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Kriza e thellë financiare e përmasave
globale shpërtheu në shtator
2008, fillimisht në ShBA e më pas

në gjithë botën. Tanimë ajo i ka tronditur
rëndë tregjet financiare dhe është shoqëru-
ar me mbyllje bankash të mëdha, por dhe
me ndërhyrje në panik nga ana e qeverive,
veç e veç apo së bashku, për ta izoluar krizën
vetëm me tregun e parave. Por nuk u evitua
dot shndërrimi i saj në recesion global. Anal-
istë të njohur, studiues e nobelistë të fushës
së ekonomisë, por më tepër kryetarë sh-
tetesh, kryeministra e ministra financash
dhanë alarmin dhe po përpiqen ta gjejnë
rrugët e daljes nga kriza nëpërmjet paketave
të emergjencës apo një vargu samitesh të
G20-ës, përfaqësuesve të fuqive të sotme
botërore, për ta ndryshuar rrënjësisht sistem-
in e tanishëm financiar dhe për të hartuar e
zbatuar rregulla të forta kontrolli e

mbikëqyrjeje shtetërore. Kuptohet, jo pa
mosmarrëveshje, shpesh dhe thelbësore,
sepse, me sa duket, kjo është “krizë modeli”
dhe si e tillë ka për të qenë e pranishme për
disa vjet. Në raste të tilla është tepër e vësh-
tirë të marrësh përgjigje për pyetjen: “Kush
është fajtori?” Megjithatë, e rëndësishme
është që kriza po jep impulse përshpejtuese
edhe për filozofinë e re të pikëpamjeve të
njëjta, edhe për të dhënë përgjigje për py-
etjen tjetër: “Ç’duhet bërë për zgjidhjen së
bashku të problemeve globale?” Kjo mbase
mund të quhet edhe një nga anët pozitive
të krizës së sotme, prandaj dhe meriton të
vlerësohet dhe të njihet më thellë.

Shqetësime dhe debate

Që në fillim ra në sy se kriza të tilla të
përmasave globale, si kjo e sotmja, të pan-

KRIZA E SOTME

DHE DILEMAT FILOZOFIKE TË KOHËS

Servet PËLLUMBI1 - Instituti i Sociologjisë
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1 Servet PëllumbiServet PëllumbiServet PëllumbiServet PëllumbiServet Pëllumbi është kryetari i parë i bordit akademik të Institutit të Sociologjisë
(nëntor 2006-maj 2009). Nga dhjetori 2008 ai është drejtor akademik i IS-së.  Ndër të tjera,
është autor i librave: Dritëhijet e tranzicionit, Të mendosh ndryshe, Gjurmime sociologjike,
Sprovë në sociologjinë politike, Edhe politika do moral, Pluralizmi politik – përvoja dhe sfida,
Bashkëbisedim për politikën dhe Demokracia dhe Zëri i moralit. Ka qenë deputet i Kuvendit të
Shqipërisë në disa legjislatura, si dhe Kryetar i Kuvendit të Shqipërisë (2001-2005).
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johura më parë, shoqërohen me një lloj
hutimi, që e largon vëmendjen dhe i
kërkon shkaqet te babëzia e disa banki-
erëve apo te loja me “kreditë e këqija” nga
ana e qytetarëve, që rendin pas një mirëqe-
nieje më të lartë, por fiktive etj. Prandaj
dhe mendimet e një natyre më filozofike
për krizën e sotme vijojnë të jenë të pak-
ta. Ka ndarje disi të thellë në mendime.
Disa thonë se gjithë fajin e ka neoliberal-
izmi, që vazhdon të mbrojë lirinë e pa-
kufizuar të tregut. Të tjerë gjithë fatkeqës-
inë e shohin te ndërhyrja e shtetit në punët
e ekonomisë private. Ndërkohë, priten
zhvillime dramatike, sepse ndërkaq kemi
hyrë në një etapë të re të globalizimit, që
do të imponojë një debat të ri të përmasave
botërore midis drejtimeve kryesore të filo-
zofisë politike, prej të cilave po kërkohen
ide, teori e zgjidhje të reja. Pa injoruar
edhe debatin e një lloji tjetër në lëvizjen e
fuqishme antiglobaliste, që po e motivon
vetë kriza. Gjithsesi, si në rrafshin pro, ash-
tu dhe në atë kundër, themelore është gjet-
ja e një përgjigjeje të përbashkët rreth
modelit të shoqërisë drejt së cilës shkojmë,
që të jetë adekuate për epokën e globaliz-
imit, ku sovraniteti dhe kufijtë e shteteve-
kombe do të humbasin vlerën dhe rëndës-
inë e tyre, sepse, siç po dëshmon kriza e
sotme financiare, po bëhen pengesë për
zgjidhjet e reja dhe integrimin në përmasa
rajonale dhe globale.

Gjatë një meditimi të tillë për për-
masat dhe vlerat e mendimit filozofik, që
me sa duket do të përjetojë një lulëzim të
ri gjatë mijëvjeçarit të tretë, m’u kujtua
ndërkaq se këtë vit mbushen 140 vjet nga
botimi i vëllimit të parë të Kapitalit, ve-
prës kryesore që përbën edhe kredon filo-
zofike të Karl Marksit (1818-1883). Në
këtë vepër - vëllimi i dytë dhe i tretë i së
cilës, në mënyrë disi enigmatike, u lanë
në dorëshkrim dhe të pasistemuara - duke
vlerësuar rolin historik e revolucionar të

borgjezisë, si dhe mekanizmin e lëvizjes
dhe të rritjes së kapitalit, Marksi bëri
anatominë kapitalizmit që, sipas tij, ka
natyrë ndërkombëtare dhe mbi këtë bazë
zbuloi ligjet kryesore të funksionimit dhe
të lëvizjes së ekonomisë së bazuar mbi
logjikën dhe rolin e tregut të lirë. “Karl
Marksi, tashmë i rilindur më shumë si teor-
icien i globalizmit se sa si propagandues i
luftës së klasave, tërhoqi vëmendjen për
natyrën ndërkombëtare të organizimit
kapitalist në mesin e shekullit të nëntëm-
bëdhjetë.”2 Ndërkohë, vënia nga vetë
Marksi e një studimi të tillë në shërbim të
“idealeve komuniste”, mendohet se ia
humbi Kapitalit çdo vlerë shkencore.
Por kjo mund të pranohet vetëm pjesër-
isht. Është e vërtetë që ai mbeti peng i
kohës së vet dhe i ideve komuniste duke
pritur fundin e shpejtë të kapitalizmit,
gjë që, pa asnjë dyshim, e pengoi të
shihte edhe anën tjetër: rezervat e
brendshme të kapitalizmit për zhvillim
të mëtejshëm, aftësitë për t’iu përshtatur
ndryshimeve, për t’i dhënë hapësirë fan-
tazisë, krijimtarisë së njerëzve dhe zbuli-
meve të reja të shkencës dhe teknikës.

Një rrethanë e tillë, pa dyshim që
meriton vëmendje edhe kur është fjala për
vlerësimin e figurës së tij si humanist, si
filozof e shkencëtar erudit. Por kjo nuk
do të thotë që të mohohen kontributet
dhe zbulimet e tij si studiues nga më të
thellët e ekonomisë kapitaliste të epokës
në të cilën jetoi. Gjithsesi, zbulimi i ligjit
të vlerës, i shkaqeve dhe karakterit ciklik
të krizave ekonomike, ideja e efektivitetit
të punës shoqërisht të dobishme, vlerësi-
mi i kohës së lirë si faktor bazë për zhvil-
limin dhe përsosjen e individit etj, janë
arritje me vlerë të K. Marksit si ekono-
mist dhe si filozof. Madje logjika e Kapi-
talit, sidomos metodologjia e përdorur
dhe ligjësitë e kapitalizmit, që u zbuluan
prej tij, ruajnë vlerë shkencore dhe mund

2 Heywood, A., Politika. Dudaj, 2008, f. 162.
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të ndihmojnë qoftë edhe pjesërisht për të
kuptuar zinxhirin e shkaqeve dhe pasojave
të krizës së sotme financiare botërore.

Teza e shtruar prej tij saktëson se, në
një treg të ekuilibruar, fitimi është zero
dhe kapitali nuk rritet. Prandaj fiton ai që
arrin ta prishë ekuilibrin, që ua kalon
konkurrentëve me çdo mjet: me spe-
kulime, me teknologji më të përparuar
apo duke përdorur risi në menaxhim. Kjo,
në thelb, është logjika e babëzisë, një nga
shkaqet e krizës së sotme financiare, të
cilën Marksi, te Kapitali, e quan etje për
fitim maksimal. Pra e njëjta logjikë, ajo e
fitimit maksimal, që vepron përmes pa-
barazisë globale të tregjeve, sidomos të
tregut financiar dhe atij të punës, përbën
shkakun më të thellë të krizës së sotme.
Veçse do të ishte naivitet të mendohej se
leximi i Kapitalit do të ishte i mjaftueshëm
për të kuptuar realitetin e sotëm dhe për
të gjetur rrugët optimale të daljes nga kri-
za globale, të cilat në mënyrë të domos-
doshme duhet të kalojnë jo përmes konf-
liktualitetit që nxitin vetë krizat, por
përmes gjetjes së konsensusit dhe gjetjes
së zgjidhjeve të përbashkëta.

Ndonjë, apo dhe disa, mund të mos
jenë në një mendje me mua, madje mund
të më etiketojnë, siç kanë bërë edhe deri
tani, si përfaqësues i “politikës së vjetër”,
si “marksist i pandreqshëm” etj. Por, në
rastin e dhënë, unë sillem si studiues që
respekton idetë dhe debatet rreth tyre e
jo nga fanatizmi komunist apo antikomu-
nist, që nuk i hap, por i mbyll shtigjet e
dijeve dhe të kërkimit shkencor. Ndërsa
po shkruaja këto radhë, në stacionin
televiziv Top Channel dëgjova diçka sensa-
cionale: në Gjermani rritet interesi për
Kapitalin, sidomos nga të rinjtë; kjo ka
filluar të reflektohet në ribotimet me shpe-
jtësi dhe në rritjen me 300 për qind të
shitjeve. E shoh me interes fillimin e një

procesi rileximi të Marksit pikërisht në
atdheun e tij, në Gjermani, sepse, në kush-
tet e sotme, siç thotë shkrimtari i njohur
gjerman Hans Magnus Enzenberger, “një
fije marksizëm nuk i bën dëm askujt”.3

Rrjedha dhe dimensione të krizës

Nuk kam ndërmend ta analizoj me
hollësi krizën financiare, sepse është jas-
htë kompetencave e njohurive të mia
profesionale, prandaj do të vazhdoj në
linjën e nisur: do të përpiqem të shpje-
goj aspektet sociale, kontradiktat që
ngërthen në vetvete kriza dhe pasojat që
ajo mund të sjellë. Le të arsyetojmë rreth
pikave të dobëta të sistemit ekonomik që
solli krizën financiare.

Dy vjet më parë, Roxher Ferguson,
ndihmëssekretar i Shtetit për Rezervat
Federale të ShBA-ve, në Forumin e njo-
hur ekonomik botëror të Davosit, dek-
laroi prerë se është krijuar një model ide-
al, për të cilin të gjithë kishim ëndërruar.
Si rezultat i globalizmit, risqet shpërnda-
hen në tregje të ndryshme. Në qoftë se
bie ndonjë prej tyre, të tjerët qëndrojnë.
Rënie globale nuk do të ketë.

Po në Davos, në janar 2009, mungoi
pompoziteti i bankierëve dhe vetë ata de-
klaruan se “modeli ideal dështoi plotë-
sisht”. Fjala është për dështimin e mod-
elit neoliberal të kapitalizmit, sidomos të
trajtës së tij anglosaksone të kohës së
qeverisjes së R. Reganit në ShBA dhe M.
Theçerit në Britaninë e Madhe, që, sipas
Milton Fridmanit, “ishin në gjendje ta
mposhtnin Leviatanin”.4

Në vitet 70-80-të shekullit që lamë
pas, kur ekonomia nisi të globalizohej me
shpejtësi, u quajt kohë e përshtatshme për
të sulmuar dhe për “t’i larë duart” me dok-
trinat ekonomike të tipit të keisianizmit,
që i njihnin shtetit rolin rregullues në

3 Intervistë: Gati-gati po e rilexoj edhe një herë Marksin, Shqip, 15.12. 2008.
4 Fridman, M., Kapitalizmi dhe liria. Dita 2000, Tiranë, 2005. Parathënie e vitit 2002, f. IX.
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fushën e ekonomisë, në favor të teorisë
ultra liberale të Milton Fridmanit . U de-
klarua hapur se hiqej dorë përfundimisht
nga çdo përzierje e shtetit në sferën e ekon-
omisë, se biznesi privat dhe bankat du-
heshin çliruar nga kufizimet për t’u dhënë
mundësi fitimi maksimal me çdo kusht e
me çdo çmim. Globalizimi ekonomik u
quajt si një dukuri tërësisht pozitive dhe
si një shans për rritje të lartë e të pandër-
prerë ekonomike dhe të begatisë për të
gjithë. Slogani bazë u bë: “Edhe në një
ekonomi globale, përmes konkurrencës le
të fitojë më i fuqishmi, ai që i përshtatet
ritmit të lartë të jetës.” Kjo u dha dorë
shoqërive shumëkombëshe dhe botës së
bankave që të mos njohin kufij në babëz-
inë e tyre për fitime maksimale.

Grupet e mëdha të interesit fituan aq
pushtet sa të bllokonin politikat qeveri-
tare për të kontrolluar shpenzimet dhe
deficitet buxhetore. Një kushtëzim i tillë,
shkruan F. Zakaria, “qofsh liberal apo kon-
servator, nuk ka sesi të mos të tronditë.”5

Në rrafshin botëror, një liri e tillë
paraqitej edhe si një faktor i rëndësishëm
për të fituar garën me sistemin e kundërt,
me atë të “socializmit shtetëror” dhe për
t’i hapur rrugë një sistemi të ri botëror
apo, thënë ndryshe, “botës njëpolare”. Më
pas edhe përmbysja e sistemit komunist,
që nisi në vitin 1989, u quajt triumf i
strategjisë së neoliberalizmit Regan-Theçer.
Ndërkohë u thirr në skenë koncepti mbi
“fundin e historisë” i F. Fukujamës dhe
kapitalizmi u shpall sistem pa kriza, kurse
globalizimi si model i shoqërisë së kon-
sumit masiv. Sipas një vizioni të tillë
neoliberal, shumë shpejt do të bëhej i
mundur “magdonaldizimi” i shoqërisë,
njerëzit do të blinin dhe do të konsumo-
nin të njëjtat mallra në çdo cep të plan-
etit, të njëjtat veshje të modës, të njëjtat
parfume; do të shihnin të njëjtët filma, të
njëjtat reklama; do të dëgjonin të njëjtat

rryma në modë të muzikës; do të sodit-
nin të njëjtët VIP-a të sportit, kinemasë,
muzikës, politikës etj.

Në mbështetje të një praktike të tillë
“fitimi me çdo kusht e mjet” u vu edhe
“glamour filozofia”, duke nxitur jetën e
shkujdesur dhe qenien nën pushtetin e
reklamës dhe të informacionit manipulues
me moton: “Ti e meriton jetën e shkujdes-
ur dhe në luks; për ty kjo duhet të jetë
norma e jetës!” Megjithatë realiteti veçse
pjesërisht mund t’i dilte në “pritë” mod-
elit ideal të kapitalizmit neoliberal, që
gjithsesi filloi të ngjallte shumë shpresa
për një jetë ndryshe, të begatë dhe pa
telashe, ashtu siç paraqitej në reklama,
shpenzimet për të cilat filluan të rriten
me shpejtësi, madje të tre e katërfisho-
hen. “Flluska” virtuale e modelit ideal
filloi të fryhet e të fryhet me shpejtësi
marramendëse. Ndërkohë programet
sociale, të imponuara nga gara me social-
izmin shtetëror, filluan të reduktohen duke
e kaluar gjithë barrën tek individi dhe lir-
ia e tij “e pakufizuar”.

Për të mos lejuar prishjen e imazhit
të krijuar për shoqërinë e mirëqenies për
të gjithë, filluan të përdoren rrugë të tjera,
joshëse në vështrim të parë, por që rezul-
tuan të “minuara” ose, thënë ndryshe, u
përdor rruga më e shkurtër për të ardhur
te kriza e sotme globale e kapitalizmit.

Doktrina monetariste, që arriti zen-
itin e vet, dhe ushtria e partizanëve të in-
flacionit të ulët dhe nivelit të lartë të
kërkesave për konsum e për kredi masive,
nxituan të deklaronin se çelësin e zhvil-
limit pa kriza të ekonomisë globale e
gjetën te politikat e kreditimit masiv me
nivel të ulët interesash, që rritin në mënyrë
galoponte, por realisht artificiale, kërke-
sat e tregut. Miliona njerëz filluan të je-
tojnë jo sipas mjeteve që dispononin, por
duke fryrë portofolat, duke rendur pas
kredive që filluan të ofrojnë bankat pa

5 Zakaria, F., E ardhmja e lirisë. IDK, Tiranë 2008, f. 178.



 9Studime Sociale  Vëll. 3  Nr. 1

shumë vështirësi, sidomos për ndërtim e
blerje shtëpish, për objektet e palëvizshme,
për sendet e luksit e veprat e artit etj.
Çmimet, si pasojë e masivizimit të kre-
dive, filluan të shkonin në stratosferë,
radhët e njerëzve para bankave për të mar-
rë kredi filluan të zgjaten e të zgjaten,
qytetarët filluan të ngarkohen pa kufizime
me lloj-lloj kredish me përqindje interesi
relativisht të ulët. Bankat i rritën fitimet
artificialisht, ndërsa të ardhurat dhe bo-
nuset e bankierëve nuk njihnin më kufij
në babëzinë e tyre në kushtet e një “kapi-
talizmi pa rregulla dhe pa frena”.6

Tregu financiar filloi të sillej sikur të
mos ishte fare në tokë dhe i lidhur me
ekonominë reale, ndërsa bankat po
silleshin si kazino dhe piramida financiare
të stërmëdha, që vepronin sipas parimit
“jep një tullë, të fitosh një pallat”. Pra, fjala
nuk është vetëm për teprime me lirinë e
tregut apo për liri tregu pa “frena”, por
edhe për mashtrime të ngritura në sistem
- në trajtën e një “fabrike ëndrrash”, në
kurriz të klientëve e të konsumatorëve -
që shndërrohet në lak për të tjerët. Një
mënyrë e tillë neoliberaliste e të mend-
uarit, me sa duket, u bë stimuli kryesor
për degjenerimin strukturor të tipit “ka-
zino” të kapitalizmit, që shembi të
gjitha tregjet financiare botërore dhe
vuri në pikëpyetje serioze vetë arritjet e
demokracisë perëndimore.

Pasojat e një vizioni të tillë dhe të
besimit të verbër te një “model ideal” pa-
surimi dhe jetese si në përralla, duke nxi-
tur qytetarët për të konsumuar pa kufi-
zim e për të jetuar tej mundësive reale,
shqiptarët nuk e kanë dhe aq të vështirë
t’i kuptojnë, sepse përjetuan një psikozë
të ngjashme në vitet 1996-1997, kur fir-
mat piramidale, të ndihmuara nga bankat,
i rropën njerëzit duke iu marrë kursimet e
tyre, madje edhe shtëpitë e çdo pasuri

tjetër me anën e mashtrimit e duke u
premtuar fitime përrallore pa punuar.
Edhe në ShBA, ku dhe nisi zbatimi i poli-
tikës së kreditimit masiv, u mendua se kjo
do të çonte në gjallërimin e prodhimit dhe
në rritjen e nivelit të punësimit, por në të
vërtetë ndodhi e kundërta. Vetëm në vitin
2005, qytetarët morën 750 miliardë dol-
larë kredi për shtëpi, por 75 për qind e
tyre u përdorën për konsum vetjak. Në
vitin 2006, kreditë e pasigurta apo të kë-
qija arritën në mbi 20 për qind, kurse
inflacioni u shumëfishua. Çmimi i një
metri katror në Uashington, me kosto
ndërtimi 1 200-1 400 dollarë, shkoi në
6 000 dollarë për metër katror. “Letrat
hipotekare” apo të ashtuquajturat “tak-
sa parajse” mbytën Amerikën.

Por logjika ekonomike është e saktë
dhe e rreptë. Kërkesa për shtëpi filloi të
binte ndjeshëm që gjatë viteve 2006-
2007. Filloi edhe falimentimi i kompanive
të ndërtimit. Bankat, që i kishin rrëmbyer
paratë njëra-tjetrës në bursë, në trasank-
sione, nëpërmjet kreditimeve reciproke etj,
u gjendën para mungesës gjithnjë e më të
ndjeshme për mjete financiare. Mbetën pa
likuiditete. Ra stabiliteti, ra edhe besimi
ndaj bankave në përgjithësi brenda dhe
jashtë vendeve të veçanta. Politikat lais-
sez-faire rezultuan në një paqëndrueshmëri
të frikshme. I vetmi që mund t’i ndihmon-
te ishte shteti, pikërisht ai që ishte anate-
muar më tepër. Në raste të tilla, të parët
që i braktisin tregjet financiare janë inves-
titorët, çka nënkupton jo vetëm humb-
jen e reputacionit, por dhe rrezikun e fu-
tjes së krejt ekonomisë në kolaps.

Meqenëse kriza financiare filloi në
ShBA, të tjerët filluan ta shihnin atë “si
një gabim të grabitqarëve amerikanë”, që
jo vetëm u sëmurën vetë, por infektuan
edhe të tjerët. Nuk është e rastit që vazh-
don t’i bëhet jehonë e jashtëzakonshme

6 Chiesa, G., Villari, M., Superklani, kush e komandon ekonominë botërore? Bota Shqip: New Media
Institut, 2004, f. 5.
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filmit Fryma e kohës (Zeitgeist), i përhapur
nga Google, nëpërmjet të cilit jo vetëm
qenka paralajmëruar kriza e sotme finan-
ciare, si pasojë e shndërrimit të bankave
të mëdha amerikane në piramida, por dhe
i qenka venë gishti fajtorit. Kriza qenka
provokuar nga vetë bankierët amerikanë,
si një mënyrë për rishpërndarjen e parave,
si hap i bankave të mëdha për të gëlltitur
të voglat dhe për t’i hapur rrugën zëvendë-
simit triumfal me “amero”, që fillimisht do
të vihet në përdorim nga bashkësia e sh-
teteve që pritet të krijohet dhe që do të përf-
shika ShBA-të, Kanadanë dhe Meksikën.
Një akuzë e ngjashme u bë edhe për 11 sh-
tatorin 2001, kur u tha se përplasja e avi-
onëve me Kullat Binjake nuk paskej qenë
vepër e terroristëve të Al Kaedës, por e vetë
CIA-s amerikane!

Le t’i lemë fantazistët në punën e tyre
dhe të vazhdojmë analizën duke u nisur
nga faktet. Për krizën financiare, pa dy-
shim një faj të artikuluar qartë e kanë bank-
ierët, dhe jo vetëm ata amerikanë, të cilët
Jim Marrs, në librin Kush e sundon botën? i
quan “priftërinj të kultit të parasë”. Por
fajin më të madh e ka vetë sistemi, besimi
gati i verbër te roli rregullator i tregut, që
nuk është vetëm dukuri amerikane - edhe
pse këtu ka më tepër fetishizim për lirinë
e plotë të tregjeve financiare. Gjithsesi, kjo
bëri që të liheshin pas dore zhvillimet e
reja në fushën e teknologjive super të lar-
ta. Pas shpikjes së kompjuterit personal
(1975) dhe telefonit celular (1983),
shpikje të tjera revolucionarizuese të
teknologjisë nuk u dukën më nga fundi i
mijëvjeçarit të dytë. Për pasojë, që nga viti
2000, filloi rënia e indeksit të kompanive
të teknologjive super të larta (NASDAQ).
Kjo u bë flluska e parë, që u pasua nga ajo
e hipotekave të ndërtimit dhe e kreditim-
it masiv, që u frynë derisa plasën në shta-
tor të vitit 2008. Dhe për më tepër që u

duk sikur ndodhi vetëm për faj të disa
bankierëve të pangopur. Faji më tej lidhet
edhe me faktin që demokracia amerikane,
siç vërente që në vitin 2006 presidenti i
tanishëm i ShBA-ve, Barak Obama, “ka
bërë hapa shqetësuese prapa”, çka e thel-
loi hendekun “midis madhësisë së sfidave
dhe vogëlsisë së politikës”.7

Për këto arsye më duket se është ga-
bim të këmbëngulet te retorika liberale dhe
të thuhet se shkaktari kryesor i krizës pas-
ka qenë ndërhyrja e qeverisë në ekonomi
apo përpjekja e qeverisë së ShBA-ve për
të kontrolluar kompanitë private dhe
për të zbatuar një program social
nëpërmjet praktikave të këqija të kred-
itimit, duke e hedhur kështu gjithë
përgjegjësinë mbi një “alternativë të ma-
jtë” apo “rrugë të tretë”, që gjoja paskan
dashur të zbatojnë qeveritë amerikane.8

Gjithkush ka të drejtë të fajësojë apo
dhe të mbrojë sistemin e tregut të lirë, por
pa e braktisur logjikën reale të fakteve
konkrete dhe pa u pozicionuar ideologjik-
isht ndaj një alternative që thjesht nuk të
pëlqen, ngaqë ke zgjedhur lirisht të
kundërtën e saj. Aq më tepër kur edhe
rrugëdaljen nuk e kërkon në fushën ku
janë përqendruar aktualisht zgjidhjet,
por në thirrjet tipike për neoliberal-
izmin në krizë: “larg duart e shtetit nga
ekonomia e tregut”, “lëreni tregun t’i
bëjë lirisht krasitjet dhe të normalizojë
situatën, sepse tregu pa falimentim ësh-
të si feja pa ferr”. Një liberal i tillë i vonu-
ar duket se nuk arrin ta përfytyrojë pam-
jen që do të kishte “ferri”, në se do të lihej
i lirë ta fuste në recesion e më pas në depre-
sion gjithë ekonominë botërore.

Tiparet kryesore të krizës

Kriza e sotme është e para e këtij lloji
për epokën e globalizimit. Me këtë lidhen

7 Obama, B., Guximi për të shpresuar, Dudaj 2008, f. 35.
8 Nurellari, A., Kriza ekonomike dhe rruga e tretë, Shqip 21. 10. 2008.
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një varg veçorish që e dallojnë atë nga
krizat e mëparshme të kapitalizmit. Kjo
është arsyeja pse po shkruhet e po flitet
shumë, por më tepër në nivelin e in-
formimit të publikut nëpërmjet mediave
dhe jo aq për ta analizuar thellë fenom-
enin apo për të bërë anatominë e ekon-
omisë së tregut të kësaj epoke. Gjithse-
si, alarmi për krizën po paraqitet me re-
alizëm. Në këtë rrafsh, me interes më
duket nënvizimi i disa tipareve që e dal-
lojnë krizën e sotme nga çdo krizë tjetër e
mëparshme dhe që shërbejnë për një njo-
hjen më të thellë të saj.

Së pari, tërheqin vëmendjen dimen-
sionet e krizës, që filloi si krizë financiare,
por që shumë shpejt u shndërrua në rece-
sion dhe në krizë ekonomike globale.
Tashmë ajo është shtrirë në të gjitha fush-
at dhe në të gjitha vendet e botës, të zh-
villuara e të pazhvilluara, të pasura dhe të
varfra, të qendrës dhe të periferisë. Pavar-
ësisht se mund të shfaqet dhe të përjeto-
het në secilin vend në mënyra të ndry-
shme, më duket e gabuar teza që e sheh
krizën e sotme si aksidentale apo si krizë
të “shkaktuar nga suksesi”.9 Sistemi fi-
nanciar, prej nga nisi kriza globale,
paraqet një dështim të rëndë, shumë të
rëndë, që shtrihet në kohë dhe në hapë-
sirë dhe jo diçka aksidentale, prandaj ai
nuk duhet latuar duke thënë se “ka të
meta, por ka edhe suksese”. Doemos që
një sistem i tillë duhet “thyer” për të ndër-
tuar një të ri në vend të tij.

Së dyti, kriza e sotme, për nga thellë-
sia, rezulton të jetë e pashembullt, një forcë
e panjohur, kriza më e rëndë që nga vitet
30-të të shekullit të kaluar, prandaj pritet
jo vetëm tkurrje, por rënie drastike e qën-
drueshmërisë së ekonomisë botërore, rënie
prodhimi, rritje galoponte e tregjeve të
bursës dhe rënie e kontraktimeve tregtare

në nivele alarmuese. Në tregtinë globale,
vendin e euforisë që shoqëroi krijimin e
OBT-së në vitin 1992 po e zë rënia e kon-
traktimeve në shifra alarmuese. Vetëm gjatë
muajve të parë të krizës, humbjet e
vendeve të ndryshme kapin shifrën e 50
trilionë dollarëve. “Po zhytemi çdo ditë e
më tepër në thellësi të reja të krizës”, dek-
laroi kryetari i Institutit të Politikave Mak-
roekonomike me qendër në Dyserdorf,
Gustav Adolf Horn.10 Madje analistë të
ndryshëm, ndërmjet tyre dhe nobelistë të
fushës së ekonomisë, shprehin shqetësimin
se kriza mund të jetë edhe më e rëndë se
Depresioni i Madh viteve 1929-1930.
Madje, mund të marrë deri dhe formën e
një stanjacioni global, që mund të sjellë
pasoja tepër të rënda në kushtet kur eko-
nomia është globale, ndërsa aktiviteti so-
cial dhe fuqia politike janë lokale dhe qe-
veritë e ruajnë me xhelozi të shtuar sov-
ranitetin e shteteve-kombe.

Së treti, kjo krizë ka gjithashtu të
veçantën e vet në kohëzgjatjen e saj. Llog-
aritet që ajo të ketë shtrirjen më të gjatë se
çdo krizë tjetër. Shpërtheu në shtator 2008
dhe gjatë gjithë vitit 2009 do të vazhdojë
rënia e shoqëruar me mungesa të theksuara
të financimeve, me falimentime bankash,
firmash e biznesesh të të gjitha niveleve.
BB-ja e sheh vitin 2009 si katastrofik për
ekonominë botërore.11 Indekset e fondeve
po bien më me shpejtësi në vendet e zh-
villuara europiane se sa në vendet në zh-
villim. Vetëm Bashkimi Europian pritet
që të humbasë mbi 6 milionë vende pune.
Ndërsa sipas Organizatës Ndërkombëtare
të Punës (ILO), pritet që në gjithë botën,
brenda vitit 2009, të shkurtohen 52 mil-
ionë vende pune. Për më tepër që vetëm
nga gjysma e dytë e vitit 2010 mund të
bëhet fjalë për dalje të pjesshme nga kriza
dhe për shenja të rritjes ekonomike.

9 Newsweek, Editorial: Rregullat për botën e re. 2009. 03. 09.
10 Shqip, 22. 03. 2009.
11 Alan Greenspan, Kriza e gjatë dhe e thellë, Shqip, 19. 02.2009.
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Së katërti, kriza e parë e periudhës së
globalizimit pritet të shoqërohet nga kri-
za të tjera brenda një intervali të shkurtër
kohor, duke sjellë “risi” në karakterin cik-
lik të krizave. Kështu, që tani po flitet për
krizën e radhës, që mendohet të vijë në vitin
2013 dhe që fillimisht do të shfaqet si krizë
energjetike, si krizë nafte, sepse çmimi i një
barele parashikohet të shkojë mbi 200 dol-
larë amerikanë. Rënia e çmimit të tanishëm
të naftës dhe rënia e interesit për të zbuluar
vendburime të reja përgatit krizën e ardhs-
hme, që gjithashtu parashikohet të shtrihet
në të gjitha fushat dhe të jetë globale.
Mund të evitohet një krizë e tillë vetëm
në se vërtet do të arrihet që të futen në
përdorim burime të reja energjish apo
shpikje të tipit të “baterisë së
Masaçusetsit”, që karikohet brenda disa
sekondave dhe që mund të zëvendësojë
motorët e makinave që punojnë me naftë.
Në këtë rast do të kishim të bënim me “ndë-
rhyrjen” e një revolucioni të ri industrial që
do të transformonte ekonominë botërore,
pra dhe ciklet e krizave ekonomike.

Së fundi, sistemi financiar dhe insti-
tucionet e tij të specializuara - si BB-ja,
FMN-ja, G8-ta - kësaj here duket se janë
të pafuqishme dhe kërkohet që në situ-
atën e krijuar të reformohen, por dhe të
vihen në lëvizje aktorë të rinj, mundësisht
të gjithë lojtarët kryesorë të botës.
Ndërkaq, veprimet e përbashkëta vërtet
janë të mundura në periudha krizash, por
jo pa probleme e mosmarrëveshje. Qend-
rat e reja të fuqisë, të përfshira tashmë te
G20-ta, e dëshmuan këtë në samitin e Nju-
Jorkut më 15 nëntor 2008. Ndërsa në
samitin e Londrës, më 2 prill 2009, u ar-
rit të kapërcehen mosmarrëveshjet dhe të
triumfojë logjika konsensuale e pajtimit
të të kundërtave, filozofia e gjetjes dhe e
miratimit të pikëpamjeve të njëjta: edhe
paketë stimuluese prej 1.1 trilionë dol-
larësh, edhe hapa drejt një rregulli të ri

ekonomik botëror. Idetë që dominuan
samitin disaorësh nuk ishin “as nga llojet
e vjetra kapitaliste, por as nocione të vje-
tra socialiste”.12 Kjo mbase do të ndikojë
pozitivisht që kriza globale të mos e
shmangë vëmendjen nga përparësitë e za-
konshme të politikës ndërkombëtare dhe
t’ua mbyllë shtigjet atyre që duan të nxjer-
rin përfitime nga kriza e sotme në dëm të
të tjerëve, çka do ta bënte edhe më brish-
të stabilitetin në botë.

Nga Fridmani te nobelisti tjetër,
Krugmani

Tani që bota po kërcënohet nga rik-
thimi i ekonomisë së depresionit, si ai i
vitit 1930, mendoj se është me vlerë të
rifreskohen jo vetëm kujtesa historike, por
edhe teoritë e njohura ekonomike të ko-
hës sonë, disa prej të cilave janë nderuar
deri dhe me çmimin Nobel. Po iu refero-
hem disave prej tyre.

Ben Bernanke, këshilltar i presidentit
Obama për ekonominë, në 10 esetë e
përmbledhura në librin Depresioni i Madh
jep një tablo të depresionit, që karakteri-
zohet nga rënia ekonomike, papunësia,
falimentimi i bankave, paqëndrueshmëria
e tregjeve financiare dhe falimentimi i
tregjeve të fondeve. Ai e krahason Depre-
sionin e Madh me Gralin e Shenjtë të
makroekonomisë, që askujt nuk i ra për
pjesë ta zotëronte. George Cooper, në li-
brin Origjina e krizave financiare kritikon
tezat e nobelistit Pol Samuelson, sipas të
cilit gjërat janë të thjeshta: kërkesa lind
ofertën, kjo çon në uljen e çmimit të mall-
rave dhe se ajo që është e drejtë për mall-
rat e konsumit është e drejtë edhe për fak-
torët e prodhimit, për fuqinë punëtore,
për tokën dhe kapitalin. Të dhënat em-
pirike dhe sidomos përvoja e globalizimit
jo vetëm nuk e vërtetojnë këtë, por
përkundrazi tregojnë se një “ligjësi” e tillë

12 Dione, Jr., As kapitalistë, as socialistë, The Washington Post, 2009.04. 02.
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në një ekonomi të globalizuar shërbeu për
të përligjur spekulimet që çuan në krizën
globale. Kurse nobelisti Paul Krugman, në
librin Kthim në ekonominë e depresionit,
thotë se burimi kryesor i fatkeqësisë
botërore qëndron te “Free capital flow”,
te liberalizimi i lëvizjes së kapitalit nga
“funksionarë anonimë dhe menaxherë-
hije”, që e ekspozojnë botën e globalizuar
ndaj krizave të një natyre të panjohur.
Ndërkohë nobelisti francez Michel Roch-
ard është edhe më radikal. Sipas tij, Mil-
ton Fridmanit dhe disa neoliberalëve të
tjerë të fushës së ekonomisë nuk iu duhej
dhënë çmimi Nobel, por duheshin çuar
para tribunalit të Hagës!

Megjithatë, mendoj se kjo çështje ka
nevojë për një sqarim. Të kritikosh apo
dhe të shpallësh të dështuara teori apo
zgjidhje liberale e ultraliberale për lënien
e tregut në lirinë dhe në spontanitetin e
vet, nuk do të thotë se je kundër ekono-
misë së tregut në përgjithësi. Ashtu sikurse
të kritikosh apo dhe të shpallësh të dësh-
tuara teoritë dhe zgjidhjet etatiste e bu-
rokratike, nuk do të thotë se je kundër
shtetit në përgjithësi.

Në këtë vështrim, do të thosha se
dhënia e çmimit Nobel dekanit të ekono-
mistëve të tregut të lirë, Milton Fridmanit,
përligjej për kohën po aq sa përligjet sot
kritika e rreptë kundër absolutizimit të teor-
isë monetariste dhe të tregut të parregullu-
ar, që për me se dyzet vjet kanë pasur në
themele konceptet e tij ultraliberale.

Parë nga një këndvështrim i tillë di-
alektik, nuk më duket e rastit që teoritë
mbi nevojën e ndërhyrjes së shtetit për të
rregulluar devijimet dhe çrregullimet e
tregut, të anatemuara si socialiste, si ide
të vjetruara të John Maynard Keynes-it
(1883-1946) e deri si marksiste, në ditët
e sotme i gjen jo vetëm në fjalime të
liderëve botërorë, por edhe në radhën e
masave kryesore praktike për të dalë nga
kriza dhe për të reformuar gjithçka për të
ardhmen. Vlen të vlerësohet posaçërisht

rasti i prof. Paul Krugmanit, i njohur si
kritikuesi më i madh i politikës ekonomike
dhe financiare të periudhës së presidencës
së Bushit, por dhe si ekonomisti më i sul-
muar nga kolegët e vet liberalë e ultralib-
eralë, si studiuesi skrupuloz dhe i paepur,
i cili, që në vitin 2001, parashikoi rrez-
ikun e krizës aktuale financiare.

Kuptohet, ai nuk mund të akuzohet
as si përkrahës i Internacionales Socialiste
dhe as si i pasionuar pas “rrugës së tretë”
të Blerit. Krugmani, siç e thotë edhe vetë,
arriti në një përfundim të tillë ngaqë e
ndryshoi vizionin e të parit të dukurive
ekonomike pa u ndalur në kufij shtetesh
kombëtarë dhe pa i anashkaluar veçoritë e
sotme të botës së globalizuar. Lidhur me
këtë ndërthurje dhe ndërvarje të
ekonomive kombëtare me atë ndërko-
mbëtare, ka formuluar paradigmën e qartë,
sipas së cilës, së pari, globalizmi nuk është
as një fenomen që sjell vetëm mrekulli dhe
as një demon që iu vë sanksione disa
vendeve e popujve në favor të disa të
tjerëve. Së dyti, se bota e globalizuar është
më e ekspozuar ndaj krizave, në vartësi të
politikave që ndjekin aktorët ekonomikë në
shtete apo rajone të caktuara të botës, që
janë përfshirë në vorbullën e konkurrencës
për tregjet globale.

Burimi kryesor i fatkeqësisë botërore,
sipas Paul Krugmanit, duhet kërkuar te
liberalizimi ndërkombëtar i lëvizjes së kap-
italit mbi bazën e një sistemi financiar të
vjetruar tashmë. Mbi këtë bazë u përforc-
ua edhe ideja e një sistemi financiar
botëror të pavarur nga çdo autoritet tjetër,
kombëtar apo ndërkombëtar. Madje, duke
e ndjerë veten të çliruar nga çdo detyrim
social, nga çdo premtim e kontribut, si
për vende të veçanta, ashtu dhe për sigur-
inë e jetesës së pjesës më të madhe të pop-
ullsisë së sotme të globit dhe të brezave
që do të vijnë. Duket se jo vetëm rasti i
krizës së sotme, por dhe epoka e globaliz-
imit dhe defektet e sistemit, që e bëjnë
më të vështirë gjetjen e gjuhës së përbash-
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kët, i japin të drejtë neokeisianizmit.
Në këtë rrafsh, qëndrimi që kërkohet

nuk ka të bëjë me një gjuhë përjashtuese -
ose tregu i lirë, ose ndërhyrje e shtetit në
disa funksione bazë në fushën ekonomike
- por edhe njëra, edhe tjetra në lidhjen e
tyre dialektike, siç u veprua në samitin e
Londrës më 2 prill 2009. Kjo tregon se
krizat si kjo që po kalon bota aktualisht,
jo vetëm duhet të ndëshkojnë të vjetrën e
të na ndajnë prej saj, por edhe mund e
duhet të na bashkojnë në rrugë e sipër për
të renë, për të ardhmen e botës.

Bota e paskrizës - një kapitalizëm i ri?

Pa dyshim disa nga masat ekonomi-
ko-financiare që janë zbatuar për çdo lloj
krize në vitet e mëparshme, kanë vlerën
dhe rëndësinë e tyre edhe për krizën e sot-
me globale. Por, përgjithësisht, recetat e
vjetra të ndërtimit të rrugëve, të nxjerrjes
në treg të makinave “masive” etj., nuk vle-
jnë për këtë krizë. Sot kërkohet që t’u jepet
përgjigje pyetjeve të tilla, si: Ç’strukturë
ekonomike e ç’botë do të kemi pas krizës?
Cila do të jetë e reja që do t’i zërë vendin
së vjetrës? Pasi të rivendoset kërkesa
nëpërmjet paketave stimulues për rritje
prodhimi, për tregje e investime, kush
do t’i plotësojë dhe si do të plotësohen
ato? Me ç’dukuri e probleme do të sho-
qërohen zhvendosjet në raportet e fu-
qisë? Bota e ardhshme do të jetë njëpo-
lare apo shumëpolare?

Këto janë disa nga çështjet thelbësore
që kërkojnë përgjigje. Dhe marrja e këty-
re përgjigjeve do të kërkojnë kohë dhe
samite të tjerë të suksesshëm si ai i Lon-
drës. Një zhvillim i tillë është i mundshëm,
sepse dihet që kriza e sotme globale, kra-
has vështirësive e tronditjeve, përmban në
vetvete edhe premisa “pastrimi” dhe im-
pulse të fuqishme për ndryshimin e ren-
dit të gjërave. Për më tepër që, në rast kri-

zash, sidomos të një krize globale si kjo e
sotmja, nuk mund të rrish duarkryq duke
pritur rrjedhën spontane të ngjarjeve me
pretekstin absurd se mund të mos prekesh
prej saj. Në këtë rrafsh meritojnë të klas-
ifikohen si mungesë realizmi edhe përpjek-
jet e disa qeverive për të folur shumë e për
të vepruar pak, apo për të kërkuar rrugë të
lehta për të riparuar dëmet e një sistemi
që dështoi, duke menduar se çdo gjë do
të normalizohet përmes një sasie fondesh
për rikapitalizimin e bankave dhe rritjen e
shpenzimeve publike. Por ka edhe qeveri
të tjera, siç është rasti i qeverisë shqiptare,
që nuk flasin fare për krizën, me preteks-
tin se programin antikrizë e paskan për-
punuar dhe zbatuar para se të
shpërthente kriza globale. Më e pakta
që mund të thuhet për të dyja rastet
është se iluzione të tilla burojnë nga
politikat e çastit, si dhe nga paaftësia për
ta dalluar krizën globale nga një krizë e
zakonshme superprodhimi.

Më realiste do të ishte njohja e filoz-
ofisë së re të përballimit të problemeve
globale dhe bashkimi mbi këtë bazë i të
gjitha forcave për të përcaktuar rrugët dhe
metodat e duhura për zhvillim të mëte-
jshëm në kushtet e kundërshtive, që në
rastin e dhënë janë të natyrës globale. Në
këtë rrafsh, thelbësore - dhe nga duhet të
nisë ndryshimi thelbësor, sipas mendimit
tim – është “larja e llogarive” me botën e
sotme. Më konkretisht, me modelin tash-
më të vjetër, neoliberal, të kapitalizmi,
duke ndryshuar në mënyrë substanciale e
më pas për të modernizuar raportet
ndërmjet tregut dhe shtetit, me qëllimin
e mirë për t’i dhënë fund, ndër të tjera,
shpërfilljes për programet sociale, sepse
“ekonomia e tregut nuk mund të bëjë
gjithçka vetë dhe se ajo duhet të jetë
njëherësh morale dhe sociale”.13

Kuptohet që kjo nuk mund të reali-
zohet as me fjalime, as vetëm nëpërmjet

13 Jan Peter Bolkenende, La Republica, 9.2.2009.
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ndonjë “traktati ekonomik për zhvillim të
qëndrueshëm” dhe as duke i dhënë disa
kompetenca shtesë FMN-së, siç u veprua
në samitin e G20-ës në Londër. Reformi-
mi i sistemit dhe krijimi i një mekanizmi
ndërkombëtar kontrolli mbi rezervat valu-
tore botërore, që tani për tani ka bërë
veçse hapat e para, duhet të thellohet
më tej. Ndryshe, thirrjet e G20-ës - që
po merr rolin e një qeverisjeje globale -
për vënien e ekonomisë globale në bi-
narët e rritjes së qëndrueshme, për rritjen
e punësimit dhe uljen e varfërisë, kanë për
të rënë në vesh të shurdhër.

Në thelb, kjo do të thotë se kërkohet
një kapitalizëm i ri, një mobilizim i ri
demokratik, iniciativa, inovacione dhe
përgjegjshmëri për një “ndërtim përsëri të
botës”, me qëllim që zgjidhjet globale të
harmonizohen me veprimtarinë e qever-
ive që operojnë brenda kufijsh kombëtarë,
të shoqëruara shpesh edhe me shfaqje na-
cionaliste e proteksioniste. Kjo mund të
tingëllojë si tepër maksimaliste, por në të
vërtetë është realiste, përderisa nuk bëhet
fjalë për nxjerrje krejt nga skena të ekono-
misë së tregut të lirë, që ndihet përcak-
tuese në ekonomitë e mbyllura të kombeve
shtete, por që kalon nëpër lloj-lloj perip-
ecish e kundërshtish në një ekonomi e
botë globale. Në këtë rrafsh, kriza e sot-
me, e ritheksoj, na ka dhënë mundësinë
që çështja në fjalë të mos shtrohet në
formën e dilemës përjashtuese “ose
tregu, ose shteti”, por “edhe tregu, edhe
shteti”, si sintezë e re e të kundërtave, e
vlerësuar madje si burimi kryesor i zh-
villimit të ardhshëm.

Pozitive është se mendimi filozofik po
vë thekse të reja pikërisht në çështje të til-
la të ndjeshme, ku po duken edhe përm-
bysjet e para revolucionarizuese. Edhe pse
ndryshimet në mënyrën e të menduarit
kanë një ecuri të ngadaltë, sot mund të
dëgjosh përfaqësues - dikur fanatikë - të
liberalizmit, që të thonë se qeveritë janë
më të forta se tregjet; se të ardhmes i

përshtaten më mirë ekonomitë e përz-
iera dhe forma të reja pronësie të ngjas-
hme me atë intelektuale; se shteti mund
të jetë edhe pronar-aksioner, edhe in-
strument për të zbatuar një nivel të cak-
tuar shtetëzimi, planifikimi etj.

Vështirë që ta mendonte ndokush
para disa muajve që qeveria e ShBA-ve
të zotëronte sot 80 për qind të ko-
mpanisë AIG, që është kompania më e
madhe e sigurimeve në botë, si dhe 35
për qind të Citibank, më e fuqishmja
në botën e bankave. Më siguri, së shpe-
jti kjo do të çojë edhe në rishikimin e
kushteve për anëtarësim në OBT, për të
lejuar forma të ndërhyrjes së ligjshme
të shtetit në fushën e bizneseve private.

Traseja bazë e së ardhmes ka të bëjë
me zgjedhjen, përmes dialogut - që po
bëhet mjeti kryesor i komunikimit - mi-
dis një globalizmi neoliberal dhe një glo-
balizmi me rregulla. Po formësohet men-
dimi, sidomos në radhët e liderëve
botërorë, se duhet zgjedhur ky i fundi,
ndonëse në samitin e Londrës një gjë e
tillë nuk u deklarua me plot gojën. Gjith-
sesi, mundësia reale e një zgjedhjeje të tillë
meriton të vlerësohet si impulsi kryesor
që ofron kriza për të realizuar një ndry-
shim epokal të shoqërisë së sotme. Atyre
që hezitojnë ta pranojnë një konkluzion
të tillë, me pretekstin absurd se kështu
bota na u bëka socialiste, iu duhet bërë e
qartë se bota me ligje dhe rregulla është
kulturë e borgjezisë dhe jo e socializmit.
Ndërsa atyre që mendojnë se reformimet
e thella të sistemit dhe rivlerësimi i rolit
të shtetit nxjerrin nga skena ekonominë e
tregut, iu duhet bërë e qartë se kriza e sot-
me nuk është krizë e ekonomisë së tregut
në përgjithësi, por e doktrinës së neolib-
eralizmit, e kapitalizmit në trajtën e tij të
“shkujdesur” të parakrizës.

Epoka e globalizimit e bëri ekonom-
inë botërore globale, por ende jo funk-
sionimin e kapitalizmit si sistem botëror
unik. Pikërisht këtu duhen përqendruar
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kërkimet reformuese të realiteteve të sot-
me. Në këtë rrafsh, e ritheksoj, priten zh-
villime dramatike, sepse kemi hyrë në një
etapë të re të globalizmit që, ndër të tjera,
imponon edhe një debat të ri të përmasave
botërore midis drejtimeve kryesore të filo-
zofisë politike, sepse kërkohen ide, teori
dhe zgjidhje të reja, por jo të lehta, për
t’u zbatuar. Themelore është gjetja e mod-
elit të shoqërisë së ardhshme, në të cilin
sovraniteti dhe kufijtë e shteteve-kombe
duhet të humbasin gradualisht vlerën dhe
rëndësinë e tyre, sepse, siç po dëshmon
kriza e sotme, ato janë bërë pengesë për
zgjidhje të reja dhe për integrime të për-
masave rajonale dhe globale.

Në këtë rrafsh, natyrshëm është sh-
truar pyetja nëse është e mundur bota e re
për të cilën po flitet, pra një lloj tjetër kap-
italizmi, modern dhe i aftë për të dalë në
hapësira më të gjera nga ato të modelit të
sotëm, që mbështetet mbi tregun e lirë
dhe pa rregulla funksionuese? Marksi, siç
dihet, mbi bazën e njohjes së kapitalizmit
të kohës së vet, ka dhënë përgjigje nega-
tive. E megjithatë kapitalizmi, që nga ajo
kohë, u tregua vital dhe i aftë për t’u re-
formuar. Atëherë pse të mos jetë i mun-
dur një reformim i mëtejshëm sot dhe
në të ardhmen? Përvoja tregon se kjo
është një mundësi reale, prandaj nuk
mund të hiqet dorë nga një opsion i
tillë, sidomos në epokën kur kapitalizmi
është bërë sistem botëror. Ndryshe nuk
mund të përjashtohet që brezat e ardhs-
hëm të kërkojnë zgjidhje revolucionare,
kuptohet jo doemos sipas strategjive të
vjetra e të dështuara të komunizmit mark-
sist, por gjithsesi radikale.

Në përputhje me këndvështrimin e
ri që imponon kriza e sotme globale, që
mund të sjellë si pasojë një krizë më të
gjerë sociale e politike, mendoj se kapital-
izmi i ri apo global-kapitalizmi duhet parë

si një etapë cilësisht e re e shoqërisë njerë-
zore, që sintetizon në vetvete dinamikën
dhe aftësitë vetorganizuese të ekonomisë
së tregut me drejtësinë sociale të social-
izmit demokratik. Madje bota e re që po
gatuhet e që do të zhvillohet më tej pas
krizës, duhet të jetë një botë që jo vetëm
di t’i bëjë të mundura idetë dhe veprimet
e përbashkëta, por edhe të domosdoshme
e të gjithëpranuara. Ky do të ishte tri-
umfi i arsyes mbi tokë, një sintezë his-
torike e arritjeve më të mira të krijuara
në shekuj nga gjenia e racës njerëzore.
Vetëm kështu do të bëhej e mundur që
të mos kishim më as “tejkalim të lak-
misë dhe as tejkalim të frikës”.14

Jo vetëm një “mësim më shumë”

Bota sot, e ritheksoj, nuk ka nevojë
thjesht dhe vetëm për një “mësim më
shumë”, as vetëm për një Bretton Woods
të ri, por për të vepruar në solidaritet me
njëri-tjetrin, pa dallim, me synimin e qartë
që viti 2008 të hyjë në histori si viti kur
filloi ndërtimi përsëri i botës, për ta bërë
atë më të vetëdijshme dhe më të aftë për
të evituar krizat e përmasave globale me
veprime të përbashkëta, të shpejta, të gux-
imshme dhe vizionare. Në modelin e prit-
shëm, që po e quaj përsëri global-kapital-
izëm15 apo më thjesht kapitalizëm i ri, për
ta dalluar nga ai i sotmi, tregjet duhet të
jenë më të besueshëm, të lidhur organi-
kisht me një konceptim të ri të vlerave të
shoqërisë liberale, të demokracisë dhe të
shtetit, posaçërisht të nevojës së ndërhyr-
jeve të tij, të sanksionuara e të gjithëpran-
uara, në dukuritë dhe treguesit më të
rëndësishëm të fushës së ekonomisë, për
të mos lejuar, ndër të tjera, që politika
të vazhdojë të mbetet shërbëtore e bi-
znesit apo dhe si biznesi më fitimpru-
rës. Në situata të tilla sidomos, “një sh-

14 Lourence Summers, The Economist, 2009. 03.09.
15 Pëllumbi, S., Kriza globale dhe dilemat teorike të kohës. Panorama, 17. 10. 2008.
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tet legjitim dhe mirëfunksionues mund
të krijojë rregulla dhe ligje që kapital-
izmi të funksionojë”.16

Gjithsesi, si pikënisje duhet pranuar
që kapitalizmi është në një tranzicion drejt
etapave më të avancuara të globalizimit
dhe priten transformime të thella struk-
turore, rritje e klasës së mesme dhe e
mbështetjes prej saj të vlerave të “demokra-
cisë globale” dhe të një zhvillimi botëror
ekonomik e social të shpejtë dhe të qën-
drueshëm, shoqëruar me ide dhe me ng-
ritjen e institucioneve ndërkombëtare ade-
kuate. Thënë ndryshe, për të arritur në një
tip të ri balancimi midis idealizmit dhe
realizmit, si dhe një nivel tjetër besimi
te shteti si garant i sigurisë, i pronës, i
interesave të njerëzve, i shanseve dhe i
jetës së tyre sociale. Vetëm kështu indi-
vidët e lirë mund të realizojnë atë që ësh-
të në të mirë të tyre dhe shoqëria të zhvil-
lohet si një e tërë e shëndetshme.

Kuptohet, një tranzicion i tillë ka për
të qenë i gjatë dhe jo i lehtë, sepse sot në
botë vihet re një zhvillim thellësisht i pa-
barabartë dhe një luftë e ashpër për tregje,
ndërsa gati një e katërta e njerëzve të plan-
etit jetojnë në varfëri ekstreme, 37,5 për
qind e vendeve kanë sisteme autoritariste,
por edhe shumica ndër 62,5 për qind e
vendeve që quhen demokratike, kanë
probleme serioze për gjetjen e ekuilibrit
midis vlerave konkurruese apo në zbatimin
e standardeve demokratike për t’i zgjidhur
kundërshtitë me mirëkuptim. Në këtë rraf-
sh nuk mund të mos ndikojë negativisht
edhe fryma e theksuar proteksioniste që
po shfaqet kudo në radhët e vendeve në
zhvillim përballë vërshimit të kapitalit të
fuqive ekonomike botërore, aq sa dëgjo-
hen edhe kërkesa për ndonjë lloj “perdeje
të hekurt” ekonomike.

Ndërkohë, debatet rreth botës me
një, dy apo shumë pole, kur ekziston rrez-
iku që të mbeten jashtë çdo kontrolli kon-

fliktet rajonale, grykësia e korporatave
shumëkombëshe për rritje pa kufi dhe për
fitime maksimale, përplasjet e interesave
gjeopolitike, mund të çojnë në luftëra të
panjohura deri më sot për nga përmasat e
shkatërrimeve që mund të sjellin. Në rre-
thana të tilla, imperativi kategorik, i for-
muluar nga Klod Levi Strausi, sipas të
cilit “njerëzimi ose do të bashkohet, ose
nuk do të jetë më”, merr vlerën e një
apeli që duhet ta dëgjojnë të gjithë,
punëdhënës e punëmarrës, mashtrues e
të mashtruar, miliarderë dhe njerëz që
nuk kanë as bukë në tryezë.

 Do të ishte kuptimplote që senten-
ca e thjeshtë “njerëz, bashkohuni!” të
shndërrohej në titullin e një himni për të
gjithë gjininë njerëzore e që të frymëzon-
te krijimin e një vetëdijeje të thellë, që e
sheh botën si një të tërë e të pandarë, si
dhe të një vullneti të përbashkët për të
ecur në drejtimin e botës së re, që sot për
sot mbase i shkon më mirë emërtimi kap-
italizëm i rimenduar, i propozuar nga pres-
identi francez Nikola Sarkozi. Gjithsesi,
duhet të jetë e qartë se nuk bëhet fjalë për
t’iu kthyer “unitetit monolit” rreth një
partie e një ideologjie, as ekonomisë së
komanduar e të planifikuat dhe as një sh-
teti monist e diktatorial, ku kategoria
ekonomike e fitimit nuk kishte vlerë, por
për të pasur një shtet ligjor të vërtetë,
që formësohet nëpërmjet votës së
qytetarëve, në kohezion me shoqërinë
civile dhe bashkësitë e individëve të lirë,
që duhet të jenë moralisht të aftë dhe
po aq të interesuar për funksionimin e
sistemit sa edhe të zgjedhurit prej tyre,
drejtuesit e shtetit apo menaxherët e
bankave dhe të korporatave.

Në mbyllje do të theksoja se ndry-
shimi që kërkohet gati nga të gjithë, du-
het të fillojë nga mënyra e të menduarit,
sepse bota e re dhe problemet e mëdha që
ajo ngërthen, kërkojnë zgjidhje fondamen-

16 Zakaria, F., E ardhmja e lirisë, 2008, 74.
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tale, mendim ekonomik të ri, moral e filo-
zofi të re. Në këtë rrafsh, kriza e sotme
ofron një shans më tepër dhe bën apel për
t’i hapur rrugë një hopi të madh cilësor
për zhvillimin e njerëzimit, si dhe një rev-
olucioni të ri industrialo-teknologjik,
sepse vetëm kështu mund të kapërcehet
kriza e sotme dhe t’u paraprihet krizave të
ardhshme, që duket se do të jenë bash-
kudhëtare të globalizimit për një kohë rel-
ativisht të gjatë. Ndërsa çështja se si do të
duket bota e paskrizës, se si dhe sa shpejt

do të ndryshojë ajo, mbetet e hapur për
ide, projekte dhe zgjidhje globale.
Megjithatë, që tani mund të pohohet se
bota e paskrizës do të ketë hapësira më
të mëdha për mirëkuptim, për më tepër
realizëm e solidaritet midis njerëzve dhe
për një shkallë më të lartë përgjegjsh-
mërie. Po formohet vetëdija se njerëzit
në përgjithësi kanë ç’humbasin nga
krizat globale dhe prandaj janë më të
gatshëm të punojnë së bashku për të ndry-
shuar botën dhe vetveten.



Në vend të hyrjes: tranzicioni rinor
dhe tranzicioni politiko-shoqëror

E ndodhur midis dy segmenteve të
jetës, fëmijërisë dhe pjekurisë, mosha e rin-
isë është në vetvete një moshë tranzicio-
ni. Njëri prej tipareve më të rëndësishëm
të tranzicionit rinor, sikurse të çdo tranzi-
cioni në përgjithësi, është integrimi i ele-
mentëve të së kaluarës, të së tashmes dhe
të së ardhmes (Stefseng, 1994). Pak a
shumë e njëjta gjë mund të thuhet edhe
për tranzicionin politiko-shoqëror, një prej
tipareve më të rëndësishëm të të cilit ësh-
të integrimi i elementeve të së kaluarës, të
së tashmes dhe të së ardhmes.

Tranzicioni shqiptar përfaqëson një
realitet të dyzuar, një sistem apo shoqëri
as komuniste, as plotësisht kapitaliste. Pak
a shumë sikurse edhe tranzicioni rinor,

edhe tranzicioni demokratik pati përpël-
itjet dhe kundërshtitë e veta (Beqja &
Sokoli, 2000: 33-44). Shqipëria e gati dy
dekadave të para të paskomunizmit duket
sikur ka “notuar” midis trashëgimisë tradi-
cionale, etjes për zhvillim, konsum dhe
integrim europian18.

Pra analiza e tranzicionit rinor dhe,
përgjithësisht, e problemeve të rinisë së
sotme shqiptare, mund të bëhet në kon-
tekstin e tranzicionit paskomunist sh-
qiptar dhe tipareve të tij kryesore. Nga kjo
analizë rezulton, së pari, se midis dy sho-
qërive që ndanë vitet ’90-’91 ekzistojnë
dallime thelbësore në të gjitha aspektet e
jetës ekonomiko-sociale. Në të parën,
kuadri në të cilin punuan dhe jetuan
njerëzit ishte relativisht i qëndrueshëm:
çdo individ zinte një pozicion të dhënë,
kryente një punë të caktuar, sillej sipas
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Studime Sociale 2009, 1 (3): 19-33



 20 Rinia dhe tregu i punës në Shqipëri

normave të pranuara, i bindej pa kushte
autoritetit, raportet afektive dhe morale
kishin përparësi kundrejt atyre kontrak-
tuale - të bazuara në interesat etj. Sh-
kurt, kishim një status quo, një realitet
social të thjeshtë, të lexueshëm, rural,
pak a shumë homogjen, një realitet që
përjashtonte lëvizjet sociale (shih edhe,
Sokoli, 1997: 223-4).

Liria ishte çështja themelore e rinisë
së kohës parademokratike. Të rinjtë nuk
mund ta zgjidhnin lirisht shkollimin dhe
profesionin, vendin e punës e vendban-
imin e tyre, sikurse nuk mund të vendos-
nin madje deri edhe për veshjet, sjelljen
personale, mënyrën e jetesës etj. Krijimi i
koncepteve unike për mënyrën e jetesës,
duke përfshirë deri ato mbi jetën private,
ishin shndërruar në politikë zyrtare.

Pas vitit 1990, kjo status quo, ky
ekuilibër social apo, në gjuhën e Kadaresë
(2000: 60), kjo harmoni negative, u prish.
Vendin e një realiteti social të thjeshtë,
kryesisht rural dhe homogjen, e zuri një
realitet i ri, i ndërlikuar, gjithnjë e më
shumë urban, heterogjen, që u ndesh që
në fillim me probleme të mëdha sociale.

Liria u vendos në themel të mar-
rëdhënieve të reja të rinisë e në raportin e
saj me pjesën tjetër të shoqërisë. Lindën
elemente pluraliste edhe në jetën e rinisë,
që u çlirua nga shumë tabu të së djeshmes.
U rritën, gjithashtu, hapësirat e realizimit
të aspiratave, dëshirave dhe interesave të
saj jetike. Por, me gjithë prirjet pozitive,
duhet thënë se lindi një kontradiktë: ajo
midis aspiratave të reja të rinisë, nga njëra
anë, dhe mundësive të kufizuara të sho-
qërisë “xhaketëngushtë” shqiptare për
plotësimin e tyre, nga ana tjetër.

Lëvizja e lirë e të rinjve, së bashku
me familjet apo më vete, ose lëvizja mi-
gratore (tanimë një e drejtë kushtetuese),
mori përmasa marramendëse dhe u sho-
qërua me njëfarë kaosi demografik, duke
cenuar rëndë gjithë elementet e ekosiste-
mit urban (Vejsiu, 2000: 66-7).

Edhe rinia, sikurse pjesa tjetër e sho-
qërisë, por diçka më shumë se ajo, e hum-
bi “qetësinë olimpike”. Ajo u ndesh me
sfida të një rendi krejt tjetër nga ai tradi-
cional, duke filluar nga sjelljet devijante
deri ekstreme, trafikimi, përdorimi abuziv
i drogës etj. Për të arritur deri te përpjek-
jet për rivlerësimin e rolit të saj në sho-
qërinë e re shqiptare.

Për t’u theksuar është sidomos një-
farë krize identiteti e rinisë shqiptare të
periudhës paskomuniste. Dhe, siç kanë
vërejtur prej kohësh studiuesit socialë
(Onyehalu, 1981; Pettijohn, 1996:
96), në një masë të konsiderueshme,
kriza e identitetit që përjeton rinia është
rezultat edhe i kërkesave kontradiktore që
ushtron shoqëria mbi të.

Sidoqoftë, të paktën tani për tani,
është vështirë t’i diferencojmë dukuritë
kalimtare të tranzicionit të gjatë e të vësh-
tirë shqiptar nga ato që do të përfaqëso-
nin tipare relativisht të qëndrueshme të
rinisë shqiptare. Mbetet të analizojmë
një për një disa nga problematikat e rin-
isë, duke trajtuar më hollësisht mar-
rëdhënieve të saj me tregun e punës, një
problematikë jo aq e trajtuar në studimet
e sotme sociale.

Meriton të theksohet, si pikënisje,
fakti që Shqipëria erdhi në pragun e viteve
’90-të duke qenë vendi më i pareformuar
i Ballkanit dhe i gjithë Lindjes europiane.
Shteti i asaj kohe arriti të bëhej, sidomos
në dy dekadat e fundit të komunizmit, i
vetmi pronar dhe i vetmi punëdhënës. Pra,
shtetasi shqiptar ishte, në kuptimin më të
plotë të fjalës, i tjetërsuar nga shteti i
tij. Aq sa, në debatet e kohës sonë, rasti
i Shqipërisë së para viteve ’90-të merret
si modeli i skajshëm i një rendi në të
cilën “e mira kolektive kishte përparësi
absolute mbi liritë dhe të drejtat indi-
viduale” (Taylor, 1998: 232).

Çështja është që shteti, thuajse papri-
tur e në një kohë fare të shkurtër, i lëshoi
këto funksione që i mbante dhunshëm
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deri atëherë. Rrjedhimisht shqiptarët u
gjendën, thuajse befas, të lirë por dhe të
braktisur. Me këtë mund të shpjegohen,
sipas meje, të paktën në nivelin “mak-
ro”, shumica e dukurive të Shqipërisë
paskomuniste, duke filluar nga infor-
maliteti i ekonomisë, korrupsioni, em-
igracioni masiv etj. Për të vijuar, në këtë
linjë, edhe me problemet e mëdha të rin-
isë së epokës paskomuniste.

Sidomos veçoritë e tregut të punës
dhe punësimit lidhen edhe me një tipar
tjetër të ekonomisë shqiptare të rendit
parademokratik. Ajo ka të bëjë me për-
parësinë e skajshme të industrisë së rëndë
kundrejt asaj të lehtë dhe përpunuese.
Rrjedhimisht orientimi i ndërmarrjeve
të mëdha e shumë të mëdha drejt ekon-
omisë së tregut, ishte relativisht më i
vështirë se në vendet e tjera të rajonit.
Nga mungesa e politikave të qarta, ndo-
dhi braktisja dhe rrënimi thuajse tërë-
sor i industrive apo edhe shpërbërja e
ekonomive bujqësore.

Pra, Shqipëria përjetoi një lindje të
vështirë të tregut të ri të punës, në pritje
të të cilit një masë e konsiderueshme
njerëzish, kryesisht nga moshat e reja, u
detyrua të emigronte për në vende të tjera.

Rinia në strukturën e popullsisë shqiptare

Tregu i punës është i lidhur ngushtë
me dinamikën e popullsisë (Hana & Telo,
2005). Gjatë gjysmës së dytë të shekullit
XX, Shqipëria vazhdimisht është përfshirë
midis vendeve me popullsi të re apo rela-
tivisht të re. Në vitin 1986, mosha mesa-
tare e popullsisë shqiptare ishte 26 vjeç. Pra,
Shqipëria kishte popullsinë më të re në
Europë (Carter, 1994).

Të dhënat lidhur me strukturën
moshore të popullsisë shqiptare dhe peshën
specifike të grupmoshës së rinisë i gjejmë
në dy vjetarë statistikorë. Ata u referohen
dy regjistrimeve të popullsisë, që janë real-
izuar në njëzet vjetët e fundit. I pari (IN-
STAT, 1991) i referohet regjistrimit të pop-
ullsisë në vitin 1989, ndërsa i dyti (INSTAT,
2004) regjistrimit të vitit 2001.

Siç shihet, që në dekadën e parë pas
transformimeve demokratike, është ulur
pasha specifike e grupmoshës së rinisë në
popullsinë shqiptare. Ulja është më e thek-
suar për të rinjtë e moshës 20-24 vjeç. Kjo
lidhet, para së gjithash, me emigrimin jash-
të vendit. Kryesisht me këtë shkak, veç rënies
së lindshmërisë19, lidhet edhe zvogëlimi në
total i popullsisë së Shqipërisë20.

19 Vitet e fundit, koeficienti i lindshmërisë pothuajse është përgjysmuar dhe ka zbritur nën kufirin e 20 të
lindurve për një mijë banorë. Numri i fëmijëve që lind një grua ka rënë mesatarisht në 2.2. Me gjithë këtë rënie,
Shqipëria është ende në vendin e parë në Europë, për sa i përket lindshmërisë (Hana & Telo, 2005: 183).

20 Në vitin 2001, Shqipëria kishte 186 mijë banorë më pak, kundrejt vitit 1989. Referuar kësaj periudhe,
u ul me rreth 100 mijë edhe numri i të rinjve të moshës 15-24 vjeç.

Tabela 1: Rinia në strukturën moshore të popullsisë
(në përqindje)

Grupmosha, vjet                                Viti referues
1989 2001

15-19 9.9 9.6
20-24 9.6 7.6

Gjithsej, 15-24 19.5 17.2

Burimi: INSTAT, Vjetari Statistikor, 1991 & INSTAT, Popullsia e Shqipërisë, 2004
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Por, megjithëse mosha mesatare e
popullsisë në periudhën njëzetvjeçare
1986-2006 është rritur (tab. 2) nga 26
në 31.7 vjeç, sërish popullsia e Sh-
qipërisë konsiderohet një popullsi e re,
me potenciale për plotësimin e nevo-
jave të tregut të punës, të paktën për
një periudhë të parashikueshme.

Lëvizja e lirë dhe e pakontrolluar e
popullsisë ka ndikuar edhe në ndryshimin
e raportit të popullsisë qytetare me atë fs-
hatare. Referuar burimeve zyrtare, del se
në vitin 2004 popullsia qytetare është rri-
tur në 45 për qind (INSTAT, 2007)21.

Punësimi dhe papunësia

Deri në vitin 1990, papunësia në
Shqipëri nuk njihej si fenomen. Madje
ekzistonin ligje, sipas të cilave ai që nuk
pranonte të punonte në ato fronte pune
ku caktohej nga organet shtetërore,
shpallej zyrtarisht parazit dhe penalizo-
hej sipas ligjit. Por punësimi i asaj peri-
udhe ishte i komanduar dhe me një sh-
kallë të lartë fiktiviteti (Sokoli, 2003).
Politika e punësimit të asaj kohe solli
tejngopjen e ndërmarrjeve prodhuese e
të shërbimeve dhe, rrjedhimisht, ndikoi
në falimentimin e tyre menjëherë pas
hapjes, në fillim të viteve ’90-të.

Me ndryshimet e mëdha ekonomike

dhe sociale që ndodhën në Shqipëri, u
krijua edhe tregu i lirë i punës. Por opera-
torët ekonomikë të krijuar më parë nuk
arritën të rezistonin përballë sfidave apo
konkurrentëve të rinj. Ndryshimet që pa-
suan sollën, si pasojë, edhe një rritje të
menjëhershme të papunësisë, që vazhdoi
të rritej, sidomos deri në vitin 1995. Më
pas, referuar burimeve zyrtare, papunësia
është ulur ndjeshëm. Kjo për arsye se një
numër i madh të papunësh të regjistruar
deri atëherë, kryesisht në zonat rurale, dolën
nga skema e të papunëve të regjistruar, pasi
morën tokën e tyre në bazë të Ligjit mbi
Tokën dhe Privatizimin (shih më poshtë).
Në fund të vitit 1995, shkalla e papunësisë
ishte vetëm 12.9 për qind. Dinamika e pap-
unësisë për periudhën 1995-2005 është
dhënë në grafikun 1, ndërsa në grafikun 2
jepen të dhëna të punësimit për të njëjtën
periudhë, sipas përkatësisë gjinore22.

Grafiku 1: Shkalla e papunësisë në
dhjetëvjeçarin 1995-200523

 

Tabela 2: Mosha mesatare e popullsisë shqiptare

Viti referues Mosha, vjeç Burimi

1986 26 Vjetari statistikor 1991, faqe 32
1999 29 INSTAT, 2002, faqe. 28
2007 31.7 INSTAT, prill 2007

21 Në regjistrimin e popullsisë të vitit 1989, popullsia qytetare përbënte vetëm 35.8 për qind të totalit të
popullsisë (INSTAT, 2007).

22 Burim mjaft i rëndësishëm për të nxjerrë rezultate mbi forcat e punës në Shqipëri, si dhe për të përcaktuar
prirjet, është Anketa e Matjes së Nivelit të Jetesës (LSMS) 2002, që është pasuar nga anketa panel e viteve të
mëvonshme. Ato kanë mundësuar krahasimin e të dhënave sipas viteve, siç janë paraqitur në grafikët 1 dhe 2.

23 Sipas INSTAT. 2007, shih www.instat.gov.al
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Grafiku 2: Niveli i punësimit,
1995-2005, sipas përkatësisë gjinore

 

Kjo dinamikë rezultoi edhe për
vitin 2006, në fund të të cilit niveli zyr-
tar i papunësisë shkoi në 13.8 për qind.
Këtë kurbë ka ndjekur edhe ajo pjesë e
popullsisë që ka përfituar nga skema e
pagesës së papunësisë. Të dhënat më të
fundit dëshmojnë se edhe në vitet e
mëvonshme (vitet 2007-08) ka pasur
pak ndryshime në shifrat zyrtare mbi di-
namikën e punësimit apo, në të kundërt,
të papunësisë.

Po rinia? Zyrtarisht raportohet se, në
totalin e të papunëve të regjistruar, ata
mbi moshën 35 vjeç zënë peshën kryesore.
Sipas INSTAT-it (2007), kjo shpjego-
het me vështirësitë që kanë moshat e
mëdha për të gjetur punë në tregun e
sotëm të punës. Duket, pra, që të rinjtë
janë më të kërkuar në tregun e sotëm

shqiptar të punës. Por kjo kërkon
kërkime e analiza të mëtejshme, siç do
të shohim më poshtë.

Problemi i parë është i lidhur me të
ashtuquajturit “terma të referencës”. Pra
ka të bëjë me metodologjinë e statistikave
zyrtare. Sipas regjistrimit të fundit të pop-
ullsisë (Census, 2001), popullsia banuese
e punësuar përfaqëson 77,3 për qind të
popullsisë ekonomikisht aktive. Ajo e pap-
unësuar është 22.7 për qind24.

Problemi i dytë lidhet me vijimës-
inë e punësimit. Sipas të njëjtit burim
(Census, 2001: 79), del se vetëm 66 për
qind e të punësuarve punojnë në punë
që vlerësohen si “të përhershme” (tabe-
la 3). Nga ana tjetër, vlerësohen si të
punësuar edhe shumë të anketuar, që
pyetjes “sa orë pune ke bërë javën e fun-
dit?”, i janë përgjigjur, “asnjë” (!)

Të tjera çështje meritojnë të analizo-
hen, nëse iu referohemi në mënyrë më speci-
fike të dhënave mbi statusin ekonomik të
të rinjve shqiptarë, punësimit të tyre dhe
vetë strukturës së tregut të punës.

Statusi ekonomik i të rinjve

Të dhënat bazë mbi statusin
ekonomik të të rinjve janë ato të regjistrim-
it të fundit të popullsisë (tabela 4), sikurse
edhe të dhëna të pjesshme të mëvonshme.

24 Sipas regjistrimit të përgjithshëm të popullsisë (Census, 2001), del se popullsia banuese aktive e
Shqipërisë ishte 1 347 281, nga e cila 1 041 775 (77.32 për qind) ishte e punësuar, ndërsa 305 506 (22.68 për
qind) ishte e papunë (INSTAT, 2004: 20).

Tabela 3: Punësimi sipas vijimësisë

Punësimi Në numër Në përqindje

E përhershme 668 010 66.0
E përkohshme 115 661 11.1

Sezonale 193 705 18.6
E rastit 44 399 4.3

Gjithsej 1 041 775 100.0
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Duke krahasuar të dhënat e punësimit
(tabela 4) me peshën specifike të grup-
moshës së rinisë në popullsinë shqiptare
(tabela 1), del se për të njëjtin vit referues
(Census, 2001), të rinjtë, ndonëse për-
bëjnë 17.2 për qind të popullsisë, përbëjnë
36.5 për qind të të papunëve. Pra, ndry-
she nga raportimet zyrtare, se “grupmos-
hat mbi 35 vjeç kanë përqindje më të lartë
papunësie” (INSTAT, 2007), del se pap-
unësia në moshën e rinisë është dy herë

më e madhe në raport me peshën speci-
fike që të rinjtë zënë në totalin e popull-
sisë në moshë pune (15-64 vjeç).

Por cila është struktura e punësimit
të të rinjve, kundrejt pjesës tjetër të pop-
ullsisë? Struktura e punësimit, referuar
degëve të ekonomisë, jepet në tabelën 5:

Siç shihet, 60.4 për qind e të rinjve të
moshës 15-29 vjeç25 janë punësuar në sek-
torin e bujqësisë. Nga moshat 30 vjeç e lart,
në këtë sektor janë punësuar 46.6 për qind,

Tabela 4: Statusi ekonomik i të rinjve shqiptarë
(Në përqindje)

Grupmoshat Statusi ekonomik Gjithsej,
në numër

Të Të Jo ekonomikisht
punësuar papunë aktivë

15-19 vjeç 12.0 9.9 23.5 259 286
20-24 vjeç 7.6 26.6 12.0 232 112

Të tjerët, 25-64 vjeç 80.4 63.4 64.5 1 411 676
Gjithsej 15-64 vjeç 100.0 100.0 100.0 1 939 074

Burimi: Census, 2001: 31, si dhe përllogaritja jonë

Tabela 5: Struktura e punësimeve të rinisë, kundrejt pjesës tjetër të popullsisë
(Në përqindje)

Degët e aktivitetit ekonomik                  Grupmoshat
15-29 vjeç Mbi 30 vjeç

Bujqësi, pyje, peshkim, gjueti 60.4 46.6
Industri 5.0 7.9

Ndërtim 6.4 6.7
Tregti, riparime, shërbime 14.5 16.8

Transport-telekomunikacion 5.0 7.6
Akt. financiare, pasuri të patundshme 0.6 1.2

Administrim publik 1.9 5.2
Arsim, shëndetësi, veprimtari sociale 5.1 8.4

Shërbime kolektive, sociale, shtëpiake etj. 1.0 1.5
Aktivitete të org. Ndërkombëtare 0.1 0.1

Gjithsej 100.0 100.0

Burimi: Census, 2001: 55, si dhe përllogaritja jonë

25 Të dhënat e këtyre tabelave nuk u referohen të rinjve të moshës 15-24 vjeç, sepse kjo grupmoshë nuk është e
diferencuar në të dhënat e regjistrimit të popullsisë. Ndaj po i referohemi moshës 15-29 vjeç (shih, Census, 2001: 55).
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pra rreth 14 për qind më pak. Në të gjithë
sektorët e tjerë, përqindja e të punësuarve
nga moshat mbi 29 vjeç është më e madhe
kundrejt atyre të moshës 15-29 vjeç.

Nga të dhënat e tabelës vijuese (tabela
6), del se 34.5 për qind e të punësuarve në
bujqësi, për shembull, i takon grupmoshës
15-29 vjeç. Kjo grupmoshë ka peshë më të
vogël në administrim publik (12.7 për
qind), në punësime që lidhen me veprim-
tari financiare, pasuri të patundshme etj.
(16.1 për qind), si dhe në arsim, shëndetë-
si apo veprimtari sociale (19.6 për qind).

Diskutime rreth statusit ekonomik të
të rinjve

Nga të dhënat e mësipërme mund të
shtrohen për diskutim disa çështje. Së pari,
aktiviteti kryesor ekonomik në të cilin janë
punësuar të rinjtë rezulton të jetë bujqë-
sia. Mbi 60 për qind e të rinjve të moshës
15-29 vjeç vlerësohet se janë të punësuar
pikërisht në këtë sektor. Pa hyrë në

hollësitë e historisë së modeleve
ekonomike të zbatuara në Shqipëri, mund
të theksojmë se, me gjithë industrializimin
e Shqipërisë përgjatë periudhës socialiste,
përsëri bujqësia trajtohej si “çështje e të
gjithë popullit” (kjo ishte një ndër parul-
lat kryesore të kohës). Por zhvillimi i saj,
ekstensiv dhe intensiv, u mbështet në or-
ganizime të mëdha: kooperativa dhe fer-
ma bujqësore gjithnjë e më të mëdha. Vetë
modeli prodhues u quajt i “kulturave të
mëdha” (Fuga, 2004: 56-57). Ai, sikurse
edhe industria, ishte pjesë e një modeli të
mbyllur, autarkik ose, nëse flasim në gju-
hën e John Keynes (1997: 24), i një ekon-
omie të tipit të Robinson Kruzoit.

Në vitin 1990, pra në pragun e shndër-
rimeve drejt ekonomisë së tregut të lirë, të
punësuarit në sektorin e bujqësisë ishin sa
dyfishi i atyre të punësuar në industri26.
Reformat e ndërmarra drejt një ekonomie
bujqësore tregu, u bazuan në parimin e
privatizimit. Me ligjin për tokën27, u reali-
zua dhënia e tokës “atij që e punon”. Ky

Tabela 6: Pesha specifike e të rinjve kundrejt të punësuarve gjithsej, sipas degëve të
aktivitetit ekonomik

(në përqindje)

Degët e aktivitetit ekonomik Frekuenca

Bujqësi, pyje, peshkim, gjueti 34.5
Industri 20.5
Ndërtim 28.0
Tregti, riparime, shërbime 27.1
Transport-telekomunikacion 23.6
Akt. financiare, pasuri të patundshme 16.1
Administrim publik 12.7
Arsim, shëndetësi, veprimtari sociale 19.6
Shërbime kolektive, sociale, shtëpiake etj. 21.6
Aktivitete të organizata ndërkombëtare 32.0

Burimi: Census, 2001: 55, si dhe përllogaritja jonë

26 Në vitin 1990, nga të punësuarit në bujqësi ishin 671 mijë vetë, kundrejt 339 mijë të punësuar në
sektorin e industrisë (Vjetari Statistikor i Shqipërisë, Tiranë 1991, fq. 37).

27 Kështu u quajt, për nga rëndësia, ligji nr. 7501, datë 17.07.1991, mbi reformën agrare.
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ishte, në thelb, një ligj social, por ende jo
kapitalist në kuptimin e plotë të kësaj fjale.
Zbatimi i këtij ligji, nga ana tjetër, e ko-
mplikoi më tej çështjen e pronës, një
ndër problemet më të mëdha e më të
keqtrajtuar në Shqipëri, ndonëse për të
janë miratuar, ndër vite, një mori ligjesh
të tjera28. Çështja është se ligji në fjalë i
copëzoi ekonomitë bujqësore aq sa ç’ishte
numri i familjeve. I pashoqëruar me koo-
perimin, strategjitë e nxitjes së prodhim-
it bujqësor etj., zbatimi i këtij ligji çoi, në
fakt, në braktisjen e punës në bujqësi. Aq sa
vetë ligji për tokën u bë thembra e Akilit e
reformave paskomuniste në Shqipëri (Fuga,
2004). Me ligjin mbi tokën dhe atë mbi
pronën shpjegohet, madje në një masë të
konsiderueshme, edhe prapambetja
ekonomike e Shqipërisë (Sokoli, 2008).

Çështja është që, në masën më të
madhe, bujqësia e sotme shqiptare thua-
jse nuk prodhon për treg. Rrjedhimisht
tregu i punës në bujqësi, në të cilën zyr-
tarisht pretendohet se janë përfshirë mbi
60 për qind e të rinjve (tabela 4), është
larg standardeve të një tregu të vërtetë
pune. Dhe papunësia është ulur (të pak-
tën nëpër evidenca), pikërisht sepse një
numër i madh të papunësh në zonat ru-
rale dolën nga skema nga çasti kur famil-
jet e tyre morën tokën në bazë të Ligjit
mbi Tokën dhe Privatizimin. Kjo përfaqë-
son një “artificë” me të cilën, siç rapor-
tohet zyrtarisht (INSTAT, 2007), pap-
unësia u ul deri në 12.9 për qind. Por
kjo nuk e zgjidh problemin, përkundrazi
e largon atë nga vëmendja e institucion-
eve vendase dhe ndërkombëtare.

Pra, papunësia e të rinjve në zonat
rurale është shumë më e madhe nga

ç’raportojnë burimet zyrtare. Kjo ka bërë
që shumë zona të zbrazen nga të rinjtë, të
cilët kanë vërshuar drejt zonave urbane
(sidomos në pellgun Tiranë-Durrës) ose
drejt vendeve të tjera. Përgjithësisht fshati
po braktiset nga të rinjtë, aq sa po krijo-
hen probleme të mëdha sociale edhe me
moshën e tretë (shih, Shehi ed al., 2001).
Nëpër studime të ndryshme (King &
Vullnetari, 2007) po flitet edhe për
“jetimët pensionistë” të Shqipërisë.

Sektori i dytë kryesor i punësimit të
rinisë është ai i tregti-shërbimeve. Në këtë
sektor, sipas të dhënave zyrtare, janë
punësuar 14.5 për qind e forcave të reja
të punës. Çështja është që punësimi në
këtë sektor rezulton relativisht i paqën-
drueshëm. Kjo lidhet, ndër të tjera, me
teprimin e sipërmarrjeve të këtij lloji
dhe, brenda tyre, të sipërmarrjeve të së
njëjtës natyrë. Kjo konsiston në hapjen
përtej nevojave të konsumit, të bi-
zneseve me të njëjtin emër.

Në parantezë mund të them se unë
kam numëruar, për shembull, pikat e kar-
burantit në rrugën e vjetër Tiranë-Durrës,
pikërisht në ditën e përurimit të au-
tostradës që lidh këto qytete, domethënë
në ditën kur ato dolën jashtë skemës
ekonomike (megjithëse ndërtimi i kësaj
rruge ishte parashikuar në projektet e zh-
villimit). Në 38 km rrugë ishin plot 42
pika karburanti, pra më shumë se një në
çdo km rrugë. Më tej, vetëm në 55 kilo-
metrat e rrugës që lidh Tiranën me Elbasa-
nin janë ndërtuar plot 90 restorante. Me
të njëjtën filozofi janë ndërtuar sipërmar-
rjet edhe brenda qyteteve apo edhe në
zonat rurale29. Asnjë institucion (bashki,
komunë, dhomë tregtie apo edhe ndonjë

28 Në vitet e tranzicionit paskomunist, vetëm për pronën janë miratuar në Shqipëri rreth 30 ligje dhe
amendamente, inkoherenca e të cilëve vetëm sa e ka ndërlikuar çështjen e pronës dhe, bashkë me të, zhvillimin
ekonomik të vendit (Sokoli, 2007). Mund të shihet edhe “7501 ose zhvillimi sipas modelit “Kafja e Xhafës””,
në Lekë Sokoli, “Refleksione sociologjike”, 2008, faqe 136-142.

29 Më ka bërë shumë përshtypje një fakt: në një fshat në vijën ndarëse të Tiranës me Durrësin, në të njëjtën
shtyllë telefonie ishin tri reklama për tre agjenci funerale. Megjithëse, siç më thanë, në atë fshat të vogël nuk
varrosej më shumë se një njeri në çdo dy muaj (!).
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OJF ekspertësh e tipit thinj tank), nuk ka
hartuar ndonjë hartë të bizneseve, që të
orientojë, trajnojë, këshillojë etj., ata që
hynë rishtas në rrugën e sipërmarrjes. Në
kushtet kur sipërmarrjet, domethënë
frontet e punës, nuk bazohen në pa-
rimin e kërkesës efektive dhe, rrjedhi-
misht, kur nuk vlerësohet prognoza
(parashikimi), atëherë edhe konkurren-
ca midis sipërmarrjeve të këtij lloji nuk
sjell zgjerimin e punësimit.

Këtej dalim në një çështje që lid-
het me strategjinë e zhvil l imit
ekonomik. Shqipëria ka bërë progres të
rëndësishëm lidhur me l ir inë
ekonomike. Nëse i referohemi renditjes
botërore, sipas indeksit të l ir isë
ekonomike të viteve 2006-2008, del se
Shqipëria renditet më përpara vendeve
të rajonit tonë, si Kroacia, Maqedonia,
Bosnje-Hercegovina, Serbia, Mali i Zi,
madje edhe Bullgaria etj (Shahollari,
2006: 39; Shahollari, 2009). Kjo du-
het të përbëjë bazën e një ecurie më të
mirë ekonomike. Çështja është që, nëse
kapërcehen disa barriera (siç janë ato që
kanë të bëjnë me korrupsionin etj.),
struktura e sipërmarrjeve përcaktohet
nga një treg relativisht kaotik. Ka
ardhur koha e harmonizimit të “laizzer-
faire” me hartimin e politikave të zhvil-
limit (Hana & Telo, 2005: 12-15) për
stimulimin e prodhimit vendas (pa pro-
teksionizëm), punësimin real e relativisht
të qëndrueshëm dhe shmangien e krizave
me pasojat respektive për paratë e shndër-
ruara në “money for nothing” dhe për vetë
të punësuarit. Kriza aktuale botërore (nga
shtatori 2008 e në vijim) duhet të shër-
bejë si një çast reflektimi lidhur me tre-
gun dhe raportet e tij me shtetin dhe
struktura të tjera të shoqërisë.

Sektori i tretë i punësimit të të rinjve
është, sipas statistikave zyrtare, ai i
ndërtimit. Por ky sektor është zhvilluar

kryesisht si ndërtim për konsum, por jo
për zhvillim afatgjatë (banesa, por jo ob-
jekte prodhuese, industriale etj.). Ndaj ai
është i prirë të arrijë, ndoshta në një pe-
riudhë afatshkurtër apo afatmesme, një-
farë ngopjeje të tij, tej së cilës pritet rënia
e peshës së tij në ekonominë shqiptare,
rrjedhimisht edhe niveli i punësimit të
të rinjve në këtë sektor.

Në tregun shqiptar të punës ekziston
një shpërpjesëtim midis pagës nominale
të të punësuarve dhe pagës reale të tyre.
Kjo do të thotë se me paratë e fituara nga
“shitja” e mallit- fuqi punëtore, ata nuk
arrijnë të plotësojnë nevojat e tyre jetë-
sore. Kjo del edhe nga të dhënat zyrtare.
Sipas INSTAT (2007) gjatë gjithë peri-
udhës 1994-2004 është rritur paga me-
satare mujore (nominale) për një
punonjës në sektorin publik, por kjo
nuk mund të thuhet për sa i përket pagës
reale, që është ndikuar sidomos nga çmi-
met. Në grafikun 3 jepet dinamika e
pagës, mujore dhe reale, në raport me
luhatjen e çmimeve30.

Grafiku 3: Pagat në sektorin shtetëror dhe
çmimet për periudhën 1995-2005

Ndërkaq, sektori publik përfaqëson
më pak se ¼ e tregut të punës. Tregues i
pakënaqësisë kundrejt pagave reale në
tregun shqiptar të punës është edhe
largimi për në tregun ndërkombëtar të
punës, pra emigracioni.

30 Sipas INSTAT 2007, shih www.instat.gov.al (shikimi i fundit është i datës 13 prill).
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Tregu i punës dhe arsimimi i rinisë

Shndërrimet që kanë ndodhur në
Shqipëri pas vitit 1990, sidomos lidhur
me strukturën e prodhimit dhe të shërbi-
meve, kanë bërë që përgjithësisht të ulet
kërkesa për të rinj të kualifikuar e shumë
të kualifikuar. Ndikim të veçantë ka pasur
sidomos rënia e industrive (sidomos in-
dustrisë të rëndë31), si dhe kufizimi i pro-
dhimit bujqësor në rrafsh ekstensiv dhe
intensiv. Mund të thuhet se, përgjithësisht,
prestigji i punës profesionale ka pësuar një
rënie. Por rënia e nivelit profesional dhe
ndryshimi i strukturës së profesioneve ësh-
të një dukuri e përgjithshme e tranzicion-
it paskomunist për të gjitha vendet të
Europës Lindore (World Bank, 2002).
Veçse në Shqipëri kjo ka qenë disi më e
theksuar. Rrjedhimisht, në tregun shqiptar
të punës u ul ndjeshëm kërkesa për profe-
sionistë. Kjo u reflektua edhe në përm-
bysjen e raporteve midis të rinjve që vi-
jojnë shkollat e mesme të përgjithshme,
kundrejt atyre profesionale (tabela 7) apo,
më tej, edhe të shkollave të larta.

Siç shihet, shndërrimet që ndodhën
sidomos në dhjetëvjeçarin e parë të tran-
zicionit paskomunist, ndikuan në
përgjysmimin e nxënësve të regjistruar në
arsimin e mesëm, pra në rënien e përgjiths-
hme të nivelit arsimor të rinisë.

Njëherësh me këtë, ndodhi edhe

ndryshimi i raportit midis nxënësve sh-
kollave të mesme të përgjithshme dhe aty-
re profesionale. Në vitin shkollor 1990-
91, nga 205 774 nxënës të regjistruar në
shkollat publike32, vetëm një e treta ishte
në shkollat e përgjithshme. Ndërkaq, në
vitin shkollor 1999-2000, në shkollat
e përgjithshme u regjistruan 87 për qind
e nxënësve. Deri në vitin 2000, numri i
nxënësve të shkollave të mesme të
përgjithshme u rrit me 1.3 herë. Por u
zvogëlua me 9.3 herë ai i të regjistru-
arve në shkollat profesionale. Kjo prir-
je ka vi juar edhe pas vit it  2000,
megjithëse në këtë periudhë filluan edhe
shkollat jopublike.

Kjo do të thotë se shumica e të rin-
jve nuk vijojnë shkolla të adresuara për
sektorë të veçantë të tregut të punës. Kjo
është më e theksuar për femrat, numri i
të cilave për këtë periudhë referuese u
rrit me 1.2 herë në shkollat e mesme të
përgjithshme, por u zvogëlua me 12
herë në ato profesionale (nga 54646 në
vetëm 4480 vajza).

Kjo dukuri, sikurse për arsimin e
mesëm, vërehet pak a shumë edhe për
ata që përfundojnë arsimin e lartë. Si-
pas statistikave zyrtare, vetëm rreth 7
për qind e popullsisë aktive ka kryer ar-
simin e lartë (Tafaj, 2006: 123). Por
arsimi i lartë është duke u zhvilluar, nga
pikëpamja sasiore. Problemi themelor

31 Për ilustrim mund të themi se vetëm në Kombinatin Metalurgjik të Elbasanit, në vitin 1989 punonin mbi
14 mijë punonjës, në rreth 200 profesione,. Rreth ½ e tyre ishin të rinj të moshave deri 27 vjeç (Sokoli, 2003).

32 Në atë periudhë të gjitha shkollat ishin publike.

Tabela 7: Nxënës të regjistruar në arsimin e mesëm publik, të përgjithshëm dhe profesional
(000/nxënës)

Viti shkollorTotal           E mesme e përgjithshme          E mesme profesionale
Total Meshkuj Femra Total Meshkuj Femra

1990-91 205.8 67.6 30.2 37.4 138.2 83.5 54.6
1999-00 102.9 88.5 42.3 46.2 14.5 10.0 4.5

Burimi: INSTAT, 2002: 154
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mbetet cilësia (1) dhe fakti që struktu-
ra e shkollimit nuk paraprihet nga stu-
dimi i tregut të sotëm të punës dhe per-
spektiva e zhvillimit të tij.

Ritmet e arsimimit të rinisë, me qëllim
që të realizohen objektivat e mijëvjeçarit
(UNDP, 2005) duhet të orientohen drejt
standardeve të Bashkimit Europian. Ndër
objektivat e tij deri në vitin 2010, janë (po
përmendim vetëm dy):

Së paku 85 për qind e moshës së 22-
vjeçarëve të kenë kryer arsimin 12-13 vjeçar
(I), numri i studentëve për një mijë ban-
orë të arrijë në 40 (II).

Me veçoritë e tregut shqiptar të
punës, në të cilin është punësuar rinia, ësh-
të i lidhur edhe roli dhe pasha e të rinjve në
shoqërinë shqiptare. Shoqëria jonë ende
vijon të mbetet periferike (shih, Fuga,
2004). Për më tepër, brenda kësaj shoqë-
rie, rinisë i ofrohen sektorët më periferikë
të saj. Rrjedhimisht, në pikëpamjen politi-
ko-sociale, roli i rinisë në jetën publike,
politike e sociale, nuk është aq i ndjeshëm.
Ngaqë mungon një “rregullatori” shoqëror-
ekonomik, rinia ka vendosur ta përballojë
sfidën “në mënyrën e vet”. Kjo sidomos me
emigrimin, në kërkim të një tregu ndryshe
të punës, më cilësor dhe më të paguar.

Migrimi, një alternativë e përhershme
punësimi e rinisë shqiptare

Veçoritë e tregut shqiptar të punës,
niveli i papunësisë, pagat e ulëta, si dhe
prestigji relativisht i ulët i punës në sek-
torët e ekonomisë shqiptare, shpjegon
edhe vërshimin e rinisë shqiptare drejt
tregut europian të punës.

Emigracioni ka qenë në themel të
zhvillimeve ekonomike e sociale të Sh-
qipërisë paskomuniste (UNDP, 2006).
Eksodi i një pjese të konsiderueshme të
shqiptarëve, shumica e të cilëve janë të
rinj, është cilësuar si më dramatiku ndër
flukset migratore të Europës së re. Asnjë
vend tjetër i rajonit të Ballkanit apo Eu-
ropës Lindore, me të cilët pretendojmë të
kemi pasur një fat të përbashkët historik,
të paktën në gjysmën e dytë të shekullit
XX, nuk ka pasur këtë përqindje migrimi
të popullsisë, sikurse Shqipëria. Në këtë
kuptim, rasti shqiptar përfaqëson një-
farë “laboratori” për studimin e proces-
eve të reja migratore të kohës sonë (King,
2003). Emigracioni i të rinjve shqiptarë
po tërheq gjithnjë e më shumë vëmend-
jen e botës akademike në Shqipëri,
sikurse edhe në vendet pritëse33.

Lidhur me njëfarë vërshimi të sh-
qiptarëve, sidomos të të rinjve, drejt tregut
botëror të punës, natyrshëm lindin disa
pyetje. Sa është numri i emigrantëve sh-
qiptarë dhe në cilat vende janë vendosur
ata? Pse kaq shumë emigrantë pikërisht nga
Shqipëria, në raport me vendet e tjera të
Ballkanit e rajonit? Cila shtresë është më e
prirë të emigrojë nga Shqipëria? A ka të
ngjarë që emigracioni të arrijë një fazë të
pjekurisë së tij, domethënë një fazë tej së
cilës Shqipëria nuk do të jetë më një vend
emigrator? Cili është roli i dërgesave të
emigrantëve (remitancave) në jetën sh-
qiptare dhe cila është prirja lidhur me to,
sidomos ndikimi i krizës së sotme finan-
ciare të vendeve të zhvilluara? A është i
mundur kthimi i emigrantëve në Shqipëri
dhe investimi i kapitaleve që ata dis-
ponojnë? Çfarë kushtesh duhet të krijo-
hen në Shqipëri, që të bëhet i mundur

33 Ndër to përmendim, për shembull, De Soto, Hermine, Peter Gordon, Ilir Gedeshi & Zamira Sinoimeri,
2002; De Zwager, Nicolaas, Ilir Gëdeshi, Etleva Gjermeni & Christos Nikas, 2005; Germeni, E., 2000; IOM.
2006; King, Russal, Nicola Mai & Stephanie Schwandner-Sievers. 2006; King, R, N. Mai & M. Dalipaj,
2003; Sokoli, Lekë & Ilir Gëdeshi, 2006; UNDP. 2006; Barjaba, Kosta, 1997; Barjaba, Kosta, 2003; Devole,
2006; Castaldo, Adriana, Julie Litchfield & Barry Reilly, 2006 etj.
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kthimi i emigrantëve? Cilat janë tiparet e
emigracionit në Europën e re dhe cila do
të jetë pozita e Shqipërisë në të etj., etj.

Këto çështje dalin jashtë kuadrit të
këtij artikulli. Sidoqoftë, nga ballafaqimi
i të dhënave të Shqipërisë dhe burimeve
nga vende të tjera, nga sondazhet dhe për-
llogaritjet tona, rezulton se përqindja e
shqiptarëve të emigruar, në raport me
popullsinë, është më e madhe nga
ç‘tregojnë të dhënat zyrtare. Neve na re-
zulton se rreth një e treta e shqiptarëve
kanë emigruar në këto 17 -18 vjet në Gre-
qi, më pas në Itali apo edhe në vende të
tjera të BE-së, në SHBA, Kanada, Austra-
li, Malajzi, Afrikën e Jugut, Zelandën e
Re, si dhe në 20-25 vende të tjera.

Në këto vite, Ballkani ka njohur ek-
sode të detyruara për shkak të kërcënimit
dhe forcës (Bosnja apo Kosova), sikurse
edhe eksode apo emigracion ekonomik.
Mund të themi se në Shqipërinë e këtyre
viteve ka pasur njëfarë pleksjeje të këtyre
faktorëve. Sidomos në vitet 1991-1992,
faktori kryesor nxitës ka qenë pikërisht
kërcënimi, qoftë edhe si kërcënim nga uria.
Nëse babai (apo, le të themi, vëllai i madh
etj.) nuk do të emigronte, fëmija mund
të vdiste për bukë. Në vitet 1996-98, këtij
komponenti iu shtua edhe kërcënimi fiz-
ik, i shkaktuar nga kaosi social dhe mung-
esa e sigurisë. Si emigracion ekonomik, në
kuptimin e mirëfilltë të fjalës, ose të mo-
tivuar nga kërkesa për një jetë më të mirë,
mund të klasifikohet emigracioni i viteve
të fundit, pas vitit 2000 e këtej. Por, në
këtë proces, veç faktorëve “nxitës”,

ndikojnë edhe faktorët “tërheqës”, të
lidhur me atë që ofrojnë vendet e destina-
cionit kundrejt Shqipërisë. “Së jashtmi”,
ata tërhiqen mjaft edhe nga njëri-tjetri, nga
familjarët, të afërmit, të njohurit e ven-
dosur në vende të tjera.

Dobësimi i kapitalit social brenda
Shqipërisë, për shkak të migrimit të
brendshëm dhe atij ndërkombëtar dhe, të
lidhur me të, për shkak të shembjes së
komuniteteve tradicionale, ka bërë që ata
të vihen në kërkim të ekuilibrave të rinj.
Ndaj ata po e kërkojnë njëri-tjetrin dhe
më probabël është që ata ta gjejnë njëri-
tjetrin jashtë Shqipërisë, në raport edhe
me qendrat e mëdha urbane brenda ven-
dit. Pra, është vetë emigracioni ai që nxit
vazhdimin e tij ose një emigracion të ri,
madje edhe të brezit të dytë të emigrantëve.

Në studime të ndryshme është thënë
se të varfrit e kanë thuajse të pamundur të
emigrojnë, për shkak të kostos së vetë pro-
cesit. Mbështetur në kërkime empirike,
nuk na rezulton të jetë plotësisht kështu.
Gjatë verës së vitit 2006, për shembull, të
angazhuar në një projekt të Qendrës së
Studimeve Ekonomike e Sociale, kemi
kaluar një për një të gjitha familjet e ko-
munitetit rom (komuniteti më i varfër në
Shqipëri) në dy zona: në Levan-Fier dhe
Moravë-Berat. Nga ky sondazh del se rreth
50 për qind e popullsisë ishte, në çastin e
vrojtimit, jashtë Shqipërisë, nga të cilët
42.4 për qind në Levan-Fier dhe plot 60.8
për qind në Moravë-Berat (tabela 8).

Ia vlen të përmendim më tej edhe
numrin e emigrantëve për çdo familje,

Tabela 8: Emigrantët në Levan-Fier dhe Moravë-Berat

Fshatrat (komuna) Familjet Personat                    Emigrantë
Në numër Në përqindje

Levan-Fier 306 1342 569 42.4
Morava-Berat 151 808 490 60.6

Total 457 2150 1059 49.3



 31Studime Sociale  Vëll. 3  Nr. 1

Tabela 9: Emigrantë për çdo familje
(Në përqindje)

Emigrantë për familje Familjet në Familjet në
Levan-Fier Moravë-Berat

Pa emigrantë 47.4 22.5
Me 1 pers. 8.8 6.6
Me 2 pers. 3.0 8.6
Me 3 pers. 3.6 0.0
Me 4 pers. 3.6 4.0

Me 5-8 pers. 1.6 11.9
E gjithë familja 32.0 46.4

Total 100.0 100.0

sepse kështu analiza dhe përfundimet mbi
emigracionin mund të bëhen më konkrete.

Siç shihet, vetëm 47.4 për qind e
familjeve në Levan-Fier dhe vetëm 22.4
për qind e tyre në Moravë-Berat, nuk kanë
asnjë pjesëtar të tyre në emigracion. Kjo
do të thotë, së pari, se në këto familje janë
kryesisht remitencat (dërgesat e emi-
grantëve) ato që e bëjnë diferencimin e
familjeve në “shumë të varfra”, “të
varfra” apo “jo të varfra”. Së dyti, për
shkak të emigrimit, këto familje thuajse
nuk prodhojnë më asgjë, madje në shu-
micën e rasteve as për konsum familjar,
pa folur për treg.

Sado që nuk mund të përgjithëso-
hen dy raste të shkëputura sërish, në ter-
ma përgjithësues mund të themi se em-
igrimi ka qenë faktori kryesor për një
“extraversion” ekonomi, siç është ekono-
mia e sotme shqiptare. Kjo do të thotë se
konsumi i brendshëm është shumëfish më
i madh se prodhimi kombëtar.

Nëse shikojmë prirjet apo perspek-
tivën e emigracionit shqiptar, del se Sh-
qipëria e sotme është e prirë për të arritur
një fazë të “ngopjes nga emigracioni”.
Madje sondazhet tregojnë se është duke
arritur një fazë pjekurie apo ekuilibri, tej
së cilës (edhe në kushtet e liberalizimit të
plotë të vizave), të larguarit dhe të rik-
thyerit do të ndryshojnë shumë pak në

numër. Kjo sepse, nga njëra anë, Sh-
qipëria ka burime të mjaftueshme për
të mbajtur pjesën e mbetur – kuptohet,
në kushtet e zbatimit të politikave efek-
tive. Nga ana tjetër, rreth ½ e emi-
grantëve të anketuar në Itali e Greqi, po-
hojnë se dëshirojnë të kthehen në Shqipëri,
të paktën pas 15-17 vjetësh emigracion
dhe në një moshë disi të thyer.

Nga ana tjetër, kurba e dërgesave të
emigrantëve ka prirje të bjerë. Kjo ndiko-
het nga kriza e viteve 2008-2009, por kjo
prirje mund të vijojë edhe në kushtet e
një zhvillimi të qëndrueshëm të vendeve
pritëse. Kjo rënie mund të prishë ekuili-
brat e tregut shqiptar të punës. Për të
minimizuar efektin negative të saj du-
het stimuluar rikthimi i emigrantëve,
bashkë me kapitalin e tyre. Kjo kërkon
që faktorët “nxitës” të emigracionit të
bëhen “tërheqës”. Pra kërkon që shumë
gjëra të ndryshojnë në Shqipëri.

Proceset integruese shfaqin në hor-
izont një Europë “pa kufi j  të
brendshëm, në të cilën sigurohet lëviz-
ja e lirë e mallrave, personave, shërbi-
meve dhe kapitaleve” (Gradin, 2003:
23). Pjesë e këtij procesi është tanimë
edhe Shqipëria. Kjo nënkupton edhe
integrimin e tregut shqiptar në tregun
europian të punës. Por, deri atëherë, du-
hen plotësuar shumë standarde.
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This paper examines the status of Albanian young people. In 1986 Albania had the young-
est population in Europe. Now the percent of the young population is in decrease which is
more emphasized at the young group from 20 to 24 years. This decrease is related to the
migration abroad, but also to the decrease of the birth rate, of the general population in Alba-
nia. Although, in the twenty years period 1986-2006, the age average is increased from 26 to
31.7 years, again the population in Albania is considered as a young population, with potentials
to accomplish the needs of the labor market. Differently from the official reports that the
highest percent of the unemployment is at the age 35 and older, comes out that the percent
of the youth unemployment is twice higher in relation with their percent in the total number
of the population capable for work. The main economic activity in which the young people
are employed seems to be agriculture. It is established that over 60 percent of the young
people at the age 15-29 are employed in this branch. But it’s far away from the standards of
the real labor market. The second main sector of the youth employment is that of business-
services. But the employment in this sector is quite unstable because of the extreme number
of the same-type business firms, beyond the consumption needs. The third sector, consider-
ing the employment of the young people, is the building\constructing sector. However, this
sector is developed mainly for the consumption buildings (mainly apartments, not industrial
buildings). This sector could in the mid-term period, reach saturation point, beyond which
its importance in the Albanian economy will decrease. Consequently the employment of the
young people in this sector will decrease too.

Most of the young people do not continue their studies in schools addressed for special
sectors of the labor market. Migration is considered a permanent employment alternative of
Albanian young people during the post communist period. The exodus of a considerable num-
ber of Albanians, majority of which are young, it is specified as the most dramatic of the
migratory fluxes of the new Europe. We find that the percentage of the Albanian emigrants in
relation with the number of population is higher than the official data shows. At least one of
third Albanians had emigrated in Greece, Italy or 20-25 other countries. The integration pro-
cesses shows in the horizon a Europe “without internal borders, in which the free movement of
goods, people, services and capitals will be ensured”. Albania is a part of this process too….

Key words: Young people, employment/unemployment, economic status, labor market,
youth education, migration

ABSTRACT



N ë mjaft studime serioze bash
këkohore konkluzioni përfun
dimtar e përmbledhës i përm-

bajtjes së historisë së estetikës së Kohës së
Re pranon si thelb të saj një kalim radikal
e të pakthyeshëm nga kultura artistike e
estetike klasike drejt një kulture artistike
estetike nonklasike (joklasike); dhe me këtë
pohim duket sikur u jepet përgjigje edhe
pyetjeve, që qëndrojnë në vatrën e disku-
timeve të sotme, se cili është kuptimi i
termit “nonklasike”? Prirja më e
përgjithëshme, që ndeshet në studimet

bashkëkohore të këtij roblemi, redukto-
het në atë çka përftohet nga raporti mbi-
zotërues midis modernizmit, postmodern-
izmit dhe klasikës dhe postnonklasikes;
këtij formacionit të fundit i premtohet të
jetë edhe e ardhmja e sigurt e kulturës ar-
tistiko-estetike, që mbështet edhe parash-
ikimin e muzgut ose të vdekjes së parala-
jmëruar të artit. Pohime të tilla po bëhen
në një kohë, kur pështjellimeve të
pafundme rreth kuptimit të modernizmit
(modernitetit, modernes, bashkëkohores)
dhe të postmodernizmit (poststruktural-

KAOSI TERMINOLOGJIK NË FUSHËN E

KULTURËS ESTETIKO-ARTISTIKE34

Alfred UÇI35 - Akademia e Shkencave të Shqipërisë; Instituti i Sociologjisë

35 Alfred UçiAlfred UçiAlfred UçiAlfred UçiAlfred Uçi është anëtar i Akademisë së Shkencave. Ai është gjithashtu, anëtar i Insti-
tutit të Sociologjisë nga themelimi, si dhe anëtar i Bordit Akademik të tij. Që me krijimin e
Universitetit të Tiranës ka qenë pedagog i estetikës dhe i filozofisë në fakultete të ndryshme
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Shkencave (vitet 1979-1987) dhe kryetar i Komitetit të Kulturës dhe Arteve (1987-1990). Ndër
librat e tij përmendim: “Estetika, jeta, arti”; “Probleme të estetikës”; “Labirintet e modern-
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ka e groteskut – Teoria dhe historia”; “Estetika në folklor dhe në letërsinë shqipe”; “Paradig-
ma të ndërgjegjes shoqërore - estetikë filozofike e politike”; “Universi estetik, tre vëllime” etj.

34 Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës dhe Akademia e Shkencave e Shqipërisë organizuan më
21-22 nëntor 2007, në Prishtinë, konferencën shkencore “Studime filologjike shqiptare”, në të cilën u mbajtën
mbi 40 referate e kumtesa nga studiues shqiptarë e shumë albanologë të huaj. Ky material është pjesë nga
referati i prof. Alfred Uçit.
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izmit, dekonstruktivizmit, konceptual-
izmit, përsendëzimit), u shtohen edhe
shumë pështjellime rreth postnonkulturës,
kuptimit të thelbit e të ardhmes të saj.

Parimi metodologjik që kemi ndjekur
në analizat e gjithë historisë së universit
estetik nga Antikiteti e deri në epokën
tonë, tregon se kuptimi i së tashmes, e aq
më fort i së ardhmes së kulturës artistike,
bëhet më i saktë, sa më me objektivitet
analizohet e përgjithësohet gjithë përvo-
jat e së kaluarës deri në ditët e sotme. Për
një qartësi më të madhe, në këtë rast ka
rëndësi edhe saktësimi terminologjik i disa
koncepteve që kanë të bëjnë me temën ose
problemin që po shqyrtojmë, me debatet
dhe përplasjet e opinioneve të shumta, të
ndryshme e të kundërta.

Këto kanë lindur e lindin shpesh edhe
për shkak të shumë keqkuptimeve termi-
nologjike, që instrumentalizohen, me ose
pa keqdashje e vetëdije, në të mirë jo
vetëm qëllimesh jashtë artistike, por edhe
artistiko-estetike. Ja ç’thotë një estet
perëndimor, Moris Vajtc, për këtë çështje:
“Shumë diskutime mund të shmangeshin, sikur
termat estetike të mos aplikoheshin në të
njëjtën temë të teorisë estetike, por të zba-
toheshin veçmas ndaj pikëpamjesh të ndry-
shme, për përbërës të ndryshëm të përvojës es-
tetike”. Sigurisht, kjo rrugë do të ishte re-
zultative sikur të mënjanoheshin zhurmat
kakofonike të terminologjisë themelore,
përndryshe do të rrëshqitej në një empi-
rizëm retrograd e do të humbiste vlera
universale dhe e përgjithshme e termave
të sferës së hulumtimeve estetiko-artistike.
Por saktësimi i kësaj terminologjie speci-
fike nuk është një punë thjesht gjuhësore
dhe kryesisht e gjuhëtarëve. Para së gjith-
ash është një problem metateorik dhe
prandaj varet nga zhvillimet e ndërsjella
të filozofisë, estetikës teorike dhe shken-
cave artistike. Në këtë konstatim të drejtë
na ka bindur edhe puna që kemi bërë për
hartimin e serisë së “Universit estetik”,
vëllimi i tretë i të cilit dëshmon - sido-

mos për shek. XIX e XX - se sa e larm-
ishme dhe pluraliste ka qenë krijimtaria
artistike dhe teoritë e interpretimet filoz-
ofike, estetike e kritiko-teorike të arteve,
prirje që kanë shkaktuar edhe kaosin e
konfuzionin terminologjik, të përcjellë
edhe nga kriza e idealit estetik.

Fusha e terminologjisë estetiko-artis-
tike është mjaft e gjerë. Për ilustrim po
përmendim vetëm një pjesë të vogël ter-
mash, që kanë përdorim arbitrar: epoka
artistike, drejtim, shkollë, metodë artis-
tike, modernizmi (moderniteti, moderne,
bashkëkohore), postmodernizmi, struktural-
izmi, dekonstruktivizmi, konceptualizmi,
hiperrealizmi, mimesis, objekti estetik e
virtual, vërtetësia artistike, poetika, letrari-
teti, informacioni, shenja, klasikja, este-
tikja, teksti, interteksti etj.

Në vëllimin e tretë të “Universit es-
tetik” ne kemi zgjedhur disa koncepte nga
më kryesorët, rreth të cilëve shfaqen edhe
pështjellime terminologjike: epoka artis-
tike moderne, raporti midis klasikes e non-
klasike, modernizmit, postmodernizmit
dhe postnonklasikes. Në mjaft studime
serioze bashkëkohore, konkluzioni për-
fundimtar e përmbledhës i përmbajtjes
së historisë së estetikës së Kohës së Re
pranon si thelb të saj një kalim radikal
e të pakthyeshëm nga kultura artistike e
estetike klasike estetike drejt një kulture
artistike nonklasike (joklasike); dhe me
këtë pohim duket sikur u jepet përgjigje
edhe pyetjeve që qëndrojnë në vatrën e
diskutimeve të sotme.

Që në krye, pranojmë se koncepti i
“epokës moderne” është relativ jo vetëm
në kuptimin që mund të zbritet pak më
tutje ose të afrohet nga e kemi përcaktuar
ne ose duke e mbyllur deri aty nga mesi e
fundi i shek. XIX, kur përmendet “kriza”
në filozofi, në estetikë dhe në artet klasike,
kur nis, sipas mjaft studiuesve, epoka e
nonklasikes, pastaj e modernizmit dhe e
vazhdimeve të mëtejshme. Por ajo nuk ka
përkuar e nuk mund të përkojë plotësisht



 37Studime Sociale  Vëll. 3  Nr. 1

me përmbajtjen e kulturës artistiko-este-
tike dhe me ndryshimet e saj kryesore.
Epoka artistike nuk është identike me ko-
hën fizike, kronologjike, por është nocion
që ka të bëjë drejtpërdrejt me përmbajtjen
social-historike dhe kjo përmbajtje nuk
përkon plotësisht me epokat e kulturës ar-
tistiko-estetike të njerëzimit. Për shkak të
pavarësisë relative, autonomisë që gëzon
arti në shoqëri, ai ka qenë zhvilluar në
shpërpjesëtime të përhershme dhe pabarazi
të dukshme, qoftë me rrjedhat e kohës fiz-
ike, qoftë në hapësirë. Kur dhe ku ka fillu-
ar klasicizmi dhe kur ia ka lëshuar vendin
iluminizmit, kur dhe ku ka nisur sentimen-
talizmi dhe romantizmi apo realizmi dhe
kështu me radhë - natyralizmi, impresion-
izmi, modernizmi, postmodernizmi e më tej,
nuk puqen as në kohë e as në vende,
përkundrazi, nuk përkojnë dhe kanë qenë
e janë të ndryshëm në Angli e Itali, në
Francë e Gjermani, në Poloni e Rumani,
në Rusi e në Shqipëri etj.

Nga ana tjetër, analizat e zhvillimit
historik të universit artistiko-estetik tre-
gojnë se nuk bën të pranohet një vijimësi
absolute e pandërprerë, sepse s’do të mund
të përcaktonim gjithë rrethanat e faktorët
vendimtarë të kalimeve nga njëra etapë në
tjetrën, nga njëra epokë artistike në tjetrën,
s’mund të parashikoheshin ndërprerjet, de-
gradimet, përmbysjet e humbjet që pëson
procesi i zhvillimit historik të kësaj kul-
ture. Për se u vonua hyrja e klasicizmit
artistik në Angli dhe për se u zgjat ekzis-
tenca e neoklasicizmit në Gjermani e Rusi?
Pse romantizmi, në një kohë që mori vrull
në Angli, nuk u ndje në Indi atë shekull;
pse dominoi në Gjermani e Itali dhe nuk
pati këtë shtrirje të gjerë në Spanjë ose në
Amerikë? Këto fenomene janë të ndry-
shme, sepse ekziston një raport dialektik
midis vazhdimësisë dhe ndërprerjeve diskrete,
sepse edhe drejtimet artistike kanë një lind-
je e kulm, por kanë edhe një të tatëpjetë,
pas së cilës mund të vijë gjallërim e
përtëritje në vende të tjera.

 Dhe këtu vijmë edhe në saktësimin
e kuptimit të një termi tjetër të konceptit
të “klasikes”, “klasicizmit”. Termi “klasika”
në fillimet e veta identifikohej me përsos-
mërinë artistike dhe me kriterin absolut
të shprehjes letraro-artistike. Ideali este-
tik i klasicizmit nënkuptonte bukurinë,
qartësinë stilistike, elegancën dhe harmon-
inë e shprehjes artistike, përkushtimin e
artit ndaj idesë dhe detyrës qytetare e
morale. Ai quante të përkryera modelet e
klasikës greko-romake dhe e nënkuptonte
domosdoshmërinë e imitimit të dyfishtë
të modeleve antike dhe të natyrës, ndonëse
në shumë raste përvoja e praktikave artis-
tike dilte edhe përtej këtij parimi. Më tej
u ruajt koncepti i klasicizmit, por herë
ngushtohej, herë zgjerohej disi kuptimi i
tij, duke reflektuar pjesërisht edhe ndry-
shime të praktikave artistike të tipit klasik,
herë për mirë e herë për keq. Kështu, për
shembull, Vinkelmani, Lesingu, Gëtja ose
Shileri etj. patën futur kuptime specifike
në klasicizmin, ndonëse këta shkrimtarë
nuk mbetën robër të kësaj platforme
origjinale artistike, por përdorën edhe
parime e orientime të tjera estetike, si
për shembull: sentimentalizmin, real-
izmin, romantizmin. Në traktatin este-
tik “Letra mbi edukimin estetik”, Shileri
u përpoq të argumentonte lidhjen e
ngushtë të idealit estetik me lirinë, që e
ndihmoi shkëputjen e ithtarëve të neokla-
sicizmit gjerman prej këtij dhe kalimin
e tyre drejt platformës së romantizmit.

Tani, nga shumë studiues pranohet se
në çdo drejtim të rëndësishëm artistik ka
një bërthamë krijimesh të përsosura artis-
tike, që quhet “klasike”, si pjesa më për-
faqësuese e arritjeve më të mira të këtij
drejtimi. Në këtë kuptim, mund të flitet
për “klasikën” e romantizmit, të sim-
bolizmit, të realizmit. Sado paradoksale
mund të duket, edhe modernizmi ka
pjesën e vet “klasike”, pjesën më të mirë,
cilësitë e veprave më të përsosura, mod-
elet më përfaqësuese të tij.
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Ky pohim ka rëndësi jo vetëm në plan
terminologjik, por edhe për të kuptuar se,
në fund të fundit, edhe përsosmëria mod-
erniste e arteve është realizuar jo në kundër-
shtim me gjithë vijimësinë e kulturës ar-
tistike, pra, klasike, por në lidhje me të
edhe modernizmi s’ka qenë një “novacion
absolut i kulluar”. Ky konstatim na afron
tek ideja se nuk ka një shkëputje të plotë e
absolute nga traditat e klasikës, por ka një
plotësim, përvijim dhe pasurim të saj me
modele të reja e ripërtëritëse, sipas kush-
teve e ndryshimeve të jetës. Përvijimi i
klasikës edhe brenda modernizmit, është
një artefakt i rëndësishëm, që ndihmon për
të kuptuar edhe atë gjerësi dhe hapje që u
vu re në postmodernizëm; një hapje drejt
gjithë praktikave dhe ideve estetike me
peshë të së kaluarës, traditave të më-
parshme, madje edhe të dukurive që bart-
nin, të parealizuara, mundësi potenciale
për zhvillim e pasurim ripërtëritës në ak-
tualitet ose në të ardhmen e pritme.

Periudhat klasike, si kulme lulëzimi,
durojnë pak kohë, pas të cilave fillon rënia.
Kështu, klasicizmi degradoi në “akadem-
izëm” ose Renesansa në muzgun e saj u
përvijua me tipare të tjera të manierizmit,
barrokut ose varianteve të klasicizmit
francez. Janë të mundshme edhe kalimet
nga platforma e një klasike, për shembull,
e romantizmit, te një platformë e klasi-
cizmit antik, të realizmit (Gëte, Pushkini,
Naim Frashëri); ose Pikaso, që kaloi nga
klasicizmi te kubizmi, abstraksionizmi,
romantizmi e përsëri kthim te klasicizmi.
Fakte të tilla flasin për dinamizmin e
brendshëm, që paraqitet si një gjenerator i
përhershëm i artit, që realizon kalime të
çuditshme e të pabesueshme nga një plat-
formë klasike, që vjetrohet, drejt një plat-
forme të re, novatore, ose drejt shfrytëz-
imit e shartimesh të përvojave të larm-
ishme përtëritëse. Kuptohet që pjesë, pe-
riudha e segmente klasike gjatë kërkimeve
të përtëritjes, kur zënë e vyshken, kryqë-
zohen e shartohen edhe me përvoja që

konsideroheshin “primitive” nga kënd-
vështrimi klasik. Dikur krijimet artistike
të fiseve të prapambetura quheshin si
modele primitivizmi, si të kundërta me
vlerat klasike, kurse në shek. XX disa nga
variantet më origjinale e të reja modern-
iste shfrytëzuan pikërisht elemente të disa
kulturave artistike primitive. Dhe kështu
u arrit që brenda modernizmit të ekzis-
tonte si e barabartë estetikisht edhe pik-
tura naiviste moderniste; madje është
përthithur brenda klasikës bashkëkohore
edhe barroku e manierizmi, gotika,
ndonse dikur vlerësoheshin si anomali, si
largime nga thelbi estetik i artit. Prandaj
esteti H. Kloc shkruan: “Xh. de Kiriko, pas
vitit 1920, i kthehet klasicizmit të shënuar
subjektivisht, derisa Pikaso, paralelisht me
objektivitetin e ri, pas vitit 1919, po ashtu
sërish merr klasicizmin dhe njëkohësisht me
pikturat kubiste-abstrakte pikturon edhe pik-
turat e tij klasiciste, në të cilat mbizotërojnë
grupet e trupave të rëndë, që kërkesën për
vetëkrijim të fazës së tij avangardiste e shndër-
rojnë në ngjarje të përkohshme. Piktori më
i shquar i modernizmit është edhe plural-
ist par exellence. Për Pikasonë nuk ka tabu
dhe shembulli i tij provon se në klasikën
moderne, bashkëkohore kanë qenë të mund-
shme të gjitha zgjedhjet referenciale, madje
edhe ato historike”.

S’ka kubizëm të njëtrajtshëm, s’ka
impresionizëm të njëllojtë, s’ka një stil të
vetëm ekspresionist, prandaj është e mun-
dur që brenda larmisë stilistike të secilit
drejtim të modernizmit, të dallohen vari-
ante që kanë qëndruar më larg a më pranë
asaj që përfshihet në klasikën bashkëko-
hore ose që kanë mbetur jashtë kufijve të
saj. Nuk është për t’u çuditur që ka edhe
realizëm ekspresiv, impresionizëm realist.
Pastaj, drejtimet e modernizmit nuk kanë
qenë ndërtuar mbi një platformë të vet-
me ideoestetike, përkundrazi, ato kanë
kritikuar e kanë mohuar njëra-tjetrën. Ith-
tarët e ekspresionizmit e kanë kundërsh-
tuar stilin dhe procedimet krijuese impre-
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sioniste, ashtu si dhe pasuesit e kubizmit,
duke dashur të kapërcenin “cektësinë”,
“sipërfaqësinë”, “momentalitetin” impre-
sionist dhe pretendonin se me procedimet
e tyre kubiste dhe ekspresioniste synonin të
kapnin e të shprehnin “thelbet”, “thellësitë”,
“shumanësinë”, brendinë “metafizike” të
dukurive të realitetit, të shpirtit e të kar-
aktereve njerëzore e të sendeve.

Në këtë kohë koncepti i neoklasi-
cizmit filloi të identifikohej me një lloj
dogmatizmi estetik, që pengonte novator-
izmin, me ca rregulla strikte që absoluti-
zoheshin nga racionalizmi, “akademizmi”.
Barazimi i “akademizmit” dhe i “klasi-
cizmit” si dukuri negative të mendimit
estetik dhe të praktikave artistike, në shek.
e XIX e XX u përdor për të përligjur sul-
met kundër tyre nga të dy krahët, si me
thënë, nga “e majta” dhe nga “e djathta”,
domethënë nga pozitat e romantizmit,
realizmit kritik, simbolizmit, formalizmit,
natyralizmit, modernizmit etj.

Kjo do të thotë se çdo kulturë artis-
tike klasike mund të jetë e tillë duke
përthithur përvoja përsosmërie, që mund
të jenë të ndryshme deri edhe të kundërta
me variantet klasike të mëparshme. Shpesh
ka ndodhur që të tilla formacione artis-
tike të jenë konsideruar “mish i huaj” për
artin dhe estetikën klasike, ngaqë klasicizmi
merrej si një tërësi rregullash, ligjësorish
të pandryshueshme, ngaqë arti dhe vlerat
e tij estetike shikoheshin si të përjetshme
dhe nuk shikoheshin dinamizmi i
brendshëm dhe shtytjet e jashtme që e
ndryshojnë. Në të tilla raste, potenciali
asimilues, që është edhe ndryshim, edhe
begatim estetik, arritje e humbje, realizo-
hen, në fund të fundit, si proces normal,
kur struktura e re aktualizohet si një for-
macion i ri vital. Dhe kështu ndodh, sepse
një kulturë vërtet klasike dhe estetikisht e
vetëmjaftueshme, është e aftë të përthithë
vlerat ushqyese të një kulture tjetër klasike
e nonklasike, por të vetëmjaftueshme.

Shpesh herë thelbi, përmbajtja krye-

sore e “epokës së re artistike” ka qenë iden-
tifikuar dhe identifikohet vetëm me prak-
tikat artistike të modernizmit, me preten-
dimin se vetëm brenda tij kanë qenë kri-
juar e përmblidhen vlerat kryesore artis-
tike e estetike të reja, novatore, zbulimet
dhe arritjet më të qëndrueshme e më të
çmuara të kulturës artistike të shek. XIX-
XX. Tashmë është provuar se kjo pikëpam-
je nuk është e saktë ngaqë e ngushton dhe
e deformon kuadrin e përgjithshëm të kësaj
epoke, që ka qenë shumë më kompleks.
Përveç varianteve të modernizmit, në këtë
epokë janë përfshirë edhe shumë drejtime,
shkolla e rryma të tjera, madje jo vetëm
realiste, të cilave nuk mund t’u mohohen
vlerat e shquara konsistente, të qën-
drueshme artistike, që i përkasin fondit të
artë të kulturës artistike botërore dhe që
s’mund të konfondohen me modernizmin.

Qysh në fillim të shek. XX, kur porsa
po nisnin betejat midis klasikës dhe non-
klasikës, B. Kroçe mendonte për sintezat
e përvojave të dy drejtimeve historike të
estetikës, shpallte nevojën e pasurimit të
përmbajtjes së estetikës klasike me përvo-
ja të reja, me qëllim që kjo disiplinë pro-
gresiste të mos e humbiste objektin e saj,
që të përballonte çfarëdo përpjekjeje për
të aktualizuar zhdukjen e objektit të saj,
për të sintetizuar të gjitha përvojat e
mundshme, që s’mund të parashiko-
heshin as me intuitë.

Para se të kishte përfunduar sqarimi i
kalimit nga modernizmi te posmodern-
izmi, në shkencën e estetikës u ngrit dis-
kutimi mbi proceset që janë në zhvillim
dhe që kanë të bëjnë me një përplasje mi-
dis estetikës klasike dhe përvojave së non-
klasikës, të transformuara drejt një krijim-
tarie e mendimi estetik, që është shkëpu-
tur ose që e konsideron veten një etapë
cilësisht të ndryshme jo vetëm nga non-
klasika moderniste, por edhe nga ajo post-
moderniste në kushtet e qytetërimit të
sotëm teknologjik informativo-dixhital.
Kalime nga një formacion ose epokë në
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një formacion ose epokë artistiko-estetike
cilësisht të ndryshme kanë ndodhur edhe
shumë herë të tjera, kur një epokë artis-
tike është zëvendësuar nga një epokë tjetër.
Por veçoria e kalimit në realizimin e tan-
ishëm e drejt një gjendjeje të pritme qën-
dron në karakterin edhe më të thellë, më
radikal të përmbajtjes së kthesës. Kjo
kthesë po ndodh pasi është tashmë e njo-
hur si praktikë e si teori nonklasike, pasi
janë njohur pak a shumë paradigmat, sin-
tagmat dhe drejtimet e saj dhe në rend të
ditës qëndron paradigma e re e post-kul-
turës, si të qenë e si estetikë. Tani janë duke
ndodhur ndryshime që prekin themelet e
estetikës, objektin, parametrat themelorë,
metodat e hulumtimeve edhe gjithë in-
strumentalin, me qëllim që arti të mbije-
tojë në paradigmën e re të qenies aktuale.
Gjithë përvoja e jokulturës së gjithë shek-
ullit nuk dëshmon për zhdukjen e este-
tikës, as vjetrimin e saj; ajo dhe arti s’kanë
pse të vdesin. Estetika ruan objektin e saj
specifik – estetikèn kudo, por ajo ndod-
het para zbulimesh të reja të mëdha, ngaqë
estetikja e ka zgjeruar hapësirën jetësore
që po mbulon qytetërimin bashkëkohor.
Objekti i estetikës nuk ka humbur gjatë
shek. XX, kur u zhvilluan procese kundër-
venëse nga nonklasika ndaj klasikës. Tani
janë mundësitë të mbijetojë e të konsoli-
dohet e përtërirë, porsa ka dalë nga bete-
jat e këtij shekulli dhe kur është çliruar
nga shumë dokrra teorike ekstravagante
antiestetike, që nxitnin përsendëzimin e
artit dhe themelet estetike të tij, kur tash-
më janë të qarta disfatat e ideve të ska-
jshme, mospërfillëse ndaj estetikës dhe
artit të mirëfilltë. Pas betejës me kohën,
është bërë një seleksionim i madh, që ka
sjellë edhe firo, edhe arritje, që ka hedhur
sajesa të dyshimta aestetike në koshin e
historisë, që ka ndarë shapin nga sheqeri
dhe që ka trashëguar pjesët klasike të drej-
timeve estetike të modernizmit e post-
modernizmit. Tashmë janë pastruar “hau-
ret e Avgjisë” të shek. XX.

Nga ndeshjet, shtrëngimet dhe dhim-
bjet e lindjes së të resë, edhe përvojat e
non-klasikës dëshmojnë se objekti i este-
tikës dhe arti iu përkasin universaleve qenë-
sore të ekzistencës dhe të kulturës njerë-
zore, se më fort kërcënohet ekzistenca e
njerëzimit sesa e artit, e estetikës, që në
betejat e mbijetesës së njerëzimit në filli-
met e qytetërimit të pritshëm të shek. XXI
e më tej. Ato janë një nga mjetet, një su-
pergjenerator i mbështetjes dhe zhvillim-
it të vlerave njerëzore në gjithë hapësirat e
ekzistencës së njerëzimit dhe e një qëndri-
mi njerëzor ndaj botës deri përtej tokë-
sore, planetare. Situata e qytetërimit të
sotëm e të pritëm do të zgjerojë hapësirat
e artit dhe estetikës. Përvojat e begata e të
pandalshme të eksperimenteve radikale në
gjithë sferat e kulturës, artit dhe diskursit
teorik e metodologjik të estetikës gjatë
gjithë shek. XX, pro ose kundër klasikës e
non-klasikës, krijojnë mundësinë për të
saktësuar shprehjen verbale të objektit
aktual të estetikës, në bazë të strategjive të
reja racionale dhe të krijimtarisë konkrete
të një shoqërie të hapur, që ndodhet në
një rrugë transformimesh e që nuk kry-
hen me porosi, me urdhër nga ata që
ngrenë tabu e mosbesim, që duan ring-
jallje vlerash “hyjnore”, “të përjetshme”,
“të patundshme”, jashtë lëvizjes e di-
namizmit të jetës, me absolutizimet e tyre
për ringjallje inkuizicionale, survejuese,
persekutuese, censuruese. Siç e pat shpre-
hur Shileri në veprën e tij monumentale
“Letra mbi edukimin estetik”, ne duhet
të shpresojmë në ardhjen e Aleancës së
Shenjtë të Bukurisë dhe Lirisë.

Edhe etapa e postmodernizmit nuk
pat qenë thjesht vetëm një varg aktesh
varrimi të artit, as një majë e panjohur
lavdërimesh në historinë e estetikës. Në
këtë etapë, nga fundi i shek. XX, u inte-
grua në estetikë një sistem i tërë parakate-
gorish, që nuk ekzistonin më parë, por u
bë një rivlerësim edhe i klasikës në kush-
tet e reja historike të fillimit të shekullit
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XXI, duke u kthyer edhe te disa fillesa të
para të kësaj historie, nga të cilat kanë qenë
larguar prej tyre nga vetë zhvillimet e reja
të klasikës, që, sipas nesh, hap shtigje për
një integrim të zgjeruar gjithëpërfshirës,
një integrim për gjithë llojet estetikisht të
vetëmjaftueshme të së kaluarës, për të ecur
drejt një estetike integrale dhe pluraliste, që
disa studiues e kanë quajtur edhe “neokla-
sicizëm”, që merr përsipër edhe akte ka-
tarsisi, spastrimi nga ca ide tejet radikale
aklasike të dekonstruktivizmit, poststruk-
turalizmit në drejtim të klasikës, duke re-
habilituar sidomos funksionet komunika-
tive të gjuhës, duke e zbehur e zbutur thel-
bin e saj preferencial e pasqyrues të shen-
jave të tij dhe duke rikthyer diçka nga e
shënuara, domethënë realiteti. Ky është
proces i kthimit drejt universaleve filozo-
fike klasike, që u eliminuan në etapën e
parë të posmodernizmit. Kjo s’do të thotë
se kemi një kthim të plotë te paradigma
klasike, por një orvatje për të shartuar dhe
për të gjetur nivele kontakti komunikimi
të estetikës postmoderniste me traditën
klasike, domethënë me kategoritë e së
madhërishmes, tragjikes, kanunit, stilit dhe
pjesërisht pa ato cilësi, në mungesë të të
cilave ndërgjegjja njerëzore e ndien veten
havadan. Sigurisht, në procesin e formimit
të estetikës postnonklasike shfrytëzohen
edhe dukuri të nonklasikës.

Pavarësisht nëse na pëlqen ose jo,
nonklasika moderne ka kryer disa korrek-
tiva në kategoritë e artit, që nuk mund të
mos përfillen. Njerëzimi është në pragun
e një të qeni tjetërsoj të përvojës estetike,
të ndërgjegjes estetike, të shkencës së este-
tikës së postnonklasikes. Problemet që lin-
din nga avancimi i përvojave nonklasike
të estetikës bashkëkohore, me të cilat
është e angazhuar fort e para së gjithash
estetika bashkëkohore, me sa duket për-
voja e re nonklasike e saj nuk shemb
themelet metateorike të estetikës, por
ngjall interesimin e saj për dukuri të pan-
johura, që sjellin përvoja raportesh të

reja empirike me realitetin, krijimtari es-
tetike dhe realitetesh virtuale.

Analiza objektive e zhvillimit të men-
dimit estetik dhe e praktikave artistike të
dy shekujve të fundit të çon drejt idesë së
sintetizimit të një estetike integrale, që do
të duhej të ishte një teori e hapur, e gjerë,
gjithëpërfshirëse, pluraliste e që të mbësh-
tetej në frymën antidogmatike, antinor-
mativiste, në frymën e dialektikës e të së
vërtetës. Pranimi i estetikës integrale plu-
raliste, si kurorëzim për pikënisje të mëte-
jshme estetikisht produktive të këtij zh-
villimi, nuk është një hipotezë e jona sub-
jektive dhe arbitrare, nuk është shteg drejt
një konceptimi eklektik të mendimit dhe
përvojave teorike artistike të larmishme e
të kundërta. Edhe në të kaluarën ka patur
estetë, që në vend të kundërvënieve të drej-
timeve e rrymave artistike, kanë parapëlqy-
er një konceptim të tyre të gjerë, të hapur
dhe integrues. Në një mënyrë më eksplic-
ite për një estetikë integrale ka qenë shpre-
hur esteti i mirënjohur franez Sh. Lalo,
aty nga mesi i shek. XX, kur njihej tashmë
karakteri heterogjen i strukturës së kulturës
artistike bashkëkohore. Lalo pranonte se
estetika e së ardhmes do të duhej të orien-
tohej nga parimi metodologjik i maksi-
mumit të unitetit në pajtim me maksi-
mumin e ndryshimit, i unitetit në larmi,
prandaj ai e quante të rëndësishme që
estetika integrale “duhet t’u bëjë apel
gjithë metodave të vlefshme, por për secilën
duhet të caktojë kufijtë e saktë”, që është
thirrje për shkencën e estetikës.

S’bën të pritet e të kërkohet nga este-
tika shkencore të japë atë që s’mundet;
është si puna e mjekësisë, që s’mund të
shpallë falimentimin e saj, ngaqë ka të
sëmurë e të shëndoshë që vdesin. Edhe
estetika s’është garancia e vetme për kr-
ijimin e veprave të frymëzuara e të përso-
sura, por ajo ka shumë në dorë të ecë vetë
për mbarë. Ky zë nuk është arbitrar, por
ka të bëjë me atë qëndrim që, pa e kuptu-
ar, formulohej brenda estetikës integrale
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shkencore, që pranonte nën emrin e ro-
mantizmit ose realizmit kritik krijimtari
me orientime shumë të ndryshme estetike,
ashtu siç u përsërit në shek. XX pranimi i
një baze të përbashkët metateorike të drej-
timeve të ndryshme dhe të kundërta bren-
da modernizmit ose neorealizmit, klasikës
e nonklasikës. Estetika nuk mund të qën-
drojë indiferente as ndaj jetës, as ndaj zh-
villimit të praktikave të larmishme este-

tikisht të vetëmjaftueshme të artit bash-
këkohor, që e favorizojnë edhe përparimin
e shkencës së estetikës. Do të vazhdojë të
aktualizohet ajo që pat parashikuar Hegeli:
“Unë jam i bindur, - shkruante ai, - se akti
më i lartë i arsyes, që pushton gjithë idetë, është
akt estetik dhe e vërteta dhe mirësia bashkohen
me shpërgënj amëtarie te bukuria. Filozofi, ash-
tu si poeti, duhet të zotërojë dhunti estetike.
Filozofia e frymës është filozofi estetike”.



Hyrje

Ky artikull synon të provojë lidhjen
midis orientalizmit dhe shumë prej ep-
isodeve erotike në tekstet e Kadaresë. Që
ta vërtetojmë hipotezën tonë, më parë
duhet të saktësojmë termat dhe kufijtë
e hulumtimit.

Një nga përdorimet që Eduard Said i
jep termit “orientalizëm” është “një stil i
të menduarit, i bazuar në dallimin on-
tologjik dhe epistemologjik midis ‘Orien-
tit’ dhe (në shumicën e rasteve) ‘Oksi-
dentit’” (Said, 1978: 2). Në shumicën
dërrmuese të rasteve të zbatimit të ori-
entalizmit kemi vendosjen përballë
njëra-tjetrës të dy botëve antagoniste,
ku Perëndimi ka gjithmonë pozitën më
të lartë dhe mishëron të mirën, shkël-
qimin, përparimin dhe të ardhmen,

ndërsa Orienti/Lindja të kundërtat e tyre:
të ligën, kalbëzimin, prapambetjen apo
prapakthesën. Saidi thotë se një ndarje e
tillë nuk është natyrore, por rrjedhojë e
sundimit kolonialist të shteteve europi-
ane. Një nga shembujt emblematikë që
sjell ai është Lordi Kromer, i cili me au-
toritetin e guvernatorit britanik të Egjip-
tit thoshte se “Orientali në përgjithësi
vepron, flet dhe mendon në një mënyrë
ekzaktësisht të kundërt me atë të europi-
anit” (cituar po aty: 39).

Variantin shqiptar të orientalizmit e
kemi përkufizuar si një ligjërim moderni-
zues të elitave politike dhe kulturore sh-
qiptare, që realitetin shqiptar e ndërtojnë
mbi dikotominë Perëndim-Lindje, duke
synuar largimin e Shqipërisë dhe sh-
qiptarëve prej Lindjes dhe afrimin e tyre
me Perëndimin (Sulstarova, 2007: 33).
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Sidomos intelektualët bashkëkohorë, në
kuadrin e përpjekjeve integruese të Sh-
qipërisë në Bashkimin Europian dhe
NATO, ligjërojnë mbi një Lindje transcen-
dentale, që e ka penguar afrimin e sh-
qiptarëve me Europën. P.sh. Ismail Kadare
në një intervistë thotë:

E vetmja gjë që më intereson është orientimi
i Shqipërisë, ankorimi i saj në Perëndim. Me
Lindjen Shqipëria është gjer në grykë... Lind-
ja për shqiptarët është më e keqe se për po-
lakët, më e keqe se për çekët, hungarezët, sepse
Lindja për Shqipërinë është gjithmonë Lindja
sovjetike, kineze, Lindja otomane... E thënë
ndryshe, Lindja është një fatkeqësi, një my-
nxyrë. Gjatë gjithë kohës kultura shqiptare,
aspirata shqiptare rreket t’i shkëpusë lidhjet
me Lindjen (Kadare, 1999: 195-6).

Orientalizmi është produktiv, në kup-
timin që prodhon realitete, ide, krijime
letrare. Në librin Arratisje nga Lindja (Sul-
starova, 2007 [2006]) kemi folur gjatë
për rolin e orientalizmit në krijimet e iden-
titeteve moderne shqiptare dhe brenda
këtij kuadri kemi hulumtuar edhe krijim-
tarinë e Kadaresë. Këtu do të përqendro-
hemi në shtratin konceptual që luan ndar-
ja Perëndim-Lindje në krijimin e episodeve
erotike në tekstet e Kadaresë dhe efektet
që përcillen përmes tyre. Sikurse nuk
mund të pretendojmë se orientalizmi ësh-
të kushtëzuesi i vetëm ideor te Kadareja,
po ashtu nuk përpiqemi të argumentojmë
se ai është çelësi i vetëm i zbërthimit të
kuptimit të episodeve erotike në tekstet e
Kadaresë. Studimi i kritikut Tefik Çaushi
(2004) paraqet larminë e tematikës së
dashurisë dhe seksit te Kadareja, që nuk
mund të përmblidhet brenda caqeve të
hulumtimit tonë. Synimi i këtij të fundit
është modest: në vazhdën e shtjellimit të
orientalizmit të Kadaresë (Sulstarova,
2007), argumentojmë se në krijimin e
episodeve erotike të personazheve “orien-
talë”, Kadareja ka ndjekur klishe oriental-

iste dhe se kumtet që përcillen me anë të
këtyre episodeve përforcojnë dhe natyrali-
zojnë vijën ndarëse midis “Perëndimit” dhe
“Lindjes” apo europianëve dhe aziatikëve.

Marrëdhëniet seksuale të njeriut
gjithmonë janë të lidhura me një varg
ndjesish, përfytyrimesh, idesh, kuptimesh,
lidhjesh shoqërore, rolesh, identitetesh etj.
Kështu, është shkruar shumë mbi mar-
rëdhëniet e ndërlikuara të seksit me push-
tetin, të shprehura në marrëdhëniet midis
gjinive, individëve apo në familje, grupe
shoqërore, institucione, politike apo mar-
rëdhënie ndërkombëtare. Edhe letërsia si
zhanër, qysh në fillimet e saj, me Epin e
Gilgameshit apo Iliadën, e ka lidhur erosin
me pushtetin. Shpeshherë marrëdhëniet
seksuale midis subjekteve përfaqësojnë
marrëdhënie midis grupeve të ndryshme,
siç janë për shembull kombet. Kadareja
nuk përbën përjashtim në këtë drejtim.
Erosi luan rol të rëndësishëm në shtjelli-
met e tematikave, aq sa në shumë prej tek-
steve kadareiane erosi është “guri i themelit
të tyre, cementi që ngjiz gjithë strukturën
e veprës. Është, si të thuash, një kon me
kokë poshtë, ku maja e tij është fetusi që
pjell dhe mban mbi vete një univers të
tërë” (Çaushi, 2004: 13). P.sh. te romani
Gjenerali i ushtrisë së vdekur tragjizmi i
skenës së plakës Nicë dhe i tërë romanit e
ka fillesën te përdhunimi i vajzës së saj nga
Koloneli Z gjatë Luftës së Dytë Botërore.
Ky akt lëshoi një zinxhir ngjarjesh: e bija
e Nicës vetëvritet, Nica vret Kolonelin,
gjenerali kërkon pas 20 vjetësh eshtrat e
humbura të Kolonelit, mision ky që e vë
përballë me Nicën (po aty: 14-5). Për të
sjellë një shembull tjetër, te romani Viti i
mbrapshtë, prostituta Sara Stringa gjendej
në qendër të diplomacisë së përfaqësuesve
të Fuqive të Mëdha në Shqipërinë e princ
Vidit dhe kjo rrethanë përgjithësohet:

Gruaja ishte gjithmonë aty, nëpër shtatin e
saj kalonte tërë politika e shtetit, tërë pasio-
net, ligjet, spicat, traktatet dhe tronditjet e
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mëdha. Nëpër trupin e saj, bashkë me
rënkimin e dashurisë, kalonin tërë politi-
kanët, ambasadorët, ligjvënësit, skeptërm-
bajtësit, duke nisur nga mbreti vetë, te
opozita e gjer të mbretvrasësi i mundshëm
(Kadare, 2003a: 94).

Argumenti i artikullit tonë zhvillo-
het në disa pjesë. Pjesa e parë flet për ndar-
jen që orientalizmi i ka bërë erosit, duke
krijuar “erosin oriental” si të kundërt nga
ai europian/perëndimor dhe në pjesët e
tjera hulumtojmë shfaqjet e orientalizmit
në erosin kadareian, sipas këtyre tema-
tikave: erosi si mjet i arritjes së Perën-
dimit, gratë shqiptare përballë despo-
tizmit oriental, homoseksualiteti i per-
sonazheve negativë orientalë dhe në
fund vendi i pedofilisë homoseksuale në
shtjellimet e Kadaresë mbi identitetin
europian të shqiptarëve.

Erosi tjetër

Orienti, në përfytyrimet moderne
evropiane, shpesh është një vend ekzotik,
ku, veç të tjerash, mund të gjendet një lloj
seksualiteti ndryshe nga ai i Europës
(Said, 1978: 190). Tri temat të lidhura
me erosin, që mbizotërojnë në përshk-
rimet e Orientit, janë haremi, velloja dhe
homoseksualiteti, sepse të tria shihen si të
papajtueshme me normat europiane/
perëndimore të sjelljes seksuale.

Haremi përfaqëson antitezën e
gjithçkaje që Perëndimi beson për seksin.
Ai ndërlidh dy tema të rëndësishme për
karakterizimin e Orientit: sensualitetin
dhe sundimin despotik. Duke folur për
përshkrimet e turqve në Europë, Ber-
nard Ljuis thotë:

Midis të metave dhe veseve që u atribuo-
heshin turqve, dy tema mbizotëruan:
pushteti arbitrar dhe epshi i shfrenuar. Kaq
universale ishin këto tema dhe kaq të
spikatura termat me të cilat paraqiteshin

ato, si në letërsi ashtu edhe në art, sa dety-
rohemi ta kërkojmë shpjegimin e tyre më
tepër në psikikën europiane sesa atë turke
(Lewis, 2007: 107).

Nëpër përshkrime udhëtimi apo tek-
ste të trilluara (romane, poema, filma etj.),
hasim në personazhin despotik e mizor të
sheikut, pashait apo sulltanit, në haremin
e të cilit numri i grave është në përpjesëtim
me shkallën e pushtetit. Kështu, për Ali
Pashë Tepelenën, udhëtarët dhe jetëshk-
ruesit europianë thoshin se mbante në
harem pesë a gjashtëqind gra vetëm e
vetëm për të shfaqur fuqinë e tij si sun-
dimtar, sepse shijet e tij seksuale anonin
nga homoseksualiteti (Fleming, 2003:
196). Sikurse myslimanëve të paktë që
udhëtonin në Europë u bënte përshtypje
ajo që e quanin liri e tepruar e grave, po
ashtu edhe udhëtarët perëndimorë në
Orient kishin një kureshtje të papërmbaj-
tur për atë që ndodhte brenda haremeve
(Lewis, 2007: 109). Në të vërtetë, shumë
pak europianë janë lejuar të vizitojnë mje-
diset e brendshme të haremeve, çka u ka
dhënë flatra fantazive nga më të larmish-
met. Më i nuancuar përshkruhej haremi
prej vizitoreve perëndimore femra të
epokës viktoriane, që kishin mundësi të
vizitonin pjesët e brendshme të hare-
meve, duke dhënë një panoramë më të
nuancuar të jetës së grave, përkundër
klishesë së pushtetit despotik të burrave
orientalë mbi gratë e pafuqishme dhe
të nënshtruara. Ato e përshkruanin
haremin si njësi ekonomike dhe ripro-
dhimi, që kishte aspektet e tij private
dhe publike. Me përjashtim të grave të
haremeve të elitave, gratë myslimane
gëzonin lirinë e daljes nga shtëpia dhe
ato kishin një autoritet të rëndësishëm
brenda shtëpisë. Haremi ishte një vend
i komunikimit shoqëror të grave të
moshave dhe shtresave të ndryshme, si
nga ana horizontale, po ashtu dhe ver-
tikale (Warzeski, 2002: 310-11).
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Në fundshekullin XIX, shumica e fo-
tografive dhe e pikturave që paraqisnin
haremet ishin realizuar në studiot e Pa-
risit, të pajisura me objekte “orientale”,
si sixhade, shpata, divane etj. Kur një
fotograf britanik në vitet para Luftës së
Parë Botërore i dërgoi një gazete lond-
ineze një fotografi  të shkrepur në
brendësi të një haremi që i ngjante një
sal loni europian, fotografia nuk u
botua, me justifikimin se “publiku bri-
tanik nuk do ta pranonte këtë si fo-
tografi të një haremi turk” (cituar nga
MacMaster & Lewis, 1998: 125). Me
zhvillimin e kinematografisë, një temë
e parapëlqyer e filmave u bë heroi euro-
pian që futej vjedhurazi në harem për
të shpëtuar ndonjë princeshë të bukur
europiane a orientale që mbahej e
robëruar nga sheiku mizor. Këta filmat
zakonisht xhiroheshin në studiot e Eu-
ropës apo të SHBA-ve dhe jo në vendet
e Lindjes së Mesme (po aty: 123-4; Ali,
2003: 78). Pra, krijimet artistike të
haremit më shumë flasin për përfyty-
rimet perëndimore për Orientin sesa për
vetë haremet. Gratë gjysmë apo krejt të
zhveshura orientale ndryshonin nga
nudot e mitologjisë, sepse të parat para-
qiteshin me nota realiste dhe ishin të
destinuara për konsumin e publikut
borgjez. Ato gjithashtu, ishin njëherazi
ekzotike dhe përshtatur idealit europi-
an të bukurisë: me lëkurë të zbehtë, sy
me ngjyra të çelura dhe flokë biondë apo
ngjyrë lajthi. Ndërsa mashkulli oriental
negativ pranë tyre (p.sh. pashai apo eu-
nuku) në piktura paraqitej me ngjyra të
errëta deri në krejt i zi (Ali, po aty).

Feministet në Europën Perëndi-
more, qysh në fillimet e shek. XVIII, e
krahasonin pozitën e nënshtruar të grave
europiane me pozitën e grave në sho-
qëritë orientale, me qëllim që të ndiko-
nin më efektivisht te publiku dhe këtu
simbolika e haremit zinte vendin krye-
sor. Patriarkati përngjasohej me sundi-

min e sulltanit apo despotit oriental dhe
projekti i emancipimit të gruas nga sun-
dimi i burrit konceptohej si spastrim i
kulturës perëndimore nga mbetjet e
kulturës lindore (Zonana, 1993: 594).
Në gjuhët perëndimore, haremi thirrej
shpeshherë seraglio, që vinte nga saraj,
që në turqisht, persisht (dhe shqip) ka
kuptimin e ndërtesës a banesës, kurse në
gjuhët perëndimore seraglio fitoi kup-
time të reja, duke shënuar vetëm pjesën
e banesës ku rrinin gratë, po ashtu edhe
një kafaz ku mbaheshin kafshët e egra
(po aty: 600; Lewis, 2007: 109). Kurse
në Anglinë e mesit të shek. XIX, haremi
fitoi kuptimin e shtëpisë publike (Warz-
eski, 2002: 310).

Në krijimtarinë perëndimore, nën-
shtrimi i gruas orientale ndaj pushtetit
të burrit është një ndër klishetë mbi-
zotëruese. Tipike është p.sh. opera Ma-
dame Butterfly e Puçinit. Personazhi i
Pinkertonit përfaqëson burrin e bardhë
dhe aventurier, për të cilin martesa me
një grua orientale nuk mund të jetë po
aq e vërtetë dhe e ligjshme si më një
grua perëndimore. Ndërsa e kundërta
vlen për Baterflain, e cila, si orientale,
është e dhënë deri në sakrificë pas rolit
të saj si bashkëshorte e devotshme dhe
ruajtëse e vatrës familjare dhe e nderit
vetjak. Në këtë kuptim, fundi tragjik i
lidhje së tyre është i parathënë: “Perën-
dimi fiton mbi Lindjen, Burri mbi Gru-
an, Burri i Bardhë mbi Gruan Aziatike”
(Kondo, 1990: 10). Më kot përpiqet
Batërflai të mjegullojë kufirin ndarës duke
u hequr si amerikane. Ajo refuzohet si nga
bashkësia e saj, po ashtu edhe nga bash-
këshorti. E mbetur e vetme, ajo sakrifiko-
het në heshtje për dashurinë e saj, me
mënyrën stereotipike japoneze.

Edhe velloja në përfaqësimet perën-
dimore të Orientit është tregues i ndarjes
së rreptë gjinore në shoqëritë orientale dhe
simbol i inferioritetit të grave. Njëkohë-
sisht velloja është pjesë e pandarë e ekzo-
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tikës orientale dhe e tërheqjes që femra
orientale ushtron në përfytyrimet mash-
kullore me anë të ftesës për të zbuluar
identitetit e saj. Përdorimi i saj është poli-
tizuar gjatë kolonializmit dhe paskolo-
nializmit. Regjimet koloniale europiane
dhe më pas ato laike arabe dhe turke u
kërkonin grave që, në emër të lirisë,
emancipimit dhe përparimit, të hiqnin
dorë nga mbajtja e vellos. Këtu vepro-
hej me standarde të dyfishta, sikurse ësh-
të rasti i guvernatorit britanik të Egjip-
tit, Lordit Kromer, i cili, ndërsa ishte
për heqjen e vellos për shkak se e per-
ceptonte si barbare, njëkohësisht ishte
kundër të drejtës së votës për gratë e
Britanisë (po aty: 309).

Megjithëse Orienti paraqitet si ven-
di ku gratë trajtohen në mënyrë despo-
tike, ai njëkohësisht tregohet si vendi
libertin ku homoseksualizmi praktiko-
het lirshëm. Disa orientalistë, si p.sh.
Riçard Bërton, përveçse vëzhgonin që
normat shoqërore ndaj homoseksual-
izmit ishin më të buta, shkonin aq larg
sa ta quanin atë si ves që i përkiste vetëm
Orientit dhe që evropianët, si rregull,
ishin të paaftë ta praktikonin (Boone,
1995: 91). Homoerotizmi u bë pjesë
përbërëse e përshkrimeve të Orientit dhe
përfshihej nën tematikën më të gjerë të
shthurjes apo natyrës epshore të orien-
talëve. Vizitorët në oborrin e Ali Pashës
përmendin zakonet homoseksuale të
klasës së luftëtarëve shqiptarë në
përgjithësi dhe të Ali Pashës në veçanti
(Fleming, 2003: 183, 196-7). Që për-
para udhëtimeve të Bajronit, Orienti
ishte kthyer në vend pelegrinazhi për
shumë europianë homoseksualë të
tërhequr nga premtimi për libertinizmin
seksual që nuk e gjenin në vendet e tyre.
Në fillimet e shek. XX, në Algjerinë
franceze e Marokun nën sovranitetin e
dyfishtë franko-spanjoll, u zhvillua një
turizëm i vërtetë homoerotik, ku perën-
dimorët shkonin në kërkim të kënaqë-

sive që ofronin djemtë e rinj vendas në
këmbim të parave. Qyteti i Tangerit në
bregun maroken u kthye në vend dëfri-
mi për shkrimtarë e artistë homoseksu-
alë, si Andre Gide, Oskar Uajlld apo
Xho Orton, që kërkonin t’i shpëtonin
trysnisë ligjore e shoqërore në Perëndim,
ku homoseksualiteti shihej si sëmundje
apo krim. Edhe në marrëdhëniet ho-
moseksuale, ruhet vija ndarëse Perën-
dim-Lindje. Kjo vihet re p.sh. në ditar-
in e Xho Ortonit, i cili shënonte me
përpikëri të gjitha marrëdhëniet e tij me
adoleshentë 15-vjeçarë arabë. Rrëfimet
e tij në vetën e parë për partnerët seksu-
alë karakterizohen nga ndërthurja e sipë-
ranisë fallocentrike me atë racore të nje-
riut të bardhë. Zotërimi kolonial
ndërthuret me zotërimin seksual.

Bashkë me zhanret e letërsisë euro-
piano-perëndimore, letërsia moderne
shqiptare përvetësoi edhe shume prej
klisheve të tilla mbi Orientin dhe i për-
dori për trajtimin e problematikave ko-
mbëtare e shoqërore shqiptare. Orien-
tal izmi shqiptar drejtohej kundër
turqve, trashëgimisë kulturore “orien-
tale” të kohës osmane, si dhe klasave të
bejlerëve dhe klerit mysliman, ngaqë të
gjithë këta shiheshin si pengesa në
rrugën e pavarësimit dhe modernizimit
të Shqipërisë. P.sh., në njërin nga kr-
ij imet emblematike të letërsisë sh-
qiptare, tregimi “Vjeshta e Xheladin
beut” me autor Mitrush Kutelin (1989),
gjejmë të ndërthurura temën e despo-
tizmit oriental të beut shqiptar me sek-
sualitetin e tij pervers: epshin e pan-
gopur, tradhtinë bashkëshortore,
përdhunimin, homoseksualitetin, ped-
ofilinë, deri në incestin. Beu shqiptar
paraqitet në këtë tregim si një pjellë e
botës së errët orientale të Perandorisë
Osmane. Mizoria, grykësia, epshet e tij
i sjellin vuajtje të mëdha vegjëlisë. Veset
e tij, mbi të gjitha perversitetet seksu-
ale, janë boshti i konfliktualitetit të
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tregimit si edhe zgjidhja e tij: “kompleksi
i Xheladin beut janë gratë dhe gratë për-
fundimisht do ta mundin atë duke e
shpënë në çmenduri” (Hamiti, 2000: 130;
shih edhe Sulstarova, 2007: 96-114).

Arritja e Perëndimit nëpërmjet erosit

Orientalizmin e Kadaresë e kemi anal-
izuar më parë (Sulstarova, 2007 [2006])
të ndarë në dy periudha - komunizmi dhe
koha bashkëkohore paskomuniste - por
këtu, për hir të argumentit, krijimtarinë e
tij do ta trajtojmë të pandarë. Dikotomia
e madhe që ndeshet në tekstet e tij midis
Europës/Perëndimit dhe Azisë/Lindjes,
luan rol edhe në një pjesë të mirë të skenave
erotike, madje në disa raste dikotomia dhe
pozicionimi i subjektit shqiptar ndaj saj
trajtohet me anë të erosit. Kështu, në ro-
manin Hija, të shkruar në mesin e viteve
1980 dhe të botuar në shqip më 2003,
dëshira e shqiptarëve për t’u lidhur me
Perëndimin përqendrohet te përpjekjet e
një kineasti të dështuar për të kryer mar-
rëdhënie seksuale me gra franceze gjatë
udhëtimeve të tij të herëpashershme në
Paris. Shokët e kineastit presin që pas viz-
itave të tij në Paris, ai t’u tregojë hollësitë
e marrëdhënieve me femrat perëndimore:

Ndihej se nuk kënaqeshin më me histori ven-
dase. Donin patjetër një perëndimore. Një
parisiane. Kjo fjalë ishte e magjishme dhe ata
për asgjë në botë s’do të hiqnin dorë prej saj.
Prisnin. E quanin se ishte e drejta e tyre të ma
kërkonin këtë, meqenëse unë udhëtoja jash-
të e ata jo (Kadare, 2003b: 22).

Shokëve do t’u duhej të prisnin gjatë,
sepse kineasti, kur ndodhet në Paris, e ka
tmerrësisht të vështirë të kryejë një akt të
plotë seksual: “një flirt në Perëndim s’më
dukej as i rrezikshëm e aq më pak i pam-
undur. Ai më ngjante para së gjithash i
panatyrshëm” (po aty: 26). Erosi në Paris
pleksej me gjendjen politike të Shqipërisë,

me pamundësinë e marrëdhënieve nor-
male të shqiptarëve me botën jashtë ku-
firit shtetëror. Perëndimi dhe Shqipëria
shoqërohen me metaforën e fuqishme të
jetës dhe vdekjes, përderisa kineasti ndi-
het më i gjallë kur ndodhet në Francë dhe
energjitë jetësore i ulen kur kthehet në
Shqipëri (Morgan, 2008: 419). Po kësh-
tu ngrica e totalitarizmit te kineasti shfaqet
si ngrirje e trupit të tij gjatë aktit seksual.
Megjithatë, kryerjen me domosdo të sek-
sit me një grua perëndimore ai e ndien si
një detyrim ndaj të gjithë atyre të rinjve
që mbetën të vrarë duke tentuar të kalo-
nin kufirin shqiptar:

Ata janë ende aty, te zallishtja, thirra me vete.
Klithma brenda kokës sime buçiste
tmerrshëm, ngaqë s’dilte dot jashtë. Janë aty,
më kupton, të shtrirë rresht... S’kanë gjak në
eshtra, palca u ka ngrirë... Dhe në çastet e
fundit, kur shpirti u rrokullisej në greminë,
mbi të gjitha keqardhjet e tjera ishte me sig-
uri edhe brenga qe s’arritën dot të bënin
dashuri me një vajzë të këtejme... Më kupton
tani, ata u vranë, veç të tjerash, ngaqë donin
të mbërrinin tek ty... Dhe në qoftë se nuk i
çoja dot trupat e tyre, së paku palcën e tyre
mund ta ngrija, për ta kaluar këndej, unë ko-
rrieri i saj, më kupton? (Kadare, 2003b: 202;
kursivi në origjinal).

Në një paralelizëm me baladën e Kon-
standinit dhe Doruntinës, shkuarja e kin-
eastit në Paris paraqitet si një ngjallje e të
vdekurit. Po kështu, edhe marrëdhëniet e
tij seksuale me gra perëndimore fillojë të
“shkrihen” pas çdo rasti, deri sa në fund ai
ia del të plotësojë aktin seksual. Në mar-
rëdhënien e parë ai nuk arrin ereksion, në
të dytën arrin ereksionin dhe depërtimin,
por jo ejakulimin, të cilin e arrin në mar-
rëdhënien e tretë (Çaushi, 2004: 112).
Mirëpo pas dashurisë me Silvenën, që në
tekst nënkuptohet se është me origjinë të
largët shqiptare, një Doruntinë e humbur
në Perëndim (Morgan, 2008: 413), atij i
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duket sikur kishte thyer tabunë më të
moçme dhe më të ashpër të njerëzimit:
“Me motrën time kisha fjetur” (Kadare,
2003b: 233), sërish duke aluduar për
dashurinë e Konstandinit për Doruntinën,
sipas interpretimit që i bën Kadareja bal-
adës në romanin Kush e solli Doruntinën.
Shqipëria dhe Perëndimi janë vëlla e motër.
E privuar nga kontaktet normale me Perën-
dimin, dashuria e Shqipërisë është kaq e
fuqishme, incestuoze. Prandaj kineasti
edhe e dëshiron Silvenën si grua, por edhe
e do si motrën e tij. Mirëpo, megjithëse ai
e përjeton aktin seksual me Silvenën si një
krim, akti duhet parë njëkohësisht edhe si
një akt krijimi, sepse, sipas mitologjive të
feve abrahamike, popullimi i rruzullit er-
dhi si pasojë e martesës me njëri-tjetrin të
fëmijëve të Adamit dhe Evës. Europa është
për shqiptarët si e afërt dhe e tyrja, po kaq
e largët dhe e lakmueshme. Drama
shpirtërore e kineastit në marrëdhëniet
me gratë parisiane kontraston thellësisht
me lehtësinë e lidhjeve erotike që kin-
easti ka me vajza shqiptare apo ka patur
me vajza lindore dikur kur ishte student
në Bashkimin Sovjetik.

Gruaja shqiptare përballë dhunës
orientale

Përdorim të gjerë në tekstet e Kadaresë
ka erosi për të karakterizuar marrëdhëniet
e shqiptarëve me turqit apo popujt e
Lindjes në përgjithësi. Përpara pushtimit
turk, erosi midis shqiptarëve dhe orien-
talëve duket i panatyrshme. Te romani
Ura me tri harqe, princi i Gjikëve refuzon
t’ia japë vajzën e tij si nuse djalit të pa-
shait osman të krahinës kufitare. Murgu
Gjon, si kronikan i ngjarjes, këtë propo-
zim për martesë e quan të çuditshëm,
sepse ai “nuk vinte nga dukët, baronët,
apo princat shqiptarë ose europianë, siç
kishte ndodhur shpesh, por nga një
drejtim prej nga nuk kishin ardhur asn-
jëherë as krushq, as dasmorë, nga shteti

turk” (Kadare, 1981[VIII]: 130). Duke
vendosur “shqiptarë ose europianë”, Sh-
qipëria paraqitet si pjesë e natyrshme e
Europës; “siç kishte ndodhur shpesh”
shënon një marrëdhënie të vazhdueshme
dhe normale, që është në antitezë me “as-
njëherë”. Nga drejtimi i Lindjes, ku shtri-
het shteti osman, nuk kishin ardhur asn-
jëherë për shqiptarët dasmorë e krushq,
që do të thotë gëzime, lidhje gjaku e lidhje
politike; përkundrazi, vinin vetëm të kë-
qija. Prandaj, prej propozimit të tyre për
dasmë, krushqi dhe lidhje politike ka pat-
jetër pabesi djallëzore (shih edhe Sul-
starova, 2007: 136). Osmanët ndry-
shojnë taktikë pas pushtimit të vendit:
në një tekst tjetër të Kadaresë lexojmë se
ata kishin emëruar një nëpunës me detyrën
e prishjes së martesave të shqiptarëve, në
mënyrë që këta të mos shtoheshin në
numër (Çaushi, 2004: 103).

Sjellja e burrave orientalë me gratë
shfaqet me tërë ashpërsinë e tij në kampin
e rrethuesve turq të kështjellës shqiptare.
Ushtarët përdhunojnë shtazërisht robin-
jat shqiptare që u bien në dorë. Aq të për-
malluar janë ata për gratë shqiptare sa, në
një rast, njëri ka pranuar të kryejë mar-
rëdhënie homoseksuale me ushtarë të tjerë
që të sigurojë paratë e mjaftueshme për të
blerë një robinjë (Kadare, 1981[IV]: 92).
Edhe në haremin e kryekomandantit Tur-
sun pasha gratë ndjehen të shfrytëzuara si
mos më keq. Kjo dëshmohet nga njëra prej
tyre, e cila ka ëndrrën e saj më të madhe të
kuvendojë me një burrë për orë të tëra dhe
jo vetëm të bëjë seks me të. Hera e vetme
që kishte biseduar me Tursun pashain,
kishte qenë pyetja e tij se si ia bënte aktin
seksual burri që kishte patur më parë dhe
që ia kishte shitur Tursun pashait. Mania
e pashait për t’i zotëruar plotësisht gratë e
veta, e bën që të jetë xheloz për burrat që
ato mund të kishin patur më parë. Intere-
simi i tij për to shkon deri te kënaqja e
epsheve të tij anormale: ai e ka shkëputur
një nga gratë e tij nga fëmija e saj dhe e ka
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marrë më vete në fushim vetëm e vetëm
sepse i pëlqen që gjatë seksit të spërkatet
me qumështin e gjinjve të saj. Të pa-
kënaqura dhe të dhunuara fizikisht e mor-
alisht, disa nga gratë gjejnë ngushëllim në
marrëdhëniet homoseksuale me njëra-
tjetrën (po aty: 130). Humbja në luftë e
pashait dhe vetëvrasja e tij pasohen edhe
nga dështimi i barrës së njërës prej grave
të haremit të tij gjatë rrugës së kthimit
(po aty: 242). Gratë ndjehen pa zot pa
pashanë dhe e dinë se kanë për t’u shi-
tur sërish me të mbërritur në shtëpi. I
tillë është fati i gruas në Orient.

Në kontrast me gratë e nënshtruara
të haremit, gratë shqiptare shfaqen me tërë
hijeshinë dhe krenarinë e tyre krahas bur-
rave në bedenat e kështjellës. Barazia e tyre
me burrat ngjall urrejtje në kampin turk.
Nëse këta e fitojnë luftën, fati i grave sh-
qiptare parathuhet në fjalimin që një sheh
u mban ushtarëve para betejës:

Grave dhe vajzave të tyre do t’iu heqim vesh-
jet e bardha e të paturpshme dhe t’u veshim
rrobën e zezë e fisnike, të bekuar nga feja. Ne
do t’ua mbulojmë me perçe fytyrat dhe sytë
e tyre dinakë, me të cilat ato, gjer tani shiko-
hen lirisht me meshkujt. Ne do të bëjmë që
ato të harrojnë tërbimin e dashurisë dhe të
martohen me meshkujt sipas ligjeve të shen-
jta të sheriatit. Ne do të bëjmë që ato të
ulin kokat e tyre rebele nën pushtetin e
burrit, ashtu siç thotë Kurani i shenjtë (po
aty: 49-50; nënvizimi ynë).

Sipas kundërvënies shqiptarë-turq
përvijohen dy zinxhirë antagonistë shën-
juesish: e bardhë - paturp - liri - sy -
dashuri dhe e zezë - fe - sheriat - patri-
arkat - perçe. Turqit nuk duan më pak
sesa mbytjen e dashurisë midis sh-
qiptarëve dhe zëvendësimin e saj me
patriarkatin. Dashuria është e barabartë
me barazinë gjinore dhe lirinë, ndërsa
ata duan që të sanksionojnë te shqiptarët
kulturën e tyre të bazuar te sheriati, që

për gratë do të thotë nënshtrim pa kush-
te ndaj burrit dhe robëri e perçes.

Mirëpo orientalët jo vetëm që nuk
arrijnë të shuajnë “tërbimin e dashurisë”
te gratë shqiptare, por tërbohen vetë prej
saj. Kështu e pëson Haxhi Mileti, person-
azhi i tregimit “Sjellësi i fatkeqësisë”. Ai,
si pjesë të punës së tij të korrierit, trans-
porton gjysmë milionë ferexhe nga qen-
dra e Perandorisë Osmane për të mbuluar
gratë e Ballkanit, kuptohet midis tyre edhe
shqiptaret. Kjo atij i duket gjëja më nor-
male, madje në fillim të misionit ai ishte
habitur kur kishte mësuar se paska në botë
gra të zbuluara. Gjatë rrugës, në një burim,
ai has në gra ballkanike dhe aty pëson një
shndërrim të plotë. Ai s’e kishte njohur
më parë dashurinë, megjithëse ishte i mar-
tuar e me fëmijë. Në atë burim ku pi ujë
prej bucelave të grave me kokë, llërë, pul-
pa të zbuluara, e mbi të gjitha me sy që e
vështrojnë lirisht, ai për herë të parë nd-
jen dashurinë, e aq shumë “tërbohet” prej
saj, saqë rebelohet ndaj urdhrit sulltanor
për mbulimin e këtyre grave, duke e paguar
me kokën e tij. Në sfond të tregimit dal-
lojmë sërish ndarjen midis dy botëve,
njërës të afërt me ne dhe sipërore ndaj
asaj tjetrës, botës orientale, ku gjithçka
është e kundërt dhe e urrejtshme ndaj
botës sonë shqiptare, ballkanike e eu-
ropiane. Ferexheja jepet si pjesë e kul-
turës orientale, simbol i robërisë së grave
dhe ndalimit të dashurisë.

Atë që Azia nuk e arriti dot për 500
vjet me osmanët, tenton sërish ta reali-
zojë në shek. XX me kinezët. Synimi mad-
hor i Mao Ce Dunit dhe i gruas së tij,
Çian Çinit, nuk është tjetër veç mbytja e
dashurisë, zhveshja e çifteve prej kësaj
ndjenje dhe kufizimi i tyre vetëm te mar-
rëdhënia seksuale. Ky është një sulm
kundër qytetërimit evropian, sepse “ishte
Rilindja Europiane ajo që e kishte fuqi-
zuar këtë sëmundje [dashurinë], duke e
kthyer në epideminë më të përhapur të
njerëzimit” (Kadare, 1988: 129). Prandaj



 51Studime Sociale  Vëll. 3  Nr. 1

Maoja dhe Çian Çini duan të çgrarizojnë
gratë e këtij kontinenti. Kjo manovër
do të nisë nga gratë shqiptare, për sh-
kak të marrëdhënieve të ngushta që kanë
të dy vendet në kuadër të kampit ko-
munist: “gratë shqiptare do të jenë të
parat që do të çgrarizohen në kontinent.
Me ç’kam dëgjuar, islami u hodhi ferex-
henë për pesëqind vjet, megjithatë shpë-
tuan prej saj. Po ne jemi më të fortë se
islami” (po aty: 130-1).

Për parantezë, as akti seksual nuk i
shpëton zellit të kinezëve për çrrënjosjen
e çdo ndikimi perëndimor në vend.
Çzhani, shefi i sigurimit të një province
të Kinës, vendos një aparat përgjimi në
shtëpinë e sekretarit të partisë dhe pasi
dëgjon pasthirrma gjatë aktit seksual, del
në përfundimin se “ky çift bashkëshort-
ësh edhe në marrëdhëniet e tyre fizike
imitojnë Perëndimin... kanë marrë rrugën
kapitaliste” (po aty: 354).

Dhuna orientale mbi gruan shqiptare
ndeshet edhe te romani Lëkura e daulles
(Dasma). Mbeturina të një kohe të shkuar
në Shqipërinë socialiste, disa dervishë gën-
jejnë dhe tentojnë të përdhunojnë një va-
jzë që kishte shkuar në teqenë e tyre, me
qëllim që ata, me anë të magjisë, ta ndih-
monin të bënte për vete një djalë që nuk
iu përgjigjej ndjenjave të saj. Nga rrëfimi
i saj i pas disa viteve më vonë, mësojmë se
ajo i kishte qëndruar sulmit të tyre:

Pastaj qëndrova shumë kohë si e vdekur mbi
qilimin e vjetër [të teqesë], duke ngulur sytë
mbi kubenë e zbukuruar me shkrime arabisht
dhe mendoja sesi rashë papritur në Mesjetë
dhe si kjo kube do të rëndonte për shumë
kohë mbi ndërgjegjen time (Kadare,
1981[VIII]: 288-9).

Futja e vajzës së re në teqenë me qilim
të vjetër dhe me kube të zbukuruar me
shkrime fetare në gjuhën arabe, interpre-
tohet si një kalim kohor së prapthi nga e
reja në të vjetrën, nga moderniteti në

Mesjetë. Sulmi seksual i dervishëve mbi
vajzën e re tregon imoralitetin e klerit,
fytyrën e vërtetë e të dhunshme të fesë dhe
është simbol i orvatjes së botës së vjetër
për të molepsur të renë. Orvatja
përdhunuese e dervishëve dështon, gjë që
tregon impotencën e së vjetrës për të
ngadhënjyer mbi të renë.

Homoseksualiteti i orientalëve

“Edhe pa e thënë ne, lexuesi e ka dik-
tuar se pederastinë shkrimtari e lidh me
personazhe negative, njerëz të ndytë e per-
versë”, thotë Çaushi (2004: 216) gjatë
përshkrimit të skenave homoseksuale në
tekstet e Kadaresë. Veçanërisht homosek-
sualitetin Kadareja e paraqet si pjesë të
botës osmane apo të ndikimit të kësaj bote
në kulturën shqiptare. Duke komentuar
mbi tregimin “Lamtumira e së keqes”,
Çaushi komenton: “gjithnjë në periudhën
osmane do të shohim se pederastia hyn
gati në menynë e mikpritësit” (po aty:
213). Fjala është për Beqir Aliun, një
funksionar osman në trevat shqiptare në
ditët e mbrapme të perandorisë, i cili pret
një mysafir enigmatik që kishte ardhur prej
Stambollit. Për të marrë vesh se çfarë blu-
an në kokë mysafiri, Beqir Aliu i dërgon
në dhomë njëherë një vajzë e më pas një
djalë, Mehmetin, pas të cilit përgjëro-
heshin ashikët. Mysafiri nuk tundohet prej
asnjërit, sepse e mundonte në kokë ideja e
misionit të lartë për të cilin kishte ardhur
në Shqipëri. Ngaqë Shqipëria po i dilte
duarsh perandorisë dhe Europa e krish-
terë e kërkonte me ngulm, ai duhej të
gjente një njeri në mesin e shqiptarëve që
do ta mbante Shqipërinë të lidhur me
Azinë edhe pasi të largoheshin osmanët
prej vendit. Atij i duhej të gjente një fosh-
një dhe ta edukonte me mistikën e thellë
të Azisë; të rriste një njeri kundër-Gjergj
Kastrioti, misioni i të cilit kishte qenë lidh-
ja e Shqipërisë me Europën. Aludimi është
i qartë se ky do të ishte Enver Hoxha.
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Tjetër rast i homoseksualitetit ori-
ental gjendet te romani Viti i mbrapshtë.
Një nga krerët e fuqive turkomane, që
me parullën “Dum babën” luftonin për
ta mbajtur Shqipërinë të lidhur me Tur-
qinë dhe larg Europës, Kus Babai, ësh-
të homoseksual. Çaushi komenton: “në
forcat reaksionare të brendshme si esa-
distët, Haxhi Qamili, Kus Babatë e të
tjerë, qe rreshtuar edhe pederastia”, dhe
Kus Babanë e cilëson si “përfaqësues i
llumit obskurantist anadollak” (po aty:
215). Dylberi i Kus Babait kishte qenë
Vasillaqi, të cilin e kishin vrarë, e që
atëherë Kus Babai nuk kishte gjetur
qetësi shpirtërore:

...dhe kur Esad Pasha i tha, e po mjaft tani,
zër një tjetër, çuna të bukur ka plot, ai thirri
“meazallah”. Dhe ashtu vërtet, as në mejhane,
as në kumarhane, s’e mbyti dot helmin dhe
as në ruspihane, apo bordel si i thonë kau-
rët, që ia mbushën mendjen me zor një
natë të vente, sikter tha, veç të kishte mbase
dylberhane do të vente, por edhe ajo
s’dihet, se ashtu është mendja e tij ndër-
ron si era me shi (Kadare, 2003a: 63).

Në krijimet e Kadaresë ka edhe një
rast të spikatur kur homoseksualiteti
nuk lidhet me botën orientale, po me
atë shqiptare: tregimi “Konkurs buku-
rie në Bjeshkët e Namuna”. Siç rrëfen
edhe titulli, bëhet fjalë për një shfaqje
të bukurisë mashkullore për vetë mesh-
kujt, si pjesë të kulturës popullore të
shqiptarëve, madje edhe për një vrasje
me motiv xhelozinë e shkaktuar prej
bukurisë midis dy malësorëve shqiptarë.
Te ky konkurs bukurie, një homoseksu-
al kryeqytetas ka varur shpresat se do të
gjejë shenja që stigmatizimi i homosek-
sualëve në shoqërinë shqiptare po
shënon shenja zbutjeje. Këtë kalim të
seksualitetit te personazhe pozitive,
Çaushi (2004: 216) e shpjegon me
ndryshimet që kanë ndodhur vitet e fun-

dit në Europë, ku homoseksualiteti ka
fituar njohje dhe prani shoqërore, ndry-
shimet që janë pasqyruar edhe në
mendësinë e shkrimtarit.

Pedofilia homoseksuale dhe identiteti i
shqiptarëve

Çaushi, midis shtjellimit të skenave
homoerotike në tekstet e Kadaresë, ka ven-
dosur shënimin: “në një apel që u bë, ped-
ofilia mungonte në veprat e këtij autori”
(po aty: 222). Në fakt pedofilia homosek-
suale përmendet prej Kadaresë dy vjet më
vonë pas botimit të studimit të Çaushit,
te diskutimi mbi identitetin europian të
shqiptarëve. Duke folur për dëshmitë e
europianitetit në kulturën popullore sh-
qiptare, Kadareja flet për atë pjesë të kul-
turës që është infektuar prej pushtuesit
aziatik, poezinë e bejtexhinjve, e cila, thotë
ai, përmban motive jo vetëm homosek-
suale, por edhe pedofilie:

E paraqitur [gjatë komunizmit] kinse si letërsi
me probleme shoqërore-klasore e erotike
(me gjasme tepër e guximshme për ko-
hën), u pa se si ana shoqërore, si ajo ero-
tike, ishin tepër të dyshimta. Kjo e fundit,
për shembull, s’ishte aspak erotizëm nor-
mal, po i mbushur me motive ashikësh e
dylberësh. Gjer këtu edhe mund të pra-
nohej, madje mund të quhej tepër e për-
paruar, për të mos thënë që Shqipëria
mund ta paraqiste sot si dëshmi të habit-
shme të vizionit të saj të emancipuar për
homoseksualizmin, dy shekuj përpara
Europës së sotme! Por kjo punë ishte më e
ndërlikuar. E ashtuquajtura letërsi erotike,
në një pjesë të madhe të saj s’ishte gjë tjetër
veçse bejte dhe lavde për pedofilinë (Ka-
dare, 2006: 28).

Pedofilia shfaqet si kufiri i fundit. Ajo
ndan moralin nga imoraliteti, kulturën
shqiptare nga ajo turke, Europën nga Azia.
Homoseksualiteti shqiptar mund të pra-
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nohet si tipar emancipues që Shqipëria ia
tregon Europës, aq më mirë kur rrënjët
mund t’i ketë në konkurset popullore të
bukurisë mashkullore, por jo pedofilia dhe
as lavdet për të në krijimtarinë popullore.

Kadareja poezinë e bejtexhinjve
gjithmonë e ka trajtuar si një prurje
joeuropiane, si një mish të huaj në kul-
turën shqiptare. Tek Autobiografia e pop-
ullit në vargje ai flet për poezinë e bej-
texhinjve si një superstrukturë kulturore
të pushtuesit. Bejtet ishin fryt i kulturës
së degjeneruar të klasës së bejlerëve, kësh-
tu që nuk mund të bënin pjesë në fondin
e poezisë popullore. Kadareja shkruan:

Mejhania e fshatit apo e qytetit, kafeneja
apo çajhania, dhomat e ndenjjes së be-
jlerëve filoorientalë apo tregtarëve injo-
rantë, të ashtuquajturve “ashikë” apo
“sevdallinj” të këngës (një lloj mecenatizmi
i degraduar), si edhe mjediset e tjera të
zvetënuara, kanë qenë forumi kryesor i
dekadentizmit, që është ndeshur për jetë a
vdekje gjatë qindra e qindra vjetve, sido-
mos në periudhën e sundimit turk, me
artin e madh poetik popullor... Që nga
rendja pas sentimentalizmit vulgar e gjer
tek ekzaltimi për vallet me motive natyral-
iste, ndikime të artit naiv të vendeve të
prapambetura aziatike apo afrikane, që
pushtuesi turk solli me vete pas karvanëve
të tij, shtrihet vargu i keqkuptimeve të
shumta, disa herë tepër të sofistikuara, të
cilat i kanë sjellë aq dëm konservimit të
thesarit poetik të popullit (Kadare,
1981[XII]: 142-3).

Vite më vonë, tek eseja Identiteti
europian i shqiptarëve, Kadareja sërish i
përmbahet idesë se poezia e bejtexhin-
jve ishte fryt i përpjekjeve osmane për
zbehjen e identitetit shqiptar. Ai e quan
“njëfarë brumi [të] përzier shqiptaro-
turk, [që] u thye përfundimisht, si një
sajesë prej qerpiçi prej murit hijerëndë
e monumental, ndonëse të ftohtë, të

traditës së letërsisë dygjuhëshe shqipta-
ro-latine” (Kadare, 2006a: 27). Ele-
menti që është shtuar në krahasim me
Autobiografinë është theksimi më i fu-
qishëm i shtratit europian të asaj që ai e
quan “letërsia e hershme shqipe, letërsi
dygjuhëshe shqip dhe latinisht”, që, “si
në shumicën e vendeve europiane, u
zhvillua në të njëjtin nivel për gati tre
shekuj” (po aty: 23). Pra, beteja kultur-
ore midis kulturës turke dhe asaj të “kon-
tinentit armik” (po aty: 25), Europës,
ka lënë gjurmët e veta në kulturën sh-
qiptare, por kultura europiane e ka
mposhtur atë joeuropiane. Pjesa euro-
piane e letërsisë shqipe përbën një “tra-
ditë” dhe kësisoj një “mur hijerëndë e
monumental” me themele të thella e të
shëndosha, kurse prurja aziatike, të cilën
Kadareja madje gjen vështirësi ta konsi-
derojë si letërsi – “njëfarë brumi i përz-
ier” – duket si një mur qerpiçi përpara
pjesës europiane. Pjesërisht ky brumë
oriental përbëhej nga “bejte e lavde për
pedofilinë”, prandaj ai cilësohet si nënkul-
turë apo kundërkulturë e “futur kontra-
bandë nën pasaportën e artit popullor”,
që nuk kishte lidhje as me shqiptarët, as
me popujt e tjerë ballkanikë, që gjithsesi
ishin pjesë e Europës (po aty: 28-30).

Me këto elemente të pedofilisë,
poezia e bejtexhinjve, thotë Kadareja,
“bartte brenda saj një program të fshe-
hur dhe zvetënimi moral të pashem-
bullt. Nuk duheshin veç disa breza ‘çu-
nash’ e ‘lalësh’ të tillë që jo liria, por
vetë ideja e lirisë të perëndonte përgjith-
monë” (po aty: 30). Dëmi që ka shkak-
tuar përçudnimi i identitetit kombëtar
me anë të kulturës aziatike të bejteve
nuk duhet kaluar lehtë, sepse rebelimi
kundërkombëtar e kundëreuropian i
Haxhi Qamilit ishte pikërisht “krah i
armatosur i asaj dergjjeje të përgjumur
shallvaresh e psherëtimash, që shqiptarët
nuk e kishin marrë seriozisht” (po aty:
32). Sërish këtu shohim ndërthurjen e
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klisheve orientaliste të perversitetit dhe
despotizmit lindor, përballë subjektit bur-
rëror shqiptar e europian.

Përfundim

Një nga aspektet e orientalizmit ësh-
të edhe trajtimi i Orientit si një vend ek-
zotik, ku ndeshim trajta të ndryshme dhe
të zvetënuara të seksualitetit krahasuar me
seksualitetin “normal” europian apo
perëndimor: poligaminë, haremin, vellon,
epshin e shfrenuar, homoseksualitetin,
pedofilinë homoseksuale. Përfaqësimi i
botës orientale në përshkrimet apo letërs-
inë europiane shpeshherë është realizuar
nëpërmjet trajtave të shfytyruara të eros-
it, duke përforcuar në këtë mënyrë disa
klishe, që u përcollën edhe në letërsinë
moderne shqiptare. Erosi zë një vend parë-
sor në krijimtarinë e Kadaresë. Gjithashtu
ai është ndër shkrimtarët dhe intelektu-
alët kryesorë që i përmbahen, në krijimet,
studimet apo analizat e tyre, qasjes orien-
taliste. Për orientalistët shqiptarë, Sh-
qipëria ndodhet në kufirin e Europës/
Perëndimit, apo qytetërimit, aty ku fillon
ndeshja me Azinë/Lindjen apo barbarinë.
Kjo ndarje e madhe përcakton identitetin
dhe fatin e shqiptarëve.

Kadareja është një ndër përkrahësit e
zellshëm të orientalizmit, si në kohën e
izolimit komunist, kur Shqipëria social-

iste paraqitej në ballë të qytetërimit ilu-
minist europian kundër imperializmit kap-
italist dhe social-revizionizmit rus dhe ki-
nez, po ashtu edhe në vitet e paskomu-
nizmit, ku sipas tij Shqipëria më në fund
po kthehet në gjirin e kontinentit mëmë,
Europës, prej së cilës e kishte shkëputur
Perandoria Osmane e më vonë edhe ko-
munizmi. Brenda qasjes orientaliste janë
vendosur edhe shumë prej skenave ero-
tike që ndeshim në tekstet e tij. Në ro-
mane, tregime apo ese të Kadaresë na
përvijohet dhuna e robëria orientale mbi
gratë, përmes haremit dhe vellos, ho-
moseksualiteti pervers i personazheve
orientalë apo pedofilia, që ai e trajton
si pjesë të programit osman për përçud-
nimin e identitetit  shqiptar dhe
largimin e këtij të fundit prej qytetërimit
europiano-perëndimor. Së fundi,
dëshira e shqiptarëve për t’u afruar
Perëndimin, por edhe ankthi e stepja e
tyre para një bote të ndaluar dhe të pan-
johur, si pasojë e ngrirjes së marrëdhënieve
gjatë komunizmit, në botën erotike kada-
reiane përthyhet në epshin e parealizuar
të burrave shqiptarë për gratë perëndi-
more. Efekti i skenave të “erosit oriental”
përforcon pikërisht përfytyrimin e një bote
të errët, barbare dhe kërcënuese ndaj sh-
qiptarëve e qytetërimit perëndimor, atë që
Kadareja e ka quajtur “Lindja... një fat-
keqësi, një mynxyrë”.
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Building on earlier work of the author on Albanian orientalism during the modern
period, this article aims at revealing the interplay between orientalism and eros in the work
of Albanian distinguished writer, Ismail Kadare. It is argued that this writer relies on West-
ern literary clichés, images and popular stereotypes about “oriental sex”, as a “deviant” type
of sexuality in order to construct the European identity of the Albanian people. In various
works of fiction and essays on public issues, Kadare associates the monogamous heterosex-
uality with Europe/West and he writes about the strategies of the Ottoman Empire to
alienate the European and national identity of the Albanians, by subjugating women in
harems and by transforming men’s virility through homosexual and pedophilic relations.
Consequently, the “return” of Albanians to Europe is portrayed through heterosexual rela-
tions between Albanian men and European women.

ABSTRACT

Orientalism and Eros in the Work of Ismail Kadare



Hyrje

Në jetë mund të ndodhë që të jemi
pjesë e grupeve të ndryshme. Herë do të
na pëlqejë e herë do të na mërzisë kjo gjë.
Vetë natyra e njeriut është ndërtuar në këtë
mënyrë. Secili nga ne i përket një grupi
apo shoqërie të caktuar e, si rrjedhojë,
duhet të respektojë të gjitha normat dhe
rregullat e vendosura aty. Në mar-
rëdhënien  në  grup ndeshemi  me
shumë situata problematike e konflik-
tuoze që kërkojnë zgjidhje. Çdo individ
i përmbahet një mënyre të caktuar reagimi,
të ndryshme nga tjetri. Ecuria e mëtejshme
e marrëdhënies ndikohet shumë nga kjo e
fundit. Disa janë të prirë ta ruajnë mar-
rëdhënien e, si rezultat, përpiqen të gjejnë
një zgjidhje të pranueshme për të gjithë. Por
ka edhe nga ata që interesohen vetëm për
interesat dhe nevojat personale dhe janë
indiferentë ndaj të tjerëve. Kjo e fundit

do të ndikojë negativisht në këto mar-
rëdhënie duke rritur nivelin e konfliktit.

Mendimtari i shquar A. De Toc-
queville ka thënë: “Në shoqëritë demokra-
tike, çdo qytetar është i pavarur, por i
dobët; asnjë nuk mund të bëjë i vetëm,
por edhe nuk mund të detyrojë të tjerët
ta ndihmojnë atë. Ndërkaq, qytetarët
bëhen më të pafuqishëm nëse nuk mëso-
hen, me vullnetin e tyre, që të ndihmojnë
njëri-tjetrin. Në shoqëritë demokratike,
shoqatat vullnetare artificialisht krijojnë
atë që në kushte barazie është tepër e vësh-
tirë të krijohet natyrshëm: aftësinë për
veprime të përbashkëta”.38

Por, shpesh, veprimtaria e përbashkët
ndeshet me tensione dhe probleme që
kërkojnë zgjidhje. Mënyra e trajtimit të
problemit ndryshon në varësi të individit
dhe grupit në të cilin bën pjesë. Kjo më
pas përcakton ecurinë dhe rrjedhën e mëte-
jshme të marrëdhënies.

STILET E MENAXHIMIT TË KONFLIKTIT

NË MARRËDHËNIEN NË GRUP

Eralda ZHILLA37

37 Eralda ZhillaEralda ZhillaEralda ZhillaEralda ZhillaEralda Zhilla, anëtare e Institutit të Sociologjisë, master në administrim publik, është
pedagoge në departamentin psikologji-pedagogji të Fakultetit të Shkencave Sociale, Univer-
siteti i Tiranës.

38 Revista “Pajtimi”, Fondacioni “Pajtimi i mosmarrëveshjeve”, 2 -1996, fq. 55.
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Qëllimi i punimit: Të kryhet një stu-
dim për të vlerësuar varësinë ndërmjet di-
versitetit kulturor dhe stileve të menaxhimit
të konflikteve në marrëdhëniet në grup.

Detyra shkencore e këtij studimi
përqendrohet në tri drejtime kryesore:

- Të paraqesë përvojën teorike për sti-
let e menaxhimit të konfliktit në mar-
rëdhëniet në grup.

- Të analizojë ndërvarësinë ndërmjet
diversitetit kulturor dhe stileve të menax-
himit të konfliktit në grup.

- Të bëjë rekomandimet përkatëse për
menaxhimin e konflikteve në grupet e
marra në studim.

Hipoteza kryesore e këtij studimi është:
Midis diversitetit kulturor dhe stileve

të menaxhimit të konfliktit në mar-
rëdhëniet në grup, ekziston një lidhje ko-
rrelative pozitive.

Kontributet për përkufizimin e kon-
cepteve kryesore

Konflikti
Në punë e tyre në workshopin e

Nadrac, autorët e përkufizuan konflik-
tin si një ndërthurje të debateve, ten-
sioneve dhe problemeve. Ai konsiston-
te në debate ndërmjet punëdhënësit dhe
punëmarrësit. Më tej pasohej nga ten-
sionet që mund të nxisnin ose të freno-
nin zgjidhjen e problemit.39

“Konflikti ekziston në rastet kur kemi
të bëjmë me një mospërputhje ndërmjet
palëve”, ka theksuar Deutsch në përkufiz-
imin e tij. Ai vazhdon më tej duke thënë:
“Kur qëllimet e një personi nuk përputhen
me qëllimet dhe objektivat e një tjetri,
është shumë e vështirë arritja e bashkëve-
primit apo kompromisit ndërmjet tyre”.40

Duke bërë një përmbledhje të përkufi-
zimeve të konfliktit, mund të gjejmë ele-
mente të përbashkëta dhe të veçanta
ndërmjet tyre. E përbashkëta e tyre është
ekzistenca e një marrëdhënieje në grup apo
mes palëve, mospërputhja e ideve, qën-
drimeve dhe objektivave, që shoqërohet
me rritje të nivelit të konfliktit. Në
përkufizimin e parë dhe të dytë, një ele-
ment tjetër i rëndësishëm i konfliktit ësh-
të mbivlerësimi i pikëpamjeve personale
dhe injorimi i pikëpamjeve të tjetrit.
Ndërkohë që ky element nuk është i pran-
ishëm në përkufizimin e tretë, i cili i kush-
ton më tepër rëndësi debatit dhe tension-
it që krijohet në marrëdhëniet në grup.

Kushtet që nxisin zhvillimin e konfliktit
Duke iu përmbajtur dy burimeve

kryesore, evidentojmë kushtet bazë të zh-
villimit të konfliktit. Në ç’situata ai ka
probabilitet më të madh që të ndodhë?

Në punën e tij, Kim e vë theksin
në kontekstin dhe kushtet në të cilat
ndodh konflikti. Këtu kemi parasysh fak-
torë ekonomikë, socialë, psikologjikë, kul-
turorë, si dhe një ndërthurje të tyre. Për
të menaxhuar konfliktin në mënyrë kon-
struktive, duhet të kuptojmë konteks-
tin në të cilin ai ka ndodhur.41

Nuk duhet lënë pa përmendur edhe
mospërputhja që ekziston ndërmjet
anëtarëve. Siç është cituar dhe më sipër,
ekzistenca e pikëpamjeve të ndryshme
ndërmjet anëtarëve të një grupi, rrit
nivelin e konfliktit.42

Një aspekt tjetër që i shtohet pikë-
pamjes së Kim-it nga një grup autorësh,
është dhe niveli i komunikimit. Nëse nuk
respektohet mendimi i tjetrit, nuk mer-
ren parasysh opinionet e tij, nuk prano-
het asnjë pikëpamje tjetër e ndryshme me

39 Integrated conflict management systems – presented to Nadrac 2004 Workshop.
40 Communicating with strangers – W. Gudykunst & Y. Kim. f. 278.
41 Communicating with strangers – W. Gudykunst & Y. Kim f. 278 – 279.
42 Po aty fq 278 – 279.
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tënden, nuk do arrihet asnjëherë bash-
këpunimi brenda grupit.43

Menaxhimi i konfliktit
Fakti që konflikti është një çështje

jetësore, ka tërhequr shumë studiues të
hulumtojnë rreth gjetjes së mënyrave
efikase të menaxhimit të tij. Si e përkufi-
zojnë ata këtë koncept?

Në punën e tij, Gudykunst mbron
idenë se për të përftuar një menaxhim kon-
flikti sa më efektiv, duhet t’u përmbahemi
dy pikëpamjeve kryesore: së pari, duhet të
njohim natyrën e marrëdhënies dhe kontek-
stin ku ka ndodhur konflikti dhe, së dyti, du-
het të tregojmë kujdes pasi pritshmëritë tona
ndaj të tjerëve, mund të ndikojnë në komu-
nikimin dhe perceptimin tonë mbi ta.44

Duke iu përmbajtur këtij koncepti,
Hocker dhe Wilmot theksojnë se, kur
përpiqemi të menaxhojmë një situatë kon-
fliktuoze, fokusi kryesor është në arritjen
e marrëveshjes dhe përmirësimin e mar-
rëdhënies. Kjo mund të realizohet vetëm
në rastet kur përpiqemi ta menaxhojmë
konfliktin në mënyrë konstruktive.45

Stilet e menaxhimit të konfliktit
Studiuesit në punën e tyre e kanë parë

konfliktin të lidhur ngushtë me stilet krye-
sorë të menaxhimit. Ata kanë trajtuar si
më të rëndësishmet pesë prej tyre.

(1) Integrues. Personat me këtë stil
menaxhimi konflikti, janë të prirur t’i zgji-
dhin problemet në mënyrë konstruktive.
Kërkojnë më shumë kohë, por janë më
produktivë. Mënyra e tyre e menaxhimit
të konfliktit konsiston në identifikimin e
problemit, gjetjen e alternativave dhe
zgjidhje të pranueshme për të gjithë.

(2) Pranues. Nuk marrin parasysh
pikëpamjet dhe parimet e tyre për të

kënaqur pritshmëritë e të tjerëve. Nuk
janë shumë efektivë në zgjidhjen e prob-
lemeve komplekse. Përshtaten me të
tjerët dhe inkurajojnë bashkëpunimin,
por nuk janë vetvetja. Kjo bën që ata
shpesh të mos ndihen komodë me për-
fundimet që janë arritur.

(3) Dominues. Kanë vetëbesim të lartë
dhe përcjellin shumë siguri tek të tjerët.
Imponojnë mënyrën e tyre të menaxhim-
it të konfliktit dhe kjo bën që të mos jenë
produktivë në diskutimet e hapura.
Kërkojnë t’i zgjidhin problemet për një
kohë sa më të shkurtër dhe nuk marrin
parasysh pikëpamjet e të tjerëve. Kanë stil
autoritar për zgjidhjen e problemeve.

(4) Shmangës. Janë shumë pak bash-
këpunues dhe kategorikë. Nuk marrin
parasysh opinionin e të tjerëve dhe pref-
erojnë të distancohen. Përfshihen në de-
bat vetëm nëse kanë përfitime personale.
Nuk janë produktivë në zgjidhjen e prob-
lemeve komplekse. Kjo për ta do të ishte
harxhim i tepërt energjish.

(5) Bashkëpunues. Individët që i përm-
bahen këtij stili, zgjedhin gjithmonë
rrugën e mesme për menaxhimin e konf-
liktit. Respektojnë pikëpamjet e njëri-
tjetrit dhe arrijnë një zgjidhje të pran-
ueshme për të gjithë.46

Diferencat kulturore në marrëdhëniet në grup
Marrëdhënia në grup karakterizohet

nga diversiteti  kulturor ndërmjet
anëtarëve. Kjo për vetë faktin se secili
prej tyre mbart një mënyrë individuale
sjelljeje, të menduari dhe të vepruari.
Çdo individ iu përmbahet traditave,
zakoneve dhe karakteristikave personale.
Brenda grupit ndeshen një sërë pikë-
pamjesh, idesh dhe mendimesh, në varësi
të nivelit kulturor të gjithsecilit.

43 Social Conflict – Jeffrey Z. Rubin, Dean G. Pruitt, Sung Hee Kim. f. 19 – 21
44 Po aty, fq 294-295.
45 Hocker & Wilmot, 1991, f. 64
46 Afzalur Rahim. “ A measure of styles of handling conflict “ (qershor 1985 ), f . 360-76.
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Lidhur me këtë, në një studim të vitit
2002, është cituar se individët që i përkasin
një kombi, kanë gjuhë të përbashkët, tradi-
ta e zakone të njëjta, por dallojnë nga indi-
vidët e një kombi tjetër, të cilët ndajnë
mënyra të ndryshme sjelljeje. Diferenca ka
gjithashtu edhe ndërmjet anëtarëve të të njëjtit
vend. Kjo për faktin se ata kanë brendësuar
dhe mësuar mënyra jo të njëjta reagimi, në
varësi të kontekstit ku janë rritur.47

Metodologjia e përdorur

Për real izimin e studimit janë
përzgjedhur dy instrumente kryesore.
Përmes tyre synohet mbledhja e infor-
macionit të nevojshëm për përmbush-
jen e qël l imit dhe vërtetimin e
hipotezave. Plani i punës për studimin
është përqendruar në disa hapa:

Hapi i parë është njohja dhe skedimi
i literaturës për temën. Ndërkaq u rish-
ikuan edhe studimet ekzistuese mbi
menaxhimin e konfliktit. Pjesa më e mad-
he e tyre trajtojnë lidhjen që ekziston
ndërmjet stileve të menaxhimit të konf-
liktit dhe variablave të tjerë të pavarur, si:
mosha, seksi, stresi, puna, marrëdhënia në
grup apo diversiteti kulturor. U vu re që
një pjesë e mirë e këtyre ndryshoreve ishin
të vlefshme edhe për Shqipërinë. Nisur nga
ky fakt, u mendua dhe u konceptua apliki-
mi i një studimi të tillë në disa nga organi-
zatat joqeveritare të pranishme në Tiranë.

Zgjedhja e këtyre organizatave u bë
në përputhje me tri kushte kryesore, që
ishin: trajtimi i problemeve të ndryshme
sociale në punën e tyre, ekzistenca e mar-
rëdhënies në grup, si dhe diferencat gji-
nore e krahinore brenda tyre. Pavarësisht
faktit se në studim u përfshi e gjithë pop-
ullata e këtyre organizatave, nuk mund të
bëjmë dot përgjithësime për çdo mar-
rëdhënie grupi. Studimi ka një shtrirje të
kufizuar, çka nuk e mundëson depërtimin

në të gjitha shkaqet e ndërlidhura të
menaxhimit të konfliktit.

Informacioni për të vërtetuar
hipotezat u mblodh nga anketimi i 70
punonjësve të organizatave të përfshira
në studim, si dhe nga intervistimi i drej-
tuesve të tyre. Kjo u realizua nëpërmjet
plotësimit të inventarit të stileve të
menaxhimit të konfliktit dhe intervistës
gjysmë së strukturuar.

Çështjet etike të sinqeritetit, konfi-
dencialitetit dhe deklarimit të të dhënave
u bënë të ditura që në fillim. Çdo subjekt
ishte i lirë të pranonte ose të largohej nga
studimi në çdo kohë.

Rezultatet

Stili i parë i menaxhimit
Kjo i korrespondon kategorisë me

pikët më të larta, përkatësisht stilit mbi-
zotërues të çdo subjekti. Më poshtë para-
qiten rezultatet e stilit të parë të menax-
himit të konfliktit për 70 punonjësit e
përfshirë në studim.

Nga grafiku shihet që shpërndarja e
rezultateve nuk është e njëjtë; ka ulje-
ngritje të vazhdueshme. Dy janë stilet
mbizotëruese në radhët e punonjësve të
këtyre organizatave, përkatësisht stili in-
tegrues 39% (27) dhe ai dominues 31%
(22). Kjo do të thotë që pjesa më e mad-
he e subjekteve i përkasin stilit integrues
dhe dominues, si stili i parë për menax-
himin e konfliktit në situata problematike.

47 Exploring the link between cultural diversity & collaborative conf. management style, 2002.
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Shpërndarje të njëjtë kanë stili
pranues dhe ai shmangës, me një vlerë
prej 6% (4) të numrit të përgjithshëm
të subjekteve. Thuajse 19% (13) e tyre
i përkasin stilit bashkëpunues të menax-
himit të konfliktit.

Stili pasues i menaxhimit
Ky stil i korrespondon kategorisë

pasuese me pikët më të larta, që vjen
pas stilit të parë të menaxhimit të kon-
fliktit. Në vijim paraqiten rezultatet e
stilit pasues, sipas shpërndarjes në pesë
kategoritë kryesore të konfliktit.

Siç u evidentua dhe më lart, edhe
këtu, dy kategoritë me shpërndarje më të
vogël janë përkatësisht stili pranues 9%
(6) dhe ai shmangës 9% (6) i menaxhim-
it të konfliktit. Ndërkohë që edhe në këtë
klasifikim, stil mbizotërues në gjithë pop-
ullatën mbetet ai integrues 36% (25).
Rënie të dukshme duket se ka stili domin-
ues, krahasuar me pozicionin e tij në klas-
ifikimin më lart. Atij i korrespondon një
vlerë prej 21% (15) e numrit total të sub-
jekteve. Së fundi, stili bashkëpunues ka
pësuar një rritje të konsiderueshme në këtë
klasifikim 26% (18) dhe zë një pozicion
të rëndësishëm si stil pasues i menaxhimit
të konfliktit në radhët e punonjësve.

Organizatat dhe stili i parë i menaxhimit
Në këtë pjesë të rezultateve, para-

qitet shpërndarja e stilit të parë të
menaxhimit të konfliktit, sipas organi-
zatave të përfshira në studim.

Nga tabela mund të vërejmë se cili
është stili me frekuencë më të lartë për çdo
organizatë, si dhe shpërndarjen e secilit prej
tyre në të gjitha organizatat.

Stili integrues i menaxhimit të konf-
liktit ka një frekuencë të njëjtë në pesë
organizata, 11.1%, ndërkohë që shihet një
rritje në radhët e punonjësve të “Këshillit
rinor”, 25.9%, dhe rënie në anëtarët e
Komitetit të Helsinkit, 3.7%. Shpërndar-
je relativisht të lartë ka edhe në shoqatën
“Ndihmoni jetën”, rreth 15%.

Tepër interesante është shpërndarja e
dy stileve të tjera të menaxhimit të konf-
liktit, përkatësisht stilit pranues dhe atij
shmangës. Ato kanë një frekuencë të njëjtë
25 % dhe janë pjesë përbërëse e mar-
rëdhënies në grup, në katër nga organiza-
tat e përfshira në studim. Punonjësit e
organizatave të tjera nuk reagojnë në
mënyrë pranuese apo shmangësh, kur
ndeshen me probleme të ndryshme të
marrëdhënies në grup.

Stili bashkëpunues i menaxhimit të
konfliktit arrin nivelin e tij më të lartë në
radhët e punonjësve të organizatës CES-
EDA, me një vlerë prej 30.8% dhe
ndiqet nga “Amaro Drom” me 23.1%.
Në tri organizata, punonjësit nuk janë
fare bashkëpunues në marrëdhëniet në
grup, ndërsa në katër të tjera ai ka shtr-
irje të ndryshme. Kështu, ky stil ka një
frekuencë prej 15.4% në Shoqatën e
Bashkive dhe atë “Ndihmoni jetën”.
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Vlera më të ulëta ka në dy organizata të
tjera, 7.7%, përkatësisht në Komitetin e
Helsinkit dhe IOM.

Së fundi, vihet re që punonjësit e
CESEDA-s janë më dominues në mar-
rëdhëniet e tyre në grup, krahasuar me
organizatat e tjera. Ky stil ka frekuencë
të njëjtë edhe në radhët e punonjësve të
Amaro Drom dhe IDRA, me një vlerë
prej 18.2% të totalit, si dhe në tri orga-
nizata të tjera me një përqindje pak më
shumë se 9%.

Organizatat dhe stili pasues i menaxhimit
Më poshtë jepet shpërndarja e stilit

pasues të menaxhimit të konfliktit, si-
pas nëntë organizatave të përfshira në
studim. Nga tabela shihet frekuenca dhe
intensiteti i çdo stili.

Stili integrues i menaxhimit të konf-
liktit ka frekuencë jo të njëjtë ndërmjet
organizatave të ndryshme. Ai varion nga
një vlerë në tjetrën. Ky stil është skajsh-
mërish i lartë për dy organizata, përkatë-
sisht IDRA dhe CESEDA, me një vlerë
prej 20% të totalit. Shpërndarje të njëjtë
ka gjithashtu edhe në tri organizata të tjera,
8%, por këtu intensiteti vjen duke u ulur,
ngaqë punonjësit nuk reagojnë shpesh në
mënyrë integruese.

Shpërndarje të njëjtë ka gjithashtu
edhe në tri organizata të tjera, 8%, por
këtu intensiteti vjen duke u ulur, ngaqë
punonjësit nuk reagojnë shpesh në

mënyrë integruese. Në skajin tjetër të
vlerave gjenden Komiteti i Helsinkit
dhe QTMPKF, ku vetëm 4% e punon-
jësve sillen në përputhje me këtë stil.
Një përqindje relativisht të lartë ka edhe
Amaro Drom, me 16%, si dhe shoqata
“Ndihmoni jetën” me 12%.

Shpërndarje të njëjtë në rreth 5 or-
ganizata, me një vlerë prej 13.3%, ka
stili dominues i menaxhimit të konflik-
tit. Kjo nënkupton që një pjesë e kon-
siderueshme e punonjësve shfaqen domin-
ues në stilin pasues të reagimit. Vlera ska-
jore evidentohen në “Këshillin rinor”, ku
26.7% e subjekteve dominojnë kur
ndërveprojnë me anëtarët e tjerë të grupit.
Frekuenca më e vogël i përket shoqatës
“Ndihmoni jetën”, rreth 6.7%.

Vetëm në katër organizata punonjësit
shfaqen pranues në reagim, me një
frekuencë të ndryshme ndërmjet tyre.
Shpërndarja e subjekteve u përket dy ska-
jeve të vlerave, përkatësisht 33.3% dhe
16.7% sipas organizatave. Ndërkohë që
kemi mungesë të stilit pranues të menax-
himit të konfliktit në pesë organizatat e tjera.

I njëjti intensitet evidentohet edhe
për stilin shmangës të menaxhimit, por
me një ndryshim të vogël: numri i or-
ganizatave përkatëse është më i madh dhe
vlerat janë grupuar ndryshe. Kështu, katër
organizata kanë një frekuencë prej 16.7%
dhe vetëm një prej tyre i përket skajit ek-
strem të vlerave, përkatësisht shoqata
“Ndihmoni jetën”, me 33.3%.

Së fundi, nga tabela shohim që stili
bashkëpunues ka një shpërndarje të
ndryshme nga një organizatë në tjetrën.
Ai është ekstremisht i lartë në radhët e
punonjësve të “Këshillit rinor”, me një
vlerë prej 22.2%. Frekuencë relativisht
të ulët evidentojmë në dy organizata:
“Ndihmoni jetën” dhe CESEDA, me
rreth 5.6%. Gjithashtu një prirje e lartë
bashkëpunuese shihet edhe në dy orga-
nizata të tjera, me 16.7% si dhe 11.1%,
në pjesën e mbetur të subjekteve.



 63Studime Sociale  Vëll. 3  Nr. 1

Interesi për veten dhe për të tjerët
Në pjesën e fundit të rezultateve të

përftuara nga inventari i stileve të menax-
himit të konfliktit, do të trajtohen pesë
kategoritë kryesore të kombinuara në dy
sisteme, përkatësisht interesi për veten dhe
interesi për të tjerët. Më poshtë janë para-
qitur skematikisht këto sisteme. Përjashtim
bën stili bashkëpunues, që përfshin interes-
in për veten dhe për të tjerët njëkohësisht.

Nga grafiku i mëposhtëm shohim që
interesi për veten është shumë i lartë në
pjesën më të madhe të subjekteve. Ai i
përket skajit ekstrem të vlerave, me rreth
70%. Kjo lidhet edhe me faktin që dy sti-
let mbizotëruese në këtë popullatë janë ai
integrues dhe dominues, që i përkasin in-
teresit të lartë për veten. Ndërkohë që ana
tjetër e medaljes, interesi i ulët për veten,
ka një përqindje shumë të vogël – 12%.
Diferenca kemi edhe në kombinimet e
tjera, por jo me këtë frekuencë. Kështu,
subjektet e përfshira në studim duket se
shfaqin një interes të lartë për tjetrin, 45%,
por nuk lënë mënjanë pikëpamjet dhe
bindjet personale. Së fundi, vërehet që
interesi i ulët për tjetrin kap një vlerë të
konsiderueshme, përkatësisht 37%.

Pjesa tjetër e subjekteve i përket stilit
bashkëpunues të menaxhimit të konflik-
tit dhe shfaqin interes të lartë për veten
dhe tjetrin njëkohësisht, me një vlerë prej
19% të totalit.

Rezultatet e nxjerra nga intervisti-
mi i drejtuesve të çdo organizate, na jap-
in një informacion më të detajuar mbi
dallimet femër – mashkull në reagim, si
dhe ekzistencën e diversitetit kulturor
në radhët e punonjësve.

Femrat zënë një vend të kon-
siderueshëm në këtë popullatë. Kështu, në
56% (5) të organizatave mbizotërojnë
femrat; 22% (2) e tyre kanë një numër të
barabartë ndërmjet femrave dhe mesh-
kujve, ndërsa pjesa tjetër 22% (2) ka në
përbërje të saj më shumë meshkuj.

Raporti femër – mashkull në reagim
Në bazë të opinionit dhe gjykimit

personal të çdo drejtuesi, dolën në pah
dallimet kryesore ndërmjet femrave dhe
meshkujve në mënyrën e tyre të reagimit.

Nga grafiku shohim që meshkujt janë
dominantë në mënyrën e reagimit, e gër-
shetuar kjo edhe me stilin integrues apo
bashkëpunues. Këtu del në pah interesi i
lartë që kanë ata për veten. Ndërkohë që
femrat shfaqen më bashkëpunuese, inte-
grohen me të tjerët dhe pranojnë pikë-
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pamjet e gjithsecilit. Një numër i vogël i
tyre shmangen nga situatat problematike.
Stili integrues dhe bashkëpunues gjendet
i shpërndarë në të dy gjinitë, por me
frekuencë dhe intensitet të ndryshëm.

Diversiteti kulturor

Niveli arsimor
Pjesa më e madhe e subjekteve i përka-

sin një niveli të lartë arsimor. Kështu,
57% (40) e tyre kanë mbaruar studimet
e larta në degët përkatëse dhe më tepër
se 24% (17) e numrit të përgjithshëm
të punonjësve kanë kryer një shkollë pa-
suniversitare. Shpërndarje relativisht të
ulët ka niveli i mesëm arsimor, me një
vlerë prej 18.5% (13).

Kjo tregon se ka dallime në radhët
e punonjësve për sa i përket profesion-
alizmit të tyre. Sa më të ngjashëm të
jenë subjektet, aq më e lartë është prirja
bashkëpunuese dhe integruese për
zgjidhjen e problemeve. Në të kundërt,
marrëdhënia në grup shoqërohet me
nivel të lartë konflikti.

Fusha e diplomimit
Nga rezultatet shihet që më shumë

se gjysma e punonjësve i  përkasin
formimit të shkencave sociale. Një vend
relativisht të vogël zënë dy fushat e tjera,
përkatësisht ajo teknike dhe natyrore.
Vetëm 14.3% (10) e tyre janë diplo-
muar në njërën nga degët e shkencave
të natyrës dhe 17.1% (12) në shkencat
teknike. Pjesa tjetër e subjekteve, rreth
69% (48), kanë mbaruar fakultetin në
një nga degët sociale.

Është pozitiv fakti që më shumë se
gjysma e punonjësve janë diplomuar në
shkenca sociale dhe kjo shoqërohet me
rritjen e nivelit të konsenusit ndërmjet
tyre. Megjithatë, ekzistenca e individëve
të tjerë me formim të ndryshëm duket se
e zvogëlon këtë ndikim pozitiv. Kjo ndry-
shon nga njëra organizatë në tjetrën, në

varësi të formimit të anëtarëve.

Koha e qëndrimit në Tiranë
Pothuajse 56% (39) e numrit të

përgjithshëm të subjekteve, jetojnë në Ti-
ranë prej më shumë se 10 vjetësh. Një
numër të vogël përfshijnë të sapoardhu-
rit, me 11.4% (8) të totalit. Ndërsa pjesa
tjetër, me një vlerë prej rreth 33% (23),
ka më shumë se 5 vjet që jeton këtu.

Nga grafiku shohim që një pjesë e mirë
e punonjësve jetojnë në Tiranë për një
periudhë të gjatë kohe, por nuk mun-
gojnë edhe ata që kanë ardhur nga ra-
jone të ndryshme të Shqipërisë. Kjo tre-
gon se nuk kemi përbërje të njëjtë bren-
da grupit dhe, si rezultat, përplasjet e
ideve janë më të shumta.

Ku ka jetuar për më shumë se 10 vjet
Siç u tha dhe më lart, një pjesë e mirë

e popullatës së përfshirë në studim jeton
në Tiranë. Pak më shumë se gjysma, 51.4%
(36), janë banorë të Tiranës për një peri-
udhë më të madhe se 10 vjet. Gjithash-
tu u evidentua që në radhët e punon-
jësve ka edhe të ardhur nga krahina të
tjera të Shqipërisë. Kështu, 21.5% (15)
vijnë nga zonat jugore të vendit, 17.1%
(12) nga Shqipëria e Mesme dhe një
numër relativisht i vogël, 10% (7), nga
Veriu i Shqipërisë.

Këto rezultate na ndihmojnë të kr-
ijojmë një panoramë të përgjithshme të
përbërjes së grupeve të përfshira në stu-
dim, si dhe mënyrave kryesore të re-
agimit të punonjësve.

Përfundime dhe rekomandime

Studimi zbuloi se ndërmjet diver-
sitetit kulturor dhe stileve të menaxhimit
të konfliktit ekziston një lidhje
domethënëse. Sa më të larta të jenë difer-
encat kulturore mes anëtarëve, aq më të
larmishme dhe frekuente do të jenë stilet
e reagimit. Si rezultat i kësaj, shpërndarja
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e vlerave ndryshon në varësi të përbërjes
së grupit. Grupet në të cilat anëtarët shfa-
qin ngjashmëri të lartë ndërmjet tyre, janë
më të prira për t’i zgjidhur konfliktet në
mënyrë bashkëpunuese. Ndërkohë që gru-
pet e tjera kanë nivel të lartë konflikti dhe
anëtarët shfaqin prirje dominuese.

Niveli i divervistetit kulturor është për-
caktuar në bazë të katër variablave kryesore:

- shpërndarja e punonjësve sipas nivelit
arsimor;

- shpërndarja e tyre sipas fushës së
diplomimit;

- shpërndarja e punonjësve sipas kohës
së qëndrimit në Tiranë;

- shpërndarja sipas vendit ku kanë
jetuar për më shumë se 10 vjet.
Studimi zbuloi se stilet e menaxhimit të

konfliktit ndikojnë për marrëdhënien në grup.
- Sa më e lartë të jetë prirja e individit

për t’i zgjidhur konfliktet përmes
integrimit dhe bashkëpunimit, aq më i
ulët do të jetë niveli i konfliktit
brenda grupit:

- Aq më të pranueshme do jenë
zgjidhjet e arritura.

- Aq më e madhe do të jetë prirja për
t’i zgjidhur problemet së bashku.

- Aq më të hapura do të jenë disku-
timet mes anëtarëve.

- Aq më e lehtë do të jetë arritja e
kompromisit

Konflikti është një proces komple-
ks. Për të arritur një nivel të kënaqshëm
për menaxhimin e konfliktit, kërkohen
ndërhyrje në shumë fusha të lidhura
ngushtë me të. Ato fillojnë që nga për-
gatitja e programeve, hartimi i poli-
tikave për të gjetur një rrugë të mesme
menaxhimi, deri në trajnimin e anëtarëve
me mënyra efikase reagimi.

Trajnimi i anëtarëve

Gjetja e metodave të përshtatshme për
trajnimin e anëtarëve ndikon pozitivisht
në këto marrëdhënie. Ata kuptojnë më mirë
veten dhe të tjerët, rritet ndjeshmëria ndaj
reagimit të anëtarëve dhe bëhen më toler-
antë ndaj tyre. Kjo realizohet në disa nivele:

- Trajnimi për njohjen e kulturave të
ndryshme ka ndikim pozitiv në
marrëdhënien mes anëtarëve. Kjo
nxit bashkëpunimin dhe ndihmon
për arritjen e një zgjidhje të pran-
ueshme për të gjithë.

- Të trajnohen subjektet për të njohur
mënyrat efikase të zgjidhjes së
problemit. T’u jepet informacioni i
duhur lidhur me këtë çështje.

- Trajnimi për kooperimin në situata
stresante dhe menaxhimin e konflik-
tit në mënyrën më të mirë të
mundshme.

BIBLIOGRAFIA

Revista “Pajtimi”, Fondacioni “Pajtimi i mosmar-
rëveshjeve”, 2-1996, fq. 55.

Integrated conflict management systems – present-
ed to Nadrac 2004 Workshop.

Communicating with strangers – W. Gudykunst
& Y. Kim. f. 278.

Social Conflict – Jeffrey Z. Rubin, Dean G. Pruitt,
Sung Hee Kim. f. 19- 21.

Afzalur Rahim. “ A measure of styles of handling
conflict “ (qershor 1985 ) f . 360 – 76 Ex-
ploring the link between cultural diversity &
collaborative conf. management style.



 66 Stilet e menaxhimit të konfliktit në marrëdhënien në grup

Conflicts occur regularly in organizations, as people present different opinions about
problems and procedures and vie for their preferred approaches. It occur when parties
believe that both sides’ aspirations cannot be satisfied at the same time. Thus, conflict styles
represent a core dimension of managing interpersonal relations at work. This article in-
cludes also the five conflict modes as a way we react: Dominating – attempts to prevail or
win one’s position – to satisfy one’s own concerns at the other’s expense. It has also been
labeled by various authors competing, forcing, contending or win-lose. Obliging – attempts
to satisfy the other’s concerns at the expense of one’s own. It is also called accommodating
or smoothing. Integrating – attempts to fully satisfy the concerns of both parties. It is also
called elsewhere collaborating, problem solving or confronting. Avoiding – attempts to ig-
nore or neglect the concerns of both parties. Compromising – is a midway between domi-
nating and obliging. It is also called sharing. The sample for this study consisted of mem-
bers of nonprofit organizations in Tirana, comparing the way they manage conflict situa-
tions. The findings of this study suggest that conflict originates not only in circumstances
but also in the styles that individuals use when faced with disagreement. So in some organi-
zations we saw that conflicts situation were solved more with integration , but some others
had also dominant style in their relationship. This is a result of many factors that are well
explained in the article above.

ABSTRACT

Conflict management styles in group relations



1. Së pari duhet sqaruar se ka dallim
mes konceptit të identitetit dhe qytetërim-
it. Me identitet kuptojmë tërësinë e ti-
pareve fizike, morale, kulturore, gjuhësore
dhe qytetare që ka një komb i caktuar dhe
që e dallojnë nga kombet e tjera. Në këtë
drejtim, siç arsyeton edhe historiani i njo-
hur shqiptar Kristo Frashëri, nuk mund
të flitet për një identitet të veçantë kul-
turor, qytetar, pra për një identitet ko-
mbëtar europian.49 Kështu mund të
konstatohet se ende nuk ka një ident-
itet europian të formësuar, ndonëse nuk
mund të paragjykohen mundësitë e kr-
ijimit të një identiteti të tillë në të ardh-
men, nëse projekti  i  integrimit
ekonomik do të thellohet edhe në fush-
ën politike e ushtarake. Situata është e

ndryshme kur flasim për qytetërim eu-
ropian.50 Me qytetërim kuptojmë tërësinë
e rezultateve të arriturave nga një shoqëri
e caktuar në një periudhë të caktuar në
fusha të veprimtarisë njerëzore – shkencë,
letërsi, ekonomi, filozofi, kulturë, art,
teknologji, në fushën e krijimit të insti-
tucioneve të qëndrueshme publike dhe
private etj. Këto mund të arrihen edhe
nga një grup shtetesh dhe kombesh,
duke krijuar kështu edhe qytetërimin
perëndimor apo europian.51 Dhe, me të
drejtë, Frashëri vazhdon: “Identiteti
është pronë e një populli; as jepet, as
merret, as tjetërsohet. Përkundrazi,
qytetërimi është një arritje me dyer të
hapura; jepet, merret dhe tjetërsohet”.52

2. Kështu, tanimë do të flitet më

QYTETËRIMI EUROPIAN DHE ROLI I FESË

NË LËVIZJEN POLITIKE SHQIPTARE NË KOSOVË

Valon MURATI48

48 VVVVValon Muralon Muralon Muralon Muralon Muratiatiatiatiati është diplomuar në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës
dhe ka kryer studimet pasuniversitare në Universitetin e Sarajevës dhe të Bolonjës. Aktualisht
është drejtor i Qendrës për të Drejta të Njeriut të Universitetit të Prishtinës. Është anëtar
korrespondent i Institutit të Sociologjisë.

49 Shih Kristo Frashëri, “Identiteti kombëtar, feja dhe qytetërimi”, Studime Sociale, 1:1, 2007, p. 24-5.
50 Zakonisht qytetërimi europian konsiderohet pjesë e qytetërimit perëndimor, ku hyjnë edhe SHBA-të,

Kanadaja, Australia dhe Zelanda e Re. Ne, për nevoja të këtij teksti, do t’i referohemi kryesisht termit civilizim
europian, ndonëse në pjesë të caktuara do të përdorim edhe termin civilizim perëndimor.

51 Shih Frashëri, supra note 1, fq.27.
52 Ibid.
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shumë për qytetërimin europian sesa për
identitetin europian. Shpesh flitet për ro-
lin vendimtar të fesë së krishterë në krijimin
e qytetërimit europian. Madje edhe sot
insistohet që kjo traditë fetare është baza-
menti mbi të cilën duhet të ndërtohet
çfarëdo identiteti i ardhshëm i përbashkët
europian me premisa kombëtare. Natyr-
isht, nuk mund të mohohet roli i madh i
fesë së krishterë për mbajtjen e kohezionit
të identitetit të përbashkët të banorëve me
prejardhje të ndryshme etnike e fisnore të
Perandorisë Romake në shkatërrim, në
shekujt III e IV pas erës sonë dhe pas sh-
katërrimit të saj në shekullin V.53 Por për
krijimin e qytetërimit europian, përveç
rolit të fesë së krishterë, një rëndësi të
madhe kanë edhe tradita e përbashkët gre-
ko-romake; edhe vetë luftërat e vazh-
dueshme brenda Kishës së krishterë, që
rezultoi me skizmën e kësaj kishe në shek-
ullin XI; edhe inkuizicioni, si institucion
famëkeq, në emër të të cilit u kryen shumë
krime në emër të luftës kundër herezive
fetare; edhe antisemitizmi me tërë pasojat
negative deri në ditët e sotme; edhe lufta
për ndarjen e pushtetit laik nga ai fetar;
edhe ndarja tjetër e rëndësishme e krish-
terimit europian pas paraqitjes së protes-
tantizmit dhe luftërat që e pasuan në shek-
ullin XVII; edhe Rilindja europiane,
racionalizmi, iluminizmi, zhvillimi indus-
trial, teknologjik, ekonomik e intelektu-
al; edhe paraqitja e liberalizmit, socializmit
etj. Edhe shteti shekullar, që doli nga luf-
ta e gjatë me Kishën; edhe lindja e kon-
ceptit të të drejtave të njeriut, që doli nga
lufta e shtresave të ndryshme të popull-
sisë me pushtetet absolut evropian, por

edhe me kishat përkatëse; edhe toleranca
fetare; edhe krijimi i shtetit komb – të
gjitha janë pjesë e qytetërimit europian.
Ngarendja për lirinë dhe përpjekjet për
cenimin e autoriteteve, si shtetërore ash-
tu edhe kishtare, kanë karakterizuar për
një kohë të gjatë historinë politike euro-
piane.54 Megjithatë Europa është e mbush-
ur me kontradikta brenda sistemit të vet
të vlerave. Çdo aksion ka pasur reaksion-
in e vet dhe çdo reaksion aksionin. Kësh-
tu që, kur flitet për qytetërimin evropian,
nuk mund të mos konstatohet se disa nga
ideologjitë dhe ngjarjet më makabre për
njerëzimin janë krijime europiane. Kolo-
nializmi, racizmi, fashizmi, nazizmi e ho-
lokausti, duke qenë produkte të një racio-
nalizmi politik e teknologjik ekstrem jo
human europian, janë pjesë e këtij qytetëri-
mi, janë reaksion ndaj ngarendjes për liri
të shpirtit europian.

3. Qytetërimi evropian, për shkak të
rrethanave karakteristike politike dhe
ekonomike në të cilat u zhvillua sidomos
nga mesjeta e këndej, bëri të mundur që
të gjitha arritjet shkencore, jo vetëm të
vetat por edhe të atyre që u takonin
qytetërimeve të tjera, t’i përthithte e t’i
integronte në sistem, t’i bënte të dobish-
me për mirëqenien e njeriut dhe, mbi të
gjitha, për funksionimin efikas të ekono-
misë private dhe shtetit.55 Pikërisht mu-
ngesa e shteteve të mëdha e të centrali-
zuara dhe ndarja në shumë shtete të vogla
rivale e Europës, çdoherë në gjendje lufte
me njëra-tjetrën, bëri që mbretërit dhe
princërit rivalë të angazhonin dijetarët për
përkryerjen e armatimeve të tyre sulmuese
e më pas për perfeksionimin e mbrojtjes

53 Për rolin e fesë së krishterë shih Fernand Braduel, A History of Civilazations. London: Penguin Books,
1995 (versioni origjinal në gjuhën franceze është botuar në vitin 1987), fq.333-38.

54 Shih Braduel supra note 4, fq. 315-6. Gjithashtu shih Eric Cochrane, Charles M. Gray dhe Mark
A.Kishlansky (eds.), Early Modern Europe: Crisis of Authority. Readings in Western Civilization 6. Chicago dhe
London: The University of Chicago Press, 1987, fq.1-8.

55 Shih për këtë çështje argumentimin që e bën Maks Veberi mbi integrimin e arritjeve shkencore në jetën
ekonomike dhe shtetërore në Perëndim, në Max Weber, Etika protestante dhe shpirti i kapitalizmit. Tiranë:
Plejad, 2005, fq.22-33.
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ndaj këtyre armëve, duke e shkurtuar ko-
hën mes të zbulimeve shkencore dhe prak-
tikimit të tyre.56 Kjo, siç e theksua më lart,
pati rezultate edhe në fushat e tjera të jetës
e sidomos në atë ekonomike, kulturore e
sociale. Kultura dhe disiplina e punës, që
u krijuan në këto rrethana politiko-
ekonomike dhe ushtarake dhe që i ka
dhënë qytetërimit europian përparësi në
të gjitha fushat e jetës në raport me pjesët
e tjera të botës, mund të konsiderohet
edhe sot si një vlerë e qytetërimit europi-
an.57 Sidoqoftë, duke e vështruar nga këndi
historik, edhe qytetërimi arab dhe osman,
së bashku me fenë islame, me të cilat ky
qytetërim ka qenë për një kohë të gjatë në
kontakt, luftë e bashkëpunim që nga Mes-
jeta e hershme e nga të cilat ka marrë shumë
nga dijet e tyre në Mesjetë, të munguara
nga shkaku i reaksionit të paparë të Kishës
katolike, kanë pjesën e vet në qytetërimin
europian. Është tjetër gjë pastaj fakti se
këto vlera, qytetërimi europian diti t’i in-
tegronte në sistem më mirë se qytetërimi
nga i cili i huazoi. Ndërkaq, një pjesë e
madhe e europianëve sot i takojnë fesë is-
lame dhe duke qenë evropianë, njëkohë-
sisht janë edhe një urë mes të feve të ndry-
shme, por edhe kontribues për kultivimin
e kulturës së larmishme europiane.58 Pra
është vështirë të thuhet se një element i
një qytetërimi që është ndërtuar në një
hark kohor dymijëvjeçar, duhet patjetër
të ketë dominim vendimtar në raport
me elementet e tjera në tërësinë e atij
qytetërimi.59 Qytetërimi europian është

edhe më i shumëllojshëm nga ajo që shpër-
faqet herë pas here në trajtimet e ndry-
shme mediatike e politike.

4. Me thellimin e procesit të integri-
meve ekonomike dhe politike europiane
është krejt normale që të riaktualizohet me
krejt fuqinë edhe çështja e krijimit të iden-
titetit të përbashkët evropian, përveç ekz-
istencës së asaj që e përcaktuam si
qytetërim europian. Sot projekti i krijim-
it të identitetit europian është një projekt
sfidues për të ardhmen e kontinentit.60 Në
këtë debat janë përfshirë mendjet më të
larta të inteligjencies europiane, duke u
munduar që në kontekstin e kohës nëpër
të cilin po kalon Europa, në konkurrencë
të fortë me SHBA-të, Kinën, Rusinë dhe
botën islame, të gjejnë ato fusha dhe
premisa që mund të shërbejnë si bazë e
një identiteti të përbashkët europian, pa
shkatërruar edhe identitetet e thelluara
kombëtare të kombeve europiane. Pas in-
tegrimeve ekonomike disavjeçare, që kul-
muan me krijimin e monedhës së përbash-
kët për një pjesë të shteteve të BE-së, lind
nevoja edhe për të krijuar politika të për-
bashkëta ekonomike dhe të struktura sh-
tetërore të përbashkëta, për të krijuar edhe
baza më të thelluara politike të këtij iden-
titeti, që duhen shoqëruar me politika
kulturore të përbashkëta, të cilat po vi-
hen në rend të ditës më shumë se kurrë.61

Filozofi i njohur gjerman Jurgen Haber-
masi dhe ai francez dhe Jacques Derrida
theksojnë se sistemi i mirëqenies sociale,
krijimi i institucioneve mbinacionale, siç

56 Shih për trajtimin shumë interesant të kësaj çështjeje në Paul Kenedy, The Rise and the Fall of the Great
Powers: Economic Changes and Mlitary Confllict from 1500-2000. London: Fontana Press, 1988, fq.20-38.

57 Shih Goff, infra note 10, fq.42.
58 Shih Frashëri, supra note 1, fq.29-30.
59 Për aspekte të ndryshme të identitetit europian shih Jacques Le Goff, Mesjeta në zanafillat e identitetit

europian. Tiranë: Shtëpia e Librit dhe Komunikimit, 1996. Gjithashtu shih Braduel supra note 4, fq.309-424.
60 Për historinë e identitetit europian nga Antikitetit e deri në ditët e sotme shih Edgar Morin, Europa

në mendje. Tiranë: Ora, 2001 (në origjinal vepra është kompletuar në vitin 1990, ndërsa në shqip është
përkthyer nga Besnik Mustafaj).

61 Shih Gianni Vattimo, “The European Union Faces the Major points of its Development”, në Daniel
Levy, Max Pensky dhe John Torpey (eds.), Old Europe, New Europe, Core Europe: Transatlantic Relations After the
Iraq War. London&New York: Verso, 2005, fq.fq.28-33.
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është BE, në të cilën është bartur një pjesë
e sovranitetit, si dhe aftësia që tensionet e
ashpra nacionale dhe sociale të së kaluarës
të zgjidhen përmes dialogut dhe të kanal-
izohen përmes institucioneve, duhet të
jenë baza të identitetit europian.62 Kjo
Europë, që aq gjatë dhe pamëshirshëm ka
luftuar me veten, në bazë të identitetit të
saj, ndër të tjera, po vë edhe mësimin e të
bërit paqe me veten.63 Nuk ka dyshim se
në planin politik, hap i rëndësishëm kon-
siderohet krijimi i një politike të jashtme
të përbashkët, që fillimisht do të ishte pro-
jekt i asaj që Habermasi dhe Derrida e
quajnë bërthama apo zemra e Europës
(kryesisht gjashtë shtetet që e kanë filluar
projektin e BE-së në vitit 50-të të shekul-
lit të kaluar).64 Në vazhdën e këtij mendi-
mi, Umberto Eco thekson nevojën jo
vetëm për politikë të jashtme të përbash-
kët, por edhe sistem mbrojtës të përbash-
kët, që sipas tij do t’i siguronin Europës
mundësi mbrojtjeje dhe do ta promovo-
nin atë si polin e tretë në botë, mes të
SHBA-ve dhe Lindjes së Largët (Kinës
apo Japonisë).65 Sidoqoftë, përkundër të
gjitha arritjeve në fushën e integrimeve
politike, Europa edhe sot e kësaj dite ësh-
të peng i interesave kombëtare të shteteve
të ndryshme, posaçërisht atyre të fu-
qishme. Ashtu siç e kishte vërejtur me të
drejtë që në vitet ‘80 të shekullit të kaluar
historiani i njohur francez Fernand Bra-
duel, uniteti i Europës arrihet lehtë në
aspektin kulturor, madje edhe në atë
ekonomik, por çalon në atë politik.66

Megjithatë, integrimet e thelluara

ekonomike në rrugë afatgjata do të kri-
jojnë kushtet edhe për një unitet më të
madh politik të Europës.

5. Pra sot jemi dëshmitarë të për-
pjekjeve për definimin e identitetit euro-
pian në shumësinë e identiteteve nacio-
nale dhe në kontrastin e kulturave të ndry-
shme e mbi bazën e këtij qytetërimi. Ndaj
është më shumë se paradoksale që në këto
çaste sfidash historike, shqiptarët të fillojnë
një luftë donkishoteske me veten, për të
copëzuar identitetin e vet, që me aq xhe-
lozi është ruajtur për shekuj me radhë, nën
kushtet e rënda të pushtimeve të egra.
Është arkaike të ndodhë ajo që Arbën
Xhaferi e quan “bartje e besnikërisë nga
standardet dhe vlerat institucionale ko-
mbëtare, në preferenca të tjera, pra nga
kultura në sub-kulturë, nga norma gjuhë-
sore në dialekt, apo në të folme lokale,
madje edhe familjare, nga kombi në be-
sime fetare apo në parti politike”67. Më
shumë është koha të mendojmë sesi ky
identitet mund të japë vlera universale, që
do ta pasuronin identitetin europian të së
nesërmes e që po krijohet çdo ditë nëpër
një kontekst të ashpër gjeopolitik. Dhe ka
vlera me të cilat populli ynë vërtet mund
të krenohet dhe ta pasurojë njerëzimin,
qytetërimin e sotëm europian, pse jo edhe
identitetin e mundshëm të ardhshëm eu-
ropian. Këtu do të trajtohen dy nga ato
vlera: sakrifica e familjes Jashari dhe toler-
anca fetare ndër shqiptarët. E para do të
trajtohet shkurtimisht, për t’u ndalur më
gjatë në të dytën. Vlera e parë është sakri-
fica e pashembullt e Adem Jasharit dhe

62 Jurgen Habermas dhe Jacques Derrida, “February 15, or, What Binds European Together: Plea for a
Common Foreign Policy, Beginning in Core Europe”, në Daniel Levy, Max Pensky dhe John Torpey (eds.), Old
Europe, New Europe, Core Europe, fq.7-10.

63 Adolf Muschg, “Core Europe; Thougts About the European Identity” në Daniel Levy, Max Pensky dhe
John Torpey (eds.), Old Europe, New Europe, Core Europe, fq.24

64 Habermas, Derrida, supra note 13, fq. 4-7.
65 Umberto Eco, “An Uncertain Europe Between Rebirth and Decline” në Daniel Levy, Max Pensky dhe

John Torpey (eds.), Old Europe, New Europe, Core Europe, fq. 19.
66 Shih Braduel supra note 4, fq. 415.
67 Arbën Xhaferi, “Bartja e besnikërisë”, Koha Ditore, 27 e 28 nëntor, fq.12.
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familjes së tij në fund të shekullit të 20-
të. Kjo sakrificë është e veçantë në his-
torinë moderne të Europës. Ishte kjo
sakrificë që vuri bazat për zgjerimin e
lirisë në Kosovë, e cila ndonëse ende jo
e plotë, ka krijuar kushte për zhvillimin
e saj. Deri më tani kam përshtypjen se
nuk kemi ditur ta prezantojmë brenda
vetë kulturës dhe historisë sonë ko-
mbëtare këtë figurë dhe këtë ngjarje, le
pastaj ta prezantojmë si vlerë universale.
Për të ndodhur kjo, figura e Adem Jas-
harit dhe sakrifica e familjes së tij duhet
të modernizohet dhe të dalë nga ko-
rnizat në të cilat shqiptarët e kanë traj-
tuar deri tash. Brenda këtyre kornizave,
kjo figurë dhe kjo ngjarje trajtohet
përmes këngëve të dobëta folklorike,
veprave skematike letrare dhe miteve të
panevojshme politike e ushtarake. Këtë
figurë shqiptarët përfundimisht duhet
ta nxjerrin nga këto korniza dhe t’ia
dhurojnë Europës dhe tërë njerëzimit
me vlerën dhe fuqinë e vet të vërtetë.
Kjo vlerë duhet të bëhet pjesë e vlerave
botërore, pjesë e opusit të sakrificës
njerëzore për lirinë. Liria për të cilën
është sakrifikuar Ademi Jashari dhe
familja e tij, pretendohet nga europianët
se është ndër shtyllat themelore të
qytetërimit të saj.68 T’i shtojmë kësaj
shtylle edhe pjesën tonë të përpjekjeve
për liri që u bënë në fund të shekullit të
20-të, me të cilën mund të jemi krenarë.

6. Përkundër faktit se për më se
100 vjet propaganda, politika, Kisha
Ortodokse Serbe dhe pseudoshkenca ser-
be mundohen që problemin e Kosovës
ta paraqesin si problem ndërmjet dy re-
ligjioneve dhe si problem ndëretnik,
lëvizja politike shqiptare ka dëshmuar
të kundërtën. Ka dëshmuar se ky nuk
është as konflikt në mes të dy feve e as
në mes të shqiptarëve dhe serbëve si

popuj, por mes të popullit shqiptar të
robëruar dhe pushtetit shovinist serb.
Është e vërtetë se për qëllimet e veta
pushtuese, regjimet serbe në vazhdimë-
si e kanë manipuluar dhe instrumental-
izuar pakicën serbe në Kosovë duke ia
prishur asaj marrëdhëniet normale fqin-
jësore me shqiptarët e duke vështirësuar
jo pak edhe jetën në një mjedis konflik-
tual. Sidoqoftë, lëvizja politike sh-
qiptare, duke iu kundërvënë pushtetit
serb e jugosllav për afro 100 vjet, arriti
ta diferencojë në kushte shumë të rënda
pushtuesin serb prej popullit serb. Në
këto 100 vjet histori lufte e përpjekjesh,
në anën e lëvizjes politike shqiptare ka
pasur edhe gabime, shpeshherë më
shumë si pasojë e pamundësisë së kon-
trollit të situatave të caktuara sesa e ve-
primeve hakmarrëse të paramenduara
nga një qendër politike. Ka pasur edhe
episode si ato të marsit 2004, të diza-
jnuara qëllimisht që këtë konflikt ta pre-
zantojnë dhe ta shndërrojnë në etnik e
fetar, me qëllim që të vazhdonte gjend-
ja e status-quo-së në Kosovë. Por asnjë
nga këto episode e gabime nuk kanë qenë
karakteristikë dalluese të lëvizjes sonë
politike, ndonëse qarqe të ndryshme, jo
vetëm serbe, janë munduar e mundohen
që problemin shqiptaro-serb ta shohin
vetëm nën lupën e konflikteve fetare dhe
etnike, duke i eliminuar tërësisht fak-
torët shtytës të këtij konflikti - ata të do-
minimit politik e ekonomik të shovin-
izmit serbomadh ndaj popujve tjerë të
Ballkanit e posaçërisht atij shqiptar. Duke
e vështruar konfliktin shqiptaro-serb
vetëm nën lupën fetaro-etnike, amnisto-
hen me qëllim e pa qëllim klikat shovin-
iste serbe, duke u nisur prej kralëve të
Serbisë së Parë e deri te regjimi i Millo-
sheviçit dhe pasuesve të tij sot në të ash-
tuquajturën Serbi “demokratike”.

67 Will Durant, “Platoni”, Toena, Tiranë, 1997, f. 66.
68 Ibid, fq.315-6.
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7. Është interesant, në këtë funk-
sion, të rikujtohen dhjetë pikat e pro-
gramit të kryengritjes së pranverës 1919,
që u hartua nga Komiteti Kombëtar për
Mbrojtjen e Kosovës, i udhëhequr në
atë kohë nga Hasan Prishtina, Hoxhë
Kadriu, Bajram Curri etj:

I. Asnji kryengritës nuk guxon me
dëmtue shkiet e vendit veç atyre
qi qëndrojnë me armë në dorë
kundër qëllimit shqiptar.

II. Asnji kryengritës nuk guxon me
dieg shpia, me rrenue kisha.

III. Plaçka është jasak kryengritjes.
IV. Asnji kryengritës nuk guxon me

ba noj shemtim mbi trupa të
vrave t’anmikut, as me i zhveshë
ata armiq që jesin dekun e të
plaguam ose të xanun rob.

V. Veprimi ma i gjallë ka me kanë
kundra ushtrisë, xhandarmërisë,
kundra komiteve t’anmikut, që
kundërshtojnë me armë në dorë
edhe një kjoft se anmiku ban
mizorina shqiptarëve pa armë
verte, I, II, III, IV, kanë për tu
përmbajtë plotësisht e rreptësisht.

VI. Nji tradhtar që kundërshton
luftën krahas me anmikun ose veç
asht kundër qëllimit shqiptar ka
për tu vra pa gjyq e pa afat e
kushdo që të jetë. Por nji tradhtar
pa armë në dorë ka me u gjykue
para gjyqit të kryengritjes (pas) e
ka me u denue mbas doku-
mentash e jo me prralla të hallkut.

VII. Me të zaptuemit e jo me të
shliruemit se të një katundi sërb,
shkiet e vendit ashtu edhe qarshia
të ruhen me gjind, besnikija e
kryengritjes të ndjeki anmikun pa
afat e pa bjerrë as një dakik nëpër

shehre e nëpër katunde.
VIII. Kot e pa nevojë as gjaku i popul-

lit ton as gjaku i popullit anmikut
ska me mujtë me u derdhë. Por
aty ku asht nevoja nji kryengritjes
ska me guxue me kursue aspak
gjakun e vet e vetme.

IX. Aeroplanet, konsullat e shka i
përket këtyre ka për ti ruejtë me
gjind me të besnik e me të marrun
vesht.

X. Të vramt shqiptarë skan për tu
shti në dhe deri sa të vie naj
komision i huej. Mizoritë e bame
prej anmikut kanë për të mbetë
shenje edhe për me diftue Eu-
ropës e Amerikës.69

Ky program i kryengritjes çlirimtare
të vitit 1919, është një vlerë monumen-
tale e lëvizjes sonë politike. E shkruar në
kohën kur ende nuk kanë qenë ravijëzuar
në dokumentet ndërkombëtare të drejtat
themelore të njeriut, në kohën kur pas
vrasjeve e tmerreve të Luftës së Parë
Botërore ishin ende në konsolidim e rish-
ikim e sipër normat elementare të së drejtës
humanitare ndërkombëtare, në kohën kur
mbi popullin shqiptar bëhej një terror i
vazhdueshëm nga Serbia që nga viti 1878
e këtej, ky program është dëshmi e një
humanizmi të thellë dhe pjekurie politike
me të cilin ishin mbrujtur ideologët e
lëvizjes shqiptare dhe vetë lëvizja në
përgjithësi. Ky program - që ndalonte vras-
jet e civilëve, për më tepër që kërkonte
kujdes ndaj tyre, ndalonte djegien e ob-
jekteve fetare, ndalonte vjedhjet nëpër fs-
hatrat serbe - tregon për vizionin e
udhëheqësve të kryengritjes, për të cilin
ne sot duhet të jemi krenarë dhe duhet të
dimë ta çojmë më tej, në përputhje me
rrethanat e botës moderne.

69 Shih Arkivi Qendror Historik, fondi Komiteti për Mbrojtjen Kombëtare të Kosovës, dosje nr. 2. dok.
708045, cituar sipas Limon Rushiti, Lëvizja kaçake në Kosovë (1918-1928). Prishtinë: Instituti i Historisë së
Kosovës, 1981, fq. 104-5.
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8. Gjithnjë shtrohet pyetja: pse roli i
fesë në lëvizjen politike shqiptare nuk ka
qenë përçarës? Duke marrë parasysh për-
katësinë në tri fe të kombit shqiptar, në
periudhën e konsolidimit të tij si komb,
rreziku që ai të ndahej në tri kombe vërtet
ka qenë i madh. Pra përkatësia në tri fe
nuk ka përbërë dhe nuk përbën në vetvete
ndonjë përparësi për shqiptarët.70 Për më
tepër ajo mund të konsiderohet një disa-
vantazh. Sidoqoftë lëvizja jonë politike,
duke qenë e vetëdijshme për rrezikun që
bartte kjo situatë, ka ditur që këtë disa-
vantazh ta shndërronte në përparësi. Dhe
në këtë pikë konsiston madhështia dhe
gjenia e rilindësve tanë, të cilët, duke e
nuhatur këtë rrezik, çimentuan kombin
shqiptar në baza krejt tjera, duke i dhënë
fesë një rol periferik. Duke qenë ajo per-
iferike dhe duke qenë se motoja e njohur
e Vaso Pashë Shkodranit “feja e shqiptarit
është shqiptaria” u bë filozofi e Rilindjes
Kombëtare, fetë e ndryshme nuk e pen-
guan unitetin kombëtar, por përkundrazi
u përpoqën në vazhdimësi të luanin rol
aktiv në përpjekjet për liri të shqiptarëve.
Pra mund të konstatohet se feja nuk ka
luajtur rol të rëndësishëm në krijimin e
kombit shqiptar.71 Një rol thelbësor për
krijimin e kombit shqiptar luajti gjuha
shqipe, rrënjët e përbashkëta etnike si dhe
kujtesa dhe e kaluara e përbashkët his-

torike.72 Rilindja jonë kombëtare ka qenë
laike dhe e dinte rrezikun që mund të
mbartte thirrja në identitetet fetare të sh-
qiptarëve gjatë procesit të krijimit të tyre
si komb modern. Duke qenë e tillë, ajo
krijoi një model tolerance të lakmueshme
për një popull me shumë fe, që herë pas
here kanë qenë të ndikuara edhe nga push-
tuesit e ndryshëm të shqiptarëve.73 Në
harmoninë fetare ka pasur ndikim edhe
roli shumë aktiv i komuniteteve katolike
dhe ortodokse shqiptare në përpjekjet për
themelimin e shtetit shqiptar. Në anën
tjetër, krijimi i kombit serb kaloi nëpër
një rrugë krejt tjetër. Duke i takuar pjesës
së popujve të sllavëve të Jugut, me gjuhë
dhe kulturë të njëjtë me shumë nga ta,
por edhe për shkak të rrethanave të veçanta
historike, feja ortodokse, e quajtur nga
serbët pravosllave, luajti një rol të rëndë-
sishëm për krijimin e identitetit kombëtar
serb dhe veçimin e tyre nga shumica e
sllavëve të tjerë të Jugut.74 Kështu që
ndikimi i fesë për krijimin e kombit sh-
qiptar dhe atij serb ishte i ndryshëm si në
karakter ashtu dhe në forcë.

9. Toleranca fetare ka mbretëruar
edhe në Kosovë gjatë periudhave të luftës
së shqiptarëve për liri nga zgjedha serbe.
Në këtë drejtim është me interes të thek-
sohet roli shumë aktiv i komunitetit dhe
klerit katolik, edhe pse i vogël në numër,

70 Shih Faton Abdullahu, Dimensionet e identitetit qytetërues: kultura, feja, politika. Prishtinë: Rilindja,
1998, fq.159-161.

71 Ibid, fq161-169. Shih gjithashtu International Crisis Group, Religion in Kosovo. ICG Balkan Report
No.105, Prishtina/Brussels, 31 January 2001, p.3, Lene Kühle dhe Carsten Bagge Laustsen, “The Kosovo
Myth: Nationalism and Revenge”, në Tonny Brems Knudsen dhe Carsten Bagge Laustsen (eds.), Kosovo
between War and Peace: Nationalism, Peacebuilding and International Trusteeship. London dhe New York:
Routledge, 2006, fq. 30 dhe Robert J. Donia, “Nationalism and Religious Extremism in Bosnia-Herzegovina
and Kosovo since 1990”. Ky punim i Donias është botuar nga International Institute for the Middle East and
Balkan Studies, Lublana, 12 Qershor 2007, fq.4.

72 Shih Hysamedin Feraj, Skicë e mendimit politik shqiptar. Tiranë: Pegi, 2006, fq. 196-7. Shih
gjithashtu Vjekoslav Perica, Balkan Idols: Religion and Nationalism in Yugoslav States. Oxford: Oxford
University Press, 2002, fq.145.

73 Shih Stefanaq Pollo, Në gjurmë të historisë shqiptare 2. Tiranë: Akademia e Shkencave të Shqipërisë,
2003, fq.35-42. Shih gjithashtu Joan Pelushi, “Kriptokrishterimi në Shqipëri: Një vështrim i shkurtër historik
dhe roli i tij i rëndësishëm në substratin kulturor të Shqiptarëve”, Tempulli, Nr.6, 2002, Korçë (5-17), fq.15 si
dhe Donia supra note 20, fq.4.

74 Shih ICG, supra note 20, fq.1.
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për demaskimin e krimeve të kryera nga
shteti serb që në periudhën e pushtimit të
Kosovës në vitin 1913 e deri në ditët e
sotme. Mbretëria Jugosllave (në fillim
Mbretëria Serbe-Kroate-Sllovene), nuk e
njihte fare ekzistencën e shqiptarëve, madje
as si pakicë kombëtare.75 Duke mbajtur një
pozicion të tillë, ajo nuk përmbushte as-
një obligim që rridhte nga sistemi për
mbrojtjen e të drejtave të pakicave nga
Lidhja e Kombeve.76 Nuk lejonte fare për-
dorimin e gjuhës shqipe as në shkollim e
as në publikime gazetareske e letrare. Në
një situatë të tillë, lëvizja politike çlir-
imtare, përveçse e ndodhur përballë
nevojës së organizimit për luftë çlir-
imtare, ndodhej edhe përballë nevojës
për shtimin e përpjekjeve për të mos
lejuar asimilimin e shqiptarëve. Në këtë
drejtim, roli i Kishës Katolike ishte i
madh, sepse së bashku me shumë xhami,
organizuan mësimin ilegal të gjuhës sh-
qipe gjatë periudhës 1918-1941.77 Ish-
te ky një lloj mësimi ilegal, paraardhës
më pak i sofistikuar i sistemit paralel të
mësimit në gjuhën shqipe që u zhvillua
në periudhën e aparteidit të regjimit të
Millosheviçit, periudhë kjo e pashem-
bullt në historinë e Europës moderne
në fund të shekullit të kaluar. Roli i kler-
it katolik, përveçse në mbajtjen gjallë
të gjuhës shqipe përmes predikimeve fe-
tare dhe përmes mbajtjes së mësimit il-
egal në këtë gjuhë, ishte i madh edhe në
një drejtim tjetër në këtë periudhë. Në
vitet ‘20 të shekullit të kaluar, kleri ka-
tolik bëri demaskimin publik në Lidhjen
e Kombeve, përmes dëshmive të gjalla e

të dokumentuara, të dhunës dhe terror-
it të pushtetit serb ndaj shqiptarëve.78

10. Pas Luftës së Dytë Botërore, kur
Kosova mbeti nën Jugosllavi, u krijua
Lëvizja Nacional Demokratike Shqiptare,
në udhëheqjen e së cilës ishin një numër i
madh personalitetesh që vinin nga komu-
niteti katolik, si Gjon Sereqi, Marie Shl-
laku etj. Betimi mbi Kuran për myslimanët
dhe mbi Bibël për të krishterët në të
njëjtën dhomë ishte dukuri e shpeshtë.79

Rezistenca e tyre, e pasuar me burgosje
dhe vrasje masive të anëtarëve të saj, e bërë
në bazë të parimeve kombëtare dhe jo fe-
tare e ideologjike, ishte vazhduese e drejt-
përdrejtë e traditës shekullare të lëvizjes
sonë kombëtare. Në vitet 60-90 të shek-
ullit të kaluar, lëvizja çlirimtare ishte kre-
jtësisht shekullare. Madje me elemente të
fuqishme të majta për shkak të ideologjisë
që mbretëronte në shtetin amë. Në të
gjitha këto lëvizje çdoherë kishte edhe
veprimtarë nga komuniteti i krishterë, që
i jepnin më shumë forcë lëvizjes dhe e
demaskonin çdo përpjekje për përçarje të
shqiptarëve në baza fetare. Përkundër kë-
tyre fakteve kokëforta, udhëheqësit poli-
tikë, fetarë dhe pseudo-intelektualët ser-
bë, vazhdonin avazin e vjetër për ta para-
qitur konfliktin për Kosovën si konflikt
fetar, si konflikt ku serbët po mbronin vler-
at e qytetërimit perëndimor, ndonëse
pushteti i tyre sfidohej nga shqiptarët si
komb pa dallime fetare, sfidë që kishte
karakter çlirimtar e antikolonizues.80 Në
këtë vazhdë, udhëheqësit e lartë fetarë ser-
bë akuzonin udhëheqësit myslimanë sh-
qiptarë si fajtorë për konfliktin në Kos-

75 Shih Noel Malcolm, Kosovo: A Short History. London: Macmillan 1998, fq.268.
76 Ibid, fq.268. Më shumë për rregullimin e sistemit të të drejtave të pakicave në kuadër të Lildhjes së

Kombeve shih Gaetano Pentassuglia, Minorities in International Law. Strasbourg: Council of Europe Publish-
ing, 2002, fq.27-9 dhe Thomas D. Musgrave, Self Determination and National Minorities. Oxford:Oxford
University Press, 1997, fq.32-61.

77 Ibid, fq.267-8, 272.
78 Ibid, fq.286.
79 Shih Rexhep Abdullahu, Djathtizmi dhe demokracia në proces. Prishtinë, 2002, fq.40-51.
80 Shih Perica, supra note 21, fq.84.
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ovë. Patriarku Germanus, në vitin 1987,
akuzoi udhëheqësit fetarë myslimanë sh-
qiptar se nuk po bënin asnjë përpjekje për
ta “mbajtur nën kontroll separatizmin
shqiptar”81. Gazetari dhe hulumtuesi kroat
Vjekoslav Perica komentonte këtë thirrje
duke konstatuar se kleri mysliman i Kos-
ovës ka bërë përpjekje në këtë drejtim i
cytur nga pushteti jugosllav, por ka qenë i
pasuksesshëm, për shkak të ndikimit të
vogël të këtij kleri në politikë. Ai kon-
staton se “Islami ishte me ndikim në
Bosnjë, por jo edhe në Kosovë”82. Të
njëjtin mendim e ndan edhe raporti i
ICG-së për rolin e fesë Islame në Kos-
ovë, kur konstaton se ndikimi i fesë is-
lame në skenën politike shqiptare në
Kosovë është krejtësisht i pahetueshëm
dhe si problem është i panjohur.83

11. Gjatë viteve ’90 të shekullit të
kaluar, kur filloi shembja e Jugosllavisë,
rrënimi i sistemit socialist në tërë Lindjen
e Europës dhe kur në Kosovë u instalua
regjimi më i egër shovinist i Millosheviçit,
që hapur vendosi metodat e aparteidit për
shqiptarët, lëvizja politike shqiptare në
Kosovë mbeti shekullare si tek ajo e për-
faqësuar nga lëvizja pacifiste, ashtu edhe
te lëvizja ilegale çlirimtare.84 Ndonëse në
dukje në këtë periudhë, për shkak të rrëz-
imit të sistemit socialist që nuk favorizonte
fenë, kemi edhe në Kosovë një ringjallje
të fesë, kjo nuk nënkuptoi asnjëherë se kjo
ringjallje ra ndesh me parimet shekullare
të lëvizjes sonë politike. Madje të gjithë i
kemi të gjalla kujtimet nga ato ditë, kur
festat e Bajramit dhe Krishtlindjet e Pash-
kët festoheshin në Prishtinë bashkërisht si
një festë kombëtare. Edhe në këtë peri-
udhë komunitetet fetare bashkërisht mer-
rnin pjesë në rezistencën kundër pushtues-

it. Le të kujtojmë se disa nga figurat e
mëdha të kësaj kohe, të dala sidomos nga
lëvizja e pajtimit të gjaqeve, i takonin ko-
munitetit katolik. Në krye të lëvizjes për
pajtimin e gjaqeve ishte Anton Çeta, stu-
diuesi i zellshëm i folklorit dhe plaku i
dashur, që me urtësinë e tij zbuti dhemb-
jet e shumë familjeve të ndryra në gjak-
marrje. Krah për krah Anton Çetës, në
këtë aksion të madh, përveç rinisë e aktiv-
istëve politikë, qëndronin edhe krerët fe-
tarë të të dy besimeve, më popullori ndër
të cilët ishte Dom Lush Gjergji. Është kjo
periudha kur e famshmja Nënë Terezë u
bë pjesë e ikonografisë dhe kulturës pop-
ullore ndër shqiptarët e Kosovës. Por jo
vetëm kaq. Edhe në periudhën e luftës çlir-
imtare, tradita shekullare vazhdoi të rrugë-
tonte fuqishëm. UÇK-ja, gjatë tërë peri-
udhës së ekzistencës së saj, ka qenë shumë
e kujdesshme që të mos japte as edhe më
të voglën shenjë për ta karakterizuar si të
lidhur me grupe radikale islame. Për më
tepër, edhe për shkak të rrënjëve të saj në
ish-organizatat ilegale me karakter
ideologjik të majtë, ajo në shekullarizmin
e saj ishte ndonjëherë edhe e skajshme.85

Të mos flasim pastaj për faktin që në
radhët e UÇK-së luftuan dhe vdiqën krah
për krah shqiptarë jo vetëm të të gjitha
komuniteteve fetare, por edhe ata të të
gjitha ideologjive dhe nga të gjitha rajo-
net shqiptare. Dhe përkundër tërë këtij
kujdesi dhe tradite shembullore për kul-
tivimin e shekullarizmit, propaganda ser-
be, e jo rrallë herë edhe qarqe të ndry-
shme politike e pseudoakademike
ndërkombëtare, janë munduar pa asnjë
bazë dhe fakt jetësor të akuzojnë lëvizjen
politike shqiptare dhe vetë UÇK-në më
vonë si produkt të radikalizmit islamik.

81 Cituar sipas Ibid, fq.145.
82 Ibid, fq
83 Shih ICG, supra note 20, fq.1.
84 Shih Shkëlzen Maliqi, Shqiptarët due Europa. Pejë: Dukagjini, 1994, fq.125.
85 Shih ICG, supra note 20, fq.5.
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Këto akuza i përgënjeshtron më së miri
realiteti ekzistues në Kosovë.

12. Këto situatat politike të shekullar-
izmit permanent dhe të vendosur, ndon-
jëherë janë shfrytëzuar nga personalitete
të ndryshme të botës shqiptare për të kri-
juar edhe pasqyrime të shtrembra e artifi-
ciale mbi realitetin fetar jo vetëm në Kos-
ovë, por edhe ndër shqiptarët në përgjithë-
si. Ka pasur përpjekje jo të natyrshme që
të zhduket çdo element islamik në sho-
qërinë tonë. Kjo prirje pa dyshim që ësh-
të reflektim i një debati më të gjerë global
mbi ‘konfliktin e qytetërimeve’ në mes të
Lindjes dhe Perëndimit dhe i frikës së vazh-
dueshme se mos shqiptarët po shmangen
nga pjesëmarrja në qytetërimin perëndi-
mor e pa dëshirë po sakrifikohen përsëri
vetëm për shkak të fesë dhe po i dhuro-
hen Lindjes. Kjo frikë pastaj krijon para-
nojën e mundësisë së mospranimit të sh-
qiptarëve në BE, paranojë që më shumë
ndihmon në amnistimin e të pabërave dhe
të dështimeve të politikanëve tanë në të
gjitha trevat shqiptare, sesa në ngritjen e
vetëdijes qytetare dhe politike, se feja nuk
është problemi, por problemi qëndron te
politika dhe dështimet e saj të vazh-
dueshme, gabime për të cilat duhet të
dënohet nga qytetari. Ky diskurs i nisur
nga Aurel Plasari, i cili bënte thirrje për
një riorientim të ri të shqiptarëve drejt
Perëndimit, kohët e fundit ka arritur kul-
minacionin në debatin mes të Kadaresë
dhe Qosjes.86 Kjo qasje, që ndonjëherë
kalon edhe në mohimin e çdo elementi
islam dhe oriental në kulturën shqiptare,
nga frika e mospranimit në Europë, është
shkoqitur thellë dhe bukur nga një studi-

ues i ri shqiptar, Enis Sulstarova, i cili ar-
gumenton se Europa e vërtetë dhe e për-
paruar është ajo që i pranon dhe i inte-
gron të veçantat e të gjitha kulturave e jo
ajo që i refuzon ato.87 Sepse, në fund të
fundit, siç konstaton Sulstarova, “Perën-
dimi, Lindja, Oksidenti, Orienti janë kat-
egori koncpetuale të shpikura e imanente.
Kjo duhet të mbahet parasysh dhe të mos
konsiderohen kulturat apo qytetërimet si
njësi të mbyllura, të pandryshueshme e të
papërshkueshme prej elementeve të kul-
turave e qytetërimeve të tjera”88. Aq më
tepër kjo vlen për shqiptarët, të cilët në
kulturën e tyre kanë integruar elemente të
shumë kulturave me të cilat kanë jetuar e
janë ballafaquar, duke krijuar një kulturë
kombëtare unike, tolerante në thelbin e
saj, europiane në kuptimin integrues të saj,
njerëzore në kuptimin e gjerë të saj.

13. Normalisht, në kohën e radikal-
izmave fetarë, që në të vërtetë janë shfaqje
të jashtme të problemeve më të thella me
karakter ekonomik e politik, shoqëria sh-
qiptare, aq gjatë e karakterizuar nga toler-
anca fetare, prapë mund të sfidohet nga
situata të paparashikuara.89 Jetesa me të
veçantat, pranimi i tyre si pjesë e kulturës
sonë, akomodimi i kësaj mënyre të funk-
sionimit të kombit në rrethana të reja (si-
domos gjatë përpjekjeve për realizimin e
bashkimit kombëtar, nga jetësimi i së cilës
do të varet mjaft konsolidimi i hapësirës
shqiptare në të gjitha sferat) dhe fuqizim-
it të proceseve integruese europiane, ësh-
të rruga e vetme për të vazhduar të jemi
shembull i jetesës tolerante fetare edhe në
kohën e radikalizmave fetarë, shembull i
ndërtimit të një shoqërie të qëndrueshme

86 Shih Aurel Plasai, Vija e Teodosit rishfaqet: Nga do t’ia mbajnë shqiptarët?. Tiranë: Marin Barleti, 1995
(botimi i parë i veprës është bërë më 1993)

87 Shih Enis Sulstarova, Arratisja nga Lindja: Orientalizmi shqiptar nga Naimi te Kadareja. Tiranë: Dudaj,
2006, fq.269-279

88 Ibid, fq278-9.
89 Shih Arbën Xhaferi, “Religjioni, politika dhe shqiptarët”, MM, viti i 6-të i botimit, 8:9, 2005, fq.7-17.

Për motivin e vërtetë të konflikteve në botë ,që sot po ravijëzohen si konflikte fetare, shih Loretta Napoleoni,
“Modern Jihad: The Islamist Crusade”, SAIS Review, XXIII:2, 2003, fq.53-69.
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në kohëra dinamike politike e
ekonomike.90 Të pasurit disa fe, përfshirë
edhe atë myslimane, nuk është në kundër-
shtim me të qenit shqiptar dhe njëkohë-
sisht europian, aq më tepër që modeli i
shoqërisë që ne synojmë të ndërtojmë ësh-
të një shoqëri ku feja dhe shteti do të ish-
in të ndara. Shoqëria shqiptare në
përgjithësi, siç e theksuam më lart, e ka
ngritur lart idealin e lirisë sepse, siç e thotë
bukur Ukshin Hoti në përgjigjen dhënë
Kadaresë nga burgu i Nishit më 1998:
“Nuk mund të ketë kurrfarë dyshimi p.sh.
në përcaktimin europian dhe proeuropi-
an të shqiptarëve në përgjithësi, por ai nuk
buron nga dëshira e tyre për të luajtur valle
folklorike, por për të qenë të lirë dhe për
t’u zhvilluar si popujt e tjerë europianë”91.

Pra është ai model i shtetit që europianët
e kanë shndërruar si vlerë të njerëzimit tani
e sa kohë. Për më tepër, duke ndërtuar një
shoqëri stabile, të bazuar në veçantitë fe-
tare, ne mund t’i japim Europës modelin,
që duket se kohët e fundit i ka humbur
konturet e tij në horizont nga konfliktet e
vazhdueshme fetare e racore që po gëlojnë
në të. Mund ta ndihmojmë Europën ta
gjejë veten, por njëkohësisht mund të
bëhemi edhe më të vetëdijshëm për një
vlerë të pasur që ngërthejmë në vetvete,
që kemi ditur, së paku deri më tani e në
kushte shumë të vështira për kombin tonë,
ta shndërrojmë nga dobësi në përparësi.
Për një vlerë që mund t’ia dhurojmë Eu-
ropës e njerëzimit, duke i mësuar sesi je-
tohet në paqe me veçantitë në vetvete.

90 Shih Maliqi, supra note 33, fq.31.
91 Ukshin Hoti në Ismail Kadare, Ukshin Hoti, Bisedë përmes hekurash. Tiranë: Onufri, 2000, fq.55.



Q ëllimi i këtij studimi është të
analizojë kultivimin e vlerave
etike dhe shoqërore nëpërmjet

arsimit të lartë në Shqipëri dhe të shqyr-
tojë perceptimin e tyre nga të rinjtë.
Mbledhja e të dhënave të këtij studimi u
mundësua nga përdorimi i metodës sasi-
ore të anketimit, që u zbatua në një kam-
pion prej 200 studentësh të Universitetit
“Aleksandër Moisiu” në Durrës dhe Uni-
versitetit të Tiranës, instrument i së cilës
ishte një pyetësor që përfshinte pyetje
të stukturuara, gjysëm të strukturuara
dhe pyetje të hapura. Kjo metodë u
përdor për të nxjerrë në pah perceptimet
e të rinjve mbi paketën e vlerave etike
dhe sociale që kultivon arsimi i lartë në
Shqipëri, si dhe për të marrë sugjerimet
e tyre mbi përmirësimin e përcjelljes së
këtyre vlerave nga ky institucion eduku-
es. Ndryshimet radikale sociale në fillim

të viteve 90-të të shek. XX u shoqëruan
me ndryshim të sistemit vleror, çka u
reflektua edhe në institucionet eduka-
tive. Boshti vleror komunitarist nisi të
zëvëndësohej me atë individualist, kul-
tivimi i respektit ndaj një shoqërie të
mbyllur që mbështetej në forcat e veta i
la vendin proklamimit të një shoqëri të
hapur, ideve pluraliste dhe konkurrencës
së lirë, duke u mbështetur edhe në mod-
elet perëndimore. Institucionet e social-
izimit, të tilla si familja, shkolla, insti-
tucionet e punësimit etj, ndikojnë fu-
qishëm në përcjelljen tek individët të
këtij boshti vleror të ndryshuar tash-
më si rezultat i ndryshimeve sociale.
Gjetjet e këti j  studimi mbështesin
hipotezën fillestare nga e cila u nis ky
studim. Konfuzioni vleror që përcil-
let nga sistemi i lartë arsimor e që vjen
si rezultat i ndryshimeve sociale, kon-

ARSIMI I LARTË PËRBALLË SISTEMIT VLEROR

Kseanela SOTIROFSKI92 - Universiteti i Durrësit
Brunilda ZENELAGA93 - Universiteti i Durrësit; Instituti i Sociologjisë

92 Kseanela Sotirofski  Kseanela Sotirofski  Kseanela Sotirofski  Kseanela Sotirofski  Kseanela Sotirofski ka kryer studimet universitare, pasuniversitare dhe ato të doktor-
aturës në Universitetin “Gazi” - Turqi, në Fakultetin e Shkencave Sociale dhe atë të Edukimit.
Në vitin 2009 ka marrë titullin doktor i shkencave. Aktualisht është lektore pranë Univer-
sitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës.

93 Brunilda Zenelaga Brunilda Zenelaga Brunilda Zenelaga Brunilda Zenelaga Brunilda Zenelaga është anëtare e Institutit të Sociologjisë, e bordit akademik të tij
dhe kryetare e degës rajonale të Durrësit. Është master në sociologji dhe punon si pedagoge e
sociologjisë në Universitetin “Aleksandër Moisiu” në Durrës.

Studime Sociale 2009, 1 (3): 79-86



 80 Arsimi i lartë përballë sistemit vleror

strukton dhe modelon perceptimet e të
rinjve dhe ndikon drejtpërdrejt në qën-
drimet e tyre ndaj shoqërisë.

Hyrje

Ndryshimet shoqërore gjatë këtyre dy
dekadave të fundit në Shqipëri tentuan të
transformonin mjaft vlera në antivlera duke
u shoqëruar me konfuzion e madje me
krizë. Studiues dhe analistë të ndryshëm
pohojnë se një mekanizëm që mund dhe
duhet të kontribuojë në ekuilibrimin dhe
zbutjen e krizës vlerore është sistemi arsi-
mor. Megjithatë, vetë sistemi arsimor është
pjesë e sistemit social dhe shpesh nuk
mund të mos preket nga konfuzioni vler-
or, duke ia përçuar këtë edhe individit. Të
gjitha hallkat e sistemit arsimor janë të
rëndësishme për kultivimin e vlerave so-
ciale të individit, por ky studim do të foku-
sohet sidomos në rolin që luan arsimi i
lartë në këtë proces.

Studimi në fjalë, përveç të tjerave,
synon të evidentojë perceprimet e të rin-
jve për sistemin e vlerave që kultivon tek
ta arsimi i lartë. Sondazhi, ku u përfshinë
rreth 100 studentë nga Fakulteti i
Edukimit në Universitetin “Aleksandër
Moisiu” të Durrësit dhe 100 të tjerë nga
Fakulteti i Shkencave Sociale, Universite-
ti i Tiranës, synonte të nxirrte në pah se
cilat nga tiparet e mëposhtme, të tilla si:
diversiteti apo standartizimi, ndjenja
demokratike apo ndjenja totalitare,
mundësitë e barabarta për edukim apo
diskriminimi në dhënien e mundësive,
njohuritë efektive dhe praktike apo njo-
huritë sipërfaqësore dhe teorike, liria ak-
ademike apo kufizimi akademik etj., kul-
tivohen nga arsimi i lartë shqiptar tek
të rinjtë e sotëm.

Gjithashtu, nëpërmjet analizave cilë-
sore dhe intervistave të drejtpërdrejta, stu-
dentët dhanë mendimin e tyre se cilat vlera
shoqërore, të tilla si: vlefshmëria sociale,
aftësia e lidershipit, thellimi në njohuritë

praktike, transparenca dhe objektiviteti
etj., janë pjesë e sistemit vleror që kultivon
sot arsimi i lartë universitar.

Studentëve të anketuar iu kërkuan
mendime mbi atë se çfarë duhet përmirë-
suar në arsimin e lartë shqiptar, në mënyrë
që ai të kultivojë saktë vlerat që ata i kon-
siderojnë të rëndësishme. Mbledhja dhe
përpunimi i sugjerimeve dhe paraqitja e
tyre modeste në këtë studim synon t’i vijë
në ndihmë përmirësimit të politikave ar-
simore për kultivimin e drejtë të vlerave
shoqërore tek të rinjtë shqiptarë nga struk-
turat e arsimit të lartë.

Vlerat dhe arsimi i lartë

Sipas sociologut Robin Williams,
vlerat kulturore janë koncepte të përgjiths-
hme, janë kritere në bazë të të cilave, ata
që bëjnë pjesë në një kulturë të caktuar
përcaktojnë se çfarë është e dëshirueshme
ose e padëshirueshme, e mirë ose e keqe, e
bukur ose e shëmtuar (Williams, 1970).
Vlerat përbëjnë një kuptim të veçantë në
jetën e çdokujt dhe përfshijnë idealet dhe
besimet nga të cilat udhëhiqen anëtarët e
një shoqërie. Shumica prej nesh i përvetë-
son këto vlera përgjatë procesit të so-
cializimit nga agjensi të ndryshme, si:
familja, komuniteti fetar në të cilin bën
pjesë, shkolla, grupet e bashkëmosha-
tarëve etj. Por, cilat janë institucionet
sociale në të cilat të rinjtë e sotëm njo-
hin dhe përvetësojnë këto vlera?

Universitetet dhe institucionet e tjera
të arsimit të lartë tashmë luajnë rol qën-
dror në zhvillimin e shoqërisë, ekonomisë
dhe kulturës në çdo nivel; në atë global,
nacional dhe lokal. Në shoqërinë e infor-
macionit, universitetet nuk janë më vetëm
përgjegjese për zhvillimin e shkencës, por
edhe për përcjelljen dhe aplikimin e njo-
hurive të reja. Në të njëjtën kohë, ato nuk
janë thjesht përgjegjëse për edukimin e
elitave sociale dhe teknike, por tashmë ato
edukojnë një numër të madh studentësh.
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Universitetet janë kthyer tashmë në insti-
tucione që nuk mund të drejtohen vetëm
në përputhje me normat tradicionale aka-
demike (Astin, 1985).

Universitetet tashmë janë institucio-
net kyçe që kanë përgjegjësinë e formimit
intelektual dhe kulturor të shoqërsië, ba-
zuar në teknologjinë e informacionit.
Ato nuk mund të konsiderohen si in-
stitucione të zhveshura nga vlerat. Vler-
at dhe standardet etike që ato ekspozo-
jnë, nuk kanë ndikim vetëm mbi zhvil-
limin akademik, mbi studentët dhe sta-
fin, por gjithashtu ato ndikojnë në
formimin e kontureve morale të sho-
qërisë (Dugger, 1980). Si rrjedhojë,
këto institucione duhet të pranojnë
përgjegjësinë dhe të jenë aktorë në pro-
movimin e standardeve më të larta mo-
rale të mundshme. Megjithatë, nuk
mund të jetë e mjaftueshme vetëm mbësh-
tetja e standardeve të larta etike dhe për-
dorimi i tyre në çdo aspekt të procedurave
institucionale ose integrimi në mësim-
dhënie dhe kërkime shkencore, por këto
standarte duhen integruar në qeverisjen
e brendshme dhe menaxhimin e aktorëve
të jashtëm (Palmer, 1987).

Kultura akademike e një institucio-
ni të arsimit të lartë duhet të promo-
vojë, nëpërmjet misionit të tij, vlerat,
normat, praktikat dhe besimin që drej-
ton dhe frymëzon gjithë institucionin
drejt pohimit të një ethosi të bazuar në
principet e respektit për dinjitet dhe in-
tegritet, për të nxënin gjatë gjithë jetes,
sigurimin e cilësisë, demokracisë me
pjesëmarrje dhe mosdiskriminim (War-
ren & Rosenthal, 2006).

Ndër disa nga vlerat më të spikatu-
ra në universitetet bashkëkohore mund
të permenden: integriteti  ne mar-
rëdhënie me universitetin, ekselencë në
të gjitha veprimet, përgjegjshmëri si in-
dividë dhe anëtarë të një komuniteti dhe
respekt ndaj të drejtave dhe dinjitetit të
të tjerëve (Brown, 2000).

Integriteti akademik në proceset e
mësimdhënies dhe mësimnxënies është
gjithashtu një element shumë i rëndë-
sishëm për kultivimin e vlerave në arsimin
e lartë. Vlerat dhe standardet e integritetit
akademik sigurojnë burimin e nevojshëm
për zhvillimin e njohurive, për mësim-
dhënie cilësore dhe edukimin e studentëve
si qytetarë të përgjegjshëm. Qeverisja dhe
menaxhimi demokratik dhe etik, si dhe
kërkimi shkencor bazuar në integritet ak-
ademik dhe përgjegjshmëri sociale jane dy
shtylla të tjera të rëndësishme për kultiv-
imin e vlerave në universitetet bash-
këkohore (Thompson, 2007).

Standardet etike janë të rëndë-
sishme për të siguruar që universiteti të
funksionojë brenda legjislacionit përkatës
dhe të shihet nga publiku si një institu-
cion etik mësimi. Kodet e etikës në uni-
versitete, në radhë të parë vendosen me
qëllim që të përkrahin praktikën e mes-
imdhënies etike. Universiteti ka përgjegjesi
të adresojë dhe vlerësojë kontradiktat mi-
dis teorisë dhe praktikës etike brenda dhe
jashtë klasës (Brown, 2000).

Universitetet duhet të përkrahin dia-
logun ndërmjet grupeve të studentëve, me
qëllim rritjen e kuptimit të kodeve profe-
sionale të etikës në institucion, ku përf-
shihen minimizimi i plagjiaturës dhe for-
ma të tjera të pandershmerisë akademike,
që është rritur ndjeshëm në 30 vitet e kalu-
ara. Universiteti është përgjegjës për të
promovuar standardet etike për studentët,
të cilat do t’i drejtojnë ata në jetën e tyre
personale dhe profesionale. Parimet e
etikës duhet të përfshihen në programin e
orientimit për studentët e universiteteve
(Kant & Churton, 2004).

Për të sjellë përsëri balancën midis
dimensionit vleror dhe trajnimit intelek-
tual në universitetet bashkëkohore, si
fillim nevojitet diskutimi i karakterit.
Koncepti “karakter” përfshin: aftësinë për
të identifikuar dhe artikuluar dimension-
in moral të situatave dhe ngjarjeve, kup-
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timin e standardeve të rëndësishëm dhe
idealeve që drejtojnë vendimet morale në
situata personale dhe profesionale, si dhe
ndërgjegjësimin në kompleksitetin moral
të situatave reale (Bentham, 1789).

Universitetet gjithashtu duhet të kr-
ijojnë një procedurë standarde mbi kodin
e etikës, që kryesisht mund të përmbajë
principet e drejtësisë në të gjithë veprimet,
përgjegjësi dhe përgjegjshmëri individu-
ale, respekt për të tjerët, harmoni me lig-
jet dhe rregullat e zbatueshme dhe poli-
tikat e universitetit, konfliktin e intere-
save, kërkimin shkencor, konfidenciali-
tetin e të dhënave, kontroll in e
brendshëm, përdorimin e barabartë të
burimeve të universitetit, raportet dhe
transparencën për financat e universitetit
dhe sigurinë e jetës (Douglas, 1996).

Duke marrë parasysh literaturën dhe
faktet e sipërpërmendura, universitetet
bashkëkohore duhet të përpiqen të ven-
dosin midis strategjive të zhvillimit edhe
dimensionin vleror të edukimit që syn-
ojnë të realizojnë. Gjithashtu, bazuar në
detyrimet e universiteteve shqiptare ndaj
ligjit për arsimin e lartë, mund të thek-
sohet se misioni i ketyre institucioneve,
ndër të tjera, duhet të përmbajë edhe
krijimin, transmetimin dhe zhvillimin
e dijeve me anën e mësimdhënies, kërkim-
it shkencor dhe shërbimeve; të ofrojë
mundësi për të përfituar nga arsimi i lartë
gjatë gjithë jetës dhe të kontribuojë për
rritjen e standardeve të demokracisë e të
qytetërimit të shoqërisë dhe në për-
gatitjen e të rinjve për një shoqëri të tillë.

Metoda e studimit

Kampioni i studimit

Kampioni i studimit përbëhet nga
100 studentë të Fakultetit të Edukimit në
Universitetin “Aleksandër Moisiu” të Dur-
rësit dhe 100 të tjerë nga Fakulteti i Sh-
kencave Sociale, Universiteti i Tiranës.

Procesi i anketimit u zhvillua në fillim të
vitit 2008. Studentët e përzgjedhur ndiq-
nin vitin e dytë të studimeve universitare.
Fillimisht, janë shpërndarë rreth 240 py-
etësorë, 220 prej tyre janë mbledhur dhe
vetëm 200 janë vlerësuar statistikisht.
Përzgjedhja e kampionit është bazuar në
metodën e thjeshtë rastësore.

Mjeti i mbledhjes së të dhënave

Për zhvillimin e mjetit të mbledhjes
së të dhënave, fillimisht është studiuar lit-
eratura ekzistuese. Më pas, janë bërë
takime në lidhje me temën me studentë
dhe aktorë të arsimit të lartë vendas. Pas
këtij hapi, janë marrë mendimet e special-
istëve në lidhje me mjetin e mbledhjes së
të dhënave. Nën udhëheqjen e informa-
cioneve të mësipërme, është krijuar mod-
eli i parë i pyetësorit, i përbërë nga tri pjesë,
në lidhje me vlerat që kultivon arsimi i
lartë në Shqipëri. Faza pilot e vlefshmërisë
se pyetësorit është aplikuar te mbi 30 stu-
dentë të Universitetit “Aleksandër Moisiu”
në Durrës. Në përfundim të këtij hapi, janë
bërë përmirësimet e nevojshme në çësht-
jet që janë gjykuar të vështira për t’u kup-
tuar nga ana e studentëve.

Pyetësori përbëhet nga katër pjesë. Në
pjesën e parë bëjnë pjesë koncepte lidhur
me disa nga vlerat që duhet të kultivojë
arsimi i lartë. Këto koncepte janë vendo-
sur si dy vlera të kundërta dhe nga të an-
ketuarit është kërkuar të shprehet masa e
kultivimit të tyre nga sistemi aktual i ar-
simit të lartë. Vlerat zgjidhen nga 1 në
10, ku 1 dhe 10 tregojnë masa të plota
për vlerën që kanë pranë dhe 2 deri në 9
masa të ndërmjetme. Në pjesën e dytë të
pyetësorit janë përfshirë disa pyetje
gjysëm të hapura në lidhje me vlerat që
kultivon arsimi i lartë në Shqipëri. Pje-
sa e tretë përbëhet nga pohime që të an-
ketuarit duhet t’i radhisin sipas shkallës
së perceptimit personale nga më e rëndë-
sishmja tek ajo më pak e tillë. Ndërsa
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në pjesën e fundit, të anketuarve iu kërko-
het të shprehin mendimet e tyre në lidhje
me elementet që duhen përmirësuar në
arsimin e lartë shqiptar, në mënyrë që ai
të kultivojë saktë vlerat që ata mendojnë
se janë të rëndësishme.

Analiza dhe diskutimi i të dhënave

Analiza e të dhënave u mundësua nga
sitesmi Microsoft Exel. Për secilën pjesë
të pyetësorit u hartuan tabela në mënyrë
të kujdesshme, që mundësuan paraqitjen
në përqindje të përgjigjedhënësve. Disa
prej këtyre gjetjeve janë paraqitur më posh-
të në mënyrë tabelare dhe grafikore.

Masa e kultivimit të binomeve vler-
ore në sistemin aktual të arsimit të lartë

Pjesa e parë e pyetësorit u bazua në
marrjen e informacionit mbi percep-
timin e studentëve për binomin vleror që
kultivon arsimi i lartë. Përgjigjedhënësit
gjidhnin nga 1 në 10 vlerën që mendonin
se kultivon arsimi i lartë në Shqipëri.
Nga pikët që grumbulloi çdo binom
vleror, u bë një klasifikim sipas përqind-
jeve të mëposhtme.

Tabela 1: Binomi vleror

Nr Binomi vleror  Për qind

1 Diversitet 57.8
Standartizim 42.2

2. Ndjenjë demokratike 51.1
Ndjenjë totalitare 48.9

3 Mundësi të barabarta për edukim 49.1
Diskriminim në dhënien e mundësive 50.9

4 Njohuri efektive dhe praktike/ 46.8
Njohuri teorike 53.2

5 Liri akademike 46.0
Kufizim akademik 54.0

6 Liberalizëm 46.5
Konservatorizëm 53.5

7 Globalizëm 53.3
Nacionalizëm 46.7

Siç mund të vihet re dhe nga tabela e
mësipërme, të anketuarit mendojnë se arsimi i
lartë kultivon kryesisht diversitet (57.8 për
qind) dhe globalizëm (53.3 për qind), por
nuk kultivon mjaftueshëm liri akademike (46
për qind) dhe liberalizëm (46.5 për qind).

Nga tabela 2 vihet re se rreth 32.6
për qind e studentëve mendojnë se arsimi
i lartë kultivon vlera pozitive, 38.6 për
qind e tyre mendojnë se ky arsim nuk i
kultivon këto vlera dhe rreth më pak se
një e treta (28.8 për qind) nuk kanë men-
dim në lidhje me këtë fakt.

Pothuajse gjysma e studentëve (47.6
për qind) mendojnë se arsimi i lartë nuk
kultivon ndjenjën e përgjegjshmërisë ndaj
komunitetit. Arsyeja e këtij opinioni
mund të jetë mungesa e kurseve që e kul-
tivon këtë ndjenjë, mungesa e kriterit të
vlerësimit të studentëve për sa i përket
punës për komunitetin ose zhvillimi i
kurseve për komunitetin në mjediset e
universitetit, në të cilat mund të angazho-
hen edhe studentët.

57.3 për qind e të anketuarve men-
dojnë se arsimi i lartë kultivon respekt ndaj
të drejtave të njeriut. Kjo e dhënë mund
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të mbështetet në faktin që politikat e ar-
simit të lartë shqiptar, si rrjedhojë e poli-
tikave globale, i japin rendësi të veçantë
këtij faktori. Gjithashtu, mund të thuhet
se regjimi, dhe si rrjedhojë edukimi
demokratik, i favorizon gjithnjë e më tepër
diferencat individuale.

Më tepër se gjysma e studentëve të
anketuar (54.9 per qind) mendojnë se
arsimi i lartë kultivon dëshirën për të ndi-
hmuar të tjerët. Studime të ndryshme psi-
ko-sociale mbështesin idenë se sistemi ar-
simor kultivon më pak ndjenja individu-
aliste në krahasim, për shembull, me in-
stitucionet e punësimit. Studentët për-
bëjnë një kategori sociale të prirë për të
qenë më pak individualisë dhe më shumë
altruistë në krahasim me të rriturit e punë-
suar. Këtë tipar përpiqen ta kultivojnë
edhe mënyrat e mësimdhënies, që shpesh-
herë mbështeten në punën në grup, duke
nxitur në të njejtën mënyrë edhe bash-
këpunimin mes studentëve e, për rrjed-
hojë, duke kultivuar edhe dëshirën për të
ndihmuar të tjerët.

Rreth 72 për qind e studentëve men-
dojnë se arsimi i lartë nuk kultivon opti-
mizëm për të ardhmen dhe vetveten. Ar-
syeja pse të rinjtë kanë një perceptim të
tillë, mund të jetë mungesa e një vizioni
dhe misioni të qartë të sistemit të arsimit
të lartë në pëgjithësi. Si një tjetër arsye
mund të vlerësohet mungesa e shërbimit

të këshillimit të karrierës në institucione.
Një tjetër arsye po aq e rëndësishme mund
të jenë kushtet në të cilat tregu vendas i
punës ndodhet sot dhe mungesa e mundë-
sive të punësimit në përputhje me
formimin akademik të studentëve.

Pothuajse gjysma e të anketuarve
(52.4 per qind), nuk ka mendim për sa i
përket kultivimit të prirjes për komfort
material në arsimin e lartë. Kjo mund të
ndodhë për vetë faktin se studentët, pa-
varësisht nga qëndrimet personale ndaj
kësaj vlere, mendojnë se sistemi i lartë ar-
simor nuk ndikon në mënyrë të drejtpër-
drejtë, por në mënyrë të tërthortë në kul-
tivimin e kësaj vlere.

Sic mund të vihet re edhe nga grafiku
i mësipërm, që tregon renditjen sipas per-
ceptimit të rëndësisë të të anketuarve për
vlerat që duhet të kultivojë arsimi i lartë,
mund të thuhet se vlera me e rëndësishme
që duhet të kultivohet është “perfeksion-

Tabela 2: Vlerat që kultivon arsimi i lartë

Nr. Vlera Po Jo Nuk kam mendim
(për qind) (për qind) (për qind)

1. Përgjegjshmëri ndaj komunitetit 18.3 47.6 34.1
2. Respekt ndaj të drejtave të njeriut 57.3 25.6 17.1
3. Konkurencë e ndershme 34.1 39.0 26.8
4. Dëshirë për të ndihmuar të tjerët 54.9 22.0 22.0
5. Prirje ndaj komfortit material 20.7 25.6 52.4
6. Optimizëm për të ardhmen dhe vetveten 8.5 72.0 17.1

Shuma 32.6 38.6 28.8
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imi akademik” (61 për qind). Kjo vlerë
ndiqet nga “thellimi në njohuritë prak-
tike” (55.4 për qind) dhe “përdorimi i
teknologjisë së informacionit” (54.5 për
qind). Kjo rrjedhshmëri e njëpasnjëshme
e ketyre vlerave është për t’u marrë para-
sysh, pasi përbën një tregues të rëndë-
sishëm për faktin se të anketuarit kanë
kuptuar tregun global të punës ku njohu-
ritë akademike, ndërthurja e teorisë me
praktikën dhe njohja dhe përdorimi i
teknologjisë së informacionin janë tre ko-
mponentët më kryesorë. “Jetesa në një
shoqëri të mbyllur” duket se është vlera e
fundit e renditur në tabelën e rëndësisë së
vlerave (39.1 për qind). Në fakt, kjo vlerë
mund të jetë perceptuar nga të rinjtë si
një prirje kundër globalizimit të skajshëm,
që ndonjëherë e dëmton traditën dhe
origjinalitetin kombëtar.

Në lidhje me mendimet e studentëve
për përmirësimin e disa gjërave në arsimin
e lartë, që mund të shërbejnë për kultiv-
imin e vlerave që ata mendojnë se janë
të rëndësishme, mund të theksohen: ko-
rrupsioni, që, sipas tyre, duhet luftuar,
duhet të ketë transparencë më të mad-
he, liria e veprimit duhet motivuar, kri-
teret e përzgjedhjes së studentëve du-
hen rishikuar dhe duhet përmirësuar
niveli i përgatitjes intelektuale dhe pro-
fesionale të studentëve.

Përfundime dhe sugjerime

Të gjitha vendimet në lidhje me prak-
tikat edukative kanë komponentë teknikë
dhe etikë. Edukimi, edhe nga këndvësht-
rimi i profesionistit, nuk është vetëm një
proces neutral social. Duke u nisur nga
qëllimi i procesit të edukimit, për të ndry-
shuar mënyrën se si studentët e koncep-
tojnë botën, ky proces do të ketë ndikime
edhe mbi karakterin e tyre (Wilcox, 1992).
Çdo vendim që ne marrim dhe çdo vep-
rim që kryejmë si edukatorë, përmban një
tematikë që ka të bëjë me vlerat. Vendimet

tona mbi përmbajtjen e kursit dhe peda-
gogjisë përfshijnë zgjidhjen e prioriteteve
dhe përcjellin një sens vlerash. Mësim-
dhënia tashmë është ndarë në vija disi-
plinare dhe nëndisiplinare. Ky fakt është
tregues i vërtetë i disintegrimit të botës
akademike dhe kjo është një shenjë
treguese e zhvillimit shumë të shpejtë që
është vënë re në të gjitha fushat e kërki-
meve. Një sugjerim për riintegrimin në
perspektivë është integrimi në pedagogji
dhe në edukimin e bazuar në vlera. Më
tej, riintegrimi i njohurive është kusht
për të siguruar perspektivën e jashtme,
që nevojitet për të vlerësuar komple-
ksitetin vleror (Keisha, 2003).

Hapi i parë i riintegrimit të dimen-
sionit vleror është zhvillimi i objektivave
afatgjata institucionale. Forma e kurseve
dhe kurrikula, zakonisht fokusohet në
qëllime intelektuale të cilat, që në nivelin
makro janë të tri llojeve: (1) qëllime pro-
fesionale teknike, ku studenti specializo-
het në njohuritë e fushës që nevojitet të
mësohet; (2) qëllime profesionale intele-
ktuale, që kanë të bëjnë me tematikën e
përgjithshme dhe zotësitë e disiplinës; (3)
qëllimet intelektuale të përgjithshme, qëlli-
met e përgjithëshme të edukimit të arteve
të lira (Douglas, 1996).

Kurrikulat e institucioneve të arsimit
të lartë zakonisht fillojnë me fjali përm-
bledhëse për qëllimet intelektuale të do-
mosdoshme. Në këto fjali, zakonisht
nuk përfshihet dimensioni vleror i
edukimit dhe integrimi i njohurive.
Thelbi i filozofisë së riintegrimit është
pedagogjia reflektive morale. Drejtësia
intelektuale lejon përputhjen midis
qëllimeve instruktive dhe praktikës.

Nga gjetjet e studimit vihet re se per-
ceptimet e të rinjve në lidhje me vlerat që
duhet të kultivojë arsimi i lartë iu përsh-
taten ndyshimeve sociale që po përjeton
shoqëria shqiptare. Perfeksionimi aka-
demik, thellimi në njohuritë praktike,
përdorimi i teknologjisë së informacionit
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janë ndër vlerat kryesore që kultivohen nga
arsimi i lartë shqiptar, sipas mendimit të
të rinjve. Në këtë mënyrë, nga njëra anë
ndryshimet shoqërore frymëzojnë arsimin
e lartë që nëpërmjet vlerave etike t’iu për-

shtaten kërkesave shoqërore për zhvillim,
nga ana tjetër kultivimi i vlerave etike dhe
sociale nëpërmjet sistemit arsimor univer-
sitar përgatit infrastrukturën e nevojshme
për ndryshimet e mundshme sociale.
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Reflektime teorike mbi përballjen
globalizim – diversitet kulturor

Jetojmë në një epokë që karakteri-
zohet nga ndryshime të shpejta dhe që
është shpallur si era e globalizimit.
Njerëzit identifikohen gjithmonë e më
shumë me një entitet global më të gjerë
dhe tashmë ajo që është lokale mani-
feston edhe globalen. Format kulturore
emigrojnë dhe adaptohen në territore
më të gjera95.

Por koncepti i globalizimit përshk-
ruhet me definicione të ndryshme dhe
shpesh kontradiktore. Globalizimi nuk
është një term i ri dhe më së shumti për-
shkruhet si rritje e ndërvarësisë në nivel
planetar, si intensifikim i marrëdhënieve
sociale mbarëbotërore, si përfshirje e
bashkësisë njerëzore në një shoqëri të

vetme botërore, si strukturimi i botës
në një entitet unik. Ekziston një debat i
gjerë mbi idenë se epoka e sotme është
po aq e globalizuar sa ajo e fillim shek-
ullit96. Postglobal është një l ibër që
mbështet tezën se era e globalizimit
tashmë ka perënduar. Mario Deraglio
nënvizon që në rreshtat e parë të këtij
libri se është kapërcyer tashmë his-
torikisht diskutimi mbi avantazhet
dhe disavantazhet e procesit të glo-
balizimit. Koncepti i globalizimit që
i referohet Deaglio, nuk është global-
izimi në këndvështrimin e Giddens si
“interconnectedness”, ose si një sistem
botëror rrjetesh, lidhjesh apo shkëm-
bimesh, por globalizimi si një projekt
globalist, ose e thënë ndryshe, utopia
e një kozmopolisi global të organizuar
s ipas  r regu l l ave  të  l ibera l i zmi t

MBI POLITIKAT E IDENTITETI KULTUROR

Jonida NASKA94 - Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”;
Instituti i Sociologjisë

94 Jonida NaskaJonida NaskaJonida NaskaJonida NaskaJonida Naska është anëtare e Institutit të Sociologjisë. Ajo ka kryer studimet e
larta në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale, dega filozofi - sociologji,
si dhe studimet pasuniversitare për master në Universitetin e Studimeve të Firences,
Itali. Nga muaji prill 2008 e në vazhdim punon pranë Qendrës Spitalore Universitare
“Nënë Tereza”, në shërbimin shëndetësor, psikologjik dhe social të pacientëve me
shqetësime neurologjike.

95 Të njëjtin koncept mbi globalizimin mund ta barazojmë me universalizmin iluminist.
96 La quotidianità del sistema globale, 208 . Testi i referimit, Prof. A. Magnier.
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ekonomik dhe liberalizmit politik të
matricës anglo-amerikane97.

Sipas Robertson, është pikërisht
lidhja midis dimensionit objektiv dhe
subjektiv që dallon fazën historike të
tanishme të globalizimit nga fazat e më-
parshme. Globalizimi, shkruan ai, i ref-
erohet si zvogëlimit të botës, ashtu dhe
rritjes së ndërgjegjësimit të të parit të
botës si një të vetme98.

Pra, në këtë kontekst, kemi të bëjmë
me një proces të dyanshëm: në një drejtim
do kishim lindjen e lëvizjeve në kërkim të
konceptimit të botës si një e tërë brenda
dimensionit të universalizmit dhe në
drejtimin tjetër përforcimin dhe afirmim-
in e uniteteve etnike dhe territoriale.

Pra, natyrshëm lind pyetja: a sjell
procesi i globalizimit të ashtuquajturën
“mbyllje kulturore” dhe krizë të “shtetit-
komb”? Shpesh shkaku i mbylljeve kul-
turore nuk është identiteti kulturor, por
pasiguria që shoqëron një proces të tillë
(Ferro 1998). “Ai që është i sigurt për
identitetin e vet, është i gatshëm të për-
ballet dhe nuk trembet nga procesi i de-
kulturimit, nuk tregon intolerancë dhe
nuk shfaq agresivitet përballë kulturave
të tjera. Pra, nuk e jeton ndryshimin si
rrezik” (Bernardi 1996: 29)99. Por si
kundërargument, nëse do t’u refero-
heshim interpretimeve neoveberiane dhe
neomarksiste, do të gjenim konceptimin
e procesit të globalizimit si një luftë

midis qytetërimeve dhe grupeve sociale
dhe politike, një luftë që njeh vetëm
fitues dhe humbës100.

Pra, kriza e shteteve nacionale ka
sjellë në plan të parë nevojën për një
sistem botëror transnacional, që të jetë
në gjendje të njohë dhe integrojë ndry-
shimet. Shtetet nacionale po humba-
sin autoritetet e tyre, sepse ndërvarë-
s i a  në  n ive l  p lanetar  dhe  forca t
ekonomike e politike transnacionale i
shmangin proceset e vendimmarrjes
përtej shtetit-komb, ndërsa në nivel
lokal zgjerojnë pushtetin e shoqërive
civile101. Vendet e zhvilluara dhe ven-
det në zhvillim nuk janë më entitete
gjeografike, por referime sociale dhe
kulturore, që përcaktojnë raportin
midis modelit dominant dhe modelit
inferior102. Fenomenet bashkëkohore
shpesh vënë përballë në mënyrë vio-
lente kulturat e ashtuquajtura “inferi-
ore”, ndaj modelit dominant. Në këtë
përballje, thelbësore është të përmendet
se situata aktuale e globalizimit prod-
hon identitete që janë në të njëjtën
kohë globale, por edhe lokale103.

Sistemi i sotëm botëror është bazuar
në marrëdhëniet ndërkombëtare, një
sistem i organizuar në mënyre formale mbi
raportet midis shteteve sovrane, por në fakt
i udhëhequr nga disekulibrat midis
vendeve në zhvillim dhe vendeve të zh-
villuara, midis pushteteve qendrore dhe

97 www.juragentium.unifi M. Deaglio, Postglobal, Laterza, Roma-Bari 2004. Sipas Deaglio, globalizimi
është një projekt politik i vendeve perëndimore. Ky projekt politik i matricës liberale do të kishte si qëllim
shpërndarjen në nivel botëror të një mirëqenieje analoge me atë që gëzonin të gjithë individët e demokracive
perëndimore përmes përhapjes në shkallë botërore të ekonomisë së tregut ose  modelit liberal.

98 Corso di Sociologia del mutamento globale, Prof. Andrea Bixi,  prof.ssa Gloria Pirzio Ammassari 2005-2006, 6
Raporti universalizëm-partikularizëm ndihmon të kuptohet varësia midis globalizimit dhe nacionalizmit, ku metodat
njëdimensionale, gjithmonë sipas Robertson, duhet të braktisen në favor të një vizioni gjithëpërfshirës.

99 Corso di Sociologia del mutamento globale, Prof. Andrea Bixi, prof.ssa Gloria Pirzio Ammassari 2005-2006, 48.
100 Corso di Sociologia del mutamento globale, Prof. Andrea Bixi, prof.ssa Gloria Pirzio Ammassari 2005-2006, 9.
101 Testi i referimit, Prof. A. Magnier.
102 La quotidianità del sistema globale, 56 Testi i referimit, Prof. A. Magnier - Ky konceptim zë vend dhe në traditën

klasike të sociologjisë, që e konsideron shoqërinë si një ndërthurje të interesave, vlerave dhe institucioneve.
103 Kur flitet për qeverisje në nivel global, nënkuptohet globalizimi si vazhdimësi e politikave dhe mekaniz-

mave të reja, që operojnë në disa nivele.
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atyre rajonale dhe nga mungesa e
përgjegjësisë globale104. Sigurisht, kriteret
e përcaktimit të pabarazive nuk janë të
lidhura vetëm me privimin ekonomik,
por i referohen edhe aksesit diferencial
në burimet e informacionit, të njohu-
rive, të pavarësisë individuale, të shpërn-
dara në mënyrë të pabarabartë midis in-
dividëve dhe grupeve105. Reduktimi i pa-
sojave të padëshiruara të veprimit njerë-
zor është e vetmja gjë që mund të ndry-
shojmë në një botë me diversitet kul-
turor, që duket e pamundur të integrohet
tërësisht në një entitet homogjen.

Në fund të viteve ‘80, ra në një farë
mënyre edhe ndarja bipolare Lindje -
Perëndim dhe në Perëndim shfaqet bindja
se nuk ekziston më një territor ku mund
të eksportohen ndryshimet dhe vlerat
perëndimore. Multikulturalizmi si kon-
cept është një nga rezultatet e këtij pro-
cesi106. Krijimi i shoqërive më gjithëpërf-
shirëse, përmes adaptimit të politikave
që njohin në mënyrë eksplicite ndry-
shimet kulturore ose të njohura ndry-
she si politikat multikulturale, është tash-
më një objektiv për shumë vende.

Lind pyetja: pse për kaq kohë është
injoruar procesi i integrimit multikultur-
or në një shoqëri? Një nga arsyet, men-
dojnë shumë kritikë, është se lejimi i evolu-
cionit të diversitetit kulturor mund vlerë-
sohet si i përshtatshëm teorikisht, por
praktikisht shkakton dobësim të rolit të
shtetit. Sipas këndvështrimit të Huntig-
ton-it, nëse i referohemi Amerikës aktu-

ale, që është shumëracore dhe shumetni-
ke, kultura amerikane ndihet e kërcënuar
si nga pikëpamja ideologjike, ashtu dhe
nga këndvështrimi i gjuhës dhe fesë. Nga
shumë studiues, multikulturalizmi është
parë si një produkt kulturor i shoqërive
perëndimore, që kategorizojnë pjesën
tjetër të shoqërive (vendet joperëndimore)
në shpjegimin e një sërë fenomenesh të
vlerësuara si shqetësuese dhe shpesh për
të marrë përgjigjet që mungojnë107.

Do të jetë kjo epokë një arenë e përplasjeve
kulturore apo do të jetë arena e një homogjen-
iteti kulturor të ardhshëm? Ne jetojmë çdo
ditë me nevojën dhe trysninë për të zhvil-
luar botën tonë, për të jetuar së bashku
me të tjerët duke vendosur ekuilibra mi-
dis ndryshimeve dhe ngjashmërive108. Vlef-
shmëria e një grupi varet nga kultura e tij.
Në këtë perspektivë, kulturat vlerësohen
si të ndryshme, por edhe të barabarta.
Të gjitha qeniet njerëzore janë në thelb
të njëjta dhe ndajnë të njëjtën aftësi për
të menduar dhe ndjerë. Liria e të men-
duarit nuk mund t’i referohet vetëm
racionalitetit të shoqërive perëndimore,
por të gjitha shoqërive dhe kulturave të
sotme. Dhe është pikërisht ky kushti për
të realizuar një demokraci të përparuar
të qeverisjes botërore109.

Por a mund të shkohet drejt një qever-
isjeje botërore, që të jetë shprehje e qytetërimit
planetar, përmes formave të pjesëmarrjes
demokratike dhe mbrojtjes së interesave
të të gjitha shoqërive dhe garantimin e
bashkëjetesës kulturore? Për Habermas,

104 Corso di Sociologia del mutamento globale, Prof. Andrea Bixi, prof.ssa Gloria Pirzio Ammassari 2005-2006, 4
105 Differenze e alterità Cultura in gioco, 65 - Testi i referimit, Prof. A. Magnier.
106 The Challenge of Human Diversity - Mirrors, Bridges and Chasms; Dewight R. Middleton 1998. - Multikultur-

alizmi është një lëvizje social-politike, që synon të integrojë pluralitetin kulturor në një shoqëri të dhënë.
107 Differenze e alterità Cultura in gioco, 55. Testi i referimit, Prof. A. Magnier.
108 The Challenge of Human Diversity - Mirrors, Bridges and Chasms; Dewight R. 1998, 3. Sipas

Middleton, me diversitet njerëzor kuptohen variacionet biologjike, fizike dhe sistemi i vlerave sociale dhe
kulturore të shpërndara anembanë botës.

109 Paolo Orefice “La ricerca Azione Partecipativa” Teorie e pratiche, Volume secondo - Liguori
Editore, 238 – Problemi i bashkëjetesës dhe shkëmbimit të vlerave kulturore midis vendeve të ndry-
shme kërkon tejkalimin e racionalizmit të mendimit perëndimor dhe zhvillimin e multikulturalizmit,
sidomos në vendet multietnike.
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shtetet nacionale zakonisht nuk zhvillo-
hen paqësisht duke u nisur nga etni të
izoluara. Nga pikëpamja e çështjes së mul-
tikulturalizmit duhet të nënvizohet se
bashkekzistenca e barabartë juridike
ndërmjet grupeve të ndryshme sociale nuk
duhet ta çojë shoqërinë në krijimin e një
pluraliteti të subkulturave armiqësore
midis tyre110. Globalizimi mund të jetë një
oportunitet, por edhe një kërcënim për
identitetet lokale dhe nacionale. Sigurisht
që zgjidhja nuk qëndron në mbylljen, në
konservatorizmin apo në nacionalizmin e
izoluar, por në krijimin e politikave
multikulturore, që promovojnë diversite-
tin dhe pluralizmin111. Rivlerësimi i
mundësive që kanë kulturat lokale, mund
t’i ndihmojë këto të fundit që të ruajnë
mënyrën e vet të organizimit dhe t’i
kundërvihen asimilimit kulturor.

Mbi politikat e identitetit
dhe përfshirjen social - kulturore

E reja më e fundit e shoqërisë mod-
erne është promovimi i politikave të iden-
titetit. Në këtë epokë të globalizimit, in-
dividët dhe komunitetet që kanë patur
përshtypjen se kulturat e tyre lokale ishin
drejt zhdukjes, në fakt kanë bërë që të lulë-
zojë një kategori e re kërkesash të karak-
terit politik112. Ata duan të ruajnë identi-
tetin e tyre kulturor në një botë të global-
izuar. Pushteti i njohurive, kurrë më
shumë se sot, është thirrur në funksion të
zhvillimit të shoqërisë postmoderne, që
sot përcaktohet si shoqëria e njohurive
(Knowledge Society)113. Të mirat kultur-
ore, natyrale, sociale janë një burim shumë

i vlefshëm i Lifelong Learning ose “sho-
qërisë së njohurive” për vlerësimin e di-
versitetit dhe ndërtimit të identiteteve
lokale të hapura ndaj të gjithëve.

A do të jenë ndryshimet kulturore, kon-
fliktet e së ardhmes? Në një periudhë kur
nocioni i një përplasjeje globale të kulturave
(qytetërimeve) po përhapet në një mënyrë
të sigurt, por dhe shqetësuese, gjetja e
zgjidhjeve për problemet apo konflik-
tet që lidhen me gjuhën, fenë, kulturën
dhe etnicitetin është me rëndësi të mad-
he. Sipas Samuel Huntigton-it, shkaqet
kryesore të një konflikti të mundshëm
në të ardhmen, nuk do të jenë as
ideologjike, por as politike. Konfliktet
kulturore do të jenë mjaft të pranishme
dhe përplasjet kulturore do të ndodhin
midis qytetërimeve të mëdha.

Ndryshimi në aspektin kulturor çon
në mënyrë të paevitueshme në përplasjen
e vlerave, sipas konstatimit të Hunting-
ton-it. Identitetet kombëtare do të bëhen
shumë të rëndësishme dhe konfliktet e
ardhshme do të ndodhin në kufijtë kul-
turorë (kujtojmë konfliktet e armatosura
në ish-republikat e ish-Jugosllavisë së pas
viteve 90, që krahas kërkesave të karakter-
it politik, kërkonin edhe njohjen e ident-
iteteve të tyre kulturore. Shembulli më i
fundit i një luftë të gjatë për ruajtjen e
identitetit kombëtar, është krijimi i shtetit
më të ri në Europë, Kosovës).

Shpesh karakteristikat kulturore janë
më pak të ndryshueshme. Ato ndryshojnë
më me vështirësi, krahasuar me ato
ekonomike dhe politike. Konflikti sho-
qëror modern ka të bëjë me sulmin kundër
pabarazive që kufizojnë pjesëmarrjen e

110 www.juragentium.unifi J. Habermas, Die Einbeziehung des Anderen, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am
Main 1996, trad. it. di L. Ceppa, L’inclusione dell’altro, Feltrinelli, Milano 1998.

111 LO SVILUPPO UMANO Rapporto 2004 Rosenberg & Sellier (La libertà culturale in un mondo di
diversità) – nëse frika nga globalizimi përben një shqetësim të përgjithshëm që të gjithë e shprehin
përballë argumentit të lirisë kulturore, frika për një “përplasje qytetërimesh” (siç e quan Huntigton)
është një tjetër burim frike vitet e fundit.

112 LO SVILUPPO UMANO Rapporto 2004 Rosenberg & Sellier (La libertà culturale in un mondo di diversità.)
113 Paolo Orefice “La ricerca Azione Partecipativa” Teorie e pratiche, Volume secondo - Liguori Editore, 4.
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plotë qytetare me anë të mjeteve politike,
ekonomike dhe shoqërore, si dhe ven-
dosjen e tagrave që krijojnë një status
qytetarie të plotë dhe të larmishme114.
Pabarazitë, në kuptimin tradicional, de-
rivojnë nga organizimi hierarkik i inter-
esave materiale, që në vazhdimësi për-
caktojnë edhe pozicionet sociale. Në të
vërtetë, varfëria materiale, hierarkia so-
ciale e bazuar mbi pasurinë dhe pushte-
ti që lidhet me kontrollin e burimeve
materiale mbeten kriteret qe matin pa-
barazinë brenda një shoqërie të caktuar,
si dhe krahasimin midis zonave të priv-
ilegjuara dhe atyre të margjinalizuara115.

Konfliktet kulturore janë reale dhe
bota ku jetojmë është një botë jo e sig-
urt.  Zhvil l imi njerëzor shkon në
drejtimin e përfshirjes dhe jo të përjas-
htimit të shtresave të margjinalizuara
përmes fuqizimit,  pjesëmarrjes
demokratike dhe zhvillimit endogjen116.
Vetë zhvillimi endogjen bazohet në ro-
lin e kapitalit social, shoqërisë civile,
komuniteteve lokale dhe individit. Nëse
dëshirojmë të vazhdojmë në këtë rrugë,
ka vetëm një mënyrë: rruga drejt një sho-
qërie të hapur. Një shoqëri që pranon ekz-
istencën e një grupi që nuk është pjesë-
marrës në procesin e zhvillimit dhe ven-
dimmarrjes, është një shoqëri në rrezik.
Nuk është e lehtë të imagjinohet një kon-
sensus politik më human se ai që lidhet
me qeverisjen demokratike, mbrojtjen e
të drejtave sociale dhe të qytetarisë,
ndërthurur me bashkëpunimin midis gru-
peve dhe vendeve të ndryshme117.

Ndryshimi hap pas hapi prodhon
të tjera ndryshime dhe kur këto njihen
dhe legjitimohen, krijohen të tjera. Njo-

hja e ndryshimeve kulturore dhe të të
drejtave të kulturave të përjashtuara, i
bëjnë apel vetëdijes sonë më të mirë
demokratike, se në situatën e sotme,
spiralja (spiralja e ndryshimit) që tash-
më është aktivizuar është potencialisht
pa limit, sepse askush nuk ka fuqinë ta
ndalojë118. Por apeli për ndryshim është
bërë edhe faktor fragmentarizmi dhe
potencial konflikti midis grupeve. Mul-
tikulturalizmi, sipas Bernardi (1998),
shfaqet në kulturat lokale dhe është
ngushtësisht i lidhur me këto të fundit.
Ai nënvizon se nuk është e nevojshme
të heqësh dorë nga kultura që përfaqë-
son, nga gjuha apo nga traditat të cilave
iu përket. Përmes këtyre mënyrave të
ndryshme të përkatësisë, individët e sho-
qërisë moderne reagojnë në kufijtë e
shumë sistemeve dhe kanë nevojë gjith-
monë e më shumë për identitete të hapu-
ra, që mundësojnë kalimin në kontek-
ste të reja kulturore dhe institucionale.

Individët duhet të braktisin ident-
itetet e mirëpërcaktuara dhe të mësojnë
të bëhen anëtarë të një shoqërie
shumëkulturore. Multikulturalizmi nuk
nënkupton vetëm njohjen e sistemit të
vlerave dhe praktikave të ndryshme kul-
turore në zemër të një shoqërie të caktuar.
Kjo nënkupton gjithashtu edhe ndërtimin
e një baze të përbashkët të vlerave fonda-
mentale dhe të mirëpranuara, si të drejtat
humane, shteti i së drejtës, barazia sociale,
diversiteti kulturor dhe toleranca119.

Nga një anë flitet mbi ndërtimin e
rregullave institucionale që mund të real-
izojnë më së miri funksionet e moskufiz-
imit të diferencave, ndërsa nga ana tjetër
kërkohet të rritet potenciali i vetëkufiz-

114 Ralf Dahrendorf ,”Konflikti shoqëror modern” Ese mbi lirinë, 1997 – Edition Dituria, 53.
115 Differenze e alterità Cultura in gioco, 63. Testi i referimit, Prof. A. Magnier.
116 Paolo Orefice “La ricerca Azione Partecipativa” Teorie e pratiche, Volume secondo - Liguori Editore, 193.
117 Ralf Dahrendorf, “Konflikti shoqëror modern” Ese mbi lirinë, 1997 – Edition Dituria, 89.
118 Differenze e alterità Cultura in gioco, 60. Testi i referimit, Prof. A. Magnier.
119 LO SVILUPPO UMANO Rapporto 2004 Rosenberg & Sellier (La libertà culturale in un mondo di diversità.)
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imit të kulturave vendore. E vërteta është
se sot asnjë kulturë nuk mund të vlerëso-
het si e vetëmjaftueshme120.

Arjun Appadurai në pozicionin e tij
më shumë ideologjik se shkencor, shton
se e ardhmja mund të na çojë në një kon-
flikt të dhunshëm, por që do të sjellë si
pasoja të paevitueshme, sipas vlerësimit të
tij - një botë të re të “lirisë kulturore”121.
Ideologjia e re transnacionale nuk lind nga
asgjëja, por nga roli i elitave politike dhe
kulturore; thënë ndryshe: ideologjia e
përfshirjes kulturore në rrafsh global. Jo
çdo politikë është utopi. Adaptimi i poli-
tikave multikulturale nuk është gjithmonë
i lehtë dhe shpesh zbatimi i tyre mund të
kërkojë shumë kompromise. Vendet
perëndimore, që kontrollojnë pjesën më
të madhe të burimeve ekonomike, poli-
tike dhe kulturore, kanë përgjegjësinë për
të mbështetur me bindje integrimin e
diferencave kulturore si një burim i vlef-
shëm dhe jo si një pengesë që duhet
eliminuar122. Veprojmë në një botë me
institucione, ndërsa mundësitë dhe pers-
pektivat tona varen në mënyrë thelbësore
nga ajo që përfaqësojnë institucionet dhe
nga mënyra si funksionojnë ato. Zhvilli-
mi është produkt i zgjedhjeve politike dhe
etike, që udhëheqin organizimin e sho-
qërive njerëzore. Habermas vë theksin mbi
idenë e tij të krijimit të një komuniteti
“përfshirës”, të bazuar mbi moralin, ku të
gjitha grupet sociale përfaqësojnë pozicio-
net e tyre pa paragjykime, me kufij të hapur
ndaj të gjithëve dhe ndaj atyre që ndihen
të huaj ndaj këtij organizimi123.

Shpesh përjashtimi është një rezultat
indirekt i vendimeve të individëve që janë
pjesëmarrës në procesin e zhvillimit dhe
që përbën dhe shkakun kryesor të moszh-
villimit124. Të luftosh përjashtimin socio-
kulturor duke njohur identitetet e ndry-
shme kulturore, nuk është dhe aq e lehtë
në praktikë. Të luftosh kundër ksenofo-
bisë dhe paragjykimeve të karakterit so-
cial, është një veprim i domosdoshëm për
krijimin e harmonisë dhe unitetit social
brenda shoqërive të ndryshme.

Nuk mjafton vetëm demokracia, por
dhe politikat e identitetit në drejtim të
përfshirjes kulturore, me qëllim njohjen e
diferencave125. Sot në shoqëritë bashkëko-
hore ekziston një krizë legjitimiteti, që
kërkon edhe një rol përcaktues nga ana
e institucioneve. Shumë vende janë
duke përgatitur me sukses politika mul-
tikulturore për të zgjidhur problemin e
përjashtimit social dhe për të promo-
vuar vlerat e lirisë kulturore.

Vëmendja ndërkombëtare ndaj vler-
ave lokale dhe autoktone është në rritje.
Njerëzit kërkojnë të shpallen vlerat nga të
cilat ata udhëhiqen. Një vlerë e tillë është
dhe liria - kjo dëshirë njerëzore për të mos
pasur kufizime. Nëse duam të rritim
mundësitë, do të jetë i nevojshëm një kon-
ceptim i ri mbi lirinë. Problemi qendror i
vendeve të varfra është pikërisht kombin-
imi i zhvillimit ekonomik me qytetarinë126.
Por s’mund të anashkalohet dhe kombin-
imi plotësues apo konvergjenca progresive
midis institucioneve dhe kulturës.

Modernizimi socio-kulturor, që po

120 Differenze e alterità Cultura in gioco, 61. Testi i referimit, Prof. A. Magnier.
121 La quotidianità del sistema globale, 220. Testi i referimit, Prof. A. Magnier.
122 Modernizzazione socio-culturale e sviluppo economico Di Francesco Ramella e Carlo Trigilia.
123 www.juragentium.unifi J. Habermas, Die Einbeziehung des Anderen, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am

Main 1996, trad. it.  L. Ceppa, L’inclusione dell’altro, Feltrinelli, Milano 1998.
124 Luciano Carrino “Perle e pirati” critica della cooperazione allo sviluppo e nuovo multilateralismo 2005

edizioni Erickson. Përjashtimi social ndodh kur një model i caktuar zhvillimi nuk ofron në mënyrë të barabartë
dhe për të gjithë shtetasit e vet mundësi të njëjta ekonomike dhe sociale.

125 LO SVILUPPO UMANO Rapporto 2004 Rosenberg & Sellier (La libertà culturale in un mondo di diversità.)
126 Ralf Dahrendorf, “Konflikti shoqëror modern” Ese mbi lirinë, 1997 – Edition Dituria, 217.
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ecën me ritme shumë më të shpejta se ai
ekonomik, do të çojë drejt proceseve të
reja të hibridizimit të kulturave dhe insti-
tucioneve, drejt kombinimit midis së
vjetrës dhe së resë, midis komponentëve
origjinalë dhe atyre të importuar127. E
gjithë kjo do të kushtëzojë mënyrën me
të cilën shumë vende të botës do të arr-
ijnë të menaxhojnë mundësitë, por dhe
rreziqet e krijuara nga globalizmi
ekonomik. Sigurisht që pasojat kulturore

dhe politike të globalizmit ekonomik,
do të jenë për një kohë të gjatë kon-
tradiktore dhe ambivalente.

Por cilado qoftë shoqëria e ardhs-
hme civile e përbotshme, citon Dahr-
endorf-i në librin e tij Konflikti shoqëror
modern, një gjë është e sigurt: kjo sho-
qëri do të respektojë ligjin, sepse çastet
më të rëndësishme të politikës së lirisë
janë ato që ofrojnë në të njëjtën kohë
pjesëmarrjen dhe mundësitë.

127 Modernizzazione socio-culturale e sviluppo economico, Di Francesco Ramella e Carlo Trigilia.
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Qyteti i Kukësit shtrihet në pjesën
verilindore të Shqipërisë. Rru
ga e gjatë dhe malet e larta e

ndajnë nga qytetet e tjera. Është një qytet
me natyrë të mrekullueshme, i qetë dhe i
pastër, ku jetojnë 21 258 banorë, prej të
cilëve 10 629 janë femra.129

Të jetosh në qytetin e Kukësit është
më e vështirë nga ç’mund ta mendojnë
shumë që nuk e kanë provuar. Për bur-
rat, problematika kryesore që shqetëson
mendjet e tyre është niveli  i  ulët
ekonomik dhe mungesa e mundësive
për të siguruar të ardhurat për të plotë-
suar nevojat e jetës së përditshme. Por,
problematika e vërtetë bie mbi supet e
vajzave dhe grave kuksiane, të cilat,
përveç problemeve ekonomike, përbal-
lojnë edhe trysninë e vazhdueshme të
paragjykimeve, mentaliteteve përçmuese,

pengesave dhe sfidave në përpjekjet e tyre
për të dalë nga sfera shtëpiake.

Ky artikull është shkëputur nga stu-
dimi “Statuset dhe rolet e vajzave dhe grave
në qytetin e Kukësit: mendësi dhe re-
alitete” (trajtesë sociologjike e nivelit të
mikrotezës). Studimi u bazua në tezën që
statusi dhe roli e vajzave dhe grave në qy-
tetin e Kukësit vazhdon të jetë i kufizuar
brenda mureve të shtëpisë, si rezultat i
ndikimit të shoqërisë me elemente patri-
arkale, mentaliteteve përçmuese, fana-
tizmit dhe ndarjes së theksuar të roleve
gjinore, që janë forcuar në vorbullën e
zhvillimit të shoqërisë demokratike. Ob-
jektivi kryesor i studimit ishte hulumtimi
i mentaliteteve përçmuese dhe opinion-
eve paragjykuese për vajzat dhe gratë në
qytetin e Kukësit në lidhje me statusin dhe
rolin e tyre në jetën shoqërore. Në këtë
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studim u përfshinë 400 të anketuar dhe
25 të intervistuar. Në këtë artikull vë-
mendja do të përqendrohet vetëm në dy
nga sferat problematike për vajzën dhe
gruan kuksiane: pjesëmarrja në politikë
dhe përfaqëseshmëria në vendimmarrje.

I. Përfaqësueshmëria e vajzave dhe
grave në sferën publike

Cila është përfaqësueshmëria aktuale
e vajzave dhe grave në sferën publike? Cilat
janë institucionet ku ato përbëjnë num-
rin më të madh të të punësuarve? Sa të
përfaqësuara janë vajzat dhe gratë në
postet vendimmarrëse dhe drejtuese?

Për t’iu dhënë përgjigje këtyre py-
etjeve, janë mbledhur të dhëna konkrete
nëpër institucione të ndryshme, sh-
tetërore apo private, mbi numrin e va-
jzave dhe grave të punësuara dhe pozi-
cionet e tyre.

Nga analizimi i të dhënave të
mbledhura rezulton: aktualisht janë 71
punonjëse femra në pozicionet drejtuese,
çka përbën vetëm 5% të totalit të grave
dhe vajzave të punësuara. Madje, është e
rëndësishme të theksohet se nga të dhënat
e mbledhura, rezulton që në këshillat
bashkiakë, komunalë apo në Këshillin e

Qarkut, nuk ka asnjë femër këshilltare.
Ndërkaq, numri më i madh i punon-
jëseve femra, madje edhe i vajzave dhe
grave drejtuese, gjenden në institucione
që kanë në qendër të punës së tyre
familjen, fëmijët apo kujdesin për të
tjerët. Ato janë shumë të pakta në insti-
tucione të tjera më pak të fokusuara në
fushat e mësipërme (tabela 1).

Nga të dhënat e mësipërme (tabela
1) vihet re ekzistenca e një ndarjeje të
theksuar të femrave dhe meshkujve si-
pas fushës që afrohet me sferën shtëpi-
ake dhe largohet prej saj. Vajzat dhe
gratë janë pozicionuar më së shumti në
ato institucione ku puna e tyre ngjan
me punët e përditshme brenda familjes,
si shërbimi për të tjerët, kujdesi për fëm-
ijët, komunikimi etj.

Ajo që vihet re është se edhe në
ato institucione ku vajzat dhe gratë
përbë jnë  numrin  më të  madh të
punonjësve, përgjithësisht drejtuesit e
tyre janë meshkuj. Në arsim, megjithëse
numri i punonjëseve femra është më i
madh se i meshkujve (66%), vetëm 17
prej tyre janë drejtuese.

Gjatë viteve të fundit janë hapur në
qytet shumë banka, stafi i të cilave për-
bëhet nga femra, madje shumica e drej-

Tabela 1: Institucionet dhe punonjëset femra

Nr. Institucioni Nr. I punonjësve Femra Femra në pozicione
drejtuese

1. Qendra e Planifikimit Familjar 52 47 2
2. Qendra Kulturore e Fëmijëve 5 4 2
3. Drejtoria e Shëndetit Publik 272 225 4
4. Drejtoria e Shërbimit Spitalor 325 265 8
5. DAR 972 642 17

Nga ana tjetër:
6. KESH Kukës 92 4 -
7. Prefektura Kukës 31 6 -
8. Komisariati i Policisë 92 3 -
9. Drejtoria e Doganës 35 1 -
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tuesve të këtyre bankave janë femra. Në
Raiffeisen Bank, nga 15 punonjës, 10
janë femra dhe 2 janë drejtuese (drej-
tore dhe zëvendësdrejtore), në Union
Bank, nga 6 punonjës, 3 janë femra,
drejtuesja është femër etj. Mbi numrin
e grave të punësuara, të ndara sipas pozi-
cioneve të tyre në organet e pushtetit ven-
dor, rezultojnë të dhënat e mëposhtme
(tabela 2), që janë nxjerrë duke u bazuar
në të dhëna të marra nga Raporti i Pro-
gresit të Strategjisë së Kukësit, shtator
2006 (Këshilli i Qarkut, 2006: 34).

Siç shihet nga të dhënat e më-
sipërme, numri i vajzave dhe grave në
pozicione drejtuese apo si këshilltare
është shumë i ulët në krahasim me mesh-
kujt. Nga viti 2005 deri në ditët e sot-
me, duket sikur statusi i grave dhe va-
jzave është përkeqësuar. Kështu, nëse
në vitin 2005 kishte 3 këshilltare fem-
ra, aktualisht, në vitin 2008, nuk ka
asnjë këshilltare femër në asnjë nga
këshillat ekzistuese (bashkiak, komu-
nalë apo të qarkut).

Duhet të kemi parasysh që shumi-

ca e këtyre vendeve të punës janë të til-
la që përdoren nga partia politike në
pushtet për të shpërblyer simpatizantët
e saj. Ky mund të jetë një fakt për të
treguar që meshkujt angazhohen më
shumë me politikën, duke qenë se numri
i tyre në këto institucione është 181
kundrejt 51 punonjëseve femra (22%).

Politika në qytet shërben si një
mënyrë shumë e mirë për të gjetur një
punë, kur partia që ke mbështetur vjen
në pushtet. Drejtuesit e partive politike
janë meshkuj, deputetët dhe kryetarët e
Bashkisë së Kukësit që kanë ushtruar
mandatin e tyre, madje edhe kandidatët,
janë dhe kanë qenë përherë meshkuj.
Prefektët, drejtuesit e institucioneve janë
meshkuj, këshilltarët po ashtu.

Edhe në politikë, ashtu si në fusha
të tjera të jetës publike dhe shoqërore,
roli i vajzave dhe grave është lënë në
hije. Drejtueset femra janë të pakta,
kryesisht ato janë drejtuese forumesh
të grave që janë përfshirë në politikë
apo anëtare të kryesisë së partisë, por
jo kryetare partie (tabela 3).

Tabela 2: Gratë e punësuara në organet e pushtetit vendor dhe pozicionet e tyre

Numri i grave në organet e pushtetit vendor: 2005 2004 2003

Këshilltare 3 nga 213 3 nga 213 3 nga 213
Në pozicione drejtuese 8 nga 80 8 nga 80 7 nga 80
Në poste specialisti 38 nga 207 38 nga 207 36 nga 206
Të punësuara 51 nga 238 51 nga 238 51 nga 232

Tabela 3: Të dhëna të marra nga partitë politike

Partia Total anëtarë Femra Në %

PS 260 96 36.9
LSI 50 4 8.0
PD 220 70 31.8
PR 30 2 6.6
PSD 50 12 24.0
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II. Postet drejtuese – larg vajzave dhe
grave kuksiane

“Burrat i shpërblejnë gratë për ndry-
shimin gjinor, kur ato janë në vendin e
duhur të tyre; i penalizojnë ato kur sh-
kelin në vendin e burrave” (Cockburn,
1991: 218). Më mirë se ky pohim, asn-
jë tjetër nuk i shpreh përpjekjet e bur-
rave për të ruajtur pozicionin e tyre
mbizotërues në shoqëri.

Në shoqërinë kuksiane, fjalët dhe
opinionet pozitive iu adresohen vajzave
dhe grave që quhen të ndershme, që rrinë
në shtëpi dhe kujdesen për punët e famil-
jes, që nuk dalin vetëm, që nuk shkojnë
lokaleve, që nuk flasin me meshkuj, që iu
binden prindërve dhe bashkëshortit, që
janë të urta e flasin pak, që nuk përzihen
në çështje që nuk iu takojnë, që shohin
punët e tyre. Shoqëria, burrat, i shpërble-
jnë vërtet vajzat dhe gratë, për sa kohë që
veprimet e tyre përputhen me rolet e tyre
tradicionale gjinore. Por, kur vihen re
devijime, vajzat dhe gratë ndëshkohen.
Dhe ndëshkimi është i rëndë, me dallgë
të forta përçmimi që derdhen mbi to.

Një femër e pavarur, që merr vendimet
vetë për veten e saj, që kërkon të shkollo-
het e të punësohet, të ketë të drejta të bara-
barta me meshkujt në vendimmarrje,
punësim, arsimim e në çdo fushë tjetër të
jetës, nuk ka si t’u shpëtojë përçmimeve
dhe sulmeve të fanatikëve.

Të dhënat e mbledhura për numrin e
vajzave dhe grave drejtuese në institucione
të ndryshme shtetërore ose jo, janë shumë
domethënëse. Është e vërtetë që “...përgjithë-
sisht, sa më të rëndësishme të jenë ose të kon-
siderohen funksionet drejtuese në struktu-
rat partiake e shtetërore, aq më i paktë ësh-
të përfaqësimi i vajzave dhe i grave në to”
(Dervishi, 2001: 99). Vajzat dhe gratë që janë
në postet drejtuese janë kryesisht drejtore sh-
kollash ose drejtore sektorësh të ndryshëm,
ndërkohë që kryetare bashkie, komunash,
prefekte apo kryetare partish nuk ka.

Megjithëse janë të pakta vajzat dhe
gratë drejtuese në qytetin e Kukësit, ato
janë në qendër të sulmeve nga opinioni
dhe mendësitë prapanike të shoqërisë. “Sa
më e shquar të jetë një grua, aq më tepër
vihet në shënjestër” (Qendra e Gruas: 23
[nuk ka vit botimi]).

Dhe me të vërtetë, paragjykimet dhe
opinionet që qarkullojnë për to janë të
shumta dhe të rënda. Gjatë intervistave,
të intervistuarve iu është kërkuar që të
përmendin disa nga opinionet që
qarkullojnë në Kukës për vajzat dhe gratë
që janë në pozicione drejtuese.

Nga intervistat e bëra do të përmen-
dim disa prej opinioneve paragjykuese si
më poshtë:

- Janë vajza të pamoralshme; e kanë lënë
udhën e Zotit; s’kanë familje dhe burrë; janë
të pashpirta dhe kurnace; nuk janë të afta
për të drejtuar; e ka arritur pozicionin me
rrugë të pandershme.

Një i intervistuar shprehet me ironi:
“Kush ka qenë ai person që ka vënë në krye
një grua?” Një e intervistuar tjetër shpre-
het: “Kur bie fjala për ngritjen në detyrë të
ndonjë femre, thuhet që ka ardhur në atë
post me mik”. Ndërsa një i intervistuar
mashkull shprehet: “Nuk jam kundër fem-
rave drejtuese, por duhet të jemi realistë: në
një shoqëri fanatike si ajo kuksiane, vajzat
dhe gratë e kanë shumë të vështirë të drej-
tojnë. Një mashkull ka më shumë autoritet,
më shumë seriozitet, pastaj fjala e mashkul-
lit ka shumë peshë në Kukës”.

Duket sikur për vajzat dhe gratë drej-
tuese duhet që patjetër të ketë ndonjë
ndihmë, mënyra e ardhjes në atë post nuk
ka sesi të jetë e drejtë. Është e vështirë për
t’u pranuar që femrat janë të afta po aq sa
meshkujt. Për to gjithmonë hedhin dy-
shime, pasi i shohin këto pozicione si të
meshkujve, sepse vajzat dhe gratë, “pa të
drejtë”, po shkelin në territor të huaj.

Por, nuk ka vetëm opinione negative
që thuhen për vajzat dhe gratë drejtuese.
Ka edhe mbështetje dhe përgëzime për ato



 99Studime Sociale  Vëll. 3  Nr. 1

vajza dhe gra që tregojnë përkushtim dhe
punojnë me të vërtetë shumë për të qenë
të shkëlqyera në institucionet që punojnë.
Duket sikur opinioni shoqëror i
paragjykon fillimisht vajzat dhe gratë drej-
tuese, por nëse ato japin prova se janë të
denja për pozicionin, pse të mos i përgë-
zosh? Pra, duke qenë se drejtimi nuk ësh-
të për vajzat dhe gratë, nëse ato guxojnë
të shkelin në atë territor, duhet t’u bëjnë
ballë fjalëve thumbuese. Midis gjithë trys-
nisë shoqërore e paragjykimeve, ajo du-
het t’u tregojë të tjerëve se e meriton atë
post, ndërsa meshkujt nuk duhet të japin
prova për asgjë; ata thjesht janë në ven-
din që me të drejtë iu takon.

Sipas të dhënave të nxjerra nga an-
ketimi, rreth 41% (26% e tyre janë fem-
ra) e të anketuarve shprehen se mendimet
e tyre nuk përputhen aspak me pohimin
në punë një mashkull nuk mund të drejtohet
nga një femër. Ndërkaq, 17.5% e të anket-
uarve shprehen se janë shumë dakord
(13.5% e tyre janë meshkuj). Nga njëra
anë qëndrojnë vajzat dhe gratë që besojnë
se ato mund të jenë të afta të drejtojnë,
madje të drejtojnë edhe meshkujt. Nga ana
tjetër janë meshkujt, të cilët mendojnë se
një femër nuk mund t’i drejtojë ata.

Të pyetur sesa përputhet mendimi i
të anketuarve me pohimin një mashkull
nuk do të pranonte që në punë ta drejtonte
një femër, rreth 25.5% e të anketuarve
(15% meshkuj) shprehen se mendimi i
tyre nuk përputhet aspak me këtë pohim.
Përqindja e të anketuarve meshkuj që
shprehen se mendimi i tyre nuk përpu-
thet aspak me pohimin që ata nuk do të
pranonin të drejtoheshin nga vajzat dhe
gratë është e lartë (15%). Kjo tregon se
ata nuk janë dakord që një femër mund të
ngjitet në pozicionet drejtuese dhe nëse
ia arrin, duhet të jetë vërtetë e zonja. Gjith-
ashtu, janë të intervistuarit meshkuj
(22.5%), më shumë se ato femra (14%),
që shprehen se femrat do të preferonin një
drejtues mashkull më shumë se një femër.

Duket sikur pengesa kryesore e va-
jzave dhe grave për t’u ngjitur në poste
drejtuese janë meshkujt, të cilët, nga njëra
anë, vënë në dyshim aftësitë e vajzave dhe
grave dhe, nga ana tjetër, shprehin egon e
tyre si udhëheqës në shoqëri.

Një i intervistuar shprehet: “Femrat
janë xheloze për njëra-tjetrën, ato i përfla-
sin shefet e tyre, madje dhe shoqet e tyre
që punojnë si vartëse flasin për to”.

Çfarë mendojnë të anketuarit në
lidhje me këtë çështje? Sa përputhet men-
dimi i tyre me pohimin se femrat janë xhe-
loze për femrat e tjera që ecin përpara’?

Rreth 48.5% e të anketuarve (24%
meshkuj dhe 24.5% femra) shprehen se
mendimi i tyre përputhet shumë me po-
himin e mësipërm. Duket sikur të anket-
uarit e mbështesin mendimin që femrat
janë xheloze për femrat e tjera që ecin për-
para. Kjo mund të jetë edhe rrjedhojë e
faktit që vajzat dhe gratë, duke qenë të
shtypura, të varura, në pozicione me sta-
tus të ulët si në punë, në shoqëri, në poli-
tikë, në familje e kudo, e ëndërrojnë dal-
jen nga këto pozicione. Ajo që ia del
mbanë mund të shihet me njëfarë zilie nga
të tjerat, të cilat vazhdojnë të jenë poshtë,
duke ëndërruar për t’u ngjitur lart. Men-
dojmë se kjo xhelozi nuk lidhet shumë me
smirën (pse ajo dhe jo unë), por më
shumë me idenë “ajo ia arriti, po unë kur
do t’ia arrij?) Megjithatë, nëse kjo xhelozi
ekziston, nuk është në favor të vajzave dhe
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grave, por vetëm një pengesë më shumë
për barazinë gjinore.

Megjithëse opinioni dhe mentaliteti
i shoqërisë i paragjykon vajzat dhe gratë
drejtuese duke i quajtur si të paafta për
drejtim, sipas anketimit, 63.4% e të an-
ketuarve shprehen se mendimi i tyre nuk
përputhet aspak me pohimin që femrat nuk
janë të afta të drejtojnë. Përqindja e fem-
rave që mendojnë kështu është shumë
më e lartë se përqindja e meshkujve
(40.5% e femrave kundrejt 23% e mesh-
kujve). Nga ana tjetër, është shumë e
ulët përqindja e të anketuarve që shpre-
hen se janë dakord me këtë pohim,
vetëm 6%. Pra, vajzave dhe grave nuk
iu mungon aftësia për të drejtuar, por
thjesht pozicionet drejtuese nuk janë
bërë për to; ato janë poste të meshkujve.

Sipas Grint, ka raste kur femrat ndod-
hen në pozicione të larta në hierarkinë e
pozicioneve të punës dhe kjo tregon që
ato janë të afta të kenë sukses në tregun e
punës, por kjo mund të ndodhë vetëm në
raste të rralla, nëse ne ruajmë modelin
patriarkal të punës (Grint, 2005: 31).

Duke qenë se meshkujt i konsiderojnë
postet drejtuese si poste të tyret, a i pen-
gojnë ata vajzat dhe gratë që të hyjnë, si
të thuash, në ‘territorin’ e tyre?

Rreth 37% e të anketuarve (prej të
cilëve 21% janë femra) shprehen se janë
shumë dakord me faktin që meshkujt i pen-
gojnë vajzat dhe gratë për t’u ngjitur në poste
drejtuese. Por, si bëhen meshkujt pengesë
për vajzat dhe gratë?
- Përmes propagandimit të vazhdueshëm

të roleve gjinore dhe duke kryer me
fanatizëm detyrat e rolit të tyre gjinor.

- Duke mos kontribuar në sferën shtëpi-
ake dhe duke mbështetur me fana-
tizëm njëri-tjetrin.

- Duke thelluar më tej varësinë e vajzave
dhe grave.

- Duke ruajtur monopolin në postet
dhe pozicionet e tyre, si në familje dhe
në shoqëri.

A janë pozicionet drejtuese për meshkujt?
Rreth 29% e femrave të anketuara kun-
drejt 10% të meshkujve shprehen se men-
dimi i tyre nuk përputhet aspak me këtë
pohim. Siç shihet dhe nga grafiku, janë
meshkujt ata që përbëjnë përqindjen më
të lartë të të anketuarve, të cilët mendojnë
se postet drejtuese janë për ta dhe femrat
përbëjnë përqindjen më të lartë të të an-
ketuarve që nuk janë dakord me këtë.

Në lidhje me përpjekjen e meshkujve
për të ruajtur pozicionin e tyre Cockburn
shprehet: “Ata nuk i duan gratë në sferat
që i konsiderojnë si mashkullore, megjith-
atë ata duhet t’i mbajnë gratë mjaftueshëm
afër vetes për t’u siguruar që të mos krijo-
het besnikëri midis grave (Cockburn,
1991: 161). Nga njëra anë, meshkujt i
përjashtojnë gratë nga ajo që për ta është
“fusha e burrave” dhe, nga ana tjetër, nuk
duan që gratë të mblidhen së bashku, sepse
të mbledhura bashkë ato përbëjnë rrezik
për fushën e tyre. Përmes ruajtjes së roleve
gjinore dhe ndarjes së punëve, sipas tyre,
ata tentojnë t’i mbajnë gratë brenda sferës
shtëpiake. Me anë të kësaj, vajzat dhe gratë
rrinë larg fushës së tyre, por edhe larg bash-
kimit me njëra-tjetrën.

Postet drejtuese janë larg për vajzat
dhe gratë kuksiane. Meshkujt dhe men-
taliteti patriarkal kujdesen që kjo të vazh-
dojë të ngelet kështu. Vajzat dhe gratë
drejtuese sulmohen shumë nga opinioni
shoqëror. Madje vajzat dhe gratë e suk-
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sesshme duket se janë objekt për
“agjencinë e thashethemeve Kur vajzat
dhe gratë dalin nga pozicioni i tyre
tradicional, janë në qendër të vëmendjes
për t’u sulmuar nga të tjerët.

III. Politika - një antarktidë për vajzat
dhe gratë kuksiane

“Femrat nuk duhet të bëhen politi-
kane, sepse s’ka mbetur politika të bëhet
nga femrat.” E fillova këtë pjesë me
thënien e një të intervistuari, sepse ajo ësh-
të një ndër paragjykimet që dalin shpesh
nga goja e banorëve të Kukësit. Politika
dhe pjesëmarrja në jetën politike është një
sfidë e vërtetë për vajzat dhe gratë kuk-
siane. Në një qytet ku vajzat dhe gratë janë
vazhdimisht nën trysninë e opinionit dhe
mentalitetit të njerëzve, në një qytet ku
elementë të traditës patriarkale janë ende
të fortë, në një qytet ku gjithfarë dallgësh
përplasen mbi to, kuptohet se sa e vësh-
tirë është për vajzat dhe gratë që të ecin
përpara në një fushë që për kuksianët ësh-
të tërësisht mashkullore.

Të pyetur se sa e ndienin veten të an-
gazhuar në politikë, si meshkujt dhe fem-
rat duken se përgjithësisht e ndiejnë vet-
en të përjashtuar prej saj. Është shumë e
ulët përqindja e të anketuarve që janë
shprehur se ndihen shumë të angazhuar
në politikë, përkatësisht 1.5% e femrave
të anketuara dhe 8% e meshkujve. Në
politikë angazhohen përgjithësisht një
numër i kufizuar njerëzish, ata që
ngjiten dhe zbresin nga postet e ndry-
shme. Duket se njerëzit e thjeshtë nuk
janë shumë të interesuar për politikën.

Vajza dhe gratë, një filtër kullues në
politikë

Të pyetur nëse vajzat dhe gratë du-
het të angazhohen me politikë, të interv-
istuarit u shprehën pozitivisht në lidhje
me këtë pyetje. Si për femrat dhe për

meshkujt e intervistuar, pjesëmarrja e
femrës në politikë është e domos-
doshme, sepse ato kanë disa cilësi që e
bëjnë politikën më të pranueshme për
njerëzit. Kështu, sipas tyre, vajzat dhe
gratë duhet të merren me politikë sepse:
janë më korrekte, janë më të sinqerta,
janë më të arsyeshme, janë më të
ndjeshme, më të prekshme, më të
përgjegjshme dhe më të komuni-
kueshme, janë më pak të korruptueshme.

Politika shihet si një fushë e pistë,
lojtarët e saj shihen si të molepsur nga
veset e padëshiruara nga shoqëria. Duke
qenë se në politikë mbizotëron pjesëmar-
rja e meshkujve, efektet dhe opinionet
negative të saj iu janë veshur atyre. Fem-
ra, duke qenë më pak e angazhuar, shihet
si një qenie ende e pastër dhe me virtyte
njerëzore. Pjesëmarrja e vajzave dhe grave
në politikë shihet si një filtër për të kullu-
ar sadopak papastërtitë e politikës dhe për
ta bërë atë sa më njerëzore.

Duke pasur parasysh të gjitha këto
mendime pozitive, të duket sikur asgjë
nuk mund t’i ndalojë vajzat dhe gratë, por
duhet të kujtojmë thënien e zgjuar të pop-
ullit: “Nga e thëna në të bërë, ka në mes
një mal të tërë”.

Pjesëmarrja e vajzave dhe grave në
politikë në qytetin e Kukësit është shumë
e vogël dhe pengesat që dalin para tyre
janë të mëdha, por jo të pakapërcyeshme.
Kështu, të intervistuarit u shprehën se
pengesat kryesore në shoqërinë kuksiane,
që e frenojnë pjesëmarrjen e vajzave dhe
grave në politikë janë: opinioni shoqëror
negativ, agresiviteti i gjinisë mash-
kullore, mungesa e respektit ndaj fem-
rave, politikat e shtetit dhe mungesa e
iniciativës së gruas, normat e kanunit
dhe mentaliteti i dobët, pengesa nga
bashkëshortët dhe familja, detyrimet
shtëpiake dhe indiferenca ndaj politikës,
mungesa e përgatitjes së duhur, mungesa
e besimit në vetvete, humbja e vendin e
punës kur ndërrohet pushteti.
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A shihet politika si fushë e meshkujve? Nga
të dhënat e nxjerra nga anketimi rezulton
që rreth 45% e të anketuarve nuk janë aspak
dakord me këtë pohim (28.5% janë fem-
ra). Nga ana tjetër, 21% e të anketuarve
(14.5% meshkuj) janë plotësisht dakord.
Nga të dhënat e paraqitura vërehet që janë
meshkujt më shumë sesa femrat që e men-
dojnë sferën politike si një veprimtari për
meshkujt dhe jo për femrat.

Përgjithësisht, me politikën janë an-
gazhuar meshkujt, ata kandidojnë për
poste të ndryshme politike. Mungesa e fig-
urës së vajzave dhe grave në politikë ka
krijuar një lloj kulture politike ku vajzat
dhe gratë nuk janë të përfshira. Në qyte-
tin e Kukësit vajzat dhe gratë duket sikur
nuk janë të interesuara për politikën, sepse
pjesëmarrja e tyre është e papërfillshme dhe
gati e pamundur.

Në një shoqëri me elementë patri-
arkalë, ku meshkujt kanë monopolizuar
të gjitha fushat e jetës shoqërore dhe poli-
tike, ku postet drejtuese në institucione
mbahen prej tyre dhe ku vajzat dhe gratë
janë të mbyllura brenda mureve të shtëpisë,
duket si më se e natyrshme që pjesëmarrja e
vajzave dhe grave në politikë të jetë e ulët.
Përse politika shihet si veprimtari e mesh-
kujve? Mos vallë vajzat dhe gratë janë të paafta
të merren me politikë? Rreth 55% të anketu-
arve shprehen se nuk janë aspak dakord me
këtë pohim, kundrejt 15% e të anketuarve
që janë shumë dakord.

Meqë vajzat dhe gratë konsiderohen
si të afta për t’u marrë me politikë, të pa-
ktën kështu mendon mbi 50% e të anket-
uarve, kjo pjesëmarrje e ulët mos vallë vjen
nga mosinteresimi i tyre për politikën?

Nga anketimi rezulton që shumica e
të pyeturve, rreth 33.5%, mendojnë se
vajzat dhe gratë nuk janë të interesuara për
politikën, kundrejt 17% të të anketuarve
që mendojnë të kundërtën. Nga të dhënat
rezulton që janë meshkujt ata që përbëjnë
shumicën (21.55%-) e të anketuarve që i
mendojnë vajzat dhe gratë si të painteresu-
ra për politikën. Kjo vjen si rezultat i
ndikimit të mentalitetit fanatik dhe patri-
arkal, se politika nuk është për vajzat dhe
gratë, ato nuk kanë sesi të jenë të intere-
suara në diçka që nuk është për to.
Megjithatë edhe përqindja e femrave që
shprehen se janë plotësisht dakord që va-
jzat dhe gratë nuk janë të interesuara për
politikën, është e konsiderueshme
(12.5%). Përveçse meshkujt, edhe femrat
janë të infektuara nga mentaliteti patriarkal
që përcakton pozicionet e tyre.

Veprimtaria politike dhe ata që an-
gazhohen në të nuk shihen me sy pozitiv
nga njerëzit, sidomos nga vajzat dhe gratë.
“Në politikë luhen pisllëqe dhe pazare të
shëmtuara; femrat nuk kanë pse e njol-
losin veten duke u bërë pjesë e korit të
korruptuar”, shprehet një i intervistuar,
që dikur është marrë vetë me politikë.
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Nga anketimi rezulton se është
shumë e lartë përqindja e të anketuarve
që janë dakord me mendimin se femrat
që merren me politikë janë ato që kanë një
person mashkull të familjes së tyre që mer-
ret me politikë. Rreth 39.5% e të anket-
uarve janë plotësisht dakord.

Edhe ato vajza dhe gra që mund të
angazhohen me politikë fshihen pas hijes
së babait, bashkëshortit, vëllait apo një të
afërmi tjetër. Mendojmë se roli i tyre është
simbolik, thjeshtë roli i simpatizantit dhe
mbështetësit të një kandidati, që në këtë rast
është i një i afërm i tyre. Pra, pjesëmarrja e
tyre në politikë është vetëm kaq: të angazho-
hen që të mbështesin dhe të ndihmojnë në
fitoren e babait, bashkëshortit, apo kushdo
qoftë i afërmi i tyre që merret me politikë.

Të pyetur se sa përputhet mendimi i
tyre me pohimin se vajzat kanë të njëjtat

bindje politike si baballarët e tyre, ndërsa gratë
si të bashkëshortëve të tyre, nga të anketuarit
nxirret i njëjti rezultat. Rreth 37.5% e të
anketuarve shprehen se mendimi i tyre për-
puthet shumë me pohimin e mësipërm,
24% e tyre janë meshkuj. Duket se për mesh-
kujt, më shumë se për femrat, është më e vësh-
tirë të pranohet se bindjet e politike të vajzave
dhe grave mund të jenë të ndryshme nga të
tyret. Për ta është e vështirë të mendojnë që
vajzat dhe gratë mund të mendojnë ndryshe
nga ata, madje për ta është e vështirë të beso-
het se vajzat dhe gratë mund të mendojnë vetë
dhe të veprojnë të pavarura.

Sikur të mos mjaftonte që vajzat dhe
gratë priren të kenë të njëjtat bindje poli-
tike si baballarët apo bashkëshortët e tyre,
për të anketuarit, vajzat dhe gratë votojnë
për atë kandidat që iu dikton kryefamiljari.
Nga anketimi rezulton që 29% e të an-
ketuarve shprehen se janë shumë dakord
me këtë pohim, ndërsa 30.5% e tyre
shprehen se janë disi dakord.

Të gjitha këto tregojnë për lidhjen e
ndërlikuar dhe të vështirë të vajzave dhe
grave me politikën. Politika është një “zonë
e ndaluar” për vajzat dhe gratë dhe mesh-
kujt kujdesen që edhe vetë vajzat dhe gratë
ta besojnë këtë. Politika është një ndër
fushat e jetës publike ku vajza dhe gruaja
kuksiane ndihen të përjashtuara. Mund të
thuhet se politika është si një antraktidë e
ftohtë dhe e largët, por jo e paarritshme.
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This article is about women in Kukes, who deal everyday with challenges and perspec-
tives everyday, in order to move forward with their lives. I argue that the status and the role
of Kuksian women are mostly restricted from the impact of a patriarchal society, fanaticism
and negative mentality, aside from lack of opportunities available to them. and economic
issues in Kukes The main focus in this article is the analysis of the status and representation
of women in politics and leadership positions in governmental institutions in Kukes. Ac-
cording to the results of the study, leadership positions and political positions are not within
reach for Kuksian women. One of the main problems is a patriarchal mentality that has
infected not only men but also a lot of women. Because of this mentality, women are forced
to stay at their designated positions, at home. Political and leadership position are not
associated with home duties, therefore are not related to women. The main problem is that
people in Kukes do not see a problem or inequality in the current situation for Kuksian
women and this makes the change much more difficult.
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Fjalorët - gurë themeli për shkencat
sociale

Rreth Fjalorit sociologjik të Ali Pajazitit
Nga Lekë Sokoli, Instituti i Sociologjisë

Jo vetëm hartimi i një fjalori, por edhe
recensionimi i tij nënkupton një përgjegjë-
si të veçantë. Themi kështu, sepse fjalorët
janë gjithnjë gurë themeli në fushat res-
pektive. E veçanta e veprës “Fjalori so-
ciologjik” të Ali Pajazitit lidhet me fak-
tin se ai është gur themeli i një godine
relativisht të re, siç është godina so-
ciologjike. Për më tepër, ai është shkru-
ar në një gjuhë jo aq të stërvitur me so-
ciologjinë, siç është gjuha shqipe.

“Fjalori sociologjik” nuk është një
libër më shumë në bibliotekën e derisot-
me sociologjike. Ai përfaqëson të parin
fjalor të sociologjisë në gjuhën shqipe.
Dhe, kur një vepër është pioniere e një
fushe të shkencës, ai është dyfish i mirëpri-
tur dhe i vlerësuar. Së pari, për vlerat sh-
kencore dhe akademike të tij. Së dyti, për
faktin se autori ka guxuar të nxjerrë në dritë
një vepër intelektuale jo të zakontë. Pa-
jaziti nuk u jep studiuesve të shkencave
sociale, studentëve e të interesuarve të tjerë
një libër për ta lexuar njëherë e mirë. Ai u
jep atyre një libër që duhet mbajtur gjith-
një mbi tryezë, një libër për përdorim jo
periodik, por të përhershëm.

Unë, të paktën, e kam përdorur këtë
fjalor si të tillë për kohën gjatë së cilës
duhej të bëja një vlerësim për të. E kam
lexuar atë në shumë mënyra. Nga pozitat
e një studiuesi që, për më shumë se dy
dekada, i është kushtuar sociologjisë, të
një krijuesi dhe hartuesi tekstesh univer-
sitare të kësaj fushe, të një mësimdhënësi,
të një publicisti social, të një polemisti e
debatuesi në panele e forume të ndryshme,
të një të interesuari edhe për fushat afër
sociologjisë etj., etj. Ajo që më rezulton
nga kjo përvojë po ia adresoj lexuesit: para
se të nisesh për të bërë diçka që ka lidhje
me sociologjinë dhe shkencat sociale
(përgjithësisht), para se të nisësh një kr-
ijim, një artikull, ese, leksion, emision,
projekt etj., “go to dik!”, siç thotë anglezi.
Pra, “shko te fjalori!”. Pikërisht te “Fjalori
sociologjik” i Ali Pajazitit. Atje do të gjesh
patjetër një shpjegim, një mendim apo
ide, një referencë, në mos një përgjigje për
problemin e dhënë. Gjithsesi do të gjesh
patjetër një pikënisje për atë që ke mend-
uar të realizosh. Kjo është veçoria e
fjalorëve dhe kolegu ynë Pajaziti na ka
dhënë një fjalor të vërtetë.

Vlera e kësaj vepre shtohet edhe për
faktin se ai nuk është kufizuar vetëm në
etimologjinë e fjalës sociologjike. Në “Fjal-
ori sociologjik” është dhënë leksioni bazë
i çdo fjale të rëndësishme, i çdo koncepti
të sociologjisë. Ai jo vetëm liston, por

LIBRA & AUTORË

Studime Sociale 2009, 1 (3): 105-108



 106 Të dhëna për autorët

edhe shpjegon. Ai ilustron me variante
përdorimesh, referuar autorëve
“shpikës” të fjalës apo konceptit të
dhënë sociologjik, apo edhe për-
doruesve të tjerë të specializuar. Ai e ka
“lakuar” fjalën sociologjike në variante
të ndryshme përdorimesh.

Ndërkaq, autori nuk është kufizuar
vetëm në disa koncepte bazë të so-
ciologjisë. Ai nuk është kufizuar vetëm në
bërthamën e saj. Pajaziti i është përmbaj-
tur një parimi të cilin Joan Scott e Gor-
don Marshall, bashkautorë të “Oxford
Dictionary of Sociology” (2005), në par-
athënien e tij e kanë formuluar kështu:

Sociologjia ka një bërthamë teorike të qartë,
por një perimetër krejtësisht të papërcaktuar.

“Fjalori sociologjik” është një vepër
që i përgjigjet një perimetri të gjerë të so-
ciologjisë, e cila, si çdo shkencë, është në
zhvillim të pandërprerë.

Për më tepër, “Fjalori sociologjik” nuk
i shërben vetëm sociologut, studentit të
sociologjisë apo atij që është i interesuar
posaçërisht për dijen sociologjike. Ai i
shërben edhe individit të interesuar për
“simotrat” e sociologjisë. Në të janë dhënë
edhe fjalët me përdorimin më të dendur
dhe konceptet bazë të shkencave politike,
të psikologjisë, historisë, antropologjisë
etj., apo të nëndegëve të tyre.

Nga sa jam njohur me jetën dhe ve-
prën e sociologëve, më rezulton se harti-
mi i një fjalori sociologjie ka qenë dëshirë
e zjarrtë e shumicës së tyre. Por hartimi i
një fjalori është një sipërmarrje e vështirë.
Vepra të tilla krijohen, si rregull, nga ekipe
të mëdha specialistësh, të mbështetur nga
institucione të vërteta. Ndërsa Pajaziti na
ka dhënë i vetëm një vepër të rëndësishme
sociologjike. Kjo nuk është pak.

Por, nga ana tjetër, një fjalor cilësor
gjuhe, për shembull, ka si parakusht që
autori apo autorët ta kenë gjuhën respek-
tive si gjuhë të nënës, si gjuhë amtare. Në

rastin e dhënë, Ali Pajaziti ka shkruar një
vepër në një gjuhë sociologjike, të cilën e
ka tanimë të tijën, si gjuhë “amtare”. Kjo
falë formimit të tij solid sociologjik.

Është bërë zakon që lexuesi i një ve-
pre të njihet me vlerësimin kritik të lex-
uesve të parë të saj, siç janë edhe re-
censentët. Por, në vend të ndonjë vëre-
jtjeje konkrete, po i rikujtoj lexuesit se
autori, si të gjithë ata që i hyjnë një
aventura të tillë akademike, i përmbahen
një parimi të cilin Daniel Xhonson e ka
formuluar kështu:

Fjalorët janë si orët: edhe më e mira shkon
herë pak përpara, herë pak mbrapa, por edhe
më e keqja të orienton, gjithsesi.

Unë jam i bindur se Pajaziti nuk ka
krijuar “një vepër të keqe që orienton,
gjithsesi”, por një vepër të mirë. Ai meri-
ton përgëzimin tonë. Për mundimin e jas-
htëzakonshëm, për kohën dhe djersën e
derdhur mbi të, për qartësinë e materialit
që ai përmban, për gjuhën profesionale,
për tërësinë e kësaj vepre të tij me emrin
“Fjalori sociologjik”.

Prej vitesh, iu jam referuar fjalorëve
të Zingarelit, për shembull. Ata janë të
njohur për famën e tyre. Por më ka bërë
përshtypje fakti se në një botim të vitit
2005, domethënë pas një serie të gjatë
botimesh e ribotimesh të përpunuara të
tij, sërish bëhej shënimi:

Hartimi i një fjalori është një punë e vështirë
dhe delikate. Përvoja tregon se pasaktësitë
dhe gabimet mund të kufizohen, por jo të
shmangen krejtësisht; falënderojmë që tani lex-
uesin, që do të na i verë ato në dukje (nënvizimi
është imi, L. S.).

Ndaj, nuk më mbetet veçse të përgë-
zoj autorin e këtij fjalori, sociologun Ali
Pajaziti, për veprën e tij. Unë mendoj se
sponsorizimi i botimit të tij është në
nderin e çdo institucioni.
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Vitet do të kalojnë dhe sociologjia
do të zhvillohet. Ajo do të vazhdojë të
flasë edhe shqip. Dhe jam i bindur se ky
fjalor do të mbetet si pikë reference, në
emrin e përgjithësuar: “Fjalori Pajaziti”.

Mendimi sociologjik mbi sigurinë te
“Nëpër labirintet e terrorizmit”

Rreth librit “Nëpër labirintet e
terrorizmit” të Besnik Alibalit
Nga Brunilda Zenelaga, Universite-
ti i Durrësit; Instituti i Sociologjisë

Teksa lexon librin “Nëpër labirintet e
terrorizmit” të Besnik Alibalit, të duket
sikur ndërmjet paragrafëve udhëton nëpër
labirintet e terrorizmit bashkë me vetë
autorin. Në fakt, ushtaraku veteran Ali-
bali e ndërmerr këtë udhëtim i shtyrë nga
një impuls i fuqishëm. Ai nxitet nga
dashuria për jetën dhe është kjo dashuri
që kthehet në lajtmotiv të këtij libri. “Të
dimë se ç’mund të ndodhë dhe të sigurohemi
se nuk do të ndodhë asgjë”, ky është me-
sazhi që më mbeti në mendje e që më nx-
iti të them këto pak fjalë.

Duke e parë librin nga një këndvësh-
trim sociologjik, mund të thuhet me
bindje se vlerat e tij në fushën e so-
ciologjisë së sigurisë janë me rëndësi parë-
sore. Flitet shumë për ecjen drejt një bote
të sigurt, shtetet përpiqen të bash-
këpunojnë më shumë me njëri-tjetrin për
vendosjen e paqes në botë, l igjet
përmirësohen në favor të sigurisë së sh-
tetasve, por sërish njerëzit ndihen të
pasigurt. “Askush në botë nuk është i sigurt,
sepse një predhë mund të plasë në pragun e
shtëpisë së tij. Frika dhe pasiguria e udhëti-
meve shton kërkesën jo vetëm ndaj zyrtarëve
përgjegjës të pasigurisë, por edhe ndaj
vetes”, pohon autori në librin e tij.

Do të doja të ndalesha në një teori të
rëndësishme të paraqitur nga njëri prej
klasikëve të psikologjisë, në mënyrë që të

qartësoj idenë e nevojës njerëzore për sig-
uri. Abraham Masllow ka marrë si të
mirëqenë teorinë mbi hierarkinë e nevo-
jave, duke paraqitur idenë se qeniet njerë-
zore kanë një numër nevojash, që janë
vendosur në hierarki në bazë të termave
të fuqisë së tyre. Megjithëse nevojat janë
instinktive, disa janë më të fuqishme se të
tjerat. Duke i paraqitur hierarkisht në një
piramidë, Maslow paraqet 5 kategori
nevojash kryesore të qenies njerëzore. Sa
me ulët të jetë nevoja në piramidë, aq më
e fuqishme është ajo.

Baza e piramidës është formuar nga
nevojat fiziologjike, përfshirë kërkesat bi-
ologjike për ushqim, ujë, ajër, gjumë etj.

Pasi janë plotësuar nevojat biologjike,
individi përqendrohet në nivelin e dytë:
nevojat për siguri dhe mbrojtje. Këtu përf-
shihen nevojat për struktura, rregull, sig-
uri dhe parashikueshmëri.

Niveli i tretë është nevoja për dashuri.
Këtu përfshihen nevojat për miq dhe
shokë, për një familje që të mbështet,
për t’u identifikuar në një grup, si dhe
lidhja intime.

Niveli i katërt është nevoja per vlerësim.
Në fund, vetaktualizimi, nevojë kjo që
qëndron në kulmin e piramidës.

Le të përqendrohemi për një çast te
niveli i dytë i sipërpërmendur i nevojës
për siguri dhe mbrojtje. Ky grup nevo-
jash konsiderohet si një nga më krye-
soret për ekzistencën njerëzore. Është
pikërisht kjo nevojë që në librin e kolo-
nel Alibalit merr rëndësi parësore.

Mendoj se teoria e Abraham Masllow-
t mund të aplikohet edhe në kuadrin sho-
qëror. Përmbushja e sigurisë njerëzore ësh-
të një nga nevojat bazë më të rëndësishme
për shoqëritë e të gjitha kohërave. Plotë-
simi i kësaj nevoje i hap shtegun plotë-
simit të nevojave të tjera. Një shoqëri që
jeton nën trysninë e pasigurisë është më
pak produktive, më pak e aftë të hartojë
projekte për të ardhmen e, për rrjedhojë,
më pak optimiste. Duke përcjellë dhjetëra
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mesazhe për sigurinë njerëzore, Alibali
synon të nxisë bashkëpunimin mes indi-
vidëve dhe anëtarë të një komuniteti të
përbashkët. Për një shoqëri që ende ruan
vlerat komunitare dhe nuk ka përqafuar
plotësisht frymën individualiste, siç është
shoqëria shqiptare, një bashkëpunim i tillë
i sugjeruar nga Alibali nuk është i pam-
undur. Emil Durkheim, njëri nga gji-
gantët e sociologjisë, do ta kish quajtur
idenë e zotit Alibali si nxitje të solidar-
itetit mekanik, me qëllim që të arrihet
siguria shoqërore. “Nëse qytetarët hesh-
tin për atë që dinë, - thekson Alibali, -
sigurisht që nuk i shërbejnë vetes apo nuk ndi-
hmojnë në parandalimin e akteve të tjera.
Informacioni që jepet në këto raste është ndi-
hmë e publikut ndaj vetes së tyre”.

Autori, i nxitur nga dashuria për jetën,
e quan si shumë të rëndësishëm faktin që
njerëzit duhet të dinë të mbrohen, të dinë
nga se mund të mbrohen e si mund të
shpëtojnë. Në këtë këndvështrim, ai sug-
jeron disa metoda praktike për mënyrat
sesi mund t’iu vijmë në ndihmë njerëzve
në raste rreziku. Në këtë kuadër, libri nuk

bëhet i vlefshëm vetëm për idetë teorike,
por edhe për instruksionet praktike.

Tragjeditë e kohëve të fundit në sho-
qërinë shqiptare, që e zbehën sigurinë
njerëzore dhe ulën ndjeshëm nivelin e sig-
urisë shoqërore, të bëjnë të mendosh atë
që Alibali e kishte parathënë në librin e
tij: Nuk është koha e moralit, është koha e
dijes, e veprimit të shpejtë dhe në kohë.

Së fundi, Besnik Alibali ka kaluar një
jetë aktive në shërbim të sigurisë njerëzore.
Mjafton të kujtojmë titullin e një tjetër
l ibri  të t i j :  “50 vjet mbi mina”.
Ndërkaq, sërish për sigurinë njerëzore,
ai ka një krijimtari të pasur. Janë 6-7
libra të tij dhe “Nëpër labirintet e ter-
rorizmit” është i fundit ndër ta.

Pas këtyre librave, ne të shkolluarit
mirëfilli për sociologji, pa asnjë ngurrim,
mund t’i themi zotit Alibali: “Mirë se er-
dhe në sociologji dhe në Institutin e So-
ciologjisë!”. Madje jo vetëm kaq. Ju falën-
derojmë që po e zhvilloni si pakkush në
Shqipëri “Sociologjinë e sigurisë”. Sepse
siguria është edhe objekti i parë i so-
ciologjisë si shkencë.



JETA SHKENCORE DHE VEPRIMTARIA

E INSTITUTIT TË SOCIOLOGJISË

Në këtë rubrikë do të pasqyrohen veprimtaritë shkencore (konferenca, simpoziume, pro-
movime etj.) të Institutit të Sociologjisë; veprimtaritë 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 që vlerësohen si ngjarje shkencore; veprimtaritë kryesore të Institutit të Sociologjisë.

Studime Sociale 2009, 1 (3): 109-117

Anëtarësia kolektive në ISA u miratua.
Urimet me të mira!

Dr. Lekë Sokolit, drejtor ekzekutiv i
Institutit shqiptar të Sociologjisë

I nderuar dr. Sokoli,
Komiteti Ekzekutiv i Shoqatës

Ndërkombëtare të Sociologjisë sapo ësh-
të mbledhur. Jam i lumtur t’ju informoi

se ka një entuziazëm unanim për aplikimin
e Institutit shqiptar të Sociologjisë për t’u
bërë anëtar i rregullt e kolektiv i i Sho-
qatës Botërore të Sociologjisë (Interna-
tional Sociological Association, ISA). Ne
jemi shumë të impresionuar nga ato që
keni arritur në kaq pak kohë që nga theme-
limi dhe jemi shumë të lumtur që do t’i
bashkoheni Shoqatës Botërore të So-

Instituti i Sociologjisë bëhet anëtar i rregullt
dhe kolektiv i Shoqatës Botërore të Sociologjisë

Komiteti Ekzekutiv i Shoqatës Botërore të Sociologjisë, më 25 prill 2009, ka
miratuar anëtarësimin e IS-së në ISA (International Sociologic Assotiation). ISA ësh-
të krijuar në vitin 1949 nën patronazhin e UNESCO-s. Ajo përbëhet nga anëtarë
individë dhe kolektivë, çdonjëri me dy statuse: si anëtar i rregullt ose si anëtar korre-
spondent. Instituti i Sociologjisë është anëtarësuar që në fillim me statusin më të lartë
të mundshëm, si anëtar i rregullt dhe kolektiv i ISA-së. Ky anëtarësim përfaqëson
akreditimin ndërkombëtar të Institutit të Sociologjisë. Vendimin për anëtarësimin e
IS në ISA e transmetoi prof. Michael Burawoy, një ndër sociologët më të shquar të
kohës sonë, nënpresident i ISA. Ja mesazhi i tij:
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ciologjisë. Izabela Barlinska, sekretare
ekzekutive e ISA do të kontaktojë me ju
për detaje të tjera të anëtarësimit në ISA.
Ne do të bisedojmë lidhur me mënyrën e
promovimit të anëtarësimit tuaj në ISA.

Ju përshëndes,
Me urimet më të mira
Prof. Michael Burawoy
Vice-President for National Associations, ISA

Përmbledhje e urimeve për
anëtarësimin e IS-së si anëtar
i rregullt dhe kolektiv në
Shoqatën Botërore të Sociologjisë

Një arritje kolektive e një instituti të
ri, që është mbështetur tërësisht në vulln-
etarizmin akademik të anëtarëve të tij. Unë
kam vetëm fjalë të mira për anëtarët e IS-
së, sidomos për anëtarët e Bordit Akademik
që drejtova nga mbledhja themeluese, më
21 nëntor 2006 e deri në asamblenë e tretë
të tij, 22 maj 2009. Të gjithëve suksese!

Prof. Servet Pëllumbi
Kryetar i Bordit Akademik 2006-2009;

drejtor akademik i IS

Urimet më të mira! Ky është një zh-
villim i rëndësishëm dhe një gjetje e bukur
për të nxitur zhvillimin e sociologjisë në
Shqipëri.

Jay Weinstein
President North Central Sociological

Association; Professor of Sociology Eastern
Michigan University, USA

Ky është një laj SHUMË i këndshëm.
Urime!

Barbara Heyns
University of New York, USA

Ky lajm më drithëroi vërtet! Urimet
më të mira për këtë arritje. Dhe, në kaq
pak kohë...!

Judith Blau
University of Chapel Hill, North Caro-

lina USA

Një arritje e madhe! Urimet më të mira.
Liqun Cao
University of Ontario, Canada

Një arritje e shkëlqyer. Falë energjive
dhe mendjes së kthjellët.

Sejdin Cekani, Tiranë

Kam kënaqësinë të shpreh vlerësimet
më të mira për të gjithë ata që realizuan
anëtarësimin e IS-së në. Arritje dhe
obligim për të gjithë.

Fatbardha Gjini, Elbasan

Urime, vërtet urime për anëtarësimin
në ISA. Një arritje e bukur.

Irena Nikaj, Korçë

Një fakt i padiskutueshëm i punës së
mirë që ka bërë dhe po bën IS-ja. Një
shembull për t’u ndjekur.

Mirela Sula, Tiranë

Anëtarësimi i Institutit të Sociologjisë
në ISA është një lajm shumë i gëzuar, ësh-
të shenjë e suksesit dhe konsolidimit gjith-
një e më të madh të shkencës sociologjike
në Shqipëri, ku meritë të veçantë ka IS dhe
drejtuesit e saj. Uroj që ky lajm të jetë i pari
në vargun e shumë sukseseve të reja për in-
stitutin gjatë këtij viti dhe viteve që vijnë.

Besnik Pula
University of Michigan, USA

Një shpërblim i punës së madhe që
po bën IS-ja.

Armela Peçi, Tiranë

Urimet më të mira për këtë arritje.
Unë besoj se nuk ka sekret në të qenit të
suksesshëm. Suksesi vjen nga ngulmimi në
punën e palodhur. Bibla thotë se duhet të
lutemi për drejtuesit tanë. Unë ju them:
ne duhet të inkurajojmë kolegët tanë drej-
tues dhe, së bashku, të shfrytëzojmë këtë
mundësi që na besohet.

Albana Canollari, Tiranë
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Një befasi e merituar! Një vlerësim
për të gjithë ne, por edhe për të gjithë
shqiptarët. Nuk dua ta teproj kur them
“për të gjithë shqiptarët”, por është e
vërtetë që është një hap gjigant, kur një
institucion shkencor aderon në nivele kaq
të larta. Na keni nderuar.

Isidor Koti, Elbasan

Përfundim i një pune të suksesshme.
Elvira Shapllo, Gjirokastër

Një sukses vërtet i merituar…
Sotiraq Hroni, Tiranë

Një arritje e madhe e IS-së, një sh-
tysë për të ecur me tej.

Itena Hoxhallari, Tiranë

Një status i merituar, që na gëzoi pa masë.
Johana Myftiu, Elbasan

Çfarë lajmi, vërtet drithërues!
Kozeta Hoxha, Tiranë

Një finish i bukur, një (ri)fillim i mbarë...
Erjona Fusha, Tiranë

Një lajm për t’u gëzuar, por që kërkon
shumë punë. Respekt dhe vlerësim të
veçantë për të gjithë ata që punuan dhe
bënë realitet këtë anëtarësim.

Liljana Reçka, Gjirokastër

Urime të përzemërta për anëtarësimin
e Institutit të Sociologjisë Shqiptare në

ISA. Si doktorante e sociologjisë ndiej një
kënaqësi të jashtëzakonshme.

Brikena Qafa
Kuala-Lumpur, Malajzi

Rezultat i një pune të shkëlqyer dhe i
përpjekjeve të vazhdueshme që veçanër-
isht drejtuesit e institutit kanë bërë gjatë
disa viteve. Por edhe dëshmi e punës së të
gjithë anëtarëve të IS-së.

Brunilda Zenelaga, Durrës

Sukses i përbashkët dhe i merituar.
Enis Sulstarova, Tiranë

Një lajm shumë i gëzuar, shpërblim i
një punë këmbëngulëse dhe sistematike.

Luan Shahollari, Tiranë

Në fund të mandatit të dytë të
drejtimit të Bordit Akademik - së bash-
ku me prof. Pëllumbin - anëtarësimi në
ISA është pjesë e një bilanci pozitiv të
IS-së, për drejtimin e të cil it jemi
votëbesuar. Ai iu shtohet disa sukseseve
të rëndësime, si: krijimi i dy departa-
menteve në Universitetin “Kristal” (të
sociologjisë dhe të psikologjisë), një
fluksi botimesh të anëtarëve të IS-së; sh-
timit të IS-së, shtrirjes dhe organizimit
të forumeve e aktiviteteve të vazh-
dueshme në Tiranë e në rrethe etj. Unë
ndihem krenare për të gjitha këto. Fale-
minderit dhe urime!

Nora Malaj
Nënkryetare e IS-së 2006-2009

Krijohet Forumi Akademik i Institutit të Sociologjisë

Bordi Akademik i Institutit të Sociologjisë ka vendosur krijimin e një forumi të
përhershëm pranë Institutit të Sociologjisë, që do të diskutojë çështje të karakterit
sociologjik, sikurse edhe filozofik, psikologjik etj.

Me Forumin Akademik, Instituti i Sociologjisë synon të krijojë një komunitet
akademik brenda tij; të krijojë modelin e një shkolle debati; të rrisë shkallën e pjesë-
marrjes së anëtarëve të tij në trajtimin e çështjeve me interes publik; të gjallërojë njëzet
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Historia e Kosovës;
Dardania (Kosova antike)
Tiranë: Botimet Dudaj

Prof. Kristo Frashëri ka një prodhim-
tari shkencore që mbulon një periudhë
70-vjeçare. Që nga viti 1938, kur ka botu-

seksionet tematike të tij; të nxitë anëtarët për krijimtari shkencore, për botime, për
pjesëmarrje në diskutimin e çështjeve më të rëndësishme të kohës sonë, për pjesëmar-
rje në hartimin e politikave publike etj; të rrisë prestigjin e tij publik.

Forumi Akademik do të organizohet kryesisht sipas seksioneve tematike (depar-
tamenteve) dhe do të trajtojë çështje të ndryshme, me një tematikë të dhënë. Çështjet
që do të diskutohen në Forumin Akademik duhet të mbështeten, si rregull, në një
material të shkruar (libër i botuar, studim, platformë, teza projekti etj).

Forumi Akademik do të funksionojë edhe në bashkëpunim me qarqe të tjera aka-
demike, siç janë Akademia e Shkencave, fakultetet e shkencave sociale të universiteteve
publike e jopublike, OJF-të e tipit think-tank etj. Synohet që forumet e IS-së të shoqëro-
hen me komunikime me publikun, përmes komunikatave të shtypit, emisioneve televizive
e radiofonike, artikujve në shtypin e shkruar e në revista shkencore etj.

Forumi do drejtohet nga prof. Servet Pëllumbi, drejtor akademik i Institutit të Sociologjisë.

Zhvillohen Forumet Rajonale të IS-së në Durrës, Elbasan, Vlorë dhe Korçë

Instituti i Sociologjisë dhe fondacioni gjerman “Friedrich Ebert Stifftung” kanë or-
ganizuar një raund forumesh rajonale me përfaqësues të institucioneve publike qendrore
dhe të pushtetit vendor, përfaqësues të sistemit bankar rajonal, OJF që trajtojnë çështje
ekonomike dhe sociale, shoqata të biznesit, pedagogë dhe studentë universiteteve të
Durrësit, Elbasanit, Vlorës dhe Korçës. Tema e forumeve rajonale ishte: “Kriza financiare
botërore dhe efektet e saj në treguesit ekonomikë dhe socialë të Shqipërisë”. Forumet janë
moderuar nga kryetarët e degëve rajonale të IS-së, Brunilda Zenalaga, Fatbardha Gjini,
Nevila Koçollari dhe Irena Nikaj. Në këto forume kanë prezantuar punimet e tyre anëtarët
e IS-së Servet Pëllumbi, Luan Shahollari, Lekë Sokoli, Albert Gjoka, Gëzim Tushi, Ylli
Manoku. Forumet janë shoqëruar me debate dhe përfundime për institucionet publike e
jopublike. Ato janë pasqyruar gjerësisht nga mediat lokale e kombëtare. Forumet janë
organizuar nën kujdesin e Luan Shahollarit, drejtues i departamentit të ekonomisë të IS-
së dhe Servet Pëllumbit, drejtor akademik i IS-së dhe drejtues i Forumit Akademik të tij.

Prof. Kristo Frashëri me dy botime të reja: “Historia e Kosovës” dhe
“Skënderbeu i shpërfytyruar”

Dy botime të reja të prof. Kristo Frashërit, akademik dhe anëtar nderi i Insti-
tutit të Sociologjisë, janë: “Historia e Kosovës” dhe “Skënderbeu i shpërfytyruar”

ar shkrimin e tij modest mbi Jeronim de
Radën dhe deri në punimin e tanishëm,
ka botuar me dhjetëra e dhjetëra artikuj
studimorë, referate historike, vëllime do-
kumentare dhe monografi shkencore, që
trajtojnë pa përjashtim ngjarje, person-
alitete dhe procese të historisë së Sh-
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qipërisë. Ka trajtuar temat nga historia
politike, zhvillimi ekonomik, probleme
shoqërore, mendimi filozofik dhe lëvizja
kulturore shqiptare. Ndër to janë sprovat
për të ndriçuar mjegullnajën shqiptare gjatë
Mesjetës së hershme, rendin feudal mes-
jetar në viset shqiptare, formacionet sh-
tetërore mesjetare, shqiptarët në Betejën
e Kosovës (1389), figurën e errët të Musa
Arvanitasit, tiparet e regjimit feudal turk
në Shqipëri, jetën kulturore shqiptare gjatë
shekujve të sundimit osman, Rilindjen
Kombëtare shqiptare, Luftën çlirimtare të
Vlorës, zhvillimin e ekonomisë së tregut
gjatë shekujve XIX-XX, jetën dhe veprim-
tarinë e Pjetër Bogdanit, Sami Frashërit
etj. Spikatin punimet shkencore të botu-
ara pas vitit 1990, si: “Lidhja e Prizrenit
1878-1881” (Tiranë, 1997); “Gjergj Kas-
trioti Skënderbeu. Jeta dhe vepra” (Tiranë,
2002); “Historia e Tiranës” (Tiranë,
2004); “Historia e lëvizjes së majtë në
Shqipëri” (Tiranë, 2006); “Skënderbeu
në burimet dokumentare shqiptare në

shek. XV” (Tiranë, 2005); “Identiteti ko-
mbëtar i shqiptarëve” (Tiranë, 2006);
“Historiografia shqiptare në tranzicion”
(Tiranë, 2006); “Shpallja e pavarësisë së
Shqipërisë, 28 nëntor 1912” (Tiranë,
2008); “Historia e qytetërimit shqiptar”
(Tiranë, 2008). Duke u mbështetur në
temat e trajtuara prej tij, Kristo Frashërin
e kanë cilësuar si historianin e ngjarjeve
madhore të historisë së Shqipërisë.

Skënderbeu i shpërfytyruar
Tiranë: Botimet Dudaj

Pikënisje e këtij studimi kritik historik
u bë trajtesa me titull “Skënderbeu” e his-
torianit zviceran O. J. Schmitt, botuar
vetëm në përkthimin shqip. Autori i tra-
jtesës kritike, prof. Kristo Frashëri, një njo-
hës i mirë i historisë së Skënderbeut, nuk
u pajtua në asnjë pikë me këndvështrimin
negativ të historianit zviceran. O. Schmitt-
i e ka shpërfytyruar nga shumë pikëpamje
portretin historik të Skënderbeut. Ndërsa
historiografia shkencore botërore dhe sh-
qiptare e ka vlerësuar heroin shqiptar si
një udhëheqës i shquar i kryengritjes çlir-
imtare të shek XV kundër zgjedhës os-
mane, si një strateg gjenial që korri vazh-
dimisht fitore ushtarake kundër sulltanëve
turq, si një farkëtar dorëfortë që krijoi sh-
tetin e përqendruar kombëtar shqiptar, si
një burrë shteti, i cili me luftën e tij çerek-
shekullore konsolidoi identitetin kombëtar
të shqiptarëve, si një personalitet i historisë
mesjetare, i cili në të njëjtën kohë mbrojti
edhe qytetërimin e Europës humaniste.

Përkundrazi, historiani zviceran e
paraqet Skënderbeun si një kapedan që
luftoi për t’u hakmarrë për vrasjen e të atit
nga dy sulltanë turq, si një prijës që synoi
të ripushtonte zotërimet feudale të
prindërve të tij, si një udhëheqës ushtarak
që në luftë kundër ushtrive osmane pati
disfata pas disfatash, si një personalitet që
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e mbylli jetën e tij si emigrant në zotërimin
venedikas të Lezhës, si një prijës që la pas
vdekjes së tij vetëm një vend të mbushur
viceran, historiani shqiptar Kristo Frashëri
analizon në mënyrë kritike edhe disa pikë-
pamje po aq të padrejta të shfaqura nga
disa analistë shqiptarë në shtypin tonë të

përditshëm. Autori thotë:
“Në bazë të lirisë së pakufizuar të

fjalës, demokracia jonë, edhe pse çalamane,
falë Zotit, i ka dhënë të drejtë historianit
të mbrojë figurat e ndritura të kombit
tonë nga fyerjet, përdhosjet dhe shpërfy-
tyrimet e atyre që kanë zgjedhur si mënyrë
jetese të fyejnë, të përdhosin, të shpërfy-
tyrojnë ku të mundin - në shtyp, në ra-
dio, në televizion - vlerat e ndritura të his-
torisë së Shqipërisë, madje edhe identite-
tin tonë kombëtar. Si qytetar bashkohem
me ato zëra që protestuan kundër fyer-
jeve, përdhosjeve e shpërfytyrimeve në
dëm të figurës së Skënderbeut nga histo-
riani zviceran Oliver Jens Schmitt dhe nga
duartrokitësit e tij shqiptarë, të cilët mezi
presin të hedhin baltë kundër çdo vlere
pozitive të kombit të tyre – që pas shekuj
tallazesh, shtypjesh e mjerimesh arriti, më
në fund, të gëzojë lirinë e ëndërruar. Si
historian e ndiej për detyrë, meqenëse vetë
Skënderbeu nuk ka mundësi të flasë, të
parashtroj, me sa kam mundësi, argumen-
tet historike që hedhin poshtë ha-
mendësimet, shpifjet dhe shtrembërimet
që ata kanë përdorur për ta shpërfytyruar
Heroin tonë Kombëtar.”

Botohet “Hyrje në sociologji” dhe
“Refleksione sociologjike” të Lekë Sokolit

Dy botime të reja të dr. Lekë Sokoli,
drejtor ekzekutiv i Institutit të So-
ciologjisë dhe përgjegjës i Departamentit
të Sociologjisë së Universitetit “Kristal”

Hyrje në sociologji

Libri është botim i Universitetit
“Kristal”. Ai është përgatitur për botim
nga Instituti i Sociologjisë. Recensentë
të tij janë prof. Hamit Beqja, akademik
– kryetar nderi i  Institutit  të So-
ciologjisë dhe prof. Servet Pëllumbi,
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kryetar i Bordit Akademik të tij. Boti-
mi i librit “Hyrje në sociologji” dhe
përdorimi i tij si tekst për shkollat e lar-
ta është miratuar nga Bordi Akademik i
Institutit të Sociologjisë, me vendim nr.
22, datë 19 shtator 2008. Me botimin
e këtij libri Instituti i Sociologjisë nis të
operojë në një fushë të re, atë të hartimit
prej anëtarëve të tij të teksteve universi-
tare. Libri “Hyrje në sociologji” përdoret
si tekst bazë në lëndën përkatëse të de-
gëve sociologji, psikologji etj.

Refleksione sociologjike

Libri është botim i Institutit të So-
ciologjisë dhe Universitetit “Kristal”. Ai
shoqërohet me një hyrje të titulluar
“Demokracia & sociologjia”, në të cilën
autori, bazuar në përvojën e derisotme
të zhvillimit të sociologjisë, kërkon dhe
gjen një korrelacion ndërmjet indeksit
të zhvillimit të demokracisë dhe nivelit
të zhvillimit të sociologjisë. “Reflek-
sione sociologjike” është një libër me re-
fleksione mbi të dhëna sondazhesh apo
fakte të vrojtuara nga realiteti shqiptar,
shpesh të krahasuara edhe me atë të
vendeve të tjera, siç bëjnë zakonisht so-
ciologët e metodës krahasuese. Krijim-
taria e përmbledhur në këtë libër lidhet

me veprimtarinë e Institutit të So-
ciologjisë. Disa nga materialet e përfshira
në këtë botim janë përgatitur enkas për
konferencat vjetore të studimeve so-
ciologjike të këtij instituti, për revistën
“Studime sociale” - organ shkencor i tij,
apo për rubrika debati të Institutit të
Sociologjisë. Ndaj autori, me shumë
dashamirësi, këtë libër ua ka kushtuar
pikërisht kolegëve të tij, anëtarë të In-
stitutit të Sociologjisë.

Botohet “Drejt edukimit të një humanizmi të ri” i Fatbardha Gjinit

Libri “Drejt edukimi të një humanizmi të ri” ka për autore prof. dr.
Fatbardha Gjinin, anëtare e Bordit Akademik të Institutit të Sociologjisë
dhe kryetare e degës rajonale të tij për Elbasanin. Libri ka nëntitullin
“Modele, metoda dhe teori në ndihmë të studentëve, mësuesve dhe
prindërve”. Autorja, pedagoge në Universitetin e Elbasanit dhe të Prish-
tinës, është autore apo bashkautore edhe e disa librave të tjerë (monografi
apo tekste universitare), si “Hyrje në psikologji” (1997), “Nxënësi dhe
grupi” (1998), “Bota sociale e fëmijës” (2001), “Gjuhët e huaja, lëndët
shoqërore dhe të drejtat e njeriut” (2002) dhe “Të drejtat e njeriut në
procesin e edukimit” (2004).
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Botohet “Sistemet politike në Shqipëri” dhe “Zgjedhjet në Shqipëri” të Afrim Krasniqit

Dy botime të reja të Afrim Krasniqit, anëtar i Bordit të Institutit të Studimeve Politike,
anëtar i Institutit të Sociologjisë, studiues dhe lektor i shkencave politike e sociale.

“Sistemet politike në Shqipëri
(1912-2008)”

“Sistemet politike ne Shqipëri”
(1912-2008)”, është libri i parë mbi këtë
tematikë që botohet në Shqipëri. Libri
përmbledh të gjitha sistemet politike
nëpër të cilat është zhvilluar jeta politike
në vendin tonë, analizon kushtetutat, fak-
torët përcaktues për vendosjen apo ndry-
shimin e sistemit, tiparet e institucioneve
dhe pushteteve kryesore në sistem, rolin e
aktorëve politikë, të faktorit të jashtëm,
të komuniteteve fetare, të shoqërisë civile,
të medias dhe të organeve administrative
në vend. I hartuar për një auditor të
përzgjedhur dhe profesional, libri iu drej-
tohet kryesisht studiuesve të studimeve
politike, politologëve, historianëve të an-
gazhuar në sferën e studimeve politike,
studentëve të shkencave politike e jurid-
ike në universitete, ekspertëve të mar-
rëdhënieve ndërkombëtare, vetë politi-
kanëve aktivë, si dhe medias, gazetarëve
dhe analistëve të problematikës së siste-
mit politik. Libri është botim i Univer-
sitetit UFO (Ufo University Press). Ky
është botimi i 9-të i Krasniqit, pas libri
publicistik “Rënia e demokracisë” dhe
“Fundi i Siberisë shqiptare”, si dhe pas li-
brave studimorë “Shoqëria civile në Sh-
qipëri”; “Partitë politike në Shqipëri 1920-
2006”; “(Mbi)pushteti i partive”; “Partitë
politike dhe sistemet politike” etj.

“Zgjedhjet në Shqipëri (1991-2008”

Libri ka këtë nëntitull: “Historia e
proceseve zgjedhore, partive, kandi-
datëve dhe fushatave elektorale për
zgjedhjet parlamentare, lokale dhe ref-
erendumet”. Ai është botim i “Konica

Press”, Tiranë. Libri fokusohet në tra-
ditën e munguar zgjedhore, zgjedhjet e
fundit të periudhës komuniste, takimin
e vështirë me sistemin shumëpartiak,
ligjet zgjedhore dhe konkurrencën ele-
ktorale, deformimin dhe manipulimin
e zgjedhjeve etj.

Autori sjell të dhëna krahasuese
mbi luhatjet e elektoratit, sjelljet e par-
tive politike etj. Me syrin e një analisti
politik ai kalon nga ana kronologjike të
gjitha proceset zgjedhore të zhvilluara
në Shqipëri, në rreth njëzet vjet të plu-
ralizmit, ligjet dhe problematikat zgjed-
hore, parlamentet e dala prej tyre dhe
efektet në zhvillimin e demokracisë në
Shqipëri. Në pjesën e fundit, libri ka
përmbledhjen: “Tiparet e legjislaturave
parlamentare, 1991-2007”.
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“Sfidat e qytetërimit” i Gëzim Tushit

Libri i studiuesit dhe publicistit so-
cial Gëzim Tushi, anëtar i Institutit të So-
ciologjisë”, ka nëntitullin “Probleme so-
ciologjike të njeriut, shoqërisë dhe
qytetërimit shqiptar”. Libri është volu-
minoz dhe ka 446 faqe. Autori trajton
një problematikë të gjerë, kryesisht so-
ciologjike, mbi morali, humanizmin, sh-
tetin social, familjen, martesën, seksuali-
tetin etj. Kjo duket që në emërtimin e
kapitujve, që janë: “Kriza e moralit, hu-
manizmit dhe solidaritetit” (kapitulli I),
“Qytetërimi shqiptar drejt modernitetit”
(II), “Realitete dhe përfytyrime për sh-
tetin social” (III), “Shoqëria dhe qyteta-
ri” (IV), “Dinamika e familjes shqiptare”
(V), “Gratë dhe moderniteti i shoqërisë”
(VI), “Qytetërimi dhe evolucioni i mar-
tesës” dhe “Moderniteti dhe deformimi
i seksualitetit”.

“Në tunelin e tranzicionit”
i Luan Shahollarit

Libri “Në tunelin e tranzicionit” ësh-
të një përmbledhje artikujsh studimorë
dhe publicistikë të studiuesit Luan
Shahollari, drejtues i Departamentit të
Studimeve Ekonomike të Institutit të So-
ciologjisë. Ky është vëllimi i parë i shkri-
meve të periudhës së pas viteve 1990-të
dhe përfshin artikuj të viteve 1990-1997.
Shkrimet e këtij botimi janë një dëshmi
autentike e ngjarjeve të një periudhe të
veçantë të historisë së Shqipërisë dhe re-
formave kryesore të ndërmarra për kalimin
nga ekonomia e centralizuar në atë të
tregut të lirë. Libri iu drejtohet të gjithë
atyre që janë të interesuar për të pasur një
“ditar-ekspertizë” të zhvillimeve politike,
ekonomike dhe sociale të Shqipërisë në
etapën e parë të shndërrimeve demokra-
tike. Ai iu drejtohet studiuesve të studi-
meve politike, ekonomike dhe sociale,

monitoruesve të zhvillimeve të Sh-
qipërisë, opinionistëve e opinionbërësve
etj., si dhe publikut të gjerë. Libri është
botim i “Emal”.


