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1. PALËT E MARRËVESHJES
Sot më datë 14 01 2012, në Tiranë, nënshkruhet kjo marrëveshje bashkëpunimi ndërinstitucional 
ndërmjet ALBANIAN UNIVERSITY, përfaqësuar nga Rektori Prof. dr. Pavli KONGO, dhe IN-
STITUTIT TË SOCIOLOGJISË (ALBANIAN INSTITUTE OF SOCIOLOGY), përfaqësuar 
nga Drejtori Ekzekutiv i tij dr. Lekë SOKOLI, me qëllim mbështetjen reciproke, si dhe nxitjen e 
shkëmbimeve të eksperiencave sipas objektit të veprimtarisë së tyre, pa cënuar misionet respektive.
Palët në këtë marrëveshje, bien dakort të bashkëpunojnë për realizimin e veprimtarive të poshtshënuara 
në varësi të burimeve dhe potencialit të disponueshëm nga secili institucion.

2. PARIMET E BASHKËPUNIMIT: 
Institucionet nënshkruese të kësaj marrëveshje konfirmojnë nevojën e përpjekjeve në drejtim të kon-
solidimit të vlerave kulturore, shkencore dhe akademike në vend, e cila ndikon pozitivisht në drejtim 
të forcimit të klimës së shtetit të së drejtës dhe impenjohen: 
1. Të punojnë së bashku në frymën e barazisë, reciprocitetit, transparencës, lehtësimit të pjesmarrjes 

dhe zhvillimin e kapaciteteve të nevojshme në drejtimin e studimeve shkencore;
2. Të promovojnë iniciativat shkencore dhe të shkëmbimit kulturor me qëllim rritjen e kapaciteteve 

njerëzore në drejtimin e studimeve shkencore;
3. Të nxisin promovimin e standarteve më të larta në cilësinë e kërkimit si edhe të integritetit etik 

në punën kërkimore.

3. DREJTIMET E REALIZIMIT TË BASHKËPUNIMIT
Bashkëpunimi ndërmjet dy institucioneve do të përfshijë dy drejtime.

A) Bashkëpunimi i përgjithshëm institucional nëpërmjet:
•  Përcaktimit të fushave kërkimore me qëllim integrimin midis strukturave për aktivitetin didaktiko-

teoriko-praktik, të zhvilluar në mbështetje të kurseve universitare dhe pasuniversitare;
•  Shkëmbimit të kapaciteteve të burimeve njerëzore të institucioneve në aktivitete didaktike, pro-

jekte të kërkimit shkencor me interes të përbashkët si: konferenca, seminare, bashkëbisedime me 
studentë të tjerë;

•  Mbështetjes së kërkimit shkencor të orientuar drejt praktikës duke u mbështetur nga metodologji 
të bazuara në vëzhgime të thelluara dhe të situatave komplekse, raste studimore, anketime ose 
racionalizëm të përvojës së akumuluar menaxheriale dhe konsultative të institucioneve;

•  Organizimit të përbashkët të kurseve specifike, trajnimeve, leksioneve të hapura apo seminareve 
në lidhje me tematika që kanë interes studimor ose praktik.

•  Shkëmbimit të materialeve dhe rezultateve të punës studimore dhe shkencore që realizohet në të 
dy institucionet;

•  Krijimit të lehtësive për kryerjen e praktikave mësimore të studentëve të “Albanian University” 
pranë institucionit përkatës;

B) Bashkëpunimi në fushën e studimeve të doktoraturës do të konkretizohet nëpërmjet:
•  Mbështetjes dhe bashkëpunimit reciprok në organizimin e projektit kërkimor shkencor të Albanian 

University si dhe në organizimin e programeve të studimeve doktorale në fusha të ndryshme.
•  Gatishmërisë së Institutit të Sociologjisë për të mirëpritur studentët e regjistruar në programet e 

doktoraturës për të konsultuar materialet e ndryshme të institucionit me qëllim kërkimin shkencor 
sipas rregullave të këtij të fundit.

•  Mbështetjes dhe bashkë-udhëheqjes të studentëve të ciklit të tretë të studentëve të doktoraturës 
gjatë realizimit të projektit shkencor.

•  Krijimit të lehtësirave të nevojshme nga ana e institucionit për realizimin e studimeve të doktora-
turës në Albanian University.

NDRYSHIMI/REVOKIMI I MARRËVESHJES 
Çdo parashikim i kësaj marrëveshje mund të ndryshohet apo të revokohet në çdo kohë, pas një kon-
sultimi dhe mirëkuptimi reciprok ndërmjet dy institucioneve.

HYRJA NË FUQI 
Kjo marrëveshje hyn në fuqi menjëherë, pas nënshkrimit nga përfaqësuesit e institucioneve përkatëse.

Nënshkruar në Tiranë më, 14 janar 2012.
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1. Hyrje

Në literaturën evropiane, eseja vjen 
si gjini letrare e ndërmjetme në gjuhën e 
gjallë popullore: përkundrejt latinishtes, 
si gjuhë diturore e kohës, Montenji esetë 
e veta i realizoi në frëngjisht dhe Bekoni 

në anglisht, sado që të gjithë veprën tjetër 
të dy këta themelues të eseistikes e kanë në 
latinisht. Prandaj edhe ne eseistikën shqip-
tare do të konsiderojmë vetëm tekstet në 
gjuhën shqipe.

Gjithashtu, nisur nga kuptimësia e 
fjalës ese (që në gjuhën shqipe do të thotë: 

FILLIMET E ESESË SOCIOLOGJIKE SHQIPTARE

Studime Sociale 2012, 3 (6): 5-10

Përmbledhje

Duke studiuar eseistikën shqiptare në rrafshin diakronik, më ka tërhequr vëmendjen një 
karakteristikë thelbësore dhe permanente e saj: eseja shqiptare, qysh në nisje, ka trajtuar 
problemet sociologjike. Kështu, qysh nga eseja e parë Shqypnia dhe shqyptarët (Pashko Vasa, 
1879) e deri te eseja më e debatuar e kohëve të fundit, Identiteti evropian i shqiptarëve (Ismail 
Kadare, 2006), pavarësisht se u referohen në mënyrë të dukshme fakteve historike, në esencë 
trajtojnë gjerësisht bashkëjetesën sociale të një komuniteti ballkanik të përvijuar qysh nga 
kohët e hershme. Në mënyrë të veçantë, sociologjia shqiptare ka kthyer në argumente faktike 
realitetin gjuhësor e etnokulturor shqiptar më tepër se atë historik. Madje, ajo ka ndriçuar 
në këtë mënyrë edhe ato pika të errëta historike apo ato konkluzione të shtrembëruara prej 
historianëve për shkak të mangësive dokumentare të historisë. Ndoshta për këtë arsye, 
sociologjia shqiptare e gjeti veten në formën e esesë dhe u zhvillua së bashku me të. Edhe 
Branko Merxhani, që mbahet prej studiuesve të sotëm si themelues i sociologjisë shqiptare, 
nuk la ndonjë tekst (libër) sociologjie, por vetëm disa shkrime publicistike ose eseistike, në 
mes të të cilëve edhe një cikël esesh sociologjike, Neoshqiptarizma”, që u botuan në gazeta 
e revista të ndryshme të viteve ‘20-’30.

Tonin ÇOBANI
E-mail: tcobani@yahoo.com;

Tonin Çobani është anëtar themelues i Institutit të Sociologjisë dhe anëtar i Bordit të parë 
Akademik të tij. Është doktor i shkencave, drejtor në KKRT, si dhe lektor i jashtëm i sociologjisë 
së kulturës, shkrimit akademik dhe eseistikës në disa universitete publike e jopublike. Është autor 
i mbi 20 monografive me problematikë socio-kulturore, sidomos kushtuar figurave të mendimit 
shqiptar, si dhe bashkautor i disa teksteve për shkollat e mesme.
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sprovë, tentativë, eksperiment), eseistikë 
shqiptare kemi konsideruar ato tekste në gjuhën 
shqipe që kanë tentuar të promovojnë problem-
atikë shqiptare, e cila lidhet domosdoshmër-
isht me rrethanat social-kulturore të kohës 
kur ato ese u shkruan dhe u publikuan. 
Në këtë rast kemi vërejtur se argumentet e 
këtyre teksteve kanë qenë etnokulturore dhe 
social-historike, ndërsa reaksioni ndaj tyre 
ka pretenduar të jetë historiko-shkencor, 
por që në shumë raste ka përfunduar në 
pseudohistori e aspak shkencë.

Sa për ilustrim, në një paragraf të 
eseve të Montenjit përmendet Skënderbeu 
ynë, kur ia fali ndëshkimin një ushtari të 
vet pikërisht pse ai u tregua i guximshëm 
edhe përballë eprorit të vet.1 Asnjë histo-
rian shqiptar apo i huaj nuk ka kërkuar 
ta verifikojë historikisht këtë rast, sepse 
Montenji nuk ka dëshmuar historinë e 
Skënderbeut në esetë e veta, por thjesht ka 
shpalosur vlerësimin e kurajës individuale 
nga një figurë e mirënjohur historike, siç 
ishte Skënderbeu. Ndërsa tek eseja e Pashko 
Vasës, Shqypnia e shqyptarët, ku pohohet se 
populli shqiptar e njeh veten me emrin shq-
iptar qyshkur Pirroja i Epirit u quajt shqi-
ponjë dhe luftëtarët e tij u quajtën krahët e 
shqiponjës, ka ndodhur ndryshe. Të gjithë 
studiuesit e institucioneve tona shkencore 
kanë preferuar ta paraqesin atë dëshmi si 
jo shkencore, duke e konsideruar veprën 
fondamentale të Rilindjes sonë Kombëtare 
(pra, esenë Shqypnia e shqyptarët) jo si 
ese, por thjeshtë si një studim historiko-
romantik të tejkaluar në kohë. Sipas tyre, 
shkenca historike ka bërë përpara me teza e 

fakte, që argumentokan edhe sot e kësaj dite 
se Epiri është “djepi i helenizmit”, madje 
jo vetëm Epiri i vjetër, por edhe Epiri i Ri, 
që vinte deri mbi Shkumbin, duke i lënë 
shqiptarët endacakë pa truall, si shkruante 
Jani Vreto: “pa histori, pa letërsi, pa asnjë 
përparim dhe pa vetëqenie kombëtare”2. I solla 
këta dy shembuj për ta kthyer vëmendjen 
seriozisht tek eseja sociale me problematikë 
shqiptare, sepse deri vonë, në studimet tona 
të Pasluftës së Dytë Botërore, nuk ka qenë 
pranuar as eseja si gjini specifike letrare, as 
sociologjia si shkencë e mirëfilltë. Në raste 
të tilla pasojat na çojnë aty ku nuk do të 
donim të ishim.

2. Diakronia

Tani më lejoni të paraqes këndvështri-
min tim mbi eseistikën shqiptare, nisur nga 
sa parashtrova më lart.

Eseja e parë, Shqypnia dhe shqyptarët e 
Pashko Vasës, botuar në Alfabetaren e Stam-
bollit (Konstantinopojë, 1879), ka gjithsej 
36 faqe.3 Pashko Vasa është më i pari që 
kuptoi se jo vetëm opinioni europian duhet 
kthjelluar për çështjen shqiptare, por edhe 
vetë shqiptarët kanë nevojë të mësojnë 
për veten e tyre: nga vijnë, prej cilave fise 
rrjedhin, prej cilës etni? E konsiderojmë ese 
sociologjike, sepse në variantin frëngjisht, 
shkruar prej vetë Pashko Vasës dhe botuar 
po në të njëjtin vit si libër më vete me rreth 
114 faqe,4 cilësohet studim historik e kritikë, 
ndërsa disa studiues e kanë klasifikuar si 
artikull historiko-publicistik (Vehbi Bala) 
dhe histori e letrarizuar (Sabri Hamiti).

1 Ymer Jaka, “Skënderbeu në letërsinë frënge”, Prishtinë, 1990, f.42.
2 Për më tepër shih: Jani Vreto, “Apologjia kundër artikullit “Epiri, djepi i helenizmit, Shqipëria!!!”, 

Stamboll, 1878. (Cituar nga Jani Vreto, “Apologjia”, përkthye prej greqishtes nga Niko Çani, f.181, në 
Jani Vreto, “Vepra të zgjedhura”, Tiranë, 1973, f.175-229).

3 Ismail Kadareja ka deklaruar në një intervistë: “Në letërsinë shqipe, trajtat e para të saj (të esesë) janë 
shfaqur në shkrimtarët e mesjetës së vonshme, Frang Bardhi e Pjetër Bogdani. Më pas ishin Konica me 
Nolin, e pas tyre shkrimtarët e viteve ‘30, si Kuteli, Çabej, Krist Maloki e të tjerë, që e lëvruan gjininë.” 
http://gazeta-shqip.com/ndryshe/71b135689323a42e0255ae5319fdb4d4.html, 21 nëntor 2011. 

4 Nga frëngjishtja qe përkthyer e botuar: anglisht, gjermanisht, turqisht e greqisht, dhe më vonë edhe 
në arabisht e italisht.
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Njëzet vjet më vonë, Sami Frashëri 
botoi esenë e tij të famshme Shqipëria ç’ka 
qenë, ç’është dhe ç’do të bëhet (Bukuresht, 
1899) me një dimension të ri: ardhmërinë 
ose parashtrimin e organizimit të shtetit të 
ardhshëm të shqiptarëve, duke parashikuar 
sistemin e qeverisjes, kryeqytetin, univer-
sitetin etj. Edhe klasifikimi i këtij libri si 
ese e gjatë sociologjike është përcaktuar 
nga të njëjtat kritere që kemi ndjekur për 
esenë e Pashko Vasës. Edhe studiues të 
tjerë i kanë përvijuar këto dy vepra, por 
ne, duke i klasifikuar si ese, duam të ar-
gumentojmë edhe një pikëvështrim tjetër, 
objektin sociologjik: shqiptarizmën,1 që 
do të mbizotërojë eseistikën shqiptare si 
tipar esencial deri në ditë e sotme.

Dhjetë-njëmbëdhjetë vjet më vonë, 
Gjergj Fishta botoi në Shkodër broshurën 
Shqiptarët dhe të drejtat e tyne (1920), ku 
shtron problemin e kufijve kulturor të shq-
iptarëve: “Prandaj, - shkruan Fishta, - s’ka 
si mohohet se të gjithë ata që flasin shqip janë 
të kombësisë shqiptare; dhe se për këtë arsye 
shteti shqiptar do të shtrihet gjeografikisht 
deri ku përfshin gjuha shqipe”. Në artikullin 
e tij, “Gjergj Fishta sociolog?”, Lekë Sokoli 
shkruan se “Fishta ka arsye të cilësohet 
edhe si një ndër pararendësit e sociologjisë 
shqiptare, në mos sociolog”.6

Në vitet ’20-’30, një sociolog i mirë-
filltë si Branko Merxhani pretendon të 
krijojë atë mendësi të munguar shqiptare, 
që ai e quan neoshqiptarizëm (shqipta-
rizma – tradicionalja - që do rinovuar: 
neo, e reja) duke botuar një sërë esesh 

në shtypin e kohës, fillimisht në gazetën 
Demokratia të Gjirokastrës e më pas në 
revistat prestigjioze Përpjekja Shqiptare 
dhe Neoshqiptarizma, themeluar prej tij. 
Ai promovon esenë sociale dhe filozofike, 
duke cituar autorë europianë, të traditës 
dhe bashkëkohorë, në kontekstin e nevo-
jave imediate për emancipimin e mendimit 
intelektual shqiptar. Prof. Hamid Beqja 
shkruan:

Në frymën e kësaj neoshqiptarizme 
dhe të kërkesave të saj (Branko Merxhani) 
merret me analizën e lëmijeve të ndry-
shme të jetës shoqërore, para së gjithash 
social-ekonomike. Polemizon me tezat 
marksiste, të materializmit historik. Kri-
tikon përparësinë që ato i japin faktorit 
ekonomik. E argumenton pikëpamjen e 
vet historikisht e aktualisht (në shembullin 
e Rusisë bolshevike). Bolshevizmin e quan 
të papërshtatshëm për Shqipërinë. Këtej 
edhe shkrimi i tij sugjestiv “Pse nuk jam 
marksist?”. Pa dyshim, shkak për ftohjen 
e marrëdhënieve të tij me qarqet “e majta” 
të kohës.7

Me një ton ironik Faik Konica boton 
esenë e tij të famshme Shqipëria si m’u duk 
(1929). Konica përvijon vërejtjet realiste të 
Pashko Vasës duke kapërcyer patriotizmin 
romantik të Sami Frashrit dhe, deri diku, 
duke iu shmangur këndvështrimit kritik 
të Gjergj Fishtës ndaj Europës: apelon për 
një shtet të vërtetë shqiptar, sipas modelit 
evropianoperëndimor, ndryshe edhe prej 
“neoshqiptarizmës” së Merxhanit.8

Eqrem Çabej është një autor tjetër 

5 Madje në Stamboll është formuar “Shoqëria e të shtypurit me shkronja shqip”, e cila ka dalë me 
abetaren e vet, me një program kulturor dhe me të përkohshmet “Drita” e “Dituria”.

6 Lekë Sokoli: “Fishta ka trajtuar një problematikë e cila është, gjithsesi, në fokus të sociologjisë bash-
këkohore: të sociologjisë religjioze, të kulturës, artit e komunikimit, të moralit e të edukimit, të sociologjisë 
së familjes (kompleksi i marrëdhënieve familjare, martesa, familja, divorci etj.). Pra mund të pohojmë se ai 
ka vendosur një gur themeli në godinën sociologjike shqiptare.” (www.dardania.de/vb/upload/shoëthread.
php?t=17710, 29 tetor 2011)

7 Branko Merxhani, Tirana observer. 30 maj, 2007, f. 11
8 Kujtojmë këtu se Faik Konica e boton esenë e parë në turqisht “Shqipëria dhe turqit”(1895) dhe më 

1896-7 nxjerr gazetën “Albania” ku boton thuajse në çdo numër esetë e veta kryesisht në gjuhën shqipe 
dhe krijimtarinë e vet letrare po në shqip.
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serioz, që në fund të viteve ’30, pra dhjetë 
vjet më pas se Konica, boton esenë e tij të 
famshme Shqiptarët midis Perëndimit dhe 
Lindjes9 (1938-39). Më vonë, ky autor 
do të argumentojë me studimet e veta 
gjuhësore vazhdimësinë iliro-shqiptare, 
duke provuar shkencërisht atë tezë që në 
eseistikën shqiptare pjesërisht ishte shtruar 
për zgjidhje qysh nga Pashko Vasa.

Në vazhdën e kësaj fryme duhet parë 
edhe Fan Noli me Gjergj Kastrioti Skënder-
beu, kryezot i Arbërisë (1405-1468), botuar 
në Detroit më 1950. E konsiderojmë ese 
këtë vepër për dy arsye. E para, sepse Noli 
nuk përktheu në gjuhën shqipe (dhe për 
shqiptarët) tekstin e vet të doktoraturës 
(botuar në anglisht, 1947), por përvi-
joi, siç shprehet në parathënie, tekstin e 
Historisë së Skënderbeut, botuar po prej 
tij më 1921, që tashmë është klasifikuar 
si “sprovë letrare”,10 pra ese; dhe, e dyta, 
sepse kjo vepër udhëhoqi mendimin intele-
ktual shqiptar për më tepër se një gjysmë 
shekulli, duke e kthyer Skënderbeun në 
një figurë kombëtare institucionale dhe 
pikë reference për shtetin ideologjik shq-
iptar të Pasluftës së Dytë Botërore. Noli 
e kishte parashikuar këtë qëllim, d.m.th., 
që e kaluara e lavdishme t’u shërbejë ko-
hëve moderne,11 por jo deri në ekstrem, 
si u përdor gjatë periudhë së monizmit, 
për të justifikuar diktaturën ideologjike. 
Ndoshta, nga ky keqpërdorim, ka edhe sot 
e kësaj dite diskurse pa fund, që e përgo-
jojnë mbarë e prapësht Skënderbeun dhe 
epokën e tij.

Një vepër tjetër, që, duke u trajtuar si 

ese e gjatë, fiton shumë më tepër se në të 
gjitha përqasjet e mundshme, është Vepra 
e Bogdanit (Prishtinë, 1982 dhe Tiranë, 
1991) e Ibrahim Rugovës (1955-2005), 
e cila u parapri dhe u shoqërua nga cikli 
i eseve për Bogdanin: “Një kryevepër e 
letërsisë shqiptare ose ‘Çeta’ e profetëve 
– Pjetër Bogadnit,12 “Qiriri i ndezur para 
tre shekujsh”13 dhe “Historia shqiptare 
në veprën e Pjetër Bogdanit”14 të Ibrahim 
Rugovës. “Vepra e Bogdanit” (1982) dhe 
cikli i eseve, krahas kompetencës shkencore 
që ngërthejnë në vetvete, kanë edhe një 
frymë të përgjithshme, e cila të fokuson 
te dimensioni kulturor i shqiptarizmës. 
Por jo vetëm kaq. Shembulli i orientimit 
perëndimor të Rugovës merr nismë nga 
një tekst thellësisht religjioz i një prelati 
të lartë të Kishës Katolike shqiptare, me 
veprimtari të shquar patriotike në Shkodër, 
Tivar, Shkup, Prishtinë e Prizren, si dhe 
ndriçohet me atë tolerancë që na rikthen 
maksimën e Pashko Vasës se “feja e shqip-
tarit është shqiptaria”. Sa për ta theksuar 
një reagim tjetër në lidhje me kohën kur 
u publikua: vepra e Rugovës u ribotua në 
Tiranë vetëm në fillim të viteve ’90, ndërsa 
edhe sot e kësaj dite provokon kundërshti 
të heshtura. Ajo shpesh herë anashkalo-
het si referencë apo edhe gjykohet me 
paramendim për vlerat e saj në raport me 
kohën kur u shkrua dhe sot.

Ismail Kadareja është një tjetër per-
sonalitet i letrave shqipe që trajtoi gjerë-
sisht dhe me sukses esenë, sado që shumë 
vonë ai i cilësoi ato ese. Përmbledhjen e 
parë me ese, Linja të largëta (1970), e 

9 Në fakt me këtë titull ka dalë si libër më vete në vitin 1994, ndërsa kur u botua së pari në revistën 
“Hylli i Dritës” në Shkodër “Shqiptarët midis Perëndimit dhe Lindje” është nëntitull i studimit “Për gjen-
ezën e literatyrës shqipe”.

10 Pranvera Bogdani, parathënia e veprës 4 të Veprave të Fan Nolit.
11 Shih kushtimin e veprës ... kryetrimave që çliruan atdheun. Fan.S.Noli, Vepra 4, f.485.
12 Fjala, Prishtinë, 1981, nr.3, f.1,7,8.
13 Zëri i rinisë, Prishtinë, 21 dhjetor 1985, nr 1135, fq,22-23. 
14 Jeta e Re, Prishtinë, 1989, nr.9, fq.1249. (“diçka si ese,- e quan Rugova këtë shkrim,- sepse i falet pak 

a shumë mendimit të ngjyrosur me ndjenjë”, Ibrahim Rugova, “Kode të shkrimit letrar”, mblodhi Munish 
Hyseni, Shtëpia Botuese “Faik Konica, Prishtinë, 2009, f.32.)
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quajti shënime udhëtime, pastaj Ardhja 
e Migjenit në letërsinë shqipe, që u botua 
një herë si parathënie e më pas si libër më 
vete, e quajti, trajtesë etj. e deri tek esetë 
më të fundit, që i quajti sprovë (Identiteti 
europian i shqiptarëve (2006, 62 f.) dhe 
sprovë letrare Mosmarrëveshje mbi raportet 
e Shqipërisë me vetveten (2010). Janë pikër-
isht këto dy të fundit që i morëm për të 
përvijuar atë devizë të eseistikes shqiptare 
që lidhet me Shqipërinë e shqiptarët. Dhe 
është eseja e Kadaresë për identitetin eu-
ropian të shqiptarëve, e cila, pikërisht për 
këtë arsye, ngjalli një polemikë të gjatë në 
median dhe botimet e kohës në Shqipëri, 
Kosovë dhe diasporë, që na dëshmon 
se këndvështrimi sociologjik i “shqipta-
rizmës” është edhe sot e kësaj dite objekti 
më relevant i eseistikës shqiptare.

3. Përfundime

I rreshtova esetë e mësipërme, sepse 
qysh në titull kanë diçka të përbashkët 
që përvijohet nga Pashko Vasa e deri tek 
Ismail Kadareja. Kjo e përbashkët është 
çështja e shoqërisë shqiptare në kohë të 
ndryshme: kur kishte shqiptarë, por nuk 
kishte Shqipëri (Pashko Vasa), kur Shq-
ipëria ishte një ëndërr dhe shteti shqiptar 
nuk ekzistonte as si projekt (Sami Frashri), 
kur bëhej Shqipëria, por nuk kishte ende 
kufijtë e saj (Gjergj Fishta), kur sajohet më 
në fund një shtet shqiptar dhe shndërrohet 
në monarki anadollake (Faik Konica), kur 
hiret e mbretit nuk i mbulon dot kaosi 
i mentaliteteve (Branko Merxhani), kur 
shqiptarët mbeten në kërkim të gjenezës së 
tyre (Eqrem Çabej), kur rikërkohet modeli 
i Heroit Kombëtar si shpëtim (Fan Noli), 
kur ideologjia e vetme sunduese shpërfill 
vlerat kulturore (Ibrahim Rugova), kur 
shteti pretendohet si kombi, por kombit 
shqiptar i mungon identiteti mes shtetesh e 
kombesh të familjes së vet (Ismail Kadare).

Në kontekstin e arsyetimit tonë, të 
gjitha këto nuk janë studime të mirëfillta 

historike-shkencore. Madje, duke përjash-
tuar Fan S. Nolin, asnjëri prej autorëve 
nuk ka qenë mirëfilli historian. Pavarësisht 
kësaj, të gjithë marrin argumente historike 
ose, më saktë, argumentojnë me të dhëna 
historike. Kaq do të mjaftonte t’i klasifiko-
nim ese sociologjike apo historiko-soci-
ologjike. Por, si e cekëm edhe më sipër, në 
shumë prej tyre kemi të gërshetuar esenë 
shkencore, esenë sociale, esenë filozofike 
etj. Aty mbizotëron teksti argumentues, 
por nuk mungon teksti poetik sepse, me 
ndonjë përjashtim të rrallë (Sami Frashri), 
autorët kanë kultivuar, krahas eseistikës, 
edhe poezinë ose anasjelltas.

Por përkujdesja e tyre e përbashkët 
dhe më e dukshme është vëmendja për 
gjuhën e shkruar shqipe. Pavarësisht se 
deri vonë pas Luftës së Dytë Botërore 
gjuha shqipe nuk u kodifikua në tekste 
universitare a rregulla drejtshkrimore të 
konsoliduara, në eseistikë, më tepër se në 
të gjitha gjinitë e tjera letrare, bëhen për-
pjekje për një gjuhë të saktë dhe të qartë, 
gjë që do të thoshim se aty ka nismat e veta 
gjuha letrare kombëtare. Në pjesën më të 
madhe, autorët që përmendëm më sipër 
kanë hartuar alfabete ose kanë marrë pjesë 
në diskurset për alfabetin e gjuhës shqipe 
(P. Vasa, S. Frashëri, Gj. Fishta, F. Konica), 
kanë hartuar gramatika të gjuhës shqipe 
(P. Vasa, S. Frashëri, E. Çabej) apo kanë 
ndikuar në gjuhën shqipe me një autoritet 
të fuqishëm individual (veçanërisht: Gj. 
Fishta, F. Konica, F. Noli, dhe I. Kadareja) 
apo kanë kontribuar në mënyrë të posa-
çme në terminologjinë shkencore (Samiu 
– në përgjithësi, Merxhani - në sociologji, 
Konica - në kritikë letrare, Noli - në histori 
e muzikë, Çabej – në gjuhësi) etj.

Të gjithë e kanë mbrojtur çështjen 
kombëtare në rrethana të ndryshme ko-
hore, por, çfarë është më e rëndësishmja, të 
gjithë, duke filluar nga Pashko Vasa, kanë 
ngjallur reagime brenda e jashtë vendit: 
Gj. Fishta, F. Konica dhe B. Merxhani për 
një gjysmë shekulli u shpallen të papran-
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ueshëm, së bashku me shumë emra të tjerë 
eseistësh që edhe u dënuan fizikisht, si 
Anton Arapi, Lazer Shantoja, Tajar Zava-
lani, Mithat Frashri, Mustafa Kruja, Krist 

Maloki e sa e sa të tjerë.
Sot eseistika shqiptare po afirmon 

emra të rinj, shumë prej të cilëve edhe so-
ciologë të vërtetë.

The beginning of the Albanian sociological essay
While studying the Albanian aesthetic in the historical plane, a key and permanent 

characteristic has attracted my attention. Hence since the fi st essay “Albania and the Al-
banians” (Pashko Vasa, 1879) till the most debated essay of recent times: “The European 
identity of Albanians” (Ismail Kadare 2006), however they refer evidently to the historical 
facts in essence they touch broadly the social cohabitation of a Balkan community delineated 
since the early times. In particular the Albanian sociology has turn in factual arguments 
the language and ethnological Albanian reality mostly than the historical one. She has even 
put light in this way to those darken historical points or those conclusions distorted from 
the historians because of the lack of historical documents. Perhaps for these reason the 
Albanian sociology found itself in the form of the essay and developed together with it. 
Even Branko Merxhani, that is retained from the contemporary scholars as the founder of 
the Albanian sociology didn’t let any sociological text (book), but only some publicist or 
aestheticall writings into which even a cycle of sociological essays “Neoalbanism”, which 
were published in different newspapers and magazines of the 30s...

ABSTRACT
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DIJA NUK ËSHTË PUSHTET; KËRKIMI 

SOCIOLOGJIK I FINANCUAR 

NGA SHTETI NË IRAN15

Studime Sociale 2012, 3 (6): 11-26

Përmbledhje

Disiplina e sociologjisë, si një fushë zyrtare e financuar e kërkimit dhe e mësimit, është krijuar 
në Iran pesë dekada më parë, para së gjithash si një instrument për të ndihmuar zgjidhjen e 
problemeve shtetërore. Sot shteti vazhdon të mbetet financuesi dhe klienti kryesor i krijimtarisë 
sociologjike. Mungesa e burimeve të financimit të pavarura nga shteti ka bërë që sociologjia të 
mbetet e varur nga agjencitë dhe organizatat shtetërore. Kjo situatë ka një ndikim domethënës 
si për sociologjinë, ashtu edhe për politikëbërjen në Iran. Kërkimet e sponsorizuara nga shteti 
janë gati-gati ekskluzivisht sasiore, ngushtësisht të orientuara nga problemet, të rezervuara 
për publikun dhe që nuk ofrojnë politika zgjidhjesh. Mungesa e konkurrencës dhe mungesa 
e burimeve joqeveritare të financimit e ka zbehur interesimin për kërkime të thelluara. Soci-
ologjia e pavarur dhe ajo kritike ka ekzistuar gjithnjë, por ajo ka nevojë për mbështetje më të 
madhe. Situata në Iran nuk është unike: ajo pasqyron një masë të madhe të problemeve me 
të cilat ballafaqohen sociologët në shumë vende të tjera, të cilët ndiejnë trysni zyrtare për të 
ndërmarrë kërkime që zbatohen dhe orientohen vetëm për zgjidhjen e problemeve konkrete. Ky 
artikull jep pesë sugjerime specifike për përmirësimin e stadit të sotëm të kërkimit sociologjik.
Fjalët kyçe: Iran - politika kërkimi - sociologji sasiore - kërkim sociologjik - fonde 
shtetërorefundin

Zohreh BAYATRIZI - Universiteti i Albertës, Kanada
E-mail: bayatriz@ualberta.ca; 

Zohreh Bayatrizi është asistent profesore në departamentin e Sociologjisë të Universitetit të 
Alberta-s, në Kanada. Ka fituar PhD në Universitetin “British Columbia”, në vitin 2005. Interesat 
e saj kërkimore janë kryesisht në historinë dhe parahistorinë e sociologjisë, sidomos në faktin se sa 
janë bërë objekt i analizave sociologjike aspekte të ndryshme të jetës në kohë e vende të ndryshme.

Sociologjia në botë

15 Shënim i përkthyesit: Ku artikull është botuar si artikull hyrës në revistën “Current Sociology”, organ 
zyrtar i Shoqatës Ndërkombëtare të Sociologjisë (ISA). Ai ribotohet në “Studime Sociale” me miratimin 
e autores, e cila ka të drejtën e dhënies për ribotim (copyright-it). Referenca e artikullit në anglisht është: 
Bayatrizi, Zohreh. 2010. “Knowledge is not power; State-funded Sociological Research in Iran”, Current 
Sociology, Vol. 58, No. 6, November, pp. 811-832.
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Dy sociologji në Iran

Institucionalizimi i sociologjisë në 
Iran zë fill në vitin 1957, kur Universiteti 
i Teheranit krijoi një program studimi në 
shkencat sociale “për t’iu përgjigjur nevo-
jave të një shoqërie në ndryshim”. Shoqëria 
iraniane e asaj kohe ishte në fakt ‘një shoqëri 
në ndryshim’. Ajo po pësonte një modern-
izim nga lart, në disa aspekte, si: reforma 
e tokës, industrializimi, shekullarizimi, e 
drejta e votës për gratë dhe shtrirja e arsimit 
drejt qyteteve të vogla e deri në fshatrat e 
largëta. Shpejtësia e ndryshimit kushtëzoi 
në mënyrë domethënëse trajektoren e 
lindjes dhe zhvillimit të sociologjisë në 
Iran: shteti kërkonte jo vetëm thellimin e 
dijeve mbi shoqërinë - para vënies në jetë 
të ndryshimeve - por edhe verifikimin e 
rezultateve praktike të politikave të tij. Po 
bëhej gjithnjë e më e qartë, si për shtetin 
ashtu për studiuesit socialë, se procesi i 
përshpejtuar i modernizimit, i mundësuar 
para së gjithash nga të ardhurat prej naftës, 
kishte krijuar një mori problemesh sociale. 
Midis sociologëve iranianë po kristalizohej 
mendimi se modernizimi po krijonte në 
Iran kushte të ngjashme me ato të Eu-
ropës Perëndimore të shekullit 19-të, duke 
përfshirë: emigrimin e pakontrolluar drejt 
qyteteve, hendekun midis brezave, rënien 
e kontrollit të deriatëhershëm shoqëror e 
të mekanizmave mbështetës të tij, rritjen e 
varfërisë në zonat urbane e rurale, rritjen e 
kriminalitetit, të vetëvrasjeve, të ritmit të 
divorceve etj. (shih, për shembull, Moid-
far, 2007 [1385]. Revolucioni i vitit 1979 
mund të ketë qenë, siç argumentojnë mjaft 
studiues, një reaksion ndaj kësaj përvoje 
të shfrenuar të modernizimit, ndonëse 
studime të mëvonshme dëshmojnë se 
problemet sociale të gjeneruara nga mod-
ernizimi nuk u zbutën as nën ndikimin e 
revolucionit (Iranian Sociological Associa-
tion, 2004 [1383]).

Ishte shpresuar, madje që në fillim, që 
sociologjia do të jepte bazat shkencore të 

menaxhimit të shoqërisë. Instituti i Studi-
meve Sociale dhe Kërkimit (the Institute of 
Social Studies and Research) u themelua në 
vitin 1958 në Universitetin e Teheranit, si 
një qendër kërkimi për vendosjen e lidhjeve 
midis studiuesve socialë dhe klientëve të 
interesuar për kërkimin sociologjik. Ai u 
përqendrua kryesisht në fushat më të prekura 
nga vala e ndryshimit, të tilla si: studimet 
rurale, tribale, urbane, të popullsisë etj., 
duke realizuar, vetëm në 15 vitet e para 
të jetës së tij, mbi 300 projekte kërkimore 
(Mohseni, 1976: 389; Naraghi and Ayati, 
2000 [1379]: Ch. 3). Departamenti i parë 
i shkencave sociale u krijuan pranë këtij in-
stituti në vitin 1961 (shih, Mohseni, 1976: 
387; Tavassoli, 1974: 118). Në këtë kohë, 
përmes Planit të tretë të Zhvillimit Social 
dhe Ekonomik (1962-7), u realizua edhe 
financimi i parë i madh i kërkimit sociologjik 
me fonde shtetërore, që i dha një shtysë të 
madhe mësimdhënies e kërkimit dhe ndikoi 
për shtimin e numrit të studentëve të regjis-
truar në sociologji (Mohseni, 1976: 387; 
shih statistikat e detajuara të Tavassoli, 1974: 
120-8). Sikurse vlerëson studiuesi iranian 
Manuchehr Mohseni, më 1976, këto inves-
time buronin nga besimi se “në një shtet si 
Irani, kërkimi sociologjik nuk duhej të mer-
rej vetëm me çështje teorike të sociologjisë si 
shkencë, por mbi të gjitha me çështje prak-
tike, pra me nevojën e një ‘guide shkencore’ 
të zhvillimit social. Shteti ishte dhe vazhdon 
të jetë financuesi dhe konsumatori kryesor i 
kërkimit (Mohseni, 1976: 388).

Sociologjia urbane përbën një rast 
ilustrues. Reforma e tokës ishte pikënisja 
dhe, ndoshta, ndryshimi social më radikal 
i ndërmarrë në Iranin e pas Luftës së Dytë 
Botërore. Ajo u realizua paralel me zhvil-
limin rural dhe industrializimin urban. 
Shembja e strukturave social-ekonomike 
tradicionale në zonat rurale, nevoja për 
rivendosjen e rendit social dhe emergjenca e 
përballimit të pasojave sociale të padëshiru-
ara të reformës rurale bënë që sociologjia 
rurale në vitet 1960 dhe 1970 të ishte më e 
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kërkuara (Mohseni, 1976). Në veçanti ‘ur-
banizimi i fshatit dhe ruralizimi i qyteteve’ 
përbënin shqetësim të madh dhe shpresa e 
studiuesve si Mohseni ishte se sociologjia 
mund të ndihmonte për integrimin e 
fshatarëve në shoqërinë moderne dhe 
shkëputjen e tyre nga vargonjtë tradiciona-
lë. Në vitet e mëvonshme doli si emergjencë 
nevoja e trajtimit të çështjeve akute, të tilla 
si përdorimi i drogës, çorganizimi social, 
kriminaliteti dhe sjellja sociale devijante.

Dy çështje meritojnë të trajtohen, 
referuar historisë së origjinës së soci-
ologjisë në Iran. Së pari, sociologët, duke 
përfshirë edhe ata që themeluan Institu-
tin e Studimeve Sociale e të Kërkimit, e 
konsideronin veten jo vetëm si këshilltarë 
të paguar të shtetit, por edhe si kritikë të 
tij. Ehsan Naragi, themeluesi i institutit, 
vinte në dukje marrëdhëniet problematike 
me agjencitë shtetërore që sponsorizonin 
kërkimin, por nuk preferonte që tonet 
kritike të pasqyroheshin në raportet kër-
kimore (Naraghi and Ayati, 2000 [1379]: 
138-44, 180). Për kryerjen e funksionit 
të drejtuesit kryesor të institutit, Naraghi 
tërhoqi Gholam-Hossein Sedighi, një 
figurë e njohur politike, i mënjanuar gjatë 
grushtit të shtetit të vitit 1953, që rrëzoi 
kryeministrin Mohammad Mosaddegh. 
Naraghi mendonte se e shkuara politike e 
Sadighit do të ndikonte në rritjen e legjiti-
mitetit social para publikut të institutit 
(Naraghi and Ayati, 2000 [1379]: 185). Në 
atmosferën e represionit politik të Iranit të 
pas grushtit të shtetit, kurrikula sociologjike 
e institutit përfaqësonte një lloj forumi në 
funksion të përgatitjes së studentëve për të 
studiuar çështje - si pabarazia apo çorga-
nizimi social - e për të diskutuar rreth tyre 
(Naraghi and Ayati, 2000 [1379]: 201). 
Por, veç promovimit të shkencave sociale 
në Iran, instituti konsideronte si detyrë 
kryesore të tij ndërmarrjen e kërkimeve 
dhe realizimin e “këshilluesit shkencor në 
çështje që lidheshin me mirëqenien sociale, 
në kontekstin e ndryshimeve të shpejta 

ekonomike e sociale” (Naraghi and Ayati, 
2000 [1379]: 204).

Së dyti, mendimi shoqëror dhe kërkimi 
në Iran është zhvilluar sipas një trajektoreje 
të larmishme dhe sociologjia nuk mund të 
përshkruhet thjesht si një fushë teknokratike 
në shërbim të nevojave të shtetit. Mendimi 
socio-politik abstrakt zë fill që në shekullin 
e 10-të, në mos më herët. Për më tepër, 
vepra moderne intelektuale dhe eseistike 
për kushtet sociale të Iranit janë shkruar 
qysh në shekullin e 19-të, veçanërisht në 
rrjedhën e ngjarjeve që çuan në revolucionin 
kushtetues të vitit 1905 dhe, më vonë, deri 
në ato të revolucionit të vitit 1979. Ndër 
ta përfshihet sociologu karizmatik dhe 
intelektuali me ndikim publik Ali Shariati 
(1979), si dhe shkrimtari Jalal Ale-Ahmad 
(1982 [1965]. Pas revolucionit të vitit 
1979, teologu Avdolkarim Sorouch, me 
pikëpamjet e tij kundërthënëse mbi besi-
min fetar dhe politikën - të frymëzuara nga 
protestantizmi dhe Karl Poperi - u vendos 
në qendër të mendimit intelektual, duke 
përfshirë edhe atë sociologjik. Librat dhe 
seminaret e Hossein Bashiriye - të ndi-
kuara nga Jürgen Habermas – shërbyen 
gjithashtu si instrumente për trajnimin 
e një brezi sociologësh të orientuar nga 
reformat, intelektualësh publikë apo ak-
tivistësh politikë (shih Bashiriye, 1999 
[1378], 2002 [1381]). Në një fushë tjetër, 
shumë figura iu kushtuan zhvillimit të so-
ciologjisë dhe mendimit shoqëror nëpërm-
jet përkthimeve apo komentarëve. Tekstet 
mjaft popullore të hyrjes në sociologji të 
Amir Hossein Aryanpour-it kanë qenë 
instrumente të formimit sociologjik të 
disa brezave të studentëve të sociologjisë, 
ndërkohë që grupet e majta luajtën një rol 
shumë të rëndësishëm për prezantimin e 
Marksit dhe marksizmit në Iran. Të tilla 
përpjekje vazhdojnë edhe në ditët tona 
(e.g. Arghanun Magazine).

Këto zhvillime historike kanë krijuar 
një ndarje të qartë, që ka vazhduar e vazh-
don edhe në ditët tona midis dy lloj ndiki-
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meve mbi sociologjinë në Iran: nga njëra 
anë, është sociologji empirike, e orientuar 
nga politikat publike, e realizuar kryesisht 
nga kërkues të universiteteve. Jo të gjithë 
kërkuesit e kësaj kategorie kanë siguruar 
financime shtetërore, por kur janë siguruar 
financimet, janë realizuar pikërisht kërkime 
të këtij tipi. Fondet shtetërore (qoftë edhe 
vetëm shpresa për t’i siguruar ato), kanë 
bërë që shumë sociologë të shndërrohen 
në teknokratë, të gatshëm për të ofruar 
përvojën e tyre në interes të shtetit, në 
patologë socialë që prodhojnë të dhëna 
sasiore mbi problemet sociale, në kërkues të 
orientuar nga politikat, të prirë që rezultatet 
e kërkimeve të tyre të përdoreshin në ven-
dimmarrjet politike. Pavarësisht njohurive 
të tyre të detajuara sasiore mbi kushtet 
e jetës shoqërore të Iranit, këta studiues 
humbën - madje në mënyrë tipike - aftësinë 
apo edhe vullnetin për të ofruar dije solide 
teorike mbi trajektoren e ndryshimeve 
sociale në Iran. Përkundrazi, sociologjia si 
veprimtari intelektuale, publike e teorike 
u dominua nga një grup shumë më i vogël 
mendimtarësh socialë, si Jalal Ale-Ahmad 
(1982 [1965]), Ali Sariati (1979) dhe 
Hossein Bashiriye (1999 [1387), 2002 
[1381]), të cilët studiuan rrënjët historike 
të problemeve socio-politike, aktualitetin e 
tyre si dhe faktorët më ndikues të perspe-
ktivës së tyre. Disa nga këto figura kishin 
një formim më të gjerë (për shembull, si 
shkrimtarë apo filozofë), ishin më të prirë 
për të qenë oponentë të shtetit se sa për 
t’u vënë në shërbim të tij, si dhe frymëzo-
heshin nga shpresa e ndryshimeve sociale 
radikale. Megjithatë, diagnoza e tyre për 
sëmundjet sociale, si dhe vizioni i tyre 
për kurimin e këtyre sëmundjeve (për aq 
sa ofruan ata), nuk përfaqësonte një dije të 
detajuar empirike mbi shoqërinë.

Unë argumentova se sociologjia në 
Iran është karakterizuar nga një hendek i 
vazhdueshëm midis teorisë dhe teknikave, 
vizionit dhe detajeve empirike, qasjes histo-
rike dhe të dhënave. Në më shumë se pesë 

dekada nga institucionalizimi i sociologjisë 
në Iran, hendeku midis punës deskriptive 
dhe asaj teorike nuk u kapërcye në mënyrë 
të suksesshme. U siguruan male me të 
dhëna, por nuk u bënë përpjekje serioze 
për analiza sintetizuese të tyre.

Qëllimi im është që në këtë artikull 
të fokusohem në sociologjinë empirike të 
orientuar nga problemet dhe, në veçanti, në 
kërkimin sociologjik të financuar nga shteti. 
Ky lloj kërkimi – që vazhdon të dominojë 
prodhimtarinë e financuar sociologjike në 
Iran - i ka shpëtuar një shqyrtimi të hollë-
sishëm kritik. Në vitin 2003, buxheti total i 
destinuar për kërkimin shkencor ishte 0.37 
për qind të PPB-së. Prej tij, 74 për qind 
shpërndahej nga kabinetet e ministrive dhe 
organizatat shtetërore, të cilat i përdornin 
për plotësimin e nevojave kërkimore sek-
toriale. Pjesa tjetër, prej 26 për qind, jepej 
për universitetet (Tavakol, n. d). Në vitin 
2007, pjesa e fondeve të destinuara për 
universitetet u reduktua me 20 për qind 
(Jahanbankhsh, n. d.). Në Iran nuk ka 
burime domethënëse të financimit joqeveri-
tar ose mekanizma të përdorimit të fundeve 
shtetërore përmes këshillave kërkimore, 
siç është për shembull, Këshilli i Shken-
cave Sociale dhe Kërkimeve Humanitare 
(Social Science and Humanities research 
Council, SSHRC) në Kanada, i cili të 
paktën është pjesërisht i pavarur nga shteti. 
Nuk del qartë se ç’pjesë e këtyre fondeve 
janë përdorur për kërkimin sociologjik, 
por e qartë është se mungesa e fondeve 
për kërkime të pavarura i ka shndërruar 
sociologët në klientë të shtetit (shih më 
poshtë). Ndonëse prioritetet ndërmjet 
institucioneve të ndryshme nuk janë 
njësoj, organizatat shtetërore i realizojnë 
projektet e tyre të kërkimit me sociologë 
kontraktorë të jashtëm, të cilët punojnë 
për realizimin e nevojave institucionale të 
shpërndarësve të fondeve. Kështu, kërkimi 
realizohet përmes kontratave me privatë. 
Me këtë praktikë sigurohen të ardhura për 
vetë kërkuesit. Por, janë pikërisht arsyet 
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financiare ato që shkaktojnë trysninë e 
shtetit mbi kërkimin sociologjik.

Ky artikull shqyrton pikërisht efek-
tet e vartësisë së sociologëve nga fondet 
shtetërore mbi kërkimin sociologjik irani-
an. Në veçanti, janë ekzaminuar dy çështje 
kyçe: a janë cilësia dhe orientimi i kërkimit 
sociologjik të ndikuara nga agjenda dhe 
nevojat shtetërore dhe a krijojnë fondet 
shtetërore rezultate dukshëm të kërkuara 
nga shteti?

Ndonëse trysnia mbi kërkuesit iranianë 
për të prodhuar kërkim “të aplikuar” është e 
theksuar, sërish kemi të bëjmë me një model 
gati të përbotshëm të dhënies së fondeve. 
Nën trysninë e prerjes së fondeve apo lloga-
ridhënies për to, kërkimi shtetëror është 
bazuar - në shumicën dërmuese të rasteve 
- në kontrata direkte (Geuna, 2001). Ky 
orientim ka çuar në rritjen drastike të fond-
eve për kërkimin e aplikuar, duke cenuar 
ndjeshëm kërkimin bazë teorik (Milsom, 
2003; shih gjithashtu Amsler, 2008: 84; 
Ericson, 2005: 370-1).

Të dhënat parësore për kërkimin 
tonë janë grumbulluar në periudhën prill 
2008 - korrik 2009. Unë jam konsultuar 
me gjashtë kërkues të shquar, të cilët janë 
përzgjedhur jo vetëm sepse vitet e fundit 
kanë siguruar fonde të mëdha shtetërore, 
por gjithashtu sepse ata kanë një pozitë të 
konsoliduar si konsulentë të këshillave të 
agjencive të grandeve të mëdha apo edhe 
si drejtues të qendrave kryesore kërkimore. 
Për shkak të posteve drejtuese dhe pozitës së 
tyre relativisht të garantuar në institucionet 
akademike, këta studiues ishin të gatshëm 
për të diskutuar hapur për aspekte të ndry-
shme të kërkimeve në shkencat sociale në 
Iran. Këta gjashtë studiues janë vendosur në 
kryeqytetin e Iranit, Teheran, dhe punojnë 
në tri departamentet më të mëdha të soci-
ologjisë, siç janë universitetet e Teheranit, 
Shahid Beheshti dhe Allameh Tabatabay. Po 
ashtu, jam konsultuar me dy administratorë 
të fondeve të konsiderueshme për kërki-
min sociologjik, që punojnë për kabinete 

ministrore. Ata, së bashku, luajnë një rol të 
veçantë për lidhjen midis institucioneve të 
tyre respektive dhe studiuesve të jashtëm. 
Në vijim, shqyrtova botimet e fundit të 
fushës, duke përfshirë revistat akademike 
apo raporte e libra kërkimorë që japin një 
pasqyrë të përmbajtjes, cilësisë dhe drejti-
meve të kërkimit sociologjik të Iranit. Jam 
ndikuar, në një masë sado të vogël, edhe 
nga njohja personale e kësaj problematike, 
si studente e shkencave sociale të Univer-
sitetit të Teheranit.

Dominimi i sociologjisë së orientuar 
nga politikat

Dominimi i kërkimit të sponsorizuar 
nga shteti ka ndikuar, së pari, në favorizimin 
e kërkimit të orientuar nga politikat në 
raport me kërkimin bazë dhe teorik. Fakti 
që në shoqërinë iraniane kërkimi sociologjik 
bazë ka qenë i nënvleftësuar, ka bërë që 
edhe kërkimi i orientuar nga politikat të 
kufizohej - madje në mënyrë disi tipike - 
në kuadrin e ngushtë të grumbullimit të të 
dhënave. Kjo, nga ana e saj, ka bërë që, në 
shumicën e kërkimeve, vetë koleksioni i të 
dhënave të shkëputej nga konteksti historik 
dhe teorik respektiv. Një panoramë e tillë 
është deri-diku e lidhur me vetë strukturën 
politike të Iranit. Siç argumenton një 
studiues, mosinteresimi i shtetit ndaj kër-
kimit bazë teorik ndikohet nga vetë natyra 
e pushtetit politik dhe mënyra e ushtrimit të 
tij në Iran, ku duket se marrja dhe dorëzimi 
i tij nuk ndikohet nga studime apo strategji 
afatgjata (shih, gjithashtu, Mahdi, 2009).

Por fenomeni i kërkimit të orientuar 
nga politikat haset – ndonëse në forma dhe 
shkallë të ndryshme – ngado, pra nuk është 
i kufizuar vetëm në Iran, ndonëse situata 
në Iran është disi unike. Nëse u referohemi 
revistave shkencore ndërkombëtare – për 
aq sa ky referim ka njëfarë domethënieje – 
del se sociologjia e orientuar nga politikat 
gëzon një status të favorizuar në shumë 
shtete. Lauder dhe kolegët (Lauder et al., 
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2004: 4) kanë argumentuar se në kushtet e 
demokracisë, roli i sociologjisë “është që të 
ushtrojë trysni ndaj qeverive për të dhënë 
shpjegime për politikat e hartuara, si dhe 
për të shpjeguar domethëniet teorike të vetë 
politikave”. Sipas këtyre autorëve, ekziston 
një besim i madh në “një sociologji em-
pirike, njëherësh të orientuar teorikisht, të 
fokusuar në problemet themelore sociale”, 
të aftë për të ofruar dije të sakta në hartimin 
dhe vlerësimin e politikave (Lauder et al., 
2004). Madje, në mjaft raste, nuk ekziston 
vetëm besimi në sociologjinë e vlerësimit të 
politikave, por ka trysni mbi vetë sociologët 
për t’u angazhuar në hartimin e politikave 
që bazohen në kërkimin shkencor. Këshilli 
i Shkencave Sociale dhe Kërkimeve Hu-
manitare (Social Science and Humanities 
research Council, SSHRC) në Kanada, 
për shembull, të gjitha fondet e viteve të 
fundit i ka drejtuar në tri fusha kërkimi 
që përputhen me interesat e qeverisë, që 
janë: ndikimi i faktorëve mjedisorë në 
jetën e kanadezëve, zhvillimi ekonomik në 
pjesën veriore të vendit dhe në kërkimet 
mbi sipërmarrjen dhe tregun (Turk, 2009).

Sidoqoftë, ekziston shqetësimi se 
kërkimi i orientuar nga politikat u shërben 
më shumë nevojave të shtetit se interesave 
të vërteta të shoqërisë (Mills, 1959: Ch. 
5), se ai është thjesht një mjet për riprod-
himin e brezave të strukturës shtetërore 
(Baurdies, 1992: 236).

Kërkesa për të arritur në rezultatet 
e kërkuar për hartimin e politikave është 
shndërruar në një faktor jashtakademik, 
me ndikim në vetë drejtimin dhe cilësinë 
e sociologjisë në Iran. Financimet për 
kërkimin shkencor, të vlerësuara nga 
organizatat qeveritare, janë adresuar më 
shumë në fusha të veçanta brenda juridik-
sionit të tyre, madje deri në fusha e çështje 
kërkimore të paravendosura. Sondazhi im 
mbi kërkimin e sponsorizuar nga gjashtë 
institute kërkimore (të mëdha, të mesme e 
të vogla) bazuar në organizatat qeveritare, 
tregon se, me pak përjashtime, i gjithë 

kërkimi i realizuar në tri dekadat e fundit 
është një kërkim ngushtësisht i orientuar 
nga problemet. Për shembull, vetëm tetë 
nga 135 projekte të zbatuara nga Këshilli i 
Lartë për Revolucionin Kulturor, mund të 
vlerësohen si projekte që nuk kanë të bëjnë 
me nevoja imediate. Ndër to përfshihen 
studimet për identitetin kombëtar (2004), 
mbi kapitalin social në Iran (2005), mbi 
treguesit kulturorë në zonat rurale (2006) 
dhe perceptimin e të rinjve mbi mashkul-
lorësinë (2005).

Shkëmbimi dhe akumulimi i dijeve 
shkencore

Financimi i kërkimit shkencor nga 
shteti ka bërë të mundur realizimin e 
studimeve që ndryshe nuk do të mund të 
realizoheshin, kjo si për mungesë financimi, 
ashtu edhe për shkak të tabuve që ekzisto-
jnë për çështje të caktuara. Ndër shembujt 
më të fundit janë ato për sjelljen seksuale 
apo dhunën në familje (Ghazi-Tabatayzi 
and Mohseni-Tabrizi, 2004 [1383]). Një 
e intervistuar më ka pohuar se ajo është 
ftuar nga vetë policia për të realizuar një 
studim mbi korrupsionin në polici, çka do 
t’i krijonte asaj një akses të pazakontë në 
burime informacioni, i cili - për kërkues 
të pavarur - do të ishte e pamundur të 
sigurohej ndryshe.

Me gjithë synimet për të arritur në 
rezultate që lidhen kryesisht me politikat 
konkrete, këto studime përbëjnë njëherësh 
një informacion të vlefshëm empirik për 
shoqërinë iraniane, i cili mund të përdoret 
si për qëllime pedagogjike ashtu edhe 
për mbështetje publike për çështje të 
caktuara. Por, gjithsesi, ka shumë vend 
për ndryshime përmirësuese. Para së 
gjithash, kultura e shkëmbimit të infor-
macionit është shumë e ulët si ndërmjet 
agjencive shtetërore, ashtu edhe ndërmjet 
kërkuesve. Botimet e studimeve të spon-
sorizuara nga shteti bëhen në një numër 
shumë të kufizuar kopjesh, u dorëzohen 
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organizatave që i financojnë dhe, shpesh, 
i mbulon pluhuri pa u lexuar qoftë edhe 
nga ata që janë autorizuar për vlerësimin 
zyrtar të tyre. Për më tepër, siç më ka po-
huar një agjent i shpërndarjes së fondeve, 
janë vendosur kufizime për përdorimin 
e raporteve kërkimore nga të interesuar 
të jashtëm, qoftë edhe kur ato nuk janë 
klasifikuar për përdorim të rezervuar. 
Nganjëherë kufizimet në përdorim janë 
të motivuara ideologjikisht, siç ishte, 
për shembull, rasti i studimit për dhunën 
ndaj grave në familje (Ghazi-Tabatayzi and 
Mohseni-Tabrizi, 2004 [1383]). Në raste 
të tjera, kufizimet vijnë nga përpjekja për 
të mbrojtur të drejtën e pronësisë mbi 
kërkimet, për të ndaluar publikime që po-
tencialisht mund të dëmtojnë dikë ose për 
shkak të ndjeshmërisë së informacioneve. 
Mungesa e shkëmbimit të informacionit 
shkencor është kaq i theksuar sa agjencitë 
shtetërore, në vend që ta zhvillojnë kërki-
min progresivisht, dublojnë punët që bëjnë 
departamentet e tjera. Si rezultat, ka shumë 
përsëritje dhe pak akumulim të dijeve.

Përveç pronësisë shtetërore mbi 
kontratat kërkimore, në mangësitë e 
shkëmbimit të dijeve shkencor ndikojnë 
edhe dy faktorë të tjerë, që janë: vetë 
kërkuesit dhe tregu. Nganjëherë, vetë 
kërkuesit nuk dëshirojnë që të publikohen 
studimet e tyre, kjo si për të mos humbur 
konfidencialitetin - pra ngaqë duan të 
ruajnë privatisht punën dhe lidhjet e tyre 
- apo thjesht ngaqë kanë humbur motivi-
min. Tregu, gjithashtu, luan rol në këtë 
proces, ngaqë i kufizon më tej mundësitë 
e publikimeve.

Studiuesit, kudo në botë, provojnë 
kufizime të ngjashme për publikimin e kër-
kimeve, qoftë për shkak të marrëveshjeve 
konfidenciale me donatorët (Mongan, 
2006), qoftë për shkak të kufizimeve që 
lidhen me tregun. Sidoqoftë, ajo që e 
përkeqëson këtë problem në Iran është 
fakti që kërkimet empirike të financuara 
nga fonde shtetërore dhe që mbeten të pa-

publikuara përbëjnë pjesën dërrmuese dhe, 
për më tepër, mbajtja e tyre larg publikut 
krijon një boshllëk të konsiderueshëm në 
literaturën e disponueshme.

Por, me gjithë këtë varfëri të spikatur 
të qarkullimit të informacionit kërkimor, 
kërkuesit iranianë përdorin taktika të ndry-
shme - zyrtare apo jozyrtare - për shpërndar-
jen e informacionit nga kërkimet. Në vartësi 
të temave, disa financues përdorin burimet 
e tyre për botimin e raporteve kërkimore 
si libra. Një studiues i intervistuar kishte 
botuar disa libra duke shfrytëzuar fondet 
shtetërore që ishin akorduar për projekte 
kërkimore. Një tjetër kërkuese, e cila kishte 
studiuar çështjen e kriminalitetit në një 
rajon problematik, më pohoi se do t’i për-
dorte lirshëm përfundimet e studimit në një 
konferencë informuese, ndonëse disa nga 
gjetjet mund të shqetësonin organizatën 
financuese. Një kërkues i tretë më pohoi se 
atij kurrë nuk i ishte shprehur ndonjë pak-
ënaqësi nga sponsorizuesit pas publikimit 
të rezultateve të kërkimit, ndonëse ai vetë 
vetëcensurohej në njëfarë mënyre, “bazuar 
në vlerësimin e situatës”. Shumë studiues 
të intervistuar pohojnë se u është shndër-
ruar në rutinë përfshija e gjetjeve të studi-
meve të tyre në procesin mësimor, duke i 
përdorur në leksione - në mënyrë jozyrtare 
apo, shpesh, edhe në mënyrë zyrtare - duke 
i përfshirë punimet e publikuara në listën 
e punimeve të rekomanduara si literaturë.

Pra, informacioni rrjedh apo qarkullo-
het jozyrtarisht edhe nga vetë agjencitë 
shtetërore. Kjo sepse, në të vërtetë, shteti 
nuk është një institucion monolit. Siç 
tregon edhe përvoja ime, ata që drejtojnë 
byrotë e studimeve sociale në organizata 
të ndryshme qeveritare shpesh kanë kryer 
vetë studime të thelluara në shkencat so-
ciale dhe e dinë rëndësinë e shkëmbimit të 
informacionit shkencor. Ndaj ata lobojnë 
pranë institucioneve të tyre për botimin e 
raporteve kërkimore, madje për të ndarë me 
kërkues të tjerë qoftë edhe informacionin 
me të dhëna konfidenciale. Rasti i një kon-
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ference mbi shëndetin seksual, mbajtur së 
fundi, tregoi se shteti nuk e ka monopolin 
e përdorimit edhe për të dhëna studimore 
të realizuara nga agjencitë shtetërore (BC 
Persian, 2008; Norouzneës, 2008).

Dobësitë në shkëmbimin e infor-
macionit shkencor çojnë në dy rezultate 
domethënëse: së pari, në dobësimin e rolit 
publik të sociologjisë dhe të aftësisë së saj 
shpjeguese; së dyti, në krijimin e një ‘korace 
mbrojtëse’ të sociologjisë ndaj kritikës dhe 
përgjegjësisë publike të saj. Këtë çështje do 
ta shqyrtoj në paragrafin vijues. Lidhur me 
të parën, mund të thuhet se aksesi publik i 
kërkimit sociologjik do të hidhte dritë mbi 
funksionimin e institucioneve qeveritare 
dhe do të ushtronte trysni ndaj tyre për 
përmirësimin e politikave. Por kjo mund 
të bëhej vetëm nëse kërkimi do të ishte 
lirisht i disponueshëm për publikun, si dhe 
i kontestueshëm. Në mungesë të një ligji 
mbi të drejtën e informimit publik dhe kur 
rrjetet e shkëmbimit të informacionit janë të 
pafuqishme, media dhe grupet e presionit 
mbeten në mëshirë të asaj që zgjidhet për 
të publikuar nga kërkuesit dhe financuesit. 
Mungesa e vullnetit të zyrtarëve publikë 
për shkëmbimin e informacionit vetëm sa e 
shton imunitetin e tyre dhe forcën e inercisë 
së institucioneve shtetërore. Paaftësia pjell 
sekrete dhe sekretet, nga ana e tyre, shtojnë 
paaftësinë. Mbajtja larg publikut e raporteve 
kërkimore kritike nuk do të thotë doemos 
se kërkuesit nuk i kontestojnë politikat 
shtetërore. Në të vërtetë, shumë sociologë, 
duke përfshirë edhe ata që janë angazhuar 
në kërkimin e sponsorizuar nga shteti, 
janë mjaft kritikë ndaj politikës shtetërore, 
e pasqyruar kjo në raportet kërkimore, në 
salla leksionesh, në seminare apo në intervi-
stat e dhëna për median.

Kritika shkencore, konkurrenca dhe 
cilësia

Kërkimi i sponsorizuar nga shteti nuk 
është subjekt i ndonjë kritike vlerësuese 

domethënëse, sepse ai rrallë bëhet publik 
ose i nënshtrohet vetëm mekanizmit të 
vlerësimit të agjencive që bëjnë financ-
imin. Teorikisht, për kërkimin e spon-
sorizuar nga agjencitë shtetërore, organi 
këshillimor - i përbërë nga ekspertë - bën 
si vlerësimin e propozimeve, ashtu edhe 
vlerësimin e raporteve kërkimore. Por, si-
pas dy studiuesve të familjarizuar me këtë 
proces, kërkuesit, përmes lidhjeve të dre-
jtpërdrejta, mund të bëjnë të mundur që 
propozimet dhe raportet kërkimore të tyre 
të miratohen pa ndonjë shqyrtim kritik 
të hollësishëm. Anëtarët e organit këshil-
limor rezervohen të tregohen kritikë për 
të ruajtur veten nga ndonjë ‘hakmarrje’ e 
ardhshme. Kërkuesi e justifikon mungesën 
e kritikës me vetë shoqërinë, ku kritika 
konsiderohet si një sulm personal (shih, 
gjithashtu, Lahsaeizadeh, 2001 [1380]; 
Sadigh-Servestani, 2000 [1379]: 68). Kjo 
situatë është pasqyruar edhe në dy revi-
stat kryesore të botuara nga institucionet 
sociologjike në Iran, Revista e Studimeve 
Sociale Iraniane (Journal of Iranian Social 
Studies) dhe Revista Iraniane e Sociologjisë 
(the Iranian Journal of Sociology), që nuk 
kanë një seksion të rregullt të recension-
imit të librave apo ndonjë angazhim kritik 
ndaj literaturës ekzistuese në këtë fushë.

Ajo që e përkeqëson këtë situatë është 
fakti se në Iran kërkimi i financuar nga 
shteti ka mbetur i imunizuar nga konkur-
renca dhe sfidat e jashtëm, kjo falë mung-
esës së fondeve për kërkim nga burime të 
pavarura. Rrjedhimisht, nuk ka vlerësim 
kritik publik të kërkimit të sponsorizuar 
nga shteti, nuk ka mbështetje për punime 
që sfidojnë rezultatet e këtij kërkimi dhe, 
pak nga pak, kjo nxit edhe mosinteresi-
min ndaj vetë kërkimit (shih, Mahdi dhe 
Lahsaeizadeh, 1992: 45).

Përgjithësisht, cilësia e kërkimit 
shkencor të sponsorizuar nga shteti ka 
ardhur duke rënë. Kjo nuk është rastësi. 
Kërkuesit nuk janë shumë të shqetësuar 
për cilësinë, derisa ata janë të vetëdijshëm 
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se raportet e tyre kërkimore nuk do të 
lexohen, aq më pak të kritikohen. Në 
këto kushte, kërkimi shndërrohet në një 
rutinë të prodhimit të dijeve. Për shem-
bull, disa kërkues modelojnë studimet 
e bazuara në projekte duke marrë diçka 
nga jashtë, por në mënyrë të kufizuar, 
aq sa për të plotësuar ‘kontekstin lokal’. 
Shumica e raporteve që kam parë kanë 
seksionin e literaturës së shqyrtuar, por 
ajo është më shumë për të plotësuar 
buxhetin e projektit kërkimor dhe pak 
të lidhur me vetë kërkimin. Shqyrtimi i 
literaturës u delegohet shpesh studentëve, 
të cilët më shumë u referohen kërkimeve 
të mëparshme të realizuara në Iran apo 
jashtë, por pa shqyrtuar se si projektet 
kërkimore kontribuojnë në literaturën 
ekzistuese. Për më tepër, në shumicën e 
rasteve, teoria mbetet dekorative, në vend 
që të përbënte një kuadër koherent që 
ushqen dhe orienton kërkimin. Një agjent 
fondesh për kërkim shpjegon se shumë 
kërkues nuk përshkruajnë ndonjë kuadër 
teorik dhe nuk ka arsye për të menduar 
që pyetësorët - kur ata janë krijuar prej 
tyre dhe nuk janë huazuar nga ndonjë 
burim i huaj – të jenë produkt i ndonjë 
këndvështrimi teorik. Në një analizë mbi 
studimet e realizuara mbi patologjitë so-
ciale në Iran në vitet 1990, Rahmatollah 
Sadigh - Sarvestani (2000 [1380]: 72 dhe 
89) arriti në përfundimin se 20 për qind 
e kërkuesve nuk krijonin ndonjë kuadër 
teorik dhe vetëm 55 për qind e tyre bënin 
përpjekje të vazhdueshme për t’i bazuar 
hipotezat e tyre në qasje teorike.

Dominimi i metodave empirike dhe 
sasiore

Kërkimi i sponsorizuar nga shteti 
çmon sociologjinë empirike, veçanërisht 
sondazhet e bazuara në metodat sasiore, 
kundrejt gjithë llojeve të tjera të kërkimit 
sociologjik. Nga diskutimi im me gjashtë 
kërkues aktivë, doli se vetëm njëri prej 

tyre kishte pasur një përvojë kërkimi të 
bazuar në metodat cilësore, ndërkohë 
që analizat historike apo tekstologjike 
mbeten episodike.

Në çështjen e metodave del se dija 
kërkimore dhe pushteti janë reciprokisht 
të kushtëzuara: zyrtarët shtetërorë dhe 
akademikët veprojnë në një rreth të mb-
yllur, ku kërkesat politike dhe ekspertiza 
akademike përcaktojnë dhe kushtëzojnë 
njëra-tjetrën. Nga njëra anë, metodat 
sasiore të kërkimit kanë një histori të 
gjatë në Iran. Themeluesi i sociologjisë 
iraniane, Gholam Hossain Sedighi, është 
cilësuar si një “pozitivist fanatik” dhe 
shumica e literaturës sociologjike, që 
nga themelimi, ka qenë empirike dhe e 
nivelit mikro (shih Mahdi dhe Lahsaeiza-
deh, 1992: 62). Një shembull: analizat e 
Sadigh-Servestani-t (2000 [1379]: 75-81) 
tregojnë se 70 për qind e studimeve në 
fushën e patologjive sociale, të botuara në 
vitet 1990, janë sondazhe të bazuara në 
përdorimin e pyetësorëve dhe 25 për qind 
në metoda përshkruese, siç është metoda 
historike dhe ajo arkivore. Sistemi i mer-
itës në universitete gjithashtu vlerëson 
profesorët që botojnë punime që bazohen 
në kërkimin sasior, më shumë se ata që 
bazohen në kërkimin teorik dhe historik. 
Një i intervistuar pohon se kërkimi është 
kufizuar në ndërtimin e tabelave dhe në të 
dhënat statistikore, ndërkohë që gjithçka 
tjetër thuajse konsiderohet humbje kohe. 
Studimet pasuniversitare në sociologji 
bazohen gjithashtu në aftësitë matematike 
dhe statistike të studentëve.

Vetë zyrtarët shtetërorë janë produkt 
i këtij sistemi akademik. Një numër në 
rritje studentësh universitarë të shkencave 
sociale janë burokratë dhe konsulentë 
politikë që ndjekin kurse të orientimit 
të karrierës (Azarbud, 1990; cituar nga 
Mahdi dhe Lahsaeizadeh, 1992: 33). 
Sipas pohimeve të një agjenti fondesh, 
këta individë, sapo kthehen në sektorin 
shtetëror, priren në hartimin e objektivave 
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kërkimore dhe temave të orientuar nga 
kërkimi sasior.

Nga ana tjetër, vetë prirja akademike 
është e orientuar nga preferencat e shtetit. 
Siç është përmendur më lart, nevojat 
emergjente të shtetit për të vlerësuar re-
zultatet e reformave radikale, të ndërmarra 
në shkallë të gjerë në vitet 1950 dhe 1960, 
luajtën rol vendimtar për krijimin e soci-
ologjisë në Iran. Dhe sociologjia sasiore, 
e bazuar në sondazhe, u shfaq si mjeti më 
i përshtatshëm: ajo kishte aftësinë për të 
realizuar sondazhe të shpejta dhe të mund-
shme, duke përdorur “gjuhën universale 
të shifrave”, që ishte e pranueshme nga 
shumica e pushtetarëve. Siç vë në dukje 
një tjetër i intervistuar, edhe kultura e 
sotme dominuese politike karakterizohet 
nga preferenca e shifrave të shumta dhe e 
grafikëve tërheqës statistikorë:

Në një kërkim cilësor ju bëni një numër të 
vogël intervistash. Por, kur keni një kam-
pion statistikor prej shtatë mijë personash, 
ju i jepni Ministrisë së Punës një pafundësi 
shifrash që mund t’i përdorë lart e poshtë 
- në intervista apo prezantime. Dhe, kur 
përfshihen shtatë mijë të anketuar, njerëzit 
automatikisht duhet të pranojnë se është 
bërë një punë e themeltë.

Sondazhet sasiore janë gjithashtu më 
të pranueshme për agjencitë financuese 
dhe më të leverdishme për vetë kërkuesit. 
Siç argumenton një agjent fondesh, i cili 
ka qenë i pranishëm në shumë mbledhje 
të organeve konsultative që miratojnë 
projekte, sapo përfundojnë prezantimin e 
projekteve të tyre, kërkuesit shndërrohen 
në gjuetarë të përfitimeve që vijnë nga 
pyetësorët e sondazheve dhe grumbul-
limit të të dhënave. Kërkimi sasior lejon 
një shkallë të madhe të zbatimit rutinor 
të shqyrtimit të literaturës, hartimit të 
strategjisë së kërkimit, mbledhjes së të 
dhënave, kodimit dhe analizave. I gjithë ky 
proces mund të realizohet me nënkontrata 

të lira, që lidhen me studentë të kualifi-
kuar, por të interesuar për punë. Shpesh i 
tërë procesi, nga miratimi i buxhetit e deri 
te dërgimi për vlerësim i raportit kërkimor 
përfundimtar, kërkon nga tre muaj deri e 
shumta një vit kohë. Kjo bën të mundur 
që kërkuesit të përfshihen njëkohësisht në 
më shumë se një projekt kërkimor.

Rastis që në projektet e financuara 
nga shteti të përdoren edhe metodat 
cilësore të kërkimit (psh., Najib, 2006 
[1385]; Sadeghi-Fasai, 2006 [1385]). 
Sado që metodat cilësore të kërkimit - të 
tilla si intervistat e thellësisë, shoqëruar 
me qasje historike, teorike, interpretative 
e metoda të tjera sociologjike - vazhdojnë 
të kenë përdorim të kufizuar si metoda 
empirike, ato po vlerësohen gjithnjë e 
më shumë nga agjencitë shtetërore të 
interesuara për njohjen dhe zgjidhjen e 
problemeve sociale.

Përfundime

Vartësia e sociologjisë nga fondet 
shtetërore ka dobësuar - për nga qëllimi 
dhe problematikat - hulumtimin soci-
ologjik, ka kufizuar botimet, madje ka 
kompromentuar misionin e sociologjisë 
për veprimtari të pavarur e në përputhje 
me interesin publik. Por kjo nuk do të 
thotë se e gjithë sociologjia në Iran është 
e sponsorizuar nga shteti, se të gjitha 
projektet me financime shtetërore janë 
ngushtësisht të orientuar nga politikat 
apo se kjo nuk ka kurrfarë përfitimi për 
nga zhvillimi i dijeve sociologjike. Shumë 
sociologë në Iran kanë punuar dhe vazh-
dojnë të punojnë me integritet e pasion 
për studimin e problematikave sfiduese. 

Vitet e fundit, vepra të rëndësishme 
janë realizuar në psikologjinë sociale, në 
histori apo në çështjet politike, disa me 
fonde shtetërore, të tjera me financime të 
huaja apo të vetë studiuesve. Këtu përfshi-
hen veprat historike të Rizagholit, Historia 
e despotizmit (2004a [1383]) dhe Soci-
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ologjia e elitave (2004b [1383]), sikurse 
vepra e Soltanit, Pushteti, ligjërimi dhe 
gjuha (2004a [1383]), të cilat i referohen 
kulturës dhe mekanizmave të pushtetit 
në Iran. Veprat e Azadarmait, Familja 
iraniane (2006 [1385]) dhe Marrëdhëniet 
midis brezave në Iran (2008 [1384]), nuk 
janë realizuar as me fonde shtetërore, as 
me projekte të aplikuara. Qendra për Stu-
dime Gjinore në Universitetin e Teheranit, 
e themeluar në vitin 2001, është vetëm 
pjesërisht e sponsorizuar nga shteti, por 
ka mbijetuar duke u shndërruar në një 
shkollë të studimeve të thelluara gjinore. 
Kjo, kryesisht falë botimit të një reviste 
të titulluar Pajuheshe zanan (Studime për 
gratë) apo përmes realizimit të kërkimeve 
që përfshijnë edhe disa projekte kërkimore 
të lidhura me planet e zhvillimit të eko-
nomisë kombëtare, parë në perspektivë 
gjinore, (psh. Shaditalab dhe Amiri, 2002 
[1381]).

Kushtet e sotme sociale të Iranit 
ofrojnë tematika shumë tërheqëse e të 
patrajtuara kërkimi, duke përfshirë të 
ashtuquajturën “rentë e mitrës” (shtatzëni 
të porositura për shitje, shënimi im: L.S), 
dhurimet e organeve, shtresëzimin e ri 
social, rënien e bazaar (mënyrës tradi-
cionale të tregtisë në Lindjen e Mesme, 
shënimi im L.S.) dhe nevojës së ndërtimit 
të qendrave të mëdha tregtare, të çështjeve 
të modës, të shtimit të shpejtë e të befa-
sishëm të obezitetit, të ngritjes dhe rënies 
së heronjve sportivë, të dhënies pas inter-
netit etj. Nganjëherë nuk është nevoja as 
të gërvishtësh në sipërfaqe për të kuptuar 
paradoksin e madh të zhvillimeve. Për 
shembull, çfarë mund të sugjerohet për një 
pjesëmarrje më të madhe të grave në jetën 
publike, në kushtet kur ato janë të shty-
pura legalisht? Pse shqetësimi i individëve 
për prezantimin publik të vetes shihet i 
shkëputur nga përpjekjet për nxitjen e 
thjeshtësisë apo nga ndikimi i kodit is-
lamik të veshjeve? Si ka mundësi që sjellja 
fetare po bëhet më private dhe apolitike, 

ndonëse shteti bën përpjekje për një pamje 
gjithnjë e më të politizuar të islamit? Këto 
tema janë domethënëse nga pikëpamja 
sociologjike, por nuk janë në fokusin e 
interesave të agjencive shtetërore, që janë 
të shqetësuara për zgjidhjen e problemeve 
sociale akute.

Drejtimi i ardhshëm i sociologjisë 
në Iran do të varet ndjeshëm nga ekui-
libri ndërmjet pavarësisë së kërkimit 
dhe përdorimit të tij utilitar për nevoja 
të ngutshme. Pas një periudhe prej më 
shumë se një dekade të rilindjes, fon-
det shtetërore (ose të paktën entuziazmi 
shtetëror), qoftë edhe ato për zgjidhje 
praktike, utilitare, duket se janë në rënie. 
Nga njëra anë, agjencitë shtetërore janë 
të zhgënjyera nga mungesa e rezultateve 
praktike. Ndërkohë që, nga ana tjetër, 
administrata e sotme duket ideologjikisht 
dyshuese ndaj kërkimit sociologjik, kjo 
për shkak të orientimit të tij drejt shekul-
larizimit. Për shembull, sociologjia ofron 
vëzhgimin, pasqyrimin e gjendjes dhe 
shpjegimin e diferencimeve në sjelljen 
seksuale, por nuk vlerësohet se ndihmon 
sa duhet në eliminimin e tyre. Ndërkohë, 
kërkimet e aplikuara sociologjike janë në 
një krizë legjitimiteti. Kjo si për shkaqe që 
lidhen me kufizimet teknike të kërkimit, 
ashtu edhe nga një opozitë ideologjike që 
ushtrohet nga jashtë tij. Njëri nga agjentët 
e fondeve më ka pohuar se ka propozuar 
ndalimin e financimeve për kërkime në 
shkallë të gjerë, për t’u fokusuar në pro-
jekte më të vogla, të orientuara për gjetjen 
e zgjidhjeve praktike. Një tjetër agjent 
fondesh raportonte se organizata e tij nuk 
kishte realizuar ndonjë studim - në vitin 
fiskal paraardhës, për shkak të opozitës 
politike dhe ideologjike ndaj kërkimit 
sociologjik.

Në atmosferën politike të Iranit, 
besohet se fondet shtetërore për kërkimin 
sociologjik nuk do të shterojnë plotësisht. 
Por, gjithsesi, ekziston shqetësimi se çfarë 
do të bëhet me këto fonde, nëse ato do të 
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vazhdojnë të ekzistojnë. Në vijim janë pesë 
sugjerime lidhur me këtë çështje:

1 Në radhë të parë është vështirë të 
mos shprehesh për nevojën për të 
mbështetur kërkimin sociologjik 
bazë, atë që nuk është i lidhur në 
mënyrë të drejtpërdrejtë me zgjidhjen 
e problemeve specifike. Ndonëse in-
teresi imediat i shtetit është zgjidhja e 
problemeve, sërish nuk është logjike 
që t’u kërkohet studiuesve të gjejnë 
zgjidhje efektive të problemeve në 
kushtet kur aspekte të rëndësishme 
të shoqërisë dhe të kulturës iraniane 
mbeten të panjohura. Ka shumë 
çështje për t’u studiuar, siç mund të 
përmendim: çështjet e solidaritetit 
social; ato mbi natyrën, shkaqet dhe 
trajektoren e pabarazive sociale; din-
amikën e problematikës gjinore apo 
vlerat sociale latente (të heshtura). 
Studimi i tyre duhet mbështetur 
e çuar përpara bashkë me botimet 
respektive, përkundrejt dobësimit të 
institucioneve financuese.

2 Aktualisht ka diskutime për central-
izimin e kërkimeve të sponsorizuara 
nga shteti në një organizatë në var-
tësi të presidentit. Një projekt i tillë 
është synuar edhe më parë, në vitet 
1990, por, siç raportohet, u braktis 
shumë shpejt për shkak të pengesave 
burokratike. Centralizimi është, 
nga shumë pikëpamje, një zhvillim 
i mirëpritur, por gjithsesi ai duhet 
shqyrtuar me kujdes. Centralizimi 
mund të evitojë punët e përsëritura, 
mund të përmirësojë shkëmbimin e 
informacionit shkencor midis agjen-
cive dhe të ndihmojë në hartimin e 
një strategjie të përgjithshme mbi 
kërkimin shkencor. Por, gjithsesi, 
centralizimi rrezikon ta bëjë procesin 
më ideologjik, sepse hartimi i prior-
iteteve të kërkimit mund të ndikohet 
nga parapëlqimet e presidentit dhe 

zyrtarëve politikë të emëruar prej tij.
3 Përdorimi i fondeve shtetërore duhet 

të bëhet më transparent. Ngado ka 
gjurmë të korrupsionit në shpërndar-
jen e fondeve. Për më tepër, për shkak 
të dobësive të strukturave të adminis-
tratës, pas miratimit të propozimeve 
ka pak ose aspak mbikëqyrje mbi 
mënyrën se si janë përdorur fondet. 
Hapat që mund të ndërmerren për 
rritjen e transparencës mund të ndi-
hmojë për largimin e atyre që, para së 
gjithash, janë të interesuar për të bërë 
parà shpejt dhe pa shumë mundim.

4 Duhet të vihet në lëvizje një me-
kanizëm më rigoroz i kritikës. Ko-
muniteti iranian i kërkimit sociologjik 
është relativisht i vogël dhe kërkuesit 
janë mjaft të rezervuar në ushtrimin e 
kritikës ndaj të tjerëve. Ndërkombë-
tarizimi mund të jetë një opsion, por 
i tillë është edhe inkurajimi i kulturës 
së kritikës në revista shkencore dhe në 
auditorë. Lahsaeizadeh 2001 [1380] 
ka sugjeruar disa hapa për ta bërë kri-
tikën të depersonalizuar dhe të sigurt, 
duke përfshirë botimet anonime ose 
kritikat në shumautorësi.

5 Më shumë duhet vënë theksi në 
mënyrën e përdorimit të fondeve, 
me qëllim që të nxitet cilësia e punës 
kërkimore. Nga shqyrtimi i botimeve 
sociologjike të orientuar nga poli-
tikat apo të fokusuar nga zgjidhja e 
problemeve, del se në Iran shumë 
studiues vetëm sa riprodhojnë hipo-
teza apo teori të vjetra. Në një botim 
autorësh kolektivë mbi problemet 
sociale në Iran, vetëm 49.5 për qind e 
burimeve të cituara (ose 98 nga 198) 
ishin botime të viteve 1990 e këtej. 
Disa autorë bazohen kryesisht në 
burime që janë të paktën gjashtëdh-
jetëvjeçare. Aktualisht studiuesit duhet 
të paguajnë për çdo artikull apo libër 
të porositur në arkiva të dhënash apo 
librari të vendeve të tjera, përmes një 
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sistemi ndërbibliotekar huazimi, që 
quhet IranDoc. Kjo është frenuese, 
sepse janë në mes problemet financiare 
dhe, nga ana tjetër, studiuesit nuk janë 
shumë të shqetësuar nga kritikat rig-
oroze të veprave të tyre. Prandaj është 

e nevojshme që aksesi ndaj revistave 
ndërkombëtare dhe librave të rinj të 
jetë falas. Njëherësh, ndaj studiuesve 
që marrin financime të mëdha mund 
të vihen kushte që të citojnë një mini-
mum burimesh të reja.
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Zohreh Bayatrizi - Knowledge is not power; State-funded Sociological Research 
in Iran

The discipline of sociology, as an officially funded area of research and teaching, was 
created in Iran five decades ago, primarily as an instrument to help solve state problems. 
Today the state remains the main sponsor and client of sociological research. The absence 
of independent sources of research funding outside the government has left sociology 
dependent of state agencies and organizations. This situation has significant effects both 
on sociology and on the direction of the policy-making in Iran. State-sponsored research 
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is almost quantitative, narrowly problem-orientated, secretive and unable to offer concrete 
policy solutions. Lack of competition and the absence of non-governmental source of fund-
ing have led to the marginalization of disinterested and fundamental research. Independent, 
critical sociology has always existed but it is in need of greater support. The situation in 
Iran is not unique: it reflects, in a magnified way, problems faced by sociologists in many 
other countries as they come under increasing pressures to undertake and policy-relevant 
research. This article concludes with five specific suggestions on how to improve the cur-
rent state of sociological research. 
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INSTITUCIONI I PRESIDENTIT: 

NJË VËSHTRIM KRAHASUES MIDIS SHTETEVE 

TË EUROPËS JUGLINDORE 

Studime Sociale 2012, 3 (6): 27-41

Përmbledhje

Institucioni i Presidentit është ndër institucionet e reja politike në të gjitha vendet e 
Europës Juglindore. Përpara fundit të Luftës së Dytë Botërore, shumica e vendeve ishin 
monarki, ndërsa gjatë sistemit komunist të gjitha patën institucione formale të drejtuara 
nga partia-shtet. Më 1990-1991 u vendosen bazat kushtetuese të sistemit të ri politik dhe 
të gjitha vendet aplikuan sistemin republikan të demokracisë parlamentare. Gjatë 20 viteve 
të tranzicionit dhe proceseve demokratike, institucioni i Presidentit ka qenë në ndryshim 
në raport me institucionet e tjera, sidomos në raport me parlamentin dhe qeverinë. Vala e 
parë politike e tranzicionit u shoqërua me presidentë - figura dominuese politike, kryesisht 
liderë të rëndësishëm politikë që patën meritën e ndryshimeve politike, por në fundin e 
viteve 90, në të gjitha vendet e rajonit u vu re shndërrimi i institucionit presidencial në 
një institucion gjithnjë e më honorifik, duke i dhënë gjithnjë e më shumë pushtet qeverisë 
dhe parlamentit.
Studimi analizon raportet kushtetuese të Presidentit në disa vende të rajonit (Shqipëri, 
Kosovë, Serbi, Maqedoni, Kroaci, Slloveni, Mali i Zi, Bullgari dhe Rumani) duke lënë 
jashtë vetëm Bosnjën dhe Greqinë, dy vende me specifika të veçanta. Pjesë e studimit 
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Presidentit të Republikës (2002-07 dhe aktualisht), sekretar i përgjithshëm i Ministrisë së Shënde-
tësisë (2007-08), etj. si dhe ka qenë deputet në Kuvendin e Shqipërisë (1996-97). Është pedagog i 
shkencave politike në Universitetin e Tiranës dhe ne Universitetin “Illyria”. Është autor i 9 librave 
mbi partitë politike, sistemet zgjedhore, sistemet politike, sigurinë, shoqërinë civile etj.
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Tradita e brishtë presidenciale

Rajoni i Europës Juglindore ka një tra-
ditë të brishtë të institucionit të Presidentit 
si kryetar shteti. Shumica e vendeve ballkan-
ike e fituan pavarësinë dhe nisën ngritjen e 
shteteve kombëtare në dy periudha specifike 
historike: në mesin e viteve 1800 dhe në 
fundin e Luftës së Parë Botërore. Në të 
dyja rastet, Europa dominohej nga modele 
politike monarkiste, që u aplikua edhe në 
shtetet e reja të pavarura të EJL. Në Bull-
gari, Rumani, Greqi e Shqipëri, fillimisht 
Fuqitë e Mëdha europiane emëruan princa 
europianë në krye të shteteve, por bilanci i 
tyre politik nuk ishte kudo i njëjtë. Vende 
si Bullgaria e Greqia përfituan shumë nga 
importimi i prijësve europianë, kurse në 
Shqipërinë e vitit 1914, importimi i Princ 
Ëied-it nuk rezultoi zgjidhje e qëndrueshme 
dhe efektive. Shtetet e tjera rajonale, që 
u krijuan më vonë, sidomos Mbretëria e 
Serbëve, Kroatëve dhe Sllovenëve, ndoqën 
modelin monarkist të kohës. Në periudhën 
midis dy luftërave botërore pati përpjekje 
për të kaluar në republikë ose për zhvillimin 
e sistemeve demokratike brenda një monar-
kie kushtetuese. Këto përpjekje rezultuan 
të pasuksesshme. Shqipëria eksperimentoi 
me republikën midis viteve 1925-1928, 
një formë republikane unikale, në të cilën 
Kryetari i Shtetit republikan ishte njëherësh 
edhe kryeministër dhe kishte kompetencën 
e emërimit të një të tretës së anëtarëve të 

Senatit. Në Bullgari, Greqi e Serbi, monarkia 
gjithashtu nuk arrit të ishte popullore.

Në Luftën e Dytë Botërore, të gjitha 
vendet e rajonit u përfshinë në luftë dhe 
shpesh bënë edhe zgjedhje të kundërta 
politike. Disa vende pranuan ofertën e 
bashkëpunimit me pushtuesit gjermanë apo 
italianë, disa të tjera vendosën të zgjidhnin 
rrugën e rezistencës së armatosur. Shumica e 
familjeve mbretërore u detyruan të emigro-
nin jashtë vendit ose të bashkëpunonin me 
pushtuesin e radhës, çka i ndihmoi ndjeshëm 
forcat e reja komuniste që, me këshillën dhe 
asistencën praktike të Moskës zyrtare, të 
krijonin terrenin për ndryshimin e sistemit 
politik të pasluftës dhe t’i mënjanonin tërë-
sisht nga vendimmarrja politike institucionet 
e monarkisë.

Gjatë periudhës komuniste, të gjitha 
vendet e Europës Juglindore (Greqia kon-
siderohet rast i veçantë) aplikuan të njëjtin 
sistem qeverisës: ndalimin e pluralizmit 
politik dhe zgjedhjeve të lira konkurruese, 
ndalimin e familjeve mbretërore dhe ven-
dosjen e sundimit të një partie të vetme, 
partive komuniste. Në të gjitha vendet u 
krijua modeli i demokracisë popullore, ku 
organi kryesor politik, Byroja Politike, si 
dhe lideri komunist, përbënin institucionet 
kryesore vendimmarrëse. Çdo vend krijoi in-
stitucione formale parlamentare, pati qeveri 
dhe pushtet vendor - të gjitha të emëruara 
nga partia udhëheqëse. Pozita e kryetarit të 
shtetit, si subjekt i përfaqësimit shtetëror në 

janë analizat krahasuese mbi zgjedhjet presidenciale, mandatet presidenciale, raportet e 
tyre me parlamentin dhe qeverinë, imunitetin dhe kornizën kushtetuese të veprimit, rolin 
në spektrin politik dhe raportet specifike me institucionet e tjera të pavarura kushtetuese. 
Qëllimi i studimit nuk është thjesht paraqitja krahasuese e të dhënave, por edhe analiza 
e rezultateve në kontekstin shqiptar, pikërisht në një kohë kur në debatin publik gjithnjë 
e më shumë pranohet se ndryshimet kushtetuese të vitit 2008 në lidhje me institucionin 
e Presidentit ishin të gabuara dhe mund të sjellin dobësimin e pozitës së tij kushtetuese, 
politike e publike. Studimi bazohet në dokumentet kushtetuese të secilit vend, në ligjet 
organike të funksionimit dhe rolit të Presidentit, në studime profesionale në vende të ndry-
shme të rajonit, si dhe në raporte të ndryshme ndërkombëtare që analizojnë dhe vlerësojnë 
funksionimin e institucioneve kryesore politike në secilin vend.
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raport me vendet e tjera, zyrtarisht iu besua 
një strukture kolektive, të quajtur Presidiumi 
i Kuvendit Popullor. Emërtimi ndryshon nga 
vendi në vend, por në thelb roli, ideja dhe 
modeli mbeten të njëjta.

Vetëm në Rumani dhe Bullgari dikta-
torët Çaushesku e Zhivkov morën zyrtarisht 
edhe funksionet e kryetarit të shtetit - i pari 
midis viteve 1967-1989 dhe i dyti midis 
viteve 1971-1989 - të dy duke qenë në funk-
sionin e Presidentit të Këshillit të Shtetit. Në 
Jugosllavi, lideri komunist Tito u bë vetëm 
më 1953 edhe kryetar shteti, model që e 
ndoqi më 1985 edhe lideri komunist shqip-
tar, Ramiz Alia. Në periudhat dhe modelet e 
tjera funksioni i kryetarit të shtetit u ushtrua 
nga persona të deleguar, pa qenë detyrimisht 
figura të para ose të dyta në hierarkinë par-
tiake të regjimit komunist. Për shembull, 
në Shqipëri funksionet e kryetarit të shtetit 
i ushtruan Omer Nishani (1944-1953), 
Haxhi Lleshi (1953-1982) dhe Ramiz Alia 
(1982-1991); dy të parët pa qenë njëherësh 
anëtarë të Byrosë Politike, organi më i lartë 
i Partisë së Punës.

Më 1990-1991, kur nisën ndryshimet 
demokratike, të gjitha vendet krijuan in-
stitucionin e ri të Kryetarit të Shtetit. Çdo 
vend zgjodhi vetë se cila do të ishte pozita e 
Presidentit, raportet e tij me partitë politike, 
mandatin kushtetues, formën e zgjedhjes 
dhe të shkarkimit, imunitetin kushtetues 
dhe raportet e tij me tre pushtetet kryesore 
kushtetuese. Me rëndësi është të theksohet 
se nuk kemi më një model të vetëm të apli-
kuar në çdo vend, përkundrazi kemi modele 
që nuk aplikohen në më shumë se 2-3 shtete 
të ndryshme, pavarësisht numrit të madh të 
shteteve të reja që u krijuan me prishjen e 
Jugosllavisë.

Presidenti dhe roli i tij në sistemin 
politik

Presidenti nuk është pushtet më vete, 
por është pjesë e pushtetit politik dhe 
shpeshherë edhe i atij legjislativ ose ekzeku-
tiv, në varësi nga kompetencat kushtetuese 
që ka. Dokumentet kushtetuese të vendeve 
të ndryshme i japin Presidentit përgjegjësi 
të ndryshme në raport me atë çfarë ai për-
faqëson në sistemin politik dhe në shoqëri.

Në Kushtetutën e Shqipërisë, Presi-
denti përcaktohet “kryetar shteti” dhe 
përfaqësues i unitetit të popullit.16 Kosova 
gjithashtu thekson se Presidenti është kreu 
i shtetit dhe përfaqëson unitetin e popul-
lit, kurse në Serbi ai përfaqëson “unitetin 
shtetëror”.17 Referim të njëjtë ka edhe 
Kroacia, vend në të cilin Presidenti “është 
kryetar i shtetit” dhe faktor bashkues i re-
publikës.18 Në Rumani, Presidentit i njihen 
atribute të tjera, si përfaqësues i shtetit 
rumun, mbrojtës i pavarësisë shtetërore, 
unitetit dhe integritetit territorial të ven-
dit.19 Në modelet e tjera rajonale kemi një 
përcaktim ndryshe të funksionit të më-
sipërm. Për shembull, në Maqedoni dhe 
Slloveni, Kushtetuta përcakton se Presidenti 
përfaqëson republikën, kurse në Kosovë 
dhe Malin e Zi kushtetutat theksojnë se 
Presidenti përfaqëson vendin brenda dhe 
jashtë.20 Në modelin bullgar21 bashkohen 
të gjitha këto funksione në përcaktimin 
kushtetues se Presidenti është kryetar shteti, 
përfaqëson unitetin e kombit dhe shtetin në 
marrëdhëniet ndërkombëtare.

Sipas Kushtetutës së Kosovës,22 Presi-
denti është garant i funksionimit të insti-
tucioneve kushtetuese, kompetencë që në 
Kushtetutën e Shqipërisë i është besuar 

16 Kushtetuta e Shqipërisë, neni 81/1.
17 Kushtetuta e Serbisë, neni 111.
18 Kushtetuta e Kroacisë, neni 94.
19 Kushtetuta e Rumanisë, neni 80.
20 Kushtetuta e Malit të Zi, neni 95.
21 Kushtetuta e Bullgarisë, neni 92/1.
22 Kushtetuta e Kosovës, neni 84



   30 Institucioni i Presidentit

Gjykatës Kushtetuese. Në Kushtetutën shq-
iptare nuk ka referencë të tillë. Në modelin 
kroat, Presidenti është përgjegjës edhe 
për të siguruar funksionimin e rregullt të 
qeverisë,23 kompetencë që nuk e gjejmë 
shprehimisht në shumicën e kushtetut-
ave të tjera të vendeve të krahasuara. Në 
Rumani, Presidentit i njihet funksioni 
i garantimit të Kushtetutës dhe institu-
cioneve, madje shkohet edhe më tej duke 
përcaktuar se Presidenti është mediator 
midis pushteteve të shtetit dhe midis vetë 
shtetit dhe shoqërisë.24

Të gjitha këto “dallime” në cilësimin 
e funksionit bazë të kryetarit të shtetit 
republikan, më shumë se diferencë midis 
shteteve shprehin nuanca të ndryshme për 
të njëjtin rol: Presidenti është kryetar shteti, 
përfaqëson unitetin e popullit dhe shtetin 
brenda e jashtë vendit.

Modelet e zgjedhjes së Presidentit

Në fillim të viteve ’90, shumica e 
vendeve aplikuan formula emergjente të 
zgjedhjeve presidenciale. Për shembull, 
në Shqipëri, deri në prill 1991, u pranua 
ideja se funksionin e kryetarit të shtetit 
do ta vazhdonte ta ushtronte institucioni 
dhe individi që e kishte ushtruar edhe në 
periudhën e fundit të sistemit komunist. Pas 
zgjedhjes nga Kuvendi, më 1991, si Presi-
dent, ish udhëheqësi komunist Ramiz Alia 
deklaroi largimin nga anëtarësia e PPSh-së 
dhe përgjatë një viti ushtroi funksionin e 
ri në një sistem të ri politik. Në Rumani, 
gjithashtu situata e jashtëzakonshme e ndry-
shimeve politike bëri që lideri i Frontit për 
Shpëtimin Kombëtar, Ion Iliesku, të ishte 
njëherësh edhe kryetar shteti. Periudha e 
tranzicionit zgjati midis dhjetorit 1989 dhe 
qershorit 1990, por mandati kushtetues i 
Ilieskut, i ardhur përmes zgjedhjeve, filloi 
vetëm në tetor 1992. Edhe në Bullgari 

tranzicioni presidencial midis dy sistemeve 
politike nisi me funksionarin e fundit, Ml-
ladenov, por në gusht 1990, Parlamenti i 
dominuar nga komunistët pranoi zgjedhjen 
e liderit opozitar Zhelju Zhelev si President. 
Më 1992 u zhvilluan zgjedhjet e para presi-
denciale direkte dhe Zhelev mori mandatin 
e tij të parë popullor në krye të shtetit.

Në Serbi dhe në republikat e tjera ish 
jugosllave, situata në vitet ‘90 ishte shumë 
më dramatike për shkak të organizimit 
federativ dhe krijimit të shteteve të reja. Për 
shembull, në Serbi, Millosheviçi u caktua 
President që më 1991 nga Partia Komu-
niste Serbe (ish Jugosllave). Në një fazë 
tjetër, vendi kaloi në aplikimin e zgjedhjeve 
direkte presidenciale, që në periudhën e 
Millosheviçit ishin gati formale për shkak 
të manipulimeve të shumta. Në republikat e 
tjera ish jugosllave u përsërit i njëjti model: 
liderët e fundit vendorë të periudhës komu-
niste morën detyrën e kryetarit të shtetit 
dhe, më pas, në një fazë të dytë kushtetuese, 
u kalua në zgjedhje direkte ose indirekte. Në 
Slloveni, për shembull, lideri i fundit komu-
nist, Milan Kuçan, u bë President përpara 
pavarësisë (1990-92) dhe u zgjodh më pas 
me votim direkt në dy mandate, më 1992 
dhe 1997, dy herë i propozuar nga zgjedhës 
të pavarur. Në Kroaci, Franjo Tuxhmani 
ishte President i fundit i modelit republikan 
jugosllav përpara se vendi të bëhej i pavarur 
dhe ai të konkurronte e të fitonte lehtësisht 
dy mandate presidenciale. E njëjta situatë 
u përsërit edhe në Maqedoni dhe Malin e 
Zi, përkatësisht me Kiro Gligorovin dhe 
Momir Bulatoviçin.

Në fazën e dytë, atë të vendosjes së 
sistemeve republikane dhe miratimit të 
kushtetutave, të gjitha vendet hynë në një 
zhvillim normal të institucioneve dhe kri-
juan modele të qëndrueshme të zgjedhjeve 
presidenciale. Në analizë krahasuese të 
këtyre modeleve, shihet qartë se nuk mund 

23 Kushtetuta e Kroacisë, neni 94.
24 Kushtetuta e Rumanisë, neni 80.
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të flitet për një model unik të zgjedhjes së 
Presidentit në vendet e Europës Juglindore. 
Disa vende kanë eksperimentuar me zgjed-
hjet presidenciale duke aplikuar zgjedhjen 
direkte ose indirekte, siç ka edhe vende 
që i kanë qëndruar besnik të njëjtit model 
që prej viteve ‘90. Gjithashtu kemi vende 
si Bullgaria, i vetmi në rajon, ku ekziston 
edhe posti i zëvendëspresidentit, edhe ky i 
zgjedhur me votim direkt nga qytetarët. Kemi 
raste të tjera eksperimentale dhe specifike, si 
Kosova, vend në të cilin Presidenti fillimisht 
zgjidhej me votim direkt (1992 Rugova) dhe 
më pas me votim indirekt në Kuvend (2002 
Rugova) për të kaluar përsëri në zgjedhjen 
direkte presidenciale (pritet të jetë më 2012 
ose 2013).

Aktualisht, dy modelet e zgjedhjes 
së Presidentit janë: zgjedhja direkte nga 
qytetarët dhe zgjedhja indirekte. Me për-
jashtim të Shqipërisë, të gjitha vendet që 
po i shqyrtojmë në këtë analizë krahasuese 
aplikojnë zgjedhjen indirekte/direkte të 
Presidentit. Dallimet midis vendeve me 
zgjedhje direkte lidhen kryesisht me pro-
cedurat e zgjedhjes, si dhe me kufizimet 
e mundshme. P.sh, në rastin e Shqipërisë, 
Kushtetuta parashikonte se zgjedhja e 
Presidentit realizohej në Kuvend përmes 
pesë raundeve dhe me kërkesën që në 
secilin raund kandidati fitues të arrinte 
3/5 e votave. Nëse Kuvendi nuk mund 
ta realizonte zgjedhjen, atëherë vendi 
kalonte në zgjedhje të parakohshme par-
lamentare. Me ndryshimet kushtetuese 
të vitit 2008, ndryshoi edhe procedura e 
zgjedhjes së Presidentit.

Sipas nenit 87 të Kushtetutës,25 “Presi-
denti zgjidhet në votimin e parë, të dytë ose 
të tretë, kur një kandidat merr jo më pak se 
tri të pestat e votave të të gjithë anëtarëve të 
Kuvendit. Në votimin e katërt dhe të pestë 
zgjidhet President kandidati që siguron 
më shumë se gjysmën e votave të të gjithë 

anëtarëve të Kuvendit”. Në këtë procedurë 
bien në sy disa detaje të pazakonta për 
zgjedhjen e Presidentit nga Kuvendi. P.sh, 
përcaktimi se votimi quhet i kryer edhe 
kur nuk është paraqitur asnjë kandidat apo 
se zgjedhja e Presidentit bëhet pa debat 
parlamentar. Në modelin shqiptar mbetet 
debat i hapur çështja nëse në votimet e para 
që kërkojnë 2/3 e votave duhet të jenë po 
kaq deputetë të pranishëm dhe se çfarë do 
të ndodhë në rastet kur njëra palë politike 
bojkoton votimin duke lënë të pranishëm 
më pak se 2/3 e deputetëve. Në Kosovë, 
Gjykata Kushtetuese, në një vendim mbi 
zgjedhjen e Presidentit, arsyetoi se është 
antikushtetuese mbajtja e dy seancave të 
para zgjedhore parlamentare kur nuk janë 
të pranishëm dy të tretat e deputetëve. 
Vendimi i saj çoi në anulimin e mandatit 
presidencial të Presidentit Behxhet Pacolli 
dhe nisjen e procedurave për zgjedhjen e 
Presidentit të ri. Në Shqipëri ende nuk ka 
një kërkesë drejtuar Gjykatës Kushtetuese 
në lidhje me këtë çështje, çka e lë debatin 
ende të hapur.

Në Kosovë, Presidenti zgjidhet nga 
Kuvendi me votim të fshehtë.26 Kandidati 
për President duhet të sigurojë 30 nënsh-
krime deputetësh dhe zgjedhja bëhet me 
dy të tretat e votave të të gjithë deputetëve 
të Kuvendit. Kur asnjëri kandidat nuk 
merr shumicën e kërkuar në dy votimet e 
para, organizohet votimi i tretë në mes të 
dy kandidatëve që kanë marrë numrin më 
të madh të votave në votimin e dytë dhe 
kandidati që merr shumicën e votave të të 
gjithë deputetëve, zgjidhet President. Nëse 
në votimin e tretë, asnjëri kandidat nuk 
zgjidhet President, shpërndahet Kuvendi 
dhe shpallen zgjedhjet e reja, që duhet të 
mbahen brenda dyzet e pesë ditësh.

Në vendet e tjera, zgjedhja e Presiden-
tit bëhet direkt nga qytetarët. Për shembull, 
në Rumani Presidenti zgjidhet27 me votim 

25 Kushtetuta e Shqipërisë, Ndryshuar me ligjin nr.9404, datë 21.4.2008, neni 5.
26 Kushtetuta e Kosovës, neni 86.
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direkt, me votë universale dhe të fshehtë. 
Kandidati që fiton më shumë se 50% të vo-
tave në raundin e parë shpallet fitues. Nëse 
asnjë kandidat nuk merr gjysmën e votave, 
zhvillohet një raund i dytë midis dy kan-
didatëve më të votuar. Kandidati që merr 
më shumë vota në raundin e dytë, shpallet 
President. Zgjedhja e tij konfirmohet nga 
Gjykata Kushtetuese dhe më pas Presidenti, 
në mbledhjen e përbashkët të dy dhomave 
të Parlamentit, bën betimin.

Në Malin e Zi, zgjedhja e Presidentit 
bëhet28 në zgjedhje të përgjithshme direkte, 
me votë të fshehtë. Kandidati për President 
në Malin e Zi caktohet nga partitë politike 
ose një grup qytetarësh, mbi bazën e 1.5% 
të nënshkrimeve nga lista tërësore e zgjed-
hësve. Çdo parti ose grup qytetarësh mund 
të propozojë vetëm një kandidat, kurse dy 
ose më shumë parti mund të caktojnë kan-
didatë të përbashkët. Nëse asnjë kandidat 
nuk merr shumicën e votave, zhvillohet 
raund i dytë midis dy kandidatëve më të 
votuar. Fitues del kandidati më me shumë 
vota në raundin e dytë. Nëse rezultati midis 
dy kandidatëve është i njëjtë, zgjedhjet 
përsëritën brenda 7 ditëve. Nëse kandidati 
i dytë tërhiqet, atëherë kandidati i mbetur 
zgjidhet President.

Në Kroaci, sipas Kushtetutës,29 Presi-
denti zgjidhet me votë direkte dhe me 
dy raunde. Presidenti zgjidhet me votë 
mazhoritare nga lista e të gjithë votuesve, 
por nëse asnjëri kandidat nuk merr shu-
micën, atëherë dy kandidatët kryesorë 
zhvillojnë një raund të dytë dy javë më 
vonë. Sipas Kushtetutës sllovene,30 Presi-
denti zgjidhet në zgjedhje të drejtpërdrejta 
dhe të përgjithshme, me votim të fshehtë, 
sipas parimit: kandidati që merr shumicën 
e votave të vlefshme, shpallet fitues.

Në Bullgari, Presidenti zgjidhet direkt 
nga qytetarët.31 Fitues është kandidati 
që në raundin e parë merr mbi 50% të 
votave të vlefshme ose kandidati që fiton 
më shumë vota në raundin e dytë të zgjed-
hjeve. Brenda një muaji pas zgjedhjeve, 
Gjykata Kushtetuese vendos për çdo 
çështje të kushtetutshmërisë që lidhet me 
procedurën dhe elementet e tjera të zgjed-
hjes. Në rastin bullgar, e njëjta procedurë 
zgjedhjeje ndiqet edhe për zgjedhjen e 
zëvendëspresidentit të Republikës.

Në Maqedoni, zgjedhja e Presidentit 
është më e komplikuar se në vendet e 
tjera. Sipas Kushtetutës,32 kandidatët për 
president mund të propozohen nga 30 
deputetë ose nga 10 mijë zgjedhës. Një 
kandidat fitues duhet të marrë në raundin 
e parë shumicën e votave kombëtare, por 
nëse në raundin e parë asnjë kandidat nuk 
fiton shumicën e kërkuar, dy kandidatët 
më me shumë vota kalojnë në balotazh. Në 
dallim nga vendet e tjera, raundi i dytë në 
Maqedoni kërkon përsëri që fituesi të marrë 
më shumë se gjysmën e votave dhe nëse kjo 
nuk ndodh, atëherë procedura e zgjedhjes 
përsëritet nga fillimi. Kjo ndodh edhe kur 
kemi vetëm një kandidat presidencial, që 
nuk fiton dot shumicën e votave.

Kompetencat ndaj Parlamentit

Fuqia reale kushtetuese e presidentit 
matet në raportet e tij me pushtetin legjis-
lativ dhe ekzekutiv. Një president dominues 
mbi parlamentin ose pushtetin ekzekutiv i 
afrohet modelit gjysmëpresidencial, kurse 
një president inferior në kompetenca me 
këto dy pushtete është tipik për një pjesë 
të madhe të republikave parlamentare. 
Një analizë 20 vjeçare e raporteve midis 

27 Kushtetuta e Rumanisë, neni 81.
28 Kushtetuta e Malit të Zi, neni 96.
29 Kushtetuta e Kroacisë, neni 95.
30 Kushtetuta e Sllovenisë, neni 103.
31 Kushtetuta e Bullgarisë, neni 93.
32 Kushtetuta e Maqedonisë, neni 81.
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këtyre institucioneve në rajonin e Europës 
Lindore nxjerr në pah dy përfundime. 
E para, që në fazën e parë të vendosjes 
dhe të konsolidimit të demokracive prirja 
ishte qenia e një figure presidenciale sa më 
përfaqësuese dhe aktive në jetën politike. 
E dyta, prirja e dekadës së fundit për ku-
fizim të pushtetit presidencial në favor të 
dy pushteteve të tjera.

Model ilustrues është vetë modeli 
shqiptar presidencial. Më 1991, mbi bazën 
e Dispozitave Kryesore Kushtetuese, Presi-
denti, pasi “merr mendimin e Kryetarit të 
Këshillit të Ministrave dhe të Kryetarit të 
Kryesisë së Kuvendit Popullor të shpërndajë 
Kuvendin Popullor përpara mbarimit 
të afatit të legjislaturës, kur përbërja e 
tij nuk lejon ushtrimin e funksioneve të 
vetë Kuvendit dhe e bën të pamundshme 
qeverisjen e vendit”.33 Më tej, Presidenti 
gëzonte të drejtën ligjvënëse duke iniciuar 
ligje në Kuvend,34 nxjerrjen e dekreteve me 
fuqinë e ligjit (neni 23), si dhe e drejta për 
të thirrur dhe organizuar mbledhje të qe-
verisë, ku ai është drejtues i mbledhjes. Këto 
kompetenca u përforcuan me ndryshimet 
kushtetuese të vitit 1992 dhe mbetën të tilla 
deri më 1998, kur Kushtetuta e re u miratua 
me referendum. Në Kushtetutën e re, Presi-
denti nuk ka të drejtën e nismave ligjore, 
dekretet nuk kanë fuqinë e aktit normativ, 
nuk ka të drejtë të drejtojë qeverinë dhe as 
të zgjedhë kryeministër jashtë shumicës së 
imponuar parlamentare, siç nuk ka të drejtë 
të shpërndajë Kuvendin.

Shumë afër modelit fillestar shqiptar 
është edhe modeli presidencial rumun. Në 
Rumani, Presidenti mund ta shpërndajë 
Parlamentin në raste specifike që lidhen 
me mocionin e votëbesimit të qeverisë dhe 
gjithnjë në konsultë me kryetarët e dy dho-

mave parlamentare dhe grupet parlamen-
tare. Kushtetuta parashikon shpërndarjen 
vetëm njëherë në vit të Parlamentit dhe 
kufizimin për pamundësinë e shpërndarjes 
së Parlamentit gjatë 6 muajve të fundit 
të mandatit të Presidentit ose situatës së 
jashtëzakonshme. Dy dhomat e Parlamentit 
mblidhen së bashku në rastet kur Presidenti 
propozon emërimin e drejtorit të Shër-
bimit Sekret35 ose në situata që Presidenti 
i konsideron të jashtëzakonshme. Në raport 
me të drejtën e dekretimit të ligjeve, rasti 
rumun nuk sjell risi me modelet tipike par-
lamentare. Sipas Kushtetutës,36 Presidenti 
mund ta dekretojë një ligj brenda 20 ditëve 
nga miratimi i tij. Ai mund të vendosë ta 
kthejë ligjin për rishqyrtim në Parlament, 
por nëse ky i fundit vendos me shumicë 
votash kundër, atëherë ai duhet ta dekre-
tojë ligjin brenda 10 ditëve. Rasti rumun 
ka specifikë përfshirjen në këtë proces të 
Gjykatës Kushtetuese si organ që vendos 
mbi formën dhe përmbajtjen kushtetuese 
të ligjit të kthyer nga Presidenti.

Në Maqedoni, procesi i dekretimit 
është kompetencë e Presidentit, por në 
dallim nga modelet e tjera presidenciale, 
këtu çdo dekret kërkon edhe kundërfir-
mën formale të kryetarit të Parlamentit.37 
Kur Presidenti vendos të rikthejë një ligj 
për shqyrtim në Parlament, kërkohet një 
shumicë parlamentare për ta detyruar 
Presidentin ta dekretojë ligjin. Risi e mod-
elit maqedon është detyrimi kushtetues 
i Presidentit që të dekretojë pa të drejtë 
kthimi çdo ligj të miratuar me votën e dy 
të tretave të deputetëve.38

Në Kroaci, Presidenti, në raste 
specifike, ka të drejtë të shpërndajë Parla-
mentin. Shkak i veçantë në dallim me kush-
tetutat e tjera është motivi i shpërndarjes së 

33 Dispozitat Kryesore Kushtetuese, 1991, neni 23/9.
34 Dispozitat Kryesore Kushtetuese, neni 43.
35 Kushtetuta e Rumanisë, neni 65 dhe 66.
36 Kushtetuta e Rumanisë, neni 77.
37 Kushtetuta e Maqedonisë, neni 75.
38 I njëjti.



   34 Institucioni i Presidentit

Parlamentit në konsultim me qeverinë ose 
drejtuesit e Parlamentit, në rastin kur ky 
i fundit nuk ka arritur të miratojë buxhe-
tin shtetëror për një periudhë njëmujore 
nga koha e paraqitur.39 Nuk mund të 
ketë shpërndaje Parlamenti më shumë se 
njëherë në vit, ndërkohë që Kushtetuta i 
njeh të drejtën Presidentit për të paraqi-
tur në Parlament, një herë në vit, raport 
mbi gjendjen e kombit. Në Kroaci, ligjet 
dekretohen nga Presidenti brenda një 
periudhë tetëditore nga marrja e ligjit 
për shqyrtim. Shqyrtimi i ligjit bëhet 
brenda 15 ditëve nga Dhoma e Lartë e 
Parlamentit, e njëjta procedurë si në rastin 
e Sllovenisë. Një kompetencë e veçantë e 
Presidentit kroat është e drejta e emërimit 
deri në 5 anëtarë në Shtëpinë e Qarqeve 
nga radhët e qytetarëve, kryesisht figura 
të njohura dhe me merita publike.

Presidenti në Kosovë bën gjithashtu 
dekretimin e ligjeve. Ai ka të drejtë të 
kthejë ligjet për rishqyrtim jo vetëm kur 
ato janë në kundërshtim me Kushtetutën, 
por edhe kur ligjet mund të bien në 
kundërshtim me interesat e një ose më 
shumë komuniteteve të Kosovës. Si në të 
gjitha modelet parlamentare, Presidenti në 
Kosovë ka të drejtën e rikthimit të ligjit 
vetëm një herë.

Në Malin e Zi, mandati kohor i Par-
lamentit mund të shkurtohet nëse nisma 
vjen nga Presidenti, qeveria apo nisma e 
25 deputetëve. Kjo ndodh kur Parlamenti 
nuk arrin të zgjedhë qeverinë brenda 90 
ditëve të dekretimit të kryeministrit.40 
Presidenti malazez shpall ligjet brenda 7 
ditëve nga miratimi. Nëse ai e kthen ligjin 
për shqyrtim dhe Parlamenti rrëzon dekre-
tin, atëherë Presidenti është i detyruar të 

dekretojë ligjin e ri të miratuar.
Në Slloveni, Presidenti i dekreton 

ligjet jo më vonë se 8 ditë nga data e ka-
limit në Parlament. Dhoma e Dytë mund 
ta rikthejë për shqyrtim brenda 7 ditësh, 
por një votim me shumicë i Parlamentit i 
jep fuqi përfundimtare ligjit.41 Në rastin 
e Serbisë, Presidenti është i detyruar të 
shprehet me dekret brenda 15 ditëve 
për ligjet që vijnë nga Parlamenti. Sipas 
Kushtetutës,42 nëse Presidenti vendos ta 
kthejë ligjin, ai shoqërohet me motivacion 
ligjor. Ligjet që kanë rëndësi të veçantë 
dhe bëhen në periudha emergjente i japin 
presidentit vetëm shtatë ditë kohë për 
shqyrtim. Ligji i kthyer shqyrtohet në 
Parlament dhe dekreti presidencial mund 
të rrëzohet me shumicën e votave të të 
gjithë deputetëve. Kur Parlamenti rrëzon 
dekretin për kthimin e ligjit, Presidenti 
është i detyruar ta dekretojë ligjin, por 
nëse ai nuk e ushtron këtë të drejtë, 
atëherë ligji shpallet i miratuar nga kryet-
ari i Parlamentit. Ashtu si në Kroaci apo 
Rumani, edhe në Serbi Presidenti mund 
ta shpërndajë parlamentin me propozim të 
përpunuar të qeverisë.43

Në rastin e Shqipërisë,44 Presidenti 
shpall brenda 20 ditëve ligjet e miratu-
ara në Kuvend. Ligji shqiptar njeh edhe 
konceptin e institucionit të heshtjes dhe 
nëse Presidenti pas 20 ditëve nuk shprehet 
për një ligj, ai konsiderohet i miratuar. 
Në raste të jashtëzakonshme, Presidenti 
mund të japë pëlqimin që ligji të hyjë 
menjëherë në fuqi pa u botuar në Fletoren 
Zyrtare. Presidenti ka të drejtë të kthejë 
për rishqyrtim një ligj dhe Kuvendi duhet 
të vendosë me shumicën e anëtarëve të tij 
nëse dekreti pranohet ose jo.

39 Kushtetuta e Kroacisë, neni 104.
40 Kushtetuta e Malit të Zi, neni 92.
41 Kushtetuta e Sllovenisë, neni 91.
42 Kushtetuta e Serbisë, neni 113. 
43 Aty, neni 109.
44 Kushtetuta e Shqipërisë, neni 84, 85.
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Një marrëdhënie tjetër e presidentit 
me parlamentin është ajo e shkëmbimit të 
mesazheve. E drejta e mesazheve presiden-
ciale në Kuvend është normë kushtetuese, 
por procedurat që e kufizojnë apo e kush-
tëzojnë atë rregullohen me ligj nga vendi 
në vend. Në Kushtetutën e Shqipërisë 
sanksionohet kompetenca e Presidentit 
për t’i drejtuar Kuvendit mesazhe.45 
Në bazë të këtij përcaktimi kemi pasur 
presidentë që kanë dërguar mesazhe në 
shumicën e sesioneve të reja parlamentare 
ose e kanë ushtruat këtë kompetencë në 
raste sporadike. Ndryshe nga Shqipëria, 
shumica e vendeve të rajonit e konsidero-
jnë dërgimin e mesazheve në parlament 
si një detyrim e jo thjesht kompetencë 
kushtetuese.

Për shembull, në modelin e Kosovës, 
Presidenti është i detyruar të dërgojë me-
sazh në Kuvend të paktën një herë në vit. 
Në ushtrimin e funksionit të tij komuni-
kues me parlamentin, ashtu si në Kosovë 
edhe në Maqedoni, Presidenti është i 
detyruar t’i drejtojë mesazh parlamentit 
të paktën një herë në vit. Risi tjetër është 
kompetenca kushtetuese e parlamentit 
për t’i kërkuar presidentit opinione46 që 
lidhen me sferën e kompetencave të tij. Në 
Bullgari (neni 102), mesazhet përfshihen 
në të drejtën dhe detyrimet presidenciale 
dhe janë mesazhe drejtuar kombit dhe 
Parlamentit.47 E veçantë është edhe tradita 
rumune, sipas të cilës Presidenti rumun 
mund t’i adresojë mesazhe Parlamentit 
dhe në raste të tilla është e detyrueshme 
mbledhja e përbashkët e të dhomave të 
Parlamentit. Kjo është praktikë e vendeve 
me dy dhoma, si për shembull në ShBA. 

Modeli slloven ka gjithashtu një dispozitë 
të veçantë kushtetuese, sipas së cilës, kur 
Parlamenti i kërkon Presidentit opin-
ion për një çështje të caktuar, ai është i 
detyruar të shprehet.48

Së fundi, vlen të analizohet edhe e 
drejta presidenciale për nisma ligjvënëse 
dhe ndryshime kushtetuese. Me përjash-
tim të Presidentit të Shqipërisë, shumica 
e presidentëve të tjerë kanë kompetencë 
dhe të drejtë të propozojnë ndryshime 
në Kushtetutë. Në Kosovë, një vend me 
demokraci të re dhe ku Presidenti zgjidhet 
nga Kuvendi, Kushtetuta i ka njohur të 
drejtën Presidentit të propozojë ndry-
shime në Kushtetutë.49 E njëjta kompe-
tencë vlen edhe për Malin e Zi, Kroacinë 
dhe Maqedoninë. Në Slloveni, Presidenti 
mund të nxjerrë dekrete me fuqi ligjore 
me propozim të qeverisë dhe vetëm nëse 
Parlamenti nuk është i mbledhur.50 Në 
Rumani, Presidenti nxjerr dekrete51 që 
publikohet në Gazetën Zyrtare. Në rast 
se nuk publikohen, atëherë dekreti nuk 
ekziston. Edhe në Kroaci, Presidenti ka 
të drejtën e nxjerrjes së akteve ligjore me 
dekret në gjendje të jashtëzakonshme, të 
veçantë dhe kur Parlamenti nuk është i 
mbledhur.52 Si edhe në vende të tjera, çdo 
dekret duhet të konfirmohet në parlament 
në rastin më të parë.

Kompetencat e Presidentit ndaj qe-
verisë

Emërimi i kryeministrit dhe e qe-
verisë është një kompetencë tradicionale 
presidenciale. Çështje thelbësore në këtë 
rast është forma e ushtrimit të kësaj kom-

45 Aty, neni 92.
46 Kushtetuta e Maqedonisë, neni 85/2.
47 Kushtetuta e Bullgarisë, neni 98.
48 Kushtetuta e Sllovenisë, neni 107.
49 Kushtetuta e Kosovës, neni 84/6.
50 Kushtetuta e Sllovenisë, neni 108.
51 Kushtetuta e Rumanisë, neni 100.
52 Kushtetuta e Kroacisë, neni 192.
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petence si një kompetencë formale dhe e 
kushtëzuar nga partia / koalicioni që ka 
shumicën në Parlament apo si preferencë 
e zgjedhjeje e Presidentit për një emër 
dhe shumicë të mundshme në Parlament. 
Ekzistojnë disa përcaktime kushtetuese 
në vendet e krahasuara, në të cilat kjo 
kompetencë përcaktohet shprehimisht ose 
krijon hapësirë interpretimi.

Tipik është rasti malazez. Në Malin 
e Zi, Presidenti propozon kandidatin për 
kryeministër pas konsultimeve me për-
faqësues të partive politike të përfaqësuara 
në Parlament, me kryetarin dhe gjyqtarët 
e Gjykatës Kushtetuese, si dhe grupet 
që mbrojnë të drejtat e njeriut. Edhe në 
Slloveni ekziston elementi kushtetues i 
konsultimit kur në Kushtetutë përcaktohet 
se “pas konsultimeve me krerët e grupeve 
parlamentare, Presidenti i Republikës i 
propozon parlamentit një kandidat për 
President të Qeverisë”. Presidenti serb 
gjithashtu nuk ka detyrim kushtetues të 
propozojë për kryeministër kandidatin e 
ardhur nga partia më e madhe politike. 
Kushtetuta i jep të drejtën të propozojë një 
kandidat për kryeministër, por nënkupto-
het që Presidenti zgjedh një kandidat që ka 
me vet shumicën parlamentare. Në Serbi, 
kandidati për kryeministër i propozohet 
Parlamentit nga Presidenti, pasi ai “merr 
parasysh mendimet e përfaqësuesve të 
listave të zgjedhjeve”.

Konsultimet përmenden edhe në 
Kushtetutën bullgare, por me ndryshimin 
se pas konsultimeve me grupet parlamen-
tare, Presidenti emëron kryeministrin nga 
partia politike që ka numrin më të madh 
të vendeve në Parlament. Në Kroaci, 
Presidenti emëron dhe shkarkon kryemi-
nistrin dhe me propozim të kryeministrit 
emëron kabinetin qeveritar. Mbi bazën 
e propozimeve të kryeministrit bëhen 
edhe emërim/shkarkimet e ministrave. 
Në Rumani, Presidenti emëron një kry-
eministër mbi bazën e votës së besimit 
në Parlament, pas konsultimit të tij me 

partinë që ka shumicën e votave në Parla-
ment ose nëse shumica nuk ekziston - me 
palët e përfaqësuara në Parlament. Edhe 
Kushtetuta e Maqedonisë i jep Presidentit 
të drejtën të emërojë një mandator për 
formimin e qeverisë, proces që duhet të 
ndodhë brenda 10 ditëve pas mbledhjes 
përuruese të Parlamentit, dhe që kërkon që 
mandatori të jetë kandidat i partisë/partive 
që kanë shumicën në Parlament. Rastet e 
tjera rajonale janë edhe më formale. Sipas 
kushtetutës së Kosovës, Presidenti “cakton 
mandatarin për formimin e Qeverisë, pas 
propozimit të partisë politike ose ko-
alicionit që përbën shumicën e Kuvendit”. 
Kushtetuta e Shqipërisë është specifike, 
kur thekson se Presidenti emëron kry-
eministrin me propozim të partisë ose 
koalicionit të partive që kanë shumicën e 
vendeve në Kuvend.

Një aspekt tjetër i marrëdhënieve 
midis Presidentit dhe qeverisë është ra-
porti i tyre i bashkëpunimit në qeverisjen 
e vendit. Në shumicën e dokumenteve 
kushtetuese nuk ka nene specifike që 
detyrojnë ose rregullojnë bashkëpunimin, 
sepse këtë e marrin si të mirëqenë, ku se-
cili institucion vepron brenda hapësirave 
dhe përgjegjësive kushtetuese. Gjithsesi, 
ka kushtetuta që bëjnë përjashtime. Për 
shembull, modeli kroat është i vetmi në 
të cilin, sipas kushtetutës, qeveria përgjig-
jet përpara Presidentit dhe Parlamentit. 
Modeli rumun shkon edhe më tej duke 
sanksionuar kompetencën e konsultimit. 
Sipas Kushtetutës rumune, Presidenti 
mund të konsultohet me qeverinë në lidhje 
me çështje jashtëzakonisht të rëndësishme, 
por ekziston gjithashtu një nen sipas të 
cilit Presidenti nuk mund ta shkarkojë 
kryeministrin. Presidenti rumun mund të 
marrë pjesë në mbledhjet e qeverisë për të 
debatuar për çështje me interes kombëtar 
në lidhje me politikën e jashtme dhe të 
mbrojtjes së vendit dhe në këtë rast ai 
është drejtues i mbledhjes.

Pothuajse të njëjtën formulë e gjejmë 
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edhe në Kroaci. Aty Presidenti mund të 
thërrasë një sesion të Qeverisë së Re-
publikës së Kroacisë dhe të ndikojë në 
vendosjen e rendit të ditës të një çështjeje 
që ai vlerëson se duhet të merret para-
sysh. Kur ai merr pjesë në mbledhjet e 
qeverisë, natyrshëm është edhe drejtues i 
mbledhjes. Kushtetuta kroate gjithashtu 
përcakton53 se qeveria përgjigjet përpara 
Presidentit dhe Parlamentit. Nene të posa-
çme përmban edhe kushtetuta e Kosovës, 
që e detyron kryeministrin të këshillohet 
me Presidentin për çështjet e inteligjencës 
dhe politikën e jashtme të vendit.54

Në modelet kushtetuese të vendeve 
që po analizojmë, emërimi dhe shkarkimi 
i ministrave ndahet si kompetencë midis 
Presidentit – Qeverisë – Kuvendit (Shq-
ipëri), midis Parlamentit dhe kryeministrit 
(Maqedoni e Kosovë) ose forma të tjera 
ndërveprimi. Për shembull, në Maqedoni 
kryeministri mund të emërojë e të shkar-
kojë ministra pa përfshirjen e Presidentit, 
por vetëm me votim parlamentar në 
seancën më të parë. Nëse ai propozon 
ndryshimin e 1/3 e ministrave, atëherë 
nisin procedurat për zgjedhjen e qeverisë 
së re.55 Në Kosovë, emërimi dhe shkarkimi 
i ministrave gjatë aktivitetit të tyre bëhet 
pa pjesëmarrjen e Kuvendit vetëm kur të 
emëruarit vijnë nga jashtë Kuvendit dhe 
u përkasin grupeve të ndryshme etnike.

Në Rumani dhe në Shqipëri, min-
istrat duhet të bëjnë betimin përpara 
Presidentit përpara se të marrin detyrën. 
Madje procedura në Shqipëri është edhe 
më e gjatë: kryeministri propozon emëri-
min e një ministri, propozimi dekretohet 
nga Presidentin, më pas dekreti votohet 
në Kuvend dhe pas betimit para Presi-
dentit, ministri merr detyrën. Kur njëra 
prej këtyre hallkave nuk vepron në kohë, 

procedura mund të zgjatet ose të bllokohet 
për një kohë të gjatë, siç ndodhi me postet 
vakante ministrore më 2004, 2007 dhe 
2011. Në rastin shqiptar, për shembull, 
nuk specifikohen afate për betimin dhe 
nuk është përcaktuar se çfarë mund të 
ndodhë nëse edhe pas zgjedhjes vonohet 
ceremonia e betimit të ministrit.

Debat tjetër kushtetues përbën rasti 
kur kandidati i propozuar për kryeministër 
nuk miratohet në parlament. Për shem-
bull, në rastin slloven,56 kur kandidati nuk 
merr shumicën e nevojshme të votave, 
Presidenti, pas konsultimeve dhe brenda 
14 ditësh, propozon një kandidat të ri 
ose të njëjtin kandidat përsëri. Propozime 
mund të bëjnë edhe deputetët dhe të 
gjithë kandidatët votohen duke nisur me 
kandidatin e propozuar nga Presidenti. 
Kur asnjë kandidat nuk fiton votimin e 
nevojshëm, atëherë Presidenti shpërndan 
Parlamentin dhe vendi kalon në zgjedhje 
të reja.

Në rastin shqiptar, kur kryeministri 
i emëruar nuk miratohet nga Kuvendi, 
Presidenti emëron një kryeministër të ri 
brenda 10 ditëve. Në qoftë se edhe kry-
eministri i emëruar rishtas nuk miratohet 
nga Kuvendi, brenda 10 ditëve Kuvendi 
zgjedh një kryeministër tjetër. Në këtë 
rast, Presidenti emëron kryeministrin 
e ri. Kur Kuvendi nuk arrin të zgjedhë 
kryeministrin e ri, Presidenti shpërndan 
Kuvendin. Në Bullgari, kryeministri i 
emëruar duhet të krijojë një qeveri brenda 
7 ditëve. Kur kalon afati, kryeministri 
duhet propozuar nga grupi i dytë më i 
madh parlamentar. Pas tij e ka radhën 
kandidati i propozuar nga partitë e vogla 
politike, por nëse tri etapat nuk ofrojnë 
zgjidhje, Presidenti emëron një qeveri të 
përkohshme dhe shpërndan Parlamentin. 

53 Kushtetuta e Kroacisë, neni 112.
54 Kushtetuta e Kosovës, neni 94/7 dhe 94/9.
55 Kushtetuta e Maqedonisë, neni 94.
56 Kushtetuta e Sllovenisë, neni 111.
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Kufizimi i vetëm është pamundësia e 
Presidentit për të shpërndarë Parlamentin 
gjatë tre muajve të fundit të mandatit të 
tij në detyrë.57

Kroacia ka një sistem qeverisës sipas 
të cilit mund të ketë mocion mosbesimi 
për qeverinë ose për ministra të veçantë. 
Në rastin e parë zgjidhja vjen në varësi 
nga rezultatet e mocionit, kurse në ras-
tin e dytë kryeministri mund t’i propo-
zojë Presidentit ndryshimin e ministrit të 
shkarkuar ose mund të japë dorëheqjen. 
Në Serbi gjithashtu aplikohen mocione 
kundër qeverisë, por edhe kundër një min-
istri të veçantë. Nëse ministri bie, atëherë 
Presidenti nis procedurën për zgjedhjen 
e ministrit të ri, me propozim të kryemi-
nistrit. Rast specifik është ai rumun, ku 
kryeministri mund ta lidhë votëbesimin 
e tij me një ligj në Parlament dhe nëse 
ligji bie, atëherë konsiderohet se mocioni 
i mosbesimit ndaj qeverisë ka rënë.

Kompetencat në raport me pushtetin 
gjyqësor

Raportet me gjyqësorin janë tradicio-
nalisht raporte të përhershme të kryetarit 
të shtetit në çdo formë regjimi. Në varësi 
nga sistemet e ndryshme qeverisëse janë 
përcaktuar edhe kompetencat e kreut të 
shtetit me gjyqësorin. Në modelin par-
lamentar këto kompetenca mund të jenë 
të grupuara në dy kategori: kompetenca 
të vetme presidenciale ose kompetenca të 
ndara me institucionet e tjera, kryesisht 
parlamenti. Brenda këtyre dy kategorive 
ekzistojnë edhe modele të ndryshme 
të përmbajtjes së kompetencës, si p.sh. 
kompetenca inicuese (propozuese) ose 
përmbaruese (zgjedhore).

Në traditën juridike shqiptare, si në 

shumicën e vendeve të rajonit të Europës 
Juglindore, emërimet e gjyqtarëve të nive-
leve të para dhe të dyta kanë qenë kryesisht 
kompetenca të pandryshuara të kryetarit 
të shtetit. Aktualisht, bazuar në modelin 
kushtetues të vitit 1998, Presidenti ka tri 
kompetenca thelbësore në raport me gjy-
qësorin. E para, Presidenti është kryetar 
i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, organi 
më i lartë rregullator në gjyqësor. E dyta, 
Presidenti bën emërimin e anëtarëve të 
Gjykatës së Lartë dhe Kushtetuese, duke 
e ndarë këtë kompetencë me Kuvendin. E 
treta, Presidenti bën dekretimin e emërim-
it për të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët, 
mbi bazën e propozimeve apo vendimeve 
sugjeruese të organeve të veçanta gjyqë-
sore apo të Prokurorisë.

Konkretisht, sipas Kushtetutës shqip-
tare,58 Presidenti, me pëlqimin e Kuvendit, 
emëron anëtarët dhe kryetarin e Gjykatës 
Kushtetuese dhe të Gjykatës së Lartë. Me 
propozim të KLD-së, Presidenti emëron 
gjyqtarët e tjerë. Ai është kryetar i KLD-së 
dhe nga ky angazhim ka të drejtë t’i propo-
zojë KLD-së zgjedhjen e një anëtari të tij si 
zëvendëskryetar i KLD-së.59 Me pëlqimin 
e Kuvendit, Presidenti emëron Prokurorin 
e Përgjithshëm dhe me propozim të Ku-
vendit ai e shkarkon kryeprokurorin.60 Me 
propozim të Prokurorit të Përgjithshëm, 
Presidenti emëron dhe shkarkon proku-
rorët e tjerë. Debati kushtetues është vija 
ndarëse midis së drejtës së Presidentit për 
të propozuar dhe të drejtës së Kuvendit 
për të dhënë pëlqimin. Në praktikën 
shqiptare shpesh ka ndodhur që Kuvendi 
ka rrëzuar kandidatët e propozuar nga 
Presidenti, një e drejtë që, nëse përdoret 
për qëllime politike, siç ka ndodhur në 
vitet 2004, 2006 dhe 2011, mund të sjellë 
pasoja në vetë strukturën gjyqësore dhe në 

57 Kushtetuta e Bullgarisë, neni 99.
58 Kushtetuta e Shqipërisë, neni 125, 136.
59 Kushtetuta e Shqipërisë, neni 147.
60 Kushtetuta e Shqipërisë, neni 149. 
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procesin kushtetues të emërimit. E njëjta 
logjikë vlen edhe për rastin e Prokurorit 
të Përgjithshëm. Nga tre kryeprokurorët 
e emëruar nga Presidenti dhe të miratuar 
në Kuvend që nga viti 1998, dy janë 
shkarkuar nga Presidenti me propozim 
të Kuvendit.

Në Kosovë, raportet President – 
gjyqësor janë të ndryshme nga modeli 
kushtetues në Shqipëri. Sipas Kushtetutës 
së Kosovës, Presidenti bën emërimin e 
anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese pas 
propozimit të ardhur nga Kuvendi; pra, 
e kundërta e modelit të Shqipërisë. Presi-
denti në Kosovë gjithashtu emëron dhe 
shkarkon kryetarin e Gjykatës Supreme, 
si dhe gjyqtarët, bazuar në propozimin 
e ardhur nga Këshilli Gjyqësor. Ndryshe 
nga modeli në Shqipëri, me propozim të 
Këshillit Prokurorial, Presidenti kosovar 
emëron dhe shkarkon kryeprokurorin e 
shtetit, si dhe prokurorët e niveleve të tjera.

Në Maqedoni, modeli ndryshon nga 
dy rastet e mësipërme. Aty gjyqtarët e 
Gjykatës Kushtetuese dhe të Gjykatës së 
Lartë zgjidhen kryesisht nga Parlamenti 
me shumicën e votave të anëtarëve të 
tij.61 Presidenti ka kompetencë vetëm 
propozimin e dy gjyqtarëve të Gjykatës 
Kushtetuese si dhe dy anëtarëve të Këshil-
lit Gjyqësor Republikan.62 Presidenti 
nuk ka rol në zgjedhjen ose shkarkimin 
e Prokurorit të shtetit, kompetencë që i 
është lënë Parlamentit. Edhe kryetari i 
Gjykatës Kushtetuese, ndryshe nga Shq-
ipëria, zgjidhet nga vetë anëtarët, me man-
date 3-vjeçar dhe të drejtë rizgjedhjeje.

Në Slloveni ofrohet një model ndry-
she nga tri vendet e mësipërme. Sipas 
Kushtetutës,63 organi administrues gjy-
qësor, Këshilli Gjyqësor, përbëhet nga 

njëmbëdhjetë anëtarë. Kuvendi Kombëtar 
zgjedh pesë anëtarë me propozimin e 
Presidentit të Republikës, nga radhët e 
profesorëve të universitetit të ligjit dhe 
avokatët, ndërsa gjyqtarët zgjedhin gjashtë 
anëtarë nga radhët e tyre. Në emërimet 
për në Gjykatën Kushtetuese zbatohet 
modeli shqiptar, sipas të cilit propozimi 
vjen nga Presidenti dhe zgjedhja përfun-
dimtare bëhet në Parlament. Por ndryshe 
nga Shqipëria, kryetari i Gjykatës zgjidhet 
nga vetë gjyqtarët dhe jo nga Presidenti 
apo Parlamenti.

Shumë më e komplikuar është proce-
dura e emërimit në nivelet e larta gjyqë-
sore në Serbi. Sipas Kushtetutës serbe,64 
gjykata përbëhet nga 15 gjyqtarë me 
mandat 9-vjeçar, nga të cilët 5 emërohen 
nga Parlamenti, 5 nga Presidenti dhe 5 
nga Gjykata Supreme. Parlamenti zgjedh 
në listën e 10 kandidatëve të propozuar 
nga Presidenti; vetë Presidenti zgjedh në 
listën e 10 kandidatëve të propozuar nga 
parlamenti; ndërsa Gjykata e Lartë zgjedh 
midis 10 emrave të propozuar nga Këshilli 
i Lartë Gjyqësor dhe Prokuroria e shtetit. 
Ashtu si në Slloveni e Maqedoni, kryetari 
zgjidhet nga vetë anëtarët e Gjykatës. 
Edhe prokurori publik në Serbi zgjidhet 
nga Parlamenti mbi bazën e propozimit 
të qeverisë, model që aplikohet edhe në 
Maqedoni.

Në Kroaci të gjitha emërimet e 
gjyqtarëve bëhen nga Këshilli Shtetëror 
Gjyqësor, kurse kryetari i Gjykatës Su-
preme zgjidhet nga Parlamenti mbi 
bazën e propozimit të qeverisë. Gjykata 
Kushtetuese zgjidhet nga Parlamenti pas 
propozimeve të dhomës së dytë të Par-
lamentit; po ashtu edhe kryeprokurori 
zgjidhet nga Parlamenti.65 Në Malin e Zi, 

61 Kushtetuta e Maqedonisë, neni 149.
62 Kushtetuta e Maqedonisë, neni 84.
63 Kushtetuta e Sllovenisë, neni 139.
64 Kushtetuta e Serbisë, neni 72.
65 Kushtetuta e Kroacisë, neni 121.
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kryetari i Gjykatës Supreme emërohet dhe 
shkarkohet nga Parlamenti mbi bazën e 
propozimit të përbashkët të Presidentit 
dhe kryeministrit.66 Presidenti nuk është 
kryetar i Këshillit Juridik, por ai ka të 
drejtë të emërojë ose të shkarkojë dy nga 
nëntë anëtarët e këtij organi.

Në Bullgari, Këshilli i Lartë Gjyqë-
sor bën promovimin apo transferimin e 
gjyqtarëve, prokurorëve dhe hetuesve, 
organ që nuk ka lidhje varësie ose dre-
jtimi me institucionin e Presidentit.67 
Presidenti ka të drejtë të emërojë dhe të 
shkarkojë kryetarët e Gjykatës së Lartë apo 
Gjykatës Kushtetuese, si dhe Prokurorin e 
Përgjithshëm, me mandat 7 vjeçar dhe të 
drejtë rikandidimi. Ata shkarkohen po nga 
Presidenti me propozimin e ¼ së depu-
tetëve dhe pas votimit të tyre me 2/3. Kur 
propozimi përsëritet edhe pas refuzimit të 
parë të Presidentit, atëherë ky i fundit nuk 
ka më të drejtë ta refuzojë.

Në Rumani përcaktohet emërimi i 
gjyqtarëve në dy nivele nga Presidenti, i 
cili kryeson mbledhjet e Këshillit të Lartë 
të Magjistraturës pa qenë kryetar i tij. Gjy-
qtarët e Gjykatës Kushtetuese emërohen 3 
nga Senati, 3 nga Dhoma e Përfaqësuesve 
dhe 3 nga Presidenti.68 Edhe ky model 
dallon shumë nga modelet e vendeve të 
tjera rajonale. Prokurori i Përgjithshëm në 
Rumani emërohet nga Presidenti, mbi ba-
zën e propozimit të ardhur nga Ministria 
e Drejtësisë dhe Këshilli i Lartë i Magjis-
traturës. Ndryshe nga Shqipëria, kryetari 
i Gjykatës Financiare (Kontrolli i Lartë 
i Shtetit në rastin shqiptar) në Rumani 
emërohet dhe shkarkohet nga Parlamenti.

Konkluzione

Studimi i paraqitur si analizë kra-
hasuese për kompetencat dhe rolin e 

institucionit të Presidentit në tetë shtetet 
e Europës Juglindore (Kosovë, Shqipëri, 
Maqedoni, Kroaci, Slloveni, Serbi, Ru-
mani dhe Bullgari) nxjerr në pah tiparet 
e përbashkëta dhe dallimet midis mod-
elit presidencial në secilin vend. Studimi 
tregon se institucioni i Presidentit është 
përafruar në shumicën e vendeve si një 
institucion tipik për sistemet parlamen-
tare, ku kreu i shtetit nuk ushtron direkt 
funksione ekzekutive. Përjashtimet janë 
minimale. 

Studimi tregon gjithashtu se forma 
e zgjedhjes së Presidentit ka evoluar nga 
format mikse në zgjedhje direkte nga 
qytetarët (në 7 nga 8 shtetet e analizuara), 
megjithëse zgjedhja direkte nuk është 
shoqëruar edhe me zgjerim të kompe-
tencave kushtetuese. Zgjedhja direkte 
vetëm sa e ka forcuar institucionin dhe 
mbështetjen e tij publike, ka krijuar një 
instrument kushtetues mbi palët, që luan 
rolin e negociatorit në çdo krizë politike 
dhe, për shkak të mandatit 5-vjeçar, 
tejkalon çdo mandat tjetër kushtetues të 
parlamentit ose të qeverisë.

Studimi, i përgatitur për lexuesin 
shqiptar, nxjerr në pah dallimet e mëdha 
midis modelit presidencial shqiptar dhe 
atij të vendeve të tjera. Ndonëse Presi-
denti shqiptar ka një sërë kompetencash 
shtesë, sidomos në gjyqësor, ato ndahen 
me institucionin e Kuvendit dhe krijo-
jnë dualizëm jofunksional në rastet e 
mosmarrëveshjeve politike midis institu-
cioneve. Nga ana tjetër, modeli shqiptar 
presidencial është më i dobët për shkak të 
mbështetjes së kufizuar publike dhe dety-
rimit për zgjedhje vetëm nga Kuvendi. 
Ndryshimet kushtetuese të vitit 2008 e 
dobësuan edhe më shumë institucionin 
e Presidentit, duke krijuar modelin presi-
dencial më pak të vonuar dhe përfaqësues 

66 Kushtetuta e Malit të Zi, neni 124.
67 Kushtetuta e Bullgarisë, neni 129.
68 Kushtetuta e Rumanisë, neni 125.
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në të gjithë rajonin. Studimi ndihmon për 
të theksuar edhe nevojën e hartimit të një 
ligji organik për institucionin e Presidentit 
dhe për sqarimin e disa prej kompetencave 

presidenciale, në rastin kur ato krijojnë 
gjendje evazive, që përdoren për bllokim 
ose reagim negativ nga pushteti ekzekutiv 
dhe ai legjislativ.

Dispozitat Kryesore Kushtetuese, Tiranë, Gazeta 
Zyrtare 4, 1991.

Kushtetuta e Shqipërisë, 1998 (http://www.
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SHKOLLAT E SHEKULLIT XXI; FAKTORË 

QË NDIKOJNË NË FORMATIMIN 

E POLITIKAVE ARSIMORE

Valbona Nathanaili - Albanian University
E-mail: ufopress@yahoo.com; 

Ndryshimet në ekonomi, zhvillimet 
teknologjike dhe intensifikimi i 
lëvizjeve urbane po e rrisin për-

ditë e më shumë trysninë e publikut për 
shkolla sa më cilësore, pasqyruar në debate 
të shumta apo materializuar në modele të 
reja shkollimi. Nga ana tjetër, dimensioni 
njerëzor i arsimit e komplikon procesin 
e përshtatjes apo të pasqyrimit të këtyre 
ndryshimeve, zhvillimeve dhe lëvizjeve, pasi 
shkollat janë institucione komplekse, shpesh 
me inerci shumë të madhe. Vizioni ynë 
është se shkollimi i mirë duhet të ndikojë 
pozitivisht në modernizimin dhe zhvillimin 
e shoqërisë, në reduktimin e papunësisë, 
në rritjen e të ardhurave personale të indi-

vidit, në zgjerimin e lirive reale që gëzojnë 
njerëzit, në krijimin e një bote më të sigurt, 
më të shëndetshme e më të begatë.70

Nëpërmjet arsimimit, të mësuarit dhe 
formimit profesional, njerëzit, me kalimin 
e kohës, mund të bëhen shumë më tepër 
produktivë, çka kontribuon në një masë të 
madhe në procesin e zgjerimit ekonomik.71

Shpresa jonë është që shkollat do 
të mund t’u shërbejnë synimeve të tilla. 
Mundësitë dhe perspektivat tona varen përfun-
dimisht nga institucionet që kemi dhe mënyra 
si funksionojnë.72 Arsimimi është procesi 
i përvetësimit të atyre normave morale e 
sociale që i kemi vlerësuar si të drejta, të 
atyre koncepteve që i kemi gjykuar si të 

“Politikat shtetërore”, lokale apo kombëtare, luajnë një rol shumë të rëndësishëm 
në formësimin e asaj që ndodh çdo ditë në shkolla e kolegje apo në përvojat që 

përjetojnë të gjithë ata që punojnë e studiojnë në këto institucione.69
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69 Bell L. & Stevenson H., 2006. “Education policy: process, themes and impact”, Routledge: Oxon, f. 8. 
70 Konferenca Botërore “Arsim për të gjithë”, Jomtien Tailandë, 1990. (cituar: Nathanaili V., 2011. 

“Reforma dhe legjislacioni në sistemin arsimor parauniversitar”. Tiranë: Albanian University Press, f. 36.  
71 Sen A., 2011, “Zhvillimi si liri”. Tiranë, Albanian University Press, f. 325.
72 Ibid, f. 157.
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nevojshme dhe të atyre aftësive që fëmijët 
tanë duhet të jenë në gjendje t’i përdorin. 
Kuptohet, jo të gjithë biem dakord për 
masën e mënyrën e përvetësimit, për meto-
dat e përdoruara apo numrin e viteve të 
shkollimit që kërkojnë. Për më tepër, jo të 
gjithë jemi të qartë se në ç’mënyrë shkollat 
do të mund t’u përgjigjen realisht kërke-
save tona, por për dy gjëra të gjithë biem 
dakord: shkollat duhet të ofrojnë shanse të 
barabarta për të gjithë dhe të jenë cilësore. 
Vetëm në këtë gjykim të integruar do të 
mund ta shqyrtojmë dhe ta vlerësojmë drejt 
institucionin e shkollës.

Shanse të barabarta dhe cilësi

“Shanset e barabarta” lidhen me faktin 
se në demokraci të gjithë qytetarët duhet 
të jenë në gjendje të përfitojnë nga mundësitë 
për arsim, krijuar në funksion të plotësimit të 
nevojave themelore për të nxënë,73 për t’u bërë 
qytetarë aktivë dhe të ndërgjegjshëm, duke 
nënvizuar këtu faktin se barazi nuk do të 
thotë që të gjithë fëmijët duhet të mësojnë 
saktësisht të njëjtat gjëra dhe në të njëjtën 
mënyrë. Barazi do të thotë që diferencat 
në interesa dhe në synimet e shkollimit të 
pasqyrohen në diferenca në dije dhe aftësi, 
jo si burim pabarazish, por si synim për 
gjithëpërfshirje. Nga ana tjetër, cilësia në 
arsim është angazhim, nëpërmjet të cilit 
fëmijët arrijnë të përvetësojnë shprehitë 
kryesore në të shkruar e në të folur dhe 
të formojnë bazat e një të menduari kritik 
dhe krijues; është synim për ta shtrirë të 
mësuarin përgjatë gjithë jetës.

Për këto na duhen politikëbërës 

mendjehapur, të gatshëm të rishqyrtojnë 
organizimin dhe programet e reja të shkol-
lave, që u adresohen nevojave të nxënësve që 
vijnë nga familje me origjina të ndryshme, 
kryesisht ato në nevojë apo të nxënësve me 
aftësi të kufizuara dhe atyre me probleme me 
mësimnxënien,74 na duhen kushte të reja 
nxënieje, si dhe rikonceptim i vetë procesit 
të nxënies, duke e kuptuar më shumë se 
veprimtaria e përftimit të disa dijeve, duke 
e çuar përtej perceptimit të shumatores së 
disa aftësive dhe duke e vlerësuar në sisteme 
koordinatash që nuk kanë vetëm boshtin e 
standardeve.

Formatimi i politikave arsimore

Pyetjes se sa shkollim duhet të kenë 
fëmijët dhe cilat duhet të jenë drejtimet 
kryesore të tij, mund t’i japësh përgjigje 
nga më të ndryshmet, në varësi të kriterit 
të analizës. Nëse gjykojmë në termat e 
vendimmarrjes, përgjigjja është se fil-
limisht kanë qenë çështje familjare: 
prindërit kishin ekskluzivitetin e zgjedhjes 
jo vetëm të llojit të arsimit për fëmijën e 
tyre, por edhe të viteve të shkollimit. Me 
zhvillimin e shoqërisë, sisteme të ndry-
shme e kaluan arsimin ose nën drejtimin 
e fesë, ose të shtetit, duke vendosur, për 
më tepër, një parakusht të rëndësishëm 
që lidhej me ndjekjen e detyruar të disa 
viteve të caktuara shkollimi, pa pyetur më 
për vullnetin a dëshirën e prindërve.75 Por, 
pavarësisht autoritetit drejtues në krye të 
arsimit, në pjesën më të madhe të vendeve 
apo në shumicën e kohës, arsimi është parë 
si një instrument për instalim pushteti dhe 

73 Konferenca Botërore “Arsim për të gjithë”, Jomtien Tailandë, 1990. (cituar: Nathanaili V., 2011. 
“Reforma dhe legjislacioni në sistemin arsimor parauniversitar”. Tiranë: Albanian University Press, f. 37.  

74 Elmore R., 2011. “Reforma shkollore nga brenda jashtë. Politika, praktika dhe performanca”, Tiranë: 
Albanian University Press, f. 29. 

75 Shënim (Nathanaili V.): Ndonëse është jashtë analizës së këtij artikulli, duhet pasur në vëmendje roli i 
prindit në shumë aspekte të tjera të vendimmarrjes që lidhen me arsimimin e fëmijës së tij. Sipas Konventës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Protokolli nr.1, neni 2, “Shteti, në ushtrimin e funksioneve që merr përsipër 
në fushën e edukimit dhe të arsimit, respekton të drejtën e prindërve për të siguruar këtë edukim dhe arsim 
në përputhje me bindjet e tyre fetare dhe filozofike”. 
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forcim autoriteti. Pak vende mund të tho-
në se politikat arsimore i kanë pasur ose 
i kanë të pandikuara nga ideologjitë apo 
propagandat e kohës. Hartimi dhe zbatimi 
i politikave arsimore është problem i të 
gjithëve, në radhë të parë i atyre që janë 
të lidhur direkt me të. Agjencia njerëzore 
luan një rol shumë të rëndësishëm.

Të gjithë ata që punojnë shkolla 
dhe kolegje, që përballen me zbatimin e 
këtyre politikave, duhet të ndërgjegjëso-
hen për kontekstin e tyre politik, të jenë 
të kujdesshëm në kuptimin e mesazhit, 
interpretimin dhe zbatimin e tij: çfarë 
duan të thonë, çfarë kërkojnë të arrijnë 
dhe çfarë pasojash sjellin. Në vend që të 
qëndrojnë pasivë, duhet të përfshihen në 
formësimin e politikave kombëtare që në 
fazat fillestare, ndoshta nëpërmjet pjesë-
marrjes në grupe interesi, në shoqatat e 
profesionistëve apo forume të ndryshme.76

Në ditët tona, faktorët kryesorë që 
ndikojnë në formatimin e politikave arsi-
more në fushën e arsimit janë të shumtë. 
Ata mund të shtrihen që nga kushtet 
lokale “të tregut”, deri në ndikimin që 
ka ekonomia globale.77 Në këtë artikull, 
këta faktorë janë ndarë në disa kategori. 
Nga ana tjetër, duhet pasur në vëmendje 
se analizohen vetëm në rolin që luajnë 
në formatimin e politikave si produkte, 
si rezultate, pa u interesuar pse janë këto 
politika apo kush janë aktorët që i hartuan.

1. Ekonomikë
Ndryshimi i sistemit, e thënë ndryshe, 

ndryshimi i formës së shpërndarjes së të 
mirave materiale dhe shërbimeve, është 
shoqëruar gjithmonë me ndryshimet 
përkatëse në vlera e dije, si dhe në kërkesa 
për identifikimin e legjitimitetit të tyre. 
Ristrukturimi i ekonomisë bën apel për 

krijimin e një sistemi arsimor shumë më 
tepër përgjegjës ndaj nevojave të tregut 
të punës, nëpërmjet ndryshimeve thelbë-
sore në atë që mësohet dhe si mësohet. 
Në periudha të ndryshme zhvillimi, na 
është dashur herë pas here të rishikojmë 
apo të korrektojmë sistemin tonë arsimor. 
Një shembull i thjeshtë është ndryshimi 
në strukturën institucionale të shkollave. 
Elmore (2011, botimi shqip) mbështet 
mendimin se ndryshimet në arsim duhen 
parë nga pikëpamja institucionale.

Kështu, në periudhën pas Luftës së 
Dytë Botërore lindi nevoja për shkolla 
profesionale, si një mekanizëm që do t’i 
afronte shkollat më shumë me ekonominë 
si dhe do të siguronte një kurrikul më 
të përshtatshëm për një kontingjent të 
caktuar nxënësish; disa vite më vonë, në 
vitet 1950, lindi nevoja për kopshte për 
fëmijë, duke kontribuar në këtë mënyrë në 
zgjatjen e periudhës së kohës që fëmijët 
kalonin në shkollë dhe duke i gërshetuar 
marrëdhëniet shkollë-familje në nivele 
shumë të rëndësishme.78

2. Teknologjikë 
Edhe ndryshimet teknologjike kërkoj-

në rishikimin e politikave arsimore dhe, 
në veçanti, të përparësive të ndryshme 
vendosur në kurrikul apo të stileve peda-
gogjike të të mësuarit. Dalja e teknologjive 
të reja ka ndryshuar modelet tona të stilit 
të përditshëm të jetesës, ka ristrukturuar 
në mënyrë pothuaj të pabesueshme pu-
nën dhe zakonet tona të përditshme, 
ka ristrukturuar klasën dhe mjedisin ku 
mësohet: dërrasat e zeza po zëvendësohen 
nga videoprojektorët, detyrat e shtëpisë 
shpesh dërgohen online dhe vetë notat, 
vlerësimet dhe frekuentimet e nxënësve 
mund të shihen nga prindërit në web. 

76 Bell L. & Stevenson H., 2006. “Education policy: process, themes and impact”, Routledge: Oxon, f. 8.
77 Ibid, f 7.
78 Elmore R., 2011. “Reforma shkollore nga brenda jashtë. Politika, praktika dhe performanca”, Tiranë: 

Albanian University Press, f. 28 - 29.
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Shqetësimet e nxënësve tani bëhen objekt 
i një mase të pafund njerëzish – mjafton 
një postim në një faqe sociale dhe nuk ka 
më të fshehta apo probleme lokale. Për 
të qenë i suksesshëm, më shumë se nota 
të mira në shkencat e sakta, të duhet të 
njohësh e zotërosh teknologjinë e duhur. 
Nga ana tjetër, pikërisht për shkak të kësaj 
teknologjie, mësuesit e dinë se nuk janë 
më i vetmi burim i besueshëm dijesh, por 
më shumë një guidë e marrjes së tyre. 
Mësuesi autoritar po zëvendësohet me 
mësuesin e hapur ndaj ideve dhe men-
dimeve të reja. Nga ana tjetër, nëse keni 
mbaruar shkollën dhe jeni në kërkim të një 
vendi pune, do të shihni edhe se si ndikon 
teknologjia në cilësitë që kërkohen për një 
vend të caktuar pune.

Mjafton të hidhni një vështrim për-
reth dhe do ta keni të lehtë të shihni se 
si teknologjia redukton numrin e aftësive 
që kërkohen për një punë të veçantë, po 
në atë masë që rrit shkallën e aftësive të 
nevojshme për atë vend pune. Për ta bërë 
situatën më të thjeshtë, po sjellim shem-
bullin e arkëtarit të dyqanit, i cili, me një 
skaner në dorë kalon, sot të gjitha mallrat 
e blera nëpërmjet bar-kodit të tyre, që do 
të thotë se, për të punësuar një punonjës 
të tillë sot, do t’i kërkonit të tjera njohuri 
matematike nga ato që kërkoheshin 50 
vjet më parë, kur, për të përpiluar faturën, 
i duhej të bënte shumatoren e të gjitha 
vlerave të blera, të zbatonte taksën apo 
edhe uljen e çmimeve (sigurisht, kur 
kishte të tilla).79

Pra, edhe nëse përdorte një makinë 
llogaritëse, përsëri dijet e tij në matema-
tikë duhej të ishin shumë më të mira e të 
avancuara se kolegu i tij sot, për të mos 
folur përpara 70 vjetësh, kur nuk ekzis-
tonte fare një aparat aq i vyer.

3. Socialë dhe kulturorë
Regjimet politike arsimore ngrihen në 

koherencë me ndryshimin e vlerave mo-
rale dhe vetë arsimi, si institucion social e 
ideologjik, vepron gjithmonë në sfondin e 
një strukture të dhënë sociale. Politikat ar-
simore nuk lindin nga hiçi. Pra, ndryshimet 
në strukturë, ndonëse ngadalë, mësojnë të 
pasqyrohen edhe në thelb.80

Ndërgjegjësimi i shoqërisë

Një numër gjithmonë e më i madh 
aktorësh kërkojnë të përfshihen në har-
timin e politikave arsimore; gjithmonë e 
më pak njerëzit po i lënë politikat vetëm 
në duart e politikëbërësve. Shoqatat e më-
suesve e të prindërve, shoqatat e grupeve 
në minorancë apo njerëzve me aftësi të 
kufizuara, institutet e ndryshme në funk-
sion të zhvillimit profesional, media dhe 
përdorimi i saj si instrument për referimin 
dhe diskutimin e çështjeve që na shqetë-
sojnë, janë shembuj shumë të mirë të këtij 
ndryshimi. 

Akoma më tej: standardizimi i kur-
rikulës dhe centralizimi i saj janë në 
gjendje të na krijojnë një hartë të qartë të 
përfshirjes ose jo të fëmijëve në procesin 
e nxënies, çka mundëson edhe procesin e 
monitorimit të zbatimit të këtyre politi-
kave nga një numër më i madh të intere-
suarish në këtë fushë. Në projektligjin 
“Për sistemin arsimor parauniversitar”, 
neni 25, pika 6, pohohet detyrimi që 
ka Ministria e Arsimit dhe e Shkencës 
për të publikuar raportin e arritjeve të 
sistemit arsimor parauniversitar për çdo 
vit shkollor dhe, në nenin 62 të po këtij 
projektligji, nga po kjo ministri kërkohet 
të sigurojë pjesëmarrjen e Shqipërisë në 
testime ndërkombëtare.

79 Pierce M. & Stapleton D., 2011. “Drejtori i shkollës i shekullit XXI”, Albanian University Press: 
Tiranë, f. 85. 

80 Elmore R., 2011. “Reforma shkollore nga brenda jashtë. Politika, praktika dhe performanca”, Tiranë: 
Albanian University Press, f. 28-29.
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Hapja gjithmonë e më madhe e 
vendeve dhe shkëmbimet kulturore

Aderimi i vendeve në konventa e mar-
rëveshje të ndryshme përfshin edhe arsimin 
e, bashkë me të, edhe politikat e tij, pasi vë 
përballë vlerat globale me ato lokale, atë 
që kërkojmë të gjithë të arrijmë me atë që 
jemi mësuar të arrijmë. Zgjerimi i arsimit 
bazë, sipas Sen, ndikon në përmirësimin e 
debateve publike, ndërkohë që zgjerimi i ar-
simit femëror mund të reduktojë pabarazinë 
gjinore në shpërndarjen brenda familjes dhe, 
gjithashtu, në uljen e normave të pjellorisë 
apo të vdekshmërisë foshnjore. Këto arritje 
instrumentale mund të jenë thellësisht të 
rëndësishme...81

Lëvizjet demografike

Lëvizjet nga një qytet në tjetrin dhe 
përqendrimi i tyre në zonat urbane solli, për 
rrjedhojë, rritjen e numrit të nxënësve në 
klasa (kujtoni klasat me 50-55 nxënës). Me 
synimin për t’i mbajtur adoleshentët larg 
rrugës dhe tregut të punës, politikat e kësaj 
kohe përqendrohen në krijimin e shkollave të 
mëdha dhe në mundësitë për akomodimin e 
një numri sa më të madh nxënësish në mjediset 
e tyre, përdorimin e kujdesshëm të fjalorit nga 
ana e mësuesve për të mos krijuar konflikte 
etnike apo gjetjen e përdorimin e metodave 
më të përshtatshme mësimdhënieje e nxënieje. 
Mësuesit, shpesh të paorientuar, rrjedhojë e 

mungesës së përvojës apo rezistencës ndaj 
ndryshimit, gjenden përpara zgjedhjeve të 
vështira se çfarë është e drejtë dhe e gabuar 
apo si duhet t’i këshillojnë dhe orientojnë 
nxënësit. Stilet e reja të jetesës, shoqëruar me 
ndryshime të theksuara në mënyrat tona të 
sjelljes ndaj autoritetit, kanë rritur trysninë 
për ndryshime në arsim. Një dukuri e tillë 
vihet re veçanërisht tek të rinjtë, përqendruar 
kryesisht në zona të zhvilluara urbane, të rritur 
në familje ku rolet prindërore dhe raportet 
fëmijë/prind janë larg normave të ngurta 
e autoritare të këtyre marrëdhënieve. Këto 
raporte pasqyrohen edhe në marrëdhëniet që 
kërkojnë të krijojnë në shkollë. Për më tepër, 
mësuesi nuk është i vetmi i rritur me të cilin 
ata ndërtojnë kontakte gjatë një dite shkolle. 
Rritja e numrit të lidhjeve të krijuara shoqëro-
het me zbehjen e autoritetit klasik të mësuesit, 
me një konceptim të ri të disiplinës apo edhe 
mënyrës së bindjes ndaj saj. Shkolla më të mira 
do të thotë një arsimim më i mirë. Duke e 
vendosur fokusin në politikat që e bëjnë shkol-
lën dhe shkollimin sa më cilësor, ne kërkojmë 
që roli i tyre të shkojë përtej atij të formimit 
të kapitalit njerëzor si mjet për prodhimin e 
të mirave materiale, duke i dhënë zhvillimit 
karakter social: falë një arsimimi më të mirë, 
është e natyrshme të presim që edhe arritjet e 
një personi të jenë më të mira, mundësitë për 
të drejtuar jetën e tij më të shumta, zgjedhjet 
më të mirinformuara dhe, duke vazhduar me 
gjuhën e Sen, fjala e tij merret më seriozisht 
nga të tjerët.82

81 Sen A., 2011, “Zhvillimi si liri”. Tiranë, Albanian University Press, f. 329.
82 Ibid, f. 326.
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A janë të aftë studentët shqiptarë të 
bëhen të pavarur psikologjikisht, 
të dalin në jetë me pjekurinë e të 

rriturit dhe të përballen me sukses me sfidat 
e shoqërisë europiane postmoderne?

Që nga mesi i shekullit XX, tek ad-
oleshentët është përmbysur procesi i iden-
tifikimit, duke e zhvlerësuar identifikimin 
me të rriturit dhe me referencat bazë të 
shoqërisë. Mbizotëron ideja se duhet të 
mbetemi të rinj, se nuk duhet të rritemi dhe 
aq më pak të bëhemi të rritur. Koncepti “i 
rritur” duket tashmë i mplakur, por ndiki-
met e tij vazhdojnë të nxisin studime sociale 
dhe psikologjike.

Në këtë kontekst, rinia është bërë një 
periudhë shumë komplekse e jetës: ajo sh-
trihet më gjatë, po bëhet më e larmishme 
dhe gjithnjë e më pak njëdimensionale 
dhe univoke, pasi të rinjtë kanë gjithnjë 
e më shumë zgjedhje në jetë. (Irwin, 
1995; Shanahan, 2000, Bruner, 2005; 
Bruner & Parson 2002; Bruner, 2001). 
Disa grupe kulturore kanë një sistem nor-
mativ më të lidhur dhe më të kontrolluar 
se të tjerët. P. sh., të rinjtë kanadezë me 
origjinë aziatike largohen nga prindërit 
tepër vonë, përgjithësisht vetëm në kohën 
e martesës. Kjo sjellje është në kontrast me 

atë të grupeve të tjera, grupe kulturore me 
origjinë kanadeze-britanike, të cilët largo-
hen nga prindërit më herët për t’u bërë të 
pavarur ose për të ndjekur studimet diku 
tjetër. Këta të fundit mund të rikthehen 
te prindërit pasi të jenë larguar një herë 
(Gee et Whilster, 2003). Ky shembull 
ilustron se si ndikon realiteti i normave 
të individit mbi zgjedhjet e tyre të mund-
shme. Konteksti social-ekonomik mund të 
ketë të njëjtin ndikim dhe merr pjesë në 
mundësinë për të bërë zgjedhjet. Në fakt, 
rruga e jetës së të rinjve bëhet pasqyrë e 
transformimeve sociale bashkëkohore; 
ngjarjet dhe rolet sociale, të cilat përcak-
tonin tradicionalisht moshën e jetës, janë 
në zëvendësim. Normat që përcaktonin 
tradicionalisht hyrjen në moshën e rritur 
në shoqërinë shqiptare mbeten, por ato 
janë më pak koherente, sepse janë më 
pak uniforme. Këtyre u shtohen edhe 
normat dhe përvojat e reja. Ndryshimeve 
në rrugën e jetës se të rinjve u shtohet 
edhe pluralizmi i vlerave dhe i zakoneve të 
grupeve të ndryshme kulturore, që bash-
këjetojnë në vende ku emigracioni është i 
rëndësishëm, siç është Kanadaja, dhe i bën 
më të larmishme rrugët e hyrjes në moshë 
të rritur. Procesi kulturor dhe detradicio-
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nalizimi çon në një lloj destandardizimi të 
rrugës së jetës.

Çfarëdo të mendohet, normat e ad-
oleshencës kanë pushtuar jetën sociale: sub-
jektiviteti është dominues, emocionalja po 
zëvendësohet nga racionalja, e imagjinuesh-
mja po bëhet më e rëndësishme se realja, 
po afirmohet një vizion ludik dhe mediatik 
i jetës profesionale; marrëdhënie shumë të 
ngushta me njerëzit dhe objektet, epërsia 
e çiftit rinor dhe prishja e tij si një mënyrë 
e trajtimit të krizave të marrë-dhënieve, 
rezistencë e pakët ndaj frustrimeve të jetës, 
dykuptimësi në shikimin e ligjit, mosan-
gazhim në përgjegjësi, narcisizëm që ka 
prirjen ta zgjerojë shtrirjen etj. Kjo është 
arsyeja pse studiuesit përmendin termin 
‘shoqëri adoleshentike’, ose ‘adulshente’.

Koncepti ‘aduleshent’ është bashkim i 
fjalëve adulte (adu), ‘i rritur’ dhe ‘adolesh-
ent’ (leshent). Ai shpreh, nga njëra anë, të 
rriturit, të cilët, në mënyrën e të jetuarit, 
identifikohen me adoleshentët; nga ana 
tjetër, të rinjtë që ngurrojnë të hyjnë në një 
moshë tjetër të jetës.

Në shoqëritë bashkëkohore pluraliste, 
ku lidhja e normave sociale është e dobët, 
ka një ulje të kontrollit social. Kështu, in-
dividët që i nënshtrohen më pak kontrollit 
social kanë më shumë zgjedhje të jetës dhe 
të stilit të saj. Kjo dukuri e “detradicional-
izimit” shpjegohet me pakësimin e lidhjes 
së normave sociale dhe hap portën e indi-
vidualizimit të mënyrave të jetesës.

Në planin zhvillimor, mund të themi 
që mosha e studentëve është një periudhë 
e papërcaktuar. Të rinjtë e kësaj moshe, 
ndërmjet 17 dhe 24 vjeç, përkufizohen 
nga Arnett si persona ‘as adoleshentë, as 
të rritur’.

Këta të rinj vendosen në postadolesh-
encë, sepse janë akoma në fazën e pajisjes 
së personalitetit të tyre. Ata karakterizohen 
nga nevoja për të konsoliduar cilësitë e 
vetes, për të qenë vetvetja. Këtë e arrijnë 
duke u mbështetur në jetën e tyre psikike 
dhe duke qenë të lirë nga funksioni kontra-

fobik prindëror dhe social. E thënë ndryshe, 
ata hyjnë në këtë proces kur janë të aftë t’u 
bëjnë apel burimeve të tyre të brendshme, 
të kenë besim në vetvete dhe të dinë të jenë 
të sigurt.

Në një shoqëri që, për arsye të ndry-
shme, favorizon dyshimin dhe cinizmin, 
frikën dhe pafuqinë, papjekurinë dhe in-
fantilizmin, të rinjtë priren të qëndrojnë te 
mënyrat e shpërblimit primar. Ata e kanë 
të vështirë të bëhen të pjekur. Pjekuria për-
cakton personalitetin, funksionimin e jetës 
psikike dhe aftësinë për të diferencuar jetën 
e brendshme nga jeta e jashtme.

1. Një kontekst që favorizon 
adulshencën

Ne jemi në një mjedis vërtet paradok-
sal: nga njëra anë pretendojmë që fëmijëve 
t’ua ofrojmë sa më herët autonominë, që 
në moshën e çerdhes dhe të kopshtit; në 
të njëjtën kohë, vihen re adoleshentë dhe, 
sidomos, postadoleshentë, të cilët e kanë 
të vështirë t’i kryejnë operacionet psikike 
të ndarjes. Bota e të rriturve mendon t’u 
ofrojë autonominë që në fëmijëri, duke 
i konsideruar të lirë në dëshirat e tyre, 
përballë detyrimeve të ekzistencës, duke 
patur në dispozicion, sipas mënyrës së tyre, 
kodet sociale dhe ligjet morale. Konfuzioni 
ndërmjet dhënies së një lirie të pakushtëzuar 
fëmijës, pa u shqetësuar për edukimin e tij 
dhe autonominë e tij psikike, rrezikon të 
komplikojë aspektet e diferencimit. Për t’u 
çliruar nga ky komplikim, atyre u kërkohet 
të mbështeten në burimet psikologjike, 
sociale dhe shpirtërore të jetës si të rritur.

1.1  Shoqër i a  që  mirëmban 
papjekurinë

Adulshentët janë rezultat i një edukimi 
dhe i një marrëdhënieje efektive, e cila i 
mban në shpërblimet primare të fëmijërisë. 
Edukimi bashkëkohor fabrikon subjekte të 
atashuara në një objekt, të cilët, megjithëse 
mbrohen, janë qenie të varura. Gjatë fëmi-
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jërisë, dëshirat e tyre janë nxitur në dëm 
të realiteteve të jashtme dhe të kërkesave 
objektive, duke besuar se gjithçka është 
në funksion të interesave të tyre të vetme 
subjektive. Me fillimin e adoleshencës, kur 
mungojnë burimet e mjaftueshme dhe 
mbështetja e brendshme, ata kërkojnë të zh-
villojnë marrëdhënie të varësisë në grup dhe 
në çift. Kalojnë nga atashimi me prindërit 
në atashimin sentimental, duke mbetur në 
të njëjtën ekonomi afektive.

Të rritesh do të thotë të ndahesh 
psikologjikisht, të shkëputesh nga fëmijëria 
dhe nga adoleshenca, por, për shumë prej 
nesh, kjo ndarje është e vështirë, sepse 
hapësirat psikike ndërmjet prindërve dhe 
fëmijëve janë të ngatërruara. Një 28 vjeçar 
dëshmon:

Unë klasifikohem si i rritur, i martuar, babai 
i një fëmije, por nuk e njoh veten si të tillë 
dhe nuk ndihem i shqetësuar për botën e 
të rriturve. E kam të vështirë të përshtatem 
me këtë përmasë. Për mua, të rritur janë 
prindërit e mi. Jam në kontradiktë me 
veten: së brendshmi jetoj si një fëmijë ose 
si një adoleshent, me shumë ankthe dhe, në 
të njëjtën kohë, së jashtmi jam tashmë një i 
rritur. Asgjë në shoqëri nuk na ndihmon të 
bëhemi të rritur.

Edukimi, në shqetësimin e tij legjitim 
për t’u kujdesur për cilësinë e marrëd-
hënieve me fëmijën, është përqendruar në 
mirëqenien afektive, nganjëherë në dëm të 
realiteteve, të dijeve, të kodeve kulturore 
dhe të vlerave morale, duke mos i ndihmuar 
të rinjtë të formohen së brendshmi. Ato 
janë së pari një shtrirje narcisiste se sa një 
zhvillim i vërtetë personal.

Kjo jep shpesh personalitete sigurisht 
plastike dhe simpatike, por gjithashtu 
nganjëherë sipërfaqësore, të parëndësishme 
dhe që nuk kanë gjithmonë sensin e kufijve 
dhe realiteteve. Ata e kanë të vështirë të 
diferencohen dhe të shkëputen për të bërë 
jetën e tyre. Psikologjikisht, nuk dinë të 

parashikojnë dhe të vlerësojnë projektet, 
sepse jetojnë vetëm të tashmen dhe e kanë 
të vështirë të zhvillojnë vetëdijen historike. 
Ata nuk dinë, ose dyshojnë, të regjistrojnë 
ekzistencën e tyre në vazhdimësi dhe të kenë 
sensin e angazhimit në disa fusha. Ata jeto-
jnë më thjesht intensitetin e një situate në 
një moment të dhënë, se qëndrueshmërinë 
dhe vazhdimësinë e një jete që përpunohet 
në kohë. E përditshmja shfaqet si një kohë e 
pritjes për të jetuar momente të veçanta, në 
vend të një hapësire ku të endë angazhimin 
e tij në të ardhmen. Zvarritja e jetës lë të 
supozojë që individi ka kohë për t’u përgati-
tur dhe për t’u angazhuar në jetë si i rritur.

Erikson (1972) mendon se të gjithë 
përbërësit e personalitetit ekzistojnë që në 
lindje, në një formë apo në një tjetër, por që 
të zhvillohen, duhet të hyjnë në krizë dhe të 
gjejnë zgjidhjet e tyre. Ky autor e percepton 
identitetin si “një proces brenda individit 
dhe brenda kulturës së komunitetit të tij”, 
ajo është pika e takimit të rritjes personale 
dhe ndryshimeve sociale, që nuk është kurrë 
e përfunduar dhe gjithmonë e ndjeshme 
ndaj modifikimeve.

Sipas disa anketave, në Francë, në 
vitin 1997, 20% e studentëve shfaqnin 
vështirësi psikologjike, ndiheshin të izoluar, 
me moral të ulur, ankth, lodhje, me prob-
leme të gjumit, të ushqimit, të kujtesës, 
të përqendrimit (Francequin, 1999). Si-
pas Schmid-Kitsikis, Kilcher et Sanzana 
(1995), të cilët kanë punuar pranë kon-
sultimit psikologjik për postadoleshentët 
e Universitetit të Gjenevës, të rinjtë që 
ndjekin studimet universitare vendosen në 
një pozicion psikologjik dhe social që mund 
të jetë burim i vështirësive. Ata gjenden 
në një bashkim pritjesh të ndryshme, sa të 
brendshme dhe familjare, po kaq dhe so-
ciale. Përveç kësaj, statusi i studentit, duke 
qenë i vlerësuar në mënyrë sociale, mund 
të provokojë tensione. 

Bakmann (1997), i cili punon në 
Shërbimin e Konsultimit Psikologjik për 
studentët e Universitetit të Cyrihut që 



   52 Identiteti, vetëvlerësimi dhe shoqëria postmoderne

prej vitit 1989, pohon se problemet për 
të cilat studentët vijnë të konsultohen 
mund të lidhen me dy çështje. E para, 
me studimet (çështje të orientimit ose të 
vendimit, stresi i provimeve, dështimeve, 
vështirësive të punës). E dyta, u përket 
vështirësive psikologjike, si probleme 
të marrëdhënieve (me partnerin, me 
prindërit) dhe çrregullime psikike (depre-
sion, çrregullime të ushqimit, ankth). 
Sipas saj, këta studentë gjenden në fazën 
e zhvillimit të “adoleshencës së vonuar”. 
Kjo periudhë karakterizohet nga një sta-
bilizim i sigurt i personalitetit dhe dhënia 
formë progresivisht projekteve për jetën 
dhe objektivave. Megjithatë, identiteti i 
studentëve nuk është përfunduar akoma. 
Këta të rinj kanë një pikë të përbashkët, i 
përkasin institucionit universitar. Zgjatja 
artificiale e adoleshencës, për shkak të 
studimeve, mund të bëhet burim i disa 
problemeve, si p. sh., varësia materiale 
nga prindërit, që shpesh jetohet si burim 
konfliktesh. Sipas studiuesve, për ekuilibrin 
psikologjik të individit, studentit, është 
jetësor vlerësimi i vetes.

2. Vlerësimi i vetes

Psikanalistë, bihevioristë, psikoso-
ciologë ose humanistë, të gjithë e kon-
ceptojnë dhe e përkufizojnë vlerësimin e 
vetes në funksion të fjalorit dhe kontekstit 
të tyre teorik (Diguer et Renaud, 1990). 
Profesionistët pikëtakohen në përkufizimin 
e vetëvlerësimit si një sentiment të vlerës 
personale. Ai luan një rol të rëndësishëm në 
jetën e njerëzve, sepse modelon mendimet, 
emocionet dhe sjelljet e tyre.

Harter (1998: 57-58) e përcakton 
vetëstimën “vlerësim global të vlerës si 
person. Është një vlerësim që individi i 
bën vlerës së tij, shkallës së kënaqësisë nga 
vetvetja”. Ndërsa Bouvard (1999: 195) e 
përcakton kështu: “Vlerësim pozitiv ose 
negativ i individit për veten, pasojë e siste-
mit të vlerave personale dhe i ndikuar nga 

bota e jashtme gjatë fëmijërisë”. Giddens 
(1991) shpjegon sa i rëndësishëm është 
besimi për veten që zhvillon individi gjatë 
fëmijërisë, e cila bëhet një forcë veçanër-
isht e rëndësishme kur ai kalon periudhat 
e tranzicionit identitar, siç është hyrja në 
moshë të rritur. Ecuyer konstaton se “të 
gjithë, studiues amerikanë dhe evropianë, 
u referohen të njëjtave përmbajtje: tërësia e 
trajtimeve, e imazheve, e sentimenteve, që 
individi i njeh si pjesë të vetes, të ndikuara 
nga mjedisi dhe të organizuara në mënyrë 
të qëndrueshme” (f. 34). 

Interesi për këtë koncept gjendet në 
shumë fusha të psikologjisë: disa teori 
të personalitetit i japin një rol të madh 
vlerësimit të vetes në zhvillimin e indi-
vidit (Sullivan, 1953; Hartman, 1958; 
Berne, 1961; Erikson, 1968; në Gauthier, 
Samson et Turbide, 1981). Përveç kësaj, 
ka modele të ndryshme psikologjike 
që vendosin në lidhje me zhvillimin e 
vështirësive psikologjike dhe konceptin 
për veten (Masloë, 1962; Coopersmith, 
1967; Jakobson, 1971; në Gauthier et al., 
1981). Për disa psikoterapeutë, një nga 
objektivat kryesore është rritja e nivelit të 
vetëvlerësimit (Rogers, 1951; Ellis, 1962; 
Beck, 1967; Lazarus, 1971; in Gauthier et 
al., 1981). André & Lelord (1999) nën-
vizojnë që, megjithëse bazat e vlerësimit 
të vetes përpunohen gjatë fëmijërisë, ato 
kristalizohen në moshë të rritur. Sipas tyre, 
vlerësimi i vetes është jetësor për ekuilibrin 
psikologjik të gjithsecilit.

Të gjitha konceptimet teorike të 
zhvillimit e konsiderojnë vetëvlerësimin 
një element themelor gjatë gjithë jetës. 
Vlerësimi i vetes orienton ndërgjegjësi-
min dhe njohjen e vetes nga një vlerësim 
pozitiv ose negativ që postadoleshentët 
/ studentët marrin për veten, krahasuar 
me të tjerët. Ai ndikon për orientimin, 
vendimet dhe investimin për të ardhmen, 
duke e motivuar ose duke e çmobilizuar. 
Zhvillimi i vlerësimit të vetes është shumë 
i kushtëzuar nga “cilësia” e konteksteve të 
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jetës, e konteksteve familjare dhe shkol-
lore, nga vlerësimet që ai do të marrë për 
vështirësitë, dështimet dhe sukseset. Stu-
dentët me një vlerësim të mirë të vetes janë 
të aftë të përdorin burimet dhe strategjitë 
e përshtatshme, si parashikimin pozitiv të 
së ardhmes, kërkimin e mbështetjes sociale, 
përballjen në mënyrë aktive me vështirësitë.

Kështu, vlerësimi i vetes i jep një 
tonalitet afektiv identitetit personal. Të 
rinjtë që nuk bëjnë zgjedhje përfundim-
tare e vonojnë hyrjen në moshën e rritur 
dhe në angazhimet e tyre përfundimtare. 
Atyre nuk u interesojnë vështirësitë e jetës 
autonome, nuk ndihen të detyruar të bëjnë 
zgjedhje të rëndësishme. Prandaj ata shpesh 
karakterizohen nga një identitet fleksibël 
ndaj nxitjeve të shumta bashkëkohore, të 
cilat mund të jenë regresive ose pasuruese.

Për të kuptuar më mirë strukturat 
psikologjike të të rinjve të sotëm dhe 
mekanizmat individualë dhe socialë që 
ndihmojnë ose pengojnë zhvillimin dhe 
maturimin e tyre, psikologjia e vë theksin 
veçanërisht te faktorët e brendshëm që 
karakterizojnë kalimin në moshën e rritur, 
periudha e socializimit, individualizimit 
dhe e eksplorimit identitar.

2.1 Eksplorimi identitar 
dhe kultura
Arnett (2004) e përcakton këtë 

moshë të re të jetës (18-25 vjeç) si moshë 
e eksplorimit identitar, e paqëndruesh-
mërisë, e shqetësimit për veten, moshë 
kur të rinjtë nuk ndihen më adoleshentë, 
pa u ndjerë detyrimisht të rritur, një 
moshë e mundësive. Është një periudhë 
kur të rinjtë, duke eksploruar, kanë aftësi 
të zhvillojnë kapitalin e tyre identitar dhe 
kulturor (Coté, 2002). Në këtë periudhë 
të jetës procesi i socializimit është i veçantë, 
sepse ka disa tensione ndërmjet dëshirës për 
individualizim (pushteti i parasë), dëshirës 
dhe nevojës për t‘u integruar me disa norma 
sociale (Gaudet, 2005).

2.1.1 Zgjedhja e jetës dhe
individualizimi: raporti me paranë
Raporti i të rinjve me paranë ilustron 

rëndësinë e kësaj periudhe eksploruese 
dhe identitare. Kjo periudhë dallohet për 
një raport shumë të veçantë me paranë, 
një raport që sundohet nga shqetësimi 
për veten (Gaudet 2006; Arnett, 2007). 
Qëndrimet ndaj konsumimit tregojnë më 
mirë si e jetojnë të rinjtë një periudhë në 
planin psikosocial, duke mbetur gjithsesi 
ndërmjet njohjeve për botën e të rriturve 
dhe mendimeve të fëmijërisë (Fine, 2004).

Për shumicën e të rinjve, universi i 
konsumimit përfaqëson sektorin më të 
rëndësishëm se gjithë të tjerët ku mund të 
zhvillojnë dhe eksperimentojnë identitetin 
e tyre. Mjedisi publicitar e shfrytëzon këtë 
aspekt të konsumimit, blerjen e një mënyre 
të jetuari, e një pamjeje, e një imazhi, pas të 
cilit duhet të mbrohet, edhe që e projekton. 
Nuk është për t’u çuditur që mjedisi i kon-
sumimit dhe i publicitetit synon këtë grup 
të popullsisë, tek i cili blerja ka një pushtet 
të madh, pasi ata janë ende të lirë nga qiraja, 
hipoteka, fëmijët etj., sepse dëshirojnë të 
eksperimentojnë dhe të individualizohen. 
Këto mundësi zgjedhjeje të jetës dhe të stilit 
të jetës në periudhën e shfaqjes së moshës së 
rritur nuk kalojnë pa vështirësi. Pushteti që 
ushtron zgjedhja tek ata, përbën një barrë 
të rëndë për shumë të rinj.

Kërkimi identitar është shpesh shumë 
destabilizues dhe mund të bëhet burim i 
shqetësimeve dhe i vështirësive psikoso-
ciale. Të rinjtë që nuk e kanë shansin të 
orientohen nga të rriturit ose nga institucio-
net, shpesh ndihen të humbur në sistemin 
e pluralizimit të normave.

3. Kufijtë e rinisë

Përcaktimi i rinisë mbetet një çështje 
e veçantë, nëse bazohemi mbi kriteret e 
moshës. Kush janë të rinj? Adoleshentët? 
Të rriturit? Stadet e jetës përcaktohen si nga 
proceset psikike dhe biologjike, ashtu edhe 
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nga normat sociale që dallojnë moshën, 
si: ritet simbolike, ngjarjet e jetës, ligjet, 
normat dhe rolet sociale. Të ndjerët i ri 
gjithmonë është përkufizuar si gjendje pa 
kufij, sepse caqet e kalimit nga fëmijëria 
në adoleshencë ose nga adoleshenca në 
moshë të rritur varen nga një numër i madh 
faktorësh. Janë norma që ndryshojnë në 
varësi të konteksteve makrosociale (sistemi 
socioekonomik, rregullat e së drejtës ose 
politikat), mexosociale (vlera të grupeve ose 
komuniteteve të ndryshme) dhe mikroso-
ciale (vlerat të familjeve ose të individëve).

Hyrja në moshën e rritur përbën një 
tranzicion të jetës, veçanërisht i rëndë-
sishëm edhe për të kuptuar çfarë do të thotë 
të jesh i ri. Kjo na ndihmon ta përcaktojmë 
rininë si periudhë ndërmjet adoleshencës 
dhe moshës së rritur, të cilën studiuesit e 
përcaktojnë si një fazë të re të jetës. Emër-
timi i rinisë si ‘aduleshencë’ (Anatrella, 
1988), ‘postadoleshencë’ (Galland, 2001) 
ose ‘shfaqja e të rriturit’ (Arnett, 2004) 
përdoret për të përshkruar rininë në moshën 
e të njëzetave. Ne jemi përqendruar tek të 
rinjtë, sepse, nga njëra anë, realiteti i tyre 
nxjerr në pah përkufizimet e adoleshencës 
dhe të rinisë, të prezantuara në disiplina 
të ndryshme si psikologjia, sociologjia ose 
antropologjia. Nga ana tjetër, ata përfaqë-
sojnë një grup veçanërisht interesant për 
mjedisin e politikave. Ky grup i popullsisë 
vë në diskutim politikat e destinuara sipas 
targeteve moshore biologjike, pa marrë 
parasysh nevojat e të rinjve, të cilët nuk 
janë krejtësisht të rritur, megjithëse janë 
tashmë 18 vjeç.

Gjatë viteve 1990, një pjesë e madhe 
e studimeve shkencore për të rinjtë është 
ndalur te rreziqet që paraqet fillimi i kon-
figurimit të roleve sociale në fillimin e të 
njëzetave. Periudha tranzitive e jetës, gjatë 
së cilës shënohet hyrja në moshën e rritur, 
ka pësuar ndryshime të konsiderueshme që 
prej viteve 1970, kurse politikat nuk janë 
përshtatur gjithmonë me këto realitete të 
reja (Beck-Gernsheim, 1998; Giddens, 

1991). Për të kuptuar këto rreziqe, po 
paraqesim ndryshimet që kanë ndodhur në 
kahet e jetës së të rinjve. Kahet (drejtimet) 
përcaktohen si ‘vazhdimësia kohore e roleve 
sociale’. Mund të dallojmë tri kahe të tilla:

- shkollore/profesionale;
- familjare;
- rezidenciale.

3.1 Tranzicioni shkollor dhe 
profesional i të rinjve
Drejtimi shkollor dhe profesional 

ka tërhequr vëmendjen e studimeve mbi 
të rinjtë gjatë viteve të fundit. Ky interes 
shpjegohet me dy faktorë. Faktori i parë 
është sociohistorik: të rinjtë e viteve 1990 
kanë hasur shumë të vështirë gjatë përf-
shirjes në tregun e punës. Të rinjtë e viteve 
1980 kanë përballuar “mondializimin” e 
tregjeve dhe ristrukturimin e përgjithshëm 
të ndikimeve, gjithashtu edhe dukuritë e 
reja të kërkesave të tregut të punës. Interesi 
i dytë, në analizën e drejtimit shkollor dhe 
profesional, shpjegohet me rëndësinë që ky 
drejtim merr në fazën e hyrjes në moshën e 
rritur. Fillimi i punës shpesh përbën portën 
hyrëse drejt autonomisë dhe pavarësisë, në 
planin e ndërtimit të identitetit, si dhe në 
planin financiar. Zgjatja e kohës së shkol-
limit përbën ndryshimin më të madh në 
rrugën e të rinjve. Pjesa më e madhe e të 
rinjve perëndimorë e kanë integruar këtë 
kërkesë të re të tregut të punës duke zgjatur 
tranzicionin e tyre drejt moshës së rritur 
(periudhë zhvillimi, që Arnnet e emërton 
periudha e “shfaqjes së të rriturit”). Nga 
ana tjetër, shkollimi i zgjatur rrit ndryshimet 
socio- ekonomike ndërmjet të rinjve që 
kanë një diplomë të shkollës së lartë dhe 
të tjerëve. Në të gjitha vendet europiane, 
të rinjtë universitarë të diplomuar kanë 
më shumë shanse për të pasur një punë 
me kohë të plotë, një rrogë më të mirë 
dhe janë më të ndjeshëm për të avancuar 
shpejt profesionalisht (Muller, 2005). Një 
diplomë universitare e bën shumë më të 
lehtë kalimin në tregun e punës me kohë 
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të plotë. Shkollimi dhe fillimi i punës është 
një periudhë eksplorimi për të rinjtë. Peri-
udha e eksplorimit profesional u lejon atyre 
të përcaktojnë interesat dhe identitetin e 
tyre profesional. Për disa mund të jetë një 
mundësi për t’iu kthyer studimeve, për të 
ndryshuar orientimin ose për të eksperi-
mentuar punë të vogla jokualifikuese. Një 
studim, i diferencuar sipas gjinisë, tregon se 
eksperimentimi i gjatë do të dekualifikonte 
gratë e reja dhe do të ngadalësonte rrugën 
e tyre profesionale.

3.2 Perspektiva ndërmjet brezave
Ndihma që merret nga familja është 

një ndër elementet që ndikon më shumë 
në rrugën për të hyrë në moshën e rritur. 
Për të rinjtë, familja është një nga burimet 
më të rëndësishme. Ata që sigurojnë ndi-
hmë dhe mbështetje nga familja kanë më 
shumë shanse për të qenë të suksesshëm. 
Për të kuptuar më mirë ndikimin e këtij 
burimi, duhet së pari të kuptojmë vlerat 
që karakterizojnë ndryshimet ndërmjet 
brezave, sipas stadeve të jetës. Më poshtë 
po bëjmë një analizë të rrugës së hyrjes në 
moshën e rritur, sipas vlerave dhe kulturës 
së dy brezave të dhënë.

3.2.1 Ndryshimi i vlerave 
Që prej viteve 1970, shumë studiues 

janë përpjekur të identifikojnë ndryshimet 
gjatë tranzicionit në moshën e rritur. Sipas 
diskutimeve të mëparshme, ndryshimet më 
të mëdha i përkisnin sekuencës konkrete 
moshore dhe kohëzgjatjes së instalimit të 
shenjave tradicionale të hyrjes në moshën 
e rritur. Një element që përmendet shpesh 
për të identifikuar brezin e ri të të rinjve, të 
cilit i është kushtuar pak vëmendje, është 
ndryshimi i vlerave ndërmjet brezave të 
rritur të kohëve të ndryshme. Të rinjtë e 
rritur të sotëm kanë prindër ata që përjetuan 
tronditjen e vlerave gjatë viteve 1960 (lëviz-
jet e 1968-ës), faktor që ndikon në tipin e 
marrëdhënieve që të rinjtë e sotëm të rritur 
mund të kenë me prindërit e tyre. Për sa 

i përket periudhës së hyrjes në moshën e 
rritur, këta dy breza, në planin e vlerave, 
dallohen nga tri karakteristika:

- rëndësia e pavarësisë; 
- kontrolli social; 
- procesi me të cilin individi negocion 

zgjedhjet e tij. 
Së pari, ndryshe nga përvoja e të rinjve 

të rritur të viteve 2000, hyrja në moshën 
e rritur në fillim të viteve 1970 ishte e 
pakthyeshme. Largimi i tyre nga familja 
lehtësonte barrën financiare dhe reziden-
ciale të prindërve, që llogariteshin tashmë 
mbi pavarësinë financiare dhe normative 
të fëmijëve të tyre të rritur. Mosha e rri-
tur përcaktohej nga pavarësia në të gjitha 
pikëpamjet.

Elementi i dytë që dallon periudhën 
e rinisë të viteve 1960 dhe atë të viteve 
2000, në pjesën më të madhe të vendeve 
perëndimore, është fragmentimi i kontrol-
lit social. Në fakt, në vitet 1960, të rinjtë e 
rritur ishin më të nënshtruar ndaj kontrollit 
të institucioneve sociale, të tilla si familja 
nukleare, kisha, komuniteti, por edhe ra-
portet sociale të gjinisë, të dominuara nga 
burrat. Lëvizja më e vogël dhe gjithashtu 
kufizimi i mënyrave të komunikimit bënin 
që individët e të njëjtit komunitet të nji-
heshin dhe të ushtronin njëfarë kontrolli 
mbi njëri-tjetrin. Përkundrazi, të rinjtë e 
sotëm kanë nxitje më të madhe për të jetuar 
në periferi, ku lidhjet dhe takimet publike 
janë të rralla, ku ata lëvizin më shumë dhe 
ku mund të zhvillojnë rrjete marrëdhëniesh 
më të gjera me mënyrat e reja të komuni-
kimit. Kështu, kontrolli social është shumë 
më i shpërndarë për brezin bashkëkohor të 
të rinjve. Në kohën e prindërve të tyre kjo 
gjë nuk ndodhte.

Elementi i tretë i dallimit ndërmjet 
brezave, është liria më e madhe e zgjedhjes, 
e cila përbën një progres social të rëndë-
sishëm. Individët vijojnë ta vënë në disku-
tim rëndësinë e negocimit të zgjedhjeve dhe 
stileve të tyre të jetës. Gjatë viteve 1990, 
analiza e procesit që quhej ‘axhentivitet’ ka 
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qenë objekt i një numri studimesh për të 
rinjtë e rritur, sepse kjo dukuri e dallonte 
nga brezi paraardhës (Beck, 1992, 1997, 
1998; Beck-Gernsheim, 1993, 1998; 
Giddens, 1991, 1992, 2000). Këto tri 
karakteristika (mundësia e pavarësisë dhe 
ndërrimi i roleve, kontrolli social, ‘ax-
hentiviteti’, dallojnë më shumë të rinjtë 
e rritur të viteve 2000 me ata të viteve 
1960 (Gaudet, 2002, 2006). Sipas një 
ankete statistikore me të rinjtë e Shteteve të 
Bashkuara të Amerikës, dallimi ndërmjet 
vlerave ndërmjet brezave që kanë hyrë në 
moshën e rritur në vitet 1980 dhe 1990 
është shumë i lehtë, krahasuar me largësinë 
ndërmjet vlerave të grupeve të të njëjtit tar-
get studimor të viteve 1980- 1990 me vler-
at e viteve ‘960 (Smith, 2006). Kjo tregon 
një ndryshim të madh kulturor ndërmjet 
brezit të quajtur “bebibumer” dhe atij të 
viteve 2000. Ndër këto ndryshime vlerash, 
ne po ndalemi te rëndësia që i jepej hyrjes 
në moshën e rritur në fund të viteve 1960, 
e cila vlerësohej si shumë e madhe. Ky lloj 
vlerësimi është ende i pranishëm edhe në 
diskutimet e të rinjve të sotëm, megjithatë, 
nga brezi i prindërve të tyre, kjo fazë për 
brezin e sotëm nuk kuptohet si e tillë, si 
një pavarësi e vërtetë. Sipas një numri 
studimesh sasiore dhe cilësore, të rinjtë e 
sotëm eksperimentojnë më tepër situatën 
e gjysmautonomisë ose të ndërvarësisë 
(Cicchelli, 2000, 2001; Gaudet, 2001; 
Setterstein, 2006). Në fakt, ata marrin një 
distancë simbolike nga prindërit e tyre, 
por shpesh akoma duke qenë të varur nga 
ndihma familjare. Nga ana tjetër (dhe për 
pasojë), mbështetja familjare ka një ndikim 
të rëndësishëm në vazhdimin e rrugës nga 
ana e të rinjve.

3.2.2 Procesi i socializimit: 
kërkimi identitar 
Të kuptuarit e rinisë dhe të procesit 

të hyrjes në moshën e rritur nuk mund të 
reduktohet në të kuptuarin e trajektores së 
thjeshtë të jetës, por duhet marrë parasysh 

edhe kompleksiteti i procesit simbolik 
që merr pjesë në këtë periudhë të jetës 
(Erikson, 1996, 1968). Procesi simbolik 
nënkupton tërësinë e procesit të social-
izimit, që synon të zhvillojë identitetin, 
raportin e tij me të tjerët, me normat sociale 
dhe institucionet. Ky kërkim identitar nuk 
ecën pa vështirësi.

3.3 Ndërvarësia ndërmjet brezave
Shumë studime theksojnë ndikimin 

që ka mbështetja e familjes në këtë rrugë të 
hyrjes së të rinjve në moshën e rritur (ndi-
hmë financiare, rezidenciale, kohë e ofruar). 
Kjo mbështetje varet domosdoshmërisht 
nga mundësitë financiare, kohore dhe emo-
tive të prindërve, po kështu edhe nga cilësia 
e marrëdhënieve që ata kanë me fëmijët e 
tyre. Një vështrim përfshirës si mënyrës së 
qarkullimit të ndihmës ndërmjet brezave na 
ndihmon të kuptojmë se fillimet e moshës 
së rritur përbëjnë një moment të veçantë, 
kur: 1) individët marrin një pozicion të ri 
social, në raport me brezat e mëparshëm; 
2) vendosin një tip të ri marrëdhëniesh me 
anëtarët e familjes. 

Kështu, ndihma materiale ose morale 
përgjithësisht qarkullon nga brezat më të 
vjetër drejt atyre më të rinj. Ky rol përm-
byset më vonë, kur brezat më të vjetër 
kërkojnë gjithnjë e më shumë kujdes dhe 
mbështetje nga të rinjtë (Cheal, 1987). 
Momenti i kalimit në moshën e rritur 
është shumë i veçantë, është kalimi nga 
një fëmijë i cili merr ndihmë, në një të 
rritur që jep ndihmë (Charbonneau et 
Gaudet, 1999). Por, megjithatë, ky kalim 
drejt moshës së rritur është më i gjatë 
dhe më i papërcaktuar se më parë, një 
tranzicion i rolit të marrësit drejt rolit të 
dhënësit është gjithashtu i papërcaktuar. 
Kështu, për disa të rinj, të qenit i pavarur 
do të thotë të lësh rolin e marrësit, për të 
arritur plotësisht atë të prodhuesit dhe 
të dhënësit, që përshtatet me moshën e 
tyre. Ky interpretim antropologjik i qa-
rkullimit të ndihmës në familje ndikohet 
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shumë nga paragjykimet në mënyrën e 
shikimit të përgjegjësisë së të rinjve dhe të 
pozicionimit të tyre në raport me breza të 
tjerë. Ndërmjet katër brezave anëtarë të së 
njëjtës familje, të rinjtë njëzetvjeçarë kanë 
një periudhë të tranzicionit drejt moshës 
së rritur, e cilësuar si më e veçantë.

Konkluzione 

Nga analiza ndërmjet brezave vihen re 
dy aspekte të kalimit në moshën e rritur, së 
pari, koherenca e sistemit të vlerave dhe e 
normave në të cilat të rinjtë evoluojnë sot 

është shumë më i dobët se ai i brezave të 
mëparshëm. Kjo na ndihmon të kuptojmë 
vështirësitë identitare të jetuara nga të 
rinjtë, si përgjigje ndaj koherencës së dobët 
të sistemit të vlerave; së dyti, ndihma ndër-
mjet brezave është element që e lehtëson 
më shumë hyrjen në moshën e rritur. Për 
disa prindër, të cilët janë të ndjeshëm ndaj 
vështirësive që po kalojnë fëmijët e tyre, 
roli i tyre mbështetës mbetet gjithmonë 
aktiv. Për prindër të tjerë, të rinjtë duhet të 
mësojnë të ecin vetë. Ky është një element 
që e bën të lehtë ose të vështirë hyrjen në 
moshën e rritur.
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Një retrospektivë për fenomenin e 
largimit të trurit

Pas rënies së regjimit komunist, Shq-
ipëria, ashtu sikurse vende të tjera të Eu-
ropës Juglindore, është përballur me flukse 
të mëdha migratore. Një pjesë e konsid-
erueshme e individëve që largoheshin nga 
vendi i përkisnin shtresës së profesionistëve 
të kualifikuar. Për një vend të vogël dhe me 
potencial të kufizuar si Shqipëria, largimi i 
pothuajse 40% të lektorëve dhe kërkuesve, 
nga të cilët 66% mbanin titullin doktor83 

ishte një humbje e madhe e trurit. Si pasojë, 
vendi u përball me mungesën e kapaciteteve 
profesionale dhe menaxheriale për t’u orien-
tuar më mirë ndaj proceseve demokratike 
që po përjetonte në fillimet e viteve ‘90.

Shkaqet e largimit të profesionistëve të 
kualifikuar lidheshin kryesisht me një treg 
të varfër nga pikëpamja e alternativave të 
punësimit.84 Sikur të mos mjaftonte kjo, 
mbizotërimi i lidhjeve klienteliste dhe 
nepotike në një treg informal pune e rritën 
edhe më shumë prirjen e profesionistëve të 
kualifikuar për të jetuar dhe punuar diku 
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jashtë vendit. Me përmirësimin e kushteve 
të jetesës, pas viteve 2000, prirja e lëvizjeve 
migratore ka pësuar rënie krahasuar me dy 
valët e migracionit që Shqipëria ka njohur 
në periudhat 1990-1993 dhe 1997-1999. 
Megjithatë, emigrimi vazhdon rregullisht, 
por tashmë kryesisht për arsye studimi, ku 
ende çdo vit largohen përafërsisht 2000 deri 
në 4000 studentë.

Duke iu referuar këtyre dinamikave 
nga njëra anë dhe nevojës gjithnjë e në 
rritje për profesionistë të fushave më pak 
të zhvilluara në vend nga ana tjetër, lindën 
iniciativat e para që synonin mbështetjen e 
profesionistëve të kualifikuar jashtë për t’u 
kthyer në vendin e origjinës. Për këtë qël-
lim, në kuadër të hartimit të politikave të 
thithjes së trurit, lindën disa iniciativa, efek-
tiviteti i të cilave në praktikë mbetet edhe 
sot e kësaj dite modest. Për herë të parë 
ky fenomen u konsiderua pjesë integrale 
e Strategjisë Kombëtare të Migracionit në 
vitin 2005. Deri në atë kohë, instrumentet 
për kthimin e trurit u ndërmorën mbi baza 
ad hoc dhe sporadike.

Në vitin 2006 u krijua një program i 
veçantë i thithjes së trurit, Programi Brain 
Gain, një iniciativë e përbashkët e qeverisë 
shqiptare dhe Programit të Kombeve të 
Bashkuara për Zhvillim (PNUD), që syn-
onte integrimin e shqiptarëve të arsimuar 
jashtë vendit në administratën publike dhe 
në zhvillimin politik dhe ekonomik të ven-
dit. Kjo do të realizohej përmes dy objekti-
vave: sigurimin e një mjedisi mikpritës për 
ata që rikthehen në Shqipëri, si dhe krijimin 
e një kuadri ligjor për integrimin e plotë të 
këtyre personave në administratën publike.

Në planin e përgjithshëm, objektivat e 
programit Brain Gain konsistonin në: 

1. Adresimin e këtij fenomeni në 
nivelin e politikave qendrore të shtetit 

shqiptar duke e bërë atë pjesë të ligjërimit 
të politikave publike;

2. Krijimin e një baze të mirë për 
rishikimin e masave administrative dhe 
legjislative për të inkurajuar politikat e 
thithjes së trurit përmes instrumenteve të 
tilla, si: mbështetje financiare, lehtësi në 
procedurat e rekrutimit në administratën 
publike dhe favorizimi për përfshirje në in-
stitutet kërkimore, programet e ekselencës 
ose programet e bashkëpunimit.

Kësisoj, programi ka vendosur një gur 
të rëndësishëm në themelet e politikave 
të thithjes së trurit. Por, përpos kësaj, ai 
mbetet një iniciativë me ndikim jo të gjerë 
për shkak të numrit relativisht të vogël të 
individëve përfitues, si dhe kufizimeve në 
burime e kompetenca.

Ende sot, prirja për t’u kualifikuar 
jashtë vendit është e theksuar. Kjo prirje, 
kombinuar me mundësitë për gjetjen e një 
pune në vendet pritëse, favorizuar edhe 
nga liberalizimi i vizave, që potencialisht 
rrit kontaktet me tregun europian të punës, 
përbën ende një rrezik për humbjen e pro-
fesionistëve të kualifikuar. Ky rrezik shtohet 
nëse u referohemi të dhënave të INSTAT-it, 
ku të rinjtë vlerësohen ndër shtresat që vua-
jnë më së shumti nga papunësia. Gjithsesi, 
edhe dëshira në rritje85 për t’u kthyer shtron 
disa probleme të reja për t’u trajtuar, mes 
tyre: sa e gatshme është shoqëria shqiptare 
t’i presë të kualifikuarit e kthyer? Me çfarë 
mjedisi përballen ata gjatë kthimit dhe çfarë 
duhet bërë për t’i nxitur të kualifikuarit të 
zgjedhin të rrinë në Shqipëri? 

Nga pritshmëritë te realiteti 

Ndonëse pranohet që Shqipëria në 
vitet e fundit po përjeton një valë të rik-
thimit të trurit, në fakt mbetet e vështirë 

85 Intervistë me Edlira Çepanin, drejtore e Rrjetit të Studentëve Shqiptare në Botë, 16 nëntor 2011. Sipas 
të dhënave që disponon rrjeti AS@N, në vitin 2008 janë përafërsisht 45- 50 % e studentëve që shprehin 
dëshirën të kthehen në Shqipëri pas përfundimit të studimeve, një rritje domethënëse krahasuar me vetëm 
5 % që e shprehnin këtë dëshirë në vitet 2003 – 2005. 
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të përcaktohet me saktësi dinamika e 
këtij mobiliteti. Problemet me njohjen e 
fenomenit të kthimit të trurit fillojnë që 
me përcaktimin e numrit të shqiptarëve 
të kualifikuar jashtë vendit. Disa kthe-
hen, por në fakt të shumtë janë edhe ata 
që largohen çdo vit. Ende mbetet sfidë 
përllogaritja nga institucionet shtetërore 
e numrit të qytetarëve shqiptarë që ak-
tualisht studiojnë jashtë shtetit, atyre që 
i kanë kryer studimet apo atyre që janë 
kthyer në Shqipëri. Pengesa kryesore 
për përcaktimin e numrit të studentëve 
shqiptarë jashtë vendit duket se lidhet me 
faktin se të dhëna të tilla konsiderohen 
të ndjeshme dhe ambasadat e vendeve 
të ndryshme zakonisht nuk i japin.86 
Nga ana tjetër, nëse autoritetet shqiptare 
garantojnë mbrojtjen e të dhënave ose 
nëse nga institucionet e vendeve të huaja 
komunikohen të paktën shifrat, pa bërë 
të ditur identitetin e personave, mund të 
arrihej në një vlerësim të përafërt. Prandaj, 
nuk mund të konsiderohet e pamundur 
mbledhja e këtyre të dhënave nga ana e 
shtetit shqiptar, të dhëna të cilat mund 
të jenë shumë të vyera për hartimin e 
politikave me qëllim nxitjen e kthimit të 
trurit në Shqipëri apo mirëpërdorimin e tij.

Duke hedhur një vështrim te përvoja 
e të kthyerve të kualifikuar, të anketuar 
në kuadër të këtij studimi, rikonfirmohet 
përshtypja se të rinjtë shqiptarë largohen 
gjithnjë e më shumë me qëllim studimin 
dhe jo punësimin jashtë vendit. Konkre-
tisht, numri i personave të kualifikuar 
jashtë vendit, që vendosin të kthehen vit 
pas viti, është në rritje. Arsyet kryesore mbi 
vendimin e të kualifikuarve për t’u kthyer 
në Shqipëri lidhen me përfundimin e stu-
dimeve (81%), dëshirën për të kontribuar 
në ndryshimet dhe zhvillimin e shoqërisë 
(71%), ndërkohë që të rëndësishme mbeten 

dhe arsyet familjare (70%), besimi se mund 
të gjejnë punë më lehtë në vendin e origjinës 
(56%), si dhe pamundësia e gjetjes së një 
pune jashtë vendit (35%).87

Cila është klima me të cilën përballen 
personat e kualifikuar jashtë vendit 
kur kthehen në Shqipëri?

Vështirësitë që ndeshin të rinjtë shqip-
tarë gjatë kthimit kanë sa natyrë burokra-
tike apo institucionale, ashtu dhe sociale e 
kulturore. Në thelb, ato nuk përbëjnë një 
surprizë, por mbeten gjithsesi shqetësuese. 
Është domethënës fakti që vështirësia që 
përmendet më shpesh mes të anketuarve ka 
të bëjë me ndryshimet në kulturën e punës 
(69%). Kjo tregon se, me gjithë besimin 
se shoqëria shqiptare është modernizuar 
në vitet e fundit, hendeku me shoqëritë 
perëndimore ende mbetet i madh.

Nuk duhet të na habisë fakti se një 
tjetër vështirësi kyçe e përmendur mbetet 
korrupsioni, një fenomen i denoncuar për 
shumë kohë, por ende i paadresuar në 
mënyrë domethënëse, i cili komprome-
ton mundësitë e karrierës për shumë të 
rinj me potencial. Sfidat e tjera janë të 
një natyre që mund të nxisë rrezikun e 
“shpërdorimit” të trurit apo largimit sër-
ish të tij. Spikasin këtu pamundësia për 
rritjen e mëtejshme profesionale (62%), 
vështirësitë për gjetjen e një pune në pro-
filin përkatës (48%), si dhe për njohjen e 
diplomës (42%). Një faktor dekurajues 
është dhe heqja në kohët e fundit e shpër-
blimeve për punonjësit e administratës me 
diplomë të nivelit master, të cilat ndikojnë 
në shumë raste te kthimi i trurit në admin-
istratën publike. Ekziston gjithashtu, deri 
në një farë mase, dhe një mbyllje nga ana 
e shoqërisë, si dhe paragjykimi kundrejt 
të kualifikuarve të kthyer, pasi shpesh 

86 Intervistë me Bernard Zenelin, menaxher i programit Brain Gain, marrë më 11 tetor 2011.
87 Të dhënat e mësipërme dhe ato në vazhdim i referohen sondazhit të plotësuar online në periudhën 

gusht-nëntor 2011 nga 66 persona të kualifikuar jashtë vendit, të kthyer në Shqipëri së paku që prej një viti.
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besohet se arsyet e kthimit kanë të bëjnë 
me dështimin e tyre jashtë vendit.88 Një 
disavantazh për të kthyerit e kualifikuar ka 
të bëjë gjithashtu me mosnjohjen e realitetit 
shqiptar dhe tregut të punës në veçanti, çka 
në disa raste i bën ata më pak të preferuar 
nga punëdhënësi.

Të gjitha këto elemente janë indikatorë 
që Shqipëria ende nuk ka arritur t’i ofrojë 
për një mjedis mikpritës e konkurrues, ku 
potenciali i më të kualifikuarve të shpaloset 
dhe të zhvillohet plotësisht në funksion të 
individëve dhe shoqërisë.89

Grafiku 1. Vështirësitë kryesore të 
ndeshura gjatë kthimit në Shqipëri

Lidhje të dobëta me institucionet 
shtetërore

Një tjetër realitet që del në pah nga 
përgjigjet e të anketuarve është lidhja e 
dobët me institucionet shtetërore. Në fakt, 
pjesa më e madh e të kthyerve (68%) pohon 
se nuk ka marrë ndihmë nga institucionet 
shtetërore gjatë kthimit, duke u përballur 
kështu individualisht me vështirësitë për 
të gjetur një punë apo çështje të tjera të 
riintegrimit në Shqipëri. Ndihma e vetme 

e marrë është ajo nga programi Brain Gain.
Për sa i takon punësimit të të kualifi-

kuarve të kthyer, ndërkohë që nga anketat 
rezulton se periudha mesatare e kërkimit 
të punës është rreth 5 muaj, vështirësitë 
kryesore për t’u integruar në tregun e punës 
kanë të bëjnë me nepotizmin e përhapur 
në shumë sektorë, mungesë interesi për 
njohuritë e marra jashtë vendit, por edhe 
ekzistenca e qarqeve të mbyllura apo e 
rekrutimeve me bazë përkatësinë politike në 
disa sektorë. Gjithsesi, pozitiv mbetet fakti 
se gjysma e të intervistuarve gjykojnë se nuk 
kanë ndeshur vështirësi për t’u integruar në 
tregun shqiptar të punës.

Grafiku 2. A keni ndeshur vështirësi gjatë 
kërkimit të një punë?

Lidhur me mënyrën se si të kualifi-
kuarit jashtë vendit kanë arritur të sigurojnë 
një punë, të dhënat e anketës tregojnë një 
peizazh sa të parashikueshëm, aq edhe 
shqetësues. Edhe në rastin e personave të 
kualifikuar jashtë vendit duket se aplikohen 
“parime” të njëjta të një tregu pune ende 
mjaft informal dhe kaotik. Mbizotërojnë 
mënyrat joformale të punësimit, si për 
shembull duke kontaktuar drejtpërdrejt 
punëdhënësin apo titullarin e institucionit 
(37,9%) apo nëpërmjet të afërmve e miqve 
(36,4%). Ndërkohë që njoftimet në inter-
net apo në gazeta duket se shërbejnë vetëm 
për rreth 1/3 e të anketuarve, shqetësues 

88 Intervistë me Bernard Zenelin, op. cit. 
89 Lëvizja Europiane në Shqipëri. 2010. Çfarë roli mund të luajnë universitetet shqiptare në qarkullimin 

e trurit?, Tiranë. 
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është fakti se institucionet shtetërore, si për 
shembull zyrat e punësimit apo Departa-
menti i Administratës Publike mbeten jopo-
pullore si pikë reference për punësim. Këto 
të dhëna rikonfirmojnë se kanalet zyrtare të 
punësimit në tregun shqiptar mbeten ende 
të dobëta, duke ulur shanset e rekrutimeve 
transparente dhe konkurruese. Pengesë për 
integrimin mbetet dhe mënyra e rekrutimit 
në administratën publike, që shpesh bëhet 
nëpërmjet kontratave të përkohshme dhe 
jo nëpërmjet konkurseve të hapura. Me 
gjithë ekzistencën e një urdhri të kryemin-
istrit90, që kufizon rekrutimet me kontratë 
në masën 2.5%, në realitet shifrat janë disa 
herë më të larta.91 Sigurisht, rekrutimi në 
këtë formë përbën një pengesë më shumë si 
për integrimin e të kthyerve të kualifikuar, 
ashtu dhe për forcimin e kapaciteteve të 
administratës nëpërmjet përthithjes së el-
ementëve më të përgatitur.

Grafiku 2. Si e keni gjetur punën?

Njohja e diplomës, vetëm nëse është 
e domosdoshme

Kur bëhet fjalë për përvojën me njo-
hjen e diplomave të marra jashtë vendit, 
duket qartë se përgjithësisht procedura per-
ceptohet si një barrë e tepërt burokratike, 

çka dekurajon rreth gjysmën e të kthyerve 
për ta kërkuar atë. Me gjithë progresin që 
është bërë, problemet e ndeshura më shpesh 
kanë të bëjnë me kohëzgjatjen e procedurës, 
aktualisht rreth 5 muaj.

Procedura e parashikuar nga Ministria 
e Arsimit dhe Shkencës (MASh) për njohjen 
e diplomës paraqet gjithashtu dhe probleme 
të privatësisë dhe mbrojtjes së të dhënave 
personale, pasi në formularin e aplikimit 
kërkohen edhe emri i përdoruesit, si dhe 
fjalëkalimi për të hyrë në faqen personale 
të studentit.91 Këto vështirësi burokratike 
kanë bërë që, përpos bizneseve, edhe shumë 
universitete private të mos i kërkojnë stafit 
njohjen e diplomës së marrë jashtë vendit.

Sigurisht aplikimi ose jo për njeh-
simin e diplomave mbetet në dëshirën e 
secilit individ. Megjithatë, mosaplikimi i 
një numri të madh të kthyerish krijon më 
shumë paqartësi për organet shtetërore 
mbi kapitalin njerëzor të pranishëm në 
Shqipëri dhe mënyrat më të përshtatshme 
për ta integruar dhe angazhuar atë në dobi 
të zhvillimit të vendit.

Me gjithë vështirësitë e ndeshura, 
vërehet se shumica dërrmuese e të kthyerve 
të kualifikuar e vlerëson si të mirë, shumë 
të mirë dhe madje të shkëlqyer vendimin 
për t’u kthyer (në total 79%). Gjithashtu, 
shumica e shohin veten po në Shqipëri edhe 
pas pesë vjetësh. Duket se faktor nxitës 
mbetet edhe afrimi i disa investitorëve të 
huaj. Shqipëria shihet si vend me potencial 
në rritje, ku ndërkohë që rriten investimet, 
po rriten dhe kapacitetet e individëve në 
vend. Vërehet një rritje e besimit në tregun 
shqiptar, ku në disa raste kompanitë po e 
zëvendësojnë stafin e huaj me atë shqiptar 
dhe kjo së pari për të ulur kostot, por dhe 

90 Urdhri i kryeministrit, nr 174 datë 1.10.2010 “Mbi disa masa për përmirësimin e zbatimit të legjis-
lacionit të shërbimit civil në ministritë e linjës dhe Këshillin e Ministrave”. 

91 Sipas raportit vjetor për 2010 të Komisionit të Shërbimit Civil (faqe 38), punësimi me kontratë të 
përkohshme në disa ministri arrin deri në 40-45% të stafit (psh Ministria e Mbrojtjes, e Shëndetësisë, etj).

92 Shih faqen e internetit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, http://www.mash.gov.al/faqe.
php?id1=2&id2=74.
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sepse mendohet se tashmë ka persona të aftë 
shqiptarë që mund t’i mbulojnë ato role.93

Grafiku 2. Si do ta vlerësonit vendimin 
tuaj për tu kthyer?  Ku e shihni veten pas 
pesë vitesh?

Megjithatë, nuk duhet neglizhuar një 
pjesë e mirë, rreth një e treta (1/3), që është 
pesimiste për të ardhmen në Shqipëri. Nuk 
duhet harruar gjithashtu se shumica (rreth 
89%) ruajnë lidhje të ngushta me vendin ku 
kanë studiuar, çka e bën dhe më të lehtë ven-
dimin për t’u larguar sërish nga Shqipëria. 
Prandaj, edhe pse rikonfirmohet prirja për 
t’u kthyer në Shqipëri, autoritetet duhet 
të jenë vigjilente për rrezikun e largimit 

të sërishëm të trurit, nëse nuk arrihet të 
ofrohet një mjedis mikpritës.

Përfundime dhe rekomandime

Shqipëria ndodhet në një fazë kyçe të 
zhvillimit të kapitalit njerëzor. Këto vite, 
të karakterizuara nga rikthimi në rritje të 
një numri të madh personash të kualifikuar 
jashtë vendit, duhet të shërbejnë për të 
krijuar një mjedis që i mirëpret dhe u jep 
mundësi zhvillimi këtyre personave, duke 
i shërbyer kështu jo vetëm interesit të tyre 
individual, por progresit të shoqërisë në 
përgjithësi.

Tashmë që është krijuar një përvojë 
e parë me programe dhe nisma eksperi-
mentale për riintegrimin e personave 
të kualifikuar të kthyer, është koha për 
politika më gjithëpërfshirëse dhe afatgjata 
në këtë drejtim. Programi Brain Gain apo 
dhe nisma si Fondi i Ekselencës përbëjnë 
ndërmarrje të para pozitive, por në mënyrë 
që rikthimi i personave të kualifikuar të 
mos jetë një zhgënjim dhe as shpërdorim 
i trurit, një qasje më e strukturuar bëhet 
e domosdoshme. Në radhë të parë, kjo 
sepse fenomeni i kthimit të personave të 
kualifikuar është në rritje dhe në pak vite 
ai do të prekë mijëra qytetarë shqiptarë. Së 
dyti, sepse vështirësitë që ata ndeshin gjatë 
kthimit janë komplekse dhe shtrihen që nga 
modernizimi i shoqërisë e deri te lufta ndaj 
korrupsionit dhe ngritja e sistemeve meri-
tokratike të karrierës si në sektorin publik, 
ashtu dhe në atë privat. Së fundmi, nevoja 
për politika më gjithëpërfshirëse lind dhe 
nga kufizimet aktuale të programit Brain 
Gain, kufizime si në burime e kompetenca, 
ashtu dhe në numrin e individëve përfitues.

Kapitali njerëzor që disponon Shq-
ipëria sot përfshin si persona për të cilët 
tregu ka nevojë të menjëhershme, ashtu 
dhe shumë të tjerë të specializuar, ndoshta 

93 Intervistë me Pranvera Papamihalin, menaxhere për Shqipërinë, Pederson & Partners, marrë me 4 
nëntor 2011. 



   65Studime Sociale  Vëll. 6  Nr. 3

Intervista 
Intervistë me Belina Bedinin, drejtore për mar-

rëdhëniet ndërkombëtare dhe projektet, 
Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës, 
25 nëntor 2011.

Intervistë me Bernard Zenelin, menaxher i pro-
gramit Brain Gain, Tiranë, 11 tetor 2011.

Intervistë me Edlira Çepanin, drejtore e Rrjetit 
të Studentëve Shqiptarë në Botë, Tiranë 16, 
nëntor 2011.

Intervistë me Floreta Luli–Faber, drejtore ekzeku-
tive, Dhoma Amerikane e Tregtisë, Tiranë, 
24 nëntor 2011.

Intervistë me Gent Boricin, president i Komitetit 
të Profesionistëve të Rinj, Dhoma Ameri-
kane e Tregtisë, Tiranë, 24 nëntor 2011.

Intervistë me dr. Kosta Giakoumis, zëvendësrek-
tor, Universiteti i Neë York-ut në Tiranë, 
Tiranë, 4 dhjetor 2011.

Intervistë me Mariel Mejdinin, drejtor i zhvillimit 
dhe menaxhimit të burimeve njerëzore, De-
partamenti i Administratës Publike, Tiranë, 
2 nëntor 2011.

Intervistë me Pranvera Papamihalin, menaxhere 
për Shqipërinë, Pederson & Partners, Tiranë, 
4 nëntor 2011.

Intervistë me dr. Saemira Pino, dekane e Fakultetit 
të Shkencave Sociale, Universiteti “Marin 
Barleti”, Tiranë 16 nëntor 2011.

Intervistë me Silvana Banushin, drejtore e 
politikave të migracionit, kthimit dhe 
riintegrimit, Ministria e Punës, Çështjeve 
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Hyrje

Sigurimet shoqërore janë një nga 
komponentët e shtetit të mirëqenies so-
ciale, krahas kujdesit e sigurimit shëndetë-
sor, asistencës dhe përfitimeve familjare. 

Esenca e sigurimeve shoqërore është 
zëvendësimi i të ardhurave në rastet e 
sëmundjes, papunësisë, pleqërisë etj. 
Sigurimet shoqërore janë mbrojtje e 
bazuar në aktivitetin profesional, çka do 
të thotë se çdo person që është i punë-

EMIGRIMI, EMIGRANTËT 

DHE SIGURIMET SHOQËRORE

Mirela SELITA - Instituti i Sigurimeve Shoqërore
E-mail: selitamirela@yahoo.com

Studime Sociale 2012, 3 (6): 67-74

Mirela Selita është doktorante në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë. Është juriste 
që nga viti 1993 në Institutin e Sigurimeve Shoqërore. Ka disa publikime, si “Komentar i Kodit 
të Punës”, 2007; “Administrimi i Sigurimeve Shoqërore në Shqipëri”, 2009, (bashkautore në këto 
dy botime të Organizatës Botërore të Punës); “E drejta e punës dhe e sigurimeve, legjislacion-
doktrinë dhe praktikë gjyqësore”, autore, botim i Shkollës së Magjistraturës, 2011 etj.

Përmbledhje

Në të kaluarën, marrja e statusit ligjor nga emigranti konsiderohej si integrim i sigurt i tij. 
Ndërsa sot, gjithnjë e më shumë vihet theksi te dimensioni social i integrimit, që do të thotë 
pjesëmarrje e emigrantëve në shoqëritë pritëse, pjesëmarrje në sistemin arsimor dhe në tregun 
e punës. Të gjitha rezultatet e integrimit, të marra së bashku (social, kulturor etj), janë në 
interes edhe të vendeve pritëse, sepse në këtë mënyrë këto vende kanë më tepër stabilitet 
social. Kërkesat integruese janë instrumente për tëi bërë emigrantët të marrin pjesë aktive 
në të gjitha aspektet e jetës. Në themel të këtyre kërkesave është ideja se emigrantët më të 
arsimuar dhe më të trajnuar kanë më shumë mundësi të integrohen suksesshëm në tregun 
e punës në krahasim me emigrantët e pakualifikuar. Kështu, njohja e gjuhës dhe e kulturës 
së shoqërive pritëse janë mundësi për arsimim, kualifikim dhe punësim. Më tej, duke qenë 
të punësuar, ata përfshihen edhe në skemat e sigurimeve shoqërore. Në përfundim mund 
të thuhet se lidhja e sigurimeve shoqërore me integrimin lidhet me faktin se sigurimet 
shoqërore shihen si instrument për të rritur integrimin duke ndihmuar emigrantet të fitojnë 
të njëjtin status social ekonomik si popullsia vendase.



   68 Emigrimi, emigrantët dhe sigurimet shoqërore

suar ose i vetëpunësuar është i siguruar, 
atëherë për sigurimet shoqërore nuk ka 
rëndësi shtetësia, ndaj dhe, si rrjedhojë, 
akses në sigurimet shoqërore kanë edhe 
emigrantët. Por, gjithsesi, për emigrantët 
ka disa pengesa të tjera, si p.sh. periudha 
kualifikuese për lindjen e së drejtës për 
përfitim nga sigurimet shoqërore, pengesa 
që zgjidhen përmes marrëveshjeve dyp-
alëshe mes vendit të origjinës dhe vendit 
pritës. Pikërisht koordinimi i skemave të 
sigurimeve sociale është teknika që garan-
ton të drejtat e emigrantëve dhe familjeve 
të tyre kur lëvizin nga një vend në tjetrin. 
Emigrimi nuk mund të shkaktojë humbjen 
e të drejtave të sigurimeve shoqërore dhe 
roli i BE-së në këtë drejtim është shumë 
i madh,94 kështu që në origjinë, traktati i 
BE-së, në nenin 42 synonte lëvizjen e lirë 
të punëtorëve. Edhe Gjykata Europiane 
e Drejtësisë në raste të ndryshme e ka 
nënvizuar si kriter kryesor interpretues 
“lëvizjen e lirë”, duke e theksuar në disa 
çështje.95 Kështu, në vijimësi, nëpërm-
jet jurisprudencës së Gjykatës së Luk-
semburgut, u legjitimua “diskriminimi 
pozitiv” i punëtorëve emigrantë, i njohur 
ndryshe si parimi i më të favorshmes ose 
parimi Petroni, parim i cili ka marrë emrin 
e çështjes Petroni.

Integrimi social i emigrantëve, edhe 
për arsyet e mësipërme, është një nga di-
mensionet e integrimit, por për një kohë të 
gjatë integrimi i emigrantëve trajtohej në 
terma ligjore, sepse kështu konsiderohej 
i integruar ai që kishte të njëjtat të drejta 
(p.sh.politike) si vendasit. Më tej, me 
fuqizimin e shtetit të mirëqenies sociale 
pritej që emigrantët të integroheshin jo 
vetëm në terma formale (legalë), por 
edhe sa i takon anës social-ekonomike. 

Kështu, ekzistenca e mundësive të barab-
arta bëhet tregues për dimensionin social 
të integrimit. Ndërsa dimensioni i tretë 
i integrimit lidhet me traditat kulturore 
të emigrantëve, sa mundësi kanë ata ta 
shprehin veten si minoritet, si pakicë. 
Me krijimin e shoqërive multietnike në 
Europë, ky element ka tërhequr shumë 
vëmendje. Referuar elementeve të më-
sipërme, edhe konceptet për integrimin në 
vende të ndryshme të Europës kanë qenë 
të ndryshme. Por, konceptet tradicionale 
të të konceptuarit të emigranteve nga 
ana e shoqërive pritëse kanë ndryshuar 
edhe për shkak të eksperiencave të njëjta 
të integrimit problematik të emigrantëve 
kudo në Europë. Një element qendror në 
politikat integruese bashkëkohore është 
futja e programeve integruese, që japin 
përgjigje të reja për problemet e pozitës 
së emigrantëve në shoqëritë europiane.

Le t’u kthehemi edhe njëherë tri di-
mensioneve të integrimit.

Pozita ligjore
Kur flitet për historikun e emi-

grantëve, zotëruese ka qenë mundësia e 
marrjes së shtetësisë. Të ishe shtetas ose të 
kishe një leje qëndrimi të përhershme, kjo 
nënkuptonte të drejtën e votës, barazinë 
para ligjit dhe të drejtën për shërbime 
të ndryshme shtetërore. Pra, konsidero-
heshin anëtarë të një komuniteti. Marrja 
e shtetësisë është e lidhur me parimet që 
aplikon një vend ose parimin e territorit 
“Jus soli” ose të gjakut “Jus sanguinis”. 
Vendet që zbatojnë parimin e parë janë 
më përfshirës dhe si matës shërben shkalla 
e të drejtave politike dhe sociale. Ten-
denca e përfshirjes matet duke vëzhguar 
në veçanti dispozitat e sigurimeve sociale 

94 Në vijim do të flitet më gjerësisht për legjislacionin komunitar të BE-së lidhur me koordinimin e 
skemave të sigurimeve shoqërore për emigrantët.

95 GJED - Gjykata Europiane e Drejtësisë - Gjykata e Luksemburgut shqyrton çështje të vendeve  anëtare 
të BE-së, çështjet në fjalë njihen si çështja Van der Veen 110/63, çështja Petroni 24/75, Laterza 733/79, 
Pinna I 41/84, Pina II 359/87.



   69Studime Sociale  Vëll. 6  Nr. 3

për të huajt në shtetet perëndimore të 
mirëqenies sociale, siç argumenton Gils 
Vonk.96 Zëvendësimi i kushtit të “shtetë-
sisë” me atë të “rezidencës” është në një 
linjë me parimin se shtetet moderne duhet 
të marrin përgjegjësi për mirëqenien so-
ciale të qytetarëve të tyre. Në shumicën e 
vendeve europiane perëndimore, shtetësia 
nuk është më kriter përcaktues për të pa-
tur akses në sigurimet shoqërore apo tek 
asistenca sociale.

Dimensioni social i integrimit
Marshall-i, një nga teoricienët më 

me ndikim, në vitin 1949 argumentoi se 
shtetësia nuk do të thotë vetëm të drejta 
civile e politike, por edhe sociale. Tek të 
drejtat sociale ai përfshinte jo vetëm mbro-
jtjen ndaj varfërisë, por edhe të drejta për 
arsim, kujdes shëndetësor e strehim, duke 
thënë se rruga më efektive për integrim 
është ajo përmes përfitimeve të shtetit të 
mirëqenies sociale.97 Emigrantët janë të 
përjashtuar për shkak të statusit social 
ekonomik dhe identitetit social-kulturor. 
Të varfrit, të cilëve iu referua Marshall, 
por edhe emigrantët, janë njësoj të privuar 
nga pjesëmarrja në politikë, punësim dhe 
në sistemet e mirëqenies sociale.98

Dimensioni kulturor i integrimit
Dimensioni i tretë ka të bëjë me 

të drejtat kulturore e të besimit të emi-
grantëve. A kanë emigrantët, ashtu si 
vendasit, të drejta për t’u organizuar për 
të manifestuar, sikundër grupet etnike 
apo besimtarët? Vendet që i respektojnë 
këto të drejta i kanë përfshirë këto grupe 
në shoqëritë vendase jo vetëm si individë, 

por gjithashtu si komunitete kulturore 
ose etnike. Tashmë gjithnjë e më tepër 
mbizotëron mendimi se emigrantët duhet 
të shprehin së pari dëshirën e tyre për t’u 
bërë pjesë e shoqërisë pritëse, para se atyre 
t’u sigurohet statusi ligjor.99

Aktualisht, disa shtete anëtare të BE-së 
kanë filluar të gjejnë mundësinë e përdor-
imit të kërkesave integruese si instrumente 
për tëi bërë emigrantët të marrin pjesë me 
aktivisht në të gjithë aspektet e jetës. Kjo 
ide motivohet kryesisht me një argument 
të zakonshëm, sipas të cilit individët më të 
arsimuar dhe më të trajnuar kanë më shumë 
mundësi të integrohen më suksesshëm 
në tregun e punës se sa migrantët e pak-
ualifikuar. Njohja e gjuhës dhe kulturës së 
shoqërisë pritëse janë mundësi për arritje 
në arsimim, kualifikim e përvojë pune, si 
dhe janë mbështetje për procesin e integ-
rimit të tyre. Qëllimi kryesor i programeve 
integruese është që tëi bëjnë emigrantët të 
veprojnë të pavarur dhe të marrin pjesë 
aktivisht në shoqëri.

Politikat bashkëkohore integruese 
ndikojnë direkt në pozitën ligjore, sociale e 
kulturore të emigranteve. Sa i takon pozitës 
ligjore, ajo duket të shërbejë për një pozitë 
më të sigurt. Në të kaluarën, një status 
ligjor i sigurt ishte integrimi i emigrantit, 
sot dimensioni social i integrimit; masat në 
këtë fushë synojnë rritjen e pjesëmarrjes në 
shoqëri, që sigurohet përmes pjesëmarrjes 
në sistemin arsimor dhe tregun e punës. 
Dimensioni kulturor synon përfshirjen e 
emigrantëve në shoqëri në kuptimin social e 
kulturor. Këto rezultate janë në interes edhe 
të vendeve pritëse, sepse në këtë mënyrë 
kanë më tepër stabilitet social.

96 Vonk. G.J. 2001, Social security and the laë. Some European dilemmas European Journal of Social 
Security 2001.

97 Për rolin e shtetit të mirëqenies sociale në përgjithësi dhe rolin e sigurimeve sociale në veçanti do të 
flitet gjatë gjithë artikullit.

98 Castles, S and A.Davidson, 2000, Citizenship and migration. Globalization and the politics of be-
longing. London Macmillan Press LTD

99 Kymlicka, W. 1995, Multicultural Citizenship.A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford, Oxford 
University Press
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Shteti social dhe emigrantët
Dispozitat e mirëqenies sociale janë një 

mjet për qeveritë për të ndërtuar e zhvil-
luar sisteme të sofistikuara të diferencuara 
për emigrantët.100 Më të privilegjuarit janë 
punëtorët emigrantë në krahasim me emi-
grantët azilantë. Punëtorët pa dokumente 
kanë në një pozitë edhe më të pafavorshme, 
ata nuk gëzojnë ndonjë mbrojtje sociale 
përveç disa shërbimeve bazë të përgjith-
shme. Në mes të këtyre ekstremeve ka 
kategori të tjera, si punëtorët sezonalë, 
emigrantët e përkohshëm. Këta të fundit 
gëzojnë disa të drejta lidhur me kushtet e 
punës, trajtimin e njëjtë, por nuk përfitojnë 
pagesa në rast papunësie etj.

Roli i BE-së

Në Europë janë ndërmarrë masa për të 
luftuar diskriminimin dhe për të inkurajuar 
trajtimin e njëjtë. Në këtë drejtim roli i 
Bashkimit Europian është realizuar përmes 
rregullave ligjore standarde të Komisionit 
Europian, që kanë ndikuar për forcimin 
e pozitës ligjore të punëtorëve migrantë. 
Kështu, psh. direktiva e vitit 2000, që i 
detyron vendet anëtare të nxjerrin ligje 
antidiskriminim në vendet e tyre, si dhe 
direktiva e vitit 2003 për shtetasit e vendeve 
të treta që janë rezidentë afatgjatë e që 
synon të sjellë në një linjë të drejtat mbi 
rezidencën dhe lëvizjen e lirë të emigranteve 
nga vendet joanëtare të BE-së me qytetarët 
e BE-së. Këshilli Europian i vitit 2004, për 
herë të parë ra dakord për parimet bazë të 
përbashkëta për një politikë integrimi të 
emigrantëve në BE. Mes të tjerash, këto 
parime referojnë te punësimi si pjesë kyçe 
e procesit të integrimit, njohuritë bazë të 
historisë dhe gjuhës së shoqërisë pritëse, 
si të domosdoshme për integrim. Për më 

shumë se gjysmë shekulli pas fluksit të 
madh të emigracionit, politikat shtetërore 
për akomodimin e tyre kanë qenë jo efici-
ente dhe ndonjëherë të dëmshme, si p.sh. 
në Francë e Holandë, shtete me modele të 
vjetra të integrimit. Në Francë, një vlerësim 
i përvojës së emigrimit të pasluftës tregoi 
se shteti është fokusuar gjithnjë në përcak-
timin e instrumenteve të kontrollit të mi-
gracionit dhe politikat e integrimit mbeten 
inkoherente, kontradiktore dhe jo eficiente. 
Megjithatë duhet thënë se aktualisht ka 
afërsi mes vendeve të BE-së në përpjekjet e 
tyre për të promovuar integrimin.101

Një nga objektivat madhorë të BE-së 
është nxitja e lëvizjes së lirë të personave 
ekonomikisht aktivë. Por, pa një instru-
ment të përshtatshëm koordinimi, lëvizja e 
lirë është e rrezikuar. Për këtë qëllim dolën 
rregulloret e para të Komunitetit Ekonomik 
Europian, që lidhen vetëm me çështjet e 
sigurimeve shoqërore për punëtorët mi-
grantë e konkretisht rregullorja nr. 3, datë 
25 shtator 1958, si dhe nr. 4, për zbatimin 
e rregullores nr. 3 e datës 16 dhjetor 1958. 
Këto rregullore u zëvendësuan nga rregul-
lorja 1408/71 dhe 574/72. Rregulloret e 
mësipërme janë direkt të zbatueshme dhe 
në çdo rast ato interpretohen nën dritën e 
parimit të lëvizjes së lirë të personave aktivë. 
Këtu qëndron edhe dallimi me konventat, 
marrëveshjet dypalëshe shumëpalëshe, që 
janë kufizuar vetëm në zgjidhjen e konflik-
teve ligjore për shkak të ndryshimeve në 
sistemet e sigurimeve shoqërore, pa pasur 
si qëllim final promovimin e lëvizjes së lirë. 
Rregulloret e BE-së nuk synojnë të harmo-
nizojnë sistemet, por vetëm t’i koordinojnë 
ato, ndërkohë që nuk duhet harruar se është 
fjala për koordinimin e sistemeve jo më të 
dy apo pak vendeve, por të të gjitha vendeve 
anëtare të BE-së. Së fundi, duhet evidentuar 

100 Arend Odew, 2007,“Politikat bashkëkohore integruese në Europë, programet e integrimit civil dhe 
pozicioni ligjor, social dhe kulturor i të huajve”. 

101 Konkluzion i disa studimeve të bëra nga Komisioni Europian Study on immigration, integration and 
social cohesion Komisioni Europian 2005, Focus Consultancy Ltd/Erasmus University Rotterdam.  
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fakti se rregullorja është një instrument 
tepër i komplikuar dhe për këtë arsye, që 
në vitin 1992 filloi një proces thjeshtëzimi, 
pikërisht në takimin e Edinburgut, që për-
fundoi me miratimin e një rregulloreje të 
re për koordinimin, rregullorja 883/2004. 
Teknikat e koordinimit u thjeshtëzuan dhe 
rregullorja e re zëvendësoi rregulloren 1408 
(akti material) dhe rregulloren 574 (akti 
administrativ). Rregullorja 1408 e iniciuar 
nga BE-ja në vitin 1971 është një nga in-
strumentet më të rëndësishme eruropiane 
të sigurimeve shoqërore.

Emigrimi dhe sigurimet shoqërore
Lidhja midis emigracionit, sigurimeve 

shoqërore dhe integrimit. Këto janë fusha 
me ndikim të madh dhe komplekse. Lidhja 
midis emigrimit dhe sigurimeve shoqërore 
lidhet me faktin se emigrantët kanë shërbyer 
për të kompensuar plakjen e popullsisë së 
vendeve të Perëndimit, ndërsa nga ana 
tjetër kjo përbën kërcënim për strukturat 
e sigurimeve shoqërore ekzistuese në këto 
vende. Kufizimi i mundësisë së emigrantëve 
për dhënien e sigurimeve shoqërore është 
mjet për të ulur emigracionin. Lidhja e 
sigurimeve shoqërore me integrimin qën-
dron në atë se sigurimet shoqërore shihen 
si instrument për të rritur integrimin duke 
ndihmuar emigrantet të fitojnë të njëjtin 
status social ekonomik si popullsia vendase.

Ka një boshllëk midis politikave zyr-
tare nga njëra anë dhe realitetit. Shtetet 
përpiqen të ushtrojnë kontroll mbi lëvizjet 
e emigracionit, por kontrolli nuk është 
gjithnjë efektiv, sepse shumë prej tyre 
futen në shoqëritë eruopiane ilegalisht. 
Këta emigrantë nuk kanë mundësi të përf-
shihen plotësisht në sistemet e sigurimeve 
shoqërore të shteteve pritëse. Kjo ndryshon 
edhe në varësi të pozicionit të punëtorit 
legal emigrant prej një kohe të gjatë në 
krahasim me azilkërkuesin.

Sigurimet shoqërore u japin mbrojtje 
njerëzve mbi bazën e aktivitetit profesional. 
Pra, çdo person që është i punësuar ose i 

vetëpunësuar është i siguruar dhe nuk ka 
rëndësi shtetësia. Mundësi për t’u përfshirë 
në sigurimet shoqërore kanë edhe emi-
grantët, por ka pengesa, siç është periudha 
kualifikuese për lindjen e së drejtës për 
përfitim nga sigurimet shoqërore. Po ashtu, 
çdo emigrant ka historikun e tij të punës 
dhe, për rrjedhojë të sigurimit, çka pjesër-
isht e ka në vendin e origjinës dhe pjesërisht 
në vendin pritës. Kështu, nëse ai aplikon 
për pension (ku minimumi duhen 15 vjet 
sigurime), ai mund të përfitojë vetëm nëse 
këto periudha kualifikuese bashkohen, gjë 
për të cilën shërbejnë marrëveshje dypalëshe 
me vendet joanëtare të BE-së, ndërsa për 
vendet anëtare të BE-së aplikohet legjisla-
cioni komunitar.

Arsyeja e ekzistencës dhe zhvillimit 
të teorisë së koordinimit të skemave të 
sigurimeve sociale është në radhë të parë 
e mbi të gjitha zgjidhja e çështjeve të sig-
urimeve shoqërore për emigrantët. Koor-
dinimi është teknika që garanton të drejtat 
e emigrantëve dhe familjeve të tyre kur 
lëvizin nga një vend në tjetrin. Elementet 
që shkaktojnë konfliktin negativ ose pozitiv 
të ligjit janë kryesisht shtetësia, rezidenca, 
periudhat pritëse.

Parimet bazë të koordinimit 

Trajtimi i njëjtë. Ky parim i ndalon 
shtetet që t’i trajtojnë shtetasit e huaj ndry-
she nga vendasit. Diskriminimi mund të 
jetë direkt ose indirekt. Diskriminimi direkt 
është kur një normë e brendshme i trajton 
ndryshe shtetasit e huaj në krahasim me ata 
vendas. Për shembull, kur në një skemë të 
veçantë sigurimesh shoqërore kanë të drejtë 
të përfshihen vetëm vendasit. Diskriminimi 
indirekt është kur norma kombëtare në 
vështrimin e parë duket si neutrale, por në 
fakt sjell efekt ndryshe mbi shtetasit e huaj 
krahasuar me ata vendas. 

Përcaktimi i legjislacionit të zbatuar. 
Problemet që shkaktojnë konfliktet pozitive 
ose negative të ligjit mund të shmangen 
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duke përcaktuar ligjin që do të zbatohet në 
çdo kohë. Në momentin që përcaktohet ligji 
i zbatueshëm, emigrantët do të paguajnë 
kontribute dhe do të marrin përfitime nga 
sigurimet shoqërore sipas atij ligji. Ligji 
i zbatueshëm mund të përcaktohet në 
disa mënyra. Mënyra e zakonshme është 
ajo e zbatimit të ligjit të shtetit ku emi-
granti është i punësuar (lex loci laboris), 
megjithatë mund të zbatohet dhe ligji i 
shtetit ku emigranti është rezident.

Ruajtja e të drejtave të fituara. Parimi 
bazë i ruajtjes së të drejtave të fituara para-
shikon se periudhat e vendbanimit, pu-
nësimit dhe aktiviteteve të tjera ekonomike 
të kryera në një shtet duhet të njihen nga 
shteti tjetër. Për shembull, shteti A kërkon 
15 vjet rezidencë përpara se të paguhet 
pensioni i pleqërisë, ndërsa shteti B kërkon 
15 vjet punësim dhe shteti C kërkon 10 vjet 
aktivitet ekonomik. Nëse dikush ka jetuar 
dhe punuar në shtetin A për 10 vjet, në 
shtetin B për 8 vjet dhe në shtetin C për 
3 vjet, nuk përfiton të drejtën e pensionit 
në asnjë nga këto shtete. Megjithatë, nëse 
zbatohet parimi i mbledhjes, bashkimit të 
periudhave, ruajtjes së të drejtave të fituara, 
personi ka në total 21 vjet punësim/rezi-
dencë, të cilat janë të mjaftueshme për të 
plotësuar rregullat e çdo shteti. Ky parimi 
është i rëndësishëm jo vetëm për caktimin e 
së drejtës, por edhe për masën e përfitimit.

Transferimi i përfitimeve bën të mundur 
që edhe pse personi ndryshon vendbanim, 
të vazhdojë të paguhet nga shteti ku ka 
qenë më parë. Masa e përfitimit nuk do 
të reduktohet si rezultat i kësaj lëvizjeje. 
Parimi i transferimit të përfitimeve mund 
të aplikohet edhe për përfitime afatshkurtra, 
si përfitimi i papunësisë, me anë të së cilës 
personat që kërkojnë punë në një shtet tjetër 
do të vazhdojnë të marrin përfitimin nga 
shteti i tyre i origjinës. Edhe përfitimet në 
natyrë mund të transferohen. Për shembull, 
kujdesi shëndetësor mund të sigurohet në 
një shtet tjetër me të njëjtën kosto si të 
shtetit të origjinës së pacientit. Kjo mund të 

ndodhë kur një person sëmuret ndërkohë që 
është me pushime, por mund të aplikohet 
edhe kur dikush kërkon një operacion të 
veçantë, që nuk mund të kryhet në vendin 
e origjinës.

Migracioni jo i rregullt dhe siguri-
met shoqërore

Emigrantëve jo të rregullt ose ilegalë, 
pa dokumente, që janë rezidentë jo të 
ligjshëm, që punojnë jo ligjërisht, duhet 
tëu ofrohet asistencë mjekësore në rast 
emergjence; asistencë shëndetësore publike 
në rastet e sëmundjeve ngjitëse, infektive; 
asistencë sociale për të verbrit dhe personat 
me aftësi të kufizuar. Qendrat publike të 
shtetit të mirëqenies sociale kanë detyrim 
ligjor të japin mbështetje urgjente mjekë-
sore për emigrantët që janë rezidentë të 
paligjshëm; ndihma e trajtimi janë paran-
daluese dhe kurative. Në rast sëmundjesh 
infektive, pas kujdesit është e nevojshme që 
shëndeti publik të japë këtë shërbim. 

Emigrantët duhet të kenë të drejta 
sociale

Edhe emigrantët, shtetas të vendeve 
të treta jo anëtare të BE-së, kanë të drejta. 
Kështu, prof. Matti Mikkola nga Univer-
siteti i Helsinkit,102 kur diskutohej për këtë 
çështje në Konferencën vjetore (Spanjë, 
2007) të Institutit Europian të Sigurimeve 
Shoqërore, solli edhe njëherë në vëmendje 
tri gjeneratat e të drejtave të njeriut, që 
janë: grupi i parë i të drejtave, të drejtat 
civile; grupi i dytë, të drejtat politike; grupi 
i tretë, të drejtat sociale. Po kur emigrantet 
janë ilegalë, çfarë të drejtash duhen ofruar?

Në Deklaratën Universale të të Dre-
jtave të Njeriut, në Konventën Ndërkom-
bëtare për të Drejtat Ekonomike, Sociale 
dhe Kulturore, thuhet se të drejtat e njeriut 
i njihen kujtdo, por sa u takon të drejtave 
sociale ato janë të limituara me rezidencën 
e ligjshme në territorin e një shteti, në 
përputhje me Rezolutën 40/144 të të Dre-
jtave të Njeriut për ata që nuk janë shtetas 



   73Studime Sociale  Vëll. 6  Nr. 3

të vendit ku jetojnë. Në Kartën Sociale 
Europiane të rishikuar, të Këshillit të Eu-
ropës,103 kur flitet për personat e mbrojtur, 
përfshihen aty edhe të huajt vetëm për sa 
kohë ata janë shtetas të vendeve palë në 
kartë dhe që janë rezidentë të ligjshëm 
ose që punojnë rregullisht në territorin e 
palës në kartë. Në rekomandimin 9/2000, 
që bën fjalë për mbrojtjen e përkohshme, 
thuhet se ajo ofrohet në rastet e forcave 
madhore ose problemeve të tjera që mund 
të ketë një vend tjetër. Mbrojtja konsiston 
në mjete jetese, kujdes shëndetësor dhe 
mundësi për t’u përfshirë në tregun e pu-
nës. Kodi Europian i Sigurimeve Sociale, 
i Këshillit të Europës,104 në nenin 73 
parashikon detyrimin për arritjen e një in-
strumenti të veçantë lidhur me sigurimet 

shoqërore për të huajt dhe emigrantët. 
Konventa Europiane për Asistencën So-
ciale dhe Mjeksore përcakton se rezidenca 
bëhet e paligjshme nga data e urdhrit të 
largimit, deportimit. Organizata Botërore 
e Punës ka nxjerrë disa konventa për 
mbrojtjen e barrëlindjes, për punëtoret 
me përgjegjësi familjare, për standardet 
minimale të sigurimeve shoqërore, mbi 
trajtimin e barabartë për kompensimin në 
rast aksidentesh dhe papunësie. Konventa 
të tilla ka edhe për punëtorët e huaj

Pra, duke marrë shkas nga këto fakte, 
konkluzioni që del është se emigrimi, emi-
grantët, emigracioni janë sfidë dhe shans 
për sigurimet shoqërore të vendeve të BE-
së. Por se nga anon më shumë peshorja, kjo 
mbetet për tëu studiuar më tej.

103 European Social Charter, European Treaty Series, No.163, 1998.
104 European Code of Social Security, European Treaty Series/48.
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Mirela SELITA - Migration, emigrants and social security
In the past, for an emigrant acquiring the legal status was considered firm integration. 

Whereas today, ever more emphasis is being laid upon social dimension of integration, 
meaning participation of migrants in hosting societies, participation to education system 
and labor market. All integration results (social, cultural, etc.), taken as a whole, are to 
the interest of hosting countries, because in such a way these countries further maintain 
their social stability.

Integration requirements are instruments which make immigrants actively participate 
in all aspects of life. Underlying these requirements is the idea that the most educated 
and trained immigrants are more likely to integrate into the labor market successfully 
in comparison to unskilled immigrants. Thus, knowledge of the language and culture 
of hosting societies represents opportunities for education, training and employment.  
Moreover, by being employed, they are involved in social security schemes. Finally, it 
could be stated that connection of social security to integration entails that social security 
is deemed an instrument to enhance integration by helping immigrants obtain similar 
socio-economic status as native population.

ABSTRACT
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Hyrje

Qëllimi i këtij studimi është përshkrimi 
dhe analiza e komponentëve kryesorë të 
Procesit të Bolonjës, në kuadër të zbatimit 
të tyre në sistemin e arsimit të lartë në 
Shqipëri. Procesi i Bolonjës është produkt 
dhe vazhdimësi e serive të konferencave eu-
ropiane të ministrave përgjegjës për arsimin 
e lartë dhe vendimeve politike të marra, 
që kanë për qëllim krijimin e Hapësirës 
Europiane të Arsimit të Lartë (HEAL). 
Studimet universitare në Europë janë duke 

iu nënshtruar një ndryshimi të rëndësishëm 
nëpërmjet procesit të Bolonjës, përmes të 
cilit institucionet europiane të arsimit të 
lartë kanë pranuar sfidën për të pasur një rol 
kryesor në ndërtimin e Hapësirës Europi-
ane të Arsimit të Lartë. Pas nënshkrimit të 
Deklaratës së Bolonjës më 19 shtator 2003 
nga Shqipëria, përpara arsimit të lartë shq-
iptar qëndron sfida e përfshirjes së plotë në 
HEAL. Për të arritur këtë objektiv madhor 
i është hapur rrugë një epoke ndryshimesh 
të rëndësishme ligjore dhe institucionale 
në arsimin e lartë, që do të nxjerrë brezat 
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Rovena Sulstarova (Çadri) është diplomuar në degën e juridikut pranë Universitetit të 
Tiranës dhe ka kryer Masterin ndërdisiplinor për Studime Evropiane pranë të njëjtit universitet. 
Ka punuar në shoqërinë civile, më pas si koordinatore në programin e legalizimeve pranë Këshil-
limit të Ministrave, ka dhëne mësim si lektore në universitete publike e private. Aktualisht është 
përgjegjëse e Zyrës Juridike pranë Ministrisë së Arsimit dhe të Shkencës dhe po kryen studimet 
e doktoratës mbi përshtatjen e sistemit të arsimit të lartë shqiptar me Procesin e Bolonjës.

Përmbledhje

Gjatë viteve 2003-2011, legjislacioni për arsimin e lartë në Shqipëri ka pësuar ndryshime 
rrënjësore për ta përfshirë vendin në zonën europiane të arsimit të lartë. Artikulli do të 
shqyrtojë problematikat që u shfaqën për përshtatjen e kritereve të Kartës së Bolonjës me 
mjedisin e arsimit të lartë shqiptar, që bënë të domosdoshme disa amendime të njëpasn-
jëshme në legjislacion. Në qendër të referatit do të jetë çështja e orientimit të arsimit të 
lartë, publik dhe privat, më pranë nevojave të tregut të punës dhe zhvillimit të vendit.



   76 Reforma ligjore në arsimin e lartë përballë nevojave të shoqërisë shqiptare

e rinj të qytetarëve të mirarsimuar dhe të 
shkencëtarëve. Studimi është i ndarë në 
tri pjesë. Pjesa e parë përshkruan atë që 
quhet tashmë Procesi i Bolonjës, duke u 
përqendruar në elementet kryesore. Pjesa e 
dytë merret me mënyrën se si Shqipëria e 
ka përshtatur sistemin e arsimit të lartë me 
parimet e Bolonjës duke u përqendruar te 
rregullimet ligjore. Pjesa e tretë përbëhet 
nga përfundimet e këtij punimi.

Elementet e Procesit të Bolonjës

Tërësia e nismave reformuese dhe 
bashkërenduese për sistemet e arsimit të 
lartë, që emërtohen Procesi i Bolonjës, 
është produkt i globalizimit dhe konkur-
rencës ndërkombëtare. Ndërkohë që inte-
grimi europian kishte prekur shumë fusha 
të jetës, organizimi i sistemeve arsimore 
dhe i kërkimit shkencor mbetej (dhe vazh-
don të jetë) atribut i shteteve kombëtare. 
Kthimi i Europës në një zonë të dijes dhe 
të kërkimit të avancuar shkencor, sikurse 
ka të tilla në Amerikën e Veriut apo në 
Lindjen e Largët, është synimi themelor 
i bashkërendimit të sistemeve kombëtare 
të arsimit të lartë në Procesin e Bolonjës. 
Mund të themi që lëvizshmëria (mobiliteti) 
i stafeve akademike, i kërkuesve shkencorë 
dhe i studentëve është zemra e Procesit të 
Bolonjës. Gjithashtu këtu nuk përjashtohet 
që pas Procesit të Bolonjës të ekzistojë 
edhe dëshira e qeverive për të monitoruar 
më mirë funksionimin e institucioneve të 
arsimit të lartë dhe për të standardizuar 
më mirë produktin e arsimit të lartë, tek i 
cili ato investojnë paratë e taksapaguesve. 
Në fakt, kundërshtimi më i madh i Pro-
cesit të Bolonjës ka ardhur nga radhët e 
akademikëve që frikësohen se autonomia 
e vendimmarrjes brenda universiteteve 
po u zvogëlohet në emër të përshtatjes 
së sistemeve të larta arsimore në Europë. 
Megjithatë, duhet thënë se universitetet 
nuk janë më ishuj të izoluar. Ata janë pjesë e 
rrjeteve të dijes dhe shkencës, si dhe pjesë e 

rrjeteve globale të komunikimit, ekonomisë 
dhe nevojave të qytetarëve në mbarë botën.

Premisat për procesin e Bolonjës u 
krijuan me Deklaratën e Sorbonës për 
Harmonizimin e Arkitekturës së Sistemit 
të Arsimit të Lartë Europian, nënshkruar 
më maj 1998 nga ministrat e Arsimit të 
katër shteteve: Francë, Gjermani, Itali dhe 
Mbretëri e Bashkuar. Deklarata e Sorbonës 
fokusohet në: konvergjencë graduale në 
drejtim të kuadrit të përbashkët të kualifi-
kimeve dhe cikleve të studimit, lëvizshmëria 
e studentëve dhe pedagogëve, si edhe har-
timi i një sistemi të përbashkët të nivelit të 
diplomave. Deklarata e Bolonjës për një 
Hapësirë Europiane të Arsimit të lartë, e 
frymëzuar nga Deklarata e Sorbonës, u 
nënshkrua nga 29 shtete në qershor të vitit 
1999. Deklarata u bë dokumenti i parë 
nga vendet nënshkruese që krijoi kuadrin e 
përgjithshëm për modernizimin dhe refor-
mën e arsimit të lartë në Europë. Për këtë 
arsye, reforma e nisur filloi të quhej procesi 
i Bolonjës. Në Deklaratën e Bolonjës, min-
istrat konfirmuan synimin e tyre mbi: një 
sistem të diplomave të njohura me lehtësi 
dhe që të jenë të krahasueshme; zbatimi i 
një sistemi të bazuar kryesisht në dy cikle; 
krijimi i sistemit të krediteve; mbështetja e 
lëvizshmërisë së studentëve, pedagogëve, 
kërkesave dhe stafit administrativ; bashkë-
punimi europian për sigurimin e cilësisë, 
si ehe dimensioni europian në arsimin e 
lartë (në kuptim të zhvillimit kurrikular dhe 
bashkëpunimit ndërinstitucional).

Formalizimi i mëtejshëm i bash-
këpunimit europian për arsimin e lartë 
erdhi me Konferencën e Pragës, më 2001. 
Ministrat pjesëmarrës në këtë konferencë 
vendosën krijimin e një grupi pune Bologna 
Folloë-up Group (BFUG), përgjegjës për 
zhvillimin e mëtejshëm të procesit. BFUG 
përbëhet nga përfaqësues të vendeve nënsh-
kruese dhe Komisionit Europian dhe drej-
tohet nga vendi anëtar që ka presidencën e 
Bashkimit Europian. Konferenca e Pragës 
theksoi tre elemente të rëndësishme të Pro-
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cesit të Bolonjës: të mësuarin gjatë gjithë 
jetës; përfshirja e institucioneve të arsimit 
të lartë dhe studentëve, si edhe rritjen e 
tërheqjes së HEAL. Shqipëria u përfshi në 
Procesin e Bolonjës që nga Konferenca e 
Berlinit, më 2003, që përfshinte 40 shtete 
europiane. Me komunikatën e Berlinit, 
Procesi i Bolonjës fitoi rëndësi shtesë duke 
vendosur prioritete të qarta për dy vitet në 
vazhdim: sigurimi i cilësisë në nivel institu-
cional, kombëtar dhe europian; zbatim i dy 
cikleve të studimit; njohja e diplomave dhe 
periudhave të studimit; kuadri i kualifiki-
meve për HEAL; përfshirjen e studimeve të 
doktoratës si cikël i tretë në këtë proces; si 
dhe lidhje të ngushta ndërmjet HEAL dhe 
Hapësirës Europiane të Kërkimit Shkencor.

Në konferenca të tjera të mbajtura 
deri tani janë zgjeruar edhe më tej fushat 
e bashkëpunimit europian të Procesit të 
Bolonjës, sikurse është shtuar numri i 
vendeve që kanë vendosur të bëjnë pjesë 
në të. Ndërkaq, Konferenca e Luvenit, e 
mbajtur në 28 dhe 29 prill 2009, diskutoi 
arritjet e Procesit të Bolonjës dhe parashtroi 
prioritetet për HEAL për dekadën tjetër. 
Ministrat që nënshkruan komunikatën e 
konferencës ranë dakord që: çdo vend të 
vendosë objektiva të matshëm për zgjerimin 
e pjesëmarrjes së përgjithshme dhe rritjes 
së pjesëmarrjes për grupet sociale të nën-
përfaqësuara në arsimin e lartë deri në fund 
të dekadës tjetër; në vitin 2020, së paku 
20% e të diplomuarve në HEAL të kenë 
një periudhë studimi apo trajnimi jashtë; të 
mësuarit gjatë gjithë jetës dhe mundësia e 
punësimit të jenë misione të rëndësishme 
për arsimin e lartë; qendra e të mësuarit të 
studentëve duhet të jetë synim për reformën 
e vazhdueshme kurrikulare.

Në Budapest, konferenca e mbajtur më 
11 dhe 12 mars 2010, paraqiti në mënyrë 
zyrtare HEAL, ashtu si ishte përcaktuar në 
Deklaratën e Bolonjës të vitit 1999, duke u 
bazuar në besimin, bashkëpunimin dhe res-
pektin për larminë. Ministrat u angazhuan 
në zbatimin e plotë të objektivave dhe 

agjendës për dekadën tjetër, siç u ra dakord 
në komunikatën e Luvenit. Ata nënvizuan 
se qëllimet dhe reformat Bolonjës jo gjith-
monë janë zbatuar e shpjeguar hollësisht, si 
dhe të dëgjohen pikëpamjet kritike të stafit 
dhe studentëve për të punuar në përmirësi-
min dhe komunikimin më të mirë rreth këtij 
procesi. Në veçanti, ministrat bashkërisht 
mbështetën pjesëmarrjen e stafit dhe stu-
dentëve në strukturat vendimmarrëse dhe 
qendrave të studentëve. Ministrat e vendeve 
anëtare rekomanduan liri akademike, au-
tonomi dhe përgjegjësi për institucionet 
e arsimit të lartë. Ata gjithashtu ripohuan 
faktin që arsimi i lartë është një përgjegjësi 
publike dhe përpos vështirësive ekonomike, 
janë të angazhuar që institucionet e arsimit 
të lartë të kenë burimet e nevojshme dhe 
të garantojnë mundësi të barabarta për një 
arsim cilësor, duke iu kushtuar vëmendje të 
veçantë grupeve të nënpërfaqësuara.

Elementet kryesorë të Procesit Bolon-
jës të zbatuara në vendet nënshkruese janë:

- sistemi i studimeve i bazuar në tre 
cikle;

- sistemi i mbledhjes dhe transferimit 
të krediteve;

- suplementi i diplomës;
- korniza kombëtare e kualifikimeve;
- agjencitë e pavarura të sigurimit të 

cilësisë;
- nënshkrimi i Konventës së Lisbonës 

për njohjen e kualifikimeve të huaja.
Zbatimi i këtyre elementeve përmes 

mekanizmave ligjor është një proces vullne-
tar i shtetit dhe suksesi i saj dukshëm mund 
të varet nga konteksti lokal dhe historik i 
vendit. Këto elemente janë të shtjelluar më 
poshtë:

(i) Elementi i parë i rëndësishëm i 
Procesit të Bolonjës është ndarja e pro-
grameve të arsimit të lartë në tri nivele, të 
cilësuara si cikli i parë, i dytë dhe i tretë, që 
përfshijnë tri lloje të diplomimit dhe kuali-
fikimit: bachelor, master dhe doktoratë. 
Një model i përbashkët është zhvilluar për 
programet bachelor dhe master, ndërsa për 
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ciklin e tretë iu është lënë në dorë univer-
siteteve pa ndonjë përpjekje për rregullime 
të mëtejshme brenda Procesit të Bolonjës. 
Në nivelin bachelor janë miratuar dy lloje 
modelesh nga vende të ndryshme: pro-
grame të hartuar me 180 kredite ECTS (me 
kohëzgjatje 3 vite akademike), si edhe pro-
gramet me 240 kredite (4 vite akademike). 
Zgjedhja e bërë në vende të ndryshme 
pasqyron kryesisht kontekstin gjeopolitik, 
si dhe afërsinë historike ndërmjet vendeve 
në një hapësirë të caktuar. Në shumicën e 
vendeve të Ballkanit Perëndimor nuk duket 
se dominon ndonjë model (Shqipëria, Bos-
nja Hercegovina, Maqedonia, Kosova dhe 
Serbia), si dhe në vende të caktuara të Eu-
ropës Lindore (Bjellorusia dhe Moldavia).

(ii) Sistemi i mbledhjes dhe transfer-
imit të krediteve ka për qëllim rritjen e 
transparencës së rezultateve dhe procesit të 
të mësuarit, si dhe lehtësimin e njohjes së 
studimeve. Në praktikë, 60 kredite ECTC 
i janë bashkangjitur ngarkesës për një vit 
akademik me kohë të plotë dhe rezultateve 
të të mësuarit. Gjithsesi edhe në ato vende 
ku përdoret sistemi i krediteve, niveli i 
implementimit është i ndryshëm, në varësi 
të institucioneve që përdorin këtë sistem 
dhe mënyrës se si kreditit caktohen apo 
shpërndahen. Nga vendet e rajonit, vetëm 
4 prej tyre (Bosnja Hercegovina, Kosova, 
Moldavia dhe Serbia) kanë arritur nivelin e 
zbatimit të plotë, që konsiston në aplikimin 
e krediteve ECTS në më shumë se 75 % 
të programeve të ofruara nga më shumë 
se 75% e institucioneve të arsimit të lartë.

(iii) Suplementi i diplomës është një 
dokument që i bashkëlidhet diplomës së 
arsimit të lartë të kryer dhe ka për qëllim 
përmirësimin e transparencës në nivel 
ndërkombëtar dhe të lehtësojë njohjen e 
kualifikimeve akademike dhe profesionale. 
Ajo konsiston në 8 seksione që përshkruajnë 
në veçanti natyrën, nivelin, kontekstin dhe 
statusin e studimeve që janë përfunduar me 
sukses. Suplementi gjithashtu përfshin një 
përshkrim të sistemit të arsimit të lartë në 

vend dhe duhet të lëshohet në dy gjuhë: atë 
vendase dhe/ose anglisht.

(iv) Korniza Kombëtare e Kualifiki-
meve është një instrument për klasifikimin 
e kualifikimeve sipas një grupi kriteresh për 
nivele të caktuara të njohurive, që synon të 
përmirësojë transparencën, eksesin, avanci-
min dhe cilësinë e kualifikimeve në lidhje 
me tregun e punës dhe shoqërinë civile. Ajo 
përshkruan kualifikimet e ndryshme dhe 
njohuritë që mund të fitohen në një vend 
të caktuar dhe i lidh në mënyrë koherente 
ato me njëra-tjetrën.

(v) Sistemi Kombëtar i Sigurimit të 
Cilësisë i referohet procesit të vlerësimit, 
monitorimit, garantimit, mbajtjes dhe 
përmirësimit të cilësisë së institucioneve 
dhe programeve të studimit në sistemet e 
arsimit të lartë. Në nivel kombëtar, ky nivel 
i vlerësimit të jashtëm të cilësisë duhet të 
realizohet në mënyrë ideale nga një organ 
i pavarur, i cili ka autonomi dhe përgjegjësi 
për veprimet dhe metodat e kryera. Parimi 
i sigurimit të cilësisë në mënyrë të pavarur 
është më shumë një prirje sesa realitet për 
shumicën e vendeve të rajonit. Në shumicën 
e vendeve, sigurimi i cilësisë kryhet nga një 
organ në varësit të qeverisë apo ministrisë.

(vi) Konventa e Lisbonës është një 
konventë ndërkombëtare, çka lejon që kual-
ifikimet e fituara në një vend të njihen nga 
një vend tjetër mbi bazën e disa standardeve 
të caktuara. Kjo konventë është nënshkruar 
nga më shumë se 50 shtete në Europë dhe 
më gjerë, përfshirë edhe Shqipërinë. 

Reformimi i legjislacionit shqiptar 
sipas Procesit të Bolonjës 

Në vitet 1994 dhe 1999 u hartuan 
dy ligje të reja për arsimin e lartë shqiptar. 
Ato synonin krijimin e një përmbajtjeje 
më moderne të sistemit tonë të arsimit të 
lartë, sidomos hapjen e tij ndaj sistemeve 
të përparuara europiane dhe standardeve 
të Këshillit të Europës. Me nënshkrimin 
e Deklaratës së Bolonjës nga Shqipëria, 
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më 19 shtator 2003, ndryshime të tjera 
shoqëruan këtë reformë, siç ishte ligji nr. 
9741 dt. 21.07.2007 ‘Për arsimin e lartë 
në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar 
(LAL). Periudha e tri viteve të para të 
zbatimit të këtij ligji mund të konsiderohet 
si periudha e reformimit të thellë të sistemit 
të arsimit të lartë për sa i përket liberal-
izimit, reformës kurrikulare, qeverisjes së 
institucioneve të arsimit të lartë (IAL), 
zhvillimit të shpejtë të arsimit të lartë 
privat etj. Për këtë arsye, ligji i sipërcituar 
pësoi ndryshime në shtator të vitit 2010, 
në përshtatje edhe me disa nga elementet e 
Procesit të Bolonjës.

Sistemi i arsimit të lartë ka pësuar 
ndryshime thelbësore. Ai përbëhet nga IAL 
publike dhe private. Numri i studentëve 
është 2.5 herë më i madh se në vitin 2004. 
Studimet universitare janë organizuar në 
tri cikle sipas standardeve të Bolonjës dhe 
vlerësohen edhe me sistemin e transferimit 
të krediteve europiane (ECTS). Studimet 
e ciklit të parë përfundojnë me diplomën 
internacionale “bachelor”, e cila fitohet për 
3 vite akademike dhe përfshin 180 ECTS. 
Edhe pse në diskutimet publike disa herë u 
shtrua alternativa e kalimit në bachelor me 
4 vjet dhe 240 ECTS, bachelori vazhdoi 
me 180 ECTS, sepse:

1. Gjimnazi dhe shkollat e mesme në 
tërësi mbështeten në një kurrikul të re dhe 
përfundojnë në një nivel qartësisht më të 
lartë. Studentët e rinj pranohen tani mbi 
bazën e rezultateve të Maturës Shtetërore, 
e cila përmban 4 provime dhe pas 2 vjetësh 
do të shtohet edhe gjuha angleze si provim 
i detyruar, duke bërë që maturantët të 
përfundojmë me një “diplomë të maturës” 
(dhe jo me dëftesë pjekurie), e cila para-
shikohet në ligjin e kornizës shqiptare të 
kualifikimeve dhe është shumë e afërt me 
atë të shumicës së vendeve europiane.

2. IAL-të duhet të përmirësojnë më 
tej kurrikulat e bachelorit, në mënyrë që t’i 
afrojnë ato me kërkesat e tregut të punës 
dhe të zhvillimit ekonomik. Në shumë fu-

sha është plotësisht e mundur që diplomat 
bachelor, të orientuar qartazi në profesion, 
të thithen menjëherë nga tregu i punës. 
Në kushtet kur ne nuk kemi traditë në 
shkollat e larta teknike ose në institutet 
profesionale, si vendet e tjera europiane, 
diploma bachelor e orientuar qartë në 
profesion përbën një alternativë realiste 
shkollimi, që u mundëson të rinjve daljen 
në tregun e punës, madje edhe në atë eu-
ropian. Në tip tjetër i bachelor-it 3-vjeçar 
është edhe ai që ka një kurrikul shumë 
më të gjerë dhe fleksibël, që u mundëson 
studentëve të profilizohen shumë mirë në 
masterin profesional të shumë drejtimeve 
të afërta për pozicione pune më të larta se 
ai i specialistit të thjeshtë. Është e vërtetë 
se deri tani IAL-të publike dhe private 
u kanë dhënë përparësi programeve të 
masterit shkencor edhe për arsyen se ai të 
çon në nivelin e tretë të studimit dhe në 
këtë mënyrë IAL-të mbyllin ciklin e plotë 
të arsimit të lartë. Për këtë arsye, masterat 
shkencorë kanë tërhequr numrin më të 
madh të studentëve, si dhe ata që janë më 
të kualifikuar. Mirëpo shpresohet që shumë 
shpejt diplomat profesionale të jenë më të 
kërkuara në treg dhe fakti se jo të gjithë ata 
që mbarojnë masterin profesional pranohen 
në doktoratë, do të bëjë që studentët që 
duan një përfshirje më të shpejtë dhe më 
të suksesshme të orientohen më drejt. Këtu 
ndikon shumë edhe cilësia e kurrikulave 
të ofruara nga IAL-të, sepse ato realisht i 
pajisin studentët me dijet e kërkuara si për 
studime të thelluara shkencore ashtu dhe 
me dije praktike për tregun e punës.

3. Kërkesa shumë e madhe për arsimin 
e lartë në vendin tonë, jo vetëm në nivelin 
Bachelor, por edhe në atë master, kërkon 
një pozicionim të qartë të politikave të 
mbështetjes së IAL dhe studentëve. Ndërsa 
cikli i dytë dhe i tretë i studimeve duhet të 
mbeten relativisht të liberalizuar, por të 
mbështetur gjithnjë e më shumë edhe në 
investimin e vetë studentëve në formën 
e tarifës së studimeve, duke respektuar 
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përcaktimin e ligjit, sipas të cilit tarifa e 
shkollimit nuk mund të jetë më e madhe se 
kostoja reale e studimeve. Ky është fokusi 
i reformës financiare që pritet të zbatohet 
në arsimin publik në vitet në vijim e më pas 
do të shtrihet edhe të IAL-të private. Ajo u 
krijon më shumë studentëve mundësinë për 
të filluar dhe përfunduar arsimin e lartë, si 
dhe zgjeron lirinë e tyre të zgjedhjes. IAL-
të gjithashtu stimulohen për të tërhequr 
studentët më të mirë në degët e preferuara, 
duke ofruar kurrikula më cilësore dhe staf 
më të kualifikuar.

Siç dihet, diploma master është shumë 
e kërkuar në Shqipëri në vitet e fundit. 
Masivizimi i pranimeve në IAL-të ka shtuar 
konkurrencën dhe nga pikëpamja e shumë 
studentëve e ka bërë të nevojshme pajisjen 
me këtë diplomë për të pasur përparësi në 
treg. Kjo ka sjellë që mesatarja e viteve të 
studimeve të rritet në vitet e fundit. Mas-
teri profesional planifikohet të jetë forma 
më masive e studimeve të ciklit të dytë, 
sepse plotëson dhe orienton formimin e 
studentëve që zotërojnë së paku një diplomë 
bachelor në një profesion, në mënyrë që 
studenti të jetë më konkurrues në tregun 
e brendshëm dhe atë global të punës. Në 
mënyrë që kjo diplomë të ketë sa më shumë 
vlerë, IAL duhet të bashkëpunojë ngushtë 
me sektorin privat dhe punëdhënësit e tjerë 
potencialë për të hartuar kurrikula që çojnë 
në diploma që u përshtaten sa më mirë 
kërkesave të tregut të punës. Kjo diplomë 
mund të përfundojë edhe me një tezë të 
shkruar, nëse shihet e domosdoshme, për 
formimin profesional të parashikuar.

Programi master i shkencave (MSc) 
përfshin studime universitare të ciklit të 
dytë, që synojnë thellimin teorik shkencor 
dhe formimin metodologjik të kandi-
datëve që kanë përfunduar së paku ciklin e 
parë të studimeve dhe dëshirojnë të vijojnë 
studimet e doktoratës. Si e tillë, ajo plani-
fikohet të jetë e kufizuar, sepse i përgjigjet 
grupit të të rinjve që synojnë karrierë aka-
demike shkencore. Nisur nga objektivat e 

diplomës së MSc, IAL-të vendosin kritere 
të veçanta për përzgjedhjen e kandidatëve. 
Studentët e këtij programi studimi duhet 
të japin edhe provimin e gjuhës angleze 
me testin internacional TOEFL. Pro-
gramet e integruara të studimeve të ciklit të 
dytë ofrohen vetëm në fushat e mjekësisë, 
veterinarisë dhe arkitekturës; zgjasin së 
paku 5 vjet dhe përmbajnë 300 ECTS. 
Emërtohen të tilla sepse cikli i parë dhe i 
dytë i studimeve janë të integruara. Kjo 
diplomë emërtohet “Master i shkencave” 
në fushën e arsimimit të kryer.

Studimet e ciklit të tretë janë studime 
tërësisht shkencore me karakter plotësisht 
akademik, që kanë në bazë kërkimin shken-
cor dhe veprimtarinë krijuese. 

Korniza shqiptare e kualifikimeve 
(KSHK) u miratua në Kuvendin e Shq-
ipërisë në vitin 2010. Ajo është hartuar në 
përputhje me kornizën europiane të kualifi-
kimeve. KSHK ka për qëllim të bëjë të qartë 
rëndësinë e kualifikimeve për punësimin 
dhe të mësuarit, duke siguruar bazën për 
krahasimin e arritjeve me të gjitha pjesët e 
sistemit të arsimit dhe formimit kombëtar 
dhe ndërkombëtar. KSHK përfshin kuali-
fikimet e dhëna në të gjitha nivelet dhe në 
të gjithë sektorët e sistemit të arsimit e të 
formimit, përfshirë arsimin e përgjithshëm 
parauniversitar, profesional dhe të lartë. 
Zbatimi i këtij ligji ende nuk ka filluar.

Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 
424 datë 28.04.2010 “Për miratimin e 
rregullores për sistemin e akreditimit, orga-
nizimin dhe veprimtarinë e institucioneve 
të sigurimit të jashtëm të cilësisë” përcakton 
kryerjen e vlerësimit të jashtëm të cilësisë në 
institucionet e arsimit të lartë. Kjo kryhet 
prej Agjencisë Publike të Akreditimit të 
Arsimit të Lartë (APAAL). Në kundër-
shtim me parimin e paanshmërisë së këtij 
organi për kryerjen e një procesi vlerësues 
cilësor, APAAL është një institucion me 
statusin e personit juridik publik, në varësi 
të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës. Për të 
rritur cilësinë dhe transparencën e procesit 
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të paraakreditimit të IAL-ve private ose të 
drejtimeve të reja të studimeve në to, LAL 
parashikon përveç vlerësimit të bërë nga 
APAAL-i edhe shqyrtimin dhe rekomandi-
min nga ana e Këshillit të Akreditimit. Në 
Këshillin e Akreditimit janë të pranishme në 
mënyrë të balancuar institucionet e arsimit 
të lartë, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, 
Këshilli i Arsimit të Lartë dhe Shkencës, 
ekspertë të fushave, një student i propo-
zuar nga Këshilli Kombëtar Studentor, dy 
anëtarë të huaj të propozuar nga agjencitë 
ndërkombëtare të akreditimit, si dhe një 
përfaqësues nga sektori privat në vend. 
Vendimmarrja e KA-së kushtëzohet me 
praninë e dy anëtarëve të huaj të pranishëm 
në mbledhje. Ekspertiza, si dhe përvoja 
anëtarëve të huaj do të rrisë cilësinë dhe 
korrektësinë e vlerësimit për akreditimin 
apo vlerësimin në nivel institucional apo 
programe studimi, përfshi këtu edhe për 
programe që hapen për herë të parë në 
IAL-të në vend. Grupet e vlerësimit të 
jashtëm për vlerësimin institucional, të 
ngritura nga APAAL, duhet që domos-
doshmërisht të kenë në përbërje një anëtar 
të huaj. Kjo përbërje e re e KA-së do të 
sjellë transparencë dhe paanshmëri në ven-
dimmarrje dhe përmirësime të kurrikulave 
me kërkesat e tregut të punës.

Diplomat që lëshohen nga institucio-
net e arsimit të lartë në fund të programeve 
të studimit të ciklit të parë, të ciklit të dytë 
ose të integruar të ciklit të dytë shoqërohen 
me suplementin e diplomës. Suplementi i 
diplomës, në përputhje me modelin e hapë-
sirës europiane të arsimit të lartë përmban 
tetë seksione dhe lëshohet në dy gjuhë, 
atë shqipe dhe angleze, si dhe është falas 
për të gjithë të diplomuarit, sipas sistemit 
të Bolonjës. Me gjithë përcaktimet e bëra 
në këtë udhëzim, institucionet e arsimit të 
lartë nuk lëshojnë një dokument të uni-
fikuar të suplementit të diplomës. Kjo 
për shkak të mungesës së mekanizmave 
sanksionues për IAL-të, që nuk respektojnë 
modelin e këtij udhëzimi.

Përfundime 

Pas Procesit të Bolonjës ndihet ekzis-
tenca e forcave globale. Universitetet janë 
të hapura për studentë nga shtete të tjera 
dhe tashmë ata klasifikohen jo vetëm në ren-
ditje kombëtare, por edhe ndërkombëtare. 
Stafet e tyre janë duke u ndërkombëtarizuar 
gjithashtu. Procesi i Bolonjës është një për-
pjekje e shteteve europiane për të krijuar një 
zonë të përbashkët të dijes dhe shkencës, që 
shkon përtej kufijve aktualë të Bashkimit 
Europian, por që plotëson logjikën e inte-
grimeve ekonomike dhe politike që kanë 
krijuar BE-në dhe po orientojnë zgjerimin 
e mëtejshëm në kontinent.

Me anë të këtij artikulli synuam të 
paraqesim elementet kryesore të Procesit të 
Bolonjës dhe mënyrën se si reforma e arsimit 
të lartë në Shqipëri po i përshtatet atij. Ar-
tikulli është përqendruar në kuadrin ligjor 
dhe institucionet që rregullojnë reformën.

Elementet themelore të Procesit të 
Bolonjës janë tri ciklet e studimit të lartë, 
sistemi i krediteve, suplementi i diplomës, 
korniza kombëtare e kualifikimit, agjencitë 
e pavarura të cilësisë, si dhe njohja e kuali-
fikimeve të reja për të gjitha vendet që janë 
pjesëmarrëse në sistemin e Bolonjës. Ligji 
i tanishëm i arsimit të lartë, së bashku me 
shtesat dhe ndryshimet që i janë bërë në vitet 
e fundit, ka adresuar pikërisht këto elemente. 
Tashmë mund të themi se IAL-të publike 
dhe private po përshtaten thuajse plotësisht 
me studimin në tri cikle. Për këtë është 
parashikuar edhe konvertimi i diplomave të 
lëshuara përpara hyrjes së fuqi të ligjit dhe 
rregullimeve të fundit ligjore. Kurrikulat 
po organizohen në bazë të krediteve dhe 
ka filluar lëshimi i suplementit të diplomës. 
Ndërsa APAAL-i është pjesë e vlerësimit të 
cilësisë dhe miratimit të programeve të reja, 
mbetet për t’u zbatuar korniza shqiptare e 
kualifikimeve. Gjithashtu, Konventa e Lis-
bonës është nënshkruar nga Shqipëria.

Ministria e Arsimit dhe e Shkencës, 
qeveria shqiptare dhe IAL-të janë të vetëdi-
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jshëm se ngritja e këtij kuadri institucional 
nuk është fundi, por fillimi (i mbarë) i 
përshtatjes së Shqipërisë në Hapësirën Eu-
ropiane të Arsimit të Lartë. Guri i provës 
i suksesit të reformës shqiptare në arsimin 
e lartë është lëvizshmëria jo vetëm brenda 
vendit, por edhe jashtë tij. Kjo mbetet një 

sfidë për t’u realizuar në dhjetëvjeçarin e 
ardhshëm, ku kapacitetet e shtuara në sasi 
dhe cilësi në arsimin e lartë do të synojnë të 
përgatisin një brez të ri të të diplomuarve, 
të aftë për të qenë pjesë e një tregu të për-
bashkët të profesionistëve dhe e rrjeteve 
shkencore në mbarë Europën.
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Hyrje

Në këto kohë që po jetojmë, zhvillimi 
i shoqërisë shqiptare has në probleme të 
ndryshme dhe të shumta psiko-sociale, që 
më shumë se kudo pasqyrohen te fëmijët 
dhe nxënësit e arsimit parauniversitar. Por 
gjithashtu, këto probleme vërehen më së 
shumti në institucionet e mirërritjes dhe 
edukimit të tyre. Çerdhet, kopshtet dhe 
shkollat mund t’i quajmë si shtëpi të dijes dhe 
edukimit social, sepse shërbejnë jo vetëm si 
institucione për marrjen e njohurive të reja, 

por edhe si institucione sociale. Ndërrimi 
i sistemeve në vendin tonë ka sjellë vlera 
të reja edhe për arsimin, koncepte dhe 
mundësi të reja, por gjithashtu ka ndryshuar 
edhe roli i ri shoqëror për të dhe për institu-
cionet e tij. Këto institucione janë pasqyrë 
e kushteve në të cilën ndodhet shoqëria në 
këtë periudhë të zhvillimit të vet. Ndërkaq, 
nga ana tjetër, periudha e tejzgjatur e tranzi-
cionit në vendin tonë është shoqëruar edhe 
me probleme të shumta sociale, që kanë 
ndikuar në institucionet e mirërritjes dhe 
edukimit të fëmijëve. Herë pas here janë 
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kryer studime dhe analiza sociologjike për 
problemet e arsimit dhe “aktorëve” që lid-
hen drejtpërdrejt ose indirekt me të. Por jo 
gjithmonë këto analiza kanë pasqyruar edhe 
problemet reale psiko-sociale që shoqërojnë 
edukimin e fëmijëve dhe nxënësve. Dihet 
ndërkaq se arsimi ka rolin kryesor në zhvil-
limin dhe përparimin e shoqërisë njerëzore, 
sepse ai ka si synim kryesor përgatitjen e 
fëmijëve dhe nxënësve për jetë dhe punë. 
Prandaj është shumë e rëndësishme që 
të studiohet mënyra se si institucionet e 
mirërritjes e edukimit dhe shkollat e kanë 
ndërtuar identitetin e tyre të ri shoqëror, si 
janë përshtatur me këtë sistem, me qëllim 
që t’i realizojnë me sukses veprimtaritë 
mësimore-edukative dhe synimet e veta. 
Dhe një nga këto ndryshime që ka ndodhur 
është edhe vendosja e shërbimit psiko-social 
në të gjitha institucionet e mirërritjes dhe 
edukimit të fëmijëve, si dhe në shkollat 
9-vjeçare dhe të mesme.

Në kuadrin e ndryshimeve në të gjithë 
sistemin shoqëror, u hartua edhe Strategjia 
Kombëtare e Arsimit Parauniversitar 2004-
2015. Një ndër objektivat kryesore që u 
vendos ishte edhe: “....instalimi i shërbimit 
psiko-social me specialistë të mirëfilltë dhe kri-
jimi i ekipeve me mësues me reputacion të ud-
hëhequr nga specialistë të shërbimit psikologjik 
me prindër dhe përfaqësues të pushtetit...”.105

Duke pasur parasysh këtë objektiv të 
Strategjisë Kombëtare të Arsimit Parauni-
versitar në vitin 2004, në të gjitha nivelet 
e arsimit parauniversitar filloi eksperimen-
timi për herë të parë i shërbimit të psiko-
logut dhe punonjësit social.106 Pas zbatimit 

të suksesshëm prej rreth 4 vjetësh në insti-
tucionet arsimore të vendit tonë, u vendos 
përfundimisht instalimi i këtij shërbimi në 
arsimin parauniversitar.107

Gjithashtu u përcaktua qartë edhe roli 
dhe misioni i këtij shërbimi në arsimin 
parauniversitar, që është “promovimi i 
mirëqenies mendore dhe fizike të nxënësve 
dhe lehtësimi i procesit të të nxënit. Psiko-
logu shkollor në bashkëpunim me stafin e 
shkollës, mësues e drejtues, planifikon dhe 
realizon shërbime që mundësojnë zhvil-
limin akademik, profesional, social dhe 
personal të nxënësve”.108

Ndikimi i shërbimit psiko-social në 
zhvillimin e fëmijërisë së hershme

Objekt i këtij studimi do të jetë posa-
çërisht shërbimi psiko-social në çerdhe 
dhe në kopshte, në të cilat përfshihen 
grupmoshat nga 6 muaj deri në 6 vjeç, pra 
fëmijëria e hershme. Të gjithë studiuesit 
ndajnë të njëjtin mendim për sa i përket 
faktit se fëmijëria e hershme (0-6 vjeç) është 
pikërisht mosha më kritike për të ndërhyrë, 
sepse ndërhyrja cilësore në fëmijërinë e 
hershme ka një normë të lartë kthyeshmërie 
në gjithë sistemin e arsimit të detyrueshëm 
dhe për të gjithë personat që përfitojnë nga 
kjo ndërhyrje. (Shtojcë e Strategjisë Kom-
bëtare të Arsimit për zhvillimin e integruar 
të fëmijërisë së hershme në Shqipëri; A .6.2 
Rëndësia e fëmijërisë së hershme).109

Ky krahasim domethënës na bën të 
kuptojmë rëndësinë e madhe që kanë vitet 
e fëmijërisë së hershme për formimin dhe 

105 Strategjia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar 2004-2015; Kapitulli 3: Politikat për përparësitë 
strategjike.

106 Sipas urdhrit nr. 321, datë 11.10.2004, “Për eksperimentimin e shërbimit psikologjik në sistemin 
arsimor parauniversitar për vitet shkollorë 2004-2005 dhe 2005-2006”  të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës.

107 Urdhri nr 170, date 21.04.2008, “Për funksionimin e shërbimit psikologjik shkollor në sistemin e 
arsimit parauniversitar”. 

108 Urdhri nr 170, date 21.04.2008, “Për funksionimin e shërbimit psikologjik shkollor në sistemin e 
arsimit parauniversitar”, faqe 1.  

109 Një studim i bërë në ShBA ka treguar se për çdo dollar të investuar në fëmijërinë e hershme, kthy-
eshmëria e përllogaritur është 7.16 USD në moshën 27 vjeçare dhe 12.90 USD në moshën 40 vjeçare.  



   85Studime Sociale  Vëll. 6  Nr. 3

rritjen e individit të lirë dhe të përgjegjshëm.
Duke pasur parasysh aftësitë e jashtëza-

konshme të të nxënit në këtë moshë, 
fëmijëria e hershme vlerësohet si guri i 
themelit për reformën arsimore dhe aktu-
alisht përbën objektivin e parë në kuadrin 
e 6 objektivave të përcaktuara në Nismën 
Botërore Arsim për të Gjithë.

Në çerdhe dhe në kopshte, fëmijët 
e grupmoshave 6 muaj - 6 vjeç, përveç 
proceseve të para sociale, vendosin edhe 
kontaktet e para shoqërore, të cilat janë 
të nevojshme për rritjen normale të tyre, 
duke krijuar kështu rrethin e tyre shoqëror, 
që më pas përfshin një mjedis më të gjerë 
shoqëror. Kur këta fëmijë rriten dhe shkojnë 
në shkollë apo në fakultet, zgjerohet rrethi i 
të njohurve, por gjithashtu edhe shprehitë 
dhe modeli i sjelljes së individëve. Prandaj 
prania e psikologut dhe punonjësit social në 
këto institucione është domosdoshmëri. Me 
mbështetjen e tyre profesionale, ata ndih-
mojnë në edukimin e fëmijëve me normat 
themelore morale, ato për ushqim, veshm-
bathje, sjellje, zhvillim intelektual, kulturor 
dhe fizik. Shërbimi psiko-social në çerdhe 
dhe në kopshte lehtëson përshtatjen e fëmi-
jëve të rinj në këto institucione; ndihmon 
fëmijët në njohjen e vetes dhe ambientit 
përreth, duke nxitur zhvillimin e aftësive 
dhe potencialeve vetjake, në bashkëpunim 
të ngushtë me edukatoret dhe prindërit. 
Këta specialistë punojnë së bashku me 
stafin pedagogjik dhe me prindërit për 
parandalimin e shfaqjes apo përkeqësimit të 
problemeve të shëndetit fizik dhe mendor te 
fëmijët, si dhe minimizimin e rrezikut për 
rritjen dhe zhvillimin e fëmijëve.

Psikologu në këto institucione monito-
ron zhvillimin tërësor të fëmijëve nëpërmjet 
vëzhgimeve dhe ndërhyrjeve sistematike 
në mjedisin ku rri fëmija. Por, gjithashtu, 
identifikon fëmijët me nevoja të veçanta 
dhe i referon ata në qendra të specializuara 
për diagnostikim dhe trajtim, harton një 
plan ndërhyrjeje, bashkëpunon ngushtë 
me drejtueset, edukatoret dhe prindërit për 

mbarëvajtjen e punës dhe të programit në 
çerdhe dhe në kopshte.

Gjithashtu, herë pas here, realizon 
takime me prindërit e fëmijëve duke i ud-
hëzuar ata mbi edukimin dhe zhvillimin e 
fëmijëve të tyre. Ndërsa, punonjësi social, nga 
ana e tij, vëzhgon, evidenton dhe vlerëson 
familjet me probleme sociale në çerdhe dhe 
në kopshte; këshillon stafin pedagogjik dhe 
prindërit për zhvillimin dhe mirërritjen e 
fëmijëve në aspektin social; vendos bash-
këpunim me zyrat e punës duke i orientuar 
prindërit e papunë për mundësi aplikimi 
për punësim.

Gjithashtu vendos kontakte dhe bash-
këpunon me OJF të ndryshme, të cilat 
ofrojnë shërbime në fushën e fëmijërisë së 
hershme dhe gjen burime ndihmëse, duke 
qenë edhe hartues i politikave sociale në 
këto institucione. 

Nëpërmjet këtij studimi do të për-
piqemi të vëmë në dukje rolin e pazëvendë-
sueshëm, por edhe vlerat e shërbimit 
psiko-social për zhvillimin e fëmijërisë së 
hershme dhe risitë që ka sjellë ky shërbim 
për këtë grupmoshë. Këto do të shihen në 
disa aspekte:

- Çfarë kanë përfituar në mënyrë të dre-
jtpërdrejtë (por sidomos mënyra se si kanë 
përfituar) fëmijët e këtyre grupmoshave nga 
shërbimi psiko-social?

- Përfitimet që kanë stafet pedagogjike 
(drejtueset dhe edukatoret) dhe stafet ndi-
hmëse (kuzhiniere, ndihmëskuzhiniere, 
punëtore, roje etj.).

- Po prindërit, çfarë ndryshimesh 
vënë re te fëmijët e tyre, pas futjes së këtij 
shërbimi?

- Ka ndikuar te drejtueset vendosja 
e shërbimit psiko-social në mënyrën e 
drejtimit të institucioneve të edukimit dhe 
mirërritjes së fëmijëve?

- Po bashkëpunimi i psikologeve dhe 
punonjëseve sociale me mjeket e këtyre 
institucioneve, si ka ndikuar në rritjen e 
cilësisë së shërbimit ndaj fëmijëve?

- Ndikimet pozitive që vihen re në 
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përmirësimin e cilësisë së shërbimit në 
përgjithësi, por në mënyrë të veçantë në 
procesin e të mësuarit dhe përvetësimit 
të njohurive fillestare për fëmijët e grup-
moshave 6 muaj-6 vjeç.

- Kanë ndikuar psikologet dhe pu-
nonjëset sociale në ndërmjetësimin për 
realizimin e projekteve nga OJF-të (nëse 
ka) në këto institucione?

Metodologjia e përdorur

Në qendër të këtij studimi ishin të 
gjithë target-grupet që kishin lidhje të drejt-
përdrejtë me institucionet e edukimit dhe të 
mirërritjes së fëmijëve. Për të grumbulluar 
të dhënat u përdorën 1 015 pyetësorë, që 
u zhvilluan me kategoritë e mëposhtme:

1. Drejtueset e çerdheve dhe kopshteve 
(35 gjithsej).

2. Edukatoret e çerdheve dhe kop-
shteve (280 gjithsej).

3. Prindërit e çerdheve dhe kopshteve 
(700 gjithsej).

4. Intervista më psikologe në çerdhe 
dhe kopshte.

5. Intervista me punonjëse sociale në 

çerdhe dhe kopshte.
Në zhvillimin e pyetësorëve u zgjodh 

një kampion për rreth 50 për qind të numrit 
të përgjithshëm të personave që kanë lidhje 
të drejtpërdrejta me veprimtarinë e çerdheve 
dhe kopshteve, si: drejtuese dhe edukatore 
dhe rreth 8 % e numrit të prindërve. Për të 
zgjedhur kampionin iu referuam shifrave të 
mëposhtme (të përditësuara më të dhënat 
e vitit shkollor 2010-2011).

Pas grumbullimit të pyetësorëve u bë 
përpunimi, interpretimi dhe analiza e të 
dhënave për të nxjerrë problematikat dhe 
përfundimet përkatëse. Në bazë të tyre janë 
dhënë edhe rekomandimet për përmirësi-
min e cilësisë së këtij shërbimi dhe shtrirjen 
e tij në të gjitha institucionet e edukimit dhe 
të mirërritjes së fëmijëve në vendin tonë.

Rezultatet e anketimit

Të dhënat e këtij studimi janë mbled-
hur në institucionet e edukimit dhe të 
mirërritjes së fëmijëve në qytetin e Tiranës. 
U zgjodh Tirana, duke pasur parasysh që 
është qyteti më i madh i Shqipërisë dhe 
këtu gjendet edhe numri më i madh i 

Nr i 
institucioneve 
të edukimit 

dhe të 
mirërritjes

72

Nr. i 
fëmijëve

në 
çerdhe/
kopshte

8 640

Nr i 
drejtueseve

në 
çerdhe/
kopshte

72

Nr i
edukatoreve

në 
çerdhe/
kopshte

568

Nr i 
psikologeve 

në 
çerdhe/
kopshte

9

Nr i 
punonjëseve 

sociale
në çerdhe/
kopshte110

7

Nr. i fëmijëve
që mbulon 

një psikologe
në çerdhe/
kopshte

960

Nr. i fëmijëve
që mbulon një 

punonjëse
sociale

në çerdhe

1 234

Tabela nr 1

110 Kjo shifër u referohet vetëm çerdheve, sepse në kopshte ende nuk është vendosur shërbimi psiko-social.

Në numër
Në %

Institucionet

72
100 %

Drejtueset

35
48,6 %

Edukatoret

280
49,29 %

Prindërit

700
8,1 %

Tabela nr 2. Target-grupet e përzgjedhura:
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fëmijëve të kësaj grupmoshe që përfitojnë 
nga shërbimi psiko-social. Ky punim është 
bazuar në sondazhe me kampionim dhe të 
dhënat e përdorura janë siguruar nga py-
etësorët e zhvilluar në çerdhe dhe kopshte 
të qytetit të Tiranës duke pasur parasysh 
disa aspekte që kanë lidhje të drejtpërdrejtë 
me veprimtarinë e këtyre institucioneve. U 
përzgjodhën çerdhe dhe kopshte me:

- programe të ndryshme edukimi,
- shpërndarje të ndryshme gjeografike,
- tipe të ndryshme çerdhesh dhe kop-

shtesh (me dhe pa ushqim),

- në bazë të numrit të fëmijëve që 
frekuentojnë institucionet.

Nga analiza e rezultateve të pyetë-
sorëve rezulton se pritshmëria mbi shërbi-
min psiko-social në çerdhe dhe në kopshte 
është shumë e madhe dhe kjo vihet re nga 
përgjigjet e marra nga pyetjet.

Interpretimi i pyetësorëve me dre-
jtueset dhe edukatoret e çerdheve dhe 
kopshteve të qytetit të Tiranës.

Koment: Sikurse mund të shihet edhe 
nga tabela, shërbimi psiko-social ka patur 
ndikim shumë të madh në rritjen e cilësisë 

Pyetjet nr. 1, 2, 3 dhe 4                   Po                 Jo
 Në numër Në % Në numër Në %

2. A ka ndikuar në rritjen e cilësisë së edukimit 
dhe të mirërritjes së fëmijëve  shërbimi psiko-social? 315 100 % 0 -
3. A ka ndikuar shërbimi psiko-social në përmirësimin 
e marrëdhënieve me prindërit e fëmijëve? 315 100 % 0 -
4. Po në rritjen e cilësisë së mësimdhënies? 255 80 % 60 20 %
5. Ka patur ndikim në rritjen e të nxënit dhe përvetësimin 
e aftësive dhe shprehive bazë të fëmijëve? 225 71,5 % 90 28,5 %
6. Zbatimi i shërbimit psiko-social, a ka ndikuar në 
përmirësimin e programeve të edukimit që zbatohen 
në çerdhe/kopshte? 235 74,6 % 80 25,4 %

Tabela nr 3:

Veprimtaria ku ka ndikuar Opinioni i stafeve pedagogjike 
 të çerdheve/kopshteve

Në edukimin social të fëmijëve 76
Në zhvillimin psiko–social të fëmijëve 47
Kanë ndikuar tek prindërit dhe fëmijët me nevoja të veçanta 36
Në zhvillimin emocional të fëmijëve 25
Në ngritjen profesionale të stafit pedagogjik 64
Në ndërgjegjësimin e prindërve 43
Në përmirësimin e komunikimit edukatore- fëmijë dhe edukatore- prindër 11
Në përmirësimin e marrëdhënieve mes kolegeve 8
Në përmirësimin e zhvillimit psikomotor të fëmijëve 5
Gjithsej  315 pyetësorë

Tabela nr 4:
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së edukimit dhe në përmirësimin e mar-
rëdhënieve të stafit me prindërit e fëmijëve. 
Ndërsa ky shërbim ka ndikuar më pak në 
rritjen e cilësisë së mësimdhënies, në për-
mirësimin e programeve të edukimit dhe 
në përvetësimin e aftësive dhe shprehive 
bazë të fëmijëve.

Pyetja nr 7: Në cilin aspekt të veprim-
tarisë së çerdhes/kopshtit ka ndikuar shërbimi 
psiko-social?

Koment: Kjo renditje sipas numrit 
më të madh të veprimtarive që ka zhvil-
luar psikologu tregon për ndikimin që ka 
pasur ky shërbim te stafet pedagogjike dhe 
te prindërit e fëmijëve. Por gjithashtu ka 
ndikuar edhe në përmirësimin e marrëd-
hënieve midis drejtueseve-edukatoreve-
prindërve nga njëra anë dhe fëmijëve nga 

ana tjetër, si dhe për njohjen nga ana e tyre 
e problemeve emocionale dhe psikologjike 
të fëmijëve. Fëmijët që ndjekin këtë shër-
bim janë fëmijë të socializuar, miqësorë në 
mjediset e jashtme dhe të brendshme të in-
stitucionit, aktivë në lojëra, të përqendruar 
në programet e edukimit dhe kanë aftësi më 
të mira të nxëni dhe të mësuari në krahasim 
me fëmijët që rriten në mjediset e shtëpisë.

Pyetja nr 8: Veprimtaritë që psikologu ka 
zhvilluar në çerdhen/kopshtin tuaj

Koment: Mendimi i të intervistuarave 
për pyetjen lidhur me veprimtaritë e zhvil-
luara nga psikologu i institucionit kishin 
të bënin me organizimin e trajnimeve të 
ndryshme për tema që ata i shoqërojnë 
çdo ditë dhe i shqetësojnë gjatë rritjes dhe 
edukimit të fëmijës së tyre.

Veprimtaritë e psikologut Opinioni i stafeve pedagogjike 
 të çerdheve/kopshteve

Trajnim për prindërit dhe stafin edukator   99
Vlerësim për fëmijët me nevoja të veçanta, 74
Atashimi i fëmijëve  55
Klasa prindërore 44
Puna me fëmijët me nevoja të veçanta 18
Mënyrat e komunikimit 15
Zhvillimi psikomotor i fëmijës 10
Gjithsej 315 pyetësorë

Tabela nr 5:

Veprimtaritë e punonjësit social Opinioni i stafeve pedagogjike 
 të çerdheve/kopshteve

Puna me familjet  me probleme sociale 29
Puna me fëmijët e keqtrajtuar 34
Puna me fëmijët agresivë 43
Takime tryeza me aktorë që ndikojnë në sistemin e arsimit parashkollor  3
Vlerësimet për regjimin ditor të çdo fëmije 28
Gjithsej 137 përgjigje (në 315 pyetësorë)

Tabela nr 6:



   89Studime Sociale  Vëll. 6  Nr. 3

Pyetja nr. 9: Veprimtaritë që punonjësi 
social ka zhvilluar në çerdhen/kopshtin tuaj

Koment: Ashtu siç vihet re edhe nga 
tabela përmbledhëse, kur bëhet e njëjta 
pyetje, por në këtë rast për punonjësin 
social, përgjigjja nuk është e njëjtë si ajo 
për veprimtaritë e psikologut. Listohen më 
pak veprimtari, në numër, të zhvilluara nga 
punonjësi social dhe këto vetëm nga ana e 
kategorive të drejtueseve, edukatoreve dhe 
prindërve që kanë fëmijë në çerdhe. Kjo 
tregon se vetëm në çerdhe është vendosur 
shërbimi i punonjësit social, ndërsa në 
arsimin parashkollor (kopshte) ende nuk 
është vendosur ky shërbim. Nga kjo dalim 
në konkluzionin se roli i punonjësit social 
ende nuk ka marrë rëndësinë e duhur në 
institucionet e edukimit dhe të mirërritjes së 
fëmijëve. Pas rreth 8 vjetësh eksperimentimi, 
ka ardhur koha që edhe pranë institucioneve 
të arsimit parauniversitar (kopshte, shkolla 
9-vjeçare dhe të mesme) të vendoset shër-
bimi social i përfaqësuar nga punonjësi social 
dhe jo vetëm shërbimi i psikologut. Sepse 
duhet të kemi parasysh që të gjitha përcakti-
met sociologjike dhe pedagogjike e cilësojnë 
arsimin si institucion ku realizohet procesi 
i edukimit, shoqërizimit, integrimit social 
dhe, mbi të gjitha, aftësimit të brezit të ri. 
Gjithashtu, të gjithë teoricienët e fëmijërisë 
së hershme pajtohen në një çështje parimore: 

rëndësia e institucioneve të edukimit dhe 
të mirërritjes së fëmijëve, para së gjithash, 
ka të bëjë me faktin se aty është vendtakim 
i moshatarëve, i njerëzve me interesa dhe 
probleme të njëjta. Dhe sipas shumë anali-
zave, mosha e njëjtë është faktor tepër i fortë 
i socializimit, sepse në këto institucione fëmi-
jët mësojnë se si t’i luajnë rolet e të rriturve 
në të ardhmen. Pra, nga e gjithë kjo analizë 
arrijmë në konkluzionin se: roli që luan pu-
nonjësi social në institucionet e edukimit dhe të 
mirërritjes së fëmijëve nuk mund ta zëvendësojë 
as psikologu dhe askush tjetër. Sepse institucio-
net e edukimit dhe të mirërritjes së fëmijëve 
janë pjesë përbërëse e realitetit shoqëror dhe 
si të tilla ato shoqërohen, por edhe ndikohen 
nga të gjitha problemet sociale që kalon 
shoqëria dhe me të cilat kanë lidhje fëmijët, 
prindërit dhe stafet pedagogjike.

Pyetja nr 10: Sa herë në javë ofrohet 
shërbimi psiko-social në çerdhen/kopshtin tuaj?

Koment: Sikurse mund të shihet edhe 
nga rezultati i pyetësorëve, shërbimi psiko-
social për grupmoshat 6 muaj deri në 6 
vjeç ofrohet vetëm 1 herë në javë , por 
sugjerimet janë që të rritet frekuenca e këtij 
shërbimi me rreth 2 herë më tepër.

Pyetja nr. 11: Veprimtaria e çerdhes/
kopshtit funksionon më mirë:

Çdo ditë 1 herë në javë çerdhe/kopshte Tjetër

- 315 -
Gjithsej 315 -

Tabela nr 7:

Me shërbimin psiko-social Pa shërbimin psiko-social Tjetër

305 10 -
97 % 3 % -

Tabela nr 8:
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Pyetja nr 12: Çfarë duhet përmirësuar 
në shërbimin psiko-social?

Koment: Me gjithë vlerat dhe risitë që 
ka sjellë shërbimi psiko-social në institucio-
net e mirërritjes dhe edukimit të fëmijëve, 
pas rreth 8 vjetësh zbatimi të tij ka akoma 
punë për përmirësim dhe ndryshim. Dre-
jtueset dhe edukatoret e çerdheve dhe kop-
shteve mendojnë dhe japin sugjerime për 
rritje të kohës së qëndrimit të psikologëve 
dhe punonjësve socialë. Sipas tyre, është 
e pamjaftueshme koha e qëndrimit vetëm 
1 ditë në javë, pasi problematikat dhe 
shqetësimet që ka një institucion duan më 
shumë kohë. Aq më tepër po të shtojmë 

këtu edhe numrin shumë të madh të fëmi-
jëve mbi normën e lejuar.

A. Interpretimi i pyetësorëve të zh-
villuar me prindërit, fëmijët e të cilëve 
frekuentojnë çerdhet dhe kopshtet e 
qytetit të Tiranës

Pyetja nr 1: Sa i nevojshëm mendoni 
se është shërbimi psiko-social (psikologu & 
punonjësi social) në kopshte?

Koment: Edhe nga kjo tabelë shihet 
qartë domosdoshmëria e shërbimit psiko-
social në këto institucione. 674 prindër 
nga 700 të anketuar, mendojnë se ky 

Vlerësimi                     Prindërit
 Në numër Në %

Shumë i nevojshëm 674 96.3 %
Disi i nevojshëm 14 2 %
Pak i nevojshëm 9 1.3 %
Aspak i nevojshëm - -
Nuk jam i/e informuar për ekzistencën e tyre në çerdhe/kopshte 3 0.4 %
Gjithsej 700 100 %

Tabela nr 10:

Sugjerime Opinioni i stafeve pedagogjike 
 të çerdheve/kopshteve

Rritje të frekuencës së qëndrimit në institucion  206
Të rritet numri i personelit dhe të ulet raporti edukatore-fëmijë 68
Përmirësime të programit të edukimit 22
Rritje të frekuencës për vlerësime të herëpashershme të fëmijëve 17
Reduktime të programit të edukimit pasi janë fëmijë që kanë nevojë 
për shërbim dhe jo edukim 14
Bashkëpunim më i ngushtë i punonjësit social dhe psikologut 
në çerdhe për rritje të mbarëvajtjes së punës 8
Gjithsej 335111

Tabela nr 9:

111 Kemi më shumë sugjerime se sa numri i të anketuarve, sepse disa prej tyre kanë dhënë më shumë 
se një sugjerim. 
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shërbim është shumë i nevojshëm në këto 
institucione. 

Pyetja nr 5: A i lexoni materialet psiko 
–sociale (stenda informative) të afishuara në 
ambientet e kopshtit dhe nëse po, sa të dobishme 
mendoni se janë?

  
Pyetja nr 6: Cilat janë tematikat që do 

doni të trajtohen nga psikologu dhe që lidhen 
me ecurinë e fëmijës suaj?

- Mënyrat e sjelljes së fëmijës me prob-
leme emocionale.

- Rebelimi tek fëmijët dhe rregullat që 
duhen vendosur.

- Edukimi qytetar për të vegjlit.
- Toleranca.
- Edukimi i fëmijëve jashtë ambienteve 

të kopshtit.
- Zhvillimi social- emocional.
- Rritja e të nxënit dhe rritja e cilësisë 

së mësimdhënies.
- Marrëdhëniet prind-fëmijë.

- Integrimi i fëmijëve me problem.
- Përgatitja e kalimit të fëmijëve nga 

kopshti në shkollë.
- Problemet e marrëdhënieve midis 

tyre dhe vendimmarrja me moshatarët.
- Menaxhimi i kohës nga vete fëmijët.
- Shmangia e sjelljeve të dhunshme 

me shokët.
- Marrëdhënia prind-fëmijë, fëmijë-

fëmijë, fëmijë - edukatore.
- Ecuria e zhvillimit të fëmijës dhe sa 

është i aftë të dëgjojë të tjerët.
- Sjellja dhe komunikimi i fëmijëve.

Pyetja nr. 7: Cilat janë tematikat që do 
doni të trajtohen nga punonjësit socialë?

- Çështjet sociale që shqetësojnë familjet.
- Komunikimi me fëmijën.
- Përfshirja e fëmijëve në aktivitete të 

përbashkëta.
- Socializimi i fëmijëve në shoqëri.
- Problemet me autizmin.
- Ndarja në familje e detyrave.
- Marrëdhëniet prindër-fëmijë-edukatore.
- Sjellja e fëmijëve.

B. Interpretimi i intervistave me 
psikologe dhe punonjëse sociale në 
çerdhet dhe kopshtet e qytetit të Tiranës

Ishte e thjeshtë që të matnim punën 
shumë të rëndësishme që kryen punon-
jësi social dhe psikologu në institucionet e 

Vlerësimi                                                Prindërit
 Në numër Në %

Shumë të dobishme 652 93.1 %
Disi të dobishme 6 0.85 %
Aspak të dobishme 32 4.5 %
Pak të dobishme - -
Pa përgjigje 10 1.5 %
Gjithsej 700 100 %

Tabela nr 11:
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mirërritjes dhe edukimit. Mund të kishim 
hartuar një pyetësor me pyetje dhe sug-
jerime si në rastin e stafit pedagogjik apo 
prindërve, por menduam se puna e tyre 
më mirë do të matej duke ndjekur si rast 
studimi një fëmijë me probleme sociale. 
Psikologia M.M. na paraqiti në mënyrë 
konfidenciale anamnezën e fëmijës E., i cili 
është 4 vjeç e 8 muaj e që, sipas saj, ishte 
“i shpërqendruar” dhe herë pas here edhe 
“agresiv”. Mësuam, nga psikologia, se E. 
vazhdonte të frekuentonte kopshtin me 
ndërprerje të pajustifikuara dhe me vonesa 
në oraret e mëngjesit. Kur E. kishte ardhur 
në fillim në kopsht, psikologia, midis të 
tjerave, për të realizuar vlerësimin e tij/
saj, i kishte kërkuar që të vizatonte botën 
ashtu siç e mendonte ai/ajo. Vizatimi i tij 
për botën ishte me ngjyra të errëta, mbi-
zotëronte rrëmuja, dielli nuk shkëlqente 
dhe ishte “i zënë”. 

Pas takimit të psikologes dhe pu-
nonjëses sociale me prindërit e fëmijës, u 
konstatua se në familje kishin probleme të 
ndryshme (papunësi, vështirësi financiare, 
shtëpi me qira, ardhja në familje e një fëmije 
më të vogël i kishte shtuar vështirësitë, lënia 
pas dore e E-së etj.). Punonjëset e shër-
bimit psiko-social na informuan se kishin 
ndërmjetësuar tek QEZhEF e Tiranës për 
regjistrimin në çerdhe të fëmijës më të 
vogël. Përveç kësaj, kishin ndërmjetësuar 
edhe pranë një OJF-je për ndjekjen e kursit 
të rrobaqepësisë falas nga nëna.

Ndërsa në muajt në vazhdim, psiko-
logia, punonjësja sociale, në bashkëpunim 
edhe me stafin pedagogjik, kishin punuar 
me fëmijën E. në veçanti duke ndjekur PEI 
(programin edukativ individual) dhe duke i 
qëndruar pranë atij/asaj. Më vonë, iu kërkua 
që ta vizatonte sërish botën. Dhe rezul-
tati ishte befasues! E. e perceptonte botën 

ndryshe, më të këndshme, më të qeshur, me 
diellin që shkëlqen, fëmijët i konceptonte si 
të lumtur, pallatet me ngjyra etj. 

Rekomandime

1. Prania e psikologes dhe e punon-
jëses sociale në çerdhe/kopshte është bërë 
e pazëvendësueshme.

2. Prindërit të shihen si partnerë në 
edukimin e fëmijëve të tyre.

3. Të ndërtohen institucione të reja 
të edukimit dhe të mirërritjes së fëmijëve.

4. Të rritet numri i drejtueseve dhe 
edukatoreve me arsimin përkatës. 

5. Të ulet numri i fëmijëve në grup 
(rreth 40-50 fëmijë për grup).

6. Të përdoren më shumë metodat e 
mësimdhënies me në qendër fëmijët.

7. Të forcohen politikat arsimore për 
shtrirjen e shërbimit psiko-social në të 
gjitha institucionet e edukimit dhe të mirër-
ritjes së fëmijëve. 

8. Të rritet cilësia e shërbimit psiko-so-
cial duke u ulur numri i fëmijëve që mbulon 
një psikologe apo një punonjëse sociale.112

9. Me ndihmën e psikologëve dhe 
punonjëseve socialë të realizohet gjithëpërf-
shirja në institucionet e edukimit dhe të 
mirërritjes së fëmijëve.

10. Të rritet motivimi i psikologeve 
dhe punonjëseve sociale për edukimin e 
fëmijëve.

11. Të realizohen më shumë trajnime 
të stafit pedagogjik dhe prindërve nga 
psikologet dhe punonjëset sociale. 

12. Të shtohet literatura e specializuar 
për çështje të zhvillimit të fëmijërisë së 
hershme.

Të aktivizohet edhe komuniteti i 
prindërve për vlerësimin e shërbimit psiko-
social.

112 Në arsimin parashkollor, një psikolog caktohet për 2000-2500 fëmijë. Sipas urdhrit nr. 170, date 
21.04.2008 “Për funksionimin e shërbimit psikologjik shkollor në sistemin e arsimit paruniversitar”, faqe 2.
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Marina Ndrio është pedagoge pranë Departamentit të Punës Sociale në Fakultetin e 
Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës që nga viti 2006. Mban titullin master në punë 
sociale dhe aktualisht sapo ka përfunduar doktoranturën. Është marrë kryesisht me studime e 
hulumtime që kanë të bëjnë me punën me komunitetet nga këndvështrimi i punonjësit social. 
Përvoja e saj është pasuruar me kërkime sasiore dhe cilësore sidomos lidhur me çështje që 
kanë të bëjnë me shëndetin mendor, zhvillimin e fëmijëve në përgjithësi dhe atyre me aftësi 
të kufizuara në veçanti.

E drejta për arsim është një e drejtë universale dhe prek të gjitha grup-moshat. Eliminimi 
i pengesave për përfshirjen e të gjithë fëmijëve në sistemin arsimor dhe për realizimin e 
procesit të nxënies edhe për fëmijët me aftësi të kufizuara përbëjnë parakushtet bazë për 
realizimin e arsimit për të gjithë.

Artikulli është një përmbledhje e përvojës teorike dhe praktike në përpjekjet për të 
prezantuar disa nga praktikat dhe modelet e shkollave gjithëpërfshirëse në realitetin shqiptar, 
të cilat krijojnë mundësi që çdo fëmijë, pavarësisht statusit fizik dhe mendor, racës, gjinisë 
apo moshës, të përfitojë nga një arsimim sa më cilësor.

Zbatimi i arsimit gjithëpërfshirës varet nga shumë faktorë.
 Përfshirja, edukimi dhe arsimimi i çdo nxënësi.
 Eliminimi i pengesave të çdo nxënësi në mësimnxënie.
 Rritja e pjesëmarrjes aktive në procesin mësimor. 
 Vlerësimi i potencialeve të të gjithë nxënësve me dhe pa aftësi të kufizuara.
 Ristrukturimi i kulturave, politikave dhe praktikave nëpër shkolla, në mënyrë që 

ato t’i përgjigjen diversitetit të nxënësve.
Ky punim prezanton rëndësinë dhe domosdoshmërinë e zbatimit në praktikë të arsimit 

gjithëpërfshirës si një e drejtë themelore për çdo individ. Argumenti kryesor i këtij punimi 
është se çdo fëmijë me aftësi të kufizuara duhet të mësojë së bashku me bashkëmoshatarët 
e tij, në të njëjtat shkolla, sipas mundësive që i lejon niveli i tij i zhvillimit
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Rëndësia e mbrojtjes me ligj të së 
drejtës për arsim

E drejta për arsim e fëmijëve me aftësi 
të kufizuara është një e drejtë themelore e 
tyre, që sanksionohet në aktet ndërkom-
bëtare dhe kombëtare. Konventa më e re 
e Kombeve të Bashkuara - Konventa për 
të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufi-
zuara - thekson detyrimin e shteteve-palë 
për të njohur të drejtën e personave me 
aftësi të kufizuara për edukim dhe për ta 
realizuar këtë të drejtë pa diskriminim 
dhe në bazë të mundësive të barabarta. 
Shtetet-palë detyrohen të sigurojnë një 
sistem edukimi gjithëpërfshirës në të gjitha 
nivelet, të orientuar drejt:

(a)  zhvillimit të plotë të potencialit 
njerëzor, dinjitetit dhe vetëvlerësimit; res-
pektit për të drejtat dhe liritë themelore të 
njeriut dhe diversitetit njerëzor;

(b)  zhvillimit të personalitetit, talen-
teve dhe krijimtarisë së personave me aftësi 
të kufizuara, si dhe aftësive të tyre mendore 
dhe fizike deri në potencialin e tyre të plotë;

(c) pjesëmarrjes efektive të personave 
me aftësi të kufizuara në një shoqëri të lirë.

Edukimi i fëmijëve me aftësi të kufi-
zuara në sistemin tonë arsimor është i lidhur 
ngushtë dhe mund të shihet nga këndvësh-
trimi i nismës ligjvënëse, që në thelb shpreh 
detyrimin e shtetit për kujdesin ndaj këtyre 
fëmijëve në nivelin më të lartë ligjor.

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë 
siguron “mbrojtjen nga diskriminimi mbi 
bazën e gjinisë, racës, fesë, etnisë, gjuhës, 
bindjeve politike, fetare e filozofike, 
gjendjes ekonomike, arsimore, sociale ose 
përkatësisë prindërore” dhe përcakton se 
mbrojtja e personave me aftësi të kufizuara 
nga diskriminimi bëhet për shkak të gjen-
djes së tyre sociale. Po ashtu, Kushtetuta 
sanksionon arsimimin dhe kualifikimin 
sipas aftësive të fëmijëve dhe të të rinjve:

e) përkujdesjen dhe ndihmën për per-
sonat me aftësi të kufizuara;

f) riaftësimin shëndetësor, edukimin 

e specializuar dhe integrimin në shoqëri 
të njerëzve me aftësi të kufizuara, si dhe 
përmirësimin në vazhdimësi të kushteve të 
tyre të jetesës.

Konventa e të Drejtave të Fëmijëve 
(1990) mbron tërësisht të drejtat e fëmijëve 
me aftësi të kufizuar, kryesisht të drejtën e 
tyre për të mos rënë pre dhe të drejtës për 
të qenë të barabartë me fëmijët e tjerë, të 
drejtën e mosdiskriminimit etj.

Duke u bazuar në konventat ndërkom-
bëtare të të drejtave të njeriut, çdo nxënës 
ka të drejtë të shkollohet në një sistem të 
caktuar arsimor. Në zbatim të këtij parimi, 
çdo sistem arsimor është i detyruar të përf-
shijë të gjithë nxënësit në ndjekjen e arsimit 
të detyruar. Edhe në Republikën e Shq-
ipërisë arsimi është përparësi kombëtare. 
Shtetasit gëzojnë të drejta të barabarta për 
t’u arsimuar në të gjitha nivelet e arsimit 
që përcakton ligji, pavarësisht nga gjendja 
shoqërore, kombësia, gjuha, seksi, feja, 
raca, bindjet politike, gjendja shëndetësore 
dhe niveli ekonomik.

E drejta për arsim e fëmijëve me aftësi 
të kufizuar është një e drejtë themelore 
e tyre, që është sanksionuar në aktet 
ndërkombëtare dhe kombëtare. Konventa 
e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e 
Fëmijës sanksionon detyrimin e shtetit për 
të njohur të drejtën për arsim me synimin 
për arritjen e kësaj të drejtë mbi baza barazie 
për të gjithë fëmijët duke e bërë arsimin 
bazë të detyruar, të arritshëm dhe të çliruar 
nga detyrimet financiare për të gjithë. Ky 
ligj detyron shtetet nënshkruese të sigu-
rojnë që arsimimi i fëmijëve të orientohet 
drejt zhvillimit të personalitetit të fëmijës, 
talenteve dhe aftësive mendore e fizike për 
të arritur potencialin e tyre të plotë.

Në Konventën e Kombeve të Bash-
kuara për të Drejtat e Fëmijës theksohet e 
drejta e fëmijëve me aftësi të kufizuara për 
t’u arsimuar si të gjithë fëmijët e tjerë dhe 
në përputhje me kapacitetet e tyre mendore 
e fizike. Po kështu, një ndër objektivat e 
Strategjisë Kombëtare për personat me AK, 
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është: ”Të sigurohet mundësia e arsimimit 
për të gjithë fëmijët me AK duke i dhënë 
prioritet arsimit gjithëpërfshirës”.

Në këto kushte, është detyrë e in-
stitucioneve arsimore që të hartojnë e të 
zbatojnë politika arsimore me objektiva 
dhe detyra të përcaktuara qartë, çka do të 
bëjnë të mundur rritjen e mundësive të 
fëmijëve me aftësi të kufizuara për të qenë 
pjesë aktive e procesit të mësimnxënies dhe 
mësimdhënies në shkolla.

Arsimi gjithëpërfshirës - një nga for-
mat e arsimimit për të gjithë fëmijët

Për të realizuar misionin e arsimimit 
të të gjithë fëmijëve pa asnjë dallim, një 
rëndësi të veçantë merr mbështetja në tra-
ditat dhe arritjet e shkollës sonë kombëtare 
në përputhje me traktatet ndërkombëtare 
të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, 
që respekton të drejtat e fëmijëve dhe të 
të rriturve. Është e drejta e çdo fëmije të 
arsimohet në shkolla dhe të trajtohet me 
dinjitet. Mësimdhënia duhet t’u përshtatet 
specifikave, nevojave dhe mundësive të 
çdo nxënësi. Shkolla është e një jtë për të 
gjithë fëmijët dhe për vijimin e saj të gjithë 
kanë mundësi të ba ra barta, pavarësisht nga 
aftësitë që ka gjithsecili.

Sigurisht që praktikat gjithëpërfshirëse 
në fushën e arsimimit të fëmijëve me aftësi 
të kufizuara në vendin tonë janë produkt 
i zhvillimit ndër vite të procesit të arsimit 
special për këta fëmijë, duke ruajtur dhe 
trashëguar tiparet më të mira, duke përqa-
fuar përvojat pozitive të shoqërive europi-
ane, si dhe duke u ndikuar sa më shumë 
nga përvoja ndërkombëtare. Edhe arsimi 
gjithëpërfshirës ka historinë e vet të zhvil-
limit dhe të rritjes në vetvete në lidhje me 
legjislacionin, menaxhimin organizativ dhe 
zhvillimin e përmbajtjes/kurrikulës.

Historia e gjatë e veçimit të fëmijëve 
me aftësi të kufizuara në të gjitha nivelet 
(në institucione dhe shkolla të posaçme 
për ta në radhët e shoqërisë) ka krijuar 

pengesa për zbatimin në praktikë të arsimit 
gjithëpërfshirës, duke bërë që ai të mos vijë 
si një evolucion i natyrshëm bazuar në një 
eksperiencë të mëparshme apo si një nevojë 
dhe domosdoshmëri. Ndryshe nga vendet 
e tjera perëndimore, ku zhvillimi i arsimit 
gjithëpërfshirës ishte produkt i pjesëmarrjes 
aktive të vetë njerëzve me aftësi të kufizuara, 
i prindërve të tyre dhe i profesionistëve, 
në Shqipëri ndikimi dhe imitimi i përvojës 
ndërkombëtare ka qenë faktori kryesor 
kontribuues në drejtim të këtij zhvillimi. 
Të gjitha ndryshimet kryesore kanë ndod-
hur përmes veprimtarive administrative 
dhe nuk kanë qenë produkt i trysnisë dhe 
ndikimit të njerëzve të përfshirë direkt ose 
indirekt në të. Pamja e arsimit gjithëpërf-
shirës sot pasqyron si qëllimet ashtu edhe 
realitetin e zbatueshmërisë së tij në kopshtet 
dhe shkollat shqiptare.

Në lidhje me praktikën e arsimit 
gjithëpërfshirës nuk ka të dhëna sistematike, 
çka i vendos kufij çdo studimi vlerësues 
të tërësishëm, derisa të dhënat e vetme të 
disponueshme vijnë prej artikujve të rastë-
sishëm apo takimeve e bisedave joformale.

Historia e a arsimit gjithëpërfshirës

Historia e arsimit gjithëpërfshirës, 
megjithëse e shkurtër, është e mbushur me 
një mori ngjarjesh e procesesh. Megjithëse 
tashmë arsimi gjithëpërfshirës konsiderohet 
si një e drejtë morale e ligjore dhe si një 
filozofi progresive, përsëri zbatimi i tij në 
praktikë u përmbahet detyrimeve të shumta 
të imponuara nga realiteti mbizotërues i 
shoqërisë shqiptare. Flitet shumë për të 
drejtat e barabarta që kanë të gjithë fëmijët 
në fushën e arsimit, për përfshirjen e barab-
artë të tyre në aktivitete të përbashkëta, por 
këto nuk garantojnë zbatimin me sukses 
të arsimit gjithëpërfshirës. Ka disa faktorë 
që nuk kontrollohen, drejtohen apo plani-
fikohen në mënyrë të efektshme, siç mund 
të jenë: numri i lartë i nxënësve në klasa, 
qëndrimet stigmatizuese dhe paragjykuese 
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të bashkëmoshatarëve, prindërve të tyre dhe 
punonjësve të arsimit, pritshmëritë e ulëta 
të mësueseve për progresin dhe arritjet e 
fëmijëve me aftësi të kufizuara.

Të gjitha këto kufizime, herë se-
rioze dhe herë të tjera më të lehta për t’u 
kapërcyer, karakterizojnë tipin dhe llojin 
e arsimit gjithëpërfshirës në Shqipëri dhe 
gjithashtu përcaktojnë nivelin e suksesit 
në zbatimin e tij.

Por, pavarësisht kufizimeve, arsimi 
gjithëpërfshirës është një realitet në ditët 
tona. Ky realitet i vërtetë nxit përparësi të 
reja dhe zgjon nevojën për identifikimin 
e çështjeve kyçe që duhet të zgjidhen nga 
institucionet shtetërore që operojnë në 
fushën e arsimit.

Është fakt që fëmijët me aftësi të ku-
fizuara përbëjnë një pakicë të vogël kraha-
suar me numrin e fëmijëve të tjerë, por ata 
duhen konsideruar dhe respektuar sikurse 
çdo fëmijë tjetër. Sipas të dhënave të marra 
nga zyra e Observatorit (Shërbimit Social 
Shtetëror), mund të themi se janë gjithsej 
17.786 fëmije me aftësi të kufizuar, nga të 
cilët 4 776 janë të grupmoshës 0-6 vjeç, 8 
845 të grupmoshës 6-15 vjeç, ndërsa 4 165 
i përkasin grupmoshës 15-18 vjeç. Për sa i 
përket ndarjes gjinore janë 7 782 femra dhe 
7 764 meshkuj. Fëmijë që duhet të frekue-
ntojnë arsimin parashkollor llogariten të 
jenë 2289, ndërsa 5 477 të tjerë duhet të 
frekuentojnë arsimin 9-vjeçar dhe 1 356 
fëmijë duhet të ndjekin arsimin e mesëm.

Nëse u referohemi të dhënave të 
mbledhura nga specialistë pranë MASh-it, 
rezulton se në vitin 2010 numri i fëmijëve 
me aftësi të kufizuara, të përfshirë në shkolla 
në rang vendi, ishte 2611, nga të cilët 699 
prej tyre kishin aftësi të kufizuara pamore 
dhe 456 aftësi të kufizuara fizike (lëvizore) 
dhe pjesa tjetër aftësi të kufizuara mendore, 
probleme dëgjimi, të foluri, çrregullime 
zhvilllimi etj. Nëse i referohemi klasifikimit 
të aftësisë së kufizuar, bazuar mbi këto të 
dhëna statistikore, mund të themi se në ven-
din tonë nuk ka komisione të specializuara 

të ngritur mbi bazë shkolle, DAR-i, bashkie 
apo komune, që të përcaktojnë mbi bazë të 
kritetereve profesionale aftësitë e fëmijëve 
dhe mundësitë e tyre për t’u arsimuar.

Në këtë kuadër, vlen të përmendim 
inisiativën e shoqatës ”MEDPAK”, e cila, 
në bashkëpunim me Save the Children 
dhe MASh, në vitet 2011 – 2012 ka bërë 
të mundur, përmes zbatimit të një projekti 
pilot, ngritjen dhe konsolidimin e dy ekip-
eve multidisiplinare në rajonet e Korçës 
dhe Vlorës. Këto grupe vlerësimi me bazë 
DAR, vlerësojnë dhe adresojnë nevojat ar-
simore të fëmijëve me aftësi të kufizuara në 
qytetet përkatëse. Në përbërje të tyre janë 
përfaqsuesë nga DAR-i, bashkitë, shëndeti 
publik dhe shërbimi psiko- social.

Duke e konceptuar fëmijën me aftësi 
të kufizuara si një individualitet me cilësi 
dhe potenciale të mëdha, pavarësisht nga 
çrregullimet, duhen krijuar mundësi që 
fëmija të riaftësohet në të gjitha fushat e 
zhvillimit. Çdo fëmijë me aftësi të kufizuara 
duhet të jetojë mes fëmijëve të tjerë, që të 
kuptojë dhe të kuptohet. Asnjë metodë, 
asnjë teknikë dhe asnjë ushtrim nuk mund 
të zëvendësojë raportin njerëzor, prandaj 
duhet mbështetur integrimi dhe gjithëpërf-
shirja e tyre në arsim. Një fëmijë me aftësi 
të kufizuara, i integruar apo i gjithëpërfshirë 
në sistemin arsimor, pikë së pari është një 
sfidë që duhet të përmbushet deri në fund, 
është një përgjegjësi për të gjithë, sepse ai 
duhet të shndërrohet në një individ të aftë 
për t’u rritur e zhvilluar dhe për të pasur 
raporte me të tjerë. Duke e konsideruar 
zhvillimin e fëmijës shumë dinamik dhe 
kompleks, arrijmë në përfundimin se çdo 
fëmijë ka nevojë në mënyrë sistematike dhe 
të vazhdueshme për edukim, arsimim dhe 
socializim pranë bashkëmoshatarëve të tij, 
në të njëjtat kopshte e shkolla.

Dy janë arsyet kryesore pse këta 
fëmijë duhet të mësojnë në shkollat e za-
konshme me bashkëmoshatarët. E para, 
sepse shoqërizimi nxit zhvillimin e tyre 
dhe, e dyta, sepse nxjerr në pah mundësitë 
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që kanë. Shoqërizimi me pjesën tjetër 
të shoqërisë është aspekti i mohuar në 
edukimin special, prandaj këtij aspekti i 
është dhëne rendësi parësore për arritjet e 
fëmijëve me AK.
 Gjithëpërfshirja është një proces 

nëpërmjet të cilit arrihet që të gjithë fëmijët 
të përfshihen dhe të marrin pjesë në mënyrë 
efektive në procesin mësimor.
 Gjithëpërfshirja është një term që 

lidhet ngushtë me diversitetin. Merr në 
konsideratë ndryshimet që ekzistojnë ndër-
mjet fëmijëve: moshën, gjininë, aftësinë 
e kufizuar, kulturën, fenë, vendbanimin, 
statusin shëndetësor, social dhe etik.
 Gjithëpërfshirje do të thotë njohje 

dhe pranim i ndryshimeve mes fëmijëve 
dhe përdorim pozitiv i këtij fakti për të 
siguruar një zhvillim dhe edukim cilësor 
për të gjithë.
 Realizimi i procesit të gjithëpërf-

shirjes së fëmijëve me aftësi të kufizuara në 
arsim bën të mundur:

- krijimin e një “kulture” që nënkupton 
vlerësimin, pranimin dhe mbështetjen e 
diversitetit të fëmijëve;

- reduktimin e stigmës dhe paragjy-
kimeve që ekzistojnë për arsimimin dhe 
mundësitë e fëmijëve më aftësi të kufizuara 
në shkollë;

- krijimin e besimit se fëmijët me aftësi 
të kufizuara kanë kapacitete dhe aftësi që 
mund të çojnë drejt asimilimit të programit 
mësimor brenda mundësive të tyre;

- ngritjen dhe konsolidimin e një 
sistemi arsimor bashkëkohor, pjesë e të cilit 
do të jenë dhe fëmijët me aftësi të kufizuara.

Përmes realizimit të arsimit gjithëpërf-
shirës, fëmijët me aftësi të kufizuara kanë 
mundësi të mësojnë në të njëjtat shkolla 
sikurse dhe bashkëmoshatarët e tyre. Ata 
mësojnë dhe zhvillohen si të gjithë fëmijët 
e tjerë, pavarësisht nga ndryshimet indi-
viduale që mund të kenë. Kanë shanse të 
zhvillojnë aftësi dhe kapacitete individuale 
duke nxjerrë në pah vlerat e tyre. Në shkolla 
gjithëpërfshirëse fëmijët me AK ndihen 

të respektuar dhe të vlerësuar për atë çka 
përfaqësojnë, për kapacitetet që disponojnë 
dhe për vlerat që mbartin.
 Në raport me fëmijën me aftësi 

të kufizuara, shkolla duhet konsideruar 
si një nyje sociale, si një pikë takimi që 
e vendos fëmijën përballë një realiteti 
që, në një mënyrë ose tjetër, do të sjellë 
transformim, ndryshim pozitiv në jetën 
e fëmijës dhe familjes së tij, si dhe të 
komunitetit ku ai jeton.
  Fëmijët me aftësi të kufizuara 

duhet “të hyjnë” në shkollë “për t’u kup-
tuar dhe jo për t’u studiuar”, për “t’u ndi-
hmuar dhe jo për t’u venë në disiplinim 
apo regjim të fortë”. Shkolla është ”pikë 
kyçe” dhe “nyjë sociale” për arsimimin e 
fëmijëve me aftësi të kufizuara.
 Brenda shkollës krijohet dhe struk-

turohet “një lidhje e veçantë” ndërmjet ko-
munitetit shkollor dhe fëmijës me aftësi të 
kufizuara. Kjo lidhje i jep vlerë dhe rëndësi 
procesit të arsimimit dhe socializimit të 
fëmijës me aftësi të kufizuara në jetën 
shkollore dhe atë sociale. Ky socializim në 
shkollë, me vonë ndërton një shoqëri për 
të gjithë.

Në këtë mënyrë, funksioni i shkollës 
çon drejt nevojës për të zhvilluar individë 
dhe për të rritur personalitete, edhe pse në 
pamje të parë duken “të ndryshëm”apo“ 
të veçantë”. Ky proces nuk mund të real-
izohet pa mbështetjen shumëplanëshe të 
organizmave qeveritare, pa pjesëmarrjen 
e koordinuar të familjes dhe të mjedisit 
shoqëror ku fëmija jeton, pa tolerancën dhe 
mbështetjen e shoqërisë dhe komunitetit.

Fazat e arsimit gjithëpërfshirës në 
Shqipëri

Janë identifikuar tri faza në zhvillimin 
e praktikës së arsimit gjithëpërfshirës.

1. Përfshirja e fshehur ose e paduk-
shme. Rastet e para të dokumentuara të 
arsimit gjithëpërfshirës e kanë zanafillën në 
vitin 1996, atëherë kur fëmijët me prapam-
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betje mendore të lehtë apo dhe të mesme u 
përfshinë në kopshte e shkolla. Këto raste 
ishin të veçanta dhe ishin produkt i inicia-
tivave personale të edukatorëve nismëtarë. 
Ato paraprinë çdo iniciativë shtetërore 
dhe ligjore dhe përfaqësonin përpjekjet 
individuale. Fatkeqësisht, ka shumë pak 
dokumentacion për sistemin dhe rezultatet 
e këtyre përpjekjeve.

2. Projektet nga OJF të ndryshme 
shënojnë fazën e dytë në historinë e zh-
villimit të arsimit gjithëpërfshirës. Vlen 
të theksohet se projekte të ndryshme të 
iniciuara nga OJF të ndryshme u imple-
mentuan në kopshte e shkolla të rajoneve 
të ndryshme në periudhën në vazhdim. Ato 
filluan të adresonin edhe nevojat e fëmijëve 
që vinin nga grupet e privuara shoqërore.

3. Faza e tretë përkon me krijimin e 
një kornize të plotë ligjore në mbështetje 
të arsimit gjithëpërfshirës, duke filluar që 
në vitet e para pas përmbysjes së regjimit 
komunist. Si rezultat i kësaj nisme, për-
pjekjet për arsimin gjithëpërfshirës kanë 
fituar mbështetjen e plotë të mekanizmave 
shtetërore dhe institucioneve qeveritare. 
Shumica e këtyre përpjekjeve janë kufizuar 
në zonat e mëdha urbane, duke krijuar 
mangësi dhe boshllëqe në zonat rurale 
dhe rajonet përreth tyre. Gjatë kësaj faze, 
filozofia e arsimit gjithëpërfshirës ka pasur 
formate dhe mënyra të ndryshme të shpre-
hjes dhe implementimit të tij.

Në tabelën e mëposhtme paraqitet 
shpërndarja e fëmijëve me aftësi të kufizuara 

dhe vështirësi në të nxënë në tre rajone ku 
shoqata MEDPAK, në bashkëpunim me 
Save the Children, ka zbatuar ndër vite 
projekte për arsimin gjithëpërfshirës. 

Gjithashtu, vlen të përmendim se në 
kuadër të zbatimit të këtyre projekteve 
është përmirësuar ndjeshëm edhe infra-
struktura e shkollave dhe kopshteve të 
përfshira në projekt në qytetet e Korçës, 
Vlorës dhe Gjirokastrës, për t’i bërë ato të 
përshtatshme për të gjithë fëmijët. Kështu, 
në qytetin e Korçës janë ndërtuar rampa në 
shkollën “Asdreni” dhe në kopshtin nr 2. 
Në qytetin e Vlorës janë ndërtuar rampa 
dhe janë përshtatur tualetet në shkollat “I. 
Qemali”, “Lef Sallata”, Teli Ndini“ dhe në 
kopshtin nr 9. Në qytetin e Gjirokastrës 
janë ndërtuar rampa në shkollat “Urani 
Rumbo”, “Çajupi”, “Koto Hoxhi” dhe në 
kopshtet nr. 5, nr. 6 dhe nr. 7.

Rekomandime

Mësuesit duhet të promovojnë përf-
shirjen aktive të fëmijëve me aftësi të kufi-
zuara në të gjitha aktivitetet që zhvillojnë 
bashkëmoshatarët e tyre gjatë programit 
mësimor dhe jashtë tij.

Mësueset duhet të dinë se çdo fëmijë 
me aftësi të kufizuara ka ritmin e tij të 
zhvillimit dhe se ky ritëm varet shumë nga 
mundësitë dhe aftësitë që ka fëmija, por 
edhe nga stimulimi dhe inkurajimi i fëmi-
jëve për të mësuar dhe përvetësuar aftësi 
dhe shprehi të reja.

Rajonet

 

Tre rajone
Korçë
Gjirokastër
Vlorë

 Fëmijë 
gjithsej te 
përfshire 

ne projekt

121
61
32
28

Femra

42 
23
8

11

Meshkuj

79
38
24
17

Fëmijë në 
kopshte

 

40
15 
19
6

Fëmijë në 
shkollë

81
46
13
22

Fëmije që 
arsimohen 

me PEI

77
42
17
18

Fëmijë 
me AK 

71
40
3
28

Tabela nr 1

Fëmijë 
me VN

 

50
21
29
0
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Fëmijët me aftësi të kufizuara duhet 
të konsiderohen si fëmijët e tjerë dhe të 
ndihmohen për të marrë pjesë plotësisht 
(brenda nivelit që lejojnë zhvillimi dhe 
mundësitë e tyre) në të gjitha fushat e 
programit parashkollor. Për këtë mund 
të jetë e nevojshme që mjedisi i klasës ose 
aktivitete të caktuara të modifikohen dhe 
të përshtaten për të mundësuar përfshirjen 
e fëmijëve me aftësi të kufizuara krahas 
bashkëmoshatarëve të tyre.

Fëmijët me AK, pavarësisht vështirë-
sive dhe problemeve të ndryshme kanë 
kapacitete dhe aftësi që duhen identifikuar 
dhe nxitur, në mënyrë që të përfshihen 
plotësisht në procesin mësimor dhe në 
jetën sociale.

Mësueset duhet të planifikojnë dhe 
modifikojnë aktivitete në varësi të nevojave 
që kanë fëmijët në fushën e nxënies, si dhe 
duke vlerësuar pikat e forta të çdo fëmije, 
përfshi edhe ata me aftësi të kufizuara.

Të ngrihen dhe të konsolidohen ekipe 
multidisiplinare me bazë DAR dhe shkolle 
për të lehtësuar dhe përshpejtuar procesin 
e gjithëpërfshirjes së fëmijëve me AK në 
arsim.

Të rritet numri i punonjësve të shër-
bimit psiko-social në kopshte e shkolla, 
në mënyrë që të adresohen nevojat psiko-
sociale të fëmijëve me AK.

Duhet të arrihet një bashkëpunim 
ndërsektorial me përfshirjen e institucione-

ve nga fusha e arsimit, shëndetësisë dhe asaj 
psiko- sociale për të realizuar zbatimin në 
praktikë të arsimit gjithëpërfshirës.

Të vendosen ura bashkëpunimi midis 
familjes dhe shkollës.

Të vazhdojë rritja dhe zgjerimi i 
aftësive dhe kapaciteteve të punonjësve 
të arsimit përmes kurseve të trajnimit, 
shpërndarjes së materialeve informative, 
praktikave dhe modeleve më pozitive.

Zbatimi i kuadrit ligjor nga autoritetet 
përgjegjëse.

Në hartimin dhe zhvillimin e kurriku-
lave duhet të vendosen objektiva të veçanta 
për fëmijët me aftësi të kufizuara. Po ashtu 
duhet të jepen edhe udhëzime më specifike 
për vlerësimin e arritjeve të këtyre fëmijëve.

Vlerësimi i teksteve shkollore duhet 
të përfshijë edhe kriterin e përmbushjes së 
objektivave të arritjes për fëmijët me nevoja 
të veçanta. Tekstet shkollore sidomos, ato 
të ciklit fillor duhet të përmbajnë ilustrime 
vizatimore tërheqëse për moshën e fëmi-
jëve, duke i nxitur ata të mendojnë dhe të 
mësojnë konkretisht.

Të ngrihet një rrjet trajnerësh kom-
bëtarë për përgatitjen e mësuesve në punën 
për fëmijët me nevoja të veçanta, por edhe 
për stafet e autorëve të teksteve shkollore, 
shtëpive botuese, etj në mënyrë që kurrikula 
dhe materialet e tjera ndihmëse të bëhen sa 
më efektive dhe të dobishme për nxënësit 
dhe prindërit e tyre.
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Adriana Anxhaku është doktore e shkencave filozofike, pedagoge e Departamentit te 
Filozofisë të Universitetit të Tiranës. Është autore e katër librave monografikë dhe e mbi 
20 referimeve apo artikujve shkencor të botuar në Shqipëri e vende të tjera. Është autore e 
“Rationalität und Irrationalität” (përmbledhje artikujsh botuar në Kirchberg/Austri, 2000); 
“Arsyeja ndërmjet mitit, iluminizmit e refleksionit kritik”; (Shkolla e Frankfurtit, Tiranë, 
2007); “Filozofi bashkëkohore” (Tiranë, 2007) dhe “Homo metaphysikum- Metafizika e 
Hajdegerit, (Tiranë 2008).

Çështjes nëse besimi fetar mund të përligjet në mënyrë të arsyeshme, Anton Harapi i 
jep një përgjigje pozitive nëpërmjet shkrimeve të tij. Arsyeja dhe besimi nuk janë aspak në 
konflikt, sipas tij, por qysh në fillesat e teologjisë, te praeambula fidei, shfaqen argumentet e 
ekzistencës dhe atributeve të Zotit, ku teologjia përpiqet të jetë sa më racionale. Megjithatë, 
arsyeja nuk mund të zgjidhë gjithçka dhe disa herë njeriut i mjafton vetëm besimi. Duke 
dalluar qartas besimin prej fanatizmit të verbër që bazohet në pasion, Harapi pranon au-
tonominë fetare të individit dhe vullnetin e lirë të njeriut për të zgjedhur nëse beson ose 
jo. Tek ai, feja shihet si një përgjigje për pyetjet ekzistenciale të shqiptarit, duke bashkuar 
kështu argumentin me humanizmin e tolerancën në një mendësi.

ABSTRAKT

1. Mundësitë për një përligjje racionale 
brenda besimit fetar

Anton Harapi është një teolog e filozof 
i qytetit të Shkodrës. Ai ishte një ndër ata 
të shumtë që “duheshin vrarë” nga dikta-
tura… pikërisht sepse dinin e mendonin 
shumë për njerëzit e zakonshëm.

Në këtë punim dua të ndalem në tezën 

se arsyeja dhe besimi nuk janë aspak në 
konflikt te ky mendimtar. Vërtet që ai jetoi 
në një shekull kur pikëpamjet shkencore 
e kanë shtyrë teologjinë të riformulonte 
besimin. Por qysh në fillesat e teologjisë, 
te praeambula fidei, kërkohen argumentet 
e ekzistencës dhe atributeve të Zotit. 
Megjithëse arsyeja nuk mund të zgjidhë 
gjithçka te besimi, shumë argumente të 
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arsyeshme janë përdorur për ta mbështetur 
besimin në teologjinë katolike. Për shem-
bull, përpjekja e Anselmit të Canterbery-së 
për të provuar ontologjikisht ekzistencën e 
Zotit, ose ajo kozmologjike e Thoma Akui-
nasit, i përkasin këtij synimi. Duket se në 
këtë rrugë ecën edhe Harapi në arsyetimin 
e tij bindës.

Kështu, në një ndër replikat e tij ndaj 
Ismet Totos për shkrimin e këtij të fundit 
“Mistika e re”, Anton Harapi dëshmon 
një formim përkitazi me kohën e vet, duke 
treguar qëndrimin e tij racionalist për fenë 
e krishterë. “Kristjanizmi asht nji besim i ar-
syeshëm, edhe pse nuk mrrijm të kuptojmë 
si janë dogmat, e dijm me siguri pozitive 
se janë, n’at mnyrë si Neëton, që gjet ligjin 
e gravitacionit thotë: mos më pysni shka 
asht, se nuk e dij, por e di sakt e me siguri 
të plotë se asht”.113

Dhe më poshtë, ai e përforcon këtë 
ide kur thotë: “Unë nuk mendoj se besimi 
asht kundra arsyes. Përkundra un them: Un 
besoj, se jo vetëm ma thotë zemra e shpirti, 
por ma thotë historija dhe ma provon 
arsyja, edhe jam gati të qes dokumentat e 
historis e sistemin e filozofis, mas të cillit 
un i përligj persuazjonet e mija”.114

Disa nga rrethanat që kanë çuar në 
riformulimin e besimit dhe që i konkretizon 
mjaft mirë Anton Harapi, siç do ta shohim 
më poshtë, janë: shkenca është zhvilluar aq 
shumë sa merr përsipër e ngre vazhdimisht 
pretendimin që të jetë e vetmja dije e sigurt 
që përshkruan më saktë realitetin. Verifikue-
shmëria që ajo ofron për shumë të vërteta 
të saj synon t’i bindë njerëzit se e vërteta 
është tashmë jo te feja, por tek ajo vetë. 
Racionaliteti pra, po identifikohet gjithnjë 
e më tepër në kulturën perëndimore me 

mendimin shkencor dhe madje me rrugët 
që ai ofron për tek e vërteta. Tipike për 
ratio-n perëndimore janë: aftësia logjike 
dhe përllogaritëse e saj, aftësia për të për-
caktuar mjetet e duhura në arritjen e këtyre 
qëllimeve. Mirëpo, “kjo lloj arsyeje instru-
mentale dhe e orientuar drejt sundimit të 
natyrës dhe më pas shkatërrimit të saj, ose 
thjesht sundimit të njerëzve, po humbte 
gjithnjë e më tepër elementin reflektues që 
e kishte pasur jo vetëm në filozofi, qysh prej 
Platonit, por edhe në teologji”.115 Horkha-
jmer e Adorno e përshkruajnë kështu këtë 
proces: “Arsyeja bëhet një mjet plotësues 
i teknologjisë. Ajo shërben tashmë si një 
vegël universale për të vënë në punë të 
gjitha veglat e tjera, e drejtuar ngurtësisht 
nga përmbushja e qëllimeve të prodhimit 
material”.116

Anton Harapi i bashkohet atij grupi 
filozofësh si Huserl, Marcel, Hajdeger etj., 
si dhe me teologët Wilhelm Dilthey, Karl 
Barth, që flasin për nevojën e rikthimit në 
metafizikë si një domosdoshmëri për një 
jetë më të mirë njerëzore.

Kjo prirje nuk ishte e huaj për fenë 
katolike, pasi, siç shprehet një ndër studi-
uesit e saj, Franz v. Kutschera: “Krishtërimi 
është zhvilluar si një teologji që përmbajtjen 
dhe format e besimit i ka formuluar me 
koncepte filozofike dhe i ka argumentuar 
në mënyrë filozofike, pra është një teologji 
që nxit një diskutim filozofik”.117 Harapi 
ka marrë nga filozofia reflektimin e tij, që 
nuk është dogmatik, siç do ta shohim më 
poshtë, por kritik, çka e bën atë një filozof të 
fesë. Filozofia është ajo që pyet për shkaqet 
e arsyeshme të besimit dhe pikërisht këto 
shkaqe i gjejmë të përmenden edhe në 
punimet e autorit tonë.

113 Harapi, Anton: Kulla e Babelit, Shtëpia botuese “Phoenix” Tiranë, 1999, f. 139.
114 Po aty, f. 140.
115 Anxhaku, A: Arsyeja ndërmjet mitit, iluminizmit e refleksionit kritik. Shkolla e Frankfurtit, shtëpia 

botuese “Maluka” , Tiranë 2007, f. 127.
116 Horkheimer, M& Adorno, Th.W “Dialektik der Aufklrung” f. 30
117 Kutschera, Franz v. Vernunft und Glaube, Walter de Gruyter Verlag, Berlin1991,f. 47
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Disa nga idetë ku e mbështes tezën e 
përligjjes racionale të besimit te Harapi janë:

Së pari, përpjekja e tij për të vlerësuar 
shkencën krahas besimit. Kjo shfaqet edhe 
në ligjërimin me titull Kultura e krishterë, 
ku ai thotë: “Në emër të shkencës dhe 
kulturës, luftë çdo gabimi në besim; por 
në emër të së vërtetës, të njëjtën luftë t’ia 
shpallim edhe shkencës së gënjeshtër”.118 
Këtu, nga njëra anë, ai e konsideron të 
vërtetën shkencore jo si e vetmja e vërtetë 
dhe, nga ana tjetër, nxit racionalizimin e 
besimit dhe argumentimin në fe.

Së dyti, ndarja e besimit racional 
prej pasionit të verbër fetar. Në çashtja 
e elmentave fetarë në Shqypni, ai shkruan: 
“Besimi që mahet për passion, pra me 
fanatizëm, nuk asht besim i arsyeshëm, as 
faktor i jetës; ai nuk nalton por poshtnon, 
e ma tepër rrënon sesa trajton… Besimin 
nuk do ta mbajmë as për etiketë, as për 
nji gja vetëm teorike; besimi duhet të jetë 
faktuer i jetës; parimet e besimit duhet të 
përftojnë në bindje të plotë, ndiesi të gjalla, 
lëvizje, shprehje, fjalë e punë, drejtues i një 
sistemi jete”.119

Po kështu, duke e dalluar besimin 
racional prej fanatizmit pasional e të verbër, 
ai shkruan: “Njata, shka e shtyn shqiptarin 
me besue, përgjithsisht nuk asht të mbus-
hunit e mendjes, domethënë arsyeja, po ai 
zakonisht e mban besimin e vet; a) pse ia 
kanë lanë të parët (tradicjonalizëm), b) pse 
don me këmbëngulje me u mbajt me njatë 
çetë njerëzish e ndër njato doke, megjithëse 
arsyeja i thotë të kundërtën, (partizanizëm) 
c) pse tue i pas kenë ba mendja kobure 
për atë besim që ka, arsye pa arsye, don t’i 
dalënë faqe e vetja (fanatizëm), a pse ashtu 
ia levertisë e i bjen për shtat (utilitarizëm, 

servilizëm)”.120

Kësisoj, Harapi konkludon se besimi i 
shqiptarit nuk është racional rëndom, për 
shkak të këtyre burimeve të lartpërmen-
dura. “Besimi i shqyptarit degjenoron: 
a) ndër bestytni (supersticion), d.m.th 
kujton se rrjedhin prej parimit fetar disa 
punë që s’kanë të bajnë me besim, b) në 
synkretizëm, d.m.th mban për të vërteta 
parime të kundërta, c) në materializëm, 
d.m.th idealin e besimit e mban mrena 
caqeve të vogla të të mirave materiale, 
e prandaj besimi i tij mbaron aty, d) në 
sensualizëm, d.m.th ndër andje truore. 
Posë të gjithave mandej asht dhe fatalizmi; 
simbas këtij parimi besohet, se të gjitha 
punët e jetës së njirit, pra edhe gëzimi e 
lumnija, juanë përfitim i një caktimi të 
domosdoshëm, e kështu njiri megjithëse ka 
në krye vullnetin e lirë, s’ka me mujt me e 
përmirësue fatin e vet”.121

Së treti, racionaliteti në besimin te 
Harpi shfaqet kur nxit arsyetimin e njerëzve 
për atë çka thotë. Ai zhvillon besimin si një 
vetëkuptim, si respekt për lirinë shpirtërore 
e të të menduarit. Kështu, ai shkruan: “Ide-
al, vlerë njerëzore, jetë kulturale, Shqypni 
shpirtnore, të tana këto s’kan vështrim, 
e por janë pluhun sysh, po nuk u nen-
kuptue lirija e menimit e liria e ndërgjegjes 
në vështrim të fjalës”.122 Respektin ndaj 
autonomisë së mendimit të besimtarit e 
gjejmë kur ai njeh dhe e merr të mirëqenë 
vullnetin e tij për të zgjedhur ndërmjet 
besimit ose mosbesimit, pasi ka paraqitur 
argumentet e tij. Ja si e përcakton ai një 
autonomi të tillë në shkrimin me titull, Në 
kërkesë per nji “modus vivendi”: “Gjithnji 
në pikpamje morale, politike e familjare, 
njiri njimend asht nji subjekt në veti i dal-

118 Harapi, At Anton: Vlerë shpitërore, Kontribut për trajtimin mendor të shqiptarit. Botime Françeskane, 
Shkodër, 2009 f. 91.

119 Harapi, Kulla e Babelit… f. 329-330
120 Po aty, f. 21-22
121 Po aty, f. 22
122 Po aty, f. 147
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luem prej tjerëvet (individuum), qandërr 
tagresh të paprekshme të personalitetit. 
Ai asht edhe nji animal sociale, frymuer i 
shoqnueshëm, d.m.th. ai s’mund të bajë pa 
tagret vetjake, ashtu s’mund të shkëputet 
prej relacjoneve të jashtme, pa mohue 
natyrën e vet”.123 Autonomia në besim 
shfaqet kur besimtari ose jobesimtari ka të 
drejtë ta provojë vetë atë që duhet besuar 
dhe atë çka është e drejtë dhe të zgjedhë 
me përgjegjësi; për këtë i duhen faktet Ha-
rapit. Pra, njeriu duhet të ushtrojë lirisht 
arsyen e tij, pikë për pikë, sipas parimit 
kantian të iluminizmit.124

Mirëpo, bindjet fetare nuk mund të 
bazohen vetëm në arsyen, por edhe në 
ndjenjat emocionet, vlerat, dëshirat etj. 
Natyrisht që te Zoti njeriu nuk beson 
thjesht për shkak të argumenteve për 
ekzistencën e tij, por edhe sepse besimi 
është një mënyrë e të jetuarit, në të cilin ai 
gjen të plotësuara disa prirje, si plotësimi i 
disa shpresave të tij, ngushëllim shpirtëror 
a shëlbim. Rritja e mirëqenies shpirtërore 
të njerëzve dhe e vështrimit pozitiv për 
jetën reale e shpreh sërish këtë racional-
itet. Harapi bën që feja të jetë e prekshme 
nëpërmjet përvojave personale, duke gje-
tur përvoja të prekshme ndërsubjektive 
që flasin për shumë njerëz dhe u japin 
mundësi njerëzve të veçantë të marrin 
një moral apo mësim prej tyre. Po cito-
jmë nga shkrimi Shka duam na katolikët, 
botuar në Hyllin e Dritës: Katolikët duan 
“ata shka kërkonte Bakoni për t’ia mrrijtë 
me siguri të vërtetës ditunore: zhdukjen 
e paragjykimevet, që i thërret idola fori, 
idhujt e kohës, kta kërkojmë ma si pikë të 
parë prej idealistave shqyptarë: të shpor-
remi paragjykimesh ndaj të tjerëve, të 

mkamim respektin për persuazjone të 
shoqishojt”.125

Kritere racionale të at’ Harapit na 
paraqiten edhe në artikullin Stërvitje 
logjike, ku ai shfaqet si një njohës i mirë 
i logjikës. Krahas përdorimit të mirë të 
entimemës, deduksionit etj., ai na jep kup-
timin e tij për përkufizimin e koncepteve. 
“Ndër definiconet logjike nuk jemi të lirë 
të shtojmë a të pakësojmë pjesët përbërëse 
të idesë; shtimi i elementavet në idenë 
logjike tregon injorancë, e përjashtimi i 
ndonjë elementi themeltar, në mos kjoftë 
injoranë, asht nji mohim.”126 Ky është një 
model i kërkesës për racionalitet jo vetëm 
në besim, por edhe në jetë.

2. Feja si përgjigje për pyetjet 
ekzistenciale të shqiptarit

Duket se Harapi jeton në një botë 
ku imanenca materiale e ka përjashtuar 
transcendencën. Kanti shkruante në Kri-
tikën e arsyes së kulluar se arsyeja njerëzore 
“shqetësohet vazhdimisht prej pyetjesh 
të cilave nuk mund t’u japë përgjigje, 
sepse këto pyetje e kapërcejnë aftësinë e 
arsyes njerëzore për të dhënë përgjigje”.127 
Këto janë pyetje-kufi, që nuk mund të 
marrin përgjigje as nga përvoja janë e as 
nga arsyeja. Të tilla mund të jenë pyetjet 
kozmologjike mbi shkakun e botës dhe 
psenë e lindjes së saj, ose pyetjet mbi 
mundësitë e lirisë së veprimit të njeriut 
mbi mundësitë e njohjes sonë për botën.

Ja si e përthyen Harapi këtë tezë të 
Kantit: “Nuk ka si sajohet nji system filo-
zofije i plotsuem, por nuk u dha e po nuk 
u përmbajt në të gjykimi edhe mbi Zot 
edhe mbi shpirt. Kaq e gja e kuptuen jo 

123 Po aty, f. 152
124 Kant, Immanuel; Eas ist Aufklarung, Berlinische Monatsschrift. Dezember-Heft 1784, f.481-494. 
125 Harapi, Kulla e Babelit…. f. 175
126 Po aty, f. 121
127 Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, VII Abschnitt. Kritik aller spekulativen Theologie, 

Reclam Verlag, 1970, f.665
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vetëm prisat e hershëm të menimit njerzor, 
Sokrati, Platoni e Aristoteli, por e shohin 
mirë dhe filozoft e kohës, aq ma sa Kanti, 
baba i filozofisë moderne, nuk dijti m’e 
themelue imperaivin kategorik, pa vue e 
pa nënkuptu Zot, shprit e liri.” Pra, pyetjet 
e besimit fetar në njëfarë mase lidhen me 
shqetësimet njerëzore për ekzistencën e 
njeriut në botë.

Duke pasur parasysh një situatë 
konkrete të jetës, A. Harapi e përdor 
besimin për të zgjidhur problemin, për 
të dhënë qëllim aty ku mungon, për të 
gjetur vlerë në situatën në dukje të pash-
presë të njerëzve të veçantë. Ai do t’i 
nxitë shqiptarët të jenë të arsyeshëm, kur 
thotë: “E tërë filozofia, pra përmblidhet 
këtu: t’ia gjejmë dhe t’ia themelojmë jetës 
njerëzore vlerën e kuptimin”.128 Mirëpo, 
“që nga dërrasa e djepit dhe gjer te gryka 
e varrit, jeta e njeriu është një lëvizje, që 
fillon me dhembje, vazhdon me mundime 
dhe mbaron me vdekje”.129

Në këtë sfond shtrohet pyetja tjetër 
ekzistenciale: cilat janë arsyet e dhembjes, 
sipas Harapit?

“Dhe ja e para arsye e dhembjes: 
ngase ëndrrën e mbajmë realitet, ngase 
presim prej saj atë që nuk mund të sjellë, 
punët tona janë dhembje, dëshirat tona 
janë dhembje… shkaktarët e parë të dhem-
bjeve jemi ne, ngase e mbajmë jetën një 
ëndërr, kurse ajo është një realitet. Edhe 
këtu duhen fakte”130 dhe nuk mënon të 
rreshtojë të tilla, si Napoleoni dhe Alek-
sandri, që nuk u ngopën kurrë me push-
time. “Ata nuk ishin kurrë të kënaqun me 
atë çka kishin arritur, ëndrra e tyre nuk 
përkonte assesi me realitetin.”

Tepër interesant është raport përjetë-
si-kohë te Harapi. “Brenda nesh është një 
prirje, një inklanacion drejt një gjëje të 
pamatur, të pakufi, të amëshuar; ngado që 
sillemi, ndeshemi në kohë e në hapësirë, 
ndër të mira të pakufizuara, e kjo ndeshje 
është dhembje, është mundim…koha ja vë 
pritën amëshimit”.131 Njeriu, një qenie e 
kufizuar në hapësirë dhe kohë. Prej shumë 
qëllimeve dhe planeve tona, por edhe 
dashurive që mbajmë brenda vetes, vetëm 
pak prej tyre i gjejmë të përmbushura 
deri në fund të jetës sonë. Ne përjetojmë 
shpesh pafuqinë tonë për të ndikuar në 
politikë, në ekonomi apo edhe në sëmund-
jet e pashërueshme tonat apo të afërmve 
tanë dhe mësojmë kështu që nuk mund ta 
përcaktojmë aq lirisht sa do të donim jetën 
tonë. Këto ndjenja mund të çojnë në një 
mohim të jetës dhe në humbje të besimit 
në të, në pakuptimësi të saj ose kotësi të të 
gjitha përpjekjeve, ku lëvizja është gjithçka 
e qëllimi asgjë (vdekja).

Në këto rrethana ekzistenciale, Ha-
rapi shkruan: “Arsyeja dhe besimi na 
thonë se dhembjet dhe vdekja janë të 
domosdoshme për njeriun aq sa është dhe 
natyra e tij.”132 Porse “besimi vrapon në 
ndihmë të njeriut pikërisht kur e lëshojnë 
fuqitë e tjera”.133

Thirrja për tolerancë besimesh te 
Harapi gjithashtu mbështetet në arsyen: 
“Gati gjithkund e gjejmë në kamë luftën 
fetare, por me kët ndryshim, se ndër vende 
të qytetnueme, kjo levizje zhvillohet nalt, 
ndër lëmejtë e ditunisë, kufizohet mrena 
arsyes e bahet me mënyrë e mjete bujare, 
tue marrë nji pozicion të denjë për njierz 
të qytetnuem; kurse popujt e paqytet-

128 Harapi, Kulla e Babelit… f. 284
129 Po aty, f. 287
130 Po aty, f. 288
131 Po aty, f. 288
132 Po aty f. 289
133 Po aty, f. 295
134 Po aty, f. 48-49
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nuem e barbar, nuk dijn me luftue me 
fjalë e me shkrim, me mendje e me arsye, 
por me pushkë e me shpatë”.134 Dy janë 
mënyrat për të arritur në këtë tolerancë 
të arsyeshme, sipas Harapit: së pari, 
tolerance qytetare praktike që mbështet 
në dashurinë e respektin për tjetrin dhe, 

së dyti, tolerance shtetërore politike, që 
vendos shteti me ligjet e tij.

Këto janë vetëm disa ide të paraqitura 
thukët në këtë punim modest për tezën e 
përligjjes racionale të besimit tek Anton 
Harapi, që ndoshta meritojnë të thellohen 
nga studiues të tjerë.
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Folësit e shqipes nuk e dinë se sa 
fjalë të urta dhe shprehje të Biblës 
përdorin në bisedat e tyre të përdit-

shme, sepse origjina biblike e shprehjeve 
është ngulitur tashmë thellë në ligjërimin 
e tyre me gojë dhe me shkrim. Ka shumë 
shprehje dhe fjalë të urta nga Bibla, të cilat 
hasen përditë në bisedat pranë tryezës së 
bukës, në autobus, në televizion apo në 
vendin e punës. Ato përdoren jo vetëm nga 
besimtarët, por edhe nga gjithë njerëzit e 
therë, pa qenë të vetëdijshëm për origjinën 

e tyre fetare. Megjithatë, disa shprehjeve 
të tilla mund t’ua lexojmë lehtë kuptimin, 
por të tjerat mund të na befasojnë. Fjala 
vjen, askujt nuk i shkon mendja se edhe një 
shprehje e tillë, si “ma tha zogu”- little bird 
told me ka origjinë biblike.

Ky shkrim është hartuar pas një analize 
të disa fjalëve të urta të Biblës, të pasqyruara 
në ligjërimin e përditshëm të shqiptarëve. 
Këto fjalë janë krahasuar pastaj me ekuiva-
lentët e tyre në gjuhën angleze bashkë me 
citimet përkatëse në Bibël- King James 

MBI PËRKTHIMIN E FJALËVE TË URTA TË 

BIBLËS NË GJUHËN SHQIPE

Artur HADAJ - Universiteti i Tiranës

Studime Sociale 2012, 3 (6): 109-114

Artur HADAJ ka mbrojtur një master në fushën e letërsisë, si dhe në atë të administrimit 
të biznesit në Universitetin Montesquieu, Bordeaux IV, 2004. po ashtu, është diplomuar në 
degën e historisë, Christian Brothers University, Memphis, Tennessee, ShBA, 1999. Përveç 
se pedagog me kohë të pjesshme në Universitetin e Tiranës, merret me përkthime dhe si 
menaxher projektesh të ndryshme.

Përmbledhje

Në shkrim analizohen mënyrat e ndryshme të përkthimit të disa shprehjeve dhe thënieve të urta 
biblike në gjuhën shqipe. Thëniet dhe fjalët e urta janë vjelë nga version shqip i Biblës. Më pas 
këto thënie krahasohen me gjuhën burimore, Biblën e Mbretit Xhejms (KJV) e cila ka shërbyer si 
version kryesor për botën anglo-saksone për 400 vjet me radhë. Ecuria e zhvillimit dhe pasurimit 
të gjuhës shqipe mund të analizohet duke u mbështetur në studimet dhe analizat përkthimore të 
varianteve të hershme të Biblës, duke filluar nga Meshari i Gjon Buzukut e deri te përkthimet bib-
like të ditëve të sotme. Në shkrim theksohet gjithashtu nevoja e freskimit gjuhësor të Biblës për të 
pasqyruar zhvillimin e mëtejshëm të shqipes.
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Version (KJV) 1. Për fakte historike tashmë 
të njohura, në gjuhën shqipe këto thënie 
kanë qenë të ndaluara, ngaqë Shqipëria 
ishte shpallur i vetmi vend ateist në botë 
dhe asokohe nuk mund të bëheshin analiza 
gjuhësore për origjinën e fjalëve të urta 
fetare. Madje, në atë periudhë, edhe nga 
Himni Kombëtar i Shqipërisë 2 u hoqën 
fjalët Zot dhe Shenjtor.

Duke u mbështetur në fjalët e urta 
biblike në gjuhën angleze, King James 
Bible (KJV), u kërkuan barasvlerësit e tyre 
kuptimorë në përkthimin në gjuhën shqipe 
dhe u hartua një listë joshteruese me thënie 
dhe fjalë të urta biblike në gjuhën shqipe. 
Megjithatë, kjo përpjekje është vetëm një 
joshje sa për të nxitur ndërmarrjen e studi-
meve në fushën e virgjër të diakronisës së 
shqipes duke u mbështetur në përkthimet 
fetare. Por vështirësia e këtyre studimeve 
qëndron në faktin se kush e ka përdorur këtë 
shprehje a fjalë të urtë për herë të parë. Pran-
daj, Akademia e Shkencave Franceze 3, një 
vit pas themelimit të saj, më 1635, mori një 
vendim që ndalonte mbajtjen e kumtesave 
me tematikë mbi origjinën e fjalëve, ngaqë 
nuk ka dokumentacion të mjaftueshëm për 
të hulumtuar në origjinën shumë më të 
hershme të gjuhës së folur në krahasim me 
atë të shkruar.

Sa dhe si janë pasqyruar fjalët e urta 
biblike në leksikografinë e shqipes? Në Fjal-
orin e Gjuhës së Sotme Shqipe (FGJSSH) 4, 
botuar më 1980, fjala “Zot” është përkufi-
zuar në këtë mënyrë: “ Zot –i m.sh-a –at fet. 
Sipas përfytyrimeve fetare e mistike: qenia 
më e lartë e mbinatyrshme, e trilluar nga 
fetë e ndryshme, e cila gjoja ka krijuar botën, 
qëndron mbi të dhe drejton gjithçka.” Fjala 
tjetër, “perëndi”, ilustrohet me këta shembuj 
ateistë: “nuk ka zot. Nuk i lutemi më zotit”.

Ndërsa pasthirrmat me origjinë fetare, 
si: “mos e dhëntë zoti” (God forbid/Heaven 
forbid), nuk përmenden fare në Fjalor. Fjala 
tjetër, “Judë”, është përkufizuar në këtë 
mënyrë: “em. tradhtar e spiun i poshtër, ai 
që shet edhe babanë e vet, i pabesë. (You 

Judas) ai që tradhtoi Jezusin në Bibël (Ma-
teu 26: 14-16). “Molla e Adamit” (Adamës 
apple) në FGjSSh shpjegohet: “anatomi, 
fikthi”. “mollë sherri” = shkak grindjeje”. 
Qëllimisht janë lënë jashtë FGjSSh-së shpre-
hje të tilla fetare, si: (Noah’s boat)- “arka 
e Noes”, por jepet vetëm shprehja sinon-
imike: “koha e Baba Qemos, që në kohën 
e qyqes”, të cilat nuk kanë ndonjë ngjyrim 
fetar. Nuk është pasqyruar as edhe shprehja 
tjetër (Forbidden fruit- mollë e ndalueme). 
Nuk përmendet gjithashtu (The promised 
land fet. Dheu i premtuar.) Po ashtu, fjala 
e urtë “mollë e ndaluar”, në FGjSSh përku-
fizohet si fjalë librore: “Diçka që nuk lejohet 
të përdoret a të shfrytëzohet, diçka që nuk 
lejohet të bëhet”. Siç shihet nga përkufizimi 
në FGjSSh, kjo shprehje është zhveshur nga 
natyra e saj fetare. Në kopshtin e Edenit, 
frutat e ndaluara (Forbidden apple) ishin: 
shega, fiku, qitroja, dardha dhe datura. Ka 
gjasa që shprehja në origjinal të jetë një 
keqinterpretim nga latinishtja vulgare, ku 
mbiemri malus- i keq dhe emri malus- mollë, 
kanë të njëjtën ortografi. Kësisoj, pema e së 
mirës dhe së keqes është përkthyer (de lingo 
scientiae boni et mali), pra pema e shkencës 
ose molla.

Togfjalëshit tjetër, the promised land, 
pasqyrohet vetëm në fjalorin dygjuhësh 
anglisht-shqip të Pavli Qeskut5, botuar pas 
vitit 1991, pas hapjes së Shqipërisë ndaj 
Perëndimit dhe rivendosjes së institu-
cioneve fetare. Në përkthimin e shprehjes 
(The promised land- Dheu i premtuar), ka 
mundësi për të diskutuar se cili nga sinoni-
met e shqipes, “dheu- earth”, përkthimi i 
Pavli Qeskut), “vend” (country), Bibla shqip 
apo “tokë” (land), është barasvlerësi më i 
saktë për fjalën (land) të anglishtes. Edhe 
në Fjalorin e Gjuhës Shqipe të Mehmet 
Elezit,6 botuar më 2007, ku pretendohet 
se jepen 41000 fjalë që nuk gjenden në 
FGjSSh, me shtjellime etimologjike, madje 
në parathënie thuhet se ky është i vetmi 
fjalor shqip-shqip që trajton etimologjinë 
e fjalëve, e megjithatë edhe atje nuk jepet 
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origjina e fjalës Judë, ndërsa fjala Zot nuk 
përmendet fare.

Pas një pune të gjatë dhe arritjeve për 
standardizimin e gjuhës letrare shqipe, sot 
po bëhen debate për hapjen dhe demokra-
tizimin e mëtejshëm të shqipes dhe pritet 
gjithashtu të hulumtohet dhe të hidhet 
dritë në studimet diakronike të shqipes. 
Për analogji, profesor Xhevat Lloshi7 është 
bërë tashmë një Eugen Nida8 shqiptar, falë 
punës së tij të vyer mbi përkthimet fetare 
të Kristoforidhit. Ai ka dhënë shembullin 
për të ndërmarrë studime të tjera në këtë 
fushë ende të pashfrytëzuar, për të eviden-
tuar zhvillimin e gjuhës shqipe në shekujt e 
kaluar. Fatmirësisht, gjuha shqipe ka tashmë 
një përvojë pesëshekullore në përkthimin e 
literaturës fetare, duke filluar me Mesharin10 

e Gjon Buzukut. Kjo literaturë ndodhet në 
Bibliotekën Kombëtare. Përveç kërkimeve 
të prof Xhevat LLoshit në bibliotekat e 
huaja, ne kemi krijuar gjithashtu një kor-
pus me libra të mikrofilmuara të literaturës 
biblike të përkthyer në gjuhën shqipe e që 
gjendet në Bibliotekën New Berry11 në 
Çikago, ShBA. Hulumtimet në këtë fushë 
do të ndriçonin fakte se ku, kush, kur dhe si 
janë përkthyer fjalët e urta biblike në gjuhën 
shqipe. Shqipja, si gjuha e përkthimit, a i 
ka qëndruar besnik origjinalit, gjuhës së 
burimit? Cila është rruga që ka ndjekur 
përkthyesi në shqipërimin e fjalëve të urta 
të Biblës? Dhe, a ka humbje të mesazhit që 
përcjell origjinali? Për shembull, kohët e 
fundit, në mbrojtjen e një doktorature12 në 
fushën e kalkimit, u tha se shprehja “tokë e 
premtuar” është një kalkim nga greqishtja, 
ndërsa në të vërtetë ajo është toka që iu dha 
apo iu premtua hebrenjve, paraardhësve të 
Jakobit. Në fillim ky premtim iu bë Abraha-
mit (Zanafilla 15:18-21), pastaj iu përsërit 
të birit Isakut, pastaj Jakobit, djalit të Isakut 
(Zanafilla 28; 13 Eksodi. Zoti i tha Abra-
hamit: “Lëre vendin, njerëzit, shtëpinë e 
babait dhe shko tek toka që do të të tregoj”. 
Pavli Qesku, në fjalorin e tij dygjuhësh, e ka 
përkthyer fjalën e origjinalit land me fjalën 

shqipe dheu. Ndërsa te Dhjata e Re ajo është 
përkthyer me fjalën vend. Po ashtu edhe 
shprehja: “nga A-ja te Zh-ja”, mendohet të 
mos jetë një kalkim nga greqishtja në gjuhën 
shqipe, sepse alfabeti grek fillon me alfa 
dhe mbaron me gama. Kjo shprehje - “nga 
A-ja te Zh-ja” - ekziston në gjuhët e tjera 
europiane dhe ka të ngjarë që kalikimi në 
shqip të jetë marrë prej tyre.

Në përkthimin shqip nuk është gjetur 
barasvlerësi i saktë kuptimor për fjalën ”plat-
ter”. Në Testamentin e Ri të Biblës, shprehja 
I ëill have his head on a platter! (Mateu 14: 
6-12) është përkthyer në këtë mënyrë: “Dhe 
ajo, e shtyrë nga e ëma, tha: “Ma jep këtu, 
mbi këtë pjatë, kokën e Gjon Pagëzorit”. 
Kuptohet që në FGjSSh kjo shprehje nuk 
është përfshirë, por përkufizimi i fjalës 
“pjatë” nuk përputhet me atë të anglishtes, 
platter. Kjo e fundit mund të kishte një 
barasvlerës tjetër më të përshtatshëm. 
Mund të ishte përkthyer me fjalën “sini” ose 
“tepsi”. Ndërsa Hajri Shehu, në Fjalorin e tij 
Anglisht-Shqip13 e ka përkthyer fjalën platter 
me fjalën shqipe “pjatancë”, që është përsëri 
e papërshtatshme në kontekstin biblik.

Në përkthimin e fjalëve të urta bib-
like në shqip janë përdorur tri mënyra: a) 
gjetja e barasvlerësve kuptimorë në gjuhën 
e përkthimit, në këtë rast nga gjuha buri-
more, anglishtja, në gjuhën e përkthimit në 
shqip; b) përkthimi i fjalëpërfjalshëm (ad 
literam); dhe c) përshtatja kulturore. Sipas 
mënyrës së parë, është bërë një punë e vyer 
për përkthimin e fjalëve të urta të Biblës që 
vijojnë, duke iu gjetur atyre barasvlerës të 
saktë kuptimorë në gjuhën shqipe. “It is like 
the blind leading the blind!” (Mateu 15:14)= 
“Të ndihë qorri të verbrit”. (Hiqni dorë prej 
tyre, ata janë të verbër, prijës të verbërish, 
dhe në qoftë se një i verbër prin një të verbër 
tjetër, të dy do të bien në gropë); Turn the 
other cheek (fjalët e Jezuit. Mateu 5:39)= 
“Kthe faqen tjetër”. (Në qoftë se dikush 
të qëllon mbi faqen e djathtë, ktheja dhe 
tjetrën); fjala tjetër e urtë: An eye for an eye 
and a tooth for a tooth (Testamenti i Vjetër, 
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Eksodi 21:24 dhe fjalët e Jezusë te Mateu 
5:38)= “Sy për sy dhe dhëmb për dhëmb”.

Përkthime të tjera të sakta sipas kësaj 
mënyre janë gjetur edhe për këto shtatë fjalët 
e urta që vijojnë: “Seek and you shall find 
(Mateu 7:7) = kush kërkon, gjen”; shpre-
hja: A two-edged sword KJV, Fjalë të urta 5:4; 
But her end is bitter as wormwood, sharp as a 
two-edged sword = “thikë me dy presa”; as 
old as hills = “të rrojë sa malet”; As white sa 
snob = “e bardhë si bora”; In the beginning 
was the word = në fillim ishte fjala”; In the 
twinkling of an eye = “sa hap e mbyll sytë”; 
A voice crying in the wilderness = “një zë në 
shkretëtirë”; the ends of the earth = “në fund 
të botës”; dhe: The sweat of your brow = “me 
djersën e ballit” , KJV, Gjeneza 3: 19.

Në rastet kur në gjuhën shqipe nuk 
janë gjetur barasvlerës të saktë përkthimorë 
për fjalët e urta biblike të anglishtes, përk-
thyesi ka përdorur mënyrën e dytë, atë të 
përshtatjes kulturore. U gjetën 17 fjalë të 
urta të përkthyera sipas kësaj mënyre në 
gjuhën shqipe. Për shembull: fjala leopard 
në shprehjen: A leopard cannot change its 
spots (leopardi nuk i ndërron kurrë njollat e 
lëkurës) është zëvendësuar me fjalën “ujk”; 
“ujku qimen e ndërron, vesin s’e harron”. 
Po ashtu edhe fjala lamb në shprehjen lamb 
to the slaughter (si qingji në therrtore) është 
përshtatur me shprehjen shqipe = “si cjapi 
te kasapi” 1: 2. Kështu është vepruar edhe 
në përkthimin e këtyre fjalëve të urta: Pride 
goes before fal l= “mendja e madhe, e zeza 
e të zot”; a drop in the bucket (një pikë ujë 
në kovë) = “vrimë në ujë”; a fly in the oint-
ment = “qime në qull”; a nest of vipers (fole 
nepërkash) “fole grerëzash”; A thorn in the 
flesh – KJV 1:23 = “halë në sy”; By the skin 
of your teeth = “shpëtoj paq, për qime’; coat 
of many colors = “njeri me dyzet/njëqind 
flamuj”; hearden your heart = “forcoje zem-
rën” Eksodi 4:21; put your house in orden = 
“rregullo punët e tua”; KJV, II Kings 20:1; 
set your teeth on edge = “kërcas dhëmbët” 
KJV, Jermiah 31: 30; sour grapes = “rrush të 
pabëra” Jeremiah 31:30”; spare your rod and 

spoil the child (po kurseve shkopin, prishet 
fëmija) = “druri ka dalë nga xheneti”’; wash 
your hands of the matter =”laj duart” Mateu 
27:24; woe is me = “më rëntë pika”; casting 
your pearls before swine (i hedh perla dosës) 
Mateu 7:6 = “ku di dhia ç’është tagjia”; 
“shtie gjalpë në lëkurë të qenit; i var derrit 
vathë të florinjtë në vesh”; A bird in the hand 
is worth two in the bush (një zog në dorë vlen 
sa dy zogj në kaçube) = “më mirë një vezë 
sot, se një pulë mot”.

Megjithatë, në përkthimin e Biblës në 
gjuhën shqipe kemi raste të një perifrazimi 
të skajshëm, p.sh., fjala e urtë e anglishtes a 
wolf in sheeps’s clothing (Mateu 7:15), është 
perifrazuar në këtë mënyrë: “duke u shtënë 
si dele, por përbrenda janë ujqër”, në vend 
të fjalës së urtë të shqipes “ujk me lëkurë 
qengji”). Po ashtu, edhe shprehja tjetër: You 
reap what you sow, (Galatasve 6.7) e ka baras-
vlerësin e saj në gjuhën shqipe: “Çfarë të 
mbjellësh, do të korrësh”. Por, për fat të keq, 
ajo jepet me perifrazim: “Ç’të mbjellë njeriu, 
atë edhe do korrë”. Në gjuhën angleze hasen 
disa variante të kësaj fjale të urtë, si p.sh. You 
can only harvest what you plant, ose You only 
get back what you put in, etj. Ka raste kur 
përkthyesi ka vënë dorë mbi origjinalin, ka 
shtuar apo ka hequr fjalë për ta lehtësuar 
apo thjeshtëzuar kuptimin. P.sh., te Jeremia 
(30:31), përkthyesi ka shtuar fjalë nga vetja: 
“Kush ha rrush të papjekur, do t’i mpihen 
majat e dhëmbëve”.

Për raste të tilla të perifrazimit dhe 
thjeshtëzimit të tepruar është bërë një kritikë 
e ashpër ndaj Edgar J. Goodspeed-it, i cili 
e përktheu Biblën në variantin amerikan të 
anglishtes. Ai u akuzua si i pafe, i pagdhen-
dur, vulgar, bajat. U tha se gjuha e biblës ka 
ndihmuar për stabilizimin dhe qytetërimin 
amerikan, prandaj nuk duhet vënë dorë mbi 
këtë original (KJV).14 

Në shembujt që vijojnë, përkthyesi nuk 
ka gjetur dot ata barasvlerës shqip që do të 
shprehnin atë pak nuance arkaike të origji-
nalit, si p.sh., në fjalët e vjetruara në këtë 
fjali: And the Lord said unto Moses, “When 
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thou goest to return to Egypt, see that thou do 
all those wonders before Pharaoh, which I have 
put in thine hand: A broken heart =”zemër-
brengosur” 15 KJV Psalms 34: 18. The Lord 
is nigh unto them that are of a broken heart: 
and saveth such as be of a broken spirit. Leora 
Batnizky, në Translation as Transcedence16, 
shkruan se detyra e përkthyesit është të 
krijojë një distancë për lexuesin dhe jo ta 
ngushtojë distancën. Përkthyesi i Biblës nuk 
duhet t’i japë lexuesit asgjë më tepër, veçse 
origjinalin. Te (Zanafilla 34:2), Sikemi, i 
biri i Hamorit, princi i vendit, e pa Dinën 
për herë të parë kur ajo kishte dalë për të 
takuar shoqet. Ai e rrëmbeu Dinën, ra në 
shtrat me të dhe e dhunoi. Në hebraisht, 
thuhet në këtë studim, është përdorur 
një folje me parafjalë (ra në shtrat me të), 
ndërsa në variantin e anglishtes folja është 
përdorur pa parafjalë (he laid her). Kështë që 
në anglisht nuk vihet re asnjë kontradiktë. 
Aty del qartë kuptimi i rrëmbimit dhe 
përdhunimit nga përdorimi i foljes laid me 
kundrinë her. Ndërsa në hebraisht ka një 
kontradiktë midis foljeve e rrëmbeu, ra në 
shtrat me të dhe e dhunoi. “Ra në shtrat me 
të” bie në kundërshtim me dy foljet e tjera, 
sepse të lë përshtypjen se Dina shkoi në sh-
trat me dëshirën e vet. Folja është përdorur 
me parafjalë si në hebraisht, kështu që e ka 
humbur kuptimin e përdhunimit.

Ngjarja zhvillohet në këtë mënyrë. 
I gjori Sikemi kishte rënë në dashuri me 
Dinën e bukur hebreje, të bijën e Jakobit. 
Ai e kërkoi ta merrte për nuse dhe tha se 
në mbretërinë e tij kishte plot tokë dhe 
bagëti dhe të dy fiset do të miqësoheshin, 
‘djemtë tuaj do marrin për nuse vajzat tona 

dhe djemtë tanë vajzat tuaja’. Por hebrenjtë 
nuk pranuan dhe thanë se ‘në fisin tuaj 
burrat nuk rrethpriten’. Ata pranuan që ta 
plotësonin këtë kusht. Burrat shkuan dhe 
u rrethprenë. Por kur rrethprerët ende nuk 
ishin shëruar, dy djemtë e Jakobit rrëmbejnë 
natën shpatat dhe shkojnë dhe i therin të 
gjithë burrat rrethprerë. Dhe kështu vazhdoi 
armiqësia midis këtyre fiseve. Duke qenë 
dëshmitar i disa pabesive të hebrenjve të 
këtij lloji, Papa Innocenti VIII 17 e ndaloi 
leximin e Biblës së Hebrenjve dhe tha se 
të lexosh Biblën e hebrenjve është një gjë e 
keqe. Madje u citua thënia e Senekës, që i 
quante hebrenjtë një racë shumë kriminele.

Si përfundim, mund të thuhet se gjuha 
e përkthimit të Biblës në shqip është e qartë 
dhe e kuptueshme për lexuesin e zakon-
shëm. Në variantin e shqipes janë mbajtur 
parasysh parimet e teorisë së përkthimit, 
si dhënia e variantit të Biblës në shqipen e 
sotme, qartësia kuptimore dhe besnikëria 
ndaj origjinalit. Janë përdorur tri mënyrat 
që u përmendën më sipër në përkthimin e 
thënieve dhe fjalëve të urta të Biblës: gjetja 
e barasvlerësve frazeologjikë të shqipes, për-
shtatja kulturore dhe perifrazimi kuptimor. 
Megjithatë ka dy arsye kryesore përse duhen 
ndërmarrë studime mbi përkthimin e Biblës 
në gjuhën shqipe. Së pari, këto studime 
japin ndihmesë në lëmin e diakronisë së shq-
ipes dhe, së dyti, duke menduar se çdo brez 
shqiptarësh mesatarisht prej një periudhe 
një çerek shekulli ka nevojë ta lexojë Biblën 
në shqipen e vet të përditësuar, atëherë këto 
studime do të ndihmonin në përmirësimin 
dhe freskimin gjuhësor të Biblës në botimet 
e saj të ardhshme.

 
Viti 2011 është 400 vjetori i përkthimit të mbretit 

Xhejms, që përdoret sot gjerësisht në të 
gjithë botën. (King James Bible (KJV).

Himni i Flamurit, Himni Kombëtar i Shqipërisë, 
në variantin komunist, nga strofa 4 dhe 

6 janë hequr fjalët: (Se Zoti vetë e tha me 
gojë; Mbi dhe, nën dhe si një shenjtor!) duke 
i zëvendësuar ato me fjalë të tjera që nuk 
kanë konotacione fetare. Himni i Flamurit, 
Himni Kombëtar u shkrua nga shqiptarët e 

SHËNIME E REFERENCA BIBLIOGRAFIKE
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Bukureshtit 1908, interpretuar për herë të 
parë nga “Banda e Lirisë” në Korçë 1908, 
himn më 1912, fjalët nga Asdreni,, regjistru-
ar nga Thoma Nasi. Banda Vatra”, Thoma 
Nasi më 1917, Worcester, Masachustets, 
para se të nisej për në Shqipëri më 1920.

Akademia Franceze, Academie Française, 1634.
Fjalor i gjuhës së sotme shqipe, (FGJSSH), 

Tiranë 1980.
Pavli Qesku, Fjalor anglisht-shqip me 126 000 

fjalë, EDFA, Tiranë 2002.
Mehmet Elezi, Fjalor i gjuhës shqipe, EDFA, 

Tiranë 2007.
Xhevat Lloshi, Kristoforidhi përmes dokumentit, 

Tiranë, Bota Shqiptare, 2005.
Eugene A. Nida, Language structure and transla-

tion essays. Stanford, California: Stanford 
University Press, 1975. Selecteed and in-
troduced by Anëar S. Dil.

Përktheu Dhjatën e Re toskërisht e gegërisht. 
Paraqiti disa nga idetë e rilindësve për njësinë 
e Shqipërisë autonome, për lashtësinë e 
virtytet e shqiptarëve, si dhe gjendjen e ar-
simit e të dialekteve të shqipes në punimin 
“Shënime mbi Shqipërinë, gjuha dhe përk-
thimi i shkrimeve të shenjta (1860). Hyri në 
marrëdhënie me përfaqësuesin e Shoqërisë 
Biblike të Londrës në Stamboll. Botoi më 
1866 përkthimin e parë gegërisht Katër 
Ungjijtë dhe punët e Apostujve dhe vijoi 
për shumë vjet përkthimet: Psallmet (1868 
toskërisht, 1869 gegërisht), Dhjata e Re 

(gegërisht 1869, toskërisht 1879), Të bërët 
dhe të dalët (toskërisht 1880), Nomi i dytë 
(toskërisht 1882) Fjalët e urta të Solomonit 
dhe Vivla e Isaisë (toskërisht 1884). Ka lënë 
dorëshkrim Krijesa dhe të dalët gegërisht.

Buzuku, Gjon, Meshari, 1555.
Newberry Library, Chicago, USA. Prince Louis 

Lucien Bonaparte Collection - Newberry Li-
brary - La Famille Bonaparte on Waymark-
ing.com. Koleksioni Bonaparte pasqyron 
botime deri në fund të shekullit të nëntëm-
bëdhjetë sidomos për gjuhët: Albanian, 
Sardinian, Basque, Frisian, Lithuanian dhe 
gjuhët kelte.

Sofia Delijorgji, Disertacion në mbrojtje të dok-
toraturës me titull: “Interferencat leksikore 
të greqishtes në gjuhën shqipe”, Universiteti 
i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja.

Hajri Shehu, Fjalor anglisht-shqip, EDFA, Ti-
ranë, 2010.

Edgar Goodspeed, Monkeying with the Bible, 
Religion and American Culture, A Journal 
of Interpretation, vol. 16., nr. 1 (Winter 
2006) pp.55-93.

Translation as Transcedence: A glimpse into the 
Workshop of the Ruber-Rozenzweig Bible 
Translation, Leora Batnitzky, New German 
Critique, N0 70, Winter 1997, pp. 86-116.

Ilona Rashkov, Hebrew Bible Translation and 
the Fear of Judaism. The Sixteenth Century 
Journal, Vo. 21, N0 2 (Summer 1990) pp. 
217-233.
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Në pragun e këtij viti të ri shkollor 
u nda nga ne profesori ynë i madh 
Hamit Beqja, Mësuesi i Popullit, 

akademiku, ati intelektual i një brezi të tërë 
studiuesish socialë.

Profesori lindi më 1 janar 1929 dhe 
ditëlindja e tij përkonte me ditëlindjen e çdo 
viti. Ndaj, në një artikull të botuar me rastin 
e 80-vjetorit të lindjes së tij, kam shkruar:

Kjo është thjesht një rastësi. Por, nëse një 
fuqi e mbinatyrshme do të më delegonte 
një kompetencë për të vendosur datëlindjet 
e njerëzve, pasi t’i kem njohur ata, sërish unë 
do të kisha “vendosur”: Hamit Beqja, lindur 
më 1 janar – në ditën e Vitit të Ri; ose më 
14 shkurt - në Ditën e të Dashuruarve; ose 
më 14 mars - në Ditën e Verës, ose diçka 
të ngjashme me to. Gjithsesi, në një ditë 
që të lidhej me festën, mirësinë, dashurinë, 
të bukurën, optimizmin, humanizmin, 
njerëzoren, publiken.

Sepse kështu ishte Hamit Beqja në të 
vërtetë: i mirë, i dashur, me shpirt të bukur, 

PROFESORI I PROFESORËVE 

TË SHKENCAVE SOCIALE SHQIPTARE

Lekë SOKOLI - Universiteti Marin Barleti; Instituti i Sociologjisë
E-mail: lsokoli@hotmail.com; 

Studime Sociale 2012, 3 (6): 115-118

optimist, njerëzor, njeri publik.
Kush ishte Hamit Beqja?
1. Ai ishte, mbi të gjitha, një njeri me 

shpirt të madh. Më kujtohet një rrëfim i 
Adivie Alibalit, “Mamicës” së famshme të 
filmit “Skënderbeu”: “Sapo na njoftuan se 
do të na internonin familjarisht. Në kulmin 
e hidhërimit, takova Hamitin në rrugë. I 
thashë se do të na internonin. Qamë të 
dy si fëmijë, sikur do të internoheshim së 
bashku”.

2. Hamit Beqja ishte një optimist “i 
pandreqshëm”. Ishte gjithnjë i prirë për 
të pohuar se gota është gjysmë plot, jo 
gjysmë bosh. Më ka kundërshtuar vendçe 
para pak vitesh, kur në një artikull të për-
bashkët, referuar tranzicionit paskomunist, 
kisha shtjelluar konceptin “psikologjia e 
rrënimit”. “Jo”, ngulte këmbë profesori, 
“nuk është kjo tipikja. Tipikja lidhet me 
afirmimin e së resë, të progresives, me el-
ementet pluraliste në jetën shoqërore, me 
standardet e lirisë, me...” Madje edhe për 
dukuri relativisht të rënda të jetës së sotme, 
ai shtonte: “dukuri kalimtare”. Kaq opti-

(Kushtuar profesorit Hamit BEQJA, akademik, Mësues i Popullit, 
kryetar nderi i Institutit të Sociologjisë, i cili u nda nga jeta më 5 shtator 2011)



   116 Profesori i profesorëve të shkencave sociale shqiptare

mist ishte edhe në jetën vetjake. Njëherë, 
mjeku i tij i tha: “Profesor, unë dorëzo-
hem. Nuk kam ç’të bëj më, një koleksion 
sëmundjesh....” Por profesori, me humorin 
e tij shkodran, ia ktheu: “Avash, or burrë, 
kur nuk dorëzohem unë që jam pacienti, 
si mund të dorëzohesh ti që je mjeku?!” 
Me këtë optimizëm ai ka përballuar sfidat 
e jetës, koleksionin e sëmundjeve vetjake, 
sikurse edhe koleksionin e sëmundjeve 
politiko-sociale të Shqipërisë së kohës në të 
cilën ai jetoi, sëmundje që nuk e kursyen as 
atë vetë. Derisa erdhi një ditë, siç vjen për 
të gjithë vdekatarët...

3. Hamit Beqja ishte një njohës i madh 
i shpirtit njerëzor. Ai ishte një psikolog i 
lindur, një zhbirues i aftë i “së brendshmes” 
individuale apo sociale, i aftë për ta shndër-
ruar mjeshtërisht faktin e thjeshtë të jetës 
së përditshme në fakt shkencor, sociologjik 
apo psikologjik.

4. Ai ishte njëherësh një dëgjues i 
zellshëm dhe një zbutës i shpirtit të trazuar 
të njeriut, ishte një terapist i lindur. Një sh-
embull: një nënë shkoi te profesori bashkë 
me djalin e saj më pak se dhjetëvjeçar. 
“Është kokëfortë”, iu ankua ajo. “Jo”, ia 
ktheu profesori, “nuk është kokëfortë, por 
ka kokën e vet”. Ky është, ndoshta, i pari 
parim metodologjik i shkencës sociale të 
prof. Hamit Beqes: çdonjëri ka kokën e vet, 
ka opinionin e vet të veçantë, ka mendimin 
e tij. Ndaj vlerësoje atë! Ai mund të jetë 
fëmijë, i ri, grua apo burrë, studiues me 
përvojë apo një diletant i shkencës. Të gjithë 
duhen dëgjuar. Tjetër gjë është të jesh në 
një mendje me ta.

5. Hamit Beqja ishte një bashkëbise-
dues dashamirës. Në një fjalor enciklopedik, 
zëri përkatës i profesorit nis kështu: “Prof. 
Hamit Beqja - akedamik, polemist...”. Pra 
autorët kishin vlerësuar si tipar të person-
alitetit së tij polemikën, debatin, replikat e 
tij – shpesh brilante. Në të vërtetë, Hamit 
Beqja ishte bashkëbiseduesi më babaxhan 
që kam njohur. Ai ishte dashamirës në 
shkencë, po aq sa edhe në jetë.

6. Hamit Beqja ishte dhe mbeti i ri 
në mendime. Unë kam pasur fatin të kem 
disa bashkautorësi me prof. Hamitin: një 
studim disavjeçar e një libër të plotë, disa 
artikuj shkencorë dhe shumë artikuj pub-
licistikë. Për librin “Divorci – vrojtime e 
refleksione”, për shembull, diskutonim si 
rregull derisa binim dakord për atë që do 
të shkruanim. Po kur nuk binim dakord? 
Nëse kishim të bënim për çështje dytësore, 
i linim ato mënjanë. Në ndonjë rast kemi 
shkruar kështu: “...kjo është ndër temat 
më të debatuara dhe mendimet janë të 
ndryshme. Për të qenë të sinqertë me 
lexuesin, po themi se edhe ne, dy bashk-
autorët e këtij libri, kemi debatuar gjatë 
për këtë çështje, por pa arritur t’i njësojmë 
mendimet. Ndaj po shprehim pozicionin 
tonë dhe le të diskutojmë së bashku...” 
Në vijim të “diskutimit” me lexuesin, bëra 
njëfarë sondazhi. Dhe më rezultoi se, ndër 
ata që ishin dakord me vlerësimin e prof 
Hamitit, shumica dërmuese ishin të rinj, 
ndërsa më të moshuarit anonin më tepër 
nga vlerësimi im. Pra, “lum miku” (këtë 
shprehje e përdorte shpesh) Hamit Beqja, 
edhe pas të tetëdhjetave, profesori ishte 
një i ri në mendime, shpesh më i ri se unë 
dhe shumë nga kolegët e mi që i takojmë 
një brezi pas tij.

7. Profesori ishte në vetvete një 
shkollë debati. “Polemisti” Hamit Beqja 
nuk u “kacafyt” kurrë “për mustaqet e 
Çelos”, siç ndodh sot. Ai gjithnjë ka ditur 
të ruajë sensin e masës dhe normat e etikës 
së debatit. Ai e respektonte debatin si një 
institucion të domosdoshëm për progresin 
intelektual. Por ai ishte kundër debatit 
për debat.

8. Hamit Beqja nuk ishte kategorik 
në pohimet e tij. Ai kurrë nuk thoshte 
“kështu dhe pikë!”. Gjithë vepra e tij është 
mbushur me fjalë që kufizojnë peshën e 
pohimeve kategorike, të tilla si: ndoshta, 
duket se, mund të thuhet se, në përgjithë-
si, sipas mendimit tim etj. Kjo është një 
tjetër mënyrë procedimi që përkon me 
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parimet metodologjike të studiuesve se-
riozë të shkencave sociale. 

9. Prof. Hamit Beqja ishte ndër njerëzit 
më të përmbajtur që kam njohur, i përm-
bajtur në shkencë, i përmbajtur në jetë. 
Sot, në shumicën e herëve, dy debutues, 
qoftë edhe në një debat të rëndomtë, zënë 
e shajnë njëri-tjetrin me themel e me çati. 
Me Hamit Beqen kjo nuk ndodhi kurrë. 
Ai u nda nga jeta pa pasur asnjë ‘armik 
personal’. Për aq sa mbaj mend unë, vetëm 
një herë ai e “lëshoj gojën”. Kjo kur shkroi 
një artikull me titullin “Na mbytën horrat!”. 
Megjithatë, kur konstatojmë se “institucioni 
i horrit” ka pasur në këto vite ndoshta më 
shumë peshë se shumë nga institucionet e 
rëndësishme të shoqërisë, atëherë duhet të 
pranojmë se profesori ka pasur të drejtë. 

10. Hamit Beqja ishte njëherësh njëjës 
dhe shumës. Është vështirë të veçojmë në 
personalitetin e prof. Hamit Beqjes anën 
më të spikatur të tij. Duket sikur në një njeri 
të vetëm janë shkrirë shumë njerëz. Por ama 
njerëz me një fytyrë të vetme. Hamit Beqja 
nuk e njihte dyfytyrësinë. Ai ishte dhe mbeti 
deri në fund vetvetja.

Për prof. Hamit Beqjen mund të flasë 
shumëkush. Flet e para vepra e tij e shu-
manshme, e shtrirë në kohë (në më shumë 
se një gjysmë shekulli), e shtrirë në hapësirë 
(një problematikë mjaft të gjerë nga disa 
fusha të shkencave sociale). Ai është autor 
i mbi 40 librave, ndër të cilët gati gjysma 
janë të epokës paskomuniste. Ai mbeti një 
profesor me prirje demokratike e liberale, 
eci më shpejt se koha – madje edhe kur e 
dinte se po ecte “mbi mina”, bëri gjithnjë 
më shumë nga sa e lejonte ajo zyrtarisht. 

Për prof. Hamit Beqen mund të flasin 
akademikët për akademikun model, pro-
fesorët për profesorin unikal, psikologët 
për një ndër etërit e psikologjisë shqiptare, 
mësuesit për Mësuesin e Popullit (ai është 
i tillë edhe zyrtarisht). Publicistët mund të 
analizojnë dellin e tij të veçantë publicistik, 
edukatorët mund të flasin e shkruajnë për 
atë që e vuri në baza shkencore edukatën, 

pedagogët për “babanë” e pedagogjisë, stu-
dentët për pedagogun e tyre idhull, lexuesit 
për bashkëbiseduesin e tyre...

Prof. Hamit Beqja ishte gjithashtu një 
ndër themeluesit e sociologjisë së re shqip-
tare. Ai pati guximin të printe edhe në (ri)
kthimin e vonuar te sociologjia. Madje ai 
shkroi të parin libër nën emrin sociologji 
(vepra “Rrjedhave të sociologjisë së edu-
katës dhe të kulturës”, viti 1988-89). Për 
këtë arsye Asambleja e parë e Institutit të 
Sociologjisë e kishte zgjedhur atë unani-
misht Kryetar Nderi. 

Secili nga nxënësit e studentët, bash-
këpunëtorët apo kolegët, mund të gjejë 
një arsye për të legjitimuar një vlerësim 
për njeriun fisnik dhe shkencëtarin social 
Hamit Beqja. Unë kam më shumë se një 
arsye për ta bërë këtë. Ndaj, vite më parë, i 
kam kushtuar atij librin “Demokracia dhe 
problemet sociale”, që ka këtë kushtesë: 
“Këtë libër ia kushtoj Gidens-it shqiptar, 
akademikut, profesorit e shkencëtarit të 
madh të psikologjisë e sociologjisë, mikut, 
mësuesit, bashkëpunëtorit e kolegut tim, 
njeriut të mirë Hamit Beqja”.  Hamit Beqja 
shkoi si njeri i zakonshëm, ndonëse ishte i 
jashtëzakonshëm. Ai ishte, është dhe do të 
mbetet profesori ynë, “profesori i profe-
sorëve” të shkencave sociale.

Prof. Hamit Beqja

U lind në Shkodër më 1 janar 1929. 
Në vitin 1947 ka mbaruar shkollën e mesme 
(gjimnazin) me rezultate të shkëlqyera. 
Që në moshën 18-vjeçare ka filluar pu-
nën si mësues i historisë dhe i filozofisë 
në gjimnazin e Shkodrës. Në periudhën 
1949–1953 ka studiuar për psikologji e 
pedagogji në Universitetin e Moskës. Për 
më se 40 vjet, duke filluar nga viti 1954 
e deri sa doli në pension, më 1993, ai ka 
qenë pedagog, kryesisht në Universitetin e 
Tiranës, për lëndët: psikologji, pedagogji e 
përgjithshme, edukatë, histori e mendimit 
dhe e shkollës etj.
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Në mënyrë të vazhdueshme, për më se 
50 vjet, është marrë me shkrime, studime 
e tekste të psikologjisë e të pedagogjisë për 
shkollat e mesme e të larta, sikurse edhe me 
hartimin e librave e veprave vetjake origjinale, 
si monografi apo përmbledhje studimesh e 
artikujsh për lexuesin e gjerë. Gjatë më se 
40 vjetëve, nga viti 1959 e deri më 2001, ka 
botuar mbi dyzet libra të tillë, si dhe qindra 
artikuj për arsimin, historinë, kulturën, për 
problemet themelore të pedagogjisë bash-
këkohore, për psikologjinë (sidomos atë 
sociale dhe etnike), për sociologjinë (sidomos 
atë të kulturës e të edukatës), etj. 

Në veprimtarinë e tij botuese vendin 
kryesor e zë problemi i edukatës, i parë 
në prerje të shumta shkollore, familjare, 
shoqërore; i lidhur me probleme të tilla 
të rëndësishme, si ai i familjes, i brezave 
dhe i marrëdhënieve midis tyre, i edukatës 
qytetare, etj. Librat bazë të tij janë: “Si sil-
lemi, ç’zakone ndjekim?”, “Kë edukojmë, 
si edukojmë?”, “Teoria dhe metodika e 
edukatës”, “Edukata me syrin e popullit”, 
“Edhe engjëlli, edhe djalli janë brenda tek 
i gjalli (Rreth dyzimit të personalitetit 
njerëzor)”. Libri i tij “Rrjedhave të so-
ciologjisë së edukatës dhe kulturës” (viti 
1989) është i pari libër me problematikë 
sociologjike i botuar në Shqipëri.

Veprimtarinë shtetërore, shkencore e 
botuese ai e ka shtjelluar në librin “Gjurmë 
jete - shkrime autobiografike” (botuar në vitin 
2004), ideja qendrore e të cilit është vetjakësia 
e spikatur dhe e ndërlikuar e jetës së tij. 

Gjatë jetës së tij, Hamit Beqja ka zhvil-
luar një veprimtari të gjerë publike shumë-
planëshe. Ai ka shkruar rreth 500 artikuj 
në gazeta e revista, ka qenë një pjesëmarrës 
shumë aktiv në debutime të shumëllojshme 
televizive e radiofonike, ka ndihmuar dhe 
ka udhëhequr dhjetëra studiues të rinj për 
përgatitjen e doktoraturave dhe ka zhvilluar 
konsultime të vazhdueshme me studiues të 
ndryshëm dhe me njerëz të thjeshtë nga po-
pulli. Për veprimtarinë shkencore e botuese, 

në vitin 1970 ka marrë titullin “Profesor”, 
në vitin 1984 i është dhënë titulli “Mësues 
i Popullit”, në vitet ‘80 ka fituar dy çmime 
të Republikës dhe në vitin 1988 është 
zgjedhur anëtar i Akademisë së Shkencave 
të Republikës së Shqipërisë. Nga ky vit ai 
mban titullin “Akademik”.

Më 21 nëntor 2006 u themelua Insti-
tuti Shqiptar i Sociologjisë. Prof. Hamit 
Beqja, një ndër themeluesit e tij, u zgjodh 
unanimisht Kryetar Nderi i tij.

Disa nga botimet e prof. Hamit Beqja
Gjurmë jete - shënime autobiografike 

(2004)
Galeria dhe plateja (2002)
Gruaja, kjo qenie “shenjte” (2002)
Përgjigje letrave rinore (2002)
Udhëzues për prindërit (2001)
Udhëzues për mësuesit (2001)
Divorci–vrojtime e refleksione (bash-

kautor me Lekë Sokoli)
Procesi i tranzicionit demokratik dhe 

psikologjia e shqiptarit të sotëm (2000)
Qytetari dhe zyrtari (1999)
Dashuria, seksi, studentët e mi (1996)
Edhe engjëlli, edhe djalli, janë brenda 

tek i gjalli; rreth dyzimit të personalitetit 
njerëzor (1994)

Për rininë, me rininë (1991)
Rrjedhave të sociologjisë së edukatës 

e të kulturës (1989)
Edukata në syrin e popullit (1988)
Kë edukojmë, si edukojmë? (Bash-

këbisedime për edukatën, 1987)
Si sillemi, ç’zakone ndjekim? (Rreth 

edukatës qytetare, 1986)
Rreth edukatës qytetare (1981) 
Mbi karakterin kombëtar të edukatës 

(1979) 
Rreth disa kontradiktave në metodat e 

mësimit dhe të edukimit (1970) 
Historia e pedagogjisë (1965) 
Psikologjia (1959, 1963, 1965)
Teoria dhe metodika e edukatës (1985) 
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JETA SHKENCORE & VEPRIMTARIA 

E INSTITUTIT TË SOCIOLOGJISË
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Konferenca e 6-të Ndërkombëtare e 
Institutit të Sociologjisë

Më 21-22 nëntor 2011, në Tiranë u zh-
villua Konferenca e 6-të e Institutit të Soci-
ologjisë. Bashkorganizatorë të konferencës 
ishin Albanian University dhe Universiteti 
Mesdhetar i Shqipërisë. Për realizimin e 
saj ndihmuan edhe Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës, Universiteti Politeknik i Tiranës 
dhe Instituti Arsimor “Wilson”.

Në këtë konferencë morën pjesë 228 
autorë dhe bashkautorë nga rreth 20 shtete. 
Në vijim po botojmë fjalën e kryetarit të 
komisionit organizator, Lekë Sokoli “Insti-
tuti i Sociologjisë - një fillim i ri në zhvil-
limin e sociologjisë dhe shkencave sociale 
në Shqipëri”, mbajtur në seancën plenare të 
konferencës; korpusi qendror i Universitetit 
Politeknik i Tiranës, 21 nëntor 2011:

(Drejtuesit të seancës plenare: - Shumë 
faleminderit, profesor. Më lejoni ta nis 
pikërisht këtu: profesor Servet Pëllumbi 

është i njohur si profesor i politikës, por jo 
shumë njerëz e dinë se, njëzet e pesë vjet më 
parë - me një leje gjysmë legale të vitit 1986 
- ai filloi të zhvillonte lëndën e sociologjisë, 
pikërisht në këtë ndërtesë, për herë të parë 
në historinë e universiteteve shqiptare. Pra, 
25 vjet më parë, pikërisht këtu, ai ka qenë 
profesori im i sociologjisë. Ndaj vështirë se 
do të mund t’ju falënderoj mjaftueshëm.)

Jam i nderuar të adresoj - në emër të 
komisionit organizator - këtë përshëndetje 
për pjesëmarrësit e kësaj konference të In-
stitutit të Sociologjisë dhe institucioneve të 
tjera të mirënjohura -Albanian University, 
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë dhe 
Universitetit të Tiranës - në gjykimin tim, 
të gjithë partnerë me pesë yje.

Ju uroj mirëseardhjen të gjithëve: atyre 
që kanë ardhur nga larg, pjesëmarrësve nga 
vendet e tjera, sikurse nga qytetet e tjera të 
Shqipërisë. Mirë se erdhët në Tiranë - qytet 
pak i zhurmshëm, por qyteti që ne e duam 
pa kushte. Mirë se erdhët në kryeqytetin e 

Në këtë rubrikë do të pasqyrohen aktivitetet shkencore (konferenca, simpoziume, 
promovime etj.) të Institutit të Sociologjisë; aktivitetet shkencore të zhvilluara në Shqipëri 
apo jashtë saj në të cilat kanë marrë pjesë përfaqësues të Institutit te Sociologjisë; njoftime 
për botime shkencore të Institutit të Sociologjisë; njoftime për botime nga botues të 
tjerë, në të cilat anëtarët e Institutit të Sociologjisë janë autorë apo bashkautorë; vep-
rimtari e zhvillime të tjera të cilat vlerësohen si ngjarje shkencore; veprimtaritë kryesore 
të Institutit të Sociologjisë.
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Republikës së Shqipërisë, por (më lejoni 
të quaj kështu) edhe në portën hyrëse të 
botës shqiptare, marrë përgjithësisht. Siç 
dihet, shqiptarët jashtë janë disa herë më 
shumë se shqiptarët brenda territorit të 
vetë Shqipërisë.

Jam gjithashtu krenar t’ju sjell për-
shëndetjet e anëtarëve të Institutit të 
Sociologjisë për pjesëmarrësit joanëtare 
të tij, si dhe përshëndetjet e komunitetit 
sociologjik për prezantuesit josociologë të 
kësaj konference. 

Sot mund të konfirmojmë se theme-
limi, pesë vjet më parë, i Institutit të Soci-
ologjisë (pikërisht në këtë datë dhe në këtë 
orë) ishte një fillim i ri për zhvillimin e 
sociologjisë dhe shkencave sociale në Shq-
ipëri. Dhe mund të pohojmë se një projekt i 
madh kolektiv ishte në mendjen tonë kolek-
tive të asaj kohe; të pohojmë se sot kemi 
një komunitet të organizuar të sociologëve 
dhe studiuesve sociale; të deklarojmë se 
historia e pesë viteve të para të Institutit 
të Sociologjisë ka qenë një histori suksesi.

Dhe nuk është aq e vështirë për të 
matur progresin e një organizate, ka një 
metodë të thjeshtë të matjes së tij: duke 
numëruar anëtarët, pjesëmarrësit dhe të 
regjistruarit. Shifrat tregojnë në mënyrë të 
qartë se sa pak gjëra kanë shkuar keq dhe sa 
shumë gjëra kanë shkuar mirë. Nga takimi 
themelues, pesë vjet më parë, Instituti i 
Sociologjisë është rritur ndjeshëm: nga 35 
anëtarët themelues, sot ne jemi 7-8 herë 
më shumë; në konferencën tonë të parë - 
të 2007-ës - ishin vetëm 12 prezantues, 
ndërsa në këtë konferencë janë rreth 230. 
Kjo do të thotë se, për Shqipërinë, ne kemi 
thyer çdo rekord.

Të nderuar profesorë, kolegët dhe miq,
Do të doja të falënderoja të gjithë ata 

që, gjatë këtyre viteve, na kanë frymëzuar, 
mbështetur dhe ndihmuar. Ne mblidhemi 
sot nën hijen simbolike të disa profesorëve 
të mëdhenj të Universitetit 60-vjeçar të 
Tiranës. Prof. Hamit Beqja ishte një nga 
ata që na ka frymëzuar më shumë, na ka 

frymëzuar për të bërë gjëra të mëdha. Ai 
ishte “dora e padukshme” e Institutit të 
Sociologjisë, ishte Kryetar Nderi deri në 
fund të jetës së tij – deri dy muaj më parë 
(mua ende nuk më besohet që ai nuk është 
më midis nesh). Por megjithatë ai ishte, ai 
është dhe do të jetë përjetë ‘Profesor ynë”.

Çdo sukses mbart disa sekrete. Një 
prej tyre ka të bëjë me faktin që ne, anëtarët 
meshkuj të Institutit të Sociologjisë, jemi 
gjithmonë pakicë. Gratë përfaqësojnë më 
shumë se 60 për qind të anëtarësisë. Ndaj 
do të doja të adresoja një falënderim të 
veçantë për shumicën femërore të Institutit 
të Sociologjisë.

Të nderuar kolegë,
Projekti ynë kolektiv ishte dhe mbetet 

zhvillimi i sociologjisë dhe i shkencave soci-
ale në Shqipëri, duke qenë të ndërgjegjshëm 
se Shqipëria nuk ka ndonjë traditë të her-
shme, ngaqë, referuar gjysmës së dytë të 
shekullit XX, sociologjia u konsideruar si 
armike e ideologjisë sunduese. Më lejoni 
të sjell këtu vetëm një referencë për të il-
ustruar faktin se lufta kundër sociologjisë 
konsiderohej si pjesë e të ashtuquajturës 
luftë e klasave (tani e dimë mirë se çfarë 
nënkuptonte lufta e klasave në Shqipërinë 
komuniste). Në librin “Rryma e men-
dimit politik dhe social në Shqipëri...”, një 
libër “prestigjioz”, botim i Akademisë së 
Shkencave i vitit 1985, pra vetëm katër vjet 
para rënies së Murit të Berlinit, lidhur me 
shkencën e sociologjisë dhe etërit themelues 
të saj, është shkruar ekzaktësisht:

Sociologu francez Ogus Kont njihet si 
krijuesi i sociologjisë borgjeze. Sociologjia 
pozitiviste e Kontit doli si reaksion ndaj 
marksizmit... për të pajtuar kontradiktat 
midis proletariatit dhe klasës së borgjez-
isë, për të sabotuar luftën e klasave që po 
fuqizohej.

Ndër të tjera, kjo nuk është as e vër-
tetë. Sepse, kur Konti artikuloi për herë të 
parë konceptin “sociologji”, Karl Marksi 
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ishte vetëm 6 vjeç. Në këtë botim, si dhe 
në shumë të tjerë të asaj kohe, sociologjia 
konsiderohej shkencë borgjeze, reaksion-
are, raciste, antihumane, deri shkencë 
imperialiste. Deri në vitin 1990, të gjithë 
sociologët e botës konsideroheshin të 
rrezikshëm, të gjitha shkollat e mendimit 
- përveç një “versioni lokal shqiptar” të 
marksizmit - u ndaluan, askush nuk i 
referohej sociologjisë si shkencë dhe ajo 
mbeti tërësisht jashtë kurrikulave uni-
versitare, nuk kishte asnjë shkëmbim me 
komunitetin sociologjik të botës etj., etj.

Në këtë kontekst ne mund t’i kuptojmë 
më mirë përpjekjet e jashtëzakonshme të 
atyre që promovuan sociologjisë në Shqipëri, 
duke përfshirë edhe përpjekjet e Institutit të 
Sociologjisë. Me gjithë vështirësitë e llojeve 
të ndryshme, sociologjia ekziston tanimë 
edhe në Shqipëri. Ne jemi tani pjesë organike 
e komunitetit ndërkombëtar të kësaj fushe. 
Që nga viti 2009, Instituti i Sociologjisë 
është anëtar i rregullt dhe kolektiv i Shoqatës 
Europiane dhe asaj Botërore të Sociologjisë.

Bazuar në këtë përvojë, ne mund të 
deklaroj se çfarë synojmë për të ardhmen e 
afërt. Para së gjithash, të jemi institucioni 
më demokratik i botës (mos u çudisni). 
Dhe, në një vend të etur për demokraci, 
një model demokracie vlen, është diçka. 
Së dyti, synojmë të dyfishojë numrin e 
anëtarëve aktivë gjatë dy viteve të ardh-
shme, pra deri në asamblenë e vitit 2013.

Por objektivi ynë i madh është të 
krijojmë një “fabrikë sociale” në Shqipëri, 
duke u përpjekur që të ketë një ndikim të 
vërtetë për zhvillimin e shoqërisë shqiptare, 
ende problematike në shumë aspekte. Dhe 
ne besojmë se gjithçka është e mundur dhe 
vetëm me këtë konferencë qindra mendje 
studiuesish socialë janë vënë në lëvizje. Kjo 
përbën në vetvete një kontribut për zhvil-
limin e sociologjisë dhe të shkencave sociale 
në Shqipëri dhe jo vetëm.

Ne synojmë, më tej, që të ndërtojmë 
ura, të nxisim bashkëpunimin, së pari në 
Ballkan, pastaj në Europë e më gjerë. Ja 

pse ne ftuam kolegë nga të gjitha ven-
det e Ballkanit për të krijuar së bashku 
Forum Sociologjik të Ballkanit (Balkan 
Sociological Forum); për të vendosur një 
bashkëpunim të përhershëm midis organi-
zatave kombëtare ekzistuese dhe atyre që 
do të krijohen në vendet e Ballkanit, sikurse 
midis universiteteve, fakulteteve dhe depar-
tamenteve të shkencave sociale të rajonit; 
të organizojmë, me rotacion në çdo shtet, 
Forumin vjetor Sociologjik të Ballkanit; të 
promovojmë aktivitete e të shkëmbejmë 
programe, profesorë, studentë, përvoja dhe, 
mbi të gjitha përgjegjësi...

Unë jam shumë i  prekur  nga 
mbështetja e fuqishme e organizatave 
kombëtare të shteteve të Ballkanit, univer-
siteteve dhe personaliteteve, duke filluar 
nga Michael Buraëoy, presidenti aktual i 
Shoqatës Botërore të Sociologjisë, i cili e 
ka mbështetur këtë “iniciativë e madhe” 
(siç është shprehur ai). Dhe ja lajmi: vetë 
profesor Buraëoy, një nga dijetarët më 
të mëdhenj të shkencave sociale të kohës 
sonë, është anëtari më i ri i Institutit shq-
iptar të Sociologjisë.

Të nderuar kolegë,
Do të doja të falënderoja të gjithë 

partnerët institucionalë të Institutit të 
Sociologjisë, si: Universitetin “Marin Bar-
leti”, Universitetin “Alaksander Moisiu” të 
Durresit, Universitetin “Kristal” etj., duke 
përfshirë edhe organizatorët e kësaj konfer-
ence. Por sot nis një projekt i ri kolektiv, me 
dy partnerë të tjerë: Universitetin “Ismail 
Qemali” dhe Universitetin “Pavarësia”, të 
dy universitete të Vlorës, ku do të zhvillohet 
konferenca jonë e ardhshme.

Ne, sërish, ftojmë studiues nga e gjithë 
bota për të qenë së bashku në Vlorë e për të 
diskutuar mbi disa nga temat më të rëndë-
sishme të kohës sonë, të tilla si: identiteti, 
imazh dhe kohezioni social në kohën tonë 
të ndërvarësive.

Unë besoj se çdo gjë është përgatitur 
për konferencën më të mirë të mundshme. 
Dhe ju uroj një konferencë të madhe; uroj 
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për të gjithë ju një vit të mbarë, deri në kon-
ferencën e ardhshme të vitit 2012, në Vlorë, 
në 100-vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë.

Faleminderit!

Themelohet Forumi Sociologjik i 
Ballkanit

Më 22 nëntor 2011 në Tiranë, në 
Albanian University u themelua Forumi 
Sociologjik i Ballkanit (Balkan Sociological 
Forum, BSF).

Mbledhja themeluese e këtij forumi 
është realizuar me iniciativën e Institutit të 
Sociologjisë, me mbështetjen e Shoqatës 
Botërore të Sociologjisë (International 
Sociological Association) dhe personalisht 
të presidentit të saj, prof. Michael Burawoy, 
si dhe me mbështetjen e gjerë të Shoqatave 
Kombëtare të Shteteve të Ballkanit, univer-
siteteve etj.

Mbledhja themeluese miratoi rregullat 
e funksionimit të këtij forumi rajonal, si dhe 
përcaktoi axhandën e veprimtarive për peri-
udhën 2011-2013 etj. Forumi Sociologjik 
i Ballkanit është një organizatë rajonale 
anëtarësh kolektivë, që përbëhet nga orga-
nizatat kombëtare të shteteve ballkanike, 
organizata të rajoneve brenda shteteve 
ballkanike, si dhe universitete. Forumi 
Sociologjik i Ballkanit është i hapur edhe 
organizata dhe institucione të shkencave të 
tjera sociale.

Konferenca e parë vjetore e Forumit 
Sociologjik të Ballkanit u zhvillua në Ti-
ranë, me këtë tematikë: “Sociologjia dhe 
shkencat sociale në Ballkan; përvoja, prob-
leme dhe sfida” (Sociology and social sci-
ences in the Balkans: Experiences, problems 
and challenges).

Konferenca e dytë vjetore e Forumit 
Sociologjik të Ballkanit do të zhvillohet në 
Sofje, Bullgari më 9-10 nëntor 2012, me 
temë: “Afër por fqinj të panjohur; një pers-
pektivë ballkanike sociologjike” (Close but 
Unknown Neighbors : Balkan Sociological 
Perspectives).

Drejtimi i Forumit Sociologjik të 
Ballkanit do të bëhet nga Këshilli i Përfaqë-
suesve (Representative Council), Presidenti 
dhe Zëvendëspresidenti.

President i Forumit Sociologjik të 
Ballkanit u zgjodh Lekë Sokoli, drejtor 
ekzekutiv i Institutit të Sociologjisë, nga 
Universiteti Marin Barleti, Tiranë.

Zëvendëspresident i Forumit Soci-
ologjik të Ballkanit u zgjodh Svetla Koleva, 
President i Shoqatës së Sociologjisë së 
Bullgarisë.

U zhvillua Forumi Akademik 
“Pranverë 2012”

Forumin Akademik i Institutit të 
Sociologjisë “Pranverë 2012” është me 
këtë tematikë: “Transformimet post-
komuniste në vendet e Europës Qendrore 
e Lindore, roli liderëve dhe modeli Havel”. 
Si forum qarkullues ai është zhvilluar në 
disa universitete publike e jo-publike, si: 
Universiteti Marin Barleti Tiranë (26 prill 
2012); Universiteti Kristal Tiranë (24 
prill 2012), Universiteti Fan Noli i Korës 
(27 prill 2012) dhe Universiteti i Durrësit 
Aleksandër Moisiu (29 prill 2012). 

Referatet e Forumit Akademik “Pran-
verë 2012”:

Servet PËLLUMBI - Haveli mbi sfidat 
e demokracisë në fazën e konsolidimit të saj;

Afrim KRASNIQI - Vaslav Havel dhe 
modeli i munguar shqiptar;

Lekë SOKOLI - ‘Transformimi i 
madh’ eurolindor dhe roli liderëve; një 
shqyrtim krahasues;

Enis SULSTAROVA - Politika dhe 
Morali: Shembulli i Vaslav Havelit;

Marjana PAPA - Havel dhe kontributi 
i tij në rritjen e rolit të shoqërisë civile në 
vendet post-komuniste; 

Brunilda ZENELAGA - Pushteti i te 
“papushtetshmëve”. Sfidat e demokracisë; 

Harillaq Kekezi - ‘Demokracia e drej-
tuar’ dhe Vladimir Putini për të tretën herë 
president; 
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Xhuljeta KRASTA - Havel dhe theme-
let etike të politikës; 

Mirela SINANI - Një sinteze e qën-
dresës ndaj dhunës totalitariste deri në 
rënien e regjimeve totalitariste;

Denis CELCIMA - Demokracia dhe 
brishtësia e saj në tranzicione të tejzgjatura; 
rasti i Shqipërisë;

Olsi BAZE - Roli i shkrimtareve në ske-
nën politike në tranzicionet post-komuniste; 

Rudina HOXHA – Të jesh qytetar 

aktiv në ‘Lindje’. Mësime nga Vaclav Havel
Fatjona Qurku - ‘Revolucionet’ në 

Lindjen europiane: triumf i liberalizmit apo 
dështim i socializmit?

Jonida LAMAJ - Idetë kryesore dhe vlerat 
e librit të ri “Váslav Havel”.

Referatet e Forumit Akademik “Pran-
verë 2012” do të botohen në një numër të 
veçantë të revistës “Gjeopolitika”, revistë 
shkencore e Universitetit Marin Barleti 
(ISSN: 2218-7294).



Second Annual Conference of  the Balkan Sociological Forum

“Close but Unknown Neighbors: 
Balkan Sociological Perspectives”

9-10 November 2012

Sofia, Bulgaria



Kriteret e botimit në revistën Studime Sociale

Revista “Studime Sociale” është revistë e Institutit të Sociologjisë (Albanian Insti-
tute of Sociology) dhe, nga viti 2011, ajo botohet si revistë e përbashkët me Albanian 
University. Ajo është certifikuar si revistë shkencore nga Komisioni i Vlerësimit të 
Titujve Akademikë i Republikës së Shqipërisë, me vendim Nr. 170, datë 20. 12. 2010.

Parimi bazë i saj është rigoroziteti shkencor. Çdo studim që dërgohet për t’u 
botuar revistën “Studime sociale”, i nënshtrohet një recensionimi të verbër (blind 
review). Ai do t’u jepet për recension dy studiuesve të fushave ku bën pjesë studimi. 
Artikulli botohet nëse të dyja recensat janë pozitive. Nëse njëra është pozitive dhe 
tjetra negative, punimi i jepet një recensionuesi të tretë, vlerësimi i të cilit është ven-
dimtar. Pra, detyra e përzgjedhjes së artikujve shkencorë është kompetencë ekskluzive 
e ekspertëve anonimë.

Çdo material duhet të përputhet me standardin e gjuhës shqipe, ose asaj angleze 
(për gjithçka botohet në anglisht). 

Artikujt mund të jenë shkencorë ose recensionues, krijime origjinale ose përk-
thime. Për përkthimet, bashkë me artikullin dërgohet edhe konfirmimi i së drejtës 
për botim (copyright-i), si dhe teksti i origjinalit në gjuhën përkatëse. 

Çdo artikull duhet të dërgohet në Word, shoqëruar me një përmbledhje (abstract) 
në anglisht, si dhe me të dhëna për autorin/autorët (çdonjëra me 150-200 fjalë). 

Si rregull, artikujt duhet të jenë 6-10 faqe kompjuterike, me nga 2200 karaktere, 
ndërsa recensionet deri në tre faqe. Tabelat, grafikët apo figurat (nëse ka), duhet të 
dërgohen më vete.

Artikulli mund të shoqërohet me shënime në fund të faqes (footnotes) ose në 
fund të tekstit (endnotes). Por përparësi në përzgjedhjen për botim kanë artikujt me 
referenca sipas sistemit të Harvardit, të vendosura përgjatë tekstit të artikullit dhe 
të listuara në fund të tij, sipas rendit alfabetik të mbiemrave të autorëve. Referencat 
duhet të përbëjnë pesë elemente, që janë:

a. Referencat e librave: 1. autori/ose autorët; 2. viti i botimit; 3. titulli i librit (në 
kursiv); 4. qyteti/vendi ku është botuar; 5. botuesi (për shembull: Merton, Robert. 
1968. Social Theory and Social Structure. New York: Free Press).

b. Referencat e artikujve nga revistat shkencore, ose përmbledhjet: 1. autori/
autorët; 2. viti i botimit; 3. titulli i artikullit (në thonjëza); 4. titulli i revistës/përm-
bledhjes ku është botuar (në kursiv); 5. vëllimi, numri dhe faqet (për shembull: Buss, 
Loreta. 2010. “Childhood in Sociology and Society; The US Perspective”, Currant 
Sociology, Vol. 58, No. 2, pp. 355-350).

Referencat e plota, të listuara në fund të tekstit, duhet të korrespondojnë me 
referencat e shkurtuara nëpër tekst, të cilat vendosen si në shembujt: Për një autor: 
Weber (1998); (Weber, 1998: 156); ose Weber (1998: 156); Për dy dhe tre autorë: 
(Lazesfeld & Berelson, 1990) e (Olzak, Shanahan & West, 1986); Për më shumë se 
tre autorë:  (Larsen ed al., 1989); për seritë e referencave (Blau, 1980; Kadare, 1995; 
Uçi, 2003; Pëllumbi, 2004; Omari, 1999). Në qoftë se për të njëjtin autor ka më 
shumë se një referencë në të njëjtin vit, atëherë shënohet: 2011a, 2011b.

Varianti elektronik i çdo numri të revistës publikohet në faqet zyrtare të Institu-
tit të Sociologjisë (http://www.instituti-sociologjise.al) dhe të Albanian University 
(http://www.albanianuniversity.al).   


