigrantët nga Kosova

Besnikë 4% 5%
Korrektë 5% 5%
Altruistë 7% 0%
Dyshues 17% 45%
Punëtorë 23% 25%
Të sjellshëm 16% 13%
Supersticiozë 21% 25%
Inteligjentë 5% 5%
Të ndershëm 8% 5%
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mekanizma që modelojnë ndërveprimin
mes grupeve të sipërpërmendura.

Në pyetësorin që iu shpërnda emi-
grantëve nga Shqipëria dhe Kosova, që
jetojnë në provincën e Sienës, u paraqit
një pyetje që synonte të merrte men-
dimet e tyre për emigrantët e tjerë
(joshqiptarë) rezidentë në Itali. Sigur-
isht që kjo kategori emigrantësh është
shumë e gjerë dhe ka nevojë për një
nënkategorizim, megjithatë të anketu-
arit nuk hezituan të jepnin mendimet e
tyre përgjithësuese për grupin e ekstra-
komunitarëve në Itali. Nga përgjigjet e
marra vihet re se, qoftë emigrantët e
Shqipërisë, qoftë ata të Kosovës kanë
një perceptim të kufizuar për sa u për-
ket grupeve të emigrantëve të tjerë. Pe-
sha specifike e të anketuarve që i karak-
terizon emigrantët e tjerë joeuropianë
si besnikë, korrektë, altruistë,  in-
teligjentë e të ndershëm, është e vogël
(4, 5, 8 për qind). Megjithatë një pjesë
jo e parëndësishme e të anketuarve (rreth
23 për qind e emigrantëve nga Shqipëria
dhe rreth 25 për qind e emigrantëve nga
Kosova) i perceptojnë emigrantët nga
vendet e tjera si punëtorë dhe rreth 16
për qind e emigrantëve nga Shqipëria
dhe 13 për qind e atyre nga Kosova
mendojnë se ata janë të sjel lshëm.
Megjithatë një pjesë e konsiderueshme
e të anketuarve, afro 17 për qind e em-
igrantëve nga Shqipëria dhe 45 për qind
e atyre nga Kosova i perceptojnë emi-
grantët e tjerë si dyshues.

Megjithatë shpesh vihet re se ekzis-
ton një frymë jokonfliktuale (por jo e
afërt) mes emigrantëve shqiptarë dhe
emigrantëve joshqiptarë në Itali. Parimet
e “fatit të përbashkët” dhe “ngjash-
mërisë” duket se modelojnë marrëdhëni-
et mes grupeve të emigrantëve. Si-
doqoftë kjo frymë përgjithësisht pozi-
tive është më e fortë mes shqiptarëve dhe
emigrantëve nga vendet e Europës
Juglindore dhe më pak e fortë mes sh-

qiptarëve dhe emigrantëve nga Afrika,
Azia etj. Për hir të së vërtetës duhet pran-
uar se stereotipat dhe paragjykimet ra-
core modelojnë marrëdhëniet pothuaj
indiferente dhe herë-herë shmangëse
mes shqiptarëve dhe emigrantëve afri-
kanë, aziatikë etj. Sidoqoftë, mungesa e
bashkëpunimit vihet re ndjeshëm mes
grupeve të emigrantëve. “Është më mirë
të mos përzihemi me të tjerët. Ne kemi
punën tonë, ata të tyren”, pohon një
emigrant nga Peja.

Emigrantët dhe marrëdhëniet me
vendin e lindjes

Emigrantët komunikojnë vazhdi-
misht me vendin e lindjes dhe nëpërm-
jet këtij komunikimi sjellin ndryshime
dhe dinamika të reja në marrëdhëniet
komunitare. Nga intervistat e drejtpër-
drejta me emigrantë, rezidentë në
provincën e Sienës, Itali, vihet re një
konstatim i përgjithshëm. “Sa herë kthe-
hem në Shqipëri, më bie në sy ftohtësia
që sa vjen e bëhet më e madhe mes
njerëzve. Ata përpiqen të na presin mirë,
por vëmë re se s’janë më ata që kanë
qenë. Tani në Shqipëri njerëzit janë më
të pasur e më pak të dashur”, pohon një
emigrant nga Durrësi. E me gjithë
ftohtësinë që perceptojnë në mar-
rëdhëniet mes njerëzve në Shqipëri, sër-
ish një pjesë e emigrantëve e ndiejnë
veten shumë të lidhur me vendlindjen.
Sipas profesor Zyhdi Dervishit, shpesh
emigrantët që punojnë dhe jetojnë prej
shumë vitesh në Itali harrojnë se edhe
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në Shqipëri po realizohet me përshpe-
jtim, madje të sforcuar, procesi i ven-
itjes së shpirtit kolektiv, dhe po thekso-
het individualizimi i mënyrës së jetesës.
Ky proces përcaktohet kryesisht nga sh-
timi i shpejtë i mërive, i  mosmar-
rëveshjeve dhe konflikteve të ashpra
ndërmjet të afërmve, prindërve e fëm-
ijëve, vëllezërve e motrave etj., të sh-
kaktuara kryesisht nga privatizimi
shpesh problematik e i diskutueshëm i
ekonomisë, nga ndryshimi i shpejtë i
statusve politike, ekonomike e socialkul-
turore të individëve në proceset e zh-
villimeve demokratizuese, nga rishtresë-
zimi dinamik i shoqërisë shqiptare etj
(Dervishi, 2001).

Duke u ndodhur përballë një “fto-
hjeje” të tillë të bashkatdhetarëve në ven-
din e lindjes e duke u përqendruar tek
ajo çfarë u ofron jetesa në emigracion,
emigrantët nga Shqipëria, sidomos ata
që kanë mbi 10 vjet në Itali, duket se
kanë bërë një projekt afatgjatë për qën-
drimin e tyre në këtë vend. Tek “Ura
mbi det. Emigracioni i shqiptarëve në
Itali”, sociologu shqiptar Rando Dev-
ole pohon se mund të thuhet se ekzis-
ton njëfarë vetëdije për identitetin me
vizë në mes (italo-shqiptar), meqë
duken të ndërgjegjshëm për distancën e
krijuar kundrejt bashkëkombësve në Sh-
qipëri (Devole, 2008).

Kjo pritje duket se është pak e ndry-
shme për emigrantët shqiptarë nga Ko-
sova. Ata vazhdojnë të ruajnë mar-
rëdhënie shumë të forta me vendin e tyre
dhe një pjesë e konsiderueshme e tyre
pohojnë se s’kanë hartuar plane afatgja-
ta qëndrimi në emigracion. Studimi,
disa nga rezultatet e të cilit janë paraqi-
tur në këtë punim, u zhvillua në prag të
shpalljes së Pavarësisë së Kosovës dhe
emigrantët nga Kosova e shprehnin
hapur entuziazmin për afrimin e kësaj
Dite të Madhe. Madje shumë prej tyre
e konsideronin këtë si një ngjarje që do

të ndikonte drejtpërdrejtë në vendimin
e tyre për t’u kthyer në vendlindje.

Përgjithësisht emigrantët shqiptarë
nga Shqipëria dhe Kosova shprehen se
janë të interesuar për jetën sociale dhe
politike të vendit të tyre, por masa e
interesave të tyre në lidhje me këtë çësh-
tje varion. Emigrantët nga Kosova
paraqesin një nivel më të lartë interesi-
mi për jetën politike të Kosovës në kra-
hasim me interesin e emigrantëve nga
Shqipëria për jetën politike në Shqipëri,
dhe kjo është krejtësisht e kuptueshme
për faktin se një situatë e brishtë poli-
tike, si ajo e Kosovës në prag të shpall-
jes së Pavarësisë, nxiti interesimin jo
vetëm të qytetarëve kosovarë që ishin
drejtpërdrejtë të lidhur me këtë ngjarje,
por edhe interesimin e mbarë shoqërisë
europiane e madje edhe asaj botërore.
Një interesim i tillë për një çështje kaq
të rëndësishme kombëtare forcon dhe
intensifikon marrëdhëniet e emigrantëve
nga Kosova me vendin e lindjes në një
kuadër shumëdimensional. Ideja e Al-
exis de Toqueville, sipas së cilës një pop-
ull formohet vetëm përmes bashkimit,
duket se gjen mishërim në rastin e emi-
grantëve kosovarë.

Dy fjalë mbyllëse

Komunitet i shëndetshëm është ai
që përqafon vlerat e një shoqërie të
hapur. Në këtë kuadër, komunitarizmi
duhet parë i lidhur ngushtë me toler-
ancën. Ashtu siç pohon dhe i madhi
Karl Popper, një shoqëri e hapur është e
hapur ndaj shumë vlerave, ndaj shumë
vizioneve në botën filozofike, ndaj një
shumëllojshmërie propozimesh për
zgjidhjen e problemeve konkrete dhe
ndaj kritikave të ndryshme. Shoqëria e
hapur është e hapur ndaj një numri të
pafund idesh ideale të ndryshme dhe
ndoshta kontrastuese (Popper, 1945).
Dukuria e emigracionit nga njëra anë
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shoqërohet me problematika të ndry-
shme, por nga ana tjetër ndikon pozi-
tivisht për hapjen e shoqërive, sepse sjell
në shoqërinë pritëse një pluralitet men-
dimesh e mënyrash jetese dhe përcjell
në vendin nga vijnë emigrantët, përveç
të tjerash, edhe ide të reja e modele të

reja të organizimit shoqëror. Në këtë
këndvështrim, emigrantët shqiptarë nga
Shqipëria e Kosova në Itali, me gjithë ko-
mpleksitetin psikosocial që paraqesin, du-
hen parë si ndihmëtarë për krijimin e një
shoqërie të hapur dhe hallkë e rëndë-
sishme e ndërveprimit komunitar.



Falë globalizimit, internacionalizim
it, migracioneve, transnacionaliz
imit të politikës dhe tregtisë, bota

po bëhet gjithnjë e më e afërt dhe në të
njëjtën kohë po pëson disa transformime
themelore. Këto ndryshime të thella poli-
tike, kulturore e sociale shpien në një larmi
mënyrash jetese, në zhdukjen e grupeve
dhe të mjediseve sociale tradicionale dhe
në lindjen e shoqërive të reja shumetnike
dhe kulturash të ndryshme. Për pasojë,
persona me sisteme vlerash dhe mënyra
jetese shpesh krejt të ndryshme, bashko-
hen dhe jetojnë së bashku. Bota në të cilën
jetojmë është një botë e diversitetit dhe
të jetosh përballë këtij diversiteti është një
sfidë për të gjithë. Në këtë kuadër, eduka-
torët dhe përgjegjësit e politikave të
edukimit, por edhe studiuesit lypset të
përqendrohen në detyrën e rëndësishme
lidhur me konceptimin e përpjekjeve dhe
të kuadrit të të nxënit, për të zhvilluar
pikërisht kompetencat dhe aftësitë që janë

të domosdoshme për një jetë në solidar-
itet, në bashkëveprim dhe në paqe në këtë
botë të diversitetit.

Edukimi për një humanizëm të ri

Modernizimi, fenomen emancipues
në shumë këndvështrime, nuk ka shkak-
tuar vetëm pluralitet identitetesh dhe in-
teresash, por edhe një numër të caktuar
ndryshimesh të qëndrueshme në struk-
turën sociale. Lidhjeve tradicionale, mod-
eleve të zakonshme të referencës - që janë
dukur të natyrshme për një kohë të gjatë
dhe evidentoheshin qartë - u shtohet një
larmi opsionesh dhe zgjedhjesh të jetës.
Në shoqëritë moderne, ndërsa pasurohen
në aspektin e diversitetit kulturor, fetar
dhe etnik, shpesh shfaqen rivalitete midis
grupeve dhe rriten rreziqet e konfliktit;
progresi i përgjithshëm i lirisë nuk sho-
qërohet gjithmonë me pasurimin person-
al, por ndihet më shpesh e kundërta, si
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fenomen i rrezikshëm dhe destabilizues
dhe si faktor çorientues. Përveç kësaj,
shumëllojshmëria dhe antagonizmi i mod-
eleve të referencës bëjnë që bërthama e
normave dhe e parimeve të pakontestuara
të paraqitet më e ngushtë. Fenomenet e
intolerancës, për të cilat ne jemi gjithnjë e
më shumë dëshmitarë sot (që mund të
jenë në formën e mosinteresimit për
tjetrin, të agresivitetit në rritje kundër
personave në pikëpamje sociale të pafavor-
shme, të të moshuarve apo handikapëve,
të diskriminimit ndaj minoriteteve apo
mungesës së respektit ndaj të huajve), nuk
janë aq pasoja të drejtpërdrejta të ndry-
shimeve sociale të provokuara nga mod-
ernizimi. Është fjala më shumë për re-
agimin ndaj ndjenjës subjektive të pasig-
urisë, të mosperfeksionit, të pasigurisë dhe
të frikës së përhapur për të ardhmen, e
krijuar kjo nga ndryshimet sociale. Nëse
nuk merren seriozisht këto simptoma, ato
rrezikojnë të ushqejnë një proces të rrez-
ikshëm për bazat e rendit social demokra-
tik (Weidenfeld, W. H., 2002).

Sot shtrohet kërkesa për një prirje më
të madhe për të jetuar dhe për të edukuar
me etikën e reciprocitetit, kërkohet një
revolucion i vërtetë jo vetëm në mjedi-
sin e marrëdhënieve ndërpersonale, por
edhe të institucioneve. Kjo kërkon
modifikime të thel la në nivelin e
edukimit e mbi të gjitha një koherencë
më të madhe midis parimeve morale dhe
veprimeve në planin praktik.

Ndër synimet më të rëndësishme
edukative, ai i bashkëveprimit dhe i soli-
daritetit duhet të konsiderohen si elemente
të rëndësishëm për shëndetin fizik, psikik
e shpirtëror të individit dhe të kolektivi-
tetit. Në kuadër të globalizimit marra-
mendës, respekti për tjetrin shtrohet si një
zgjedhje e domosdoshme, rezultat i një
vetëdijesimi më të madh, që e mira e se-
cilit të mbështetet në kontributin dhe në
bashkëveprimin e të gjithëve.

Secili nga ne, përveç të qenit vetvetja

është “tjetri” për të tjerët. Tjetri është i
pazëvendësueshëm, pra në të mirë a në të
keq me të duhet të ecim së bashku, për
lumturinë e tij dhe tonën, për atë të kole-
ktivitetit. Pa tjetrin asnjeri nuk mund të
ekzistojë, aq sa mund të nënvizohet se,
sfida më e madhe kulturore–pedagogjike
bashkëkohore, në çdo nivel, qëndron në
aftësinë e evidentimit dhe të impulsit për
dialog, që të rriturit do të dinë t’ua trans-
metojnë brezave të rinj (Buber, 1993).

Nëse marrëdhënia me tjetrin qëndron
në bazën e njohjes së vetes, raporti që
vendoset në nivelin ndërpersonal e so-
cial shtron premisa edhe për ekzistencën
e komunitetit, ku të rriturit dhe të rin-
jtë, mësuesit dhe nxënësit, duke u njo-
hur para së gjithash si persona, mund të
afrohen edhe si të afërt.

Jetojmë në një botë me pasiguri të
mëdha, në një shoqëri të mbushur me
shumë të vërteta të pazëvendësueshme,
nga kërkimi i përbashkët i vlerave. Këto
janë tashmë disa arsye të mira për të dalë
nga vizioni i njeriut të mbyllur në vetve-
te,  për të tentuar me kurajë drejt
edukimit të altruizmit.

Pra, nevojitet mëkimi i një lloj kul-
ture që di vazhdimisht të vërë veten në
dialog, e aftë të përballojë pengesat e
paraqitura nga tjetri dhe nga diversiteti
i tij dhe e spostuar në një terren më pjel-
lor nga ai i kundërshtimit apo i shfrytëz-
imit (De Beni, 2001).

Sigurisht, lëvizja dhe përshpejtimet
në nivelin kulturor e shkencor shtrojnë
probleme jo vetëm të natyrës etike, so-
ciale e organizative, por mbi të gjitha të
cilësisë njohëse. Në shkollë lipset t’i
jepet hapësirë antropologjisë së reci-
procitetit, që mund të konkretizohet në
praktikën e përditshme si dimension i
përvojës afektive – kognitive -sociale, në
takimin midis mësuesit dhe nxënësit, mi-
dis nxënësve, midis grupeve.

Pra, fëmijët e të rinjtë duhet të mëso-
hen me konfrontimin me pikëpamjet, in-
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formacionet, personat dhe kulturat e
ndryshme që do t’i shpien vazhdimisht
në komunikimin mes tyre. Kjo vlen mbi
të gjitha në raportet midis brezave të
rritur dhe atyre të rinj. Nëpërmjet kë-
tyre raporteve realizohet humanizimi i
vërtetë i jetës.

Pedagogjia e reciprocitetit bazohet në
kërkimin e unitetit të thellë me të tjerët.
Duke u mësuar me dialog dhe konfron-
tim, fëmijët dhe të rinjtë do të stimulo-
hen natyrshëm për një vetëdije kritike ndaj
modeleve kulturore negative dhe deformi-
meve të realitetit. Mbi të gjitha, realizo-
het qarkullimi i përvojave pozitive të jetës
duke u favorizuar besimi dhe shpresa,
sepse në këtë mënyrë ata mësojnë të mos
mbyllen në vetvete, të çlirohen nga in-
diferenca dhe nga frika për tjetrin.

Nga gjithë sa u trajtua më sipër, vlerë-
sojmë se u takon mësuesve e specialistëve
të edukimit të formojnë e të nxisin stu-
dentët e mësuesit të kenë vëmendje të
veçantë e të punojnë për edukimin afek-
tiv të fëmijëve e të rinjve. Të edukojnë para
së gjithash për respekt, për mirëpritje e
mirënjohje, për dashuri, për të zgjidhur
konfliktet dhe për të drejtuar energjitë e
brendshme drejt qëllimeve më krijuese, të
orientuar në kërkimin e së mirës së për-
bashkët. Në këtë mënyrë do të jenë në
gjendje të krijojnë te vetja dhe përreth tyre
një botë më të pasur e më në harmoni.
Do të dinë vërtet të sjellin paqe, të ndër-
tojnë së bashku me gjithë të tjerët një ko-
munitet në dialog.

Sugjerime për zhvillime në aspektin
didaktik

“Vendet që janë pranë nesh e që janë
aq të vegjël sa nuk dallohen në asnjë hartë

të botës, përbëjnë botën e çdo individi: lagjja
në të cilën ai banon, shkolla apo universite-

ti në të cilin mëson, ferma apo zyra ku
punon. Janë pikërisht këto vende ku çdo
burrë, çdo grua, çdo fëmijë do të ketë të

njëjtën drejtësi, të njëjtin shans, të njëjtin
dinjitet, pa u diskriminuar. Nëse këto të

drejta nuk kanë asnjë vlerë aty, ato nuk do
të kenë vlerë asgjëkund. Pa një aksion të

organizuar nga qytetarët për t’i mbrojtur
në mjediset përreth tyre, është e kotë të

shpresojmë për përparim në botë.”
Eleonor Roosvelt

Program i edukimit të altruizmit nuk
mund të mendohet si një proces i mbyl-
lur brenda në klasa apo auditorë, por si
një program i hapur në bashkëveprim me
tërë komunitetin, nëpërmjet një pune me
durim, në kërkim dhe konfrontim. Një
program i tillë nuk do të kishte kuptim
jashtë kontekstit të një komuniteti eduku-
es, i ngarkuar për të ardhmen e brezave të
tyre, jo vetëm në aspektin e mirëqenies
fizike, por mbi të gjitha përmes formimit
të raporteve pozitive, kujdesit dhe të
ndarjes midis anëtarëve dhe grupeve, si në
brendësi të tyre, ashtu dhe në raport me
grupe e kultura të tjera.

Është e qartë se përfshirja e komuni-
tetit ka të bëjë me dimensionin përvojë.
Çdo padrejtësi dhe intolerancë që ekz-
iston në komunitet, do të jetë e pran-
ishme edhe në shkollë.

 Mësuesit l ipset t ’ i  aftësojnë
nxënësit si t’i analizojnë ngjarjet në jetën
e tyre nëpërmjet një “objektivi të të
drejtave të njeriut”. Pastaj nxënësit
mund të shohin se si gjuha abuzive, ste-
reotipat, ngacmimet dhe forma të tjera
të diskriminimit kanë lidhje të drejtpër-
drejtë me të drejtat e njeriut.

Mësuesit mund të kërkojnë mundësi
për të identifikuar dhe diskutuar në mje-
diset e tyre të klasës dhe të shkollës suk-
seset e dështimet në këtë drejtim, si dhe
për të gjeneruar ide për rritjen e vetëdije-
simit nëpërmjet tërë komunitetit.

Është e rëndësishme të përpunohet
një model i ri i edukimit që harmonizon
interesat individuale dhe dimensionin
pjesëmarrës në komunitet. Kjo kërkon
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reflektim të thellë sipas kushteve, për të
mundësuar sjellje demokratike të njerëzve.

Në këndvështrimin social, edukimi
kërkon ndryshime domethënëse, që nga
planifikimet e deri te proceset metod-
ologjike.

Kjo na fton të realizojmë përpjekje
të mëdha për të integruar vlerat qytetare
sociale në procesin e mësimdhënies dhe
të të nxënit. Për këtë është e nevojshme:

- Të zgjerohen mundësitë që nxënësit
dhe studentët të përfshihen më shumë në
komunitet. Të vlerësohet ky dimension
praktik i përfshirjes në realitet si një pjesë
integrale e jetës akademike.

- Të krijohen lidhje të shumta me
organizata qytetare dhe me institucione
edukative lokale.

- Shoqëria civile të shihet e të vlerëso-
het si një burim i rëndësishëm pune me vlerë.

- Të nxitet pjesëmarrja e studentëve,
mësuesve dhe organizatave qytetare në
planifikimin dhe organizimin e veprim-
tarive edukative gjithëpërfshirëse.

Edukimi i vazhdueshëm duhet të
përshtatë qartë përqasjen integrale me
atë që respekton zhvillimin e individit
dhe komunitetit lokal. Edukimi dhe
formimi mund të kontribuojnë në zh-
villimin e komuniteteve lokale, në nx-
itjen e vazhdueshëm të tyre e në shpërn-
darjen e tij midis anëtarëve. Këto du-
het të konvertohen në komunitete të
vërteta edukative, çka është e rëndë-
sishme për zhvillimin social, kulturor
dhe ekonomik të vazhdueshëm të indi-
vidit dhe të vetë komunitetit lokal.

Bumi i informacionit sot na fton të
përgatisim njerëzit për një tërësi alter-
nativash të punës, për të vlerësuar di-
mensionin e relacioneve dhe bashkë-
jetesës së njerëzve, çka kërkon reflektime
për planifikime të rëndësishme në fush-
ën e edukimit.

Shumë programe janë realizuar në
vende të zhvilluara për t’i dhënë prioritet
në kurrikulat e formimit përmbajtjeve dhe

proceseve që përfshijnë edhe stimulimin
afektiv, bashkëveprues e prosocial, zh-
villimit të aftësive të shprehjes së nd-
jenjave, të diferencimit, të pranimit të
pikëpamjeve të ndryshme të të tjerëve,
të zgjidhjes së konflikteve, të interiori-
zimit të normave morale etj.

Sipas një panorame të detajuar të para-
qitur nga Goleman (1996), këto pro-
grame të mësimit socioafektiv kanë sjellë
rezultate konkrete interesante, si ndjenjë
më të madhe përgjegjësie, sigurie, sho-
qërueshmërie, hapjeje drejt të tjerëve, kr-
ijimtari në zgjidhjen e konflikteve, sjellje
të mira altruiste e bashkëvepruese. Me këtë
rast, kuptohet domosdoshmëria e dhënies
së një impulsi të ri dhe e hapësirave të
përshtatshme edukimit socio-afektiv.

Një përvojë me vlerë nga Kolegjet
e Botës së Bashkuar na ofron një model
konkret në lidhje me këtë impuls të ri
që kërkohet.

Praktika që ndiqet në këto kolegje në
lidhje me kompletimin e nxënësit, krahas
përgatitjes akademike, është ofrimi në të
njëjtën kohë e një programi të kombinu-
ar: aktivitet krijues (piano, pikturë, skulp-
turë, dramë etj), aktivitet sportiv (kërcim,
aerobi, volejboll etj) dhe shërbim social
(mbrojtje e mjedisit, asistencë të moshua-
rve, punë me fëmijët, shërbim të
sëmurëve, ngritje fondesh etj).

Shërbimi social vullnetar, që çdo
nxënës e zgjedh në përputhje me parapël-
qimin e tij: shërbim për mbrojtjen apo
pastrimin e mjedisit, organizim aktiv-
itetesh argëtuese për pleqtë në azile, asis-
tencë fëmijëve handikapatë, ndihmë
nëpër shkollat fillore dygjuhëshe etj, ësh-
të pjesa më e rëndësishme dhe më
mbresëlënëse e gjithë programit.

Ky shërbim i vetëdijeson studentët
sidomos për rëndësinë e komunitetit.
Shërbimi social u shërben të gjithëve: në
radhë të parë atij që e merr ndihmën, por
edhe atij që e jep këtë ndihmë, në formën
e një pasurimi shpirtëror të vlefshëm për
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gjithë jetën e tij të mëvonshme. Pastaj i
shërben shkollës që rrit statusin e saj në
komunitet dhe në fund i shërben të gjithë
shoqërisë. Nëpërmjet kësaj, synohet që
nxënësi të kalojë një proces rritjeje
shpirtërore dhe të bëhet qytetar i ndjeshëm
e i dhimbshëm ndaj komunitetit, jo vetëm
atij lokal, por edhe atij global.

Nxënësit ndihen jo vetëm zbatues të
projekteve, por edhe krijues dhe inciues
të tyre. Ata mund të sugjerojnë shërbime
të reja dhe mund të përmirësojnë shër-
bimet ekzistuese gjithmonë me sy kritik
për të arritur më të mirën e mundshme.

Të gjithë e dimë se sa shumë prob-
leme sociale ka sot në Shqipëri. Jemi të
vetëdijshëm për mungesën e kulturës së
shërbimit të organizuar ndaj komunitetit;
përballemi përditë me shkeljen e të
drejtave të njeriut; shohim sesi kanë hum-
bur qoftë edhe shprehitë më të thjeshta të
dikurshme të pjesëmarrjes kolektive në
jetën e komunitetit.

Një program për zhvillimin e shërbi-
meve sociale në kuadër të shkollës do t’u
shërbente të gjithëve. Në radhë të parë do
t’u krijonte mundësinë të rinjve që, në
mënyrë të organizuar, të bëheshin palë
aktive pjesëmarrëse për ndryshimin dhe
përmirësimin e jetës së komunitetit. Së
dyti, do të zhvillonte kulturën e protestës
qytetare dhe pjesëmarrjes masive. Së tre-
ti, do ta reformonte vërtet sistemin e ar-
simit të mesëm duke i kthyer nxënësit në
qytetarë të ndjeshëm, kritikë e krijues (pa
llogaritur këtu se si do të mbushej jeta e
varfër e gjimnazistit të sotëm apo e stu-
dentit me veprimtari, energji dhe ide). Së
fundi, e gjithë shoqëria do të përfitonte
jo thjesht nga pasojat pozitive konkrete
të shërbimeve ndaj komunitetit, por edhe
nga krijimi i një fryme të re aktivizimi, ku
gjithsecili e shikon veten pak nga pak ak-
tor të domosdoshëm e të përgjegjshëm të
jetës kolektive, një nga vlerat esenciale të
botës së qytetëruar perëndimore. Sigur-
isht është detyra e edukimit dhe arsimit

të kthehet edhe nga procesi i globalizimit
dhe internacionalizimit (Gjini, E., 2006).

Shkolla jo vetëm do të instalohej në
komunitet fuqishëm si forcë ndryshimi,
jo vetëm do të krijonte një identitet të ri
modern e të ndërgjegjshëm në shoqëri, por
do të bëhej mishëruese dhe zhvilluese e
vlerave dhe qëndrimeve universale të
paqes, mirëkuptimit, bashkëpunimit, ndi-
hmës reciproke, tolerancës.

Studentët do të bëhen drejtuesit e
ndryshimeve në të ardhmen. Dhe jo vetëm
si studentë-individë, por edhe në varësi të
përkatësive të tyre nëpër grupe të ndry-
shme apo bashkime studentore. Edhe roli
i stafit që drejton dhe asiston këto bash-
kime, nuk është i pakët. Ata duhet t’i
stimulojnë, drejtojnë dhe artikulojnë më
mirë kërkesat e studentëve dhe t’i fryme-
zojnë ata duke u dhënë vizione, mjete
dhe mënyra për të ndikuar në politikat
publike dhe qytetarinë e së nesërmes.
Për këtë mund t’i referohemi shembul-
lit të universiteteve në Francë, ku mijëra
studentë u ngritën për të demonstruar
kundër politikave të edukimit dhe kon-
tratave të punës, të ndërmarra nga
qeveria në vitin 2006, që patën efekt
mjaft të gjerë dhe konstruktiv.

Shembulli i universiteteve angleze,
p.sh atij të Oksfordit, ku fushatat e stu-
dentëve kundër testeve shkencore mbi
kafshët, kanë arritur të ngrenë probleme
madhore të etikës së kërkimeve dhe kanë
nxitur debate konstruktive midis aktorëve
të ndryshëm pjesëmarrës.

Grupe artistike, kore muzikore, ng-
jarje mediatike, spektakle për komuni-
tetin, fushata sensibilizuese etj, zhvil-
lohen kudo nëpër botë, duke filluar nga
Greqia dhe Italia, e duke vazhduar deri
ne Amerikë, Australi dhe vendet më të
zhvilluara.

Përhapja e internetit u jep studentëve
mënyra të reja për të protestuar dhe për
t’u organizuar, për t’u bashkuar me grupe
të ndryshme për një kauzë te caktuar, për
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të koordinuar bashkëpunimin në nivele të
ndryshme, për të shkëmbyer informacione,
për të firmosur peticione online, për të
marrë pjesë në debate online etj. Pra, pro-
movimi i internetit si pasuri informacio-
ni dhe mjet ndërlidhjeje është thelbësor
në ditët e sotme dhe duhet stimuluar.

Të gjitha këto ide dhe përvoja duhet
të frymëzojnë studentët tanë të të gjitha
degëve në universitet, jo vetëm ata të

mësuesisë, të psikologjisë, të punës so-
ciale apo të gazetarisë, për angazhime,
bashkëpunime dhe aktivitete konkrete
në të ardhmen. Studentet shqiptarë
duhet ta gjejnë veten në këtë kontekst
global, çka që nuk është e lehtë.

Nëse arrihet aktivizimi më i madh i
studentëve dhe pjesëmarrje e tyre në
politikat e shoqërisë, ajo do të ecë më
përpara.

In the face of globalization, internationalization, worldwide immigration and transna-
tional policies and commerce, the world is changing fundamentally and coming every day
closer. These deep political, cultural and social transformations enhance a variety of new
lifestyles and the replacement of traditional social environments by new multiethnic and
multicultural societies. As a consequence people with often very different value systems and
ways of living are united and live side by side. The world which we live in is a world of
diversity and facing this diversity is a challenge for all. In this framework, the educators, the
people responsible for education policies and researchers ought to concentrate in the major
task linked to the reconception and adaptation of the learning process, to promote exactly
the competences and skills in the field that are necessary for a life in mutual solidarity,
cooperation and peace in this world of diversity.
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JETA SHKENCORE DHE VEPRIMTARIA

E INSTITUTIT TË SOCIOLOGJISË

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.

Studime Sociale 2008, 2 (2): 109-114

U zhvillua Konferenca e Dytë vjetore e
Institutit të Sociologjisë dhe asambleja e
dytë e tij

Më 27 qershor, në Tiranë, u zhvillua
Konferenca e Dytë vjetore e Institutit të
Sociologjisë dhe asambleja e dytë e tij. Në
fund të kësaj reviste është programi i plotë i
saj. E alternuar me konferencën me temë
“Çështje dhe modele të organizimit komu-
nitar në Shqipëri”, asambleja e Institutit të

Sociologjisë zgjodhi edhe bordin e ri aka-
demik të tij me këtë përbërje: prof. dr. Servet
PËLLUMBI (kryetar); Nora MALAJ
(nënkryetare); prof. dr. Alfred UÇI, aka-
demik; MA Albana CANOLLARI; Koze-
ta HOXHA; dr. Enis SULSTAROVA; Prof.
dr. Apollon BAÇE; Dr. Brunilda ZENEL-
AGA; Prof. dr. Fatbardha GJINI.

U miratua gjithashtu edhe raporti “In-
stituti i Sociologjisë: bilance dhe perspek-
tiva”, si platformë e tij për të ardhmen.

Komisioni i votimeve i Asamblesë së dytë të Institutit
të Sociologjisë

Nga Konferenca e dyte e Institutit të Sociologjisë
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Instituti i Sociologjisë: bilance dhe
perspektiva

Konferenca e radhës e Institutit të
Sociologjisë dhe asambleja shoqëruese
të tij, përbëjnë ngjarjen më të rëndë-
sishme vjetore për të gjithë ne që kemi
vendosur me vullnetin tonë të lirë të
jemi anëtarë të të parit dhe të vetmit
institut të këtij lloji në Shqipëri.

Instituti i Sociologjisë u themelua si
një akademi vullnetare e shkencave sociale
(nëntor 2006). Themeluesit e tij ishin një
grup nismëtarësh, sociologë e studiues
socialë, si dhe studiues të tjerë të intere-
suar, të diplomuar në shkencat sociale.

Periudha që na ndan nga asambleja
themeluese përbën fazën e organizimit të
Institutit të Sociologjisë. Nga 35 theme-
lues, sot ai ka 124 anëtarë, ndër të cilët
80 anëtarë të asamblesë, 24 anëtarë kor-
respondentë, që punojnë e jetojnë në
Kosovë, Maqedoni, SHBA, Sllovaki,
Greqi, Itali, Zvicër, Austri, Holandë,
Angli, Hungari, Belgjikë dhe Turqi, si
dhe dhjetë Anëtarë Nderi, personalitete
të shkencave sociale nga Shqipëria dhe
vende të tjera. Veç Tiranës, instituti ka
degët e tij rajonale në Durrës, Elbasan,
Vlorë, Korçë dhe Gjirokastër.

Instituti i Sociologjisë ka hedhur
tashmë bazat e funksionimit të tij. Ai i ka
kushtuar rëndësi të veçantë imazhit të tij
publik, për t’u bërë një institucion i be-
sueshëm dhe me autoritet bindës. Insti-
tuti ka organin e vet shkencor, revistën
“Studime Sociale”, ka fondin e ti j
arkivor, që përfshin krijimtarinë e do-
kumentuar të anëtarëve të tij, si dhe bib-
liotekën shkencore. Krijimi i rrjetit elek-
tronik ka krijuar mundësinë që anëtarësia
e institutit të jetë përherë aktive. Ai bot-
on on-line organin mujor “Forumin So-
ciologjik”, si tërësi e artikujve, studimeve
dhe mesazheve të rrjetit të tij elektronik.

Me shtimin e anëtarësisë, duke pasur
parasysh natyrën e shkencave sociale, si dhe

përvojën e institucioneve homologe të
vendeve të tjera, u krijuan seksionet tem-
atike të institutit. Ai ka 20 seksione tem-
atike sipas fushave respektive: komunikim-
it, kulturës, emigracionit, arsimit, poli-
tikës, familjes, zhvillimit urban, sigurisë
etj. Çdonjëri nga seksionet tematike ka
drejtuesit e vet të votuar. Zhvillimi i sek-
sioneve përfaqëson një sfidë të institutit
për përmbushjen e misionit të tij. Krahas
debateve dhe formave të tjera, orientojmë
që çdo seksion të zhvillojë forumin e vet
të përvitshëm dhe drejtuesit e tyre të për-
gatitin një prospekt (news letter) për ve-
primtarinë e tyre semestrale.

Këtë pranverë u organizua panairi i
parë i botimeve të Institutit të So-
ciologjisë, në të cilën morën pjesë 32
autorë, me rreth 130 botime. Ai shënoi
serinë e panaireve të institutit, si një
aktivitet qarkullues gjithëvjetor, ku përf-
shihen promovime, forume debatesh,
ekspozime, pjesëmarrje në panaire ko-
mbëtare e ndërkombëtare e forma të
tjera të punës me librin.

Instituti i Sociologjisë është dhe
mbetet një institucion studiuesish e të
diplomuarish në shkencat sociale. Studi-
mi i dukurive të jetës shoqërore mbetet
prioritet i punës së tij. Ai është një insti-
tucion intelektualësh të angazhuar qyteta-
risht, me objektivin për t’i ofruar sho-
qërisë, me forma e me mjete demokratike,
disa standarde zhvillimi.

Kjo konferencë është pjesë e një pro-
jekti mbi organizimin komunitar në Sh-
qipëri. Në këtë frymë u konceptua Kon-
venta Gjinore, si një forum qarkullues
anembanë Shqipërisë dhe u hartua Kodi
Gjinor. Orientojmë që me këtë frymë In-
stituti i Sociologjisë të udhëhiqet për t’i
bërë problemet sociale pjesë të agjendave
mediatike, pjesë të programeve politike,
objekt lobimesh, deri për shndërrimin e
tyre në lëvizje qytetare. Në terma të so-
ciologjisë, siç është orientuar edhe në for-
umet botërore të sociologjisë, kjo do të
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thotë që të zhvillojmë jo vetëm so-
ciologjinë teorike e atë kritike, por edhe
sociologjinë publike (drejtpërdrejt në ko-
munitete e përmes medieve) dhe atë të
politikave publike, sipas parimit “nga për-
fundime studimesh në drafte ligjesh, de-
kretesh, vendimesh”.

Na mbetet që të nxisim diversite-
tin, mendimin ndryshe, shpirtin e kri-
tikës, debatin e brendshëm me an-
gazhimin për ta shndërruar Institutin e
Sociologjisë në një shkollë të vërtetë
debati. Bazuar në parimin “të ndry-
shëm, por bashkë”, Instituti i  So-
ciologjisë synon të ketë një zë të vetin
në opinioni publik, në opinionbërje
dhe në hartimin e politikave publike.

Shtimi i vëllimit të punës së përdit-
shme bën të nevojshëm krijimin e bor-
dit ekzekutiv të institutit, të përbërë
nga individë të (vet)punësuar pranë
tij, siç parashikon neni 12 i statutit.
Nisur nga perspektiva e zhvillimit, në
një afat të parashikueshëm, propozo-
jmë që ai të ketë drejtorin akademik,
drejtorin e marrëdhënieve me publikun
dhe atë të botimeve.

Rritja e institutit ka sjellë në ren-
din e ditës përfshirjen e tij në rrjetin
botëror të institucioneve të shkencave
sociale. Bordi i ri Akademik ka atrib-
utet e përfaqësimit ndërkombëtar të In-
stitutit të Sociologjisë. Ka ardhur koha
që ai të aplikojë për anëtarësim në In-
stitutin Ndërkombëtar si dhe në Sho-
qatën Botërore e atë Europiane të So-
ciologjisë dhe të ardhurat nga kuotat e
anëtarësisë të shkojnë për të mbuluar ko-
ston e anëtarësimit në këto institucione.

Veprimtaria e IS-së është kryer me një
minimum shpenzimesh financiare. Ato
janë realizuar nga kontribuesit, anëtarë të
institutit dhe financues të tjerë, duke përf-
shirë fondacionet “Soros” e “Friedrich
Ebert”, si dhe klubin “Miqtë e shkencës”.
Të gjithëve u jemi mirënjohës. Por shtimi
i veprimtarisë së institutit do të kërkojë

më shumë projekte të financuara për stu-
dime, sondazhe të opinionit, shërbime
publike, duke përfshirë edhe shërbimet ndaj
sipërmarrjeve etj., etj. Ka ardhur koha që
si subjekte të hartimit dhe zbatimit të pro-
jekteve të jenë edhe degët rajonale dhe
seksionet tematike të institutit.

Bordi Akademik ka funksionuar sipas
kritereve që parashikojnë dokumentet
bazë të institutit. Me vendimet dhe rreg-
ulloret e miratuara ai ka shtruar shinat e
një institucioni të vërtetë. Në rreth një vit
e gjysmë bordi akademik ka marrë 21 ven-
dime, që janë pjesë e fondit arkivor (fizik
dhe elektronik) të institutit. Bordi ka dis-
kutuar dhe vendosur gjithnjë mbi një
dokument të shkruar, të përgatitur nga
drejtori ekzekutiv apo ekspertë të an-
gazhuar prej tij, sikurse nga grupe të vetë
bordit akademik. Vendimet për vendosjen
e normave, rregullave apo standardeve të
brendshme janë diskutuar paraprakisht në
rrjetin elektronik të institutit. Asnjë pro-
pozim i hedhur në rrjet nuk është anash-
kaluar. Të gjitha vendimet e bordit janë
marrë në përputhje me kërkesat e statutit.

Bordi Akademik ka ndjekur di-
namikën e anëtarësisë së institutit, duke
përfshirë edhe ndryshimin e statusit të
anëtarëve të veçantë. Duke qenë se asam-
bleja ka ekskluzivitetin e pranimit të indi-
vidëve të shquar për anëtar nderi, bordi
akademik propozon që prof. Hamit Beqja
dhe prof. Ismet Elezi, deri tani anëtarë të
Asamblesë, të bëhen anëtarë nderi të tij.

Duke ju falënderuar për praninë tuaj
në konferencën e sotme, ju ftojmë të vazh-
dojmë bashkërisht sipas programit të saj.

Paraqitur nga Bordi akademik i Insti-
tutit të Sociologjisë (23 nëntor 2006 -
27 qershor 2008), i përbërë nga Servet
Pëllumbi (kryetar), Nora Malaj (nënkry-
etare), Alfred Uçi, Silvana Haxhiaj, To-
nin Çobani, Gëzim Tushi dhe Enis Sul-
starova. Miratuar nga Asambleja e dytë e
IS-së, 27 qershor 2008
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Prof. Kristo Frashëri - “Nderi i Kombit”

Presidenti i Republikës, Bamir Topi, ka dekoruar me urdhrin “Nderi i Kombit”
prof. Kristo Frashërin, me këtë motivacion: “Historian i shquar me vizion të gjerë e
njohuri te thella, që dijet dhe talentin ia përkushtoi shkrimit të historisë së kohës se
tij.” Prof. Kristo Frashëri është anëtar nderi i Institutit të Sociologjisë.

Botohet “Demokracia dhe zëri i
moralit” i prof. Servet Pëllumbit

Prof. Servet Pëllumbi, pas një sërë li-
brash të fushës së politologjisë e so-
ciologjisë politike të botuara vitet e fun-
dit, ka botuar edhe “Demokracia dhe zëri
i moralit”. Në këtë botim thellohet më
tej mendimi kritik për politikën,
demokracinë dhe moralin, të analizuara
mbi bazën e filozofisë dhe sociologjisë
politike. Objektivi, sipas autorit, është që
të arrihet që politikanët dhe qytetarët të
pranojnë se politika e së ardhmes lidhet
me të menduarit kritik, të pandarë nga
morali. Aq sa mund të thuhet se politika
është një kategori morale, kurse morali
duhet të jetë politikë e së ardhmes.

Zhvillohen forumet rajonale 2008

Në kuadrin e Konferencës së Dytë Vjetore e Institutit të Sociologjisë dhe
Asamblesë së dytë të tij, janë zhvilluar edhe forumet rajonale të Korçës, Vlorës,
Durrësit, Elbasanit dhe Gjirokastrës. Forumet janë organizuar nga degët rajonale
të Institutit të Sociologjisë.
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Zhvillohet forumi “Shkencat sociale dhe siguria njerëzore”

Forumi “Studimet sociale dhe siguria njerëzore” është organizuar në bash-
këpunim me Ministrinë e Mbrojtjes dhe disa dikastere te tjera, në përgjigje të sfida-
ve që përfaqëson ftesa për anëtarësimin e Shqipërisë në NATO, angazhimi në luftën
kundër terrorizmit, si dhe disa ngjarje te lidhura me sigurinë njerëzore. Forumi  u
mbështetet në librin e Besnik Alibalit “Nëpër labirintet e terrorizmit”, botim i
Institutit të Sociologjisë.

Organizohet panairi i parë i botimeve
të Institutit të Sociologjisë

Ka filluar seria e panaireve të botimeve
të Institutit të Sociologjisë. Në panairin
2008 është prezantuar revista “Studime
Sociale”, organ shkencor i Institutit të
Sociologjisë, pararendësja e saj “Politika
& Shoqëria” (botimet e viteve 2000-
2006; 11 numra), si dhe mbi 130 bot-
ime të 32 autorëve - anëtarë të Institutit
të Sociologjisë. Ai do të jetë një panair
qarkullues gjithëvjetor. Në ditën e parë të
tij është zhvilluar një aktivitet kushtuar
plejadës së studiuesve të parë, anëtarë të
IS-së (dhjetë studiuesve më të moshuar,
mbi 70 vjeç).

Krijohen Seksionet tematike
të Institutit të Sociologjisë

Rregullorja e seksioneve tematike
të Institutit të Sociologjisë

(Miratuar nga Bordi Akademik, me
vendim nr. 14, datë 5 shkurt 2008)

1. Krijimi i seksioneve tematike
bëhen në mbështetje të Nenit 2, Kreu I
të statutit të Institutit të Sociologjisë,
që përcakton “punën në grup” dhe
“gjithëpërfshirjen”, si dy ndër parimet
udhëheqëse të veprimtarisë së IS-së, si
dhe në mbështetje të Nenit 3, Kreu I,
që përcakton si një ndër qëllimet e IS-
së “të koordinojë dhe stimulojë veprim-
tarinë shkencore të studiuesve të kësaj
fushe, të nxisë kërkimin dhe debatin

shkencor akademik”. Krijimi i seksion-
eve tematike bëhet duke mbajtur para-
sysh edhe përvojën e shoqatave so-
ciologjike në botë, s i  Shoqata So-
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ciologjike Amerikane (American Sociolog-
ical Association – ASA), Shoqata So-
ciologjike Ndërkombëtare (International
Sociological Association – ISA) etj.

2. Seksionet tematike përbëhen nga
anëtarë të Institutit të Sociologjisë, qof-
shin anëtarë të Asamblesë së tij, anëtarë
korrespondentë apo anëtarë nderi, por
që kanë interesa të përbashkëta ose të
përafërta në një apo me shumë fusha të
kërkimit shkencor.

Numri minimal i anëtarëve që kush-
tëzon ekzistencën e një seksioni është 3
(tre). Nëse seksioni humb anëtarësinë,
ai pushon së qeni ose shkrihet me një
tjetër të përafërt, me vendim të Bordit
Akademik.

3. Pjesëmarrja në seksionet tematike
nuk është kusht për qenien anëtar i In-
stitutit të Sociologjisë. Regjistrimi në
seksione është i hapur. Anëtarët mund
të deklarojnë në çdo kohë largimin nga
një seksion i dhënë.

Megjithatë, Bordi Akademik nxit
dhe inkurajon shndërrimin e përfshirjes
në seksionet tematike sipas rregullave të
funksionimit të IS-së. Ndaj përfshirja në
seksionet tematike të shtohet si zë në
formularin e anëtarësimit dhe t’i sug-
jerohet çdo individi,  që kërkon të
anëtarësohet, edhe përzgjedhja e një apo
më shumë seksioneve.

4. Çdo anëtar i Institutit te Sociologjisë
mund të bëjë pjesë në një apo më shumë se
një seksion. Rekomandohet që i njëjti per-

son të mos bëjë pjesë në më shumë se ¼ e
seksioneve tematike të IS-së.

5. Anëtarët e çdo seksioni mund te
diskutojnë dhe debatojnë mes tyre për
probleme shkencore, për krijimtarinë e
njëri-tjetrit e probleme të tjera që kanë të
bëjnë me atë fushë që mbulon seksioni i
tyre, të organizojnë studime, të hartojnë
e zbatojnë projekte të përbashkëta, të or-
ganizojnë seanca të veçanta diskutimesh
në asamblenë vjetore të Institutit të So-
ciologjisë apo në Konferencën vjetore të
Studimeve Sociologjike etj. Komunikimi
midis anëtarëve të seksioneve është i hapur,
pa monitorues, por që përputhet me Ko-
din e Etikës të Institutit të Sociologjisë.

6. Komunikimi midis anëtarëve të
seksioneve bëhet on-line, si dhe përmes
kontakteve të drejtpërdrejta, forumeve etj.

Çdo seksion duhet të organizojë të
paktën një forum (tryezë debati) në vit.

7. Seksionet tematike kanë të drejtë
të hartojnë projekte dhe të aplikojnë për
grante në emër të Institutit të Sociologjisë,
në përputhje me objektivat e tij, rregullat
e financës, si dhe me kushtet e kontratave
me donatorët. Në këto raste seksioni mby-
ll ciklin “hartim projekti-aplikim-zbatim”.

8. Për drejtimin e veprimtarisë së sek-
sioneve anëtarët zgjedhin çdo vit, me
votim on-line ose me votim të drejtpër-
drejtë në takimet e tyre, një kryetar dhe
një zëvendës. I njëjti person nuk mund të
drejtojë njëherësh dy seksione, por mund
të jetë njëherësh kryetar i një seksioni dhe
zëvendëskryetar i një seksioni tjetër. Në
çdo rast, njëri nga drejtuesit e seksionit
duhet të jetë midis anëtarëve të Asamblesë
së institutit (me banim në Shqipëri).

9. Zgjedhja e drejtuesve të seksion-
eve për vitin 2008 të fillojë me shpalljen
e këtij vendimi në rrjetin e IS-së.

Emërtimi, përbërja dhe drejtuesit e
njëzet seksioneve tematike të Institutit të
Sociologjisë mund të gjenden në trajtë ele-
ktronike në www.instituti-sociologjise.org




