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TRANZICIONI POLITIK 

DHE DEMOKRACIA. 

RASTI I SHQIPËRISË

Studime Sociale 2013, 2 (7): 5-12

Përmbledhje

Në këtë punim argumentohet se tranzicioni politik në Shqipëri ka përfunduar që me 
miratimin e Kushtetutës, në vitin 1998 dhe se, nga kjo kohë, Shqipëria ka kaluar në fazën 
e konsolidimit të demokracisë dhe të ekonomisë së tregut. Por, në qarqet politike dhe 
akademike, ende vazhdon të dominojë teza mbi “tranzicionin si një tunel i frikshëm pa asnjë 
lloj drite në fundin e tij”. Kjo është reflektuar në “angazhimin për t’i dhënë fund tranzicionit”, 
të forcave politike në çdo fushatë elektorale, duke përfshirë ato të 23 Qershorit 2013. Autori 
polemizon sidomos me tezat e disa akademikëve sipas të cilëve tranzicioni politik nuk ka 
përfunduar dhe as që duhet pritur ndonjë përfundim i tij, sepse ka “disa tranzicione të 
mbivendosura”, dhe se “ideja e një tranzicioni linear, është shumë mekanike dhe e gabuar” 
(A. Fuga), ose se gjithë historia e së kaluarës shqiptare ka qenë “një varg periudhash 
tranzicioni” (A. Uçi). Sipas autorit, tranzicioni ka kuptim të spikatur politik dhe si objektiv 
atë të ndërrimit të sistemit, që i hap rrugën zhvillimit të një rendi tjetër ekonomiko-shoqëror, 
një modeli demokracie të përshtatur me historinë dhe realitetin ekonomik, social, politik e 
psikologjik të secilit vend. Ndaj, sugjeron ai, është logjike që të dallohet tranzicioni politik 
nga periudha e zhvillimit dhe e konsolidimit të demokracisë, që janë krejt të ndryshme, siç 
kanë argumentuar studiuesi socialë referuar përvojave të tjera.
Fjalë kyçe: tranzicion politik, sistem politik, konsolidim i demokracisë, përvojë shqiptare.

Servet PËLLUMBI
Instituti Shqiptar i Sociologjisë

E-mail: pellumbiservet@yahoo.co.uk

Servet PËLLUMBI, është një ndër themeluesit e Institutit të Sociologjisë, drejtor akademik i 
tij dhe Kryetar i Bordit Botues të revistës “Studime Sociale”. Për më se 30 vjet, ai ka qenë pedagog 
i filozofisë dhe sociologjisë teorike në shkollat e larta të vendit kryesisht në Universitetin e Tiranës. 
Ka qenë deputet i Kuvendit të Shqipërisë në tri legjislatura, si dhe Kryetar i tij në periudhën 2001-
2005. Është autor i mjaft librave, si “Fjalori i Filozofisë” (në dy edicione, 1974,1983), “Dritëhije të 
tranzicionit”(2000), “Gjurmim sociologjike”(2002); “Sprova në Sociologjinë Politike” (2002), etj., 
si dhe i veprës madhore “Fjalori filozofik” (2011).
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Ndërrimi i sistemeve ekonomiko-
shoqërore si një raport i veçantë 
me kohën historike dhe atë reale, 

është një proces nga më të vështirët në 
historinë njerëzore, sepse shtron për zgjidhje 
probleme të shumta dhe, natyrshëm, kërkon 
një periudhë të caktuar kohe, jo dhe aq 
të kufizuar. Përvoja e dekadës së fundit të 
shekullit XX, dëshmon se një proces i tillë 
është disa herë më i vështirë, kur ndërrohen 
sisteme që mbështeten në forma pronësie që 
përjashtojnë njëra-tjetrën, pra kur bëhet fjalë 
për kalim nga një sistem socialist, me ekonomi 
të centralizuar, në një sistem kapitalist të 
tregut të lirë. I tillë ishte ai që ndodhi pas 
vitit historik 1989 në gati 30 shtete, anëtarë 
ose jo të të ashtuquajturit “kampi socialist”, 
e që pak më vonë përfshiu edhe “bastionin e 
fundit” të ndërrimit të sistemit në Shqipëri. 
Vështirësitë e këtij kalimi shtohen në kushtet 
e mungesës së plotë të përvojës historike dhe, 
kur kalime të tilla in verse, me konceptin e 
pranuar të progresit nuk ishin as në rendin e 
ditës të teorive sociale. 

Ndërkohë, kanë kaluar 22 vjet që kurse 
ndryshimi i regjimit politik në Shqipëri, që 
nisi me pranimin dhe institucionalizimin e 
pluralizmit politik, u hapi rrugën reformave 
të thella transformuese të tregut të lirë, 
që u sanksionuan në Kushtetutën e vitit 
1998, e miratuar nga Parlamenti dhe nga 
Referendumi popullor. Pas kësaj, kishim 
të drejtë të thoshim, se në rrafshin politik 
u realizua kalimi nga totalitarizmi në 
demokraci dhe nga ekonomia e komanduar 
në ekonominë e tregut të lirë, si dhe nga 
izolimi dhe shoqëria e mbyllur në një shoqëri 
të hapur, në të cilën rotacioni i qeverisë bëhet 
mbi bazën e votës së popullit. Këto ishin 
arritje jo të vogla - edhe pse jo të konsoliduara 
- por që realisht, sipas mendimit tim, mbyllën 
tranzicionin politik dhe shënuan progres të 
ndjeshëm, edhe pse jo sipas mundësive dhe 
dëshirave të shqiptarëve.

Në këtë vështrim për rastin e Shqipërisë, 

në Konferencën kombëtare të Institutit 
të Sociologjisë (15 qershor, 2007) pa 
pretenduar për ndonjë tipologji rigoroze 
të mbështetur plotësisht - teorikisht e 
praktikisht - në realitetin shqiptar, kam 
propozuar edhe një periodizim konkret që 
përfshin disa nga stadet konkrete të ndërrimit 
të regjimit dhe të vendosjes së ekonomisë së 
tregut në Shqipëri. Konkretisht:

1) Fazën post-totalitare (1991-1998), 
që fillon me zgjedhjet e para pluraliste dhe 
përfundon me miratimin e Kushtetutës 
(nëntor 1998);

2) Demokracinë e drejtuar (1998-2006), 
fazë në të cilën demokracia, edhe pse e 
institucionalizuar, vazhdoi të ishte e brishtë 
dhe problematike;

3) Demokracinë në konsolidim e zhvillim, 
që fillon me rotacionin demokratik të 
qeverisjes (Korrik 2005) dhe nënshkrimin e 
Marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit me BE-
në (Qershor 2006). Kjo është faza më e gjatë 
e strukturimit të demokracisë dhe e luftës për 
standarde konsolidimi të gjithë-pranuara në 
fushat politike, ekonomike e sociale.1

Ndërkohë, edhe pse sot kemi një sistem 
te ekonomisë së tregut, në të cilin mbi 80 
për qind të PPB-së e jep sektori privat, që 
funksionon sipas ligjeve dhe stimujve të 
tregut, kanë ndodhur disa rotacione pushteti 
dhe në skenë ka dalë brezi që ka lindur dhe 
është rritur, le të themi në liri, në qarqet 
politike, madje dhe në ato akademike, 
vazhdon të dominojë teza mbi tranzicionin 
si një tunel i frikshëm pa asnjë lloj drite në 
fundin e tij. Temë me interes teorik e praktik 
për të gjitha vendet e demokracisë së re ku 
bën pjesë dhe Shqipëria. Kjo më ka nxitur që 
si në Konferencën e 15 Qershorit 2007, e më 
pas, të vazhdoj të mbroj tezën e përfundimit 
të tranzicionit politik dhe të zhvillimit të 
vendit mbi bazën e vet ekonomike të tipit 
kapitalist. Pra, kalimi nga “socializmi real” 
në kapitalizëm u krye, sipas mendimit tim, 
me miratimin e Kushtetutës 1998. 

1 Më hollësisht, shih: S. Pëllumbi, Demokracia dhe zëri i moralit, Tiranë: Dudaj, 2008 , fq. .23-24.
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Ky transformim sanksionohet në 
Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë 
(Neni 11), që sanksionon se: 

1. Sistemi ekonomik i Republikës së 
Shqipërisë bazohet në pronën private e 
publike, si dhe në ekonominë e tregut dhe 
në lirinë e veprimtarisë ekonomike. 2. Prona 
private dhe publike mbrohen me ligj. 3. 
Kufizime të lirisë së veprimtarisë ekonomike 
mund të vendosen vetëm me ligj dhe vetëm 
për arsye të rëndësishme publike”

Pas kësaj, çështja nuk qëndronte më te 
dilema e socializmit apo kapitalizmit (sepse 
çdo shteg për kthim prapa ishte i mbyllur), 
por te raporti midis tipit të kapitalizmit dhe 
nivelit të demokracisë. Një periudhë e tillë 
nuk mund të mos ketë të tjerë parametra dhe 
të tjera detyra për të zgjidhur. 

Megjithatë, vazhdoi inercia e “tunelit pa 
dritë në fundin e tij”! Në qendër të debateve 
vazhdon të qëndrojë si kuptimi i konceptit 
“tranzicion politik”, ashtu dhe kohëzgjatja 
e tij. Pa dashur të përsërit argumentet e mia 
në debat me pikëpamjet e kundërta të disa 
viteve më parë, kësaj here po u referohem 
disa arsyetimeve dhe argumenteve të 
shtruara kohët e fundit. Kështu akademiku 
Artan Fuga, mbron tezën sipas së cilës, 
jo vetëm që tranzicioni politik nuk ka 
përfunduar, por as që duhet pritur ndonjë 
përfundim i tij, sepse ka “disa tranzicione të 
mbivendosura”, që do të thotë, se

Sapo kryhet një pjesë e tranzicionit lidhur 
me kalimin nga socializmi në kapitalizëm, 
dalin proçese të tjera që kanë të bëjnë me 
tranzicione drejt objektivave të tjerë. Për 
shembull, vazhdon ai, media sapo mbylli 
disa etapa të kalimit nga totalitarizmi drejt 
tregut të lirë të informacionit; tani ka 
hapur para saj një tranzicion tjetër edhe 
më të gjerë, por edhe më të thellë: atë të 

kalimit nga media e Gutenbergut, e modelit 
të kohës të Skënderbeut të themi, drejt 
medias së kohës të informacionit dixhital. 
Kështu me të gjitha fushat. Pra, kemi disa 
tranzicione të mbivendosur te njëri tjetri dhe 
që bashkëveprojnë me njëri-tjetrin. Ideja e një 
tranzicioni linear, është shumë mekanike dhe 
e gabuar” (Standard, 1. 12. 2012). 

Pas një zgjerimi të tillë të konceptit 
“tranzicion”, që realisht e identifikon me 
lëvizjen, me ndryshimin në përgjithësi, 
natyrshëm para mendimit teorik lindin 
pyetjet: Ç’pritet të arrihet nga një tranzicion 
politik si ky për të cilin bëhet fjalë? Mos 
kërkohet që ai të përfundojë me një demokraci 
të konsoliduar dhe shoqëri të zhvilluar nga 
pikëpamja ekonomike, sociale e kulturore? 
Apo vetëm pas integrimit të një vendi si 
Shqipëria në BE mund të quhet i përfunduar 
tranzicioni politik, d.m.th. kalimi nga 
socializmi totalitar në kapitalizëm? Në një 
shtrim të tillë rrëshket nga vëmendja thelbi i 
tranzicionit politik, pra i kohës së nevojshme për 
të bërë ndryshimet apo reformat për kalimin nga 
socializmi në kapitalizëm, që për vetë natyrën e 
tij, ka një kuptim të caktuar dhe një kohëzgjatje 
të limituar nga ajo ç’ka pritet në fundin e tij.

Madje, edhe ajo që njihet si “Strategjia 
Katovica” e vitit 1986, si pjesa tepër sekrete e 
programit të evoluimit gradual të socializmit 
(Perestrojka), iniciuar nga M. Gorbaçov 
dhe adaptuar në forma të ndryshme nga 
udhëheqësit e vendeve të tjera ish-socialiste 
- duke pranuar dështimin e socializmit, - 
kërkonte vetëm që tranzicioni politik të 
bëhej i qetë, gradual, pa viktima dhe, mbi të 
gjitha, që pushtetin të mos e merrnin klasat 
e përmbysura, apo të përndjekurit politikë. 
Sipas kësaj strategjie synohej që brenda 
dy a tre legjislaturave, pushteti politik të 
shndërrohej në pushtet ekonomik, pra që ish 
klasa e komunistëve të shndërrohej në klasë 
kapitaliste”2. Parë edhe nga ky aspekt politik 

2 Ja cila do të jetë demokracia”, Proces-Verbal i Byrosë Politike të KQ të PPSh, tetor 1989; Ballkan 12. 
02. 2006; Telegraf 04. 09. 2012. 
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e historik nuk ka kuptim të flitet për “stafetë 
tranzicionesh” të mbivendosur që kalojnë 
nga një ndryshim në tjetrin, pa fund.

Ndërkohë, akademiku Alfred Uçi 
ofron një kuptim edhe më të diskutueshëm 
për tranzicinin politik. Sipas tij,

gjithë historia e së kaluarës sonë ka qenë “një 
varg periudhash tranzicioni, nga Perëndimi 
në Lindje, pastaj nga Lindja në Perëndim, 
nga paganizmi në krishterim, nga bizanti tek 
perandoria Osmane, nga Turqia tek Pavarësia, 
më tej në mbretërinë zogiste, Italia fashiste...” 
(Uçi, 2013) 

Menjëherë pas këtij kuptimi, që njëson 
tranzicionin me lëvizjen, me historinë e 
zikzaket e saj, akademiku A. Uçi shpalos 
edhe një kuptim të dytë, tranzicionin “si 
shkëputje të pjesshme nga e kaluara dhe, 
si përfitim tiparesh e karakteristikash të së 
ardhmes. Falë një natyre të tillë, që realisht 
është karakteristike për çdo etapë historike 
të vendeve të ndryshme, tranzicioni, sipas 
autorit, qenka “i dyzuar, gjysmak, me 
zikzake, i pa përfunduar”. 

Kuptimin tjetër, të tretin për tranzicionin 
politik, kolegu dhe miku im akademik 
A. Uçi, e lidh me paplotësinë e anëve të 
rëndësishme të jetës së shoqërisë sonë, ku 
sipas tij spikat më kryesorja, se “Kombi 
vazhdon të jetë i ndarë në katër-pesë copa, 
edhe të pavarura, edhe të varura, të njohura 
e të panjohura ndërkombëtarisht”. Dhe në 
fund “argumenti” që tregon se tranzicioni 
vazhdon: ”Të ishte mbyllur tranzicioni, - 
sipas akademikut A.Uçi, - do të kishim qenë 
në Europën e Bashkuar...” (Po aty).

Pranimin në BE, si faktor që mbyll 
tranzicionin, e mbështesin më tepër disa 
nga ekonomistët tanë, por ka dhe të tjerë që 
e kundërshtojnë me arsyetimin, se së pari, 
kufiri i tranzicionit nuk varet vetëm nga 
faktorë ekonomikë dhe, së dyti, se pranimi 
ose jo në BE varet nga rregullat e vendimet 
institucionale të Brukselit, që merren në 
vartësi të kushteve që krijohen, përfshi dhe 

konsideratat gjeopolitike. Pra, nuk mund të 
ngrihet në rangun e një kriteri objektiv dhe 
të përgjithshëm (Shahollari, 2009: 493) 

Gjithsesi, çështja vazhdon të mbetet 
objekt debatesh të lira, pa ndonjë përfshirje 
serioze të mendimit shkencor institucional. 
Po i referohem edhe një fakti tjetër. Grid 
Roji, i përfshirë në debatin e hapur në 
rubrikën ”Rrethi i ferrit”, shkon edhe më 
tej kur e quan ideologjinë nacionaliste 
(të emërtuar kombëtarizmi), si “rrugën e 
vetme drejt kapërcimit të problemeve të 
tranzicionit, të cilat më shumë se kurrë 
kërcënojnë sot shqiptarët”. Në një rrugë të 
tillë “të vetme”, sipas këtij autori, qëndron 
bashkimi i trojeve shqiptare të ndara në 
pesë shtete dhe ndërtimi i një shteti-komb 
modern... Kjo qenka sot “jo vetëm nevojë 
imediate, por domosdoshmëri historike 
për shqiptarët” (Gazeta “Panorama”, 19 
7 2013). Dhe më tej nxirret përfundimi: 
“Kombëtarizmi (nacionalizmi), është 
ideologjia e duhur dhe e pashmangshme për 
shqiptarët në qoftë se kërkojmë një Shqipëri 
të zhvilluar”. Ndryshe, tranzicioni “mund 
të konsiderohet pa frikë si eksperiment i 
dështuar” (Po aty). 

Ndërkohë, kur gati 90 për qind e 
shqiptarëve shprehen për integrimin në BE 
dhe forcat politike konvergojnë në këtë pikë, 
të thuash se pa ideologjinë e nacionalizmit 
(kombëtarizimit), tranzicioni e aq më tepër 
vendosja dhe konsolidimi i demokracisë, 
qenkan të dështuara, është jo vetëm një 
absurditet, por dhe një antikombëtarizëm i 
kulluar. Në kushtet e një bote më të njësuar e 
më të ndërvarur si e sotmja, kombet moderne, 
si rregull, nuk mund të pajtohen me ideologji 
e veprimtari nacionaliste. Ky nuk është, 
as mbivlerësim i përvojës transnacionale, 
as heqje dorë nga ndjenja kombëtare dhe 
krenaria e përkatësisë, por kërkesë e kohës për 
harmonizim të këtyre përvojave. 

Megjithatë, pa dashur të polemizoj më 
tej rreth konceptimeve të tilla të tranzicionit 
politik, që në thelb mbështeten në gabimin 
logjik të “ndërrimit të temës”, do të desha të 
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ritheksoj se në përmbajtjen e procesit konkret 
të kalimit nga ekonomia e komanduar dhe 
diktatura e proletariatit drejt ekonomisë së 
tregut dhe demokracisë liberale, pra nga 
socializmi në kapitalizëm, nuk ka të bëjë me 
nacionalizmin. Kjo për arsyen e thjeshtë se 
tranzicioni ka të bëjë me disa tipare politike 
dhe detyra konkrete të ndërrimit të sistemeve 
dhe jo me konsiderata historike a gjeopolitike 
trojesh që mund ta zgjatin atë pafund. 

Gjithsesi, e rëndësishme është të 
nënvizohet, se procesi i zëvendësimit të 
socializmit nga kapitalizmi shoqërohet, 
si rregull, me dukuri që në logjikën e tyre 
specifike përfshijnë konflikte relativisht të 
ashpra, vështirësi ekonomike të mëdha, 
raporte kalimtare, mungesë kohezioni politik 
e social, gjendje krizash e pakënaqësish, 
papërcaktueshmëri karakteristike, apo dhe 
ndërrim të gjendjeve të paqëndrueshme në 
të qëndrueshme e anasjelltas, të para këto 
edhe si gjendje krize, por edhe si perspektivë 
stabiliteti dhe zhvillimi. Në një trend të tillë 
ideologjia kombëtariste (nacionaliste), do të 
ishte njëlloj si t’i “hedhësh benzinë zjarrit”, 
kur detyra është “shuarja” e tij.

Në këtë mënyrë, në vartësi të kuptimit 
dhe të qëndrimit ndaj tranzicionit politik, 
është edhe kuptimi i demokracisë si proces 
apo dhe përcaktimi i stadit në të cilin ajo 
gjendet konkretisht bashkë me sfidat që 
e presin atë në të ardhmen. Një qëndrim 
i tillë sheh “dritë në fund të tunelit”, 
vlerëson përparimin, aq sa është në rrugën 
e demokracisë dhe dekurajon të gjithë 
ata që vazhdojnë ta përdorin tranzicionin 
si “fajtor” të përhershëm që s’lejuaka 
politika më të mira, zbatimin e ligjeve, 
luftën kundër varfërisë e korrupsionit, 
institucione të pavarura, një qeverisje më 
rezultative, respektimin e lirive e të drejtave 
të njeriut, strategji të përbashkëta zhvillimi 
ekonomiko-shoqëror etj.

Gjithsesi, dukuritë negative apo defektet 
e demokracisë shqiptare, s’kanë pse të lidhen 
pafundësisht me tranzicionin politik. Aq 
më pak me “qenien e kombit të ndarë në 

katër-pesë copa”, pra me faktorë historikë 
e gjeopolitikë që, e përsëris, s’varen nga 
ne dhe që, natyrshëm, nuk mund as të 
pritej që zgjedhjet e 23 Qershorit 2013 të 
shënonin fundin e tranzicionit politik, siç po 
vazhdon të flitet rëndom në media. Dhe e 
anasjellëta: as dobësitë e qeverisjes, as zhytja 
në korrupsion, apo tensionet politike dhe, 
madje, as armiqësitë midis qeverisë dhe 
opozitës, që çuan deri në ngjarjet e 21 Janarit 
2011, nuk mund të trajtohen si pasoja fatale 
të një “tranzicioni fatkeq”. Ndryshe, do të 
na duhej të kërkonim nga tranzicioni politik 
shumë më tepër, kalimin nga një vend i 
pazhvilluar në një vend me ekonomi tregu të 
zhvilluar dhe me demokraci të konsoliduar, 
apo deri dhe kalimin nga një qeverisje e keqe 
dhe e korruptuar në një më të mirë që lufton 
realisht korrupsionin etj. 

Në të vërtetë “tranzicioni”, e përsëris, 
ka kuptim të spikatur politik dhe si objektiv 
atë të ndërrimit të regjimit apo të “formulës”, 
që i hap rrugën zhvillimit të një rendi tjetër 
ekonomiko-shoqëror, një modeli demokracie 
të përshtatur me historinë dhe realitetin 
ekonomik, social, politik e psikologjik të 
secilit vend, si dhe një spastrimi e ripërtëritjeje 
nga “pesha”diktatoriale dhe mishmashi 
moral i së shkuarës. Për këto arsye është 
logjike, që të dallohet tranzicioni politik nga 
periudha e zhvillimit dhe e konsolidimit të 
demokracisë. Edhe në përvojën tonë mund të 
vihet re mjaft qartë, se vendosja e kapitalizmit 
dhe e marrëdhënieve të ekonomisë së tregut 
të lirë, në thelb, janë të mjaftueshme për një 
demokraci fillestare, por të re, si dhe për 
një qasje më njerëzore ndaj reformave të 
domosdoshme për transformim cilësor dhe 
për të ecur përpara. 

Çështje të tilla, gjithsesi, meritojnë një 
analizë të posaçme teorike, sepse ndodh 
që të debatohet për gjëra të ndryshme, 
pra për identifikim të kalimit nga një vend 
socialist (komunist) në një vend kapitalist 
(e që përbën një përvojë të panjohur më 
parë), me etapa të caktuara të zhvillimit të 
demokracisë së një vendi kapitalist, ku nuk 
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lind nevoja për tranzicion politik dhe për 
ndërrim sistemi. Në përputhje me një vizion 
të tillë, që nuk mëton të jetë as shterues dhe 
as i padiskutueshëm, mund të kuptohet 
më lehtë dhe më mirë ecuria e mëtejshme 
e demokracisë pluraliste shqiptare: nëse do 
të jetë dhe në çfarë shkalle do të jetë ajo e 
mjaftueshme “për të siguruar mbështetjen 
vullnetare dhe përkrahjen legjitime të 
qytetarëve të saj” (Schmiten, 2007). 

Në vështrimin dialektik të demokracisë si 
proçes, mund të ketë kuptim edhe përdorimi 
i konceptit ”tranzicion demokratik”, për të 
dhënë idenë se demokracia, natyrshëm, 
ka e do të ketë shkallëzimet e veta dhe 
sfidat që duhet të përballojë duke kaluar 
nga “demokraci e brishtë e porsa formuar 
në demokraci vepruese dhe me ekonomi 
konkurruese” (Çoçoli, 2013). Ky do të ishte, 
në formë, afërsisht i njëjtë me konceptin 
“tranzicion ekonomik”, që përdoret nga 
ekonomistët, apo dhe me “tranzicionin” që 
përdoret në shkencat natyrore dhe teknike 
për të karakterizuar ndryshime gjendjesh që 
duan një periudhë të dhënë kohe. Veçse, në 
asnjë rast nuk ka kuptim që “konsolidimi i 
demokracisë”, të llogaritet si faktor apo dhe 
si tregues i kohëzgjatjes së tranzicionit politik 
post-komunist. Aq më pak mund të llogaritet 
si faktor i përfundimit të tranzicionit një 
gjendje subjektive e tillë si “mungesa e 
euforisë” te “dy drejtuesit e bashkimit të 
partive opozitare që fituan zgjedhjet më 23 
Qershor 2013” (Çoçoli, 2013). 

Me të drejtë kolegu A. Fuga (2012) e 
quan idenë e një tranzicioni linear “mekanike 
dhe të gabuar” sepse në realitet, siç dëshmohet 
edhe nga përvoja shqiptare, nuk ka ndonjë 
tranzicion njëlinear, që ecën dhe ecën përpara 
drejt një demokracie të konsoliduar, për të 
cilën deri më sot nuk ekziston ndonjë kriter 
unik përcaktimi. Tranzicioni politik dhe 
konsolidimi i demokracisë, sipas studiuesit 
të tranzicionit në Spanjë, Charles Pawell 
(2000), ”janë dukuri krejt të ndryshme 
dhe çdo ngatërrim i tyre do të sillte veçse 
konfuzion.” Duke kundërshtuar, me të drejtë 

“idenë e tranzicionit një linear”, përligjet 
argumenti se çështja e konsolidimit të 
demokracisë të shihet në një optikë tjetër për 
vendet që janë të detyruara të kalojnë përmes 
një tranzicioni politik, krahasuar me vendet e 
tjera kapitaliste, që trajtohen posaçërisht nga 
ajo që në Perëndim njihet si “tranzitologji”. 

Tek e fundit, si minimum, kërkohet 
që vendosja e marrëdhënieve të ekonomisë 
së tregut dhe kalimi nga socializmi në 
kapitalizëm të mos trajtohen si pranim 
i menjëhershëm i fitores automatike të 
parimeve të demokracisë në të gjitha fushat 
e jetës politiko-shoqërore dhe ekonomike, 
por për të zbatuar parimin e Nënë Terezës: 
“Bëj atë që ke para syve të tu”. Në këtë 
vështrim, përsëri, është logjike që të dallohet 
tranzicioni politik nga periudha e zhvillimit 
dhe e konsolidimit të demokracisë, që 
është më e gjatë dhe me të tjera parametra. 
Studiuesi i tranzicionit të Polonisë dhe 
vendeve të tjera të Europës qendrore, polaku 
Piotr S. Wndycz (2009), e ndan aspektin 
politik nga aspektet e tjera, kur nënvizon: 
“Në politikë qëllimi ishte ndërtimi i një 
demokracie parlamentare, që të përfshinte 
krijimin e një strukture institucionale e ta 
mbushte atë me një sjellje të prirur ndaj 
pjesëmarrjes dhe arritjes së konsensusit.” 
Më tej, sipas tij, vjen vazhdimi, ecja dorë për 
dore e demokracisë me ekonominë e tregut.

Edhe më qartë janë shprehur për fundin 
apo kryerjen e tranzicionit dy autorë, Linz 
dhe Stepan. Në studimin e tyre “Problems 
of Demokratic Transition on consolidation 
Southen Europe, South Amerika and Post-
comunist Europe (Linz & Stephan, 1996), 
ata kanë argumentuar se, 

tranzicioni politik mund të quhet i kryer kur 
plotësohen tri kushte: një qeveri e emëruar 
mbi bazën e zgjedhjeve demokratike; sistemi 
që kjo qeveri të ketë “de facto” autoritetin 
e duhur për të gjeneruar ligje dhe politika 
të reja; dhe që tre pushtetet - ekzekutivi, 
legjislativi dhe gjyqësori - të mos e ndajnë 
pushtetin e tyre me organizma të tjera. 
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Në përputhje me një vizion të tillë, 
mund të kuptohet më mirë edhe ecuria 
me zikzake dhe pjekuria e demokracisë 
pluraliste shqiptare. Tek e fundit, në rastin e 
vendeve të Europës Juglindore, ku përfshihet 
dhe ai i Shqipërisë provohet, se vendosja 
e marrëdhënieve të ekonomisë së tregut 
nuk çon automatikisht edhe në fitoren e 
parimeve të demokracisë në të gjitha fushat 
e jetës politiko-shoqërore dhe ekonomike. E 
megjithatë demokracia mund të bashkëjetojë 
normalisht vetëm me kapitalizmin normal, 
me ligje e rregulla loje që respektohen. Por 
nuk mund “të ndjehet mirë” me forma 
të deformuara të kapitalizmit si rasti i 
piramidave mashtruese në Shqipëri, që në 
vitet 1996-1997 vunë gjithçka në pikëpyetje 
dhe e çuan vendin në pragun e një lufte 
civile. Megjithatë, edhe në këtë rast, nuk 
humbi gjithçka pa kthim, sepse vendosja e 
kapitalizmit, e marrëdhënieve të tregut të 
lirë, pra ndërrimi i sistemit kishte përfunduar 
pa kthim prapa dhe se ishte arritur edhe një 
nivel demokracie që, me gjithë papjekurinë 
e saj, gjithsesi veproj në momentin dhe 
drejtimin e duhur.

Një përvojë e tillë jetësore, që sjell një 
“ndërgjegje konkrete”, mbase dhe unikale 
për vendet paskomuniste, dëshmon se 
dallimi i formës reale të demokracisë - në 
një stad të dhënë - nga modeli i saj me 
standarde të gjithë-pranuara, ka vlerë 
të spikatur për teorinë dhe praktikën e 
demokracisë, sidomos për të rrokur një 
lloj ligjësie, apo ngjashmërie në ecurinë e 
tranzicionit në të gjitha vendet ish-socialiste. 
Tek e fundit, edhe pse sistemi politik, e 
sidomos mënyrat e të bërit të gjërave, jo 
vetëm në rastin e Shqipërisë, janë ende larg 
së qeni “europiane”, pra larg standardeve të 
njohura demokratike perëndimore, mund 
të pohojmë pa mëdyshje, se demokracia 
sot është një vlerë e pranuar nga shqiptarët 
dhe një realitet që pret të zhvillohet mbi 
bazën e vet, tashmë të krijuar. Ky është, në 
thelb, kuptimi që unë kam për kohëzgjatjen 
e tranzicionit politik. E theksoj, politik. 

Pa menduar për ndonjë identifikim me 
mendësi të njëjta a shumë të përafërta në 
funksionimin e brendshëm të demokracisë. 

Në këtë vështrim, fakti që shumë nga 
forcat politike të Shqipërisë, fushatën e 
zgjedhjeve të 23 Qershorit 2013, e zhvilluan 
sërish duke pasur si objektiv arritjen e fundit 
të “tranzicionit të stërzgjatur”, mund të 
konsiderohet thjesht si diletantizëm politik. 
Po ashtu, më duket i papërligjur edhe 
qëndrimi i ndonjë studiuesi, që shkruante 
- menjëherë pas këtyre zgjedhjeve - se 
tani mund të konsiderohet i përfunduar 
tranzicioni shqiptar dhe se mund t’i thuhet 
atij “mirupafshim”. Sipas kësaj logjike, 
çështja e mbylljes së tranzicionit do të 
vihej në vartësi të rezultatit të zgjedhjeve, 
sikur të mos bëhet fjalë për procese e 
ligjësi objektive, por për politika të ditës 
e politikanë kalimtarë që kanë nevojë të 
venë tranzicionin në rolin e kundërshtarit, 
të armikut të demokracisë. Në të vërtetë, 
edhe në përvojën tonë është provuar tashmë, 
se nëse për vendosjen e demokracisë dhe 
ecurinë e tranzicionit politik, mund edhe të 
abstragohet nga niveli i zhvillimit ekonomik, 
kur është fjala për fazën e konsolidimit të 
demokracisë një faktor i tillë, kurrsesi nuk 
mund të lihet mënjanë duke menduar, me 
naivitet, se atë e zgjidh automatikisht “dora 
e pa dukshme e tregut”(!).

Ndërkaq, Shqipëria, me gjithë 
problemet e vështirësitë e njohura, realisht, 
ka kohë që ka hyrë në fazën e konsolidimit 
të arritjeve demokratike dhe të marrjes së 
statusit të vendit kandidat për anëtarësim 
në BE. Vota e elektoratit shqiptar më 
23 Qershor, ishte një mesazh i qartë 
edhe për këtë çështje, i vlerësuar brenda 
dhe jashtë Shqipërisë. Pas kësaj pritet që 
politika të zgjohet nga “gjumi i i zgjatur në 
tranzicionin-tunel”, dhe t’u japë prioritetin 
që meritojnë tre faktorëve bazë: së pari, 
zhvillimit ekonomik dhe luftës kundër 
korrupsionit; së dyti, shtrirjes, dhe sidomos 
konsolidimit të institucioneve të pavarura 
dhe, së treti, kulturës politike demokratike, 
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arritjes së një konsensusi kombëtar për 
zhvillimin e demokracisë shqiptare. 

Në përfundim, do të ritheksoja se çështja 
e kohëzgjatjes së tranzicionit në Shqipëri, 
mund dhe duhet të quhet e mbyllur, kurse 

ajo e konsolidimit të demokracisë, mbetet e 
hapur (edhe për debate e përpunim teorik 
të mëtejshëm). Ajo ka të bëjë jo thjesht “me 
forcat tona”, siç thuhej dikur, por edhe me 
proçeset integruese rajonale dhe globale.

Çoçoli, Fatos. 2013. “Fundi i tranzicionit shqiptar?”, 
Panorama, 27 qershor.

Fuga, Artan. 2012. “Tranzicioni si mbivendosje...”, 
Standard, 12 janar.

Instituti i Ekonomisë (ASh). 2002. Tiparet e 
tranzicionit dhe strategjia e zhvillimit ekonomik, 
Tiranë: Instituti i Ekonomisë.

Kadare, Ismail. 2013. “Krimet e përbindshme të 
komunizmit”, Telegraf, 18 shkurt.

Kajsiu, B. 2006. “Integrimi në BE, si një pengesë 
për demokracinë”. “Polis”, N. 2.

Linz, H., and Stepan A. 1996. Problems of 
Demokratic Transition on consolidation Southen 
Europe, South Amerika and Post-comunist 
Europe, Baltimore and London.

Luarasi, A. 2002. Kushtetuta e re e Shqipërisë, sfida 
e së ardhmes, TiranëL Luarasi.

Pawell, Ch. 2001. Spanja dhe demokracia. Tiranë: 
ILK.

Pëllumbi, Servet. 2008. Demokracia dhe zëri i 

moralit, Tiranë: Dudaj.
Piotr S.Wndycz. 2009. Çmimi ilirisë, Tiranë: 

Botimet Morava.
Philippe C. Schmitter and Alex M. Trechse I. 2007. 

E ardhmja e demokracisë në Evropë. Tiranë: 
Politika.

“Proces-Verbal i Byrosë Politike të KQ të PPSh, 
tetor 1989”, Ballkan 12. 02. 2006; Telegraf, 
4. 09. 2012.

Ramoneda, J. 2005. Fundi i pasionit politik. Tiranë: 
Shtëpia e librit dhe komunikimit. 

Rroji, G. 2013. “Debati mbi kombëtarizimin”, 
Panorama, 19 korrik.

Shahollari, Luan. 2009. Dritë në fundin e tunelit. 
Tiranë: Emal.

Uçi, Alfred. 2013. “23 qershori, një nyje e 
rëndësishme e historisë sonë”, Telegraf, 2 
korrik.

Verner, V. 1999. Demokracia dhe ekonomia e tregut, 
Tiranë: Soros. 

REFERENCAT

Political transition and democracy. The case of Albania
In this article is argued that the Albanian political transition ended with the adoption of 

the new Constitution, in 1998 and from that time, Albania has passed in a new stage, that 
of the consolidation of democracy and the market economy. But, in political and academic 
circles, still continues to dominate thesis on “transition as a tunnel with no light at the end 
of it”. This is reflected in “commitment to end the transition” by the political forces in every 
election campaign, including the last one, of 23 June 2013. The author controversies especially 
with some academic thesis according to which the political transition has not been completed, 
because there are “several overlapping transitions” and that “the idea of a linear transition 
is very mechanical and wrong” (A. Fuga); or that all the past history of Albania has been “a 
number of transition periods” (A. UCI). According to the author, the transition is first political 
and its objective is to change the system, and opening the road to different socio-economic 
transformations in different fields. Therefore, he suggests, it is logical to differentiate the 
political transition period of development and the consolidation of democracy, which are 
quite different, as argued from social researcher referred to the experiences of other countries.

Keywords: political transition, political system, consolidation of democracy, Albanian experience.
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SHPËRNDARJA E INVESTIMEVE NË 

INFRASTRUKTURËN RRUGORE NË SHQIPËRI: 

A LUAJNË ROL LIDHJET POLITIKE?

Përmbledhje

Ky studim fokusohet në ndikimin e lidhjeve politike në shpërndarjen e investimeve në 
sektorin e infrastrukturës rrugore në njësitë vendore në Shqipëri gjatë periudhës 2002 – 
2008. Rezultatet tregojnë se koalicioni politik të cilit njësia vendore i përket ka një ndikim 
të fortë në përfitimin e investimeve. Gjatë kohës që qeveria qendrore drejtohej nga të 
majtët, probabiliteti për njësitë vendore të majta për të përfituar investime, krahasuar 
me njësitë vendore të djathta, ka qenë më i lartë. E kundërta ndodhi gjatë periudhës kur 
qeveria qendrore drejtohej nga të djathtët. Hendeku midis njësive vendore të majta dhe të 
djathta në përfitimin e investimeve në infrastrukturën rrugore ka ardhur duke u rritur pas 
vitit 2005. Rezultatet e këtij studimi sugjerojnë se shpërndarja e investimeve në sektorin e 
infrastrukturës rrugore përdoret për qëllime politike: për të shpërblyer elektoratin besnik dhe 
për të ndëshkuar atë jobesnik. Ky studim sugjeron nisjen e një debati publik mbi mënyrat 
e eliminimit të ndikimeve politike në shpërndarjen e investimeve publike dhe realizimit të 
një shpërndarje të drejtë të investimeve publike në njësitë vendore në Shqipëri.
Fjalë kyçe: investimet publike, infrastruktura rrugore, lidhjet politike qeveri qendrore-vendore
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Ndikimet politike në shpërndarjen 
e investimeve publike janë evidentuar 
në shumë vende, si Meksikë, Afrikë, dhe 

vendet ish-komuniste (shih për shembull, 
Diaz-Cayeros, Magaloni & Weingast, 
2003; Keefer, 2007; Knoesen, 2009). 
Përmes ndikimeve politike në shpërndarjen 
e investimeve publike, qeveritë mbajnë 
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nën kontroll njësitë vendore dhe rrisin 
mundësinë për tu rizgjedhur. Kjo realizohet 
në disa mënyra. Një mënyrë është 
shpërndarja e investimeve publike në njësitë 
vendore të cilat ndajnë të njëjtin orientim 
politik me qeverinë qendrore. Për shembull, 
një qeveri qendrore e majtë mbështet me 
investime njësitë vendore të majta. Kjo 
është një formë kontrate e pashkruar midis 
qeverisë qendrore dhe njësive vendore. 
Duke mbështetur njësitë vendore të majta, 
qeveria qendrore e majtë siguron votat 
dhe qëndrimin në pushtet. Një tjetër 
mënyrë është shpërndarja e investimeve 
publike në njësitë vendore të lëkundura 
ose njësitë vendore të cilat dallohen për 
paqëndrueshmëri politike. Përmes kësaj 
strategjie, qeveria qendrore siguron votat 
e elektoratit të lëkundur pasi preferencat e 
elektoratit të palëkundur, qoftë ai i majtë apo 
i djathtë, dihen. Për qeverinë qendrore, kjo 
strategji sjell përfitime të konsiderueshme 
pasi zgjeron bazën elektorale. E përbashkëta 
e të dyja strategjive është se njësitë vendore 
opozitare ndëshkohen duke përfituar pak 
ose aspak investime krahasuar me njësitë 
vendore të cilat ndajnë të njëjtin orientim 
politik me qeverinë qendrore ose njësitë 
vendore të lëkundura.

Analizimi i ndikimeve politike 
në shpërndarjen e invest imeve në 
infrastrukturën rrugore në Shqipëri ka një 
rëndësi të veçantë për të paktën tre arsye. 
Së pari, përmirësimi i infrastrukturës 
rrugore përbën një nga prioritetet e 
qeverisë shqiptare (Këshilli i Ministrave, 
2009). Nëse qeveria shqiptare e konsideron 
përmirësimin e infrastrukturës rrugore si 
një nga prioritetet e zhvillimit të vendit, 
një pyetje që lind është se çfarë forme 
zhvillimi mbështet ajo. A mbështet qeveria 
një zhvillim të infrastrukturës rrugore 
që bazohet në interesat partiake apo në 
interesat publike? Së dyti, sistemi qeverisës 
shqiptar është i karakterizuar nga një sërë 
problemesh, si mungesa e transparencës dhe 
korrupsioni (Transparency International 

Albania, 2011). Disa prej këtyre problemeve 
janë trashëguar nga e kaluara dhe kanë 
evoluar gjatë periudhës së tranzicionit. 
Një pyetje që lind është nëse shpërndarja 
e investimeve vazhdon të mbështetet në 
logjikën centralizuese – njësoj si në të 
kaluarën komuniste – apo mbështetet në 
praktikat e reja decentralizuese që theksojnë 
rëndësinë e autonomisë vendore dhe 
transparencës në vendimmarrje. Së treti, 
ndikimi i lidhjeve politike në shpërndarjen 
e investimeve është ngritur si shqetësim nga 
përfaqësuesit e njësive vendore në median 
e shkruar dhe atë vizive, si dhe nga aktorët 
ndërkombëtarë (OSBE, 2010). Megjithatë, 
deri më sot nuk ka evidencë statistikore e 
cila të nxjerrë në pah nëse lidhjet politike 
influencojnë shpërndarjen e investimeve. 
Kjo çështje do të shqyrtohet në këtë studim.

Ky studim do të fokusohet në 
shpërndarjen e investimeve në infra-
strukturën rrugore në njësitë vendore 
gjatë periudhës 2002 – 2008. Përveç 
rolit të lidhjeve politike në shpërndarjen e 
investimeve, analiza do të fokusohet edhe 
në rolin e varfërisë, numrit të popullsisë, 
dhe tipit të njësisë vendore (bashki kundrejt 
komunë). Këta faktorë do të përfshihen 
në analizë për të kontrolluar efektin e 
tyre në shpërndarjen e investimeve dhe 
rrjedhimisht për të nxjerrë konkluzione 
të sakta. Ky studim do të kontribuojë 
në një njohje më të mirë të procesit të 
vendimmarrjes në Shqipëri. Mbështetur në 
rezultatet e studimit, një sërë masash mund 
të merren për të realizuar një shpërndarje sa 
më të drejtë dhe të merituar të investimeve 
në njësitë vendore në Shqipëri.

Shpërndarja e investimeve publike në 
Shqipëri

Shpërndarja e investimeve publike 
rregullohet në bazë të ligjit të buxhetit 
të shtetit dhe udhëzimeve të Ministrisë 
se Financave. Në fillimet e viteve 2000, 
investimet publike kanë qenë pjesë e 
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transfertave ndërqeveritare të kushtëzuara 
(Banka Botërore, 2004). Në vitin 2006, 
granti i kushtëzuar për investime u 
riorganizua në grantin konkurrues, gjë e 
cila vazhdoi deri në vitin 2009. Në vitin 
2010, granti konkurrues u riorganizua në 
Fondin e Zhvillimit Rajonal. Ky seksion do 
të fokusohet në mënyrën sesi e ka rregulluar 
ligji shqiptar shpërndarjen e investimeve 
publike në fillim si transferta të kushtëzuara 
dhe më tej si grante konkurruese, kriteret dhe 
procedurat e përdorura për shpërndarjen e 
investimeve, si dhe vlerësimet që i janë bërë 
proçesit të shpërndarjes së investimeve.

Transfertat ndërqeveritare të kushtëzuara. 
Sipas ligjit 8652 për Organizimin dhe 
Funksionimin e Qeverisjes Vendore (2000), 
transfertat e kushtëzuara mund të përdoren 
për arritjen e objektivave kombëtare dhe 
përmbushjen e kompetencave të deleguara 
nga qeveria qendrore në njësitë vendore 
(neni 73). Gjatë periudhës 2002 – 2006, 
shpërndarja e investimeve bëhej si më 
poshtë: Në buxhetin vjetor të shtetit 
caktoheshin shpenzimet për secilën ministri 
sipas funksioneve që ato do të kryenin dhe 
zërave përkatës. Secila ministri merrte 
buxhetin e saj nga Ministria e Financave 
dhe shpërndante transfertat e kushtëzuara 
me qëllim përmbushjen e kompetencave të 
deleguara në njësitë vendore. Shpërndarja 
e transfertës së kushtëzuar për realizimin 
e investimeve publike ishte një vendim 
që merrej nga ministria përgjegjëse dhe 
njësitë vendore nuk kishin asnjë rol në 
vendimmarrje. Sherefedin Shehu (2006) 
hedh dritë mbi shpërndarjen e investimeve: 

Formalisht, njësitë vendore dorëzojnë 
kërkesat e tyre për investime në ministritë 
e linjës përkatëse, dhe janë ministritë 
ato që vendosin se cilat projekte do të 
financohen. Procesi është larg nga të qenit 
transparent sepse ai nuk ndjek asnjë rregull 
apo kriter të përcaktuar në bazë të së cilit 
do të realizohet shpërndarja e investimeve. 
Eksperienca tregon se shpërndarja e 

fondeve të investimit mbështetet në 
gjykimin personal të zyrtarëve të qeverisë 
qendrore apo të influencës së drejtuesve 
të bashkive, anëtarëve të Parlamentit, dhe 
drejtuesve të komunitetit. (f. 17)

Në analizën e realizuar nga Banka 
Botërore (2004) ku krahasohet mekanizmi 
i granteve të kushtëzuara gjatë periudhës 
1990 – 2001 me mekanizmin e granteve 
të kushtëzuara në fil l imet e viteve 
2000, thuhet se “mekanizmi i ‘granteve 
të kushtëzuara’ i ruan ende tiparet e 
trashëguara nga ekonomia e vjetër e 
çentralizuar e pa transparencë, duke qenë i 
paparashikueshëm dhe i mbështetur vetëm 
tek bisedimet (burokratike dhe politike) 
midis autoriteteve vendore dhe ministrive 
të linjës” (f. 97). Sipas raportit të Bankës 
Botërore (2004), logjika e shpërndarjes së 
grantit të kushtëzuar është kjo: “Fondet 
për shpenzimet operative dhe mirëmbajtjen 
destinohen sipas përvojës në të shkuarën 
për të mirëmbajtur institucionet ekzistuese, 
ndërsa ato pak fonde të destinuara për 
investime vijnë kryesisht si pasojë e 
influencave politike” (p. 109). Megjithatë, 
nuk është realizuar asnjë studim empirik për 
të parë nëse këto raportime apo opinione 
qëndrojnë realisht. 

Grantet konkurruese. Në ligjin e 
buxhetit të shtetit nr. 9464 të vitit 2006 
përcaktohet se shpërndarja e investimeve 
do të bëhet përmes granteve konkurruese. 
Në ligjin e buxhetit të shtetit të vitit 2006 
përcaktohet edhe procedura e shpërndarjes 
së granteve konkurruese. Sipas procedurës, 
Ministri i Brendshëm duhet të thërrasë 
komitetin e përbërë nga përfaqësues të 
ministrive të linjës, Ministria e Brendshme, 
Ministria e Financave, si dhe shoqata 
të njësive të qeverisjes vendore dhe të 
caktojnë procedurat e vendimmarrjes dhe 
vlerësimit të aplikimeve (Udhëzimi 2). 
Njësitë vendore aplikojnë në Ministritë 
përkatëse dhe aplikimet e tyre shqyrtohen 
nga një sekretariat teknik i cili është ngritur 
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në çdo ministri. Fondi Shqiptar i Zhvillimit 
(FSHZH) shërben si sekretariati teknik i 
Ministrisë së Brendshme për investimet në 
infrastrukturën rrugore (Ligji i Buxhetit të 
Shtetit, 2007). Pasi janë bërë vlerësimet, 
lista e fituesve dërgohet në Komitetin e 
Ndarjes së Granteve. Më tej, komiteti 
informon Ministrinë e Financave për 
fondet e akorduara për njësitë e qeverisjes 
vendore (Ligji i Buxhetit të Shtetit, 2006, 
Udhëzimi 2).

Në aneksin 4 të ligjit 9464 të buxhetit 
te shtetit (2006) të titulluar Fondet për 
Grantet Konkurruese dhe Shpërndarja e 
Tyre përcaktohen shtatë kriteret në bazë 
të së cilave duhet të realizohej shpërndarja 
e fondeve për investime gjatë periudhës 
2006 – 2009. Shembuj të kritereve 
janë: ndikimi i investimit në zhvillimin 
ekonomik dhe social, ndikimi i investimit 
në reduktimin e varfërisë, pjesëmarrja e 
komunitetit në vendimmarje, dhe cilësia 
teknike e projekteve. Pjesa më e madhe 
e këtyre kritereve janë të përgjithshme 
dhe nuk është e qartë sesi janë aplikuar 
ato. Në ligjin e buxhetit të shtetit të vitit 
2006 specifikohet se “Ministritë përkatëse, 
Ministria e Brendshme, Ministria e 
Financave dhe shoqatat përfaqësuese 
të njësive të qeverisjes vendore do të 
përcaktojnë indikatorët e kritereve 
konkurruese dhe marrin vendimin e 
akordimit të fondeve bazuar në këto 
kritere” (Aneks 4: 1). Teorikisht, kriteret 
e përcaktuara në ligjin e buxhetit të shtetit 
janë të dëshirueshme por në praktikë nuk 
është e qartë sesi janë operacionalizuar 
ato, si janë matur, dhe çfarë peshe i është 
dhënë secilit kriter gjatë shpërndarjes se 
investimeve. 

Operacionalizimi i kritereve. Për 
shembull, si përkufizohet shkalla e ndikimit 
të investimit në zhvillimin ekonomik? 
A përkufizohet ajo si rritje e PBB-së? 
Rritje e konsumit? Po shkalla e ndikimit 
të investimit në zhvillimin social? A 
përkufizohet si ulje e papunësisë apo ulje e 

numrit të krimeve në komunitet? 
Majta e kritereve. Për shembull, 

kur thuhet se një nga kriteret është 
niveli i pjesëmarrjes së komunitetit në 
vendimmarrje, si është matur ky kriter? A 
është llogaritur numri i banorëve që kanë 
marrë pjesë në takimet e njësisë vendore? Në 
literaturën shqiptare mbi njësitë vendore në 
Shqipëri (si dhe nga vëzhgimet në terren), 
një praktikë e tillë është raportuar vetëm në 
pak njësi vendore. Ajo nuk është aq masive 
dhe sistematike sa të lejojë diferencimin 
mes njësive vendore. Apo ky kriter është 
përkufizuar si gatishmëria e banorëve për 
të kontribuar financiarisht në investimin 
e propozuar? Gatishmëria e banorëve për 
të kontribuar financiarisht mund të mos 
ketë asnjë lidhje me pjesëmarrjen e tyre në 
vendimmarrje. Banorët kanë kontribuar 
pasi atyre u është kërkuar të mbulojnë një 
pjesë të shpenzimeve, në rast të kundërt 
investimi nuk do të realizohej. 

Pesha që i është dhënë secilit kriter në 
shpërndarjen e investimeve. A janë cilësitë 
teknike të projekteve të propozuara nga 
njësitë vendore më të rëndësishme se 
shkalla e ndikimit të tyre në rritjen e 
aksesit në shërbimet bazë? Për shembull, 
një njësi vendore rurale në një zonë 
malore ka aplikuar për një projekt për 
ndërtimin e një shkolle fillore pasi shkolla 
ekzistuese, e cila është ndërtuar rreth 
viteve 1970, është dëmtuar. Ky projekt 
do të ketë një ndikim të drejtpërdrejtë në 
arsimimin e fëmijëve pasi në të kundërt 
ata do të mbeten analfabetë. Cilësia e 
projektit të propozuar është e dobët pasi 
stafi i komunës nuk është i kualifikuar. 
Ndërkohë, një njësi vendore urbane 
aplikon për ndërtimin e një shkolle fillore. 
Cilësia e projektit është superiore. Projekti 
do të ketë një ndikim të drejtpërdrejtë tek 
fëmijët e zonës. Në të kundërt, ata do të 
mbeten në shkollën ekzistuese ku numri 
i nxënësve për mësues është shumë i 
lartë. Cila njësi vendore do ta përfitojë 
projektin? Kjo nuk është e qartë.
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Në ligjin e buxhetit të shtetit të vitit 2006 
thuhet se akordimi i granteve konkurruese 
bëhet sipas një sistemi konkurrues e 
transparent. Megjithatë, mënyra sesi 
aplikohen kriteret në shpërndarjen e 
fondeve është e paqartë. Disa nga kriteret 
janë të lehta për tu matur. Për shembull, 
kriteri i cili përcakton se projektet janë 
në vazhdim të vitit paraardhës. Përsa i 
përket kritereve të tjera, operacionalizimi 
dhe matja e tyre kërkon një metodologji 
të qartë, një planifikim shumë të mire të 
punës që fillon me llogaritjen e efektit të 
investimit përpara se investimi të realizohet, 
dhe koordinim mes të dyja niveleve të 
qeverisjes – qendrore dhe lokale.

Kritikat ndaj shpërndarjes së grantit 
konkurrues nuk kanë munguar. Raporti 
i kryetarit të prezencës së OSBE-së në 
Shqipëri mbajtur përpara Këshillit të 
Përhershëm të OSBE-së më 9 Shtator 
(2010) thekson se “Shpërndarja e fondeve 
për autoritetet vendore është, gjithashtu, 
shpesh, më pak objektivë, domethënë që 
bashkitë e drejtuara nga opozita janë më 
pak të favorizuara, sidomos për sa ka të bëjë 
me të ashtuquajturat grante konkurruese, 
të cilat akordohen në konkurrencë krahas 
granteve standarde” (p. 6).

Studimi i Co-PLAN mbi Transfertat 
Ndërqeveritare në Shqipëri (2011) është 
një nga përpjekjet e pakta që janë bërë për 
të evidentuar statistikisht marrëdhënien 
midis lidhjeve politike dhe granteve 
konkurruese, si dhe midis lidhjeve politike 
dhe transfertave të pakushtëzuara. Studimi 
tregon se marrëdhënia statistikore midis 
granteve konkurruese dhe lidhjeve politike 
(2006 – 2009) është më e fortë sesa ajo 
midis granteve të pakushtëzuara dhe 
lidhjeve politike (2000 – 2009). Megjithatë, 
testet statistikore të realizuara thjesht 
provojnë nëse ekziston një korrelacion mes 
lidhjeve politike dhe investimeve. Ato nuk 
kontrollojnë për efektin që mund të kenë 
variabla të tjerë, si varfëria. Në të njëjtën 
kohë, studimi i Co-PLAN është fokusuar 

vetëm në periudhën 2006 – 2009, kohë kur 
qeveria qendrore drejtohej nga të djathtët. 
Në këtë mënyrë, qeveria e djathtë nuk 
mund të krahasohet me atë të majtë përsa i 
përket shpërndarjes së investimeve publike. 

Në analizën që do të prezantohet në 
këtë studim, për të shpjeguar shpërndarjen 
e investimeve është marrë në konsideratë 
efekti i popullsisë, varfërisë, tipit të njësisë 
vendore (bashki kundrejt komunë), dhe 
investimeve të realizuara në vitin paraardhës. 
Variablat e përfshirë në model masin 
pjesërisht efektin e tre kritereve: ndikimin 
e investimit në zhvillimin ekonomik e 
social, ndikimin e investimit në reduktimin 
e varfërisë, si dhe ekzistencën e projekteve 
për të cilat njësia vendore ka detyrime 
kontraktore. 

Metodologjia

Ky studim mbështetet në analizimin 
e të dhënave dytësore të grumbulluara 
nga Ministria e Financave, INSTAT, dhe 
Universiteti i Kolumbias (Center for 
International Earth Science Information 
Network, CIESIN). Nga Ministria e 
Financave u grumbulluan të dhëna rreth 
investimeve në infrastrukturën rrugore të 
financuara nga qeveria qëndrore në njësitë 
vendore gjatë periudhës 2002 – 2008. 
Të dhënat rreth popullsisë dhe tipit të 
njësisë vendore (bashki kundrejt komunë) 
u siguruan nga INSTAT (2001). Të 
dhënat mbi varfërinë u siguruan nga Betti 
(2003). Varfëria i referohet proporcionit 
të popullsisë që jeton nën nivelin e 
varfërisë. Vlera e proporcionit varion 
nga 0 në 0.73. Metodologjia e matjes 
së indeksit të varfërisë është përshkruar 
në Betti (2003) dhe Betti & Ballini 
(2008). Në thelb, studiuesit kombinojnë 
informacion nga Matja e Standartit 
të Jetesës (2002) dhe Regjistrimi i 
Popullsisë (2001) dhe krijojnë një profil 
varfërie për secilën njësi vendore. 

Për të adresuar pyetjet kërkimore, u 



   18 Shpërndarja e investimeve në infrastrukturën rrugore në Shqipëri

realizuan një sërë analizash statistikore. 
Statistikat përshkruese hodhën dritë në 
karakteristikat kryesore të variabileve 
të përfshirë në model, si për shembull, 
përqindja e njësive vendore të majta 
dhe të djathta të cilat kanë përfituar 
investime në infrastrukturën rrugore. Për 
të evidentuar nëse ekziston një marrëdhënie 
statistikore domethënëse midis përfitimit të 
investimeve dhe koalicionit politik të cilit 
njësitë vendore i përkasin (i majtë kundrejt 
i djathtë), u realizuan testet chi-square. Për 
të shqyrtuar ndryshimin e investimeve 
në kohë u realizua analiza panel. Kjo 
analizë lejon adresimin e pyetjes së 
mëposhtme: Si ndikon koalicioni politik 
në ndryshimin e investimeve në kohë? 
Një nga avantazhet e analizës panel është 
se ajo lejon të kontrollohet efekti që kanë 
faktorë të jashtëm, faktorë të cilët nuk janë 
përfshirë në analizë, në shpërndarjen e 
investimeve (Bartel, 2008). Përveç numrit 
të popullsisë, proporcionit të popullsisë që 
jeton nën nivelin e varfërisë, dhe tipit të 
njësisë vendore, mund të ketë edhe faktorë 
të tjerë të cilët ndikojnë mundësitë që kanë 
njësitë vendore për të përfituar investime. 
Për shembull, ka patur ndryshime në 
legjislacionin shqiptar që kanë ndikuar 
shpërndarjen e investimeve apo në një vit 
të dhënë buxheti i shtetit për investime 
ka qenë shumë i vogël. Analiza panel i 
merr në konsideratë këto lloj efektesh – 
efekte të cilat ndikojnë të gjitha njësitë 
vendore. Përveç kësaj, përmes analizës 
panel mund të vlerësohet ndikimi që kanë 
në investimet e realizuara në një vit të 
dhënë investimet në vitin paraardhës. Kjo 
është shumë e rëndësishme pasi shpesh 
investimet publike nuk realizohen brenda 
një viti të dhënë por realizohen me lote. 
Pra, nëse një njësi vendore ka përfituar 
investime në vitin 2005, atëherë ka shumë 
gjasa që ajo të ketë përfituar investime edhe 
në vitin 2004. 

Një sërë testesh statistikore u realizuan 
për të vlerësuar nivelin e besueshmërisë 

së modeleve statistikore. Analizimi i të 
dhënave u realizua në programin STATA.

Rezultatet

Koalicioni politik dhe shpërndarja e 
investimeve. Për të gjitha vitet që u morën 
në analizim (2002 – 2008) u pa se ekziston 
një marrëdhënie statistikore domethënëse 
midis koalicionit politik të cilit njësia 
vendore i përket dhe shpërndarjes së 
invest imeve.  Në kohë,  dre j t imi  i 
marrëdhënies statistikore midis koalicionit 
politik dhe shpërndarjes së investimeve 
ndryshon. Duke ju referuar drejtimit të 
marrëdhënies statistikore, shpërndarjen e 
investimeve mund ta ndajmë në dy faza: 
2002 – 2005 & 2006 – 2008. Gjatë fazës 
së parë (2002 – 2005), përqindja e njësive 
vendore të majta të cilat kanë përfituar 
investime është më e lartë se përqindja e 
njësive vendore të djathta. Gjatë fazës së 
dytë (2006 – 2008), përqindja e njësive 
vendore të djathta të cilat kanë përfituar 
investime është më e lartë se përqindja 
e njësive vendore të majta. Rezultatet e 
analizës janë paraqitur në Figurën 1.

Në Figurën 1 duket qartë se gjatë 
kohës që qeveria qendrore drejtohej nga të 
majtët (2002 – 2005), përqindja e njësive 
vendore të majta të cilat kanë përfituar 
investime është më e lartë se përqindja e 
njësive vendore të djathta. Për shembull, 

Figura nr. 1



   19Studime Sociale  Vol. 7  No. 2

në vitin 2002, afërsisht 36% e njësive 
vendore të majta kanë përfituar investime 
dhe 17.6% e njësive vendore të djathta 
kanë përfituar investime, χ2 (1, 369) = 
11.41, p = .001. E njëjta tendencë vihet 
re edhe në vitet 2003, 2004, dhe 2005. 
Në vitin 2006, drejtimi i marrëdhënies 
midis koalicionit politik dhe shpërndarjes 
së investimeve ndryshon në avantazh të 
njësive vendore që i përkasin koalicionit të 
djathtë. Gjatë kohës që qeveria qëndrore 
drejtohej nga të djathtët (2006 – 2008), 
përqindja e njësive vendore të djathta të 
cilat kanë përfituar investime ka qenë më 
e lartë se përqindja e njësive vendore të 
majta. Për shembull, në vitin 2006, 71.2% 
e njësive vendore të djathta kanë përfituar 
investime dhe 25.7% e njësive vendore të 
majta kanë përfituar investime, χ2 (1, 363) 
= 73.48, p < .0001. E njëjta tendencë 
vihet re edhe gjatë viteve 2007 dhe 2008. 

Një tjetër konkluzion që mund të 
nxirret duke ju referuar Figurës 1 është se viti 
2006 është viti i kthesës në marrëdhënien 
mes koalicionit politik dhe shpërndarjes 
së investimeve. Viti 2006 është gjithashtu 
viti ku diferencimi midis njësive vendore 
të majta dhe të djathta në përfitimin e 
investimeve është shumë i madh.

Një sërë testesh stat ist ikore u 
realizuan për të matur efektin e lidhjeve 
politike në shpërndarjen e investimeve 
duke marrë në konsideratë edhe efektet 
e popullsisë, varfërisë, dhe tipit të njësisë 
vendore (bashki kundrejt komunë). Më 
poshtë do të paraqiten vetëm disa nga 
rezultatet. (Informacion më i detajuar 
rreth testeve statistikore mund të vihet 
në dispozicion për të interesuarit.) Në 
vitin 2002, probabiliteti për një bashki të 
majtë me një vlerë mesatare të popullsisë 
dhe një vlerë mesatare të proporcionit të 
popullsisë që jetonte nën nivelin e varfërisë 
të përfitonte investime ishte 0.66. Kurse 
probabiliteti për një bashki të djathtë që 
ndante të njëjtat karakteristika me bashkinë 
e majtë, me përjashtim të koalicionit politik 

që ajo mbështeste, ishte 0.44. Në vitin 2006, 
probabiliti për një bashki të majtë me një vlerë 
mesatare të popullsisë dhe një vlerë mesatare 
të proporcionit të popullsisë që jetonte nën 
nivelin e varfërisë të përfitonte investime 
ishte 0.37. Probabiliteti për një bashki të 
djathtë që ndante të njëjtat karakteristika 
me bashkinë e majtë, me përjashtim të 
koalicionit politik të cilin ajo mbështeste, 
ishte 0.86. Këto të dhëna evidentojnë edhe 
një herë se koalicioni politik të cilit njësia 
vendore i përket luan një rol të rëndësishëm 
në përfitimin e investimeve. 

Besnikëria ndaj koalicionit politik dhe 
shpërndarja e investimeve. Shpërndarja 
e investimeve është analizuar edhe 
sipas një këndvështrimi tjetër. Ky është 
këndvështrimi sipas të cilit shpërndarja 
e investimeve bëhet jo vetëm në bazë të 
koalicionit politik të cilit njësia vendore 
i përket, por edhe në bazë të masës që 
njësia vendore është besnike ose jo ndaj 
koalicionit politik. Një njësi vendore 
besnike apo e palëkundur është ajo që 
gjithmonë mbështet një koalicion politik 
(të majtë ose të djathtë). Ndërsa një njësi 
vendore jobesnike apo e lëkundur do të 
ndryshojë preferencat e saj për koalicionin 
politik. Nëse krahasojmë njësitë vendore 
të lëkundura me ato të palëkundura, a 
ka ndryshime mes tyre përsa i përket 
shpërndarjes së investimeve? Rezultatet e 
analizës janë paraqitur në Figurën 2.

Figura nr. 2
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Figura 2 paraqet ndryshimin midis të 
tre tipeve të njësive vendore. Në periudhën 
2004 – 2005, vëmë re se diferenca në 
përqindjen e njësive vendore të lëkundura 
dhe të palëkundura të majta që kanë 
përfituar investime është minimale. Pas 
vitit 2005, hendeku midis njësive vendore 
rritet në mënyrë të konsiderueshme. Për 
shembull, në vitin 2006, probabiliteti 
për një njësi vendore të palëkundur të 
djathtë të përfitonte investime ishte 
0.72, probabiliteti për një njësi vendore 
të palëkundur të majtë ishte 0.15, dhe 
probabiliteti për një njësi vendore të 
lëkundur ishte 0.34. Pas vitit 2007, 
hendeku vjen duke u zvogëluar. Grafiku 
demonstron se niveli i besnikërisë ndaj 
koalicionit politik ndikon shpërndarjen e 
investimeve.

Koalicioni politik dhe ndryshimet e 
investimeve në kohë. Rezultatet e analizës 
panel tregojnë se njësitë vendore të cilat 
kanë qenë pjesë e koalicionit të djathtë 
gjatë gjithë periudhës së marrë në studim 
(2002 – 2008), kanë përfituar një vlerë 
mesatare investimesh më të lartë krahasuar 
me njësitë vendore të cilat kanë qenë pjesë 
e koalicionit të majtë. Njësitë vendore 
me proporcion të lartë të popullsisë që 
jeton nën nivelin e varfërisë kanë përfituar 
më pak investime. Njësitë vendore me 
popullsinë më të lartë kanë përfituar më 
tepër investime. Krahasuar me komunat, 
bashkitë kanë përfituar më tepër investime. 
Ashtu siç u parashikua, vlera e investimit 
në një vit të dhënë ndikohet nga vlera e 
investimit në vitin paraardhës. Nëse vlera e 
investimit në një vit të dhënë është e lartë, 
atëherë ajo ka qenë e lartë edhe në vitin 
paraardhës. (Tabela e rezultateve mund të 
vihet në dispozicion për të interesuarit.) 

Konkluzione

Ky studim analizoi ndikimet politike 
në shpërndarjen e investimeve publike në 
njësitë vendore në Shqipëri në sektorin 

e infrastrukturës rrugore. Rezultatet 
tregojnë se edhe pasi merren në konsideratë 
efektet e numrit të popullsisë, proporcionit 
të popullsisë që jeton nën nivelin e 
varfërisë, dhe tipit të njësisë vendore 
(bashki kundrejt komunë), koalicioni 
politik të cilit njësia vendore i përket 
ka një ndikim të fortë në përfitimin e 
investimeve në infrastrukturën rrugore. 
Gjatë kohës që qeveria qendrore drejtohej 
nga të majtët, probabiliteti për njësitë 
vendore të majta për të përfituar investime, 
krahasuar me njësitë vendore të djathta, ka 
qenë më i lartë. E kundërta ndodhi gjatë 
periudhës kur qeveria qendrore drejtohej 
nga të djathtët. Rezultatet sugjerojnë se 
njësitë vendore të cilat kanë qenë pjesë e 
koalicionit të djathtë gjatë gjithë periudhës 
së marrë në studim (2002 – 2008), kanë 
përfituar një vlerë mesatare investimesh 
më të lartë krahasuar me njësitë vendore të 
cilat kanë qenë pjesë e koalicionit të majtë. 
Hendeku midis njësive vendore të majta 
dhe të djathta në përfitimin e investimeve 
në infrastrukturën rrugore ka ardhur duke 
u rritur pas vitit 2005. 

Rezultatet e këtij  studimi janë 
shqetësuese. Ato sugjerojnë se argumenti i 
ngritur nga drejtuesit e njësive vendore dhe 
aktorë të tjerë i cili thekson se shpërndarja e 
investimeve bëhet sipas interesave politike 
është i drejtë. Të paktën në sektorin e 
infrastrukturës rrugore shpërndarja e 
investimeve përdoret për qëllime politike: 
për të shpërblyer elektoratin besnik dhe 
për të ndëshkuar atë jobesnik. Rezultatet 
e këtij studimi janë shqetësuese edhe për 
arsye të tjera. Shpërndarja e investimeve 
në infrastrukturën rrugore ka thelluar 
hendekun mes njësive vendore të pasura 
dhe të varfra, si dhe midis bashkive dhe 
komunave. Edhe pse tek tuk vihen re 
tendenca për ti zvogëluar këto diferencime, 
tendenca e përgjithshme gjatë periudhës së 
marrë në studim është se njësitë vendore të 
pasura dhe bashkitë kanë pasur probabilitet 
më të lartë për të përfituar investime.
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Efektet negative të ndikimeve politike 
në shpërndarjen e investimeve janë 
të panumërta. Ato krijojnë polarizim 
mes njësive vendore dhe dobësim të 
vazhdueshëm të demokracisë lokale. 
Format e përfshirjes lokale që janë 
përcaktuar në Ligjin 8652 Për Organizimin 
dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore 
(2000), siç janë takimet e hapura dhe 
seancat e këshillimit me bashkësinë, të cilat 
pritet të nxisin pjesëmarrjen e banorëve në 
vendimmarrje, nuk mund të funksionojnë 
nëse drejtuesit e njësive vendore dhe banorët 
besojnë se shpërndarja e investimeve nuk 
varet aspak nga përpjekjet e tyre por nga 

interesat politike të qeverisë qendrore. Në 
këtë kontekst, drejtuesit e njësive vendore 
shpenzojnë më shumë kohë duke lidhur 
aleanca për të përfituar investime apo 
duke mbështetur qeverinë gjatë zgjedhjeve 
qendrore sesa duke u përpjekur të forcojnë 
kapacitetet lokale dhe të çojnë përpara 
procesin e decentralizimit. 

Ky studim sugjeron nisjen e një 
debati publik mbi mënyrat e eleminimit 
të ndikimeve politike në shpërndarjen e 
investimeve publike dhe realizimit të një 
shpërndarje të drejtë dhe të merituar të 
investimeve publike në njësitë vendore 
në Shqipëri. 
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The Distribution of Road Investments in Albania: Do Political Affiliations Matter?
This study examines the impact of political affiliations on the distribution of road 

investments in the local governments of Albania during the period 2002 – 2008. Results 
indicated that political affiliations have a strong effect on the distribution of road investments. 
The probability for left-wing local governments, compared to right-wing local governments, 
to receive road investments was higher when the central government was led by the left-wing 
coalition. The opposite occurred when the central government was led by the right-wing 
coalition. The gulf between left wing and right-wing local governments regarding the benefit 
of road investments has increased after 2005. These results suggest that the distribution of 
road investments serves political interests: to reward loyalists and punish opponents. These 
findings call for a public debate on ways of eliminating political influences on the distribution 
of public investments and achieving a fair distribution of public investments in the local 
governments of Albania.
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Pëmbledhje

Ndikimet sociale dhe kulturore i formësojnë përgjigjet ndaj shëndetit mendor. Për të 
kuptuar dhe përforcuar rëndësinë e çasjes sociologjike ndaj shëndetit mendor; ne analizuam 
përgjigjet e shoqërisë (kontekstin socio-kulturor) ndaj shëndetit mendor në dy shtetet me 
rrjedhë të ndryshme të transicionit. Analiza jonë është bazuar në kornizën socio-kulturore të 
hulumtimeve të botuara në zhurnale, të prezantuara në konferenca shkencore, raportimeve 
të trupave zyrtare (të nivelit lokal dhe ndërkombëtarë) dhe shoqërisë civile. Ne kemi gjetur 
disa punime në këtë temë. Shqipëria dhe Kosova janë duke i ndërtuar shërbimet e shëndetit 
mendor në komunitet në një periudhë të ndryshimeve dramatike politike, ekonomike dhe 
sociale. Rrjedhat e tyre zhvillimore kanë dallime. Ato tani janë në një fazë të konsolidimit 
dhe përmirësimit konstant përkundër shumë vështirësive/dobësive. Kemi hasur një mungesë 
të kornizës socio-kulturore në fazat e dizajnimit, planifikimit dhe implementimit të këtyre 
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Sociologjia dhe shëndeti mendor

Sociologjia është shkencë e sjelljes 
njerëzore sociale (Kessler, 2009). Padyshim 
si e tillë ajo bie në ndërveprim me psikiatrinë, 
por janë duke u ballafaqua me disa vështirësi 
fundamentale për shkak të divergjencës së 
perspektivave teorike dhe të agjendave 
hulumtuese (Scheid & Brown, 2010). 

Sipas Kessler (2009), sociologjia në 
fokusin e saj ka tre aspekte kryesore që 
kanë të bëjnë me shëndetin mendor: 1) 
konstrukti social i definicionit të sëmundjes 
mendore; 2) përcaktuesit struktural të 
sëmundjes mendore dhe 3) pasojat sociale 
dhe përgjigjet ndaj sëmundjes mendore.

Lidhur me fokusin e parë, tradicionalisht 
sociologët i qasen sëmundjeve/shëndetit 
mendor përmes kontekstit social më tepër 
se sa atij individual dhe poashtu kanë 
qëndrim kritik ose kundërshtues ndaj çasjes 
biomjekësore (Scheid & Brown, 2010). 
Horwitz dhe autorë tjerë (cituar te Scheid, 
T. L. & Brown, T. N., 2010.f.4) japin një 
vështrim të detajizuar se si rrethanat sociale 
e prekin shkallën e shëndetit mendor dhe e 
formësojnë përgjigjen ndaj problemeve të 
shëndetit mendor. 

Sipas (Kessler, 2009; Scheid & Brown, 
2010) lidhur me fokusin e dytë gjenden 
shumë studime që merren me përcaktuesit 
social dhe kulturor të sëmundjeve mendore 
si psh. stresi dhe ndodhitë jetësore 
stresuese, faktorët e vulnerabilitetit (të 
hyrat, banimi, punësimi, familja, burimet 
e afërta-komuniteti, përkrahja sociale, 
integrimi social etj) si dhe dallimet grupore 
(klasa sociale, raca-etniciteti, kultura, 

gjinia, mosha etj.). Në fokusin e tretë 
janë hulumtuar sidomos me një interes 
të veçantë përcaktuesit social të kërkim-
ndihmës, qëndrimet ndaj sëmundjes 
mendore si dhe organizimi i shërbimeve të 
shëndetit mendor (Kessler, 2009; Scheid 
& Brown, 2010). 

Korniza sociokulturore e vlerësimit të 
shërbimeve të shëndetit mendor

Sociologët së bashku me psikologët i 
kanë organizuar karakteristikat psikologjike, 
kulturore, sociale dhe mjekësore në korniza 
teorike përmbledhëse të personave që 
kërkojnë ndihmë dhe të arsyeve pse e bëjnë 
këtë (Scheid & Brown, 2010). Kjo është 
bërë me qëllim të studimeve empirike por 
edhe të dizajnimit të intervenimeve. Nga 
disa modele të njohura na u duk më e 
përshtatshme të bazohemi në analizën tonë 
në kornizën sociokulturore të zhvilluar nga 
Alegria et al. për të gjetur pabarazitë në 
marrjen e shërbimeve. Kjo kornizë vë në 
dukje se proceset kulturore nuk ju referohen 
vetëm racës/etnicitetit por edhe rrethanave 
dhe përvojave të statusit social, ekonomik 
dhe politik të grupit në strukturën sociale 
(Alegría, et al., 2009). Sipas kësaj kornize 
pabarazia mund të krijohet në tre nivele: 
1. të shoqërisë (politikat dhe rregullativat 
shtetërore ekonomike), 2. të organizatës që 
jep shërbime (ngarkesa e shërbyesve, dizajni 
shërbimeve, klima organizative etj.) dhe 3. 
ofruesi/klinicisti (qëndrimet e ofruesve ndaj 
pacientit, burimet dhe trajnimet e ofruesve 
etj). Kjo kornizë u zgjerua duke shtuar edhe 
ndikimin e sistemit komunitar në qasjen 

shërbimeve. Temat e shkallës së integrimit social, pabarazisë, varfërisë, lidhjeve sociale, 
përkrahjes sociale, raportet parësore grupore, gjuha, religjioziteti dhe etniciteti/ minoriteti 
zënë një hapësirë shumë të vogël në këta studime/analiza. Ky vështrim reflekton gjendjen 
aktuale të literaturës në përgjigjet socio-kulturore ndaj shëndetit mendor. Vetëm prekja e 
sipërfaqshme e elementeve socio-kulturore në çështjet e shëndetit mendor nuk garanton 
shfrytëzim të përshtatshëm të këtyre shërbimeve.
Fjalë kyçe: Korniza sociokulturore,shëndeti mendor, Shqipëri, Kosovë
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në shërbime në aspektin sociokulturor si: 
4. kontekstin mjedisor (forcat ekonomike 
dhe sociale- psh izolimi social, varfëria, 
rregullativat sociale etj) , 5. funksionimin 
e sistemit komunitar (përfshi familjen, 
miqtë dhe pozicionin – rrjeti social, 
kohezioni social, qëndrimet komunitare 
ndaj shërbimeve, përvojat e mëhershme etj 
) si dhe 6. faktorët tek pacienti (psh gjinia, 
besimet, njohja e nevojave, edukimi etj.) 
(Alegría, et al., 2009). 

Qëllimi dhe objektivat

Ky punim ka për qëllim njohjen dhe 
përshkrimin e përgjigjeve të shoqërisë në 
Shqipëri dhe në Kosovë ndaj shëndetit 
mendor. Objektivi kryesor është promovimi 
i qasjes socio-kulturore në fushën e shëndetit 
mendor me çka lehtësohet procesi i kërkim-
ndihmës, shtohet shfrytëzimi i këtyre 
shërbimeve, pasurohet cilësia e shërbimeve 
të ofruara, shtohet efektiviteti i trajtimit 
të individëve në nevojë dhe ndihmohet 
vendosja e standardeve të bazuara në 
evidencat shkencore si dhe përvojën klinike.

Metoda

Ky punimë është një analizë e bazuar 
në kornizën socio-kulturore e përgjigjeve 
të shoqërisë në Shqipëri dhe në Kosovë 
ndaj shëndetit mendor. Objekt i analizës 
janë (sipas kësaj renditjeje hierarkike): 
punimet shkencore të botuara në revista 
ndërkombëtare, raportet e grupeve të 
ekspertëve / autoriteteve të organizmave 
të ndryshme të publikuara, punimet e 
prezantuara në konferencat shkencore 
kombëtare dhe ndërkombëtare, opinionet 
e ekspertëve dhe materialet tjera në media. 
Në bazë të klasifikimeve të pranuara 
botërisht këto evidenca janë të rendit të 
tretë dhe të katërt të evidencave të bazuara 
shkencore (Geddes & Harrison, 1997). 
Këto materiale studimi janë siguruar 
nga kërkimi në internet në databazat e 

njohura si PubMed, ScienceDirect dhe 
GoogleScholar. Në këtë kërkim si fjalë 
çelës kanë shërbyer fjalët si: mental health 
Albania, mental health Kosovo, shëndeti 
mendor Shqipëri, shëndeti mendor Kosovë, 
sëmundjet mendore, shërbimet psikiatrike, 
social Albania, social Kosovo sociological 
Albania, sociological Kosovo. Punimet 
e prezantuara në konferencën e Lidhja e 
Psikiatrisë Shqiptare me temë “Psikiatria 
dhe shoqëria” të mbajtur me 26-28 prill 
2008 në Prishtinë dhe në konferencën 
kombëtare të shëndetit mendor në kujdesin 
parësor të mbajtur me 7-8 tetor 2009 
në Tiranë i kemi në formën elektronike. 
Poashtu nga referencat e materialeve të 
gjetura kemi vazhduar kërkimin dhe kemi 
gjetur edhe materiale të tjera, të cilat u 
përfshinë pastaj në analizë. Nga këto 
burime në bazë të kritereve tona ne kemi 
identifikuar 62 materiale. Prej tyre 42 
ishin për sistemin e shëndetit mendor në 
Shqipëri, 26 ishin për Kosovën dhe vetëm 
njëri kishte studiuar elementet edhe në 
Shqipëri edhe në Kosovë. Nga materialet 
për Shqipërinë në 37 raste punimet e 
analizuara ishin komplet dhe vetëm në 
5 raste vetëm si abstrakte. Në rastin e 
Kosovës 19 materiale ishin komplet kurse 
7 materiale ishin si abstrakte. Në bazë të 
tipit të materialit të analizuar; në materialet 
për Shqipërinë kemi patur – një dokument, 
20 prezantime nga konferencat, 11 punime 
të botuara, 9 raporte dhe 1 studim; në 
materialet për Kosovën kemi patur – një 
dokument, 7 prezantime nga konferencat, 
13 punime të botuara dhe 5 raporte.

Rezultatet

Përshkrimi i materialeve të analizuara
Po ti shohim materialet si sasi të 

bazuara në temat që kanë shqyrtuar sipas 
kornizës socio-kulturore të përshkruar më 
lartë gjejmë se në rastin e materialeve për 
Shqipërinë: në 24 raste janë fokusuar te 
faktorët e organizatës që jep shërbime, 
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në 17 raste te faktorët në funksionimin e 
sistemit komunitar, në 16 raste te faktorët 
që kanë të bëjnë me shtetin dhe shoqërinë, 
në 12 raste te faktorët që kanë të bëjnë 
me ofruesit e shërbimeve / klinicistët, 
në 8 raste te faktorët tek pacienti dhe në 
5 raste te faktorët që kanë të bëjnë me 
kontekstin mjedisor. Në rastin e materialeve 
për Kosovën: në 14 raste janë fokusuar te 
faktorët e organizatës që jep shërbime, në 11 
raste te faktorët në funksionimin e sistemit 
komunitar, në 7 raste te faktorët që kanë të 
bëjnë me shtetin dhe shoqërinë, në 5 raste 
te faktorët që kanë të bëjnë me ofruesit e 
shërbimeve / klinicistët, në 5 raste te faktorët 
tek pacienti dhe në 6 raste te faktorët që 
kanë të bëjnë me kontekstin mjedisor.

Përgjigjet e shoqërisë Shqiptare ndaj 
çështjeve të shëndetit mendor

Faktorët që lidhen me politikat dhe 
rregullativat shtetërore/shoqërore ekonomike

Shqipëria nga një vend komunist tipik 
kalon nëpër një periudhë të stërzgjatur 
të tranzicionit me shumë ndryshime 
dramatike politike, ekonomike dhe sociale. 
Kujdesi për shëndetin mendor në Shqipëri 
tradicionalisht ka qenë i orientuar në 
spitale të mëdha (WHO, 2003). Në vitin 
1996 është miratuar Ligji për Shëndetin 
Mendor, por implementimi i tij ka qenë 
i vogël për shkak të infrastrukturës së 
pamjaftueshme shëndetësore, sociale dhe 
ligjore (WHO, 2006). Dokumenti i 1999 
mbi reformën e sektorit shëndetësorë e 
injoronte sëmundjen mendore dhe nuk 
njihte rëndësinë e përkrahjes sociale në 
shëndetin dhe mirëqenien e popullatës. 
(HRCUC, 2000). Në përgjithësi ekzodusi 
i kosovarëve në kohën e luftës në përgjithësi 
bën që shteti dhe shoqëria të bëhen më të 
hapur për nevojën e reformimit të shëndetit 
mendor (Suli & Çomo, 2002). Në vitin 
2000 s’kishte strukturë organizative as 
plan (HRCUC, 2000); ishte OBSH që 
nxiti disa zhvillime në implementimin e 
një politike të shëndetit mendor me anë 

të asistencës teknike por edhe burime 
financiare që arritën nga disa agjensione 
(WHO, 2003). Ndaj, një Komitet Drejtues 
për Shëndet Mendor u formua, sikurse 
edhe Qendra Shqiptare për Zhvillimin e 
SHM (WHO, 2003). Si rezultat i këtyre 
përpjekjeve proçesi i reformës kaloi nga 
faza e emergjencës në fazën e zhvillimit ku 
hapen disa qendra të SHM në rrethe dhe 
Tiranë si dhe qendra ditore të përkujdesjes. 
Shërbimet nisën nga fondet e bamirësisë 
ose nga OBSH në shkallë të vogla dhe 
adoptoheshin gradualisht nga qeveria 
poashtu nis edhe transferimi i disa pacientëve 
nga spitalet në shtëpitë rezidenciale. Por 
sërish implementimi ngel sfidë për shkak 
financimit, lidershipit të politikëbërësve dhe 
profesionistëve psikiatrik (Muijen, 2008) 
përkundër disa rezultate pozitive klinike 
dhe sociale (Muijen, 2008). 3 per qind e 
tërë buxhetit për shëndet të vendit shkon 
për shëndet mendor, ndër më të ultit në 
42 vendet e regjionit european të OBSH 
(WHO, 2008) por 97 per qind të orientuara 
kah spitalet psikiatrike (WHO, 2006). Të 
gjitha sëmundjet e rënda mendore dhe disa 
më të buta janë të mbuluara nga skemat e 
sigurimeve shëndetësore (WHO, 2006). 
Ka një punë promovuese në edukimin 
publik dhe vetëdijesim edhe nga agjenci 
qeveritare, lista e barërave esencial është 
reviduar në 2004 dhe përmirësuar, por nuk 
rimbursohenbarërat e përshkruar nga mjekët 
e familjes ose shërbimet ambulatore, rreth 
1 per qind e popullatës pranonin përfitime 
nga mirëqenia sociale për shkak të paaftësisë 
nga sëmundja mendore (WHO, 2006) 
Nga ana tjetër evidentohen dobësi tjera në 
sistemin në zhvillim e sipër: monitorim jo 
sistematik në nivel kombëtar, të drejtat e 
njeriut të të sëmurëve mendorë vazhdojnë 
të dhunohen, nuk ka ende në Shqipëri rrjet 
shërbimesh tërësore sociale. (MSH, 2006) 
Në Gjykatën Europiane në një rast vendoset 
se autoritetet publike kanë obligim dhe 
përgjegjësi shëndetin e personave të sëmurë 
mendor nën përkujdesje ose të ndaluar. 



   27Studime Sociale  Vol. 7  No. 2

(ECHR, 2007) Në vitin 2007 vjen një 
urdhër i MSH për Rregullimin e ShShM si 
dhe definohet gjeografikisht mbulimi dhe 
ndarja e shtretërve hospitalor. Por jo të gjitha 
këta zhvillime arrinin të implementohen 
(WHO, 2008), Sistemi aktual i financimit 
mbështetej në pasrimbursimin e të gjitha 
shpenzimeve të deklaruara. Ngarkesa socio-
ekonomike nga problemet e shëndetit mendor 
mbetet për tu matur (MH, April, 2009) 
Përkundër rritjes ekonomike, Shqipëria 
mbetet vendi më i varfër i Europës dhe kjo 
sjell edhe përjashtimin social si fenomen 
i lidhur me varfërinë, qeverisjen e dobët, 
decentralizimin e ngadalshëm, politikat e 
pamjaftueshme sociale si dhe implementimin 
joadekuat të ligjeve (ISB, 2008).Ndër 
grupet më të goditura janë personat me 
paaftësi mendore (ISB, 2008). Megjithë 
rezultatet e arritura, sistemi i përkujdesit 
social, nuk ka arritur të jetë përfshirës për 
personat me aftësi të kufizuara, të cilët në 
Shqipëri vazhdojnë të jetojnë në kushte të 
një varfërie ekstreme, pa arritur të plotësojnë 
nevojat më jetike e pa arritur të marrin as 
edhe shërbimet më bazike (Caritas, 2011). 
Që shërbimi komunitar te jete i efektshem 
eshte i domosdoshem angazhimi politik 
dhe administrativ. Investime duhen bere 
ne ndërtesa, staf, trainim dhe planifikim te 
institucioneve mbeshtete (Suli, 2009) Rritja e 
niveleve te buxhetit (Harapi & Demi, 2009). 
Përkundër të gjithave një progres mund të 
raportohet; Ligji për Shëndet Mendor është 
adoptuar më 2012 por imponohet nevoja e 
një strategjie dhe plani të veprimit për dhjetë 
vitet e ardhshme për shkak se strategjitë 
dhe planet e veprimit janë vjetëruar, si dhe 
formimi i më shumë shërbimeve të bazuara 
në komunitet (EC, 2012).

Faktorët që lidhen me organizatën që jep 
shërbime

Studimi i këtyre faktorëve ka qenë 
fokus i shpeshtë i këtyre materialeve. 
Në vitin 2000 konstatohej se shërbimet 
ekzistuese ishin dobët të organizuara, të 

bazuara në spitale por të varfëra në fondet 
dhe në shërbimet që ofronin, nuk kishte 
shërbime fare në komunitet, mungonte 
koncepti i promovimit/preventivës, kishte 
dhunim të drejtave njerëzore të pacientëve 
sidomos të sëmurëve mendor të burgosur, 
mungesë e shprehur e psikiatërve(HRCUC, 
2000). Në vitin 2001 konstatohej një 
gjendje e keqe e shërbimeve: sidomos 
mungesë barërash (WHO, 2003) Njihej si 
pikë e dobët në dokumentet zyrtare në vitin 
2006 -identifikim i individëve, shëndeti 
mendor i të cilëve mund të jetë në rrezik për 
një ose disa arsye, si p.sh. stres në familje, 
varfëri, vështirësi fizike, kushte të vështira 
pune, etj. (MSH, 2006) Monitorimi i 
shërbimeve ishte jo sistematik në nivel 
kombëtar dhe kishte vetëm iniciativa lokale 
monitoruese dhe grumbullimi i të dhënave 
ishte neglizhentë (MSH, 2006) . Edhe pse 
nisi ngritja e shërbimeve në komunitet 
koordinimi i shërbimeve spitalore me to 
ishte i dobët (WHO, 2006).Fllojnë disa 
kampanja avokuese dhe pilot projekte 
për të prodhuar të hyra ose aktivitete 
sociale si elemente për një inkluzion 
social. Shfrytëzuesit e shërbimeve nuk 
janë përfshirë në trupat implementuese 
të shërbimeve dhe nga 2005 nisin disa 
aktivitete për të mbrojtur të drejtat e njeriut: 
inspektimi i rregulltë, ngritja e vetëdijesimit 
në media (WHO, 2008). Një temë 
konstante ishte trajtimi i të burgosurve me 
probleme të shëndetit mendor (Myslimaj & 
Meksi, 2008) Konstatohet nevoja e forcimit 
të shfrytëzuesve të shërbimeve (Muijen, 
2008). Dhjete vjete pas aprovimit te ligjit 
numri i rezidenteve ne spitalet psikiatrike 
gati nuk ka rene fare dhe vazhdon te jete 
nje strukture komunitare e paafte (Suli, 
2009) Një studim ngre nevjën e shërbimeve 
psikologjike për personat e sëmurë me 
HIV-pozitiv (Morrison, et al., 2011). 
Shihen pozitive: vendimi për tu ngritur 
institucioni mjekësor special për të sëmurët 
mendor që bëjnë vepra , shtimi i çasjes për 
të gjithë minoritetet dhe grupet sociale 
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njohuritë dhe burimet e nevojshme, si edhe 
rrezikon izolimin në shtëpi të tyre (MSH, 
2006). Nevoja e forcimit të familjeve 
konstatohet edhe më tej (Muijen, 2008) 
.Një problematikë tjetër del se migrimet 
në drejtim urban i përballin njerëzit me 
përjashtimin social (MH, April, 2009). 
Kurse një studim tjetër vë theksin në 
edukimin e prindërve për psikopatologjinë 
e fëmijëve si kusht për shtimin e kërkim-
ndihmës (Alikaj, et al., 2011).

Faktorët që lidhen me funksionimin e 
sistemit komunitar

Këta faktorë janë ndër më të analizuarit 
në materialet që kemi gjetur. Që në raportin 
konsultativ të 2000 kemi konstatime se 
ka dyshime në shoqëri dhe mungesë të 
kuptimit për sëmundjet mendore, refuzim 
dhe stigmatizim. Një element interesant i 
konstatuar në vetëm një rast ishte mbyllja 
për shkak të gjakmarrjes dhe sfida për 
konstatimin e nevojave për shërbime për 
këta persona. Një raport konstatonte edhe 
numrin e paktë të pacientëve në shërbimet 
psikiatrike në vitin 2000 që lidhej me 
aftësinë për përkujdesje nga familja ose 
fshehjen e tyre për shkak turpit dhe këta 
shiheshin si pjesë të kulturës që duhej 
adresuar. (HRCUC, 2000) Nivel i lartë i 
stigmës konstatohet edhe më tej (WHO, 
2003). Në 2005 ende ska asociacion të 
klientëve por ka asociacione të familjarëve 
dhe OJQ të cilët ndërmarrin ca aktivitete 
por nuk marrin përkrahje ekonomike nga 
qeveria, në nivel qendror janë përfshirë 
në formulimin ose implementimin e 
politikave për shëndet mendor por në nivel 
lokal shumë pakë. (WHO, 2006) Thoma 
(2008) thekson se mbulimi mediatik i 
pacientëve psikiatrik, çështjeve dhe ngjarjeve 
psikiatrike luan rol ne formimin e qendrimit 
publik dhe rrjedhimisht në politikat 
publike në fushën e shëndetit mendor. Një 
studim tjetër arrinë në përfundimin se: në 
artikujt që lidhen me shëndetin mendor, 
mbizotëron përdorimi i toneve negative 

vulnerabile dhe shtimi i shërbimeve në 
komunitet ndaj atyre spitalore (EC, 2012). 

Faktorët që lidhen me raportin mes 
ofruesit/klinicistit

Ndër faktorët që lidhen me raportin 
mes ofruesit/klinicistit të shqyrtuar në 
materiale gjejmë se në vitin 2000 dija 
profesionale e ofruesve të shërbimeve është 
e pakët për shëndetin mendor por edhe 
konstatohen abuzime të parimeve etike 
mjekësore nga vetë mjekët të përshkruar 
nga një pashpresë e stafit (HRCUC, 
2000) . Poashtu konstatohet se deri më 
2003 s’kishte punëtor social në këta 
shërbime (WHO, 2003) kurse në 2004 
numri i psikologëve , punëtorëve social 
dhe trapistëve okupacional në shërbime 
ishte shumë i vogël. (WHO, 2006). 
Mungesë dijesh profesionale vazhdon të 
konstatohet (WHO, 2003) kështuqë edhe 
shumë vite pas një studim gjen se ofruesit 
e shërbimeve kanë nivel të ultë leximi 
për shëndet mendor (Morrison, et al., 
2011) Përmirësimi i aftësive të mjekësve 
të familjes në njohjen e psikopatologjisë 
konsiderohet një nevojë (Alikaj, et al., 
2011) dhe në këtë vazhdë gjejmë se 
trajnimi i mjekëve të përgjithshëm dhe 
profesionistëve vazhdon dhe poashtu ka 
mungesë të mjekësve që specializohen në 
shëndetin mendor dhe këta shihen si nevoja 
urgjente (EC, 2012). Së fundmi një studim 
gjen se kemi pakënaqësi të profesionistëve 
të shëndetit mendor me pagat, sigurinë 
në punë, mundësitë e ngritjes profesionale 
(Xhakollari, 2013)

Faktorët që lidhen me kontekstin mjedisor
Ndër faktorët që lidhen me raportin 

me kontekstin mjedisor të shqyrtuar 
në materiale gjejmë se varfëria rurale 
është e lartë-24 per qind në vitin 2005 
(MH, April, 2009). Në një studim tjetër 
theksohet se përfshirja e familjes shqiptare 
në përkujdesjen ndaj të sëmurëve mendorë 
e mbingarkon familjen e cila nuk posedon 
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ndaj personave me sëmundje mendore 
duke i përshkruar ata si të dhunshëm, 
të paaftë, të pashpresë për ndihmë dhe 
shërim, jo tërheqës duke përdorur edhe 
terma të fortë stigmatizues, si mostër 
(Fanaj & Berzani, 2008). Stigmatizim 
dhe diskriminim konstatohet edhe nga 
studimi tjetër i cili kërkon përfshirjen 
dhe edukimin e komunitetit (Harapi & 
Demi, 2009).Një studim tjetër shumë 
me vlerë gjen se kemi- një nënvlerësim 
domethënës të përhapjes së problemeve të 
shëndetit mendor, polarizime në shprehjen 
e stereotipeve dhe një prirje në favor të 
kufizimeve rreth personave me probleme 
të shëndetit mendor dhe në të njëjtën kohë 
duken më mospranues ndaj shërbimeve 
të shëndetit mendor në lagjen e tyre të 
banimit në krahasim me shërbime të tjera 
sociale/shëndetësore, si dhe nënvlerësim të 
psikiatrit. (OBSH, 2009)

Faktorët që lidhen me pacientin (individual)
Faktorët që lidhen me pacientin 

(individual) më së paku janë analizuar, 
ata herë-herë përmenden kalimthi por 
nuk janë studiuar me fokus. Ndër më të 
hasurat tema janë punësimi, strehimi, koha 
e lirë, barrierat në kërkim ndihmë etj. Një 
studim konstaton një nivel të ultë të qasjes 
në programe që ofrojnë punësim për të 
sëmurët (WHO, 2006) kurse një tjetër se 
pacientët kanë nivel të ultë të leximit për 
shëndetin mendor. (Morrison, et al., 2011)

Përgjigjet e shoqërisë Kosovare ndaj 
çështjeve të shëndetit mendor

Faktorët që lidhen me politikat dhe 
rregullativat shtetërore/shoqërore ekonomike

Kosova kaloi një periudhë të okupimit 
klasik nga viti 1989 deri më 1999; dhe pas 
kësaj ndodhi lufta e tmerrshme 1998-1999 
të cilat e shkatërruan plotësisht sistemin 
shëndetësorë të Kosovë e me këtë edhe 
shërbimet e shëndetit mendor të cilat ishin 
të bazuara në spitale (Agani, et al., 2010). 
Pastrimi etnik, refugjatët dhe mizoritë e 

luftës sollën probleme enorme të shëndetit 
mendor dhe si të tilla brengosje madhore 
për shëndetin publik (Cardozo, et al., 
2000). Përveç kësaj Kosova u përfshi në 
një proces të transformimit politik, social 
dhe ekonomik dhe njëkohësisht arritjen 
e pavarësisë dhe ndërtimin e një shteti. 
Në këtë situatë filloi ndërtimi i sistemit të 
shëndetit mendor në kontekst të ndikimit 
të madhë të organizmave dhe donatorëve 
të huaj (De Vries & Klazinga, 2006) si dhe 
administratës së përkohshme të Kombeve 
të Bashkuara (UNMIK). Ky ndikim pat 
efekt nxitës për nisjen e reformave përmes 
përkrahjes ekonomike dhe teknike por 
shihej edhe si kërcënim për shkak të mos 
koordinimit mirë me faktorin lokal (De 
Vries & Klazinga, 2006). Reforma e 
shërbimeve të shëndetit mendor në Kosovë 
në bazë të Planit Strategjik (2001) shënoi 
rezultate fillestare inkurajuese. U themelua 
shërbimi i shëndetit mendor të Kosovës 
me shtatë struktura administrative të 
ndërlidhura në mënyrë funksionale, që me 
sukses filloi të ofron shërbime të shëndetit 
mendor të mbështetura në forcat përballuese 
të individit, familjes dhe bashkësisë së 
gjërë (UNMIK, 2007). Mirëpo, nevojat 
e mëdha në rrafshin e shëndetit mendor 
(prevalenca e çrregullimeve psikiatrike 40.8 
per qind (KRCT, 2006)), kufizimet serioze 
buxhetore, vështirësitë në integrimin e 
shërbimeve spitalore dhe jashtëspitalore 
të shëndetit mendor imponuan nevojën 
për hartimin e planit të ri strategjik të 
shëndetit mendor të Kosovës 2008 – 2013 
(UNMIK, 2007). Finansimi i sektorit të 
shëndetësisë në përgjithsi dhe i shërbimeve 
të shëndetit mendor, në veçanti është tejet i 
ulët (UNMIK, 2007). Buxheti për sektorin 
e shëndetit mendor në vitin 2007 është 
dy herë më i vogël se buxheti për shëndet 
mendor në vitin 2004 dhe paraqet më pak 
se 3per qind të buxhetit të shëndetësisë (dy 
herë më pak se sa rekomandimet e OBSh); 
rrjedhimisht shumë kapacitete të ndërtuara 
të shëndetit mendor nuk mund të vehen 
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në funksion për shkak të pamundësisë së 
punësimit të stafit të nevojshëm (UNMIK, 
2007). Standardet e Shërbimit të Shëndetit 
Mendor të Kosovës ishin hartuar mirë: 
puna drejtë minimizimit të paragjykimeve 
,përmirësimi i politikave sociale (strehimi, 
punësimi, aftësimi) pjesëmarrja e klientëve 
dhe përkujdesësve në shërbimet e shëndetit 
mendor, ndjeshmëria kulturore etj. 
(UNMIK, 2007) Nga ana tjetër 45 per 
qind e popullatës në Kosovë jeton nën 
vijën e varfërisë. (Raka, 2009) Sistemi 
shëndetësorë është përfshirë në reformë të 
rëndësishme dhe është duke u ballafaquar 
me pengesa të shumta për shkak të 
mungesës së përkushtimit politik dhe 
burimeve të pakta (Raka, 2009). Sistemi 
i sigrimeve shëndetësore mungon. (Raka, 
2009) Shëndeti mendor është renditur si 
i treti në qëllimet nacionale zhvillimore 
në fushën e shëndetësisë në Kosovë. 
(Raka, 2009) Përkundër asaj se është 
prioritet i MSH shëndeti mendor në 
Kosovë ende ballafaqohet me vështirësi. 
(IOM, 2011) Plani strategjik 2008-2013 
të shumtën ka mbetur i paimplementuar. 
Kosova ende nuk ka një ligj për Shëndet 
Mendor. Përkundër kësaj një raport së 
fundmi i OBSH konstaton përmirësimet 
sepse në Kosovë, shërbimet e shëndetit 
mendor në të gjitha nivelet mbeten një 
organizim i vetëm administrativ, që 
ka linjën e vet buxhetore, sistemin e 
raportimit, dhe mekanizmat monitoruese 
(KOHAnet,2013). 

Faktorët që lidhen me organizatën që jep 
shërbime

Shumë faktorë që lidhen me organizatën 
që jep shërbime janë analizuar në studimet 
e gjetura. Një studim përshkruan efektet e 
përdorimit të programit të psikoedukimit 
të shumë-familjeve një bashkëpunim 
ky me profesionist amerikan (Weine, et 
al., 2005). Kapacitetet e ulta për trajtim 
përkundër niveleve të larta të PTSD, ankthit 
e depresionit janë cekur në studimin e vitit 

2006 (KRCT, 2006) .Në vazhdimësi janë 
cekur nevojat e mëdha, mungesa stafit 
(UNMIK, 2007) koordinimi i dobët i 
aktiviteteve me shërbimet e mjekësisë 
familjare si dhe ndërmjet disa qendrave të 
shëndetit mendor dhe reparteve psikiatrike 
(UNMIK, 2007). Situata nuk është aspak 
më e mirë kur janë në pyetje sëmundjet 
e vartësisë si dhe e psikiatrisë gjyqësore 
; ndërsa problem në vehte paraqesin 
shërbimet e shëndetit mendor për fëmijë 
dhe adoleshentë ende shumë të pazhvilluara. 
(UNMIK, 2007) Edhe në vitet në vazhdim 
përmenden mungesa e shërbimeve 
psikiatrike forenzike, numri i kufizuar i 
profesionistëve (psikiatërve, psikologëve, 
punëtorëve social), dhe moszhvillimi i 
sistemit edukativ për shëndet mendor. 
(IOM, 2011) Deinstitucionalizimi është 
duke u përkrahur përmes të ndërtimit 
të shtëpive të mbrojtura. (IOM, 2011) 
Konstatohet mungesë e protokolleve 
për trajtimin e rasteve të krizës ; pastaj 
vendosja e shtëpive integruse në periferi 
të qyteteve, mbipopullimi i mjediseve 
me klientë, poashtu ka mungesë të 
mjeteve dhe materialeve për aktivitete 
okupacionale, numër të pamjaftueshëm 
të stafit (KRCT, 2012) Një studim gjen 
se përkundër nevojave të mëdha për 
shërbime vejushat e luftës nuk arrinin të 
gjenin shërbimet e përshtatshme edhe 
atë shumë vite pas luftës (Morina & 
Emmelkamp, 2012) Këshillohej adresimi 
selektiv i grupeve të rrezikut sepse PTSD, 
anksioziteti e depresioni ende kishin 
prezencë substanciale (Schick, et al., 2013)

Faktorët që lidhen me raportin mes 
ofruesit/klinicistit 

Këta faktorë shumë pak kanë gjetur 
vend në studimet e kryera. Janë hasur 
temat si dija e profesionistëve, ndjeshmëria 
kulturore, sjellja ndihmë-kërkuese si dhe 
prezenca e stigmës edhe tek stafi. Një raport 
konstatonte se lëngonte e drejta për tu 
informuar e klientëve (KRCT, 2006)
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Faktorët që lidhen me kontekstin mjedisor 
Ndër gjetjet mbi faktorët që lidhen 

me kontekstin mjedisor kemi nxjerrur këto 
konstatime: personat që kishin përkrahje 
sociale më të vogël kishin PTSD më të lartë 
sidomos te femrat (Ahern, et al., 2004); 
në përgjithësi kishim një përkeqësim 
të përgjithshëm të funksionimit social 
(KRCT, 2006); 45 per qind e popullatës 
jeton nën vijën e varfërisë (Raka, 2009) 
dhe konflikti etnik kishte efekte afatgjata 
në shëndetin dhe ngarkesë financiare për 
ta (Wang et al., 2010).

Faktorët që lidhen me funksionimin e 
sistemit komunitar 

Në Kosovë familjet e gjera kanë qenë 
bazamenti i adresimit të problemeve të 
shëndetit mendor, kjo është shoqëruar 
edhe me një ndjesi turpi që ka bërë që 
familja ti mbaj të mbyllura rastet ose të 
kërkojnë ndihmë nga shëruesit tradicional 
ose religjioz (Weine, et al., 2005); kështu 
integriteti dhe vlerat e familjes kanë qenë 
të rëndësishme për funksionimin social 
dhe shëndetësor të komunitetit andaj 
edhe zhvillimi i shërbimeve të bazuar 
në këtë dhe kulturën si një zgjidhje e 
përshtatshme ku familja shihet si njësi 
thelbësore e përkujdesjes (Agani, et al., 
2010) Një çështje e ngritur ishte edhe e 
drejta për trashëgim e klientëve e cila po 
nëpërkëmbej (KRCT, 2012)

Faktorët që lidhen me pacientin (individual)
Ndër faktorët që kanë të bëjnë me 

pacientin janë përmendur - kërkim-ndihma 
e ultë përkundër nevojave dhe kjo lidhej 
me interpretimin kulturor të simptomave, 
frikën prej stigmës (KRCT, 2006) Në 
faktorë që e kishin ndikim në rritjen e 
sëmundshmërisë përmenden papunësia, 
niveli i edukimit si dhe përjetimi t ndodhive 
traumatike. (KRCT, 2006) Një studim 
theksonte se femrat kishin më tepër PTSD 
(Ahern, et al., 2004)

Diskutimi

Disa raporte vetëm në vija trasha kanë 
ndjekur kornizën socio-kulturore. Nuk ka 
pasur asnjë artikull të botuar të bazuar në 
këtë model. Poashtu edhe rastet kur janë 
analizuar elementet e kësaj kornize kjo 
është bërë vetëm përciptazi. Këtu jo gjithnjë 
reflektohet problematika e ndeshur në 
vendet përkatëse në sfidat e ndërtimit dhe 
funksionalizimit të shërbimeve të shëndetit 
mendor dhe as të regimit të shoqërisë ndaj 
këtyre. Shumica dërmuese e punimeve janë 
kryer nga psikiatër, psikolog dhe pak nga 
autorët janë nga fusha e sociologjisë.

Kur jemi tek temat e analizuara brenda 
grupeve te faktorëve të kornizës kanë 
dalur disa dallime dhe ngjashmëri mes dy 
vendeve. Kështu kemi gjetur se në rastin e 
materialeve që ishin marrë me faktorët që 
kanë të bëjnë me shtetin dhe shoqërinë më 
së tepërmi është analizuar ligji dhe buxheti 
në të dy vendet për të vazhduar në rastin 
e Shqipërisë me promovimin, edukimin 
publik dhe sigurimet shëndetësore të cilat 
tema nuk i gjejmë në materialet në Kosovë 
ku gjejmë faktorët si reformën shëndetësore, 
rekonstruksionin ekonomik si dhe ndikimin 
e të huajve. Në rastin ku analizohen faktorët 
e organizatës që jep shërbime – materialet 
për Shqipërinë më tepër kanë pasur fokus të 
drejtat e njeriut, pastaj shërbimet për fëmijë 
dhe adoleshentë, deinstitucionalizimin, 
monitorimin, shërbimet forenzike, të 
drejtën për paaftësi, stafin etj. Kurse në 
rastin e Kosovës- më tepër janë marrur 
me shërbimet forenzike, shërbimet për 
raste me PTSD, shërbimet për fëmijë 
dhe adoleshentë, deinstitucionalizimin 
etj. Në rastin ku analizohen faktorët që 
kanë të bëjnë me ofruesit e shërbimeve / 
klinicistët në Shqipëri më tepër takohen 
temat e trajnimeve, dijeve profesionale, 
supervizionit etj. Kurse në Kosovë ngjashëm 
preken stigma e shprehur nga stafi, dija 
profesionale, ndjeshmëria kulturore etj. 
Në rastin ku analizohen faktorët që kanë 
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të bëjnë me kontekstin mjedisor në 
Shqipëri takohen temat e familjes dhe 
mbështetjes së së saj, pastaj varfëria në 
viset rurale, kultura me theks gjakmarrjen 
dhe avokimi për të sëmurët mendor. Në 
Kosovë mbështetja familjeve, e drejta në 
trashëgimi, përkrahja sociale, struktura 
sociale etj. Në rastin ku analizohen 
faktorët që kanë të bëjnë me funksionimin 
e sistemit komunitar në dy vendet stigma 
është më dominuese dhe kjo është edhe 
tema më e prekur në të gjitha materialet 
e gjetura. Pasojnë në Shqipëri temat për 
organizata për mbrojtjen e pacientëve, 
mediat, OJQ, rrjeti mbështetës psikosocial 
etj; në Kosovë temat mbi dhunën në 
familje, rolin e raportit familje pacient 
në procese etj. Në rastin ku analizohen 
faktorët që kanë të bëjnë me pacientin 
çështjet e strehimit, punësimit, kohës së 
lirë janë më të shpeshta në materialet për 
Shqipërinë kurse në rastin e Kosovës kemi 
punësimin, strehimin, etnicitetin etj.

Kufizimet

Kufizimet vijnë nga fakti se sa kemi 
arritur të përfshijmë të gjitha studimet që 
mund të jenë bërë në këtë temë; me siguri 
këtu supozojmë se mjaftë kanë mundur 

të ngelen jashtë analizës sonë. Poashtu 
disa punime i kemi gjetur dhe kemi pasur 
mundësi ti analizojmë vetëm si abstrakte 
gjë që e ulë cilësinë e analizës. Shumë 
nga materialet janë raporte ose analiza 
të autoriteteve dhe si të tilla jo gjithnjë 
janë kryer në një metodologji strikte 
shkencore dhe sigurisht kanë doza më të 
larta reflektimi dhe opinionesh sesa faktesh 
të matura me indikatorë të njohur.

Përfundimet

Korniza socio-kulturore është një 
metodë e përshtatshme për të analizuar 
përgjigjet e shoqërisë ndaj problemeve 
të shëndetit mendor. Prekja vetëm 
sipërfaqësore e elementeve socio-kulturore 
në fushën e shërbimeve të shëndetit mendor 
nuk garanton ndërtim dhe shfrytëzim 
të përshtatshëm të tyre. Shqipëria 
dhe Kosova kanë zhvillime pozitive si 
shoqëri në trajtimin e problematikës së 
shëndetit mendor përkundër vështirësive, 
neglizhencave dhe dobësive evidente. Një 
punë më e madhe, më e bazuar në modele 
e evidenca të pranuara botërisht implikon 
koordinimin e gjitha sferave të shoqërisë: 
politikës, shërbimeve, profesionistëve, 
mjedisit, komunitetit dhe vetë klientëve.
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A sociocultural overview of society response to mental health: The case of Albania 
and Kosovo

Social and cultural influences shape the responses to mental health problems. To 
understand and strengthen the importance of sociological approach to mental health; 
we analysed society responses (socio-cultural context) to mental health in two countries 
with the different transition flow - Albania and Kosovo. Our analysis was based on the 
socio-cultural framework of the researches published in journals, presented at scientific 
conferences, reports of official bodies (international/ local levels) and civil society. We 
have found very few studies on this topic. Albania and Kosovo are building mental health 
services in the community in a period of dramatic political, economic and social changes. 
Their development streams have differences. They are now in the phase of consolidation 
and constant improvement despite the many difficulties/weaknesses. There was a lack of 
socio-cultural framework in the design, planning and implementation stages of these services. 
Topics of the degree of social integration, inequality, poverty, social bonds, social support, 
the primary group relations, language, religiosity and ethnicity/minority occupy very little 
space in these studies/analyses. This review reflects the current state of the literature on the 
socio-cultural responses to mental health. Just touching the surface of the socio-cultural 
elements in mental health issues does not guarantee the proper use of these services.

Keywords: Sociocultural framework, mental health, Albania, Kosovo
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Përmbledhje

Punimi ka për qëllim të analizojë gjendjen e brendshme dhe rrethanat ndërkombëtare 
që favorizuan ndryshimin e sistemit politik në Shqipëri, kalimin nga regjimi totalitar në 
atë demokratik. Ai mbështetet në qasjen teorike të politologut amerikan, S. Huntington, 
mbi “valën e tretë” të demokratizimit në fund të shek. XX. Bazuar në këtë këndvështrim, 
tranzicioni politik në Shqipëri ishte rrjedhojë: së pari, e faktorëve të brendshëm, si: dobësimi 
i legjitimitetit të partisë-shtet për shkak të krizës ekonomike, që reflektohej në rënien e GDP-
së, hiperinflacionin, rritjen e deficitit buxhetor etj. Përpjekjet për të kapërcyer vështirësitë 
ekonomike përçanë klasën politike dhe thelluan pakënaqësinë në shoqëri, e cila kërkonte 
shembjen e regjimit ekzistues. Kjo u iniciua me Lëvizjen Studentore të dhjetorit ’90 dhe arriti 
kulmin me demonstratën masive të 20 shkurtit 1991, që përfundoi me rrëzimin e bustit të 
diktatorit E. Hoxha, simbol i komunizmit. Së dyti, efekti ortek ose domino që nënkuptonte 
influencën e revolucioneve demokratike të Europës Qendrore e Juglindore dhe roli i aktorëve 
ndërkombëtare, si: SHBA, Komuniteti Europian etj., përshpejtuan demokratizimin në 
Shqipëri. Transformimi politik përfshinte: 1) ndryshimin nga sistemi njëpartiak drejt 
demokracisë pluraliste; 2) kalimin nga ekonomia e komanduar drejt ekonomisë së lirë të 
tregut dhe, 3) ndërtimin e funksionimin e shoqërisë civile. Gjithashtu, punimi analizon tipin 

Studime Sociale 2013, 2 (7): 37-48

Esilda LUKU ka kryer studimet e larta në vitin 2006, në degën Histori, pranë Fakultetit 
Histori-Filologji, Universiteti i Tiranës. Ajo është vlerësuar me “Medalje të Artë” për rezultate të 
shkëlqyera gjatë katër viteve akademike. Ajo ka përfunduar studimet pasuniversitare (Master) në 
Histori Bashkëkohore pranë Departamentit të Historisë, Fakulteti Histori-Filologji, UT. Në të njëjtën 
institucion, ka fituar gradën shkencore “Doktor”, në dhjetor 2012, me disertacionin “Gjeopolitika 
europiane dhe Shqipëria në periudhën mes dy Konferencave të Paqes (1919-1946)”, që u vlerësua me 
rezultatin maksimal. Ajo është bashkautore e librit “Historia e civilizimit në antikitet dhe mesjetë” dhe 
“Historia e civilizimit bashkëkohor”. Është pedagoge me kohë të plotë në Departamentin e Shkencave 
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Vala e tretë e demokratizimit, në vitet 
1989-1991, përfshiu edhe vendet e 
Europës Qendrore dhe Juglindore, 

të cilat, në procesin e transformimit nga 
një sistem i mbyllur dhe autoritar drejt një 
sistemi demokratik, të hapur e konkurrues, 
u përballën me sfida të karakterit politik dhe 
kulturor. Mungesa e përvojës demokratike, 
veçanërisht te vendet e Ballkanit, i gjeti ata 
të papërgatitur në procesin e tranzicionit. 
Pak shtete trashëgonin tradita demokratike 
nga periudha parakomuniste që të shërbenin 
si model referimi. Shqipëria, p.sh., kishte 
një përvojë shtetërore relativisht të re që 
vërehej në nivelin e zhvillimit ekonomik 
dhe shkallën e modernizimit të shoqërisë 
(Instituti i Studimeve Ndërkombëtare, 
2011: 8). Institucionet e shoqërisë civile 
mungonin dhe identiteti kolektiv prevalonte 
mbi atë individual. Po ashtu, izolimi i 
shtetit shqiptar, për disa dekada, nga 
vendosja e marrëdhënieve të qëndrueshme 
me Perëndimin, përbënte një tjetër pengesë 
në ecurinë me ritme të shpejta drejt 
demokratizimit (Gallagher, 2005: 11, 18).

Së dyti, sipas politologut amerikan, 
Samuel Huntington (2011: 324-325), 
depërtimi jo i thellë i kulturës perëndimore 
në Ballkan pati efekte të menjëhershme gjatë 
tranzicionit politik. “Ekzistenca e një kulture 
antidemokratike pengonte përhapjen e 
normave dhe vlerave demokratike, mohonte 
legjitimitetin e institucioneve demokratike 
dhe, në këtë mënyrë, ndërlikonte më shumë, 
në mos pengonte ngritjen dhe funksionimin 
e institucioneve të tilla”. Edhe studiuesi R. 
Putnam thekson rëndësinë e civilizimit të 
shoqërisë dhe ndikimin e kapitalit social 
në zhvillimin e një demokracie stabile dhe 
efiçente (Kaca, 2004: 51-52). Mirëpo, 
në Shqipëri, regjimi komunist 45-vjeçar 

kontribuoi në indoktrimin ideologjik të 
shoqërisë në atë masë saqë shumica e 
popullsisë realisht e besonte atë dogmë, nga 
mosnjohja e formave të tjera të qeverisjes dhe 
i frikësohej ndërrimit të sistemit. Për shkak të 
deformimit mendor dhe shpirtëror, populli 
shqiptar nuk kishte përgatitjen e nevojshme 
intelektuale dhe morale për të bërë zgjedhjen 
e duhur (Rama, 2012: 75, 82).

Nën influencën e Revolucioneve 
demokrat ike  të  Europës  Lindore 
dhe thellimit të krizës ekonomike në 
vend, qeveria shqiptare po e humbiste 
gradualisht legjitimitetin e saj, të bazuar në 
ideologjinë marksiste-leniniste. Dobësimi i 
legjitimitetit, pra rënia e aftësisë së sistemit 
për të ruajtur besimin e qytetarëve tek 
institucionet ekzistuese, ishte rrjedhojë 
e rezultateve ekonomike (F. Tarifa, 
Krisafi & E. Tarifa, 2009: 28). Zbatimi i 
ekonomisë së komanduar, me parimin e 
“mbështetjes në forcat e veta”, refuzimi 
i ndihmave dhe investimeve të huaja, 
shpërdorimi i fondeve, ndërmarrjet 
jorentabël, përhapja e korrupsionit dhe 
mungesa e mallrave të konsumit tregonin 
se socializmi shqiptar ndodhej në buzë të 
greminës (Biberaj, 2001: 57).

Erozioni i legjitimitetit ngjalli dyshime 
te klasa politike dhe shkaktoi përçarje midis 
konservatorëve e liberalëve brenda Partisë 
së Punës së Shqipërisë (PPSH) në lidhje me 
veprimet e mëtejshme. Ndonëse, presidenti 
Alia pohonte se “nuk ka opozitë politike 
në udhëheqjen e partisë, pra që në një krah 
është Ramiz Alia dhe ‘x’ e ‘y’, ndërsa në 
krahun tjetër janë disa konservatorë dhe e 
kanë kapur Nexhmijen e shkretë edhe e kanë 
vënë si flamur. Nuk është e vërtetë. Nuk ka 
në udhëheqjen e partisë kundërshtime lidhur 
me vijën që ndjek” (Dedej, 2008: 10).

e tranzicionit në Shqipëri, bazuar në raportin midis elitës në pushtet e grupeve opozitare, 
dhe mekanizmat e përdorura në procesin e demokratizimit, si: dialogu dhe organizimi i 
zgjedhjeve parlamentare që garantuan të ashtuquajturin “Revolucion i butë”. 
Fjalë kyçe: tranzicion, regjim totalitar, demokraci, lëvizje sociale
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Pavarësisht propagandës për stabilitet 
politik dhe unitet të brendshëm, Shqipëria 
nuk mund t’i shmangej erës së ndryshimeve 
në Lindje. Demokratizimi i suksesshëm në 
një vend përhapej si “sëmundje ngjitëse” 
në shtetet e tjera të bllokut komunist. 
Efekti ortek apo domino dëshmonte në 
praktikë, së pari, mundësinë dhe aftësinë 
e drejtuesve dhe grupeve të çdo shoqërie 
për ta zëvendësuar autoritarizmin me 
demokracinë dhe, së dyti, teknikat dhe 
metodat e përdorura për të arritur sa 
më parë demokratizimin. Roli kryesor i 
efektit të demonstrimit në valën e tretë 
ishte rezultat i Revolucionit Informatik, 
d.m.th., përhapjes së jashtëzakonshme 
të komunikimit e transportit global, si 
dhe ndikimit të fortë te vendet me afërsi 
gjeografike apo ngjashmëri kulturore 
(Huntington, 2011: 121-123). 

Në procesin e demokratizimit rol të 
rëndësishëm luajtën aktorët e jashtëm, 
sidomos dy superfuqitë rivale të Luftës së 
Ftohtë, SHBA dhe BS, pa lënë mënjanë 
Komunitetin Europian. Diplomacia 
amerikane përdori mjetet ekonomike, 
politike dhe ushtarake për të mbështetur 
demokratizimin. Ajo shfrytëzoi presionet 
dhe sanksionet ekonomike, ndihmat 
materiale për forcat demokratike, deklaratat 
e zyrtarëve të lartë amerikanë, vlerësimet 
vjetore të gjendjes së të drejtave të njeriut 
në vende të ndryshme nga Departamenti 
i Shtetit dhe mbrojtjen e demokracisë 
nëpërmjet “Zërit të Amerikës”, Radio 
“Europa e Lirë” etj. (Huntington, 
2011: 113-114). Përballë influencës 
ndërkombëtare në rritje, presidenti Alia 
kritikonte median perëndimore gjoja për 
dizinformim, duke shprehur shqetësimin 
se “rreziku më i madh është se ka njerëz që 
i besojnë asaj që thotë “Zëri i Amerikës”” 
(Alia, 1990a: 36).

SHBA-ja e kushtëzoi vendosjen e 
marrëdhënieve diplomatike me Shqipërinë, 
me pranimin e pluralizmit politik, 
respektimin e lirive dhe të drejtave të njeriut 

dhe ndërtimin e ekonomisë së tregut. 
Në vizitën e një delegacioni të Kongresit 
Amerikan, më 28-31 maj 1990, në Tiranë, 
përfaqësuesi Tom Lantos deklaroi se: 
“Në Shqipëri duhet të krijohet një sistem 
shumëpartiak, shtypi duhet të jetë i lirë 
dhe shqiptarët duhet të gëzojnë lirinë e 
fjalës, të fesë dhe të mbledhjes, si edhe 
lirinë për të udhëtuar jashtë shtetit. Këto 
janë ndryshime të domosdoshme në qoftë 
se Shqipëria do të përfshihet në procesin e 
Helsinkit” (Biberaj, 2001: 76). 

Ndërsa, Bashkimi Sovjetik, nën 
drejtimin e Mihail Gorbaçovit, revokoi 
doktrinën e L. Brezhnjevit dhe ndërmori 
reforma të tilla, si “Gllasnost” e “Perestrojka”, 
të cilat favorizuan demokratizimin në 
Europën Lindore dhe rënien e ndikimit 
sovjetik në to. Udhëheqja shqiptare fajësoi 
revizionizmin dhe jo dështimin e socializmit 
për shembjen e komunizmit në Lindje. Këtë 
pikëpamje paraqiti Ramiz Alia, në fjalën e 
mbajtur në Pleniumin e 9-të të Komitetit 
Qendror të Partisë, kur theksoi se “procesi 
kundërrevolucionar në vendet e Lindjes 
u realizua me nxitjen dhe ndërhyrjen e 
reaksionit perëndimor dhe të BS. Por ai 
u mbështet edhe nga masat e punonjësve, 
të cilat u deziluzionuan nga sundimi 
revizionist, nga burokracia e dhuna e tij, 
nga stanjacioni ekonomik. Këto fenomene 
popujt e këtyre vendeve i përjetuan si 
produkt të sistemit socialist, të marksizëm-
leninizmit” (Alia, 1990c: 4). Në vijim, R. 
Alia “demaskoi” presionin ndërkombëtar 
që kishte për qëllim rrëzimin e regjimit 
komunist edhe në Shqipëri me parrulla për 
demokraci e të drejta të njeriut. 

Mirëpo, vendi kishte hyrë në një 
proces të pakthyeshëm të braktisjes së 
izolacionizmit në politikën e jashtme. 
Në maj 1990, mbërriti në Tiranë për një 
vizitë zyrtare Sekretari i Përgjithshëm i 
OKB-së, Peres de Cuellar (Binder, 2007a: 
19). Shefi i diplomacisë botërore i kërkoi 
qeverisë shqiptare garanci për realizimin 
e reformave demokratike, pranimin e 



   40 Aspekte të tranzicionit politik në Shqipëri (1990-1992)

kushteve dhe përmbushjen e detyrimeve 
që buronin nga Akti i Helsinkit, me synim 
integrimin në Konferencën për Siguri dhe 
Bashkëpunim Europian (KSBE) (Krasniqi, 
1998: 32). Kjo e fundit kishte një ndikim 
të kufizuar, por real, në demokratizimin e 
Europës Lindore. KSBE-ja “i angazhonte 
qeveritë komuniste të liberalizoheshin 
dhe legjitimonte përpjekjet e disidentëve 
të brendshëm dhe qeverive të huaja që t’i 
nxisnin ato për të vepruar në atë mënyrë. 
Ajo nuk krijonte demokraci, por ndihmonte 
për hapjen politike të vendeve të Lindjes” 
(Huntington, 2011: 111). Shqipëria u 
anëtarësua me të drejta të plota në këtë 
organizatë, më 19 qershor 1991.

Impakti i faktorit ndërkombëtar, 
ndryshimet në eurolindje, përkeqësimi 
i gjendjes social-ekonomike, paaftësia 
qeverisëse e aparatçikëve, distancimi i rinisë 
dhe inteligjencës nga normat e rrepta të 
regjimit, e detyruan Ramiz Alinë të bënte 
një hap para drejt reformave. Në fakt, 
reformat e ndërmarra ishin të sipërfaqshme, 
me synim ndryshimin e formës, jo të 
përmbajtjes së regjimit. Ato u cilësuan “një 
makijazh” në funksion të forcimit të aparatit 
qeverisës dhe përmirësimit të imazhit të tij. 

Kështu, për të siguruar vazhdimësinë 
socialiste, qeveria shqiptare filloi të 
ashtuquajturin proces demokratizimi, një 
program reformash të kufizuara politike 
dhe ekonomike. Pleniumi i 9-të i Komitetit 
Qendror të PPSH-së, më 22-23 janar 1990, 
vendosi që organizatat e partisë në bazë të 
organizonin mbledhje të hapura, punëtorët 
të kishin rol determinues në zgjedhjen midis 
disa kandidaturave të drejtuesve, të cilët do 
të ushtronin detyrën me mandat të kufizuar. 
Në fushën ekonomike, pleniumi miratoi 
decentralizimin e vendimmarrjes, duke u 
dhënë më shumë autonomi autoriteteve 
vendore dhe ndërmarrjeve. Për të stimuluar 
prodhimin bujqësor dhe për të përballuar 
mungesat në rritje për furnizimin e qyteteve, 
kooperativat do të lejoheshin të shisnin 
lirisht tepricat e prodhimit. Në këtë mënyrë, 

autoritetet qeveritare pranonin rëndësinë e 
mekanizmave të kërkesë-ofertës në treg me 
qëllim rregullimin e veprimtarisë prodhuese 
(Bideleux & Jeffries, 2007: 35-36).

Në Pleniumin e 10-të të Komitetit 
Qendror të Partisë, që i zhvilloi punimet më 
17 prill 1990, Ramiz Alia theksoi rëndësinë 
e ndërmarrjes së reformave të reja progresive 
për demokratizimin e mëtejshëm të jetës 
ekonomiko-shoqërore të vendit, pa cënuar 
përmbajtjen e qenësishme të socializmit. 
Ai shpalli mekanizmin e ri ekonomik 
që konsistonte në vetadministrimin e 
ndërmarrjeve për rritjen e efektshmërisë 
së tyre. U morën masa për përmirësimin 
e furnizimit të popullit me produkte 
ushqimore nëpërmjet dyfishimit të 
sipërfaqes së oborreve private në fshat 
dhe shitjes së mbiprodhimeve bujqësore e 
blegtorale në tregun e lirë (Alia, 1990b: 14).

Në emër të ndërtimit të shtetit ligjor, në 
mbledhjen e Pleniumit të 10-të, u diskutua 
ndryshimi i disa neneve të Kodit Penal me 
qëllim rikrijimin e Ministrisë së Drejtësisë, 
të suprimuar në vitin 1966, dhe ngritjen e 
institucionit të rehabilimit e të avokaturës. 
Për më tepër, u rishikua statusi i gjykatave 
vendore, të cilat fituan pavarësi më të madhe. 
Në kushtet e presionit të jashtëzakonshëm 
ndërkombëtar për garantimin e lirisë së 
fjalës e të shtypit, të ushtrimit të besimit 
fetar, të heqjes së dënimit me vdekje për 
të arratisurit etj., qeveria shqiptare pranoi 
të nënshkruante Aktin Final të Helsinkit 
që sanksiononte respektimin e lirive e të 
drejtave të njeriut në nivelin e normave 
ndërkombëtare (Biberaj, 2001: 68-69). 

 Për të reformuar politikën e brendshme, 
presidenti Alia prezantoi, në Pleniumin 
e 11-të, ndryshimet në qeveri dhe në 
Byronë Politike me synim zëvendësimin e 
gardës së vjetër me përfaqësues të rinj më 
pragmatistë. Risia e politikës ramiziste për 
mënjanimin e oponentëve konsistonte në 
largimin paqësor të tyre nga skena politike, 
jo nëpërmjet gjyqeve, pushkatimeve e 
internimeve. Në vijim, Këshilli i Ministrave, 
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për ngritjen e mirëqenies së popullit, 
vendosi: “së pari, të rriten pagat e ulëta të 
punonjësve, përgjithësisht nga 10-20%; së 
dyti, kudo të zbatohet pagesa sipas vendit 
ose procesit të punës; së treti, kur puna 
ndërpritet për mungesë të lëndëve të para ose 
prej faktorëve të tjerë objektivë, si mungesa 
e energjisë elektrike etj., punëtorëve t’u 
garantohet 80% e pagës” (Alia, 1990d: 33). 

Ndërsa, në Pleniumin e 12-të të 
Komitetit Qendror të PPSH-së, i mbajtur 
më 6-7 nëntor 1990, u shpallën masat 
për forcimin e shtetit ligjor dhe ndarjen 
parti-shtet. Ramiz Alia pohoi se do të 
rishikohej Kushtetuta e vitit 1976, me 
qëllim garantimin e të drejtave të njeriut 
e lirisë së fesë dhe lejimin e investimeve e 
kredive të huaja. Partia e Punës do të hiqte 
dorë nga monopoli i pushtetit, por nuk do 
të pranohej pluralizmi politik. Organizatat 
e masave, si: Fronti Demokratik, Lidhja 
e Shkrimtarëve, Organizata e Veteranëve, 
Bashkimet Profesionale etj., do të ishin të 
pavarura nga PPSH-ja dhe gëzonin të drejtën 
të paraqisnin kandidatët e tyre në zgjedhjet 
e Kuvendit Popullor. Kjo nismë në dukje 
demokratike, në të vërtetë forconte epërsinë 
e Partisë së Punës, pasi në krye të këtyre 
organizatave qëndronin funksionarë të lartë 
komunistë. Ligji mbi zgjedhjet, që u miratua 
në parlament, më 13 nëntor 1990, lejonte 
edhe konkurrimin e kandidatëve të pavarur, 
që arrinin të siguronin mbështetjen e 300 
votuesve të regjistruar (Biberaj, 2001: 106). 

Kursi i reformave të pjesshme të 
qeverisë shqiptare dhe ngadalësia e zbatimit 
të tyre rriti pakënaqësinë në shoqëri, që 
u reflektua me organizimin e lëvizjeve 
sociale. Ndryshe nga shtetet e tjera të 
Europës Lindore, të cilat përjetuan lindjen 
e shoqërisë civile kohë përpara shembjes 
së regjimeve komuniste, në Shqipëri 
ky koncept ishte i panjohur, sepse idetë 
demokratike i zotëronin vetëm një grup 
i vogël intelektualësh, pra nomenklatura 
(Biberaj, 2001: 126). Ishte privimi social, 
mungesa e të mirave materiale dhe mohimi 

i të drejtave civile, që shkaktoi një varg 
protestash antiqeveritare. 

Ato nisën paraditen e 14 janarit 1990, 
kur mijëra qytetarë të Shkodrës zhvilluan 
për disa orë me radhë një protestë në heshtje, 
e cila synonte rrëzimin e monumentit 
të Stalinit. Ajo shënoi protestën e parë 
antikomuniste, pas më shumë se gjysmë 
shekulli sundimi të regjimit të Enver 
Hoxhës dhe pati jehonë të madhe brenda 
dhe jashtë vendit, veçanërisht në mediat 
prestigjioze ndërkombëtare, si: Rojter, Rai, 
BBC dhe Zëri i Amerikës. Për shtypjen 
e saj, presidenti Alia vuri në dispozicion 
organet e dhunës dhe të gjitha mjetet e 
propagandës që posedonte regjimi i kohës 
(Kaloçi, 1990). Ajo u pasua nga të tjera 
manifestime proteste në qytetin e Tiranës 
dhe të Kavajës.

Vala e ashpër e rebelimit popullor 
ndaj platformës qeverisëse të R. Alisë arriti 
pikën kulmore me krizën e ambasadave, në 
korrik të vitit 1990. Gjithçka filloi, më 28 
qershor, me një demonstratë paqësore, por 
të paligjshme, të 10.000 vetëve në sheshin 
kryesor të Tiranës. Protestuesit akuzonin 
qeverinë për moszbatimin e reformave të 
premtuara, sidomos për mospajisjen me 
pasaporta të të gjithë qytetarëve të interesuar 
për të udhëtuar jashtë vendit. Në kushtet e 
papunësisë në rritje dhe mungesës së artikujve 
ushqimorë, ndërhyrja e egër e policisë dhe 
e organeve të Sigurimit për shpërndarjen e 
demonstratës i drejtoi qytetarët në dyert e 
ambasadave (Jacques, 1995: 711). Eksodi 
filloi më 2 korrik, kur 100-150 shqiptarë 
hynë në ambasadat italiane, franceze dhe 
gjermane. Shumë shpejt situata doli jashtë 
kontrollit, pasi mijëra vetë të ardhur nga të 
katër anët e vendit u dyndën në oborret e 
ambasadave të huaja në Tiranë. “Gjithsej 
4797 shqiptarë lanë Shqipërinë dhe shumica 
e tyre shkoi në Gjermani. Pjesa dërrmuese, 
3407 ose 70% ishin punëtorë. Kishte vetëm 
155 nëpunës. Si për ironi midis tyre nuk 
kishte ndonjë intelektual të njohur. Këtë 
autoritetet e shfrytëzuan për t’i paraqitur 
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refugjatët si “huliganë dhe vagabondë”” 
(Muçostepa: 71-72). 

Historiani britanik, Timothy Garton 
Ash, i cilësoi lëvizjet sociale të valës së 
tretë të demokratizimit si një “pelegrinazh 
i madh”, që shënoi “fillimin e fundit” të 
komunizmit në Europën Lindore. “Për 
herë të parë këtu pamë atë manifestim të 
madh, të vazhdueshëm, por tejet paqësor 
dhe të vetëdisiplinuar, të unitetit social, 
të masës njerëzore kundër partisë-shtet, 
që ishte shenja dalluese dhe katalizatori 
kryesor i brendshëm i ndryshimit në 
Lindje” (Huntington, 2011: 103). E tillë 
ishte edhe Lëvizja Studentore e iniciuar, 
më 8 dhjetor 1990, në formën e protestës 
kundër kushteve të papërshtatshme të 
jetesës në Qytetin Studenti, e cila precipitoi 
me parrulla për rrëzimin e sistemit ekzistues 
dhe vendosjen e pluralizmit politik. 

Në mitingun e 10 dhjetorit 1990, 
të organizuar në sheshin “Demokracia”, 
studentët e Universitetit të Tiranës përvijuan 
kërkesat e peticionit që i kishin dërguar 
Ramiz Alisë. Së pari, ata u shprehën se ishin 
përkrahës të reformave demokratizuese të 
nisura nga presidenti Alia. Së dyti, duke 
vlerësuar se nuk mund të kishte pluralizëm 
mendimi, pa pluralizëm politik, studentët 
kërkuan miratimin e pluripartitizmit si 
shkalla më e lartë e demokracisë. Së treti, 
ata i bënë thirrje qeverisë të gjente rrugë 
dhe zgjidhje sa më të shpejta dhe efikase 
për të dalë nga gjendja e rëndë dhe kriza 
ekonomike në të cilën ndodhej vendi. 
Së katërti, kërkohej liri e shtypit dhe e 
fjalës pa censurë, si dhe botimi urgjent i 
kartës së OKB-së për të drejtat e njeriut 
(1948), e Aktit të Helsinkit (I dhe II) dhe 
Kartës së Parisit (1990). Së pesti, peticioni 
propozonte krijimin e një komisioni 
me studentë e mjekë për verifikimin e 
gjendjes shëndetësore të studentëve të 
plagosur dhe kërkonte që në vijim të 
protestës asnjë student të mos ndiqej 
penalisht, të dhunohej apo kërcënohej, 
për shkak të bindjeve të tyre të ndryshme 

politike. Së gjashti, studentët shpreheshin 
për karakterin paqësor të protestës së 
tyre. Ata kërkonin takim me presidentin 
Alia për të arritur nxitjen e dialogut dhe 
paralajmëronin bojkotim të mësimit deri 
në realizimin e plotë të kërkesave. Së fundi, 
studentët u drejtonin thirrje solidariteti të 
gjithë intelektualëve, bashkëmoshatarëve, 
qytetarëve dhe punëtorëve, “të gjithë atyre 
që e donin Shqipërinë”, që të mbështesnin 
dhe të bashkoheshin me kërkesat e tyre 
(Krasniqi, 1998: 139).

Në këto rrethana, më 11 dhjetor 1990, 
kreu i shtetit shqiptar u dorëzua përpara 
kërkesave të studentëve dhe pranoi sistemin 
shumëpartiak. Në Pleniumin e 13-të të 
Komitetit Qendror të PPSH-së, Ramiz Alia 
shprehu mendimin se krijimi i organizatave 
politike të pavarura, në përputhje me ligjet 
në fuqi, ishte në dobi të pluralizmit dhe të 
demokratizimit të mëtejshëm të vendit dhe 
u përgjigjej interesave të larta të atdheut 
e kombit shqiptar (Meksi, 2010: 75). 
Një ditë më pas, u themelua partia e parë 
opozitare, Partia Demokratike (PD), që i 
hapi rrugë krijimit të subjekteve të tjera 
politike, si: Partia Republikane (PR), ajo 
Socialdemokrate, Partia Agrare, Shoqata 
“Omonia” që përfaqësonte minoritetin grek 
etj. Njëkohësisht doli edhe shtypi opozitar, 
si gazeta “Rilindja Demokratike” organ i 
PD-së dhe “Republika” organ i PR-së. 

Sipas studiuesit S. Huntington, një ndër 
taktikat kryesore të aktivitetit të opozitës 
gjatë tranzicionit ishin grumbullimet, 
marshimet apo demonstratat masive kundër 
regjimit. Ato mobilizonin të pakënaqurit, 
i mundësonin opozitës të kuptonte nivelin 
e mbështetjes, të organizohej në mënyrë 
efektive dhe të fitonte popullaritetin 
e nevojshëm ndërkombëtar. Po ashtu, 
demonstratat thellonin përçarjet brenda 
regjimit dhe, nëse ky i fundit reagonte me 
përdorimin e forcës, atëherë lindnin shkaqe 
të reja për veprime të dhunshme. Grupet e 
opozitës i organizonin demonstratat masive 
periodikisht, me rastin e përvjetorëve të 
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ngjarjeve të shënuara, si përgjigje ndaj 
veprimeve të dhunshme të qeverisë dhe 
në kuadër të fushatës për ta detyruar 
ekzekutivin të pranonte kërkesat e opozitës 
(Huntington, 2011: 228). 

Me përkeqësimin e situatës politike 
në vend, në shkurt 1991, hynë në grevë 
urie afro 720 studentë dhe pedagogë të 
Universitetit të Tiranës, Institutit të Lartë 
të Arteve dhe atij Bujqësor. Greva mori 
ngjyrime të pastra politike, me insistimin e 
grevistëve për heqjen nga programi i studimit 
të marksizëm-leninizmit, materializmit 
dialektik e historik, veprave të Enver 
Hoxhës dhe “fshirjen” e emrit të diktatorit 
nga Universiteti i Tiranës. Këto kërkesa u 
refuzuan nga Ramiz Alia, sepse binin ndesh 
me vendimin e Këshillit të Ministrave të 
janarit 1991, që shpallte mbrojtjen nga 
shteti të monumenteve dhe institucioneve, 
të cilat mbanin emrat e personaliteteve të 
kombit (Dervishi, 2006: 798). 

Në paraditen e 20 shkurtit 1991, 
në përkrahje të studentëve, u mblodhën 
në mënyrë të vetvetishme rreth 10.000 
qytetarë. “Kjo rrymë njerëzish iu drejtua 
sheshit “Skënderbej”, ku ndodhej simboli 
i së keqes, simboli i komunizmit, që ishte 
shtatorja e Enver Hoxhës. Siç dihet, busti 
i diktatorit u tërhoq zvarrë, u copëtua, 
derisa arriti i shoqëruar nga mijëra banorë 
të Tiranës përpara godinës ku kryhej greva 
e urisë së studentëve, të cilët brohoritën: “E 
hodhëm, e hodhëm, e hodhëm qelbësirën...”, që 
ishte dhe parrulla më e trumbetuar atë ditë 
në të gjitha rrugët e Tiranës dhe në Qytetin 
Studenti” (Braushi, 2005: 3). Rrëzimi 
i shtatores së Enver Hoxhës sinjifikoi 
ndarjen e shqiptarëve nga marksizëm-
leninizmi, bolshevizmi dhe enverizmi. 
Pas kësaj ngjarjeje, Këshilli i Ministrave 
pranoi të hiqte emrin e ish udhëheqësit 
nga Universiteti “për arsye organizimi”. 
Edhe në qytetet e tjera të vendit u rrëzuan 
monumentet dhe bustet e Enver Hoxhës. 
Në këtë situatë të tensionuar, “kreu i 
opozitës S. Berisha i atribuoi meritën për 

mungesën e gjakderdhjes presidentit Alia, 
i cili kishte urdhëruar trupat ushtarake dhe 
policinë e rendit të mos hapnin zjarr mbi 
protestuesit që goditën simbolet e diktatorit 
Hoxha” (Binder, 2007b: 18).

Për politologun Huntington (2011: 
221-222), shumica e demokratizimeve të 
valës së tretë ishin relativisht më paqësore 
në krahasim me tranzicionet e regjimeve 
të tjera. Ndoshta arsyeja kryesore për 
qëndrimin e tërhequr, ndaj përdorimit të 
forcës, të drejtuesve të qeverive të Europës 
Lindore, ishte kundërshtimi i hapur i 
superfuqive. Gjithashtu, sa më homogjene 
të ishte shoqëria, aq më të vështirë e kishte 
regjimi të ushtronte dhunë për të shtypur 
opozitën. Në mënyrë të ngjashme, sa më 
e gjerë dhe përfaqësuese të ishte baza e 
demonstratave masive, aq më të tërhequra 
ishin njësitë e policisë dhe të ushtrisë. 

Mirëpo, vlen të përmendet mbështetja 
e qeverisë shqiptare tek ushtria dhe forcat 
e Sigurimit për ruajtjen e rendit dhe 
frikësimin e opozitës në periudhën e 
transformimit politik (Biberaj, 2001: 138). 
Ajo kishte urdhëruar përdorimin e dhunës 
për të shtypur protestat antiqeveritare, 
për të parandaluar krizën e ambasadave, si 
mjet presioni ndaj Lëvizjes Studentore të 
Dhjetorit ’90, për të frenuar organizimin 
e grevave ekonomike etj., çka tregonte 
kontrollin tërësor të forcave të armatosura 
nga Partia e Punës.

Kjo e fundit pranoi mbajtjen e 
zgjedhjeve për të ripërtërirë legjitimitetin 
e qeverisjes së saj. Për vendet në tranzicion, 
si Shqipëria, institucionalizimi i zgjedhjeve 
të lira i shërbeu dobësimit dhe mbarimit 
të regjimit totalitar. Ato ishin mjeti dhe 
qëllimi i demokratizimit, që u shkaktua 
si nga udhëheqësit politikë të bindur për 
zgjatjen e jetës së sundimit të tyre, ashtu 
edhe nga presioni i vazhdueshëm i opozitës 
për të marrë pjesë në zgjedhje. Regjimet 
totalitare kishin pak mekanizma reagimi 
dhe diktatorët prireshin të besonin për 
ekzistencën e lidhjeve të mjaftueshme 
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sa të siguronin miratimin e popullit dhe 
te paaftësia e opozitës, që paraqitej e 
dobët dhe e fragmentarizuar. Ky besim i 
udhëheqjes për të fituar zgjedhjet buronte 
edhe nga mundësia e tyre për të manipuluar 
procedurat zgjedhore, duke nisur që nga 
përcaktimi i datës së zgjedhjeve. Pozita dhe 
opozita ndanin mendimin se zgjedhjet e 
afërta ishin në favor të qeverisë, sepse ajo 
ishte e organizuar dhe drejtonte opinionin 
publik. Ndërsa nga vonesa e procesit 
zgjedhor do të përfitonte opozita, që do 
të fitonte kohë për t’u mirë organizuar dhe 
mobilizuar mbështetësit e saj (Huntington, 
2011: 203-205). 

Opozita shqiptare i druhej zgjedhjeve 
fiktive, me pasoja të rënda për të, në 
mungesë të fondeve dhe kohës së nevojshme 
për një organizim të qëndrueshëm në mbarë 
vendin. Prandaj kërkoi me insistim shtyrjen 
e zgjedhjeve, të caktuara më 20 shkurt 
1991. Fushata elektorale u karakterizua nga 
interesat e ngushta të pozitës dhe përpjekjet 
e saj për të manipuluar zonat zgjedhore, 
ligjin elektoral, komisionet dhe listat e 
votuesve, kohën televizive etj. Ajo jo vetëm 
kontrollonte të gjitha institucionet shtetërore 
dhe mjetet e informimit publik, por ndoqi 
edhe një politikë diskriminuese ndaj opozitës 
(Krasniqi, 1998: 278). Zgjedhjet e para 
pluraliste të 31 marsit 1991 përfunduan me 
një “fitore si të Pirros” të Partisë së Punës me 
169 (67.6%) nga 250 vende të Kuvendit 
Popullor. Partia Demokratike siguroi 75 
vende (30%), “Omonia” pesë vende (2%) 
dhe Komiteti Kombëtar i Veteranëve një 
vend ose 0.4% (Biberaj, 2001: 161-162). 
Rezultatet e zgjedhjeve treguan ndarjen e 
zonave elektorale mes subjekteve politike; 
Partia e Punës kishte përkrahjen e popullsisë 
fshatare, ndërsa PD gëzonte mbështetjen e 
qendrave urbane. 

Në procesin e demokratizimit, 
ish-partitë hegjemone iu nënshtruan 
ndryshimeve organizative dhe programore, 
si dhe ndërrimit të emrit (Tafili, 2008: 
121). I tillë ishte rasti i Partisë së Punës, 

e cila, në Kongresin e 10-të, të mbajtur 
në qershor 1991, u riemërtua Partia 
Socialiste e Shqipërisë (PSSH), me kryetar 
Fatos Nanon. Ai shpalli distancimin nga e 
kaluara komuniste e ideologjia marksiste-
leniniste dhe përqafimin e parimeve të 
socialdemokracisë europiane (Komiteti 
Drejtues i PSSH-së, 1991). PSSH-ja 
premtonte ndërtimin e një demokracie 
të vërtetë, të bazuar në shtetin ligjor dhe 
ekonominë e tregut. Ndryshe nga programi 
ekonomik radikal i demokratëve që 
proklamonin “terapinë e shokut”, socialistët 
përkrahën reformën e gradualitetit në 
ekonomi, që të ruanin disa aspekte të 
sistemit të vjetër (Hana & Telo, 2005: 
47). Autori Glaessner i përshkruan partitë 
në shoqëritë e tranzicionit si “bërthama të 
organizatave politike të elitës së re dhe të 
vjetër në kërkim të elektoratit dhe të një 
bazë sociale” (Kaca, 2004: 99). 

Por, polarizimi i thellë i elektoratit në 
zgjedhjet e 31 marsit 1991 dhe konstestimi 
i rezultatit nga demokratët u shoqërua me 
protesta, si manifestimi paqësor në qytetin 
e Shkodrës, ku, nga të shtënat e forcave të 
rendit, mbetën të vrarë katër veprimtarë 
të PD-së dhe u plagosën 58 të tjerë. 
Konfliktualitetit politik i shtohej kolapsi 
ekonomik, që u reflektua në organizimin 
e grevës së përgjithshme të afro gjysmës së 
fuqisë punëtore, çka detyroi qeverinë Nano 
të jepte dorëheqjen, më 4 qershor 1991 
(Jacques, 1995: 733-734).

Në kushtet e anarkisë politike e 
ekonomike u mblodh Komisioni për 
Marrëveshje, i cili vendosi krijimin e 
një qeverie të përkohshme koalicioni, të 
quajtur Qeveria e Stabilitetit Kombëtar me 
kryeministër Ylli Bufin. Kryetari i PD-së 
dhe drejtuesit e partive të tjera të opozitës 
e argumentuan përfshirjen në ekzekutiv së 
bashku me socialistët: së pari, me besimin se 
pjesëmarrja e tyre mund të pengonte rënien 
e plotë të vendit në kaos dhe, së dyti, për të 
parandaluar R. Alinë të shpallte gjendjen 
e jashtëzakonshme (Biberaj, 2001: 182). 
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Qeverisja në koalicion nxorri në pah 
mosmarrëveshjet mes forcave politike për 
ndërmarrjen e reformave progresive, fakt 
që kushtëzoi kryedemokratin Berisha, më 
26 nëntor 1991, t’i paraqiste presidentit 
dhe kryeministrit një ultimatum prej katër 
pikash, në të cilin kërkohej: “1. rihapja e 
hetimit për agjentët e Sigurimit që kishin 
vrarë katër nga demonstruesit paqësorë në 
Shkodër, më 2 prill 1991; 2. zëvendësimi 
i drejtuesve të masmedias shqiptare me 
persona të paangazhuar politikisht; 3. 
mbajtja e zgjedhjeve të reja në shkurt 1992; 
4. heqja e simboleve komuniste nga shenjat 
kombëtare, veçanërisht yllin e vendosur në 
flamurin shqiptar” (Jacques, 1995: 742). 

Mungesa e konsensusit për realizimin 
e të gjitha kërkesave të mësipërme detyroi 
kryetarin e PD-së të miratonte tërheqjen e 
përfaqësuesve opozitare nga qeveria Bufi. 
Sali Berisha e arsyetoi vendimin e tij: së 
pari, me humbjen e aksioneve politike 
të PD-së për shkak të bashkëqeverisjes 
në një koalicion të dështuar dhe, së dyti, 
me frikën prej rivalitetit të partive të reja 
të sapokrijuara të së djathtës ekstreme, si 
Partia Nacionaldemokrate dhe ajo e Ballit 
Kombëtar, të cilat, në kushtet e rënies 
së popullaritetit të Partisë Demokratike, 
tërhiqnin një pjesë të elektoratit të saj të 
zhgënjyer (Duka, 2007: 336).

Shpërbërja e koalicionit qeveritar 
dhe thellimi i krizës ekonomike diktuan 
dorëheqjen e kryeministrit Ylli Bufi, 
më 6 dhjetor 1991. Për të siguruar 
rendin e qetësinë dhe për të përgatitur 
zgjedhjet e ardhshme, presidenti R. Alia 
dekretoi qeverinë teknike, të kryesuar 
nga Vilson Ahmeti e të përbërë nga 
nëntëmbëdhjetë teknokratë jopartiakë, me 
qëllim shmangien e presionit qeveritar në 
rezultatin e zgjedhjeve të 22 marsit 1992. 
Ato u finalizuan me fitoren e bujshme të 
Partisë Demokratike në 90 nga 100 zonat 
zgjedhore kundrejt 6 të Partisë Socialiste, 
që të përkthyera në mandate e konfiguruan 
parlamentin, si vijon: 92 deputetë për 

PD, 38 për PS, 7 mandate siguroi Partia 
Socialdemokrate, 2 Partia Bashkimi për 
të Drejtat e Njeriut dhe 1 deputet Partia 
Republikane (Zogaj, 1997: 58). 

M e  s h p a l l j e n  e  r e z u l t a t e v e 
përfundimtare, presidenti Alia dha 
dorëheqjen dhe doli nga skena politike 
shqiptare, duke shënuar një kalim të qetë të 
pushtetit nga socialistët tek forca kryesore 
opozitare, Partia Demokratike. I njohur si 
“revolucion i butë”, ai nënkuptonte procesin 
e çmontimit politik të sistemit komunist të 
shoqëruar nga vullneti për ndërmarrjen e 
reformave drejt privatizimit të ekonomisë 
dhe funksionimit të pluralizmit politik 
(Columbus, 1998: 170).

Më 9 prill 1992, parlamenti zgjodhi, 
me 96 vota pro dhe 35 kundër, Sali Berishën 
si president të Shqipërisë për një afat 5 
vjeçar. Kreu i ri i shtetit shqiptar përmendi 
sfidat ekonomike dhe politike që e prisnin 
vendin gjatë tranzicionit postkomunist për 
ndërtimin dhe konsolidimin e një autoriteti 
të qëndrueshëm demokratik. Presidenti nuk 
la pa përmendur edhe bashkëfajësinë për 
periudhën e qeverisjes së partisë-shtet, duke 
theksuar nevojën e pajtimit kombëtar: “Të 
gjithë jemi përgjegjës në shkallë të ndryshme 
për vazhdimin e diktaturës, në mos tjetër, 
për 99.9% të votave që i kemi dhënë nga 
frika. Po kemi qenë edhe viktima. Kjo vuajtje 
e dhembje e ndërsjelltë të na bashkojë në 
përgjegjësinë për të ndërtuar një shoqëri të 
qytetëruar” (Biberaj, 2001: 217).

Kështu, Shqipëria hyri në rrugën 
e vështirë të transformimit politik, që 
përfshinte: 1) kalimin nga ekonomia e 
komanduar drejt ekonomisë së tregut; 
2) nga sistemi njëpartiak në demokracinë 
pluraliste dhe 3) nga kontrolli tërësor i 
shoqërisë drejt funksionimit të shoqërisë 
civile (Tafili, 2008: 137). 

Ky proces demokratizimi i valës 
së tretë në Shqipëri dhe në vendet e 
tjera postkomuniste u përball me tri 
kategori problemesh. Së pari, problemet e 
tranzicionit që buronin direkt nga dukuria 
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e ndryshimit të regjimit nga totalitarizmi 
në demokraci. Ato përfshinin ndërtimin 
e shtetit ligjor, ngritjen e administratës 
publike, zgjidhjen e “problemit të 
torturuesit”, d.m.th., qëndrimin ndaj ish 
zyrtarëve të lartë që kishin shkelur të drejtat 
e njeriut dhe ridimensionimin e rolit të 
ushtrisë. Së dyti, problemet kontekstuale 
që lidheshin me natyrën e shoqërisë, 
zhvillimin ekonomik, nivelin kulturor dhe 
të kaluarën historike. Më të përhapura 
ishin konfliktet shoqërore, antagonizmat 
rajonale, varfëria, pabarazia ekonomike-
sociale, inflacioni, borxhi i jashtëm dhe 
niveli i ulët i rritjes ekonomike. Së fundi, 
konsolidimi i demokracive të reja përballej 
me problemin e sistemit që nënkuptonte 
funksionimin dhe efektivitetin e formës 
demokratike të qeverisjes, e cila minohej 
nga prania e elitës së vjetër në pushtet. Sipas 
politologut Huntington (2011: 233-234), 
rrezik përbënte jo përmbysja, por dobësimi 
gradual i demokracisë nga vetë të zgjedhurit 
e sovranit për ta drejtuar sistemin. 

Përfundime

Vala e tretë e demokratizimit të 
Shqipërisë në fillim të viteve ’90 ishte 
simbiozë e faktorëve të brendshëm dhe 
presionit ndërkombëtar. Efekti ortek ose 
domino dëshmonte suksesin e Revolucioneve 
demokratike në vendet e Europës Lindore, 
ku një rol të rëndësishëm luajtën aktorë 
të jashtëm, si: misioni i SHBA-së për 
përhapjen e vlerave demokratike, ndikimi 

i KSBE-së për liberalizimin dhe hapjen 
politike të shoqërisë shqiptare dhe reformat 
e Gorbaçovit në BS që ndihmuan shembjen 
e regjimeve komuniste në bllokun lindor.

Për më tepër, dobësimi i legjitimitetit 
qeverisës, bazuar në ideologjinë marksiste-
leniniste, e detyroi presidentin Alia të 
ndërmerrte reforma të pjesshme ekonomike 
dhe politike. Rritja e pakënqësisë shoqërore, 
për shkak të thellimit të krizës së brendshme, 
stimuloi lëvizjet sociale masive kundër 
partisë-shtet. E tillë ishte Lëvizja Studentore 
e Dhjetorit ’90 që i hapi rrugë pluralizmit 
politik dhe demokratizimit të mëtejshëm të 
vendit. Protestat antiqeveritare arritën kulmin, 
më 20 shkurt 1991, me rrëzimin e shtatores së 
Enver Hoxhës, simbol i komunizmit.

Destabiliteti politik dhe revoltat 
sociale kushtëzuan qeverinë shqiptare të 
organizonte zgjedhje të lira, që shërbyen 
si mjet dhe qëllim për demokratizimin 
e vendeve në tranzicion. Partia e Punës 
iu nënshtrua ndryshimeve strukturore, 
ideologjike dhe ndërrimit të emrit në 
PSSH për të siguruar një mbështetje 
të gjerë të elektoratit. Por, zgjedhjet e 
parakohshme të 22 marsit 1992 shënuan 
fitoren e thellë të Partisë Demokratike, 
duke realizuar kalimin e qetë të pushtetit 
politik te forcat opozitare, pra nëpërmjet të 
ashtuquajturit “Revolucion i butë”. Qeveria 
e re demokratike e Aleksandër Meksit kishte 
përpara sfida të mëdha të tranformimit 
ekonomik, shoqëror dhe politik, për 
ndërtimin e ekonomisë së tregut, shoqërisë 
së hapur dhe shtetit demokratik.
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Esilda LUKU: Some aspects of the political transition process in Albania (1990-1992)
This paper aims to analyze the internal factors and the general regional and international 

situation that favored the change of the political system in Albania, from a totalitarian 
regime to a democratic one. The approach is based on the theoretical framework of Samuel 
Huntington for the “third wave” of democratization in the late twentieth century. The 
political transition in Albania was as a result of the internal situation, because the ruling 
party was lacking its legitimacy due to the economic difficulties, such as: the decrease of 
Gross Domestic Product (GDP), the inflation, the budget deficit etc. The inefficiency of 
the Albanian government to overcome the economic crises separated the political class and 
increased the discontent in the society. The last one asked for freedom and democracy aimed 
at declining the totalitarian regime. It was materialized through the students’ movement in 
December 1990 that culminated in a massive demonstration following the overthrow of 
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the dictator bust on February 20, 1991. Another important reason was the domino effect 
or the “snowballing”, meaning the influence of the democratic revolutions in Central and 
Eastern Europe, and the role of the international actors like the United States of America, 
the European Community etc. that supported the democratization of Albania. This process 
of political transformation included: 1) the change from a party-state system to a pluralist 
democracy; 2) the transition from a command economy to a free market one and, 3) the 
construction and real functioning of the civil society. 

Moreover, the paper examines the type of transition taken place in Albania based on 
the relation between the elite in power and the opposition groups, and the mechanisms 
of the process of democratization, such as: compromise and the organization of 
parliamentary elections that caused the so-called “negotiated revolution” or the “smooth 
transition” in Albania.

Keywords: Political transition, totalitarian regime, democracy, social movement
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ZHVILLIMI PROFESIONAL I MËSUESIT 

DHE NDIKIMI NË FUQIZIMIN E SHKOLLËS

Anila BRATJA
Universiteti i Durrësit “Aleksandër Moisiu”, Fakulteti i Edukimit
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Përmbledhje

Të zhvillosh stafin në një institucion arsimor, do të thotë: të garantosh çeljen e mundësive 
të reja për individët a grup individësh, e për rrjedhojë, të vetë institucionit në tërësi. 
Zhvillimi përshkallëzues vetiak e bën individin më të vetëdijshëm për rolin e tij profesional 
e jo vetëm, e tejfuqizon atë. Kësisoj, përftohet efekti zinxhir: individi fuqizon institucionin, 
institucioni krijon premisat e ecjes përpara të një kombi. Studimi ka për qëllim, të shpalosë 
qartë, se zhvillimi profesional i mësuesit ndikon ndjeshëm në fuqizimin e institucioneve 
shkollore. Ai synon t’i japë përgjigje pyetjes: si ndikon zhvillimi profesional i mësuesit 
në fuqizimin e shkollës, këndvështruar nga perceptimet e vetë mësuesve, përgjegjësve 
të departamenteve dhe drejtuesve të Qarkut të Durrësit. Faktorë të tillë, si: vështrimi 
hierarkik i autoritetit, vendimmarrja, autonomia, kualifikimi i brendshëm dhe shkalla e ulët 
e besimit midis palëve, janë në fokus të studimit. Përmes kërkimit cilësor, ky studim sjell 
gjetje konkrete, bazuar në intervistimet me: 60 drejtues të qarkut të Durrësit, 65 mësues 
dhe 30 përgjegjës departamentesh të arsimit bazë në këtë Qark. Me gjithë vlerësimin 
pozitiv të konstatuar për disa shkolla, punimi studimor vëren se, përgjithësisht, në Qarkun 
e Durrësit mungon kultura bashkëpunuese dhe kualifikuese e mësuesve mbi bazën e vetë 
nevojave, që ata kanë. Ky studim synon të formulojë disa rekomandime, të cilat mund të 
kontribuojnë sadopak në përmirësimin e drejtimit të shkollave, duke promovuar mbarësi, 
sukses dhe arritje të përvijueshme.
Fjalët kyçe: Bashkëpunim, udhëheqje shkollore, kualifikim, vendimmarrje, politika shkollore.
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1. Hyrje

Arsyeja kryesore, që ndryshimi nuk 
arrin të ndodhë, qoftë edhe në një farë 
shkalle të ulët, dhe nuk ia del të qëndrojë (të 
vijojë) aty ku rrallë arrin të ngjasë, lidhet me 
faktin, se infrastruktura paraqitet e dobët, 
jondihmuese ose punon për qëllime të 
kundërta. Me “infrastrukturë” nënkuptojmë 
shtresat e mëtejshme, që gjenden mbi 
nivelin në të cilin jemi përqendruar. 
Në lidhje me nivelet e sukseshme, për 
shembull, një mësues nuk mund të vazhdojë 
ta mbajë a përballojë ndryshimin, në qoftë 
se punon në një mjedis kulturor shkollor 
negativ. (Fullan, 2010: 22).

Sergiovanni (2009: 89) thekson se: 
autoriteti i jashtëm funksionon, madje 
shumë mësues apo studentë i përgjigjen. 
Por autoriteti i jashtëm ka tendencën 
t’i bëjë njerëzit, të përgjigjen si vartës. 
Vartësit e mirë gjithmonë bëjnë çfarë 
kërkohet, por vetëm kaq. Kapërcimi i 
kompetencave, angazhimit dhe kryerjes së 
detyrave të përditshme, kërkon që njerëzit 
të shndërrohen nga vartës në pasues, çka 
lyp doemos një lloj teorie dhe praktike 
ndryshe. Vartësit i përgjigjen autoritetit 
të jashtëm, kurse ndjekësit u përgjigjen 
ideve, vlerave, besimeve dhe qëllimeve. 
Siç thekson Dew (2003: 26), “Të gjitha 
reformat, që bazohen thjesht në miratimin 
e ligjit, në kërcënimin e ndëshkimeve të 
caktuara ose në ndryshime e rregullime 
mekanike a të jashtme, janë kalimtare dhe 
të pasuksesshme.

Qeveria shqiptare dhe organizmat 
ndërkombëtare prej kohësh kanë pranuar, 
se reformimi i sistemit arsimor ka rëndësi 
parësore në rritjen e zhvillimit ekonomik 
dhe social të vendit. Sipas Strategjisë 
Kombëtare, (2004 - 2015: 16), zhvillimi 
i vazhdueshëm profesional i mësuesve 
duhet të përputhet me nevojat e tyre. Për 
këtë arsye, duhet të hartohet një program 
trajnimi i bazuar në parimin e kërkesës, në 
përputhje me nevojat, atributet e reja të 

mësuesve, njohuritë mbi lëndët e reja dhe 
modelet e reja të mësimit.

Gjithmonë është kërkuar, të paktën 
teorikisht, reformimi i shkollës ose me 
terminologjinë e dikurshme “riorganizimi 
i shkollës” (Beqja, 1964), duke synuar 
përgatitjen dhe kualifikimin e kuadrit 
pedagogjik, rolin e drejtorit të shkollës, 
planifikimin, buxhetin, financimin e arsimit 
dhe kualifikimin e arsimtarëve (Temo, 1985). 

Edhe sot planifikohen e hartohen 
strategji. Madje, flitet jo pak për zhvillimin 
profesional të mësuesit “nga lart”(ex 
cathedra), çka, jo vetëm nuk mjafton, si 
pasojë e mosnjohjes së gjendjes reale dhe 
nevojave të tij të vërteta, por kontribuon në 
rezistencën e mësuesit ndaj politikave të tilla 
si dhe të mospërmbushjes së qëllimit të duhur.

Vetëm ndryshimet në praktikë mund 
të sjellin ndryshime të vërteta në vlera 
dhe norma (Pierce & Stapleton, 2011). 
Ky artikull, përmes fokusit kërkimor 
mbi zhvillimin profesional të mësuesit, 
(këndvështruar nga perceptimet e mësuesve, 
përgjegjësve të departamenteve dhe 
drejtuesve në Qarkun e Durrësit), evidenton 
gjetje të fushës, duke ndihmuar modestisht 
me përfundime dhe rekomandime konkrete.

2. Shqyrtimi i literaturës së çështjes

Fuqizimi është një fakt. E kundërta e 
fuqizimit në mjedisin aktual të punës nuk 
është tirania. Shumica e fuqisë punëtore 
në ditët e sotme nuk është e shtypur. Ajo 
është e braktisur. Braktisjen, si një koncept 
të avancuar, mësuesja Ira Shor e përshkruan 
me kushtet e vërejtura në klasa, ku sistemi 
arsimor nuk i mundëson nxënësit të marrin 
pjesë në procesin e nxënies së vërtetë. 
Nxënësit kthehen kundër mësuesit, ashtu si 
punonjësit kundër punës. Nxënësit mësojnë 
si të bëjnë minimumin për të mësuar, po 
ashtu edhe njerëzit në punë mësojnë si 
të bëjnë minimumin gjatë punës, si një 
mënyrë qëndrimi ndaj një sistemi, që nuk 
e durojnë lehtë (Dew, 1997: 3).
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Lightfoot (1986) e ka përkufizuar 
fuqizimin si mundësinë e individit 
për pushtet, zgjedhje, autonomi dhe 
përgjegjësi. Maeroff është shprehur, se 
fuqizimi i mësuesve ka të bëjë me dhënien 
e një statusi më të lartë si dhe me rritjen 
e bazës së tyre të dijes. 

Rappaport (1987) dhe kolegët e 
tij e kanë përshkruar fuqizimin si një 
konstrukt, i cili bashkon kompetencat 
vetiake dhe aftësitë në mjedise të tilla, 
që sigurojnë mundësi për zgjedhje 
dhe autonomi në demonstrimin e tyre 
(Zimmerman & Rappaport, 1988). 

Dunst (1991) ka shkruar se, fuqizimi 
konsiston në dy çështje: a) mundësimin 
e përvojave brenda organizatës, çka nxit 
autonominë, zgjedhjen, kontrollin dhe 
përgjegjësinë; b) lejimin e individit për 
të shfaqur kompetencat ekzistuese, po 
aq sa për të fituar kompetenca të reja, në 
mbështetje dhe përforcim të funksionimit 
(cituar nga Short & Rinehart, 1992: 952). 

Fuqizimi është shndërruar në një term, 
thuajse të boshatisur nga kuptimi, edhe pse 
vijon ende të haset në retorikë. Problemi 
qëndron në faktin, se ata që e përdorin 
termin, rrallë specifikojnë natyrën e fuqisë, 
që ndodhet në fuqizim. (Hoyle & Wallace, 
2005: 121). Ndërkaq, shkalla e lirisë 
për të ruajtur autonominë individuale 
dhe identitetin, teksa miratohet një rol, 
është e kufizuar nga autoriteti i akorduar 
për rolin dhe aftësinë e individit, për ta 
transformuar këtë autoritet në pushtet 
personal (Zaleznik, 2008: 214).

Organizatat janë mekanizma për 
transformimin e dëshirave tona në 
realitet. Por mekanizmi i transformimit 
shtrihet brenda individëve (Greenfield 
& Ribbins, 2005:16). Një sistem mund 
të jetë i hapur apo i mbyllur. Filozofia 
e mbylljes e sheh shkollën të izoluar 
nga mjedisi i saj, duke e vënë theksin te 
planifikimi fizik, kontrolli, stabiliteti dhe 
parashikueshmëria. Ndërsa një sistem i 
hapur e konsideron organizatën si një 

entitet biologjik, që jeton dhe shkëmben 
informacione me mjedisin, ku organizata 
ndërvepron. Në një kuptim të tillë, 
organizata mund të shihet si e ndërvarur 
së brendshmi dhe së jashtmi. Kuptimi i 
organizatës si një sistem dhe kuptimi mbi 
faktorët e brendshëm e të jashtëm sjell 
ndryshimet (Senge, 2004: 274).

Duke pranuar, që mësuesit janë 
nxënës socialë, i kushtojmë vëmendje jo 
vetëm aftësisë së tyre për të ndryshuar, 
por edhe dëshirës për ndryshim (në 
të vërtetë për stabilitet). Mekanizmat 
politikë dhe administrativë, për të 
sjellë ndryshime në sistemin edukativ, 
zakonisht e injorojnë, keqkuptojnë apo 
nëpërkëmbin dëshirën e mësuesve për 
ndryshim (Hargreaves, 1998: 11).

Ne përdorim pjesëmarrjen për t’iu 
referuar oportuniteteve, që anëtarët e 
stafit kanë për t’u angazhuar në procesin e 
vendimmarrjes organizative. Dykuptimësia 
e synimit kalon në marrëdhënien mes 
oportunitetit të mësuesit dhe dëshirës 
së tij për të qenë pjesëmarrës (Hoyle & 
Wallace, 2005:121). Ajo, që për disa 
quhet sulm rrënjësor dhe anësor mbi 
autonominë apo profesionalizmin e 
mësuesve, për të tjerët është një ndryshim 
në natyrën e vet. Në zemër të këtij paradoksi 
qëndrojnë përkufizimet konkurruese dhe të 
kontestuara të asaj, që do të thotë, të jesh 
një profesionist (Day, 2002: 10).

Modelet kolegjiale supozojnë që 
anëtarët e një organizate bien dakord për 
qëllimet e saj. Ekziston besimi, që stafi 
ka një ide të përbashkët për qëllimet e 
institucionit. Aprovimi i detyrave është 
ndoshta elementi qendror në të gjitha 
përqasjet pjesëmarrëse në menaxhimin e 
shkollave dhe kolegjeve (Bush, 2011: 80). 

Drejtuesit e suksesshëm flasin për 
një mision të veçantë të shkollës, duke 
theksuar novacionin dhe përmirësimin. 
Është e domosdoshme, që drejtuesi 
të ndajë apo shkëmbejë idetë e tij me 
mësuesit, me qëllim që ata t’i kuptojnë 
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pikësynimet e shkollës dhe të punojnë 
së bashku për arritjen e tyre. (Sadker & 
Sadker, 1995: 178). 

Planifikimi i zhvillimit personal njeh 
rolet aktive të mësuesve në formësimin 
e procesit të ndryshimeve, duke ofruar 
mbështetje të përshtatshme për nevojat e 
tyre individuale, si dhe ato të organizatës 
apo komunitetit, ku individët punojnë 
(Day, 2002: 111). 

Planifikimi mbi bazën e nevojave 
është i rëndësishëm për bërjen e shkollës 
produktive, duke kontribuar dukshëm 
në ndërtimin e kapaciteteve për atë 
çfarë vërtet nevojitet, sepse, siç thekson 
Fullan (2008:57), ndërtimi i kapaciteteve 
është rruga kryesore për përmirësim. 
Kjo përfshin: njohuritë e reja, aftësitë, 
kompetencat; burimet shtesë (koha, 
idetë, ekspertiza, të hollat financiare); 
rimotivimin (dëshira për t’i shtrirë 
përpjekjet dhe për të përftuar rezultate). 

 
3. Metodologjia

Kampioni i përzgjedhur ka synuar 
të përfaqësojë popullatën e mësuesve të 
Qarkut të Durrësit, si dhe të përmbushë 
qëllimin e kërkimit, përmes marrjes së 
perceptimeve nga vetë mësuesit, përgjegjësit 
e departamenteve dhe drejtuesit, duke 
aplikuar kampionim të shtresëzuar. Në 
këtë kampionim është ruajtur shpërndarja, 
referuar të dhënave demografike, të 
pasqyruara në pjesën e parë të udhëzuesit 
të intervistës së aplikuar, si: gjini, moshë, 
vite pune dhe, për drejtuesit, vite në drejtim 
apo cikël, ku mësuesit japin mësim (p.sh. 
cikli i ulët apo ai i lartë). Ndërsa për 
përgjegjësit e departamenteve u synua, 
të merren mendime nga departamentet e 
lëndëve shoqërore, shkencore apo të ciklit 
të ulët në ato shkolla, ku funksiononte një 
ndarje e tillë lëndore.

Të dhënat janë analizuar me programin 
kompjuterik “Eksel” dhe “Word”, duke 
përpunuar, tek i pari, të dhëna, që lidhen 

me tregues statistikorë (p.sh., kur të 
intervistuarit shpreheshin me pohime a 
mohime), ndërsa tek i dyti janë shfrytëzuar 
funksione përkatëse për të dhënat, që 
përmbanin tekst të shkruar. Pesë intervista 
me mësuesit e shkollave, të cilat rezultuan 
të pavlefshme, janë hequr nga përpunimi 
i të dhënave, ndaj numri i tyre mbetet 65, 
nga 70 të planifikuara. 

Etika: Ky studim u realizua me lejen e 
Drejtorisë Arsimore të Rrethit të Durrësit. 
Të gjithë pjesëmarrësve në studim iu 
garantua privatësia dhe anonimiteti, duke 
respektuar dëshirën dhe gatishmërinë e tyre 
në realizimin e intervistave. 

4. Rezultatet e studimit

Politikat arsimore luajnë rol qendror në 
zhvillimin e arsimit, por edhe në zhvillimin 
e gjithë jetës së vendit. Programet janë 
vlerësimi më i mirë për çka do të ndodhë 
në të ardhmen, por ato duhen modifikuar 
mbi baza (themele) të qëndrueshme, duke 
marrë në konsideratë atë që të përftohet 
gjatë implementimit (Komisioni Europian, 
2004:41). Për vendet, të cilat, për vite të 
tëra kanë qenë të indoktrinuara, kjo nuk 
është një rrugë e lehtë, pasi sistemi përmes 
formave të ndryshme konsolidoi një model 
mendor vetizolues tek individi. Gardner 
(2003:33-40), duke u ndalur te çështja e 
edukimit në të ardhmen, si një institucion 
qartësisht konservator, analizon: Mos 
harroni se ç’do të thotë të kesh qenë mësues 
në Evropën Lindore gjatë pesëdhjetë viteve 
të fundit. Ajo që konsiderohej e vërtetë, 
e bukur dhe e mirë më 1950-n, mund të 
mos jetë më e tillë sot, megjithatë, individët 
e përgatitur në periudha të mëparshme, 
prindërit dhe jo më pak edhe mësuesit, 
nuk mund t’i flakin menjëherë besimet, 
të cilat u qenë ngulitur në mendje për një 
kohë të gjatë. Sipas përkufizimit të poetit 
dhe edukatorit anglez Mattew Arnold, ata 
“shtegtojnë midis dy botëve; njëra e vdekur, 
tjetra e pafuqishme për të lindur.”
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Nga intervistat e kryera rezulton 
një perceptim i ndryshëm te palët, përsa 
i përket procesit të vendimmarrjes së 
mësuesit në shkollë. Perceptuar nga 
mësuesit, 57% e tyre shprehen se nuk 
janë vendimmarrës në shkollë, ndërsa 
47% pohojnë pjesëmarrjen. Siç shprehen 
mësuesit, kjo lloj vendimmarrjeje ndihet, 
më së shumti, në marrjen e vendimeve, që 
lidhen me aktivitetet shkollore apo punën 
e mësuesit me klasat e tyre. Të rrallë janë 
intervistuesit, që pohojnë përfshirjen e 
tyre në planifikimin e bërë nga shkolla apo 
specifika të rëndësishme, të cilat lidhen 
me jetën shkollore. 57% e përgjegjësve 
të departamenteve pohojnë marrjen e 
vendimeve në lidhje me modulet dhe 
projektet kurrikulare, 17% shprehen për 
një vendimmarrje të pjesshme, ndërsa 
23% thonë, se nuk janë vendimmarrës. Ky 
tregues rezulton i ndryshëm nga perceptimi 
i drejtuesve. Kështu, 88% e tyre pohojnë 
se mësuesit janë vendimmarrës, përmes 
përfshirjes në planin vjetor dhe përzgjedhjes 
së teksteve shkollore. Ndërkohë, pjesa 
dominuese e mësuesve shpreh të kundërtën 
për këtë reformë, sidomos në dy vitet 
e fundit, ku zgjedhja e teksteve u është 
imponuar ose mësues të përzgjedhur kanë 
vetëvendosur, pa marrë parasysh mendimin 
e shumicës. Vetëm 12% e drejtuesve të 
intervistuar pohojnë mungesën e mësuesve 
në proceset vendimmarrëse ( kjo përqindje 
i përket zëvendësdrejtuesve, me ndonjë rast 
sporadik).

Referuar mendimeve,  që kanë 
frekuencën më të shprehur në përmbajtje, 
jepet ilustrimi i mëposhtëm:

- Kam dhënë mendime, por ai është 
marrë parasysh në probleme të vogla, pasi 
vendime të tjera vijnë në formën e urdhrave 
(mësues);

- Nuk na lihet hapësirë për t`u përfshirë, 
gjërat ofrohen të përcaktuara (mësues);

- Jap mendimin dhe ndodh të dëgjohem 
në vendimet e shkollës (mësues);

- Nuk ka pasur ndonjë risi apo diçka 

tjetër, që të merret mendimi im (mësues);
- Nuk jam parë si i përshtashëm. Idetë e 

mia ndryshojnë nga ato të drejtuesit, përsa i 
përket vendimmarrjes (mësues);

- Marr vendime për çështje të caktuara 
në shkollë, ndihem i lirë të shpreh mendimin 
tim(mësues);

- Vendimet në shkollë i merr vetë drejtori. 
Nëse bëhet fjalë për ndonjë aktivitet midis 
mësuesish, atëherë merr mendimin e kolektivit 
(mësues);

- Më pëlqen të punoj me projekte. Idetë 
dhe mendimet e mia pëlqehen nga drejtuesit 
e shkollës (përgjegjës departamenti);

- Mësuesit janë vendimmarrës në 
procesin mësimor-edukativ, në përpilimin e 
planeve mësimore dhe edukative (drejtues 
shkolle).

52% e mësuesve pohojnë zhvillimin 
profesional në shkollë, 37% theksojnë 
karakterin formal të tyre, 9% mungesën 
e kualifikimit në shkollë, duke theksuar 
vetëm atë individual, ndërsa 2% nuk 
shprehen për fenomenin.

53% e përgjegjësve të departamenteve 
shprehen pozitivisht, 33% pohojnë 
formalizmin, 14% mungesën e praktikave 
të kualifikimit të brendshëm në shkollë. 
Ndërkohë, 85% e drejtuesve pranojnë 
kualifikimin e brendshëm në shkollë, 14% 
shprehen për karakterin formal të tyre dhe 
vetëm 1% mungesën e kualifikimit. (pjesa 
prej 15% janë nëndrejtorë shkollash). 

Mjaft interes paraqet ky perceptim 
i sjellë nga palët (duke marrë për bazë 
mendimin mbizotërues):

- Bëhen trajnime në shkollë, orë të 
hapura, prezantime me videoprojektor 
(drejtues shkolle);

- Plani hartohet, por në shumicën e 
rasteve nuk zbatohet; protokolli plotësohet 
formalisht (përgjegjës departamenti);

- Trajinimet për zhvillimin profesional 
përbëjnë humbje kohe, fiktivitet dhe angari 
(mësues);
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- Ka pasur praktika profesionale, por 
mënyrat se si janë realizuar, kanë qenë shumë 
formale (mësues shkolle);

- Kualifikimi i brendshëm bëhet sipas një 
tematike të përzgjedhur nga mësuesi në fillim 
të vitit shkollor, sipas nevojave per kualifikim 
(drejtues shkolle); 

- Në departamentin tonë ndahen detyra 
dhe secili mësues merr një përgjegjësi: mësim 
model, temë dhe prezantim, projekte dhe 
module kurrikulare (përgjegjës departamenti);

- Përpiqem individualisht për t`u zhvilluar 
mnga ana profesionale (mësues shkolle).

Ajo çfarë vihet re nga intervistat, lidhet 
me raportet e mësuesve me njëri-tjetrin: 
55% shprehen për raporte shumë të mira, 
(madje, disa i cilësojnë të shkëlqyera), 
40% të mira dhe vetëm 5% i rendisin si 
raporte të pranueshme. Më tej mësuesit 
shprehen, se përsa i përket këshillimit apo 
rrahjes së mendimeve për probleme pune, 
këto të fundit rezultojnë të dominuara 
nga treguesit e grupmoshës, në cilin cikël 
japin mësim (cikli i ulët apo i lartë) dhe 
mbi bazën e departamenteve lëndore. Për 
disa të tjerë vlerësohet statusi familjar dhe 
shoqëror, madje edhe bindjet politike. 
Mësuesit e rinj shprehen, se nuk mirëpriten 
sa duhet nga mësuesit e vjetër për probleme 
pune. Ndërkaq, mësuesit me vjetërsi pune 
pohojnë paaftësinë e kolegëve me më 
pak se pesë vite pune në arsim. Por ka 
edhe mendime të mësuesve, që pohojnë 
marrëdhënie bashkëpunuese pune me çdo 
grupmoshë, si rezultat i kulturës shkollore, 
por edhe natyrës së tyre bashkëpunuese.

5. Diskutimi i rezultateve

Për t’i fuqizuar institucionet shkollore 
nevojitet bashkëpunim në të gjitha nivelet 
drejtuese, me qëllim që detyrat të bëhen më 
të lehta, duke krijuar kësisoj një klimë të 
vërtetë mbështetëse dhe pune. Gradualisht 
kjo sjell raporte të ndërsjellta besimi, 
dëshirë dhe vullnet të individit për të ndarë 

mendimet me njëri-tjetrin; të mësuesve të 
vjetër me kolegët e rinj; të drejtuesve me 
ekipin e drejtorisë dhe stafin mësimdhënës, 
të bashkëpunimit të shkollave me nivelet 
e tjera të hierarkisë. Vetëm kur individët 
bëhen pjesë e organizatës, ata integrohen 
me të, duke fituar gradualisht sjelljen, 
besimin, normat dhe vlerat e saj. 

Ndryshimet në perceptime midis 
mësuesve dhe drejtuesve tregojnë, se 
institucionet shkollore janë akoma larg 
kultivimit të kulturës së bashkëpunimit dhe 
vendimmarrjes me bazë të gjerë. Madje, 
opinionet e sjella nga mësuesit janë pasqyrë e 
një panorame të vendimmarrjes pasive, pasi 
akoma vijon të mbizotërojë vendimmarrja 
e njëanshme për procese të rëndësishme, 
çka prek drejtpërdrejt interesat dhe punën 
e mësuesit. Që kultura organizative të 
funksionojë siç duhet brenda kulturës së 
gjerë të shoqërisë, ajo duhet të ketë mjaft 
elemente të përbashkëta me vlerat kryesore 
të saj. Nëse krijohen struktura të mbyllura, 
më shumë kontrolluese sesa bashkëpunuese, 
vështirë se promovohen ndryshime afatgjata 
dhe të suksesshme. Ndërtimi i kapaciteteve 
lidhet me kompetencat, burimet dhe 
motivimin. Sipas Fullan (2008: 57), 
individët dhe grupet rritin kapacitetet 
e tyre, nëse zotërojnë dhe vazhdojnë të 
zhvillojnë dijet dhe aftësitë, nëse synojnë 
dhe përdorin burimet (kohë, ide, ekspertizë, 
para) me mençuri dhe nëse angazhohen të 
përdorin energjitë, duke realizuar gjërat më 
të rëndësishme kolektivisht dhe vijimësisht. 

Drejtues të suksesshëm pohojnë 
se kualifikimi i brendshëm bëhet sipas një 
tematike të përzgjedhur nga mësuesi në fillim 
të vitit shkollor (nevojat për kualifikim), apo 
një mësues shprehet: “Si shkollë me emër kemi 
fituar kulturë bashkëpunimi, pa u ndikuar 
shumë nga drejtuesit. Zhvillimi profesional 
shtrihet në dy linja: teorike dhe praktike. 
Shfletohet shumë dhe vëzhgohen orë mësimore 
nga të vjetrit dhe të rinjtë, në drejtim të IT. 

Sipas Argyris, individët zhvillohen 
nga fëmijëria drejt maturisë, duke kaluar 
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nëpër disa dimensione të rëndësishme: 
nga pasiviteti tek aktiviteti, nga varësia 
te pavarësia, nga një numër i kufizuar 
sjelljesh në një shumëllojshmëri të tyre, 
nga interesat sipërfaqësore tek ato më të 
thella, nga perspektiva afatshkurtër tek 
ajo afatgjatë, nga një pozicion vartësi në 
një të barabartë me të tjerët apo pozicion 
eprori, nga mungesa e ndërgjegjësimit tek 
ndërgjegjësimi maksimal. Lëvizja në secilin 
dimension kontribuon në atë, që njihet si 
personaliteti i shëndetshëm i një të rrituri. 
Bashkëpunimi nënkupton të punuarit së 
bashku, ku problemet e gjithësecilit zgjidhen 
në mënyrë të ndërsjelltë. Bashkëpunimi 
kërkon sinqeritet, ndershmëri, shpërndarje, 
respekt dhe besim. Kur bashkëveprimi e 
zgjidh vërtet një konflikt, lënda e zgjidhjes 
ka mundësi të jetë më e mira e mundshme 
për të gjitha grupet, duke shmangur 
ndikimin negativ të fuqisë detyruese dhe të 
dobishme (Blackard & Gibson, 2002: 62).

Ka shkolla, në të cilat është vendosur 
një kulturë bashkëpunuese, por ato ende 
janë të pakëta. Planifikimi mbi zhvillimin 
profesional të mësuesit, bazuar në nevojat që 
kanë dhe vlerësimi i treguesve individualë, 
nga ana tjetër, sjell jo vetëm zhvillim të 
stafit, por edhe mirëpritje nga ana e tij. Ky 
planifikim është mirë të bëhet edhe bazuar 
në punën kërkimore të vetë mësuesve 
në shkollë, praktikë, që ka rezultuar e 
suksesshme në përvojat botërore. 

Sipas Hopkins (2007: 26), procesi 
përfshin tri faza:

• Faza 1: Krijimi i procesit, i cili 
zakonisht zgjat deri në dy mandate.

• Faza 2: Vajtja në tërë shkollën, e cila 
përfshin deri në një afat dhe një gjysmë të 
punës.

• Faza 3: Mbështetja e momentit 
dhe rrjeteve, kur procesi është bërë i 
vetëqendrueshëm dhe bashkëpunimi i 
brendshëm dhe ai i jashtëm janë normë. 

Përmes intervistave, mësuesit shprehin 
mendimin, se kualifikimi mund të bëhet 

edhe duke dëgjuar orë të zakonshme tek 
njëri-tjetri, larg formalizmit dhe planifikimit. 
Mbështetur nga mendimet e mësuesve, si 
edhe nga praktikat e shkollave efektive të 
huaja, do të pohonim domosdoshmërinë 
e planifikimit sipas nevojave. Madje, do 
të theksonim, se njerëzit mësojnë më mirë 
duke i bërë gjërat vetë. Nëse ata asistohen 
për të planifikuar dhe menaxhuar punët e 
tyre, rezultatet kanë më shumë mundësi 
të përputhen me nevojat reale. Kapaciteti 
ndërtues në agjencitë lokale dhe grupet 
është një objektiv i rëndësishëm për 
qasjet që kanë nevojë për pjesëmarrje. 
Kapaciteti ndërtues është gjithashtu i 
rëndësishëm, sepse përbën një parakusht 
për të mbështetur iniciativat zhvilluese 
(Komisioni Europian, 2004:118).

6. Përfundime dhe rekomandime

Mospërfshirja e mësuesve në proceset 
vendimmarrëse e bën mësuesin pasiv. 
Madje, kultura e përqendrimit të pushtetit, 
që mbizotëron ende në disa shkolla, minon 
përfshirjen e mësuesve dhe injorimin 
e kërkesave të vërteta, që ata kanë, si 
pasojë e konfliktit të heshtur. Politikat 
apo reformat për zhvillimin profesional të 
mësuesit duhet të jenë të bashkëlidhura me 
nevojat e tyre reale, përmes kërkimeve nga 
vetë mësuesit dhe drejtoritë e shkollave. 
Nga këto kërkime dhe kërkesa reale 
mundësohet një program trajnimi, përmes 
bashkëpunimit të brendshëm (kualifikimi 
brenda shkollës) dhe atij të jashtëm 
(agjenci apo universitete). 

Evers (2008: 10) analizon, se reforma 
të tilla dështojnë, ngaqë janë më tepër 
reforma të imponuara, sesa reforma 
sistemike. Ato imponohen në një sistem, 
i cili operon përmes një strukture të tillë 
drejtuese, që për nga natyra nuk mund 
të ndërtojë një komunitet të të mësuarit 
efektiv dhe mbështetës. Ndërsa Fullan 
(2003:7) thekson, se sigurimi i autonomisë 
profesionale të grupeve të mësuesve, që nuk 
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kanë angazhimin dhe mundësinë të përçojnë 
punën e tyre me njohuri të disiplinuara dhe 
qëllimin moral, nuk do të bëjë më shumë 
sesa të shpenzojë resurset, duke theksuar 
në të njëjtën kohë, se centralizimi të çon në 
kontroll të tepruar, ndërsa decentralizimi 
në kaos. Dihet tashmë prej kohësh, se 
ndryshimi nga lart-poshtë nuk ecën (gjërat 
nuk mund të bëhen me forcë). Ndaj ka 
ardhur koha për më shumë bashkëpunim 
real, për të fuqizuar institucionet shkollore.

- Fuqizimi i shkollës nënkupton 
fuqizimin e individit, duke emëruar 
personat e duhur dhe investuar vazhdimisht 
në kapacitet e tyre.

- Të emërohen drejtuesit e shkollave 

me konkurs dhe mbi bazën e sistemit të 
meritës, pasi vetëm kështu shërbimi arsimor 
do të jetë më cilësor dhe produktiv.

- Autonomia e shkollave duhet të 
ecë paralelisht me ndërtimin (krijimin) 
e kapaciteteve, për t’u përballuar dhe 
kapërcyer me sukses risitë. 

  - Të realizohet bashkëpunimi jo si 
procedurë, por si një proces i përshkallëzuar.

- Udhëheqja e suksesshme arrihet me 
drejtues, që marrin përsipër të gjitha rolet, 
në varësi të situatës dhe problematikave. 

- Të praktikohen kërkime shkencore nga 
vetë mësuesit e shkollave, në bashkëpunim 
me drejtorinë e shkollës, si dhe me agjenci 
apo universitete.
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The professional development of the teachers and its impact on the development 
of the school

Developing the staff of an institution it means to have new opportunity for the 
individual, group and consequently the institution. The individual development makes him/
her conscious for the part as a human being by empowering him/her. In this way institutions 
are empowered and as such the premises for development of a country. This article aims to 
show that professional development of the teacher influences the empowerment of school 
institutions. It aims to answer questions like “How does influence professional development 
of the teacher in school empowerment, viewed by teacher’s perception, heads of educational 
departments and regional education departments of Durrës, here in Albania. Factors like the 
hierarchical view of authority, decision-making, autonomy, internal qualification and low 
level of trusts among parties are the main focus of the article. Through quality research this 
study brings findings based on interviews with 60 principals of Durrës region, 65 teachers 
and 30 heads of Durrës regional education departments. Beside the positive evaluation for 
some schools in this articles finding what is noticed in general is that in Durrës region there 
is a lack of cooperation culture and qualifications of teachers on the basis of needs that they 
have. This article aims to formulate some recommendations, which can contribute in the 
improvement of school management to promote success and continuous achievements.

Key word: Cooperation, school leadership, qualification, decision-making, school politics.

ABSTRACT

of level of empowerment within the school 
environment.Educational and Psychological 
Measurement, Vol. 52, no.4 951-960.

Temo, Sotir. 1985. Arsimi në RPSSH. Tiranë: 

N. Frashëri.
Zaleznik, Abraham. 2008. Hedgehogs and Foxes: 

Character, Leadership, and Command in 
Organizations. Palgrave and Macmillan.



   58 Zhvillimi profesional i mësuesit dhe ndikimi në fuqizimin e shkollës



   59Studime Sociale  Vol. 7  No. 2

NDIKIMI I JETËS SË BURGUT TEK I DËNUARI

Juliana AJDINI
Fakulteti i Shkencave Sociale, Univeristeti i Tiranës

E-mail: jajdini@gmail.com

Fiona TODHRI
Fakulteti i Shkencave të Edukimit, Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan

E-mail: fiona.todhri@gmail.com

Përmbledhje
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1. Mjedisi në burg

Burgimi është një proces ndëshkimi 
dhe izolimi. Ai realizohet fillimisht përmes 
shkëputjes së njeriut nga bota e larmishme, 
nga statusi i lirë, më pas, vendosjes së tij në 

një mjedis të izoluar, me rregulla të ngurta, 
kontroll dhe vëzhgim të përhershëm. 

Cënimi thelbësor i lirive, të cilin e 
lejon ligji nisur nga qëllimi dhe struktura 
e institucioneve të riedukimit, përbën një 
privim të dhimbshëm të atyre, qëhasin 
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përvojën e burgimit. Kur këta të dënuar 
janë prindër, një situatë e tillë bëhet edhe 
më e rëndë. Kushtet fizike dhe rregullat 
institucionalekrijojnë kufizime të theksuara 
në përmbushjen e nevojave personale, të 
cilat janë shumë të rëndësishme për një 
funksionim të shëndoshë psikologjik. 

1.1 Mjedisi fizik
“Mjedisi i burgut është ndoshta mjedisi 

më i pashëndetshëm në botë.”
Reagimet fizike dhe psikologjike, që 

zhvillohen ndaj qëndrimit në këtë mjedis, 
ndryshojnë në varësi të rregullave dhe 
kushteve të institucioneve; natyrës së 
ndryshme të qëndrimit në këto institucione 
(burgim, paraburgim); kohëzgjatjes së 
qëndrimit; si dhe të dhënave personale: 
mosha, gjinia, profesioni, statusi social, 
përbërja familjare etj.

Institucionet e riedukimit janë mjedise 
të izoluara nga shoqëria, me rregulla e 
norma, të cilat u imponohen të burgosurve, 
duke ndikuar thellësisht në realizimin e 
nevojave dhe në ekzistencën e tyre si qenie 
njerëzore. Ato janë instrumente të kontrollit 
social dhe të ushtrimit të disiplinës. Për 
Foucault (1977), ato nuk janë vetëm një 
formë akute e ndëshkimit fizik, por edhe 
atij mendor. Qëllimi i ekzistencës së këtyre 
institucioneve përfshin:

1. Ndëshkimin; 
2. Mbajtjen; 
3. Rehabilitimin.

Përmes ndërveprimit të këtyre 
synimeve në një proces të vetëm, shoqëria 
i zhvendos keqbërësit dhe kriminelët 
nga një pozicion, ku ata e vazhdojnë 
sjelljen kriminale në një institucion, çka 
e kënaq masën për format e ndëshkimit. 
Gjatë kësaj kohe kriminelët shndërrohen 
në qytetarë të ligjshëm dhe produktivë 
përmes procesit të kushtëzimit pozitiv 
psikologjik, i cili synon me tej riintegrimin 
në shoqëri (Lacombe, 2008). 

Duke qenë institucione të kontrollit 
dhe ndëshkimit, ato përmbajnë një sërë 
kufizimesh, të shprehura në rregulla dhe 
kushte fizike izoluese. Sykes (1958), një 
ndër psikologët e parë, që ka studiuar 
efektet psikologjike të burgimit, përmend 
katër forma privimi, të cilat mbartin 
pasoja të rënda për të burgosurit, jo 
vetëm për mirëqenien e tyre brenda 
institucionit, por edhe për procesin e 
riintegrimit në jetën e lirë. 

Privimi i lirisë. Humbja e lirisë 
së të burgosurit ndodh në dy nivele: së 
pari, në izolimin nga bota e jashtme dhe 
vendosjen në institucionin e riedukimit; 
së dyti, në mbylljen në dhomën e izolimit 
brenda institucionit. Në nivelin e parë, të 
burgosurit shkëputen nga njerëzit e tyre të 
dashur dhe kjo shoqërohet me zhgënjim, 
i cili lidhet me humbjen e ndërveprimeve 
emocionale, vetminë dhe ndjenjën e 
boshllëkut. 

Niveli i dytë i humbjes së lirisë 
ndodh, kur i burgosuri ndëshkohet për 
sjelljen e tij brenda institucionit. Qëndrimi 
në dhomën e izolimit shoqërohet me 
kufizim të stimulimit ndijor, i cili përbën 
në vetvete një humbje lirie çnjerëzore 
dhe që mund të ndikojë në potencialin e 
individit për t’u rehabilituar (Zinger dhe 
Wichmann, 1999).

Privimi i autonomisë. Jetesa në burg 
ndryshon mjaft nga jetesa në komunitetin 
e lirë, pasi ajo diktohet dhe rregullohet 
prej burokracisësë stafit dhe jo nga 
traditat, normat dhe vlerat sociale. Shumë 
të burgosur shfaqin agresivitet kundrejt 
varësisë ndaj vendimeve të stafit, gjë që e 
bën kufizimin e aftësisë për vendimmarrje 
një nga privimet kryesore të burgimit. Në 
mjediset e burgjeve dhe të paraburgimit 
mungon përforcimi i vetëmotivimit dhe 
arritjeve personale, duke penguar aftësinë 
e të burgosurit për të marrë vendime dhe 
duke kërcënuar kësisoj imazhin e tij. Kjo 
e çon të dënuarin në statusin e dobët, të 
pashpresë dhe të varur të fëmijërisë.
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Privimi i sigurisë. Kur një individ 
hyn në një institucion burgimi, ai 
vendoset që të jetojë në një afërsi të 
madhe fizike me të burgosur të tjerë, që 
mund të kenë pasur një histori të gjatë 
veprimtarie të dhunshme dhe kriminale. 
Kjo situatë provokon shumë ankth edhe 
për recidivistët më të dhunshëm. Humbja 
e kontrollit mbi sigurinë personale 
zhvillon ankth akut, jo vetëm për shkak të 
mundësisë së shpërthimeve të episodeve të 
dhunshme, por edhe sepse një sjellje e tillë 
agresive kërcënon aftësitë e përballimit 
të situatës tek individët, si dhe do të 
dëmtonte aftësitë e tyre për të jetuar 
normalisht në botën e jashtme.

Privimi i marrëdhënieve hetero-
seksuale. I burgosuri shkëputet nga bota 
e gjinisë së kundërt, e cila i jep kuptim 
botës së tij. 

Disa studime laboratorike (Geen, 
1990) kanë konkluduar, se ndryshimet e 
pafavorshme në mjedisin fizik, si: zhurmat, 
ngrohja, densiteti i popullsisë, elektriciteti 
dhe ajri mund të provokojnë zgjim 
tek personat, nxitje të agresionit, duke 
rritur ndjenjën e zhgënjimit, reduktimin 
e tolerancës ndaj presionit, gjendjen e 
përjetimit negativ dhe shtimin e stresit, 
kur këta persona nuk janë në gjendje të 
shkëputen nga mjedisi në fjalë. Kjo do 
të thotë, se mjediset njerane të burgjeve 
mund të rrisin mundësitë e përdorimit të 
dhunës nga të burgosurit. Mjedisi fizik 
i burgjeve zakonisht perceptohet nga 
publiku si shumë i varfër. Kjo është e 
vërtetë². Vëzhgimet e Komitetit Shqiptar 
të Helsinkit (KSHH, 2012) dëshmojnë 
për një mjedis fizik shumë të varfër në 
burgjet tona, infrastrukturë të dobët, 
dhoma që nuk plotësojnë kubaturën 
e nevojshme të ajrimit e të ndriçimit 
(10 m3 për një person), mjedise të 
papërshtatshme për të jetuar, mungesë 
uji të rrjedhshëm, dhoma me lagështirë, 
e në disa raste, mungesë edhe të shtrojave 
dhe mbulesave. 

1.2 Mbipopullimi
Mbipopullimi është një plagë jo vetëm 

e burgjeve shqiptare, por edhe e atyre në 
vende të tjera të Europës e më gjerë. Në 
Shqipëri mbipopullimi është i pranishëm 
si në mjediset e paraburgimit, edhe në 
burgje, por ky problem është më i mprehtë 
për vendet e paraburgimit (KSHH, 2004). 

Mbipopullimi ka shkaktuar shkelje të 
të drejtave të personave, që ndodhen në 
këto institucione, si: mundësi të kufizuara 
për ajrim, rritje e ngarkesës së personelit 
të burgjeve, ulje e cilësisë së punës së 
tij, mungesë aktivitetesh edukuese dhe 
argëtuese, etj. 

Shumë punonjës të burgjeve, arsyen e 
dhunës në to ia atribuojnë mbipopullimit. 
Mbipopullimi i detyron të dënuarit të rrinë 
së bashku, çka sjell pashmangshmërisht 
dhunimim. 

1.3 Marrëdhënia të burgosur – 
punonjës të burgjeve

Është fakt, se një pjesë e madhe e 
punonjësve të burgjeve e kalojnë kohën 
e tyre brenda hapësirave, ku qëndrojnë 
të burgosurit. Punonjësve të sektorit të 
edukimit, shpesh herë u lihet si detyrë, 
të mbikëqyrin aktivitetin e një numri të 
caktuar të burgosurish. Disa të burgosur 
mund të kenë konflikte me të tjerët, ose 
janë shumë të zhgënjyer nga jetesa në burg. 
Kjo mund të çojë në konflikte të hapura 
mes vetë të burgosurve apo mes tyre dhe 
stafittë burgjeve. 

2. Sociologjia e burgut

Burgu përjetohet nga një nënshoqëri 
shumë e sofistikuar e komunitetit dhe 
studimi i nënkulturës së të burgosurve 
është aq i vështirë dhe kompleks, sa dhe 
studimi i kulturës së një shoqërie. Ka 
studime të tëra, që fokusohen kryesisht në 
analizimin e nënkulturave të të dënuarve, 
duke përshkruar jetën e tyre në burg. Të 
dënuarit vendosen në institucionet penale, 
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duke humbur lirinë e tyre, për të shijuar 
një jetë normale. Ata fillojnë të jetojnë në 
një mjedis të varfër fizik dhe kanë nevojë 
të merren vesh me të dënuarit e tjerë, me 
punonjësit e stafit dhe me autoritetet. Për të 
mbijetuar në burg, ata duhet të përshtaten 
me kulturën e re, me normat, me kodet dhe 
rregulla të tjera të padukshme, të cilat i ka 
themeluar nënkultura e burgut. 

2.1 Burgimi
Clemmer (1940),në art ikul l in 

“Komuniteti i burgut,ka përdorur për 
herë të parë termin “burgim”, çka përfshin 
procesin, që kalon i dënuari për të përshtatur 
veten e tij me jetën e re të burgut. Ai e 
përkufizoi burgimin si një lloj asimilimi 
të shpejtë, që karakterizohet nga marrja e 
zakonevedhe elementeve të tjera të kulturës 
së përgjithshme të burgut. Të dënuarit në 
mjedisin e burgut kërkojnë përshtatjen me 
zakone të reja, për të përballuar kulturën 
ndryshe. Pashmangshmërisht, të gjithë të 
dënuarit e rinj duhet të vuajnë në njëfarë 
mënyre: pranimine rolit inferior, normat 
dhe rregullat e ngurta të burgut, si dhe 
pasivitetin ndaj njohjes së nevojave bazë të 
tyre. Clemmergjithashtu konkludon, se të 
dënuarit me dënime më të gjata paraqesin 
personalitet më të lëkundur, i zhvillojnë më 
tepër marrëdhëniet me të tjerët dhe shfaqin 
interes të lartë për t’u përfshirë në grupin e 
parë të të dënuarve. 

Wheeler (1961) arrin në përfundimin, 
se sa më gjatë të qëndrojë një njeri i izoluar, 
i burgosur, aq më kundërshtar me stafin 
e burgut bëhet ai. Në tërësi, të dënuarit 
në muajt e parë dhe në muajt e fundit 
të dënimit konformohen më shumë me 
pritshmëritë e stafit. 

2.2 Nënkulturat në burgje
Sikurse në shoqëritë e zakonshme, 

edhe burgu përfshin nënkulturë për ata 
që jetojnë aty. Për të shmangur dhimbjen, 
ankthin, stresin të dënuarit përshtatin 
veten nëpërmjet procesit të burgimit dhe 

sillen sipas nënkulturës sunduese të burgut. 
Clemmer(1940) dhe Sykes (1958), secili në 
punimin e vet, kanë arritur të portretizojnë 
qartë mjedisin e burgut, duke theksuar 
brutalitetin jo thjesht në aspektin fizik, por 
edhe në atë social e psikologjik. 

Ndërkaq, Bowker (1980) ka hartuar 
hipotezën indogjene, që përcakton, se 
origjina e nënkulturave të të burgosurve 
është reagim ndaj kushteve të burgut apo 
dhimbjes së burgimit. Kurse Lockwood 
(1980) shprehet, se të burgosurit gjejnë të 
ngjashmit me veten dhe qëndrojnë me ta. 
Kur thotë “të ngjashëm”, mbi të gjitha, i 
referohet origjinës. Kështu, janë të njohura 
grupet e të paraburgosurve hispanikë, 
afrikano-jugorë etj. Edhe në paraburgimet 
tona kemi grupe të tilla, si p.sh.: grupi i 
veriorëve, i romëve, i myslimanëve, etj. 

2.3 Rolet e të paraburgosurve
Sykes (1958) ka analizuar zhargonin 

e të burgosurve në burgje, duke fiksuar 
shumë nofka, si: “njeriu i madh”, “peshku”, 
“njeriu i vërtetë”, “miu”, “ujku”, “i keqi”, 
“i nxituari”, “djali i mirë”, “gorilla”, 
“politikani”, “tregtari”, “i forti”, etj. 
Ai shpjegon edhe pozicionimin e të 
burgosurve në role të ndryshme, që duhet 
të luajnë në jetën brenda burgut. 

Clemmer (1940) ka gjetur në 
nënkulturën e të paraburgosurve disa 
dimensione strukturore, që i përkojnë 
ndarjes në grupe mes tyre. Një nga këto 
dimensione është “tri klasat e përgjithshme 
të të paraburgosurve”: elita, mesi dhe klasa 
e ulët. Ata që “qeverisin” janë grupi i elitës, 
ndërsa anëtarët e grupeve të tjera u binden 
të parëve.

3. Efektet psikologjike të burgimit

Është e dukshme, që personat e 
burgosur pësojnë disa goditje e vështirësi 
në planin psikologjik dhe shpeshherë 
përballja e parë me këtë mjedis mund të 
jetë fatale për shëndetin e tyre. Duke u 
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përshtatur në një mjedis të tillë si burgu, 
i dënuari gjendet në një situatë jonormale, 
duke e krahasuar me atë që ndodh jashtë 
mureve të institucionit. Ai has vështirësi 
në përshtatjen me një stil të ri jetese, në 
një mjedis që i mohon atij shumë mundësi 
përzgjedhjeje dhe vendimmarrjeje. Në 
këtë kuptim, mund të thuhet se mjedisi 
i burgut nuk nxit një reagim patologjik, 
por një reagim normal biologjik ndaj një 
mungese jonormale stimulimi.

Konkretisht, ekzaminimet psikiatrike 
të të burgosurve me një qëndrim prej 4-6 
vjetësh e më shumë në mjediset e burgut, 
të realizuara nga një komision i Këshillit 
të Europës në vitin 1973, kanë treguar 
“…praninë e një sindrome psiko-funksionale 
të rikthyeshme, që është mbi të gjitha, një 

sindromë ndarjeje”. Karakteristikat e kësaj 
sindrome psiko-funksionale paraqiten si 
më poshtë:
 depresion, shqetësime emotive, gjendje 

apatie, emocione stereotipike; 
 mangësi në të kuptuar dhe të menduar, 

kontraktim dhe varfërim i përgjithshëm 
në aktivitetet shoqërore, si dhe fiksime; 

 modifikim i sjelljes dhe tërheqje drejt 
gjendjeve fëminore;

 shqetësime, që lidhen me epshet dhe 
devijimet seksuale.
Rezultatet e kërkimeve të ndryshme, të 

kryera për të nxjerrë në pah përparësinë e 
problemeve dhe çrregullimeve psikologjike 
te të burgosurit, kanë treguar se ata paraqesin 
më shpesh simptoma të depresionit dhe të 
sëmundjeve psikosomatike të ankthit.
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Human life can be influenced or determined by the environment in which human 
lives, grows and learns. When one stay or migrate to a new country, he or she must shape 
his/her behavior in order to adapt to a new culture or norms of society. It’s the same thing 
that happens in prisons. Prisoners who «stick» in prison should start a new life. In order 
to understand the behavior or changes in behavior, it is necessary to study their style of 
living, these sub-cultures and relationships with each other and with the staff that work 
with them. This is the aim of the article. The study has used systematic literature review. 

Key words: prison, prison sociology, prison psychology
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Përmbledhje

Fotografia e pasluftës, e përkufizuar mes dy momentesh kryesore, shtetëzimi i studiove 
dhe humbja e pavarësisë artistike, ndahet qartazi nga ajo e dekadave të mëparshme 
në momentin që ajo iu nënshtrua vullnetit të hekurt të shtetit. Si pjesë e propagandës 
shtetërore, ajo do propozonte vetëm ato ekzemplarë funksionalë për ideologjinë, duke 
kaluar vazhdimisht nga kontrolli, retushi e censura. Së bashku me autonominë artistike, 
arkivat personale, studiot dhe përkufizimin si funksionarë shtetërorë, fotografët u 
detyruan të lëshojnë terren edhe në atë vlerë që tradicionalisht i njihej fotografisë, 
vërtetësia. Në dekadat që do pasonin, detyrë e fotografisë mbeti ilustrimi i realitetit 
në formatin dhe këndvështrimin e duhur. Statusi i tij i “vërtetë” e i “patjetërsueshëm” 
i siguroi asaj avantazhe të dukshme, por një vend nderi në artet simotra de fakto nuk 
erdhi kurrë. Ashtu si për opinionin e përgjithshëm dhe për shtetin, krijuesit e vërtetë 
ishin piktorët, skulptorët, shkrimtarët, muzikantët apo dhe arkitektët, kurse fotografët 
nëse ishin kolegë të tyre, mund të qëndronin nga fundi i listës, edhe pse me punën e 
tyre pasqyruan zhvillimet në vend për dekada me radhë.
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1. Fotografia propagandistike dhe 
shtetëzimi i studiove në vitet e para të 
Pasluftës

Të koleksionosh fotografi është si të 
koleksionosh botën (Sontag, 1977: 7). 
Pionierëve të fotografisë shqiptare në 
fundin e shekullit të XIX, zor se mund 
t’u shkonte në mend se fotografitë që 
po realizonin mund të shiheshin në të 
ardhmen si pasuria më e madhe vizive 
e kohës. Për ta (Marubi, Idromeno e 
Zengo) fotografia ishte sa një mjet fitimi, 
aq dhe dokumentimi. Që pas vitit të 
largët 1858, vit kur u realizua ngjizja e 
parë në xham, fotografia shqiptare njohu 
një zhvillim të vërtetë, impresionues e 
shumëformësh. Pasues të tyre do të ishin 
disa nga emrat më të shquar të fotografisë 
vendase. Marubi, Sotiri, Pici e Jakova do 
të pasoheshin në vitet ‘40 nga Xhimitiku, 
Bali e Ristani.

Pas luftës, “Dritëshkronjat” e fund-
shekullit të XIX dhe studiot që i pasuan, 
“prisnin” të rejat që do të sillte regjimi i ri, 
si në format, ashtu dhe në kërkesa. Përgjigja 
e shtetit nuk vonoi. Shtetëzimi e më pas 
dorëzimi i gjithë materialit që dispononin 
ishte vetëm hapi i parë. Studioja e parë 
që iu nënshtrua këtij procesi ishte studio 
“Ristani”, njëkohësisht dhe studioja 
më moderne në kryeqytetin shqiptar. U 
dorëzua ambienti, pajisjet dhe bashkë 
me to dhe arkivi. Një model i ngjashëm 
duhej të zbatohej mbi çdo studio të 
mbetur. Fillimisht u tentua të ndërmerret 
me vullnet të lirë, por ata të paktë që 
rezistuan, u dorëzuan shpejt nga presioni i 
taksave të larta. Por “fitorja” më e madhe e 
reformës shtetëzuese të këtyre aktiviteteve 
private, ishte shtetëzimi i studios më të 
vjetër në vend, Marubit, arkivi i së cilës 
përbënte një nga pasuritë më të mëdha të 
historisë së vendit përgjatë kapërcimit të 
shekujve XIX-XX. Më vonë, arkivi i saj i 
pasuruar dhe me emra fotografësh të tjerë 
shkodranë, do të përbënte bërthamën e 

Fototekës Marubi, një qendër konservimi 
e kërkimore. Me shtetëzimin e plotë të 
studiove fotografike, i gjithë materiali i 
grumbulluar, u shfrytëzua nga shteti në 
mënyrën që ai shihte më të arsyeshme, 
duke filluar nga ilustrimi i librave të 
historisë, pasurimi i muzeve, për qëllime 
propagande e në raste të veçanta si dëshmi 
për eliminimin e kundërshtarëve politikë.

Përtej shtetëzimit dhe përvetësimit 
të arkivave, për regjimin e ri, shtimi i 
numrit të organeve të shtypit dhe nevoja 
për një makinë propagandistike sa më 
efiçente, çoi paralelisht në rritjen e numrit 
të fotografëve, laboratorëve dhe stafeve 
profesionale cilësore. U shtua kështu 
numri i fotografëve (amatorë apo gjysmë 
profesionistë), kryesisht të orientuar nga 
fotografët e vjetër, që ndërkohë ruajtën 
pozita të favorshme brenda sistemit. Të 
ndarë në shërbime për popullatën (foto 
familjare a për dokument), apo në funksion 
të administratës (pranë institucioneve), 
fotografët përbënin një hallkë tjetër të 
superstrukturës shtetërore. Në sytë e saj, 
ata qëndronin si ingranazhe, shërbyes 
funksionalë të produktit që kërkohej, 
ndërsa për fotografët e shërbimit pranë 
popullatës, pozicioni ishte i barabartë me 
atë të punonjësve të tjerë të komunales, 
në të njëjtin rang me punonjësit e tjerë 
zanatçinj. 

E në këto “ujëra” nisën dhe fotot 
e para në shërbim të propagandimit të 
jetës së re socialiste. Detyrë parësore 
e tyre ishte pasqyrimi sa më i denjë i 
aktiviteteve shtetërore, kongreset, paradat, 
manifestimet, ndërtimet e reja, apo 
aktivitetet sportive e kulturore. Në to 
bëhet gjithnjë kujdes në ndriçimin e mirë 
të subjektit, kompozimin e ekuilibruar, 
fokusin dhe lënien jashtë të elementëve të 
tepërt që largojnë vëmendjen nga mesazhi. 
Pjesa më e madhe e tyre rezultojnë 
të kthjellëta, me një entuziazëm të 
kontrolluar, si një nënprodukt tipik i një 
regjimi totalitar. Të regjistruara në arkivin 
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e shtetit sipas temave e viteve të realizimit, 
nën anonimat, ato sot pasqyrojnë disa 
nga momentet kulminante të aktivitetit 
shtetëror e kulturor të vendit, por ashtu 
si artet pamore duke lënë pak, ose aspak 
hapësirë për vështirësitë e të përditshmes 
(Demo, 2012: 9). 

Fotografia e viteve ‘50, e përkufizuar 
mes dy momentesh kryesore, shtetëzimi 
i studiove dhe humbja e pavarësisë 
artistike, ndahet qartazi nga ajo e dekadave 
të mëparshme në momentin që ajo iu 
nënshtrua vullnetit të hekurt të shtetit. 
Si pjesë e propagandës shtetërore, ajo 
do propozonte vetëm ato ekzemplarë 
funksionalë për ideologjinë, duke kaluar 
vazhdimisht nga kontrolli, retushi e 
censura. Së bashku me autonominë 
artistike, arkivat personale, studiot dhe 
përkufizimin si funksionarë shtetërorë, 
fotografët u detyruan të lëshojnë terren 
edhe në atë vlerë që tradicionalisht i 
njihej fotografisë, vërtetësia. Ky element 
mbijeton me vështirësi vetëm në skajet e 
fotografive panoramike, ato që paraqesin 
turma të mëdha, reportazhet nga jeta 
sociale, bujqësia e arsimi, duke rikuperuar 
sadopak nga pasqyrimi i realitetit të një 
vendi në zhvillim. 

2. Zhvillimet e gjinisë së fotografisë 
në vitet ‘60 - ‘70

Në fillimin e viteve ‘60, shumë 
pikëpyetje që lidheshin me gjininë e 
fotografisë ishin ezauruar. Artizanati, 
pjesë përbërëse e të cilës ishin dhe 
fotografët, vuajti atë që u konsiderua 
“shndërrimi i kooperativave të artizanatit 
në ndërmarrje shtetërore”. Kongresi i 
IV i Kooperativave të Artizanatit, që u 
mblodh në qershor të vitit 1962, shpalli 
se nga 4400 zejtarë privatë të shërbimeve 
të ndryshme që numëroheshin në vend, 
mbi 2000 ishin bashkuar në kooperativat 
përkatëse, 1000 të tjerë kishin kaluar me 
punë në ndërmarrje shtetërore dhe vetëm 

1000, kryesisht të moshuar, kishin mbetur 
zejtarë privatë, për riparime e shërbime të 
thjeshta (A.SH.SH. 2008: 280).

Në vitin 1969, ky shndërrim përfundoi 
plotësisht. Me këtë akt, fotografët e vjetër, 
që përmbushnin nevojat e popullatës u 
kthyen de fakto në punonjës shtetërorë, 
pranë shërbimeve komunale. Ata do 
ta kryenin këtë funksion pa shumë 
pretendime deri në ditët e fundit të 
sistemit, kohë kur çdo punonjës shtetëror 
e ri-pa veten në morsën e një sistemi të ri 
edhe më kokëfortë.

Përtej shtresës së fotografëve që 
mbulonin nevojat e popullatës në sheshet 
e studiot e qyteteve të mëdha, të tjerët, 
zyrtarisht më të talentuar ishin atashuar 
pranë shtypit, agjencive të lajmeve, 
udhëheqjes, ministrive, apo organizatave 
të ndryshme. Disa prej tyre ishin: Petrit 
Kumi, Simon Xhillari, Niko Xhufka, 
Pleurat Sulo, Jani e Vasil Ristani, Ilo 
Golloshi, Mehmet Kallfa, Refik Veseli, 
Pandi Cici, Ndoc Kodheli, Besim Fusha, 
Mihal Progonati, Naim Kasapi, Agron 
Kruti, Ilia Tërpini, Vito Koçi, Nikolin 
Baba, etj. Pjesa më e madhe e këtyre 
artistëve e nisi profesionin në mënyrë të 
rastësishme, duke e mësuar zanatin gati 
në mënyrë autodidakte. Pak prej tyre, 
pasardhës të “Dritëshkronjave” dhe shpesh 
në moshë të njomë, i bashkëngjiteshin 
strukturave si ndihmës, për t’u transferuar 
më vonë sipas talentit në shkallët më të 
larta brenda strukturës hierarkike. 

Përveç vështirësive teknike që vinin 
nga pajisjet e dala mode, sasia e limituar 
e filmave dhe solucioneve, ata duhet 
të përballeshin dhe me presionin e 
vazhdueshëm ushtruar nga censura e 
strukturuar brenda e jashtë laboratorëve 
të zhvillimit. Si ingranazhi i të njëjtës 
makineri propagandistike, e etur për 
imazhe, për veprimtarinë e përditshme 
ata kishin të përcaktuar një strukturë 
standarde. P.sh., një fotograf që do 
realizonte një reportazh jashtë kryeqytetit 
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duhej të paraqitej në zyrat e partisë, 
për të marrë informacion (kë, ku, dhe 
si). Pas kësaj duhej të tregonte kujdes 
për pastrimin e kuadrit nga “njolla” e 
personazhe të padëshiruar, emocione 
të devijuara nga mesazhi, e keqkuptime 
figurative të çfarëdo lloji e formati. Personi 
ose personat që do fotografoheshin 
duhet të kishin biografi të pastër, çka 
duhej kontrolluar e verifikuar, por jo 
gjithmonë… fëmijët për shembull, nuk 
kalonin nën censurë, edhe pse konsiderohej 
një avantazh nëse ishin bij komunistësh, 
ose të heronj të punës (Bomford 2012: 6). 
Përveç personazheve, duhej të përgatitej 
edhe sfondi, ku gjithçka montohej e 
fshihej në funksion të një imazhi ideal. Në 
shkolla rregulloheshin bankat, në dyqane 
sistemohej malli, në miniera hapeshin 
magazinat dhe nxirreshin veshje të reja 
për punonjësit. Paralelisht, Njeriu i ri 
shqiptar “zbukurohej” duke u trukuar. 
Për këtë, fotografët mbanin me vete 
vazelina e pomada dhe e gjithë kjo sillte 
një procedurë të stërgjatë që zgjaste edhe 
disa ditë (Mile, 2009: 21). 

Fotografia, si çdo aspekt tjetër i 
jetës publike, për një shfrytëzim sa më 
efiçent duhej kontrolluar. Për këtë, shteti 
totalitar “i qëndroi asaj pranë” pasi ajo 
ishte e vetmja ndër mediume që gëzonte 
privilegjin e vërtetësisë. Për të arritur këtë, 
çdo devijim nga procedura ndëshkohej, 
ndërsa fotografimi i personazheve të 
deklasuar mund të shkaktonte për këdo 
probleme serioze administrative a penale. 
Mbas konfirmimit të ligjshmërisë së 
subjektit, atyre i mbetej në dorë pjesa e 
realizimit të një fotografie të bukur, çka 
nënkuptonte një atmosferë të hareshme. 
Përveç “emocionit të garantuar” të 
personazheve, një fotograf i talentuar 
duhej të bënte kujdes për pjesën artistike, 
kompozimin, kënd-marrjen, gjetjen e 
momentit më dinamik, apo shprehës. 
Këto elemente do të bënin dhe dallimet 
mes tyre në botën e vogël e të madhe 

të fotografëve shqiptarë përgjatë gjithë 
viteve ‘60-‘80. 

Pa sqy r a  më  e  m i r ë  a r t i s t i ke 
e krijimtarisë së fotografëve, do të 
ishte materiali që dilte nga skemat e 
përgjithshme propagandistike, shpesh 
ripërsëritje e tepruar e stereotipeve të 
konsumuar. Në kërkim të një gjuhe 
personale, ato shpalosen të plota në botimet 
e herëpashershme të albumeve fotografike, 
ndërtuar mbi tematika të veçanta si 
monumentet historiko-kulturore, vlerat 
etnografike kombëtare, veshje, armë, apo 
objekte të artizanatit. Mund të përmendim 
këtu albumin “Shqipëria Arkeologjike” 
(1972), realizuar nga Mehmet Kallfa, 
“Monumente të Arkitekturës në Shqipëri” 
(1973) realizuar nga Refik Veseli, “Poemë 
për gruan shqiptare”, më 1974 nga Petrit 
Kumi, apo “Arti Popullor Shqiptar” 
(1976) nga Nikolin Baba. I njëjti autor 
realizon dhe albumin në pesë vëllime 
“Veshje popullore shqiptare”. Në vitin 
1976, u realizua dhe një album autori, 
“Ritme të jetës shqiptare”, me fotografi të 
Niko Xhufkës. Në to fotografët kërkojnë 
kompozime dinamike lineare, frymëzuar 
nga linja brezaresh, struktura industriale, 
kope dhensh, kooperativiste në ara, apo 
maja kazmash ngritur me furi në qiellin 
e Shqipërisë socialiste. Në portrete 
personazhesh hetuan psikologjinë e 
heronjve të proletariatit e si të tilla 
prezantuan prekje romantike emocionale. 
Krijimet më të arrira pasqyroheshin 
rregullisht në revista të ndryshme si 
“Shqipëria e Re”, apo “Ylli”. Kjo e fundit, 
e shpërndarë gjerësisht, gëzonte statusin 
prestigjioz të një reviste të ilustruar me 
ngjyra e sado që bëhej fjalë për një realitet 
të inskenuar, fotografitë e saj mbeten edhe 
sot një korpus i çmuar për të dokumentuar 
zhvillimin e vendit (Demo 2012: 9). 

Për realizmin e tyre strukturat 
shtetërore investonin pa kursim, pasi 
bëhej fjalë për imazhin e vendit brenda 
dhe jashtë tij. Përdorimi i ngjyrës në to 
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përçonte tek shikuesit një përftim më 
optimist të një realiteti të lustruar. Qëllimi 
i tij terapeutik, largimi i vëmendjes nga 
trishtimi i përditshëm dhe projektimi i 
imazhit më të mirë të vendit me ngjyra, 
shkëpuste definitivisht shikuesin nga 
e kaluara tradicionale bardhë e zi, për 
një imazh të vendit të ri, modern e 
entuziast. Revistat “Ylli”, “Shqipëria Sot”, 
“Shqiptarja e Re”, përbënin organe të 
mirëfillta propagandistike e botoheshin 
shpesh në disa gjuhë, duke krijuar kështu 
një ekspoze të zhvillimit të socializmit 
në vend. Përveç kohëzgjatjes së tyre në 
dekada, pati tentativa dhe për të realizuar 
albume me tematikë historike, ku u 
përdorën kryesisht foto nga krijimtaria 
e studios Marubi, por retushi pedant, 
heqja e figurave historike dhe ngatërrime 
në autorësinë e fotove, i kthenin këto 
albume në versione të dobëta brenda 
llojit. Në këtë superprodhim vizual, 
syri shtetëror vigjilonte në çdo sektor 
ripunimi a prodhimi. Vetë punonjësit 
nuk mund të bënin asnjë përpunim 
fotoje sipas dëshirës, edhe po ta gjykonin 
profesionalisht të saktë, pasi çdo foto para 
botimit rikontrollohej (Isufaj, 2013: 13). 

Mbi tematikat kryesore të gjinisë 
së fotografisë, në periudhën në fjalë, 
nuk mund të shtosh gjë tjetër përtej 
simotrave të saj. Ashtu si gjithë artet e 
tjera ato deri në rënien e rendit socialist në 
Shqipëri, ndoqën me përpikëri udhëzimet 
shtetërore, për krijimin e imazhit të 
rindërtimit të vendit, të Njeriut të ri, 
transformimeve shoqërore, ato në fushën 
e arsimit, shëndetësisë, kulturës etj. 
Në mënyrë sistematike, kërkohej edhe 
dokumentimi i çdo ndryshimi në vijën 
ideologjike shtetërore, anëtarëve të rinj a 
të vjetër të byrosë politike dhe përgatitjet 
luftarake të një vendi “në rrethim”. 
Devijimi nga orientimet e kërkuara, apo 
cilësia e dobët e materialit, shoqëroheshin 
me kritika, lëvizje apo ulje në sektorë të 
një rangu inferior. Presionin më të madh 

e vuanin fotografët e atashuar si reporterë 
të shtypit dhe agjencive të lajmeve ku 
spikaste Agjencia Telegrafike Shqiptare, 
ATSH. Kjo kategori duhej të tregohej 
mjaft e matur në zgjedhjen e kuadrit, 
personazheve e nivelin e optimizmit, pasi 
i gjithë materiali i tyre kalonte gjithnjë 
në një “lupë” të stërmadhe kontrolli. 
Pjesa më e madhe e tyre mësuan gjatë 
punës, pasi manuale a orientime të qarta 
nuk ekzistonin. Me intuitë e instinkt 
artistik ata improvizuan duke guxuar 
deri aty ku shteti nuk cënohej. Deri në 
fund, (edhe atëherë kur nuk kish mbetur 
më asgjë për të gëzuar) elementët bazë 
mbetën euforia, optimizmi, lulëzimi 
dhe emancipimi i shoqërisë socialiste. 
Në to, Njeriu i ri tashmë kish triumfuar, 
e për këtë fotografia duhej të servirte 
dëshminë kryesore. Kuptohet që në 
mënyrë eksplicite u anashkaluan foto 
me sfond të dyshimtë, copëza realiteti 
brutal, shikime të turbullta, apo shenja 
depresiviteti të çfarëdo niveli. Shkurt, u 
la jashtë çdo gjë që dilte jashtë funksionit 
të idesë së përgjithshme: triumfit të 
shoqërisë socialiste. 

3. Marrëdhënia e fotografisë me artet 
e tjera pamore

Një klishe tjetër me të cilën fotografët 
duhet të përballeshin, ishte dhe përcaktimi 
i veprimtarisë së tyre, si artistike apo 
artizanale. Kjo pasi në optikën e kolegëve 
të artit pamor një tablo fliste kurdoherë 
më shumë se një fotografi e thjeshtë 
(Stamo 1961: 2). Përcaktimi i fotografisë 
si gjini joartistike, nuk përbënte risi. Ajo 
i shtrin rrënjët që në shekullin e kaluar, 
kohë kur në sallonet pariziene, ambiciet 
artistike të fotografisë kritikoheshin për dy 
arsye: e para, sepse prezantonte brutalisht 
realitetin ashtu siç ishte, dhe e dyta, sepse 
nuk kërkonte asnjë impenjim manual 
nga autori (Baudelaire, 1955: 12). Si 
përkufizim i zakonshëm në perëndim, në 
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përsiatjet estetike vendase në vitet ‘30 vihet 
re i njëjti reflektim. Për estetët e kohës, arti 
nuk ishte thjesht një imitim i natyrës, por 
ishte një krijim që e plotëson dhe superon 
atë. Si e tillë, fotografia nuk mund të ishte 
një krijim artistik, ashtu siç nuk mund të 
ishte as një ushtrim naiv i një fëmije (Paskali, 
1929: 124-126). Mendimi intelektual i 
viteve ‘30 insistonte, për të njëjtat arsye, 
që bukuria e natyrës apo e objekteve nuk 
përbënte një vepër artistike në vetvete, 
kështu që dhe fotografia duke i paraqitur ato 
aq besnikërisht nuk mund të ishte art, por 
thjesht zanat (Fishta, 1933: 8-12). 

Diskutimi nëse fotografia është apo jo 
art, në fakt ishte dhe do të mbetej akoma 
për pak kohë në qendër të debatit edhe 
në Perëndim, ndërsa në vendin tonë do 
të stërzgjatej deri në fillimin e viteve ‘70, 
kohë kur në strukturën shtetërore hapet një 
zyrë e re, pranë sektorit të arteve figurative 
në Lidhjen e Shkrimtarëve dhe Artistëve. 

Në të do të punonte komisioni 
i fotografisë artistike. Kjo lëvizje edhe 
pse u ngrit për të intensifikuar kontrollin 
shtetëror mbi artet, u pozicionua si pjesë 
përbërëse e Lidhjes, dhe si e tillë e ngrinte 
fotografinë artistike në shkallë më të lartë, 
aq sa duket sikur fotografia për herë të parë, 
baraspeshohet me zhanret e tjera artistike. Kjo 
zyrë, pjesë e strukturës kontrolluese, ngrinte 
vazhdimisht komisione me rastin e konkurseve 
dhe ekspozitave të herëpashershme që 
organizoheshin nga shteti.

4. Ekspozitat e para në fillim-vitet ‘70

Në fillim të viteve ‘70, fotografia 
artistike nisi të promovohej në ekspozita në 
rang kombëtar. Shtypi i kohës evidenton dhe 
mbështet nismën e Lidhjes së Shkrimtarëve 
dhe Artistëve, shtyrë edhe nga fotografët, 
por nuk specifikon nëse Ekspozita 
kombëtare e vitit 1971 ishte apo jo e para 
e këtij lloji. Ekspozita gjithsesi përbën një 
ekspoze të mirë të arritjeve teknologjike 
e artistike të fotografisë shqiptare të 

kohës, duke shërbyer njëkohësisht dhe si 
përballje e vlerave dhe prurjeve midis tyre. 
Në këtë ekspozitë mjaft të rëndësishme, 
u ekspozuan bashkë me fotografët e 
kohës dhe të ashtuquajturit “veteranë” të 
fotografisë, si Marubi, Pici, Ristani, Kallfa 
etj., duke kërkuar kështu të legjitimohej 
një trashëgimi profesionale midis brezave. 

Ekspozita në veçanti shërbeu dhe për 
vënien në dukje të diferencimeve midis tyre, 
sidomos në përzgjedhjen tematike. Ndërsa 
tek brezi i vjetër lavdërohen profesionalizmi 
e njohja e mjeteve artistike, tek brezi i ri 
evidentohet përzgjedhja e duhur tematike, 
çka përkufizohej si “Optimizmi i bukur 
revolucionar”. Paralelisht me shtimin e 
kërkesës për kërkime teknologjike, nga të 
dy brezat kërkohej specifikisht “Pasqyrimi 
artistik i realitetit” si një trend i shtrirë 
sistematikisht në çdo gjini artistike (Naçe, 
1971: 4).

Në ekspozitën e dy viteve më vonë, 
vihet re që estetikisht fotografia kishte 
nisur të orientohej nga shija piktorike. 
Edhe shtypi i kohës përforcon këtë tezë 
me terminologjinë e huazuar. Në to 
flitet për “shije koloristike”, “kompozim 
të goditur”, “kombinim dritash”, e 
“interpretim dinamik”, duke kërkuar të 
ngrenë paralelizime mes fotografisë dhe 
arteve të tjera vizive. Nga ana ideologjike, 
fotografët duhej të ndërgjegjësoheshin për 
rolin e tyre të rëndësishëm. Ata, ashtu si 
kolegët e tyre artistë, ishin dëshmitarët 
kryesorë të transformimi të shoqërisë dhe 
ekonomisë, duke hyrë në të gjitha sferat e 
jetës, për të kthyer kështu në pasqyrues të 
realitetit socialist dhe të transformimeve 
të mëdha në vend. Mjeti i tyre ideal ishte 
fotografia me ngjyra, çka vizualisht e 
shkëpuste paraqitjen e realitetit nga e 
shkuara bardhë e zi. Shteti për të arritur 
këtë kish nisur investimet që në vitet ‘50. 
Por pas aplikimeve të para kërkohej me 
ngulm përmirësimi i teknologjisë, aq 
sa gjatë viteve ‘70 fotografë shqiptarë 
u dërguan në Kinë për të praktikuar 
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metodën e tri ngjyrave (trikromike), ndërsa 
të tjerë u specializuan në ngjyrosjen me 
bojë (Kumi, 1973: 7). Përveç ngjyrave ku 
u dalluan fotografët Jani Ristani e Refik 
Veseli, kërkime në rritje teknologjike u 
orientuan për pak kohë edhe në fotografinë 
e solarizuar, praktikë e ndjekur nga Pleurat 
Sulo e Ilo Golloshi. 

Fotografia e re, ishte e bukur dhe 
me ngjyra. Ajo tashmë prezantonte 
“me vërtetësi”, realitetin e ri shqiptar, 
të sigurt e modern në rrugën e vet 
drejt komunizmit. Fotografia në këtë 
platformë gëzonte privilegje të dukshme. 
Mes arteve të tjera ajo ishte e vetmja që 
përcaktohej njëkohësisht si artistike dhe e 
vërtetë. Ky kombinim unik e i fuqishëm 
do t’i siguronte asaj një vend pranë 
arteve tradicionale, duke e shkëputur 
përfundimisht nga e kaluara artizanale.

5. Teknologjia, literatura dhe 
retushimi i fotografive

Rritja e cilësisë teknike të fotografimit 
u rrit deri diku në fillim të viteve ‘60. 
Dalja nga influenca sovjetike kërkonte 
rritjen e investimeve mbi artet si në lloj 
antidoti psikologjik në tentativë për të 
rikuperuar tronditjen. Në sektorin e 
fotografisë nisi blerja e teknologjive të 
reja, materialeve dhe literaturës të huaj 
shkencore. Institucionet e rëndësishme të 
propagandës shtetërore si ATSH, RTSH, 
Kinostudio, institutet studimore, muzetë 
dhe ministritë, përfitonin materialet më 
cilësore. Letra e stampimit, libra, aparate 
e filma fotografikë, manualë e materiale 
të tjera fotografike, vinin kryesisht nga 
vendet “mike” si Bashkimi Sovjetik apo 
Gjermania Lindore. Veçohen marka të 
mira të kohës si Laika, Praktica, OrWo, 
Agfa, Zorki etj. Aparatët përgjithësisht 
ishin gjermano-lindorë. Mjaft cilësor e 
praktik ishte versioni Assemblat 2000Fc, 

me kasetë e objektiv 200 mm. Për të 
realizuar foto sa më të arrira, shteti 
mbulonte “ç’ka mundte”, e në raste të 
rralla vinte në dispozicion edhe mjete 
transporti ajror, për inkuadratura të 
veçanta. Numri i shkrepjeve mbetej i 
kufizuar, pasi të gjithë materialet duhet 
të zgjasnin sa më shumë për të reduktuar 
kostot dhe shpenzimet. E njëjta tendencë 
kursimi shtrihej dhe në laboratorët e 
zhvillimit, edhe pse detyrë e tyre nuk 
mbetej vetëm zhvillimi i fotografive, 
por dhe retushimi i tyre (rikuperimi dhe 
përmirësimi i vlerave artistike). 

Për te j  re tush imit  a r t i s t ik ,  ku 
fotografia kalonte në mënyrë natyrale, 
si proçes para botimit, terminologjia e 
retushimit pësoi deformime të një lloji 
tjetër, tipik për regjimet totalitare. Si 
superstruktura që kontrollojnë të tashmen, 
me qëllimin e vetëm për të trashëguar 
të ardhmen, ato me gjithë ingranazhet 
e tyre interesoheshin për një metarrëfim 
të “saktë” edhe të së kaluarës. Praktikë e 
kohës ishte që dokumentet e arkivave, 
muzeve apo bibliotekave të selektoheshin 
në përputhje me shijet e porositësit. 
Për interpretim, abstragim apo nxjerrje 
konkluzionesh, këto parapërgatiteshin 
në kuzhinat e politikës (Quku, 2009: 
2). U retushuan kështu qindra e qindra 
dokumente për t’u riservirur si të vërteta, 
pavarësisht në ishin të besueshme ose 
jo. Për vite me radhë, në struktura të 
specializuara, u kalua në retush i gjithë 
materiali fotografik dokumentues i 
kohës që nga shpallja e pavarësisë deri në 
përfundim të Luftës së Dytë Botërore. 
Në to u realizua në ndërhyrje sistematike 
eliminimi i personazheve të padëshiruara 
nga sistemi, aq sa nga i gjithë materiali i 
kohës, të paprekura mbetën vetëm rreth 
13 fotografi (Fusha, 2010)1.

Përveç  t ë  ka luarë s  s ë  l a rgë t , 
statuskuoja e kohës interesohej në mënyrë 

1 Intervistë me Besim Fushën, shtator 2010, arkiv personal i autorit. 
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specifike dhe për të kaluarën e afërme. 
Me eliminimin e një figure të rëndësishme 
politike, ngjarje e zakonshme kjo në rrethin 
vicioz të Hoxhës, ndiqte dhe eliminimi 
i tij nga faqet e historisë. Me porosi të 
funksionarëve të lartë, që të nesërmen 
fshiheshin nga botimet në proces të gjithë 
figurat e dënuara. Problem edhe më akut 
ishte fotografimi i vetë Udhëheqjes. 
Vështirësia me të rritej me ngjitjen e 
shkallëve të pushtetit. Në raste të fotove 
zyrtare të udhëheqjes, fotografia kalonte 
nga një filtër tjetër edhe më i rreptë 
zyrtar i atashuar brenda Bllokut, apo 
KQ. Vetë diktatori përbënte kulmin e 
kësaj përballja vertikale. Mbi figurën e tij 
çdo fotografi ishte e komplikuar. Shpesh 
edhe pas realizimit të setit fotografik, edhe 
retushimi i tyre ngarkohej me tension. 
Përveç fotografive zyrtare mbi diktatorin, 
punohej edhe për vendin e tij historik, 
ku ndërhyrja në çdo imazh, në logjikën e 
ngritjes së kultit të individit, ishte më se 
e justifikueshme. Ndër më të dukshmet 
është rasti i fotos realizuar në ceremoninë 
e përcjelljes së eshtrave të Çerçiz Topullit 
dhe Muço Qullit. Me urdhër nga lart, 
u fshinë të gjithë figurat që rrethonin 
Enver Hoxhën për ta lënë atë të vetëm në 
kontributin historik. 

Në historinë personale të komunizmit 
fotografia gëzonte avantazh të dukshëm. 
Edhe në rastet e një retushi pedant e 
të papranueshëm, ajo me “kokëfortësi” 
propozohet si e vërtetë e për më shumë 
si dëshmi e pakontestueshme historike. 

Në raste të tjera retushi u përdor 
edhe për të rikuperuar vlerat historike e 
kulturore, siç ishte rasti i fototekës Marubi, 
ku i gjithë materiali kaloi nën procedurë, 
sidomos në fytyrat e personazheve, për 
të zbutur defektet dhe dëmtimet e kohës. 
Ky retush realizohej vetëm në pozitiv, me 
qëllim rikuperimin e cilësisë së fotos, për 

të mos humbur vlerat e papërsëritshme 
dokumentaristike që ato paraqisnin 
(Osmani, 2011)2. 

Format e saj ishin dy: në negativ, ku 
mund të ndërhyhej edhe kimikisht (në të 
tillë mënyrë, fotoja origjinale ndryshohej 
përfundimisht dhe pa kthim) ndërsa 
mundësia e dytë ekzistonte dhe në pozitiv 
ku punohej kryesisht mbi letër mat e pa 
shkëlqim, ku mund të ruhet origjinali 
(Ristani, 2010)3. Vështirësitë e retushimit 
shpesh të barabarta me ato të fotografimit, 
kërkonin aftësi të mira profesionale. 
Shpesh, me të merreshin edhe fotografë 
profesionistë si Pertef Sinani, Ymer Bali, 
Petrit Ristani, etj. 

Realizimi i çdo fotografie deri 
sa shihte dritën e publikimit, kalonte 
nëpërmjet një serie filtrash personalë, 
strukturorë, teknikë e ideologjikë. 
Mjeti më efiçent i superstrukturës ishte 
autocensura. Çdo fotograf kishte ndërtuar 
brenda vetvetes një mekanizëm kompleks 
filtrues, të atashuar në mënyrë vullnetare, 
që parapërcaktonte se çfarë e si duhej 
fotografuar. I gjithë materiali më pas 
kalonte në laboratorët e zhvillimit e më 
pas kontrolloheshin edhe nga redaktorët 
e kryeredaktorët. 

Të gjitha këto elemente nuk shtojnë 
asnjë element çudie në fizionominë e 
shtetit totalitar. Fotografia mbeti një 
mjet, (si çdo mjet) në superstrukturën 
e propagandës shtetërore. Me rritjen e 
organeve të shtypit, rritjen e cilësisë, 
konkurseve dhe ekspozitave, fotografia 
artistike të paktën fitoi deri diku respektin 
e kolegëve të arteve “madhore”, të 
cilët shpesh “kopjonin” subjektet nga 
fotografitë, si konfirmim i një dialogu 
nisur që para një shekulli, kohë kur në 
“dritëshkronjat” shqiptare, fotografë 
e piktorë shpesh ishin e njëjta gjë. Por 
ndryshe nga kolegët e tyre, fotografët 

2 Bashkëbisedim me Semiha Osmanin, maj 2011, arkiv personal i autorit.
3 Intervistë me Petrit Ristanin, tetor 2010, arkiv personal i autorit. 
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vuajtën gjithnjë problemin e anonimatit. 
Shumë albume, revista a botime në shtyp 
nuk e pasqyronin emrin e fotografit, 
ndërsa ATSH-ja, organi kryesor mbledhës 
i materialit fotografik, nuk i regjistronte 
materialet në bazë autorësie, por vetëm 
tematike e kohore, duke dëmtuar seriozisht 
një rrëfim të saktë të krijimtarisë në 
dekada më radhë.

Deri në rënien e sistemit, detyrë e 
fotografisë mbeti ilustrimi i realitetit në 
formatin dhe këndvështrimin e duhur. 
Statusi i tij i “vërtetë” e i “patjetërsueshëm” 
i siguroi asaj avantazhe të dukshme, por 

një vend nderi në artet simotra de fakto 
nuk erdhi kurrë. Edhe pse organizoheshin 
ekspozita e produkti etiketohej si artistik, 
fotografia nuk u përfshi në historinë e artit 
shqiptar. Edhe kolegët piktorë e skulptorë 
nuk i panë ata kurrë si të barabartë. Ashtu 
si për opinionin e përgjithshëm dhe për 
shtetin, krijuesit e vërtetë ishin piktorët, 
skulptorët, shkrimtarët, muzikantët apo 
dhe arkitektët, kurse fotografët nëse ishin 
kolegë të tyre, mund të qëndronin nga 
fundi i listës, edhe pse me punën e tyre 
pasqyruan zhvillimet në vend për dekada 
me radhë.
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REFERENCAT

Developments of photography in Albania after the Second World War
The photography in postwar Albania is defined by two major moments: the 

nationalization of the studios and the loss of artistic independence. It is clearly separated 
from the photography of the previous decades, starting from the moment that it yielded 
to the iron will of the state. Being a part of the state’s propaganda, it would propose only 
those exemplars that were functional to the ideology, continuously passing through the 
control, retouch and censure. Together with the artistic autonomy, the personal archives, the 
studios and their definition as state’s functionaries, the photographers were forced to back 
away even at the value that is traditionally granted to photography: truthfulness. During 
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the coming decades, to photography it was given the duty to illustrate the reality in the 
right format and in the right perspective. Its “truthful” and “inalienable” status provided 
visible advantages to it, but a de facto place of honor alongside the other similar arts never 
became a reality. As for the general opinion and for the state, the real creators were the 
painters, sculptors, writers, musicians or even architects, while the photographers (in case 
they were their colleagues) could remain at the end of the list, although with their work 
they reflected for decades the evolvement of the country.

Key words: Photography, propaganda, ideology, censure, retouch
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Përmbledhje

Ky studim ka për qëllim dhënien e një tabloje të qartë në lidhje me punësimin, në përgjithësi, 
si dhe mepunësimin e grave, në veçanti.Teoritë e ndryshme e këndvështrojnëlarmishëm këtë 
proces. Kur flitetrreth pikëpamjeve teorike mbi gratë dhe punësimin e tyre, konstatohet se 
vitet e fundit, sociologët përpiqen ta shpjegojnë këtë analizë pabarazish, jo vetëm duke u 
bazuar te gjinia, por dhe te faktorë të tjerë. Diskutimi teorik mbështetet në pikëpamje të tilla, 
si: qëndrimet klasike ndaj grave dhe punës; nënvleftësimi i punës së femrave nga shoqëria; 
gjinia si faktor dytësor apo faktor, që rrjedh nga nënshtrimi klasor; nënshtrimi ndaj situatave 
të rastit, të momentit (modeli përmbledhës), ku pabarazitë gjinore rrjedhin nga shtresëzimi 
heterogjen i shoqërisë. Këto pikëpamje ndihmojnë, orientojnë drejt ekzaminimit historik 
dhe bashkëkohor të marrëdhënieve gjinore në punë. Metoda e përdorur për shqyrtimin e 
çështjeve të trajtuara është ajo teorike, pasi të dhënat janë mbledhur në bazë të studimeve 
dhe dokumenteve të deritashme të kësaj fushe. 
Fjalët kyçe: Teoritë, gratë, pabarazitë gjinore, marrëdhëniet gjinore, diskriminimi.
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Hyrje

 Pabarazitë gjinore janë tepër të 
përhapura. Si format e paguara të punës 
dhe ato të papaguarat gjithmonë kanë 
shfaqur modele pabarazie. Një ndër 
problemet më kryesore, që ka lidhje të 

drejtpërdrejtë me pabarazitë gjinore, është 
shpërblimi. Duke injoruar problemet e tjera 
përllogaritëse(aftësinë, kualifikimet apo 
orët e punës), një aspekt tjetër i fuqishëm 
në përcaktimin e pagës është edhe gjinia. 
Studimet e shumta e shprehin qartë këtë 
dallim. Vetëm në vitin 2000 gratë kanë 
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arritur të kenë 82 per qind të rrogës së 
burrave, për të njëjtën punë të kryer. Në 
këtë studim paraqiten rrethanat komplekse, 
që përfshijnë gratë në punë, këndvështruar 
në 3 aspekte kryesore: 1) qëndrimet 
teorike; 2) periudhën mbas Luftës së Dytë 
Botërore; 3) ndikimin e sindikatave.

Ky studim e analizon pozicionin e 
gruas në punë, duke u bazuar në tre parime:

I pari, modelet e punës janë të lidhura 
domosdoshmërisht me përgjegjësitë 
shtëpiake;pra, analiza e punës nuk mund 
të bëhet e izoluar nga ajo e problemeve 
të shtëpisë. 

E dyta, gjinia, pavarësisht rëndësisë së 
saj në ndarjen e punës, nuk është i vetmi 
faktor, por ka dhe të tjerë, si: klasa dhe 
etnia, ashtu sikurse feja, mosha, kombësia. 

E treta, përvoja e grave në punë është, 
në radhë të parë, proces interpretues, që do 
të thotë, se femrat me punën e tyre mund të 
ndryshojnë dhe zhvillojnë shoqërinë duke 
zbehur pabarazitë gjinore.

Qëndrimet klasike 

Kontributet e Marksit, Weberit 
dhe Durkheimit në ekzaminimin e 
marrëdhënieve gjinore në punë, në tërësi 
nuk janë të përdorshme. Padyshim që 
këta sociologë shfaqin idenë, se pabarazitë 
gjinore kanë qenë të pranishme në çdo 
lloj formash shoqërore, pavarësisht se 
bashkëpuntori i Marksit, Engelsi ka dhënë 
një argument për ekzistencën e shoqërive 
matriarkale, e cila u shtyp nga dallimet 
ndërmjet prodhimit dhe riprodhimit. 
Kjo shtypje për të erdhi, pasi prodhimi 
– sfera e meshkujve – filloi të garantonte 
teprica; kështu që arriti dominim ndaj 
riprodhimit – sferës së femrave – dhe çoi 
drejt krijimit të institucioneve, që shfaqin 
kontrollin patriarkal: pronësinë private, 
klasat shoqërore dhe shtetin. 

Në teori, qysh kurse modeli patriarkal 
rrodhi nga pronësia private dhe qysh kurse 
shfrytëzimi i meshkujve ndaj femrave në 

punë ishte një reflektim i pozitave të tyre 
shfrytëzuese brenda kapitalizmit, eliminimi 
i kapitalizmit dhe pronës private do të 
rishfaqte barazinë gjinore (Engels, 1868). 

Evidencat antropologjike të Engelsit 
lidhur me matriarkatin janë të dyshimta 
dhe lidhja ndërmjet kapitalizmit dhe 
patrarkatit është shumë herë më komplekse 
se sa e shfaq ai (Delmat, 1976). Por kjo 
nuk do të thotë, që nuk ka pasur ndonjë 
shoqëri parakapitaliste, të kontrolluar nga 
femrat: perandoreshat kineze ishin aq të 
vërteta, sa edhe Kleopatra. 

Disa shoqëri kanë tradita të shtrira 
në kohë matriarkale mbi kontrollin e 
pronësisë, si p.sh. fisi Reng në Indinë 
Veriore. Gjithashtu, në Shqipërinë e 
Veriut, afër Tiranës, disa fshatra ruajnë 
një zakon feudal, në ato familje, ku linja 
mashkullore nuk ekziston më (shpesh për 
efek të hasmërive, hakmarrjes) drejtohen 
nga gratë, që veprojnë, vishen, flasin dhe 
trajtohen si meshkuj (The Guardian, 7 
Maj 1996).

Ndërsa Weberi ,  pavarësisht se 
njohu disa lëvizje feministe, e konsideroi 
ekzistencën e dominimit patriarkal si 
normale, pasi meshkujt janë superiorë si në 
fizik, ashtuedhe në energjitë intelektuale. 
Durkheim shkon edhe më larg lidhur 
me këtë problem, kur thotë, se harmonia 
sociale arrihet duke ndarë rolet dhe roli i 
femrave është puna në shtëpi. 

Si konkluzion, teoricienët klasikë kanë 
pak kontribut mbi pabarazitë gjinore. 

Nënvleftësimi i punës së femrave nga 
shoqëria

Në sociologji përqendrimi tek meshkujt 
ka qenë kaq i zakonshëm (deri kohët e 
fundit), saqë rrallë mendohej se kërkonte një 
shpjegim. Ky nënvlerësim, që shoqëria u ka 
bërë femrave, është produkt i nënvleftësimit 
të punës së tyre edhe në familje. 

Goldthorpidhe Parkini argumentojnë, 
se pozita e femrave varet nga pozita 
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shoqërore e kryetarit të familjes. Natyrisht, 
argumenti i tyre vazhdon, qysh se koka e 
familjes – shtylla e saj – është mashkull, 
pozita klasore e gruas përcaktohet nga klasa 
e partnerit të tyre. Kjo sillte dominim të 
meshkujve ndaj femrave; pra, nuk ishte e 
nevojshme që femrat të fitonin status në 
shoqëri me anë të punës. 

Nga ana tjetër, disa gra kanë një klasë 
shoqërore më të lartë sesa partnerët e tyre, 
por që nuk është rregull i përgjithshëm. 

Goldthorpi shprehet, se përcaktimi i 
pozitës klasore të femrës nga partneri i saj 
është një shfaqje, manifestim i diskriminimit 
seksual brenda shoqërisë. Por shohim disa 
probleme me këtë qëndrim. 

E para, ngaqë kjo teori përcakton 
klasën e femrave përgjatë familjes, ajo 
supozon se shpërndarja e të ardhurave 
brenda familjes lidhet me klasën: sa më e 
lartë klasa e meshkujve, aq më e lartë dhe 
ajo e femrave. Por nuk është e mundur 
të përcaktosh pozitën e femrës, duke u 
bazuar tek partneri, pasi shumë gra janë 
të pamartuara apo nuk jetojnë me një 
partner mashkull. 

Në vitin 1994, 22 per qind e familjeve 
drejtoheshin nga një nënë e vetme. Për 
më tepër, nga analizat që u bëhenlëvizjeve 
shoqërore në punë, kemi diferencime në 
lidhje me pozicionet në punë të meshkujve 
dhe femrave. Meshkujt mund të kenë 
lëvizur në pozicione më të larta pune, 
ndërsa shumë femra punëtore mund të 
kenë lëvizur në pozicione më të ulëta. Pra, 
nuk kemi të njëjtin status, pozitë klasore. 
Por edhe në ato familje me klasë të njëjtë 
shoqërore ekziston pabarazia, për shkak të 
profesionit (p.sh. ekonomiste/hidraulik). 

E dyta, gjinia nuk mund të shihet si 
një kategori shpjeguese, jo sepse gratë 
e kanë statusin e tyre nga partnerët 
meshkuj, por sepse gratë nuk formojnë 
një bashkësi kohezive, të aftë për të arritur 
çështje të lidhura me gjininë. Me fjalë të 
tjera, e kanë pranuar këtë nënvleftësim, 
që shoqëria u ka bërë atyre.

Gjinia si faktor dytësor apo faktor që
rrjedh nga nënshtrimi klasor (kapitalist)

Kësaj çështjeje sociologët i kanë 
dhënë interpretime të ndryshme. Eduardi, 
Bravermani dhe Ruberi konkludojnë, 
edhe pse në mënyra të ndryshme, se 
gjinia femërore luan një rol në pakësimin 
e ofertave në punët e shoqërisë, por nuk 
është tipari kryesor i ndarjes së punës. 
Pra, femrat ngurrojnë të ofrojnë forcën 
e tyre të punës, sepse merren më shumë 
me punët e shtëpisë. 

Lind pyetja: a ka vlerë puna e shtëpisë 
në kapitalizëm? Po. Kapitalistët shfrytëzojnë 
punën e shtëpisë të grave duke garantuar 
paga, që nuk përputhen realisht me kostot 
e vërteta të prodhimit dhe riprodhimit 
në fuqinë puntore. Si rezultat, punët e 
shtëpisë përbëjnë produktivitet, pasi ato 
janë punë; pa to kapitalizmi nuk do të ishte 
i zbatueshëm. Ndërkohë Engelsi thotë, që 
një hap i rëndësishëm do të jetë, kur gratë 
të bëhen fuqi punëtore e paguar dhe të dalin 
jashtë kornizave të punës shtëpiake. 

Kur flasim për gjininë si dytësore,e 
kemi fjalën për shkaqet parësore të 
pabarazive, marrëdhëniet shfrytëzuese në 
kapitalizëm, nënshtrimine trashëguar rreth 
punëssë grave, të cilat kanë qenë më shumë 
të lidhura me shtëpinë dhe të papaguara. 
Këto rrethana kanë çuar në pabarazi, jo 
gjinia në vetvete. 

Në thelb autorët e sipërpërmendur 
kanë një problem jo të vogël, pasi ata 
pohojnë se pabarazitë gjinore vijnë nga 
kapitalizmi, ndërkohë njohin dhe faktin, që 
këto pabarazi datojnë përpara kapitalizmit. 

Një pozicion i tretë është ai i Gorzit. 
Sipas tij, punët e shtëpisë duhet të vlerësohen 
për rolin që kanë, pavarësisht se ato janë 
të papaguara. Gjithashtu, i duhet dhënë 
më shumë prioritet punës së grave jashtë 
shtëpisë, pasi vetëm në këtë mënyrë ato do 
të shkëputen nga dominimi patriarkal, nga 
pabarazia gjinore. 
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Nënshtrimi patriarkal

Një nga shkrimtaret, që ka ndikuar 
në këtë drejtim feminist ka qenë Firestone 
(1974). Ajo argumenton, se pozita 
nënshtruese e femrave lidhet direkt 
me ndryshimet biologjike ndërmjet 
meshkujve dhe femrave. Pra, ka karakter 
natyror, e veçanërisht dobësia e femrave, 
ka të bëjë me riprodhimin seksual dhe 
aspektet e ndryshme të tij: shtatzania, 
lindja, ushqimi i gjirit, përkujdesi ndaj 
fëmijëve dhe cikli i përmuajshëm. 

Sipas saj, riprodhimi tek femrat 
ka çuar në këtë sistem patriarkal dhe 
mundësia e vetme, që të thyhet ky 
sistem është nëpërmjet të ashtuquajturit 
“riprodhim artificial.” 

Shkrimtarë të tjerë e kanë vendosur 
fokusin e fuqisë patriarkale tek përdhunimi 
(Brownmiller, 1976) apo pornografia 
(Dworkin, 1981). Pavarësisht rëndësisë së 
këtyre faktorëve, nuk është aq evidente saato 
mund të shpjegojnë modelin patriarkal. 
Duket e pabesueshme, që një shoqëri pa 
pornografi dhe përdhunime do të shfaqë 
barazi gjinore, edhe pse do të kishim një 
mjedis shoqëror shumë më të mirë jetese. 

Nënshtrimi simbiotik: patriarkati 
kapitalist

Nëse vetëm patriarkati nuk mund 
ta shpjegojë nështrimin gjinor, mbase 
zgjidhja është në pranimin e të dy 
mënyrave shfrytëzuese: 

- kapitalizmi shfrytëzon disa gra (dhe 
disa meshkuj) ekonomikisht; 

- patriarkati shfrytëzon femrat 
politikisht (pra, femrat janë të përjashtuara 
nga sfera politike) dhe shoqërisht (ndrydhja 
e ofertave të punës). 

Ky  poz i c ion  pë r f sh in  i d enë , 
se kapitalizmi dhe patriarkati janë të 
varurdhe përforcojnë njëri-tjetrin. Në 
disa raste kjo mund të jetë e vërtetë, por 
ka dhe kundërshti brenda tyre. Meshkujt 

kapitalistë nuk kanë të njëjtin interes si 
ata të klasës punëtore dhe karshi grave 
punëtore. Të parët mund t’i shohin gratë 
si burim i punës së lirë dhe preferojnë ato 
ndaj meshkujve; pra, shprehin interesa 
ekonomike. Punëtorët, nga ana tjetër, 
duan femrat në shtëpi, për t’u kujdesur për 
familjen dhe fëmijët. Domethënë, nga njëra 
anë kemi nënshtrimin kapitalist dhe nga ana 
tjetër, nënshtrimin patriarkal. 

Nënshtrimi ndaj situatave të rastit, të 
momentit (modeli përmbledhës)

Ky model bazohet më shumë tek 
analiza e familjes së tillë, ku ai që sjell të 
ardhurat është mashkulli i punësuar me 
kohë të plotë. Paraqitja e këtij modeli 
lidhet me atë, që femrat, të cilat nuk jetojnë 
me meshkujt, janë më pak të shfrytëzuara. 
Kjo mund të jetë normë empirike, por jo 
një parim i pranuar aprori. 

Familjet, ku ekziston një ndarje 
punësh ndërmjet meshkujve dhe femrave, 
sigurojnë kushte të favorshme, që si 
meshkujt dhe femrat të punojnë në 
shoqëri. Femra në këtë rast eviton punët e 
shtëpisë, sepse vetë shoqëria interesohet të 
kryejë shërbime të tilla, si: larja e rrobave 
në lavanderi, përgatitja e ushqimtnë 
restorante etj., çka ndikon në zbutjen dhe 
eleminimin e pabarazisë gjinore. 

Femrat nëpërmjet arsimimit mund të 
aktivizohen në fusha të ndryshme të jetës 
shoqërore. Por nga ana tjetër, jo të gjitha 
femrat arsimohen, jo të gjitha femrat 
e arsimuara fitojnë liri dhe pavarësi të 
njëjtë në raport me meshkujt. Kjo ndodh, 
pasi hasen situata të rastit, të momentit. 
Kështu, femrat përballen me meshkuj të 
ndryshëm dhe që përfaqësojnë interesa të 
ndryshme. Ata janë të bardhë apo të zinj; 
kapitalistë, mbikëqyrës apo punëtorë; të 
rinj apo të vjetër; katolikë, myslimanë, 
hebrenj etj. Këto situata të rastit nxjerrin 
në pah dhe dallimet gjinore. 

Nga ana tjetër, gratë nuk formojnë 
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grupe homogjene, por kanë përvoja të 
ndryshme pune dhe përfshihen në klasa 
të mesme apo punëtore; mund të jenë të 
bardha apo zezake, meksikane, aziatike apo 
europiane. Kjo mund të sjellë përplasje dhe 
kontradikta midis grave,që përfaqësojnë 
klasa dhe grupe të ndryshme etnike. 

Gratë dhe puna e paguar: faktet 
bashkëkohore 

Mbas mbarimit të Luftës së Dytë 
Botërore eksperienca e grave punëtore ishte 
shumë më e ndryshme sesa ajo e viteve 1919. 

E para, nuk kemi depresion ekonomik 
e shoqëror. Si rezultat, mundësitë për 
gratë, (të martuara ose jo) vazhduan të 
zgjeroheshin.Në vitin 2003, në Britani 
punonin 54 per qind e meshkujve dhe 46 
per qind e femrave. 

E dyta, rritja ekonomike ka shtyrë 
rritjen e shërbimeve, ku kërkohen punëtorë 
me “jaka të bardha”. Ky profesion përfitohet 
si nga meshkujt edhe nga femrat. Detyrat, 
përgjegjësitë janë të njëjta, si dhe reflektohet 
barazi gjinore. 

E treta, femrat që punojnë me kohë 
të pjesshme janë në rritje të vazhdueshme. 

E katërta, femrat janë shfaqur në tregun 
e punës mbasi fëmijët e tyre shkojnë në 
shkollë, kështu që ato kanë më shumë kohë. 

Pavarësisht disa fushave të kufizuara, 
ku triumfoi barazia, forma dallimesh 
midis gjinive në punë janë akoma 
shumë të pranishme. Nga statistikat në 
Britani, vihet re se femrat dominojnë në 
administrim publik, edukim, shëndetësi, 
hotele dhe restorante.Ndërkaq, meshkujt 
dominojnë në prodhim (fabrika), transport, 
komunikim, ndërtim, agrikulturë, peshkim 
dhe energji.Puna në banka, në sigurimet 
shoqërore është e shpërndarë në mënyrë të 
barabartë si tek meshkujt dhe tek femrat. 

Edhe kur femrat fitojnë trajnimin 
e duhur për ato vende që dominohen 
nga meshkujt, (si në ndërtim), është 
shumë e vështirë për to të fitojnë vendin 

e punës, pasi ka një rrjet informal pune, 
që dominohet nga meshkujt. Kështu, 
në Britani ka 16 mijë femra që punojnë 
në ndërtim dhe 1.5 milionë meshkuj; 
afërsisht 64 mijë inxhiniere dhe 750 mijë 
inxhinierë. Gjithashtu, kemi vetëm 10 
mijë edukatorë fëmijësh, krahasuar me 
300 mijë edukatore fëmijësh. 

Shihet një lidhje shumë e fortë midis 
vendeve të punës në sferën e shtëpisë dhe 
pagës më të ulët në këtë sferë. Pabarazia 
ekziston në vendet e ndryshme të punës, 
por dhe në pagën jo të barabartë që 
gratë dhe meshkujt marrin për të njëjtën 
punë. Disa sociologë të kohëve të fundit 
shprehen, se trajtimi jo i barabartë brenda 
punës më shumë se sa pranimi në vende të 
caktuara pune është problemi më kritik, 
që përballen femrat. 

Mbas mbarimit të Luftës së Dytë 
Botërore, gratë janë prirur të përshtaten 
me një karrierë pune të fragmentizuar ose 
me një karrierë dyfazash, me një pushim 
rreth 5- 15 vjetësh,teksa rrisin fëmijët 
e tyre. Madje, dhe kur fëmijët bëhen 
nxënës me kohë të plotë, shumë gra e 
strukturojnë punën e tyre, duke vazhduar 
me përgjegjësitë shtëpiake. 

Gratë e martuara, si gjithë pjesa tjetër 
e punëtorëve, priren të shohin vlerën 
monetare të punës si kritike, pavarësisht se 
dhe mërzitja në shtëpi, nevoja për shoqëri 
janë disa arsye të tjera për ndërmarrjen e 
punës së paguar (Hunt, 1968). 

Lidhja financiare është e rëndësishme, 
jo vetëm se rrit të ardhurat, por sepse ky 
shpërblim ekonomik shfaq në vetvete 
statusin e tyre. Paraja është kryesore si për 
ekonominë dhe për statusin, pasi u jep 
femrave përfitime të mëdha: pavarësi, nivel 
jetese më të lartë etj. 

Paga e barabartë

Duhet thënë, se jo të gjithë vendet e 
punës shfaqin shpërblime të pabarabarta në 
punë. Sidomos punët shtetërore, shërbimet 
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civile mundohen të kenë politika, ku 
përkrahen shpërblimet e njëjta. 

Pagesa e barabartë shihet në profesionet 
e mësimdhënies. Por në Britani kjo pagesë 
është arritur duke krijuar lëvizje të ndryshme 
nga ana e mësueseve. Madje shteti britanik 
miratoi dhe Aktin për pagë të barabartë 
më 1970. Po në këto vite Rregullime mbi 
pagën e barabartë u miratuan në Sh.B.A. 

Pavarësisht këtyre akteve, shihet se 
ka diskriminime të ndryshme gjinore, që 
rrjedhin nga pagat e pabarabarta në punë. 
Këto akte shpesh janë nënvlerësuar nga ana 
e punëdhënësve. Kështu, në Britani, edhe pse 
u shpall Akti i barazisë së pagës, mbi 3800 
raste u denoncuan nga punëtorët, pasi ky 
akt shkelej. Nga gjithë këto raste, vetëm 12 
u analizuan dhe patën rezultat pozitiv. 

Orët e punës, punëtorët dhe klasa

Femrat ndahen edhe sipas përfshirjessë 
tyre në punët e paguara, ku veçan shihet 
statusi i tyre si punonjëse me kohë të 
plotë apo të pjesshme. Puna me kohë të 
pjesshme, sidomos në Britani, është mjaft 
e përhapur tek femrat (vetëm 8 per qind e 
meshkujve punojnë në këtë mënyrë, 6 herë 
më pak se femrat). Të tilla punë kërkojnë 
pak aftësi. Kjo shihet sidomos tek gratë 
e klasës punëtore, shumë prej të cilave e 
shohin punën si të përkohshme, një karrierë 
të shkurtër para asaj të vërtetës: karrierës 
martesore dhe prindërimit. 

Në të kundërt, studiues të tjerë (Alban-
Metcalfe dhe Nicholson, 1984) konfirmojnë 
se femrat drejtuese janë po aq të përkushtuara 
ndaj punës dhe ambicioze sa meshkujt, 
ndërkohë që këto femra kanë një nivel më të 
lartë kualifikimesh sesa meshkujt e së njëjtës 
pozitë me atë të tyre. 

Një tjetër dallim i rëndësishëm është ai 
i klasës: gratë e klasës punëtore kanë shumë 
pak mundësi për të ndryshuar vendin e 
punës në një tjetër më të mirë, ndërsa gratë e 
klasës së mesme kanë më shumë perspektivë 
për karrierën e tyre dhe janë më të pavarura. 

Gratë dhe sindikatat

Pozicioni i sindikatave në punësimin 
e femrave dhe në arritjen e barazive 
nuk ka qenë shumë rezultativ përgjatë 
kohërave. Sindikatat kanë pasur një praktikë 
tradicionale në përjashtimin e femrave, 
duke e justifikuar këtë me vendet e pakëta 
të punësimit, që ato kanë. 

Sindikatat, edhe mbas Luftës së Dytë 
Botërore, shfaqnin diskriminim ndaj femrave 
dhe grupeve minoritare. Cambell shprehet: 
“Për shumë femra, sindikatat mblidheshin 
në kohën e gabuar, në vendin e gabuar dhe 
për gjërat e gabuara. Ndërsa për shumë 
sindikalistë, femrat janë njerëzit e gabuar, 
në vendin e gabuar, në kohën e gabuar, që 
vazhdojnë po me të njëjta gjëra të gabuara.” 

Por kushtet e punës u tjetërsuan, 
ndikimi i shtetit ndryshoi, e si rrjedhojë 
kemi një rritje të numrit të femrave në 
vendet e punës, konkurrencë ndërmjet 
anëtarëve të sindikatave dhe një brez 
feminist, që krijon lëvizje politike dhe 
industriale nga femrat për femrat.Të gjitha 
këto dhanë shtysat për veprimet feministe, 
duke tërhequr edhe interesin e sindikatave. 
Në vitin 1978 kishim 30 per qind të 
femrave në sindikata, ndërsa në një anketim 
më 1989, 39 per qind e femrave punëtore 
ishin pjesë e sindikatave. Një problem tjetër, 
që ka të bëjë me femrat dhe numrin e tyre 
të ulët në sindikata, është se shumë femra 
përfshihen në punë me kohë të pjesshme. 
Sindikatat nuk kërkojnë anëtarë me kohë 
pune të pjesshme, pasi është vështirë për 
t’u kontaktuar me ta, të cilët janë jo fort të 
angazhuar në lëvizjet sindikaliste. 

Grupet më të mëdha sindikaliste 
janë pikërisht ato grupe, që përfshijnë 
sektorë pune, ku meshkujt dominojnë 
(ndërtim, prodhim). Mund të thuhet pa 
frikë, se përfshirja e grave në sindikata 
është më e ulët se ajo e meshkujve. Shumë 
faktorë kanë të bëjnë me këtë përqindje, 
si: pozicioni i punës, oraret e punës dhe 
ndarja gjinore në punë.
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Maskilizmi, puna e shtëpisë dhe dhuna

Shpesh superioriteti i meshkujve 
shihet nga gratë si një strategji për të 
mbrojtur egon mashkullore, ndërkohë 
që për meshkujt ky superioritet nuk vihet 
re. Pollert, (1981) shprehet, se femrat e 
një fabrike në Britani janë shembullimë i 
mirë i asaj çka u tha më sipër. Ky shembull 
vërteton faktin, sesi femrat gjejnë siguri 
brenda punëve, që kanë pagë më të ulët 
se ato të meshkujve. Kjo vjen, pasi ato 
nuk duan të kërcënojnë egon e partnerëve 
të tyre. Një vetëvlerësim kaq i ulët, jo 
rrallë forcon marrëdhëniet e dominimit 
të meshkujve ndaj femrave dhe i bën 
femrat, që ta perceptojnë punën (sidomos 
femrat e klasës punëtore) si një ndërprerje 
ndërmjet shkollës dhe krijimit të familjes, 
apo si vend për të siguruar disa para plus 
shoqëri, sesa një karrierë. Shihet një 
prirje e femrave, ku mbivlerësohet egoja e 
meshkujve dhe nënvlerësohet egoja e tyre. 

Ky mbivlerësim forcon akoma më 
shumë pabarazinë gjinore. Analizat e 
vajzave në shkolla mbështesin besimin, se 
femrat në mënyrë të ndërgjegjshme ulin 
aftësitë e tyre, për të mos kërcënuar egot 
e brishta të meshkujve (Sharpe, 1976; 
Horner, 1976). 

Gjithashtu, studimi i Pollertit përshfaq 
atë që, nëse femrat punojnë dhe nxjerrin më 
shumë, meshkujt do të ndihen inferiorë, e 
për rrjedhojë, dhe rezultati do të jetë, se 
femrat do ta vuajnë më shumë këtë pasojë. 

Edhe pse papunësia e meshkujve ka 
bërë,që femrat të jenë burimi kryesor i të 
ardhurave, gratë akoma do t’i perceptojnë 
të ardhurat e tyre si ndihmuese e jo si 

kryesore. Ka pak fakte, që tregojnë se 
meshkujt aktivizohen në punët e shtëpisë, 
edhe nëse ata janë të papunë. Në Britani, 
75 per qind e grave merren me punët 
e shtëpisë (2001). Meshkujt britanikë 
harxhojnë 193 minuta në ditë duke u 
përfshirë në punë të paguar, ndërsa femrat 
vetëm 75 minuta. Si rrjedhim, rroga 
mesatare javore për meshkujt është 247 
paund, ndërsa për femrat 119 paund. 

Nëse ndodh e kundërta, meshkujt 
priren më tepër drejt vetëvrasjes, alkolit, 
pësojnë atake kardiake, jetojnë disa vite 
më pak. Meshkujt përbëjnë 80 per qind 
të popullatës kriminale. 

Nga ana tjetër, sa më shumë të 
edukohet femradhe sa më të lartë ta ketë 
rrogën, aq më pak do të përfshihet në punë 
shtëpiake, krahasuar me koleget e saj me 
edukim dhe me rrogë më të ulët. Femrat 
më pak të edukuara priren më shumë 
drejt punëve shtëpiake, sepse meshkujt 
nuk rrinë gjatë në shtëpi, por në punë. 
Këtë mundësi nuk ia japin punëdhënësit 
e tyre, as sindikatat, por partnerët, duke 
mbajtur kësisoj përgjegjësitë shtëpiake.
Shumë gra nuk kanë detyrime ndaj 
familjes, por jeta e tyre familjare garanton 
kuptimin kryesor të jetës. Si meshkujt dhe 
femrat e vlerësojnë familjen më shumë 
se punën. Por meshkujt nuk janë vënë 
përpara dilemës, si të kombinojmë punën 
e paguar me përgjegjësitë shtëpiake. 
(Crehan, 1986). 

Një tjetër formë, ku mund të shfaqet 
qartë egoja e meshkujve, është te maskilizmi. 
Bota e punës, në veçanti bota e punës me 
dorë, është ajo botë, ku shfaqet agresioni, 
dominimi dhe dhuna fizike.
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Doreta TARTARI (KUÇI): Employment of Women according to Different Theories
This article aims at presenting a detailed view of employment in general and that of 

women employment specifically. Different theories have a different perspective of this 
issue. When we talk about the theoretical perspective on women and employment we can 
notice that in the recent years, sociologists have tried to explain this analysis of inequities 
not only based on gender but even on other factors. The theoretical discussion is based 
on the following perspectives: the classical attitudes towards women and employment; 
underestimation of women’s work from the society; gender as a secondary factor (or a 
factor that derives from the class-oppression); oppression in current situations (the outline 
model), where the gender inequities derive from the heterogeneous stratification of the 
society. These perspectives help and direct us towards the historical and contemporary 
examination of gender relations at work. The method used for the examination of the issues 
is the theoretical method since the data has been collected from the up-dated studies and 
documents in this field.

Keywords: Theories, women, gender inequities, gender relations, discrimination.
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Përmbledhje

Fenomeni i emigracionit është një çështje shumëdimensionale, i natyrës sa ekonomike po 
aq edhe sociale, politike apo edhe historike. Në këtë kontekst menaxhimi i problematikave 
që mbartë ky fenomen, është konsideruar si sfida e radhës për vendet e Bashkimit Evropian, 
kryesisht mbas vitit 1990, kur si pasojë e intensifikimit të emigracionit ndërkombëtar, 
pranisë së minoriteteve dhe komuniteteve të emigrantëve thuajse në cdo shtet europian, 
tashmë nuk kishte kuptim të flitej më për homogjenitet kulturor, që përbënte nocionin bazë 
të shprehjes së komb-shtetit. Pasqyrimi i mënyrës sesi u konceptua integrimi i emigrantëve 
përbën edhe boshtin kryesor të këtij punimi.
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Hyrje

Kur flasim për konceptin e integrimit 
nuk mund të mos nënvizojmë faktin 
se ka qenë pikërisht ‘Shkolla Cikago 
e Sociologjisë Urbane’, e cila i dha 
popullaritet termit “integrim”, gjithashtu 
edhe termit “asimilim”, në fillim të shekullit 
të njëzetë, përpara se këto të bëheshin pjesë 
e pandashme e axhendave politike rreth 
pasojave të emigracionit (Favell, 2011). 

Debatet më të nxehta në fushën 

akademike rreth konceptit të integrimit 
(të emigrantëve), kanë qenë të lidhura 
ngushtësisht me faktin se çfarë nënkupton 
dhe kujt i referohet dhe në mungesë të 
një konsensusi akademik për përcaktimin 
e “integrimit”, sigurisht që janë zgjeruar 
hapësirat e interpretimit rreth kësaj 
çështjeje. Pavarësisht popullaritetit 
të integrimit si një formë e qeverisjes 
alternative në vendet Evropiane, dhe 
veçanërisht në vende si Australia, koncepti 
i integrimit mbetet i definuar dobët 
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(Fleras, 2009:44) dhe si rezultat i kësaj, 
ekzistojnë një numër i konsiderueshëm 
studimesh, si në nivel kombëtar ashtu 
edhe ndërkombëtar1 Favell (2011).

Integrimi shpesh përdoret në dy 
kuptime; i pari nënkupton një proces të 
njëanshëm, nëpërmjet të cilit emigrantët 
bëhen pjesë e shoqërive pritëse. Koncepti i 
integrimit në këtë rast merr një konotacion 
normativ për të përshkruar një proces 
përshtatjeje të të ardhurve (emigrantëve), 
me kulturën dominante dhe mënyrën e 
jetesës së shoqërisë vendase. Ky përdorim 
duke mos i lënë hapësirë njohjes së 
diversiteteve kulturore dhe sociale në një 
shoqëri multikulturore, bën që integrimi të 
nënkuptojë një formë asimilimi. Përdorimi 
i dytë i integrimit nënkupton një proces 
të dyanshëm përshtatjeje, që përfshin 
ndryshimin e vlerave, normave dhe sjelljeve 
si për të sapoardhurit ashtu edhe për 
pjesëtarët e shoqërisë vendase. Në këtë rast 
kthehet në domosdoshmëri respektimi i 
ndërsjellët i të drejtave dhe detyrimeve që 
palët (emigrantët dhe shoqëria vendase) 
kanë ndaj njëra – tjetrës. Kjo nënkupton se 
emigrantët nuk mund të integrohen, nëse 
shoqëria nuk i pranon si individë me të 
drejta të barabarta (Fleras, 2009). 

Vlen të theksohet se në procesin e 
dyanshëm të përshtatjes, integrimi është 
i lidhur ngushtësisht, si me aspektin 
kulturor ashtu edhe me atë social-
ekonomik2. Në aspektin e kulturës 

i n t eg r im i  nënkup ton  n j ë  p roce s 
përshtatjeje pa humbur dallueshmërinë. 
Në aspektin social – ekonomik integrimi 
nënkupton vënien në zbatim të politikave 
sociale, sipas të cilave: (a) askush nuk 
mund të përjashtohet nga shoqëria apo 
të trajtohet si i pabarabartë, dhe (b) të 
gjithë pjesëtarët e shoqërisë do duhet 
të përfshihen në mënyrë që të jenë pjesë 
integrale dhe e padallueshme e shoqërisë. 
Sipas kësaj logjike, integrimi përcaktohet 
në kontekstin e besnikërisë, pjesëmarrjes 
dhe përshtatjes3 (Fleras, 2009:45). 

Penninx (2005) argumenton se, 
gjithsesi, ndërveprimi midis shoqërisë dhe 
emigrantëve ndodh nga pozita krejtësisht 
të të pabarabarta në aspektin e fuqisë 
dhe burimeve (politike). Strukturat 
institucionale të shoqërisë pritëse dhe 
reagimet e saj kundrejt emigrantëve, sipas 
autorit, luajnë rol vendimtar gjatë gjithë 
procesit të integrimit. 

Në rea l i te t in  Evropian,  termi 
“integrim” dikur është përdorur si 
sinonim i ‘asimilimit”, por përherë 
edhe më shumë, nënkupton një proces 
nëpërmjet të cilit emigrantët bëhen pjesë 
integrale e shoqërisë pa lindur nevoja 
e ‘përthithjes’ të tyre nga kjo shoqëri. 
“Integrimi” në këtë kontekst nënkupton 
krijimin e hapësirave për ruajtjen e 
dallimeve etnike dhe kulturore, dhe si i 
tillë më tepër sesa me asimilimin lidhet 
me multikulturalizmin (Grillo, 2001).

1 Favell (2003) në studimin e tij argumenton se termat që i ndeshim në mënyrë të shpeshtë më qëllim 
përshkrimin e proceseve të ndryshimeve sociale janë: asimilim, absorbim, akulturim, tolerancë, akomodim, 
përfshirje,, pjesëmarrje. Ai argumenton se termat si “absorbim, akomodim, tolerancë” janë tejet të paqartë, 
ndërsa termi “përfshirje” si specifikim i një procesi ligjor, konsiderohet si teknikisht shumë i saktë dhe që 
në fund të fundit do të absorbohet nga termi “integrim”. Termi “asimilim dhe akulturim” konsiderohen 
prej tij si tejet përshkrues (Favell., 2003: 2).

2 Ndërsa Christina Boswell sjell në qendër të vëmendjes faktin se shoqëritë pritëse kanë veçoritë përkatëse 
nacionale apo dhe ideologjike me të cilat duhet të përshtaten emigrantët. Për këtë arsye procesi i integrimit, 
sipas saj, në disa raste mund të marri formën e asimilimit, multikulturalizmit apo dhe përjashtimit. Sipas 
terminologjisë së Bosëell dimensionet klasike të integrimit përmbledhin të gjitha aspektet e jetës së një 
emigranti 1 – kulturore 2-sociale, 3-ekonomike, 4- politike (Boswell, 2003).

3 Kjo nënkupton se emigrantët do duhet të shfaqin besnikëri ndaj vendit në të cilin kanë emigruar, duhet 
të jenë pjesëmarrës në jetën sociale, politike dhe ekonomike të shoqërisë në të cilën kanë zgjedhur të jetojnë 
dhe do duhet të përvetësojnë vlerat themelore, institucionale dhe praktikat e shoqërisë (Fleras 2009:46).
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Preferenca që shfaqin evropianët për 
termin “integrim” kundrejt atij “asimilim”, 
në fakt nuk ka të bëjë me përdorimin 
e një termi politikisht të ndjeshëm, 
ndaj një termi si “asimilimi”, që mbart 
konformizëm dhe trysni përjashtuese. Më 
tepër është shprehje e një shqetësimi që 
lidhej me ndryshimet që ishin shënuar në 
Evropë me emigracionin e pasluftës, që në 
fakt nxori edhe një herë në sipërfaqe çështje 
që lidheshin me vazhdimësinë historike – 
rreth thelbit të ndërtimit të kombit – që 
bënin jehonë historive të ndërtimit të 
kombit, absorbimit të detyrueshëm, diku 
më shumë diku më pak të minoriteteve 
nëpërmjet proceseve centralizuese të 
modernizmit (Favell, 2003: 5).

Në këtë pikë të trajtesës vlen të 
nënvizohet se shoqëritë evropiane, të 
cilat deri në vitin 19604,e konsideronin 
ideologjinë asimiluese si mbizotëruese 
në politikën e tyre për menaxhimin e 
diversiteteve (padyshim në përputhje kjo 
me çështjet e identitetit kombëtar), filluan 
të ndryshonin qëndrimet politike, rreth 
kësaj problematike, mbas vitit 1960. 

Mbas kësaj periudhe, toleranca me të 
cilën po trajtoheshin diversitetet dhe dallimet 
që karakterizonin emigrantët nga shoqëritë 
pritëse, filloi të bëhej dominante dhe e 
pashmangshme. Gradualisht respektimi i të 
ndryshmes filloi të kthehej në një prioritet në 
shoqëritë perëndimore, dhe i ashtuquajturi 
projekti për të jetuar së bashku të ndryshëm, por 
të barabartë, po fitonte përherë e më tepër 
terren (Fleras, 2009).

Duhet theksuar se këto ndryshime, 
pra nga tendenca e politikave asimiluese 

tek politikat multikulturaliste, nuk kanë 
pasur ritme të njëjta në të gjitha vendet. Në 
vendet e emigracionit (Australi, Kanada, 
Zelanda e e dhe Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës) padyshim që ka pasur ndryshime 
të dukshme në këtë drejtim. Gjithsesi një 
kthesë modeste në drejtim të politikave 
multikulturore kanë bërë Belgjika, 
Hollanda, Suedia, Britania e Madhe, ndërsa 
pjesa tjetër e vëndeve si, Austri, Danimarkë, 
Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Irlandë, 
Itali, Japoni, Norvegji, Portugali, Spanjë, 
Zvicër duket se i kanë rezistuar kësaj 
tendence“ (Kymlicka, 2007-74).

Zhvillimet që përfshinë mbarë vëndet 
Europiane kryesisht mbas vitit 1990, 
patën një ndikim të padiskutueshëm 
mbi modelin klasik të komb-shtetit. Si 
rrjedhojë e intensifikimit të emigracionit 
ndërkombëtar, pranisë së minoriteteve 
dhe komuniteteve të emigrantëve thuajse 
në cdo shtet europian, tashmë nuk kishte 
kuptim të flitej më për homogjenitet 
kulturor, që përbënte nocionin bazë të 
shprehjes së komb-shtetit. Këto zhvillime 
padyshim që ndikuan në modifikim e 
shtetit dhe kombit në vendet europiane, 
të cilat gradualisht filluan t’i kushtonin 
rëndësi të konsiderueshme – të paktën 
ekzistonte si tendencë – manifestimit të 
elementëve multikulturor në identitetet 
e tyre kolektive5.

Europa , integrimi dhe emigrantet 

Çështjet që lidhen me emigrantët 
dhe emigracionin në përgjithësi, deri 
para vitit 1990, nuk kanë qenë në fokusin 

4 Shoqëritë evropiane mbas Luftës së Dytë Botërore, si pasojë e dëmeve të mëdha të shkaktuara nga 
lufta dhe domosdoshmërisë për rimëkëmbjen e shpejtë ekonomike, filluan të populloheshin me “të huaj”, 
emigrantë, të cilët u përkisnin kulturave të ndryshme. Mënyra sesi shoqëritë evropiane reaguan ndaj 
flukeve të këtyre emigrantëve me qëllim garantimin e qeverisjes monokulturore reflektohej nga aplikimi i 
dy strategjive: e para lidhej me shtypjen e diversitetetve dhe dallueshmërisë që karakterizonte emigrantët, 
dhe e dyta nëpërmjet krijimit të programeve “guest ëorker”, që e konsideronin emigrantin të përkohshëm, 
dhe në këtë mënyrë aspak si një rrezik për normat nacionale. Të dyja strategjitë e sipërpërmendura janë të 
orientuara nga parimet e tendencave asimiluese (për më shumë shih Fleras., A 2009:192?).

5 Për më shumë informacion shih Spohn., & Triandafyllidou (2003).
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kryesor të axhendave politike si në nivel 
evropian, ashtu edhe atë ndërkombëtar. 
Mbas viteve 1990 angazhimet e organizatave 
më të mëdha si Organizata e Kombeve të 
Bashkuara, të Organizatës Ndërkombëtare 
të Punës, dhe Organizata Ndërkombëtare e 
Emigracionit, Bashkimit Evropian etj. filluan 
të tregonin angazhim ndaj problematikës së 
emigracionit6 (EKKE 2012). 

Të gjitha të dhënat dëshmojnë se 
tashmë kontinenti Evropian me të drejtë 
mund të konsiderohet si kontinent i 
emigracionit. Statistikat tregojnë se në 
Bashkimin Evropian në vitin 2010 popullsia 
në total ishte 501 milion, nga të cilët 32.5 
milionë ishin emigrantë (që përbënin rreth 
6.5% të popullsisë së përgjithshme), nga të 
cilët 20.2 milionë (rreth 4% e popullsisë 
së përgjithshme) vinin nga vendet e treta 
jashtë Bashkimit Evropian7.

Në këtë kontekst menaxhimi i 
diversiteteve etno-kulturore apo identiteteve 
kombëtare përbën një nga sfidat e radhës 
me të cilën po përballen shtetet evropiane. 
Procedurialisht politikat e Bashkimit 
Evropian që lidheshin me çështjet e 
integrimit të emigrantëve deri vonë kanë 
pasur një natyrë të fragmentarizuar, dhe 
është dashur një kohë e gjatë deri në 
krijimin e një baze të përbashkët, me qëllim 
implementimin e politikave të njëjta për 
integrimin e emigrantëve8.

Politikat e ndjekura në funksion të këtij 
qëllimi do duhet të garantojnë respektimin 
e të ndryshmes, lirive dhe të të drejtave 
themelore si dhe trajtimin pa dallime të atyre 
që nuk i përkasin grupit tonë kombëtar. 

T ë  g j i t h a  v e n d e t  E v ro p i a n e 
nga viti 1990, filluan ta konsideronin 

bashkëpunimin në çështjet e emigracionit, 
si çështje të një rëndësie të veçantë9, për 
arsye që lidheshin edhe me mënyrën e 
ndërveprimit të shteteve në marrëdhëniet 
ndërkombëtare, dhe teorinë e ndërvarësisë, 
sipas të cilës në një botë gjithnjë edhe më 
shumë globale, shtetet kërkojnë zgjidhje 
ndërkombëtare, të problemeve të tyre të 
brendshme (Ette & Faist, 2007: 8) 

Kështu në vitin 2004, Këshilli 
i Evropës vendosi të angazhohej me 
integrimin – duke u fokusuar në procesin 
e dyanshëm të përshtatjes – parimet e të 
cilit ishin shumë të ngjashme me ato të 
Dekretit Kanadez të Multikulturalizmit. 
Kjo dëshmon se integrimi i emigrantëve 
në kontekstin Evropian, sikundër edhe 
multikulturalizmi, synon drejt krijimit 
të qeverisjeve me natyrë përfshirëse, me 
qëllim rritjen e pjesëmarrjes dhe trajtimit 
të barabartë në kushtet e legjitimimit të së 
ndryshmes (Fleras 2009: 47).

Sikundër nënvizohet nga Komisioni 
Evropian “Evropa nevojitet të krijojë një 
qëndrim pozitiv kundrejt të ndryshmes, 
dhe të japi garanci serioze për respektimin 
e të drejtave themelore dhe trajtimin e 
barabartë, duke u bazuar në respektin e 
ndërsjellët të kulturave dhe traditave të 
ndryshme” (European Commission 2011)

Respektimi i lirive dhe i të drejtave të 
emigrantëve në të njëjtën kohë konsiderohet 
një ndër sfidat kryesore të shteteve. Kështu 
Sekretari i Përgjithshëm i të Drejtave të 
Njeriut në Kombet e Bashkuara nënvizon se, 
“emigrantët gëzojnë respektin, mbrojtjen, 
dhe vënien në zbatim të të drejtave të 
tyre ekonomike dhe social - kulturore, në 
çdo vend dhe pavarësisht kombësisë apo 

6 Në vitin 2002 Kofi Anan theksonte se çështjet që lidhen me emigrantët duhet të zënë një vënd shumë 
të rëndësishëm në axhendën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara (EKKE 2012). 

7 European Migration Netëork, Overvieë of Key EU Migratory Statistics.
8 Përfundimet Presidencës së Këshillit të Europës, mbajtur në tetor në vitin 1999, e vunë theksin në 

mënyrë specifike te integrimi si një term kyç për përmbushjen e proceseve post – migratore. Procese në të 
cilat institucionet e Bashkimit Evropian, dëshironin të përfshiheshin duke e konsideruar si një fushë me 
rëndësi të veçantë (Favell, 2003).

9 Për më shumë shih (Ette & Faist, 2007).
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prejardhjes. Kjo mbrojtje konsiderohet 
një kusht i domosdoshëm për integrimin 
social, që do t’u mundësonte emigrantëve 
një jetë më të mirë ekonomike dhe social 
- kulturore”10.

Përfundime

Vlen të nënvizojmë, se politikat e synuara 
ndaj emigrantëve në nivel organizatash 
ndërkombëtare, gjithmonë edhe më shumë 
kanë në frymën e tyre element të rëndësishëm 
që lidhen me të drejtat e njeriut, dhe me 
ruajtjen e dallueshmërisë në kushtet e 
trajtimit të barabartë. 

S i kundë r  thek sohe t  edhe  në 
dokumentet e Këshillit të Evropës11 
integrimi konsiderohet si një proces dinamik, 
i dyanshëm, i përshtatjes së ndërsjellët midis 

emigrantëve dhe rezidentëve të shteteve 
anëtare të Bashkimit Evropian. Në këtë 
kontekst procesi i integrimit nënkupton 
përshtatjen me emigrantët, të cilët gëzojnë 
të drejta dhe detyrime në lidhje me vendin 
e ri të banimit, por është e rëndësishme të 
theksohet se në këtë proces përfshihet edhe 
shoqëria pritëse, e cila gjithashtu duhet të 
krijojë nga ana e saj të gjitha mundësitë 
për pjesëmarrjen me të drejta të plota të 
emigrantëve në fushën ekonomike, social-
kulturore dhe atë politike.

Në këtë mënyrë, integrimi i plotë 
i emigrantëve në vendet e Bashkimit 
Evropian është kthyer në një ndër çështjet 
më të rëndësishme në diskutimet publike 
të cilat i mëshojnë respektimit të të 
ndryshmes, të lirive dhe të të drejtave 
themelore të njeriut12.

10 United Nation Human Rights (OHCHR) Report 2011.
11 Council Document 14615/04 (Presse 321) “Common Basic Principles for Immigrant Integration 

Policy in the European Union” Council of the European Union.
12 Shih te EKKE 2012.
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European approach to diversity
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as a result of the intensification of international migration, the presence of minority and 
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Përmbledhje

Evolucioni demografik ka ndikim në zhvillimin shumëdimensional, e veçmas, në rrjedhat 
social - ekonomike të vendit. Një ndër sferat, që rrok objekti i studimit të demografisë 
si shkencë shoqërore,ka të bëjë me politikat e popullimit dhe drejtimet e mundshme të 
zhvillimit të ardhshëm demografik. 
Analizimi dhe shqyrtimi i situatës demografike,me tërë komponentët e saj, në komunën 
e Dragashit ka rëndësi të veçantë për planifikimet gjithëpërfshirëse të territorit. Kjo 
komunë ndodhet në skajin më jugor të Kosovës, ku zhvillimet demografike kanë pasur 
herë rënie dhe herë rritje të popullsisë, varësisht nga periudhat kohore, si rrjedhojë e 
faktorëve të ndryshëm. 
Zhvillimet politike dhe social- ekonomike të vendit në fund të shekullit XX, e sidomos, 
në dekadën e parë të shekullit XXI, kishin ndikim në rrjedhën demografike në mbarë 
vendin, veçanërisht në komunën e Dragashit, si një ndër komunat me distancë të theksuar 
nga qendrat e mëdha të urbanizuara. Aktualisht kjo komunë ballafaqohet me lëvizje të 
theksuara të popullsisë. Migrimet e popullatës kanë marrë formë gjithandej territorit të 
komunës, duke bërë, që të kemi shtëpi të boshatisura, toka djerrina, etj.
Fjalët kyçe: zhvillimi, popullsia, sociale, ekonomike, migrimet, planifikimet.
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Hyrje

Analizimi i gjendjes demografike, me 
tërë specifikat e saj, ka rëndësi të veçantë 
në planifikimet sociale, ekonomike dhe 
hapësinore. Popullsia, me tërë kompleksitetin 
e vet, është faktor kyç, kur bëhet fjalë për 
planifikimin e zhvillimeve të ardhshme. 

Në shekullin e lënë pas (XX) dhe me 
fillimin e shek. XXI rrjedhat demografike në 
tërë Kosovën morën drejtimin e kulturave 
perëndimore (rënia e lindshmërisë, lëvizja 
e stabilitetit të martesave, migrimet, etj). 
Lëvizjet e popullsisë brenda dhe jashtë 
territorit u shndërruan pothuajse në 
përditshmëri, duke bërë që kohëve të fundit 
të ketë thyerje të proceseve demografike 
(martesa të vonuara, rënie të lindshmërisë, 
migrime fshat – qytet dhe emigrime, etj.). 

E tërë kjo situatë social – demografike 
ka shkaktarët e saj, që janë politikë, 
ekonomikë dhe socialë. Dukuritë e kësaj 
situate janë të gjithanshme, që reflektohen 
në periudhën afatmesme dhe afatgjatë, 
të cilat duhet të hulumtohen seriozisht 
nga studiues të disiplinave të ndryshme 
shkencore, si: sociologë, demografë, 
antropologë, etj., duke hartuar kësisoj 
politikat përkatëse. 

Ky studim analizon popullsinë e 
territorit të Dragashit, që gjendet në skajin 
më jugor të Kosovës. Përshkak të pozitës 
gjeografike dhe specifikave demografike 
të territorit, hulumtimet në këtë rast janë 
të një rëndësie të veçantë.

S t u d i m i  s h t j e l l o n  r r j e d h a t 
demografike në kohë: numrin e popullsisë, 
strukturat e popullsisë sipas moshës dhe 
gjinisë, shtimin natyror, lëvizjet mekanike, 
familjen dhe karakteristikat e saj, e së 
fundi, paraqet parashikimet demografike 
të komunës së Dragashit.

Parashikimet e popullsisë sot paraqesin 
një mjet dhe faktor të rëndësishëm në 
planifikimin e zhvillimit ekonomik 
dhe shoqëror, e veçanërisht janë të 
domosdoshme për planifikimin urbanistik, 
hapësinor dhe rajonal (Islami, 2008).

Familja dhe karakteristikat e saj

Ndër karakteristikat e veçanta të 
zhvillimit demografik dhe shoqëror të 
Kosovës, e veçmas të komunës së Dragashit, 
janë edhe: numri, madhësia mesatare 
dhe përbërja e ekonomive familjare, të 
kushtëzuara këto nga ndikimi i faktorëve 
ekonomikë, socialë, demografikë, etj.

Siç dihet, ekzistojnë dallime sipas 
komunave në Kosovë, përsa i përket 
madhësisë së familjes. Sipas të dhënave 
të popullsisë, ekonomive familjare dhe 
banesave (2011), në komunën e Dragashit 
madhësia mesatare e familjes është 5.7 
anëtarë për 1 familje, raport ky nën 
mesataren e Kosovës (5.9). Në Kosovë kemi 
297.090 ekonomi familjare.Nga 412.884 
banesa gjithsej, të banuara janë 412.519, 
ndërsa numri i banesave të zbrazëta është 
99.808. Nga ana tjetër, numri i ekonomive 

Tabela nr. 1: Shpërndarja e ekonomive familjare sipas madhësisë – Dragash

Vitet 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2011

Ekonomia familjare 3184 3345 3342 3811 4580 5493 6094
Indeksi 100 105 105 120 144 173 165
Popullsia 20140 20147 21028 26850 35054 39435 33997
Indeksi 100 100 104 133 174 196 209
Nr. i anëtarëve të familjes 6,3 6,0 6,3 7,0 7,7 7,2 5,7

Burimi: Enti i Statistikave të Kosovës, analizuar nga autori.
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familjare për banesa të banuara në Kosovë 
është 1.0 ekonomi familjare (regjistrimi i 
popullsisë, prill 2011). 

Kjo mesatare e anëtarëve të familjes 
ndryshon nga vendbanimi në vendbanim, 
ku në zonat rurale numri i anëtarëve të 
familjes është më i madh sesa në ato urbane.

Në komunën e Dragashit kemi 6215 
ekonomi familjare (në vitin 1981 ishin 
4580, ndërsa në vitin 1991 ishin 5493), 
7137 banesa të zakonshme (prej tyre, 
të banuara - 6092). Ndërkaq, numri i 
ekonomive familjare për banesë të banuar 
është 1.02 ekonomi familjare (regjistrimi, 
prill 2011).

Edhe pse konstatohet rëniee numrit 
të anëtarëve të familjes nga periudhat 
e mëhershme, akoma në komunën e 
Dragashit zë vend familja patriarkale, ku 
kemi të bëjmë me familje të zgjeruar, me 
numër të madh anëtarësh, ekonomi të 
zgjeruar familjare, etj. 

Rrjedhat numerike të popullsisë

Të dhënat për numrin e popullsisë, 
kryesisht i japin regjistrimet sipas viteve 
përkatëse. Burimet më të hershme, përsa 
i përket regjistrimit të popullsisë, japin 
defterët osmanë, të hartuar nga eminët, 
e që janë gjetur në arkivin e Stambollit 
(Meleqi, 2009). Që nga fillimi i shekullit 

XX, por edhe më herët, gjejmë të dhëna 
për numrin e popullsisë për komunën e 
Dragashit, të cilat vijnë herë - herë jo të 
plota dhe të dyshimta. 

Në Kosovë, në vitet 1981 - 2011 nuk 
ka pasur regjistrim të popullsisë. Në vitin 
1991 u bë regjistrimi i pjesshëm i popullsisë, 
por popullata me shumicë shqiptare nuk 
mori pjesë në këtë regjistrim, për shkak 
se ai qe më tepër i karakterit politik sesa 
teknik e profesional. Prej vitit 1991, që i 
referohet gjendjessë jashtëzakonshme, vjen 
periudha e luftës (1999). Pas vitit 1999, 
në mungesë të kapaciteteve institucionale 
– humane dhe kompleksitetit të procesit 
të regjistrimit të popullsisë, lipseshin 
parapërgatitjet më tepër se një dekadë, 
për të realizuar regjistrimin e popullsisë 
(prill, 2011). Të dhënat e sakta (të dala 
nga regjistrimi i popullsisë) demografike 
janë të domosdoshme për bërjen e 
politikave përkatëse të popullimit, sociale, 
ekonomike dhe hapësinore. 

Të dhënat demografike të komunës 
së Dragashit, të dala nga regjistrimet e 
popullsisë dhe vlerësimet e organizatave 
të ndryshme, mbulojnë periudhat kohore 
1921 - 1981 (regjistrimet e popullsisë). 
Më tutje, vijnë vlerësimete viteve 1991, 
1999, 2000, 2008, si dhe regjistrimi i 
popullsisë më 2011. 

Mbështetur në analiza, sipas indeksit 

Tabela nr. 2: Numri i popullsisë, sipas indeksit bazik dhe vargor. 

Vitet Nr. i popullsisë Indeksi bazik Indeksi vargor

Regjistrimi, 1948 20140 100 100
Regjistrimi, 1953 20147 100 100
Regjistrimi, 1961 21028 104 104
Regjistrimi, 1971 26850 133 130
Regjistrimi, 1981 35054 174 130
Vlerësimi, 1991 39435 195 112
Vlerësimi, 2008 42171 209 107
Regjistrimi, 2011 33997 169 82

Burimi:Enti i Statistikave të Kosovës dhe vlerësimi i vitit 2008 nga komuniteti lokal, analizuar nga autori.
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bazik dhe vargor të rritjes së popullsisë në 
komunën e Dragashit, mund të konstatohet, 
se që nga viti 1921 e deri në vitin 2012, 
popullsia e kësaj komune ka shënuar 
rritje rreth 370% (duke përfshirë edhe 
mërgimtarët në botën e jashtme). Që nga 
ajo periudhë vazhdimisht ka pasur rritje, 
shpesh me ritme të ngadalta, porse prirja 
ka qenë pozitive. Shih grafikun, për të 
analizuar më saktë, se në cilat vite shënohet 
rritje më e madhe popullsie, e shprehur kjo 
edhe në përqindje.

 

Sipas të dhënave të grafikut, deri në 
vitet ’60 komuna e Dragashit ka shënuar 
rritje të vogël demografike. Kjo ndërlidhet 
me shtimin e ulët natyror, ku shkalla e 
lindshmërisë dhe ajo e vdekshmërisë kanë 

qenë të larta. Pas viteve ’60 e ’70 kemi një 
rritje më të theksuar të popullsisë, si pasojë 
e uljes së shkallës së vdekshmërisë, ndërkohë 
që lindshmëria mbetet ende e lartë. 

Rritje më e theksuar e popullsisë 
vërehet në periudhën kohore 1971 – 1981, 
kur ajo shkon më tepër se 8200 banorë, 
apo 30% më shumë. Rritje të popullsisë ka 
pasur edhe gjatë periudhës 1981 – 1991, 
por më vonë kemi një rënie të theksuar, që 
lidhet me situatën politike dhe ekonomike 
në vend (vitet ’90). 

Nga viti 2008 deri në vitin 2011 shihet 
një rënie e theksuar, çka ndërlidhet me 
faktin, se popullsia që jeton jashtështetit 
nuk është përfshirë në regjistrim. 

Popullsia e komunës së Dragashit 
është e shpërndarë në 36 vendbanime, ku 
35 janë vendbanime rurale dhe 1 urban 
(Dragashi). Sa i përket numrit (madhësisë 
së vendbanimit) dhe dendësisë së popullsisë, 
ka dallime të theksuara ndërmjet tyre. 

Dendësia e popullsisë, sipas 
vendbanimeve

Dendësia e popullsisë na tregon 
shtrirjen hapësinore të saj, hapësirat më 
të dendura (banuara) dhe ato më pak të 
dendura, etj. Dendësia e popullsisë në 
komunën e Dragashit është rreth 96.95 
banorë në 1 km². Rreth 42171 banorë 
jetojnë në 434.98 km² (përfshirë edhe 
diasporën), ndërsa 78.15 banorë në 1 
km² jetojnë aty, duke mos përfshirë në 
analizë diasporën. 

Vendbanimet (IPH, 2006) në 
përgjithësi shtrihen në lartësi mbidetare 

Tabela nr. 3: Numri dhe dendësia e popullsisë në komunë, 1921 – 2011.

Vitet 1921 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2008 2011

Popullsia 11460 20140 20147 21028 26850 35054 39435 42171 33997
Dendësia 26.35 46.30 46.31 48.34 61.73 80.59 90.65 96.95 78.15

Burimi: ESK, analizuar nga autori.

Grafiku nr. 1: Rritja e popullsisë, e shprehur 
në përqindje (1953-2008)

Burimi: ESK, analizuar nga autori. 
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mbi 1000 m, dhe dendësia e tyre është rreth 
9 vendbanime në 100 km². 

Brenda territorit të komunës së 
Dragashit ekzistojnë dallime të theksuara, 
përsa i përket dendësisë së popullsisë. Në 
vendbanimet e thella kodrinore - malore 
dendësia e popullsisë është më e vogël. 
Dendësia më e lartë e popullsisë është në 
qytetin e Dragashit, ku mesatarisht jetojnë 
rreth 525.8 banorë në 1 km². 

Formula e aplikuar për përcaktimin 
e dendësisë është: T = n x 100/s. 
“N” paraqet numrin e vendbanimeve 
dhe “s” është sipërfaqja e territorit 
në km². Kështu, dendësia mesatare e 
vendbanimeve në Opojë është 15.07 
vendbanime në 100 km². D=√s/n. 

L a rg ë s i a  m e s a t a r e  n d ë r m j e t 
vendbanimeve të Opojës është 2.57 km. 

Dendësia e vendbanimeve të rajonit 
të Opojës është tri herë më e madhe se ajo 
e Gorës. Poashtu, largësia e vendbanimeve 
të Opojës është gati dy herë më e vogël se 
ajo e Gorës. 

Lëvizja natyrore e popullsisë

Kosova dallohet për shtim të lartë 
popullsie, si rezultat i lindshmërisë së lartë 
dhe vdekshmërisë së ulët, sidomos pas 
viteve ’60të shekullit XX. Lëvizja natyrore 
e popullsisë në Kosovë mund të përcillet 
prej dekadës së parë të shekullit XX e 
deri në ditët tona. Në bazë të përcjelljes 
njëshekullore, mund të vërehen dy periudha 
më karakteristike:

 periudha deri në vitet ’60 të shekullit 
XX;

 periudha e pasviteve ’60 të shekullit 
XX.
Periudha e parë dallohet për shkallë 

të lartë lindshmërie rreth 40 ‰, shkallë 
të lartë vdekshmërie, me mbi 30‰ e 
20‰ (deri nga viti 1935), vdekshmëri të 
lartë foshnjore (midis 200‰ e 145‰). 
Këto shkallë të larta lindshmërie dhe 
vdekshmëriesollën për pasojë shtimin 
natyror shumë të ulët (deri në 5‰ në 
vitet 1911 – 1920), si dhe shtimin natyror 
të mesëm në vitet 1921 – 1940 (midis 
15‰ e 20‰). 

Në vitet e pas Luftës së Dytë Botërore 
lindshmëria rritet mbi 40‰. Vdekshmëria 
ngjitet pak, për shkak të viteve të rënda 
ekonomike e sociale, por në vitet ’60 
fillon rënia e dy komponentëve natyrorë. 
Lëvizjet e tilla të komponentëve natyrorë 
ishin pasojë e nivelit të ulët të zhvillimit 
ekonomik, social-kulturor dhe shëndetësor, 
gjendjes së rëndë politike, me presione 
për shpërngulje të popullsisë shqiptare, 
pothuajse për tërë gjysmën e parë të 
shekullit XX (Islami, 1997). 

Periudha e pasviteve ’60 dallohet për 
rënie të shkallës së vdekshmërisë, rënie të 
ngadalshme të lindshmërisë, mbajtje të 
shtimit natyror në nivel të lartë (mbi 25%). 
Ky nivel ruhet deri në vitet ’80, kur fillon 
rënia më e ndjeshme e shtimit natyror, e 
sidomos pas viteve ’90, kur emigron një 
numër i madh i të rinjve shqiptarë në 
botën e jashtme. Me emigrimin intensiv të 
popullsisë së re nga Kosova në vitet ’90 dhe 
me krizën ekonomike e politike, u zvogëlua 
dukshëm shkalla e shtimit natyror, e cila 
zbriti nën 20% ( 15.7% në vitin 1997). 

Periudha e pasviteve ’60 veçohet me 
dinamikë diçka më të lartë të zhvillimit 
ekonomik, social-kulturor, me lëvizje 
drejt qyteteve e vendbanimeve të mëdha, 
emancipimit të popullsisë, sidomos të 
femrës (Islami, 1997). 

Një situatë të tillë e kishin të gjitha 

Tabela nr. 4: Dendësia dhe distanca 
mesatare e vendbanimeve në komunën e 
Dragashit (Meleqi, 2009).

Rajoni T. mesatare D. mesatare
 (dendësia) (largësia)

Opojë 15.07 2.57
Gorë 5.52 4.32
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komunat e Kosovës, e në këtë rast, edhe 
komuna e Dragashit. Duke analizuar 
lëvizjen natyrore të popullsisë në dekadën 
e fundit për komunën e Dragashit, kemi 
këtë situatë:

Siç shihet edhe nga grafiku, shkalla 
e lindshmërisë në komunën e Dragashit 
është 17.09 promil, apo 1.7 %. Shkalla 
e vdekshmërisë është 5.8 promil, apo 
0.58 %. Mbështetur në këto të dhëna, 
rezulton se shtimi natyror i popullsisë 
në komunën e Dragashit është 11.29 
‰, apo 1.13 % (2010), që ndryshon 
nga periudhat e mëparshme.

Struktura sipas moshës dhe gjinisë

Struktura e popullsisë sipas moshës 
dhe gjinisë ka rëndësi të madhe për 
zhvillimin demografik dhe ekonomik të një 
vendi. Në aspektin demografik struktura 
ka rëndësi për riprodhimin biologjik, 
sepse krijohet kontingjenti pjellor, ndërsa 
në aspektin social -ekonomik ndikon në 
krijimin e kontingjentit të punës. 

Komuna e  Dragashi t ,  përsa  i 
përket aspektittë zhvillimit demografik, 

ka veçoritë e saj edhe në përbërjen e 
popullsisë sipas moshës dhe gjinisë. Kjo 
komunë ka popullsi kryesisht të re dhe 
me bazë të zgjeruar të piramidës, sipas 
moshës, edhe pse në periudhat e fundit 

Grafiku nr. 2: Lëvizja natyrore e popullsisë – viti 2002 - 2010.

Burimi: ASK, analizuar nga autori.

ka tendenca me ndryshime në zvogëlimin 
e grupmoshave të reja. 

Komuna e Dragashit ka një popullatë 
të re, ku shkalla e lartë e lindshmërisë dhe 
rëniet e vazhdueshme të vdekshmërisë 
kanë ndikuar drejtpërdrejt në krijimin e 
llojit progresiv të popullsisë. Ndryshimi i 
rrethanave social - ekonomike dhe politike 
pas viteve ’90 ka ndikuar në zhvillimin 
e përgjithshëm demografik të komunës, 
njëherazi edhe në ndryshime në strukturën 
e popullsisë sipas moshës. Pothuajse 
gjatë gjithë pjesës së dytë të shekullit të 
kaluar, piramida e popullsisë së komunës 
së Dragashit kishte bazë të zgjeruar me 
dominimin e grupmoshave 0 deri 4 vjeç. 
Sipas hulumtimeve të ndryshme, kjo 
strukturë e moshës dhe gjinisë paraqitet 
gjatë analizave të të dhënave nga viti 1991, 
por ndryshimet në shkallën e shtimit natyror 
të popullsisë pas vitit 2000 kanë ndikuar 
edhe në formën e piramidës, ku baza e saj 
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ka filluar të ngushtohet, ndërsa grupmoshat 
e mesme kanë filluar të zgjerohen.

Në përgjithësi, grupmoshat e reja 
të popullsisë (0 deri 19 vjeç) dominojnë 
dukshëm në popullatën e përgjithshme 
të komunës, çka është një tregues mjaft 
i rëndësishëm për rrjedhat e ardhshme 
demografike të vendit. 

Përsa i përket aspektit gjinor, ekziston 
një balancim - dominim i lehtë i gjinisë 
mashkullore, me 50.29%, krahasuar me 
gjininë femërore, 49.71% (viti 1991). 
Bazuar në rezultatet e regjistrimit të 
popullsisë, të vitit 2011, gjinia mashkullore 
përfaqësohet me 50.03%, ndërsa ajo 
femërore me 49.97%.

Migrimet e popullsisë

Migrimet janë fenomene të shkaktuara 
nga shumë faktorë, duke veçuar sidomos 
ata ekonomikë, politikë, kulturorë, etj. 
Në komunën e Dragashit paraqiten dy 
faktorë kyç, të cilët kanë nxitur migrimin 
e popullatës vendase, që janë: faktori 
politik dhe social - ekonomik. Komuna e 
Dragashit, si komunë periferike (në pjesën 
më jugore të Kosovës) është vend emigrues, 

ku në vitet 1912 – 1980, e sidomos në 
fillim të viteve ’90, si rezultat i dhunës 
serbe, popullata me shumicë shqiptare 
u largua nga puna, arsimi, shëndetësia, 
përgjithësisht nga institucionet publike, e 
si të vetmën rrugë për të mbijetuar zgjodhi 
emigrimin (shkuarjen në botën e jashtme). 

Kr y e s i s h t  p ë r  s h k a q e  s o c i a l 
-ekonomike, emigrimet e popullsisë 
kan vazhduar edhe pas vitit 2000. Sot 
supozohet, se rreth 1/3 e popullsisë së 
përgjithshme të komunës së Dragashit 
jeton në vende të tjera. Bazuar te të dhënat 
e mbledhura drejtpërdrejt nga terreni 
(hulumtim i realizuar më 2007, në Opojë), 
përmes regjistrave mund të konkludohet, 
se Opoja si trevë është mjaft karakteristike 
në aspektin e migrimeve, ku veçohet me 
një numër të madh të emigrantëve në 
botën e jashtme. Sipas këtyre rezultateve, 
del se Opoja ka gjithsej 1443 familje, që 
jetojnë në shtetet e huaja, apo familje, 
që kanë anëtarët e tyre jashtë vendit, me 
gjithsej 6609 të tillë (Dana, 2009). 

Nëse krahasohet numri i përgjithshëm 
i emigrantëve me numrin e përgjithshëm të 
popullsisë së Opojës, del se Opoja (Dana, 
2009) ka gjithsej 25.84 % të popullsisë, 

Grafiku nr. 3: Popullsia sipas grupmoshave dhe gjinisë .

Burimi: ESK, analizuar nga autori.
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që jeton jashtë vendit. Nëse i referohemi 
këtyre të dhënave edhe për pjesën tjetër 
të Dragashit, pra, për rajonin e Gorës, ku 
jetojnë 16,626 banorë, del se Gora i paska 
(x 26% emigrantë) 4323 banorë, të cilët 
jetojnë jashtë vendit.

Sipas këtij hulumtimi, rezulton 
se vendet, ku më së shumti komuna e 
Dragashit ka emigrantë, janë: Austria 
(34.3%), Gjermania (23.5%), Zvicra 
(18.4%), Italia (9.4%), dhe Sllovenia (3%).

Përveç migrimeve jashtë, në komunën 
e Dragashit janë mjaft të pranishme edhe 
migrimet e brendshme. Gjatë dekadës 
së fundit në këtë komunë ka ndodhur 
edhe fenomeni i depopullimit, ku shumë 
vendbanime pothuajse janë përgjysmuar, si 
përshembull vendbanimet: Pllajnik, Xërrxe, 
Lubevisht dhe Zlipotok. 

Parashikimet demografike 

Te parashikimet demografike, një 
çështje shumë të rëndësishme përbën 
gjatësia e periudhës kohore, për të cilën 
parashihet lëvizja e popullsisë dhe realiteti 
i pritur i projeksionit. Megjithatë, në 
parashikimin e lëvizjes së popullsisë 
në të ardhmen ekzistojnë tre lloje të 
projeksioneve: parashikimet afatshkurtra, 
afatmesme dhe afatgjata. 

Sa i përket kohëzgjatjes së parashikimeve 
të popullsisë, ka mendime të ndryshme. Si 
më të pranueshmin, nga një numër i madh 
autorësh kemi këtë lloj parashikimi: deri në 
5 vjet - afatshkurtër, 5-10 vjet - afatmesëm 
dhe mbi 10 vjet - afatgjatë. 

Në ras t in  e  parash ik imeve  të 

popullsisë për komunën e Dragashit do 
të realizohen parashikimet afatmesme, për 
10 vitet e ardhshme. 

Problem më vete për parashikimet 
e popullsisë përbën edhe përzgjedhja e 
metodës, e që në thelb ka përcaktimin e 
normës hipotetike të rritjes ose rënies së 
popullsisë, e cila ndryshon gjatë kohës. 
Metodat e llogaritjes së parashikimeve të 
popullsisë, të cilat përdoren më shpesh, 
janë: metoda matematike, metoda analitike 
dhe metoda ndërmjetëse. 

Për kryerjen e parashikimeve të 
popullsisë për komunën e Dragashit do 
të përdoret metoda e parë (matematike), 
sepse konsiderohet më reale, me që bëhet 
fjalë për parashikimet deri në 10 vjet. Përveç 
kësaj metode, do të përdoret edhe metoda 
krahasuese dhe analitike, e cila analizon të 
dhënat në retrospektivë nga regjistrimet 
dhe vlerësimet e popullsisë si dhe gjendjen 
aktuale demografike, duke parashikuar 
së fundi prirjet e ardhshme të popullsisë 
(rritje – rënie).

E ardhmja e popullsisë është kalkuluar 
nga ekuacioni i mëposhtëm: 

Pn = Po + Numri i Lindjeve (B) – Numri 
i Vdekjeve (D) + Net Migrimet (Nm)

Gjatë parashikimeve të popullsisë për 
komunën e Dragashit, deri në vitin 2022, 
janë analizuar dy komponentët esencialë, 
të cilët kanë ndikim në rritjen demografike, 
e që janë: lëvizjet natyrore dhe mekanike 
të popullsisë. Përveç kësaj, projeksionet e 
popullsisë do të paraqiten përmes formulës 
së mëposhtme: 

 

Tabela nr. 5: Formula për gjetjen e emigrantëve për 1000 banorë.
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ku:
r = norma vjetore e rritjes; 
Pn = popullsia e tanishme;
Po = popullsia në vitin bazë;
n = numri i viteve ndërmjetës.

Një metodë e përmirësuar është 
metoda e rritjes së normës, e cila mundtë 
llogaritet me ndihmën e formulës së 
mëposhtme.

R = [(Pn/Po) 
1/n - 1] x 100

Përmes formulës:
Pn = Po (1+R/100)n

konsideratë faktori 1.13 (R = 1.13%), 
bazuar në rritjen natyrore të poullsisë. 

Kufizimet e metodologjisë

Rezultatet e diskutuara në këtë 
dokument janë të bazuara në një sërë 
supozimesh të lidhura me lindshmërinë, 
vdekshmërinë, migrimet (në përgjithësi) 
dhe që mund të jenë të vërteta për të 
ardhmen. 

Supozimet janë të arsyeshme, duke 
pasur parasysh situatën aktuale, por 
mund të ndryshojnë, sidomos në lidhje 

Tabela nr. 6: Parashikimet për komunën e Dragashit për popullsinë e përgjithshme, duke përfshirë 
në analizë edhe diasporën (popullsinë në botën e jashtme) deri në vitin 2022:

Vendbanimi Popullsia / 1981 Popullsia / 1991 Popullsia / 2012 Parashikimi / 2022

Komuna e Dragashit 35054 39435 44108 49320

Burimi: Të dhënat (regjistrimi 1981, vlerësimi 1991 dhe 2012 & 2022– vlerësime nga autori). 

Sa u përket analizave, faktori i marrë 
në konsideratë është 1.13 (R = 1.13%), 
bazuar në prirjet e rritjes natyrore të 
popullsisë në këtë komunë. Mbështetur 
në këtë faktor, numri i përgjithshëm i 
popullsisë për komunën e Dragashit do 
të jetë 49320 banorë në vitin 2022.

Sa u përket kalkulimeve për numrin 
e popullsisë së përgjithshme, pa marrë 
në analizë popullsinë, e cila jeton jashtë 
vendit (diasporë), do të jetë 36495 
banorë deri në vitin 2022. 

Edhe në këta analizë është marrë në 

Tabela nr. 7: Parashikimet për komunën e Dragashit për popullsinë e përgjithshme, duke mos e 
përfshirë në analizë popullsinë, e cila jeton jashtë vendit (diasporë) për periudhën deri në vitin 2022: 

Vendbanimi Popullsia / 1981 Popullsia / 1991 Popullsia / 2012 Parashikimi / 2022

Komuna e Dragashit 35054 39435 32673 36495

Burimi: Të dhënat (regjistrimi 1981, vlerësimi 1991 dhe 2012 & 2022– vlerësime nga autori). 

me migrimin. Shkalla e saktësisë së 
projeksioneve sillet në +-3 %.

Konkluzione

Bazuar në analizën e të dhënave të 
lartpërshkruara dhe në ecurinë e zhvillimeve 
shoqërore ekonomike të vendit në vite, 
mund të konkludojmë se: vendbanimet e 
thella kodrinore – malore kanë tendencë të 
migrimit drejt zonave urbane dhe jashtë 
vendit, ndërsa zonat urbane (qyteti) në 
vijimësi pritet të ketë fluks të imigrimit. 
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Qyteti i Dragashit do të shënojë rritje 
të konsiderueshme të popullsisë në vitet 
e ardhshme. Gjithashtu, shtimi natyror 
i mëtejshëm i popullsisë do të shkojë 

drejt rënies. Ndërkaq, faktorët që më së 
shumti do të ndikojnë në emigrimin e 
popullsisë, janë: kushtet më të mira për 
jetesë, shkollimi dhe punësimi. 
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Demographic evolution has impact on multifaceted development, in particular, in 
social - economic trends of the country. One of the field that spans demographics object of 
study as social science, has to do with population policies and the likely future demographic 
development. Analysis and review of the demographic situation, with all its components, in 
Dragash municipality has special significance for comprehensive planning of the territory. 
This municipality is located in the southernmost territory of Kosova, where demographic 
developments have once again decline and population growth, depending on the time 
period, as a result of various factors.

The political and socio- economic development of the country in the end XX century, 
especially in the first decade of the XXI century, had an impact on demographic trends in 
nationwide, especially in Dragash municipality, as one of the municipalities with significant 
distance from large urbanized centers. Currently this municipality faces significant movement 
of population. Population migrations have taken shape throughout the territory of the 
municipality, making, to have empty houses, fallow land, etc..

Key words: growth, population, social, economic, migration, planning.
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INSTITUTI I SOCIOLOGJISË 

DHE SHOQATA SOCIOLOGJIKE SHQIPTARE – 

STADE TË NJË PROCESI RRITJEJE

Lekë SOKOLI & Jonida LAMAJ & Elda SOKOLI KUTROLLI 1

Instituti Shqiptar i Sociologjisë
Shoqata Sociologjike Shqiptare

Studime Sociale 2013, 2 (7): 99-109

Hyrje, nisma e riorganizimit

Më 12-17 maj 2013, në Ankara të 
Turqisë, u zhvillua mbledhja e Këshillit 
të Organizatave Kombëtare të Shoqatës 
Ndërkombëtare të Sociologjisë (Council of 
National Associations of the International 
Sociological Association, ISA) në të cilën u 
përfaqësua, si anëtar me të drejta të plota, 
edhe Instituti Shqiptar i Sociologjisë. 

Në këtë mbledhje u orientua, ndër 
të tjera, edhe unifikimi i organizatave 
kombëtare anëtare te ISA-se, i dokumenteve 
themelore të tyre e praktikave të organizimit 
e funksionimi, duke përfshirë edhe emërtimet 
- bazuar në statutin dhe filozofinë e 
funksionimit të Shoqatës Ndërkombëtare të 

Sociologjisë, e themeluar në vitin 1949, nën 
patronazhin e UNESCO-s. Kjo nxiti edhe 
riorganizimin e Institutit të Sociologjisë (IS). 

Në të vërtetë, riorganizimi i IS-
së diktohej edhe nga nevojat praktike 
të funksionimit të tij, sidomos nga 
rritja e numrit të anëtarëve, kërkesat 
për demokratizimin e tij, për rritjen e 
kontributeve të anëtarëve e sidomos nga 
nevoja e rritjes së ndikimit në shoqërinë e 
botën shqiptare e më gjerë. Mbi ketë bazë, 
Bordi Akademik i Institutit të Sociologjisë, 
vendosi krijimin e Grupit të Punës për 
rishikimin e Statutit (shih: Fondi Arkivor i 
IS, Vendim Nr. 63, datë 25 qershor 2013), 
bazuar në propozimet paraprake të Degëve 
Rajonale dhe Seksioneve Tematike të IS.2

1 Autorët janë anëtarë të Grupit të Punës për riorganizimin e IS-ShSSh, si dhe bashkëhartues të variantit të parë 
të draft-statutit, i cili kaloi në fazat e mëvonshme të shqyrtimit e miratimit, në periudhën qershor-nëntor 2013. 

2 Grupi i punës për rishikimin e statutit dhe riorganizimin përbëhej nga: 1. Enis SULSTAROVA, Kryetari 
i Institutit të Sociologjisë; 2. Irena NIKAJ, nënkryetare e Institutit të Sociologjisë; 3. Jonida LAMAJ – juriste, 
sekretare e Forumit Sociologjik te Ballkanit; 4. Leke SOKOLI, drejtor themelues i IS, autor i draft statutit dhe 
dokumenteve baze te IS, si dhe te Forumit Sociologjik te Balkanit (Balkan Sociological Forum, BSF), përfaqësues 
i IS në International Sociological Association (ISA); 5. Fadil MALOKU, anëtar i IS nga Kosova, drejtues i 
Shoqatës se Sociologëve të Kosovës; 6. Ali PAJAZITI, anëtar i IS nga Maqedonia; Zëvendës-president i Forumit 
Sociologjik te Ballkanit; 7. Miranda RIRA, e propozuar nga Dega Rajonale e IS, Elbasan; 8. Marilda JANCE, e 
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Në korrik 2013, u miratua draft-statuti 
i Shoqatës Sociologjike Shqiptare (Albanian 
Sociological Association, ALBSA) dhe u 
kalua për shqyrtim paraprak dhe propozime 
në rrjetin e anëtarësisë (shih: Fondi 
Arkivor i IS, Vendim Nr. 64, datë 31 
korrik 2013). Paralelisht u zhvilluan disa 
takime prezantuese të Bordit Akademik të 
IS dhe Grupit Nismëtar të Riorganizimit. 
Veçojmë, ndër to, takimin e zhvilluar në 
Durrës, më 10 shtator 2013, i cili (1) miratoi 
procedurën e riorganizimit të Institutit 
të Sociologjisë/Shoqatës Sociologjike 
Shqiptare (2), vendosi organizimin e 
një debati njëmujor për statutin e ri, në 
rrjetin e anëtarësisë, 10 shtator - 10 tetor 
2013, (3) vendosi procedurat e zgjedhjes 
për Presidentin, dy Zëvendës-presidentët, 
Kryesinë dhe strukturat e tjera të ShSSh, si 
dhe (4), zgjodhi Komisionet e përzgjedhjes 
së Kandidaturave nga Seksionet Tematike 
(I) dhe Degët Rajonale (II). 

Riorganizimi u përmbyll me vendimet 
e Asamblesë së 5-të të IS-ShSSh, e zhvilluar 
paralel me Konferencën e 8-të ndërkombëtare 
të tij, në Durrës më 22-23 nëntor 2013.

Vazhdimësia: Instituti i Sociologjisë 
dhe Shoqata Sociologjike Shqiptare

Instituti i Sociologjisë u themelua më 
21 nëntor 2006, në vijim të përpjekjeve 
të një numri individësh shqiptarë, 
të përkushtuar ndaj sociologjisë dhe 
shkencave të tjera sociale. Ai u krijua në 
kushtet kur (1) Shqipëria kishte mbetur 
e fundit pa një institucion sociologjie, 
kur (2) në listën zyrtare te profesioneve 
në Shqipëri nuk ekziston profesioni i 
sociologut, kur (3) ende nuk kishte një 
degë (program studimi) të veçantë të 

sociologjisë në universitetet (publike apo 
private), kur (4) ishte bërë e qartë se një 
institut sociologjie nuk do të krijohej pranë 
Akademisë së Shkencave të Shqipërisë e 
cila, në atë kohë, ishte riorganizuar.

 U provua se krijimi i Institutit 
të Sociologjisë ishte një fillim i ri në 
zhvillimin e sociologjisë dhe shkencave 
sociale në Shqipëri madje, në njëfarë 
mënyre, edhe në rajonin e Ballkanit. Me 
iniciativën dhe angazhimin e anëtarëve 
të tij u krijuan një serë institucionesh: u 
themeluan departamente të sociologjisë, 
u hapën programe studimi, u krijuan 
revista shkencore e botime të tjera, u 
hartuan marrëveshje institucionale me 
universitete publike e jopublike etj. Këto, në 
tërësinë e tyre, çuan në institucionalizimin 
e sociologjisë edhe në Shqipëri. Me 
iniciativën e Institutit të Sociologjisë, u 
krijua në Tiranë, më 22 nëntor 2011, 
Forumi Sociologjik i Ballkanit (Balkan 
Sociological Forum, BSF), u vendos një 
bashkëpunim rajonal midis organizatave 
kombëtare, institucioneve dhe sociologëve 
e studiuesve të tjerë socialë, si dhe filloi seria 
e konferencave vjetore ballkanike. 

Revista dygjuhëshe Studime Sociale/
Social Studies (shqip dhe anglisht), me 
pararendëset e saj “Analiza Sociologjike” 
(Sociological Analysis, 1998-1999) dhe 
“Politika & Shoqëria” (2000-2006), u bë 
revista shkencore më jetëgjatë në historinë 
e Shqipërisë postkomuniste. Në të 30 
numrat e deritanishëm, kanë publikuar 
punimet e tyre qindra autorë nga shumë 
e shumë shtete të botës.

Instituti i Sociologjisë u krijua dhe 
mbeti një institucion demokratik, në 
kuptimin më të mirë të fjalës. Kjo përsa 
i takon procedurave të funksionimit 

propozuar nga Dega Rajonale e IS, Shkodër; 9. Daniela MEÇE, e propozuar nga Dega Rajonale e IS, Durrës; 
10. Kozeta HOXHA, Kryetare e Seksionit Tematik 01: Sfera publike, komunikimi, kultura dhe arti; 11. Nora 
MALAJ, Kryetare e Seksionit Tematik 03: Arsimi; 12. Aurela Bozo, Kryetare e Seksionit Tematik 06: Studime 
mbi martesën dhe familjen; (si tre seksionet me numrin me te madh te anëtareve); 13. Elda KUTROLLI, 
Sekretare Ekzekutive e Institutit të Sociologjisë.
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të tij, zgjedhjes së organeve drejtuese 
dhe rotacionit të tyre, sikurse parimeve 
udhëheqëse të tij, siç janë: puna në grup, 
anëtarësia, gjithëpërfshirja, vendimmarrja 
kolegjiale, hierarkia e vlerave shkencore dhe 
e kontributeve të tjera të domosdoshme për 
zhvillimin e kërkimit shkencor sociologjik, 
transparenca e veprimtarisë dhe komunikimi 
i hapur (kryesisht ne rrjet) midis anëtarëve, 
rigoroziteti shkencor akademik etj. 

Nuk është e vështirë për të matur 
progresin e një organizate apo institucioni, 
siç është Instituti i Sociologjisë. Për 
këtë mjafton të numërojmë anëtarët, 
pjesëmarrësit në konferencat vjetore, si dhe 
individët e tjerë të përfshirë në aktivitetet 
shkencore e botuese. Në këtë vështrim – 
të paktën referuar Shqipërisë - mund të 
themi se Instituti i Sociologjisë ka thyer 
çdo rekord. Nga 43 anëtarë themelues të 
nëntorit 2006, anëtarësia e tij është rritur 
vazhdimisht (grafiku). 

Edhe konferencat vjetore të Institutit 
të Sociologjisë përbëjnë një histori suksesi. 
Të gjitha konferencat e 3-4 vjetëve të fundit 
kanë qenë ndërkombëtare. Konferenca e 
100 vjetorit të Pavarësisë, e organizuar 
në Vlorë më 26-28 nëntor 2012 - me 

plot 410 prezantime dhe 587 autorë apo 
bashkautorë - përbën në vetvete një rekord.

Instituti i Sociologjisë ka statusin më 
të lartë të përfaqësimit ndërkombëtar. Ai 
është anëtar i rregullt dhe kolektiv i Shoqatës 
Ndërkombëtare të Sociologjisë (ISA), asaj 
Evropiane (ESA) dhe ballkanike (BSF). 
Mjafton të përmendim një fakt: statusin e 
përfaqësimit të Instituti i Sociologjisë në 
Shoqatën Ndërkombëtare të Sociologjisë 
(ISA), e kanë vetëm 55 organizata kombëtare 
në mbarë botën (mund të shihet: http://
www.isa-sociology.org/colmemb/). 

Instituti i Sociologjisë është përfaqësuar 
dhe ka ushtruar të drejtë e votës në një sërë 
forumesh botërore, të zhvilluara në Turqi, 
Zvicër, Itali, Bullgari, Francë, Japoni, etj. 
Përvoja e Institutit të Sociologjisë është dëshmi 
e suksesit të projekteve kolektive të bazuara 
në kontributet vullnetare të anëtarëve, edhe 
në kushtet e një vendi si Shqipëria, me 
problemet e saj. E gjithë veprimtaria e IS-
së është realizuar me kontribute vullnetare 
të anëtarëve e institucioneve partnere të tij. 
Ende, krejt ndryshe nga çdo vend tjetër i 
botës, nuk është dhënë qindarka e parë 
publike për kërkimin shkencor sociologjik. 

Por zhvillim i vetë Institutit të 

Grafiku: Numri i anëtarëve të Institutit të Sociologjisë në vite (2006-2013)

Shënim: viti 2006 i referohet datës së themelimit, 21 nëntor dhe anëtarëve themelues
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Sociologjisë, nga njëra anë, si dhe kërkesa 
për një ndikim më të madh në jetën 
shoqërore të Shqipërisë e më gjerë, diktoi 
nevojën e riorganizimit të tij, në dy 
institucione partnere të njëra-tjetrës: (1) 
Shoqata Sociologjike Shqiptare, si OJF 
me anëtarësi, misioni i së cilës është të 
bashkojë e të përfaqësojë studiuesit shqiptarë 
të sociologjisë dhe shkencave sociale të afërta 
me të, pavarësisht këndvështrimeve shkencore, 
bindjeve politike dhe ideologjike (Statuti i 

ShSSh, neni 1; 1.3), si dhe (2) Instituti 
Shqiptar i Sociologjisë, si qendër e mirëfilltë 
e kërkimit shkencor.

Shoqata Sociologjike Shqiptare, 
parimet themelore të organizimit

Parimet themelore të organizimit të 
ShSSh janë pasqyruar në statutin e saj (në 
vijim), por disa prej tyre reflektohen edhe 
në strukturën organizative të saj.

Shoqata Sociologjike Shqiptare: Struktura Organizative
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Parimi kryesor udhëheqës i ShSSh 
është pluralizmi, pluraliteti. Ajo është një 
institucion i hapur për të gjithë ata individë që 
punojnë, krijojnë, japin mësim apo studiojnë 
për sociologji apo disiplina të afërta me të, 
pa dallime për shkak të bindjeve personale, 
përkatësive partiake, gjinore, fetare, etnike, 
pasurore etj. 

Një parim tjetër themelor i organizimit 
të ShSSh është ekuilibri midis Seksioneve 
Tematike (ST) dhe Degëve Rajonale (DR). Të 
parat përfaqësojnë fushat, degët e nëndegët 
e sociologjisë dhe shkencave të tjera të afërta 
me të. Parimi kryesor i ndërtimit të tyre 
është afërsia tematike (Statuti, neni 7). Të 
dytat, Degët Rajonale, përfaqësojnë shtrirjen 
gjeografike, brenda territorit të Shqipërisë 
apo edhe jashtë saj, sidomos në Kosovë, 
Maqedoni, Mal i Zi. Çdonjëra nga këto dy 
gjymtyrë përfaqësohet në organet drejtuese 
të saj. Drejtuesit e zgjedhur të ST-ve krijojnë 
Këshillin e Seksioneve Tematike (KST); 
drejtuesit e zgjedhur të DR-ve krijojnë 
Këshillin e Degëve Rajonale (KDR).

Kjo filozofi reflektohet edhe në 
përbërjen e Kryesisë, ose Bordit Ekzekutiv 
të ShSSh. Ai përbëhet nga 13 anëtarë, të cilët 
nuk zgjidhen en bloc. Presidenti zgjidhet 
drejtpërdrejt nga anëtarësia (asambleja), 
ndërsa dy zëvendëspresidentët përfaqësojnë 
Seksionet Tematike (I) dhe Degët Rajonale 
(II). Ata propozohen prej tyre dhe zgjidhen 
nga asambleja. ST-të dhe DR-të propozojnë 
në mënyrë të pavarur çdonjëra nga katër 
kandidatë të tyre për në forumin drejtues të 
shoqatës (Kryesi). Në këtë mënyrë realizohet 
përfaqësueshmëria dhe, nga ana tjetër, krijohet 
premisat e një veprimtarie të pavarur, brenda 
së tërës. Çdonjëri nga Seksionet Tematike 
sikurse Degët Rajonale vetorganizohen 
për përmbushjen e objektivave të tyre, për 
administrimin e fondeve që sigurojnë, për 
bashkëpunimin me institucione të ndryshme, 
për organizimin e aktiviteteve të ndryshme, 
në përputhje me parimet e ShSSh. 

Parim i rëndësishëm i funksionimit të 
shoqatës – ndryshe nga institutet - është 

ekuilibri midis të drejtave dhe detyrimeve të 
anëtarëve. Në statut janë precizuar në mënyrë 
të qartë kategoritë e anëtarëve. Ata kanë një 
numër të konsiderueshëm përfitimesh, por 
jo në këmbim të asgjëje. Me parimin e të 
qenit në pozita korrekte (good standing) 
të gjithë anëtarët bëhen kontribuues. ShSSh 
është organizatë e kontribuesve. Ndryshe 
nga statuti i mëparshëm (IS), në statutin 
e ri parashikohet që anëtarët mbi 65 vjeç 
konsiderohen anëtarë të përhershëm, në 
pozita korrekte. 

Një risi në këtë statut përfaqëson 
fakti se veç individëve në këtë shoqatë do 
të ketë edhe anëtarësi kolektive. Anëtarë 
kolektivë mund të jenë shoqata e organizata 
lokale, institucione e qendra kërkimore, 
departamente të sociologjisë apo shkencave 
të tjera sociale, fakultete etj. (Statuti, Neni. 
4). 

Statuti është garanci e një institucioni 
demokratik dhe efektiv. Në vijim po japim 
të plotë tekstin e statutit të ShSSh. 

Por më parë, kemi një falënderim. Ne, 
bashkautorët e këtij shkrimi, punuam për 
shumë vite së bashku, në cilësinë e drejtorit 
ekzekutiv e të sekretarit organizativ të IS-së. 
Ndaj patëm rastin të ndjejmë përkushtimin e 
shumicës së anëtarëve të tij, duke filluar nga 
Kryetari i parë i Nderit, i paharruari prof. 
Hamit Beqja - që nuk jeton më - e shumë 
e shumë kolegë të tjerë. Mund të themi se, 
falë këtij përkushtimi, falë vullnetarizmit 
e vizionit të tyre, Instituti i Sociologjisë 
përfaqëson një përvojë unikale. Dhe, në 
pamundësi për t’i përmendur një nga një, 
të gjithëve u themi: Faleminderit.

Statuti i Shoqatës Sociologjike 
Shqiptare 

Hyrje
Shoqata Sociologjike Shqiptare është 

vazhdim i Institutit të Sociologjisë, i 
themeluar në Tiranë më 21 nëntor 2006. Ky 
statut është miratuar nga Asambleja e pestë, 
mbajtur në Durrës, më 22 nëntor 2013.
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Neni 1: Emërtimi dhe misioni 
1.1 Shoqata emërtohet “Shoqata 

Sociologjike Shqiptare, ShSSh” (në anglisht 
“Albanian Sociological Association”, 
ALBSA). 

1.2 ShSSh është organizatë joqeveritare 
e jofitimprurëse me anëtarësi. Veprimtaria 
e saj bazohet në këtë statut.

1.3 Misioni i saj është të përfaqësojë 
studiuesit shqiptarë të sociologjisë dhe 
shkencave sociale të afërta me të, pavarësisht 
këndvështrimeve shkencore, bindjeve 
politike dhe ideologjike.

Neni 2: Karakteri, qëllimi, objekti 
i veprimtarisë

2.1 ShSSh krijohet në përputhje me 
dispozitat e Kodit Civil të Republikës së 
Shqipërisë dhe me ligjin “Për Organizatat 
Jofitimprurëse”, Nr. 8788, datë 7. 5. 2001, 
me ndryshime me ligj Nr. 9814/2007 dhe 
me ligj Nr. 92/2013.

ShSSh është e pavarur nga administrata 
publike, institucionet shtetërore, politike apo 
fetare, qofshin këto shqiptare apo të huaja. 

2.3 Qëllimi i ShSSh është të nxisë 
zhvillimin e të gjitha disiplinave të 
sociologjisë e shkencave sociale të afërta 
me të; të koordinojë dhe nxisë veprimtarinë 
shkencore të studiuesve socialë, kërkimin 
dhe debatin akademik; të nxisë përgatitjen 
e specialistëve të rinj të fushës, punësimin e 
tyre, kualifikimin shkencor pasuniversitar; 
të rritë ndikimin e shkencave sociale 
dhe të studiuesve socialë në zhvillimin e 
gjithanshëm të shoqërisë. 

2.4 Objekti i veprimtarisë së ShSSh 
përfshin: studime e veprimtari shkencore 
(simpoziume, seminare, konferenca, tryeza 
diskutimesh, leksione, kurse trajnimi etj.); 
bashkëpunim shkencor me universitete 
publike e jopublike, me organizata, shoqata 
dhe institucione shqiptare e të huaja; 
botime librash e periodikësh shkencorë; 
veprimtari të tjera të ligjshme për realizimin 
e qëllimeve të përcaktuara në këtë statut.

Neni 3: Juridiksioni, selia dhe shtrirja
3 .1  ShSSh  ë s h t ë  o rg an i z a t ë 

jofitimprurëse me anëtarësi. Numri minimal 
i anëtarëve duhet të jetë njëzet e një. ShSSh 
fiton cilësinë e personit juridik nga data e 
regjistrimit në gjykatë.

3.2 ShSSh ka selinë e vet në Tiranë, në 
adresën: rruga “Abdyl Frashëri”, pall. 3/3. 
Adresa ndryshon me vendim të Kryesisë. 

3.3 Shoqata ka degë në rajone të 
Shqipërisë dhe jashtë saj. 

Neni 4: Anëtarët
4.1 Anëtarët e ShSSh janë individë 

ose kolektivë. Ata mund të jenë anëtarë të 
rregullt ose korrespondentë. 

4.2 Anëtarë kolektivë mund të jenë 
shoqata e organizata lokale, institucione 
e qendra kërkimore, departamente të 
sociologjisë apo shkencave të tjera sociale, 
fakultete etj. Vlerësimi për anëtarësimet 
kolektive bëhet nga Bordi ekzekutiv (Kryesia).

4.3 ShSSh është institucion i hapur 
për të gjithë ata individë që punojnë, 
krijojnë, japin mësim apo studiojnë për 
sociologji apo disiplina të afërta me të, pa 
dallime për shkak të bindjeve personale, 
përkatësive partiake, gjinore, fetare, etnike, 
pasurore etj. Vlerësimi për individët bëhet 
nga Komisioni i Anëtarësisë e Financave.

4.4 Anëtarët me moshë mbi 65 vjeç 
konsiderohen anëtarë të përhershëm. Ata 
konsiderohen në pozita korrekte nga çasti 
i anëtarësimit, ose për anëtarët efektivë, 
nga koha kur ata mbushin moshën 65 vjeç. 

4.5 Anëtarë Nderi të ShSSh mund 
të jenë individë, shqiptarë ose të huaj, me 
veprimtari të spikatur shkencore e botuese, 
apo me kontribute të tjera të veçanta 
kundrejt saj. Vendimet për Anëtar Nderi 
merren nga Asambleja. 

4.6 Anëtarë korrespondentë mund 
të jenë individë me cilësi të afërta me 
anëtarët e asamblesë por që nuk jetojnë 
në territorin e Republikës së Shqipërisë, 
si dhe profesionistë të fushave të tjera me 
krijimtari apo kontribute që përkojnë me 
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objektin e veprimtarisë së shoqatës. 
4.7 Anëtarë studentë janë individë 

që studiojnë për sociologji apo shkenca 
të afërta me të. Ata formojnë seksionin e 
studentëve. 

Neni 5: Të drejtat e detyrat e anëtarëve
5.1 Anëtari i ShSSh vlerësohet se është 

në pozitë korrekte (good standing) nëse 
paguan kuotizacionin e anëtarësisë dhe 
voton sipas statutit. Kuotat e anëtarësisë 
përcaktohen nga Kryesia, me propozim 
të Komisionit të Anëtarësisë e Financave.

5.2 Çdo anëtar në pozita korrekte ka 
të drejtë:

Të marrë pjesë në veprimtaritë e 
shoqatës, të zgjedhë dhe të zgjidhet;

Të bëjë pjesë në 1-3 Seksione Tematike; 
Të marrë pjesë në votimet referendare; 
Të marrë pa pagesë variantin elektronik 

të periodikëve shkencorë; 
Të marrë pjesë pa pagesë në konferencat 

apo aktivitetet e tjera shkencore - kombëtare 
apo ndërkombëtare të ShSSh, si dhe me 
tarifë sa më të reduktuar (nën 50 për qind) 
për ato që zhvillohen të përbashkëta me 
institucione të tjera.

Të përfaqësojë shoqatën në veprimtari 
kombëtare e ndërkombëtare, duke 
respektuar rregullat e delegimit dhe të 
informimit, të vendosura nga Kryesia. 

Të aplikojë për projekte në emër të 
shoqatës dhe t’i drejtojë ato në përputhje me 
objektivat e tij dhe parimin e transparencës 
së veprimtarisë, sipas procedurave të 
vendosura nga Kryesia.

Të monitorojë gjithë veprimtarinë 
organizative, shkencore dhe ekonomike të 
shoqatës, të informohet për gjithçka bëhet 
në kuadrin e organizatës.

5.3 Anëtarë kolektivë marrin pa pagesë 
periodikët shkencorë të ShSSh dhe kanë 
hapësira në sajtin zyrtar të saj. 

5.4 Çdo anëtar ka për detyrë:
Ta pranojë statutin, të punojë për 

zbatimin e tij e të paguajë kuotizacionin;
Të punojë për ngritjen e imazhit publik 

e të autoritetit të shoqatës;
5.5 Çdo anëtar i ShSSh ka të drejtë të 

largohet prej saj, pa qenë i detyruar të japë 
shpjegime. Në rast largimi, ai ka pjesën e 
përgjegjësisë që i takon lidhur me detyrimet 
e organizatës kundrejt të tretëve, deri në 
çastin e largimit të tij. 

5.6 Përjashtimi nga ShSSh është 
masa më e skajshme. Ai vendoset nga 
Kryesia për shkelje të rënda të statutit, 
disiplinës financiare, Kodit të Etikës ose 
për mospjesëmarrje të pajustifikuara e për 
një kohë të gjatë. 

Neni 6: Anëtarësia në organizatat 
ndërkombëtare

6.1 ShSSh është anëtar i rregullt dhe 
kolektiv i Shoqatës Ndërkombëtare të 
Sociologjisë (International Sociological 
Association, ISA), i Shoqatës Europiane 
të Sociologjisë (European Sociological 
Association, ESA), si dhe i Forumit 
Sociologjik të Ballkanit (Balkan Sociological 
Forum, BSF). 

6.2 ShSSh mund të bëhet anëtar 
kolektiv edhe i institucioneve të tjera 
ndërkombëtare. Kërkesa për anëtarësime 
kolektive bëhet nga Kryesia. Ajo u 
përmbahet parimeve mbi të cilat janë 
organizuar institucionet dhe shoqatat 
ndërkombëtare, anëtar i të cilave është, si 
dhe përmbush detyrimet që burojnë nga 
këto anëtarësime. 

6.3 Kryesia e ShSSh zgjedh delegatët 
që do të përfaqësojnë atë në ISA, ESA, BSF 
apo në institucione të tjera ndërkombëtare 
në të cilat ai është anëtar kolektiv. Afati i 
mandatimit të tyre përputhet me kërkesat e 
statuteve të institucioneve respektive.

6.4 Sekretari Ekzekutiv i ShSSH është 
personi i kontaktit në marrëdhënien me 
institucionet dhe shoqatat në të cilat ajo 
është anëtar kolektiv. 

Neni 7: Seksionet Tematike (ST)
7.1 ST përfaqësojnë fushat, degët 

e nëndegët e sociologjisë dhe shkencave 
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të tjera të afërta me të. Parimi kryesor i 
ndërtimit të tyre është afërsia tematike. 

7.2 ST vetorganizohen për përmbushjen 
e objektivave të tyre, për administrimin e 
fondeve që sigurojnë, për bashkëpunimin me 
institucione të ndryshme, për organizimin e 
aktiviteteve të ndryshme, në përputhje me 
parimet e ShSSh. 

7.3 ST përbëhen nga anëtarë të 
kategorive të ndryshme, por që kanë interesa 
të përbashkëta akademike. Regjistrimi në ST 
(vetë)deklarohet nga anëtarët. Çdo anëtar 
mund të largohet nga një ST, për çfarëdo 
motivi. 

7.4 Komunikimi midis anëtarëve të ST 
bëhet on-line, si dhe përmes kontakteve të 
drejtpërdrejta, forumeve etj. Çdonjëri nga 
Seksionet Tematike organizon të paktën një 
aktivitet në vit.

7.5 Për drejtimin e tyre, ST zgjedhin 
një Kryetar dhe një nënkryetar, bazuar në një 
rregullore të miratuar nga Kryesia. 

7.6 Kryetarët e ST-ve formojnë 
Këshillin e Seksioneve Tematike (KST), i 
cili drejtohet nga Zëvendëspresidenti për 
Seksionet Tematike. 

7.7 KST voton katër përfaqësues për 
Kryesinë e ShSSh, me nga dy alternativa, 
sipas një procedure të miratuar nga Kryesia. 

7.8 Çdo KST mblidhet me pjesëmarrjen 
e më shumë se gjysmës së anëtarëve dhe 
vendos me shumicën e anëtarëve të pranishëm.

Neni 8: Këshilli i Degëve Rajonale
8.1 Këshilli i Degëve Rajonale (KDR) 

përfaqëson degët rajonale dhe anëtarët 
kolektivë të ShSSh, në Shqipëri, Kosovë, 
Maqedoni, Mal të Zi e më gjerë. 

8 . 2  K D R  p ë r b ë h e t  n g a 
Zëvendëspresidenti për Degët Rajonale (i 
cili e kryeson atë), si dhe nga një delegat 
për çdo degë rajonale, organizatë lokale apo 
anëtar kolektiv. 

8.3 KDR mblidhet me pjesëmarrjen 
e më shumë se gjysmës së anëtarëve 
dhe vendos me shumicën e anëtarëve të 
pranishëm. 

8.4 KDR voton katër përfaqësues 
të tyre për Kryesinë e ShSSh, me nga dy 
alternativa, sipas një procedure të miratuar 
nga Kryesia.

8.5 KDR zhvillon jo më pak se një 
mbledhje të rregullt në vit. Si rregull, ajo 
përkon me Asamblenë e ShSSh. 

8.6 Degët rajonale vetorganizohen 
për përmbushjen e objektivave të tyre, për 
administrimin e fondeve që sigurojnë, për 
bashkëpunimin me institucione të ndryshme, 
për organizimin e aktiviteteve të ndryshme, 
në përputhje me parimet e ShSSh. 

8.7 Veprimtaria e degëve rajonale 
bazohet në rregulloren e tyre. Ato zgjedhin 
drejtuesit (kryetar dhe nënkryetar), me një 
mandat dyvjeçar. 

8.8 Çdo degë rajonale zhvillon jo më pak 
se një mbledhje të rregullt në vit. Si rregull, 
ajo përkon me aktivitetin vjetor të saj. 

Neni 9: Organet drejtuese të ShSSh
9.1 Asambleja, mbledhja e përgjithshme 

e anëtarëve, është organi më i lartë drejtues 
i shoqatës. Ajo mblidhet jo më pak se një 
herë në dy vjet. 

9.2 Organe të tjera drejtuese të saj 
janë: Kryesia (Bordi Ekzekutiv), Këshilli 
i Seksioneve Tematike (KST), Këshilli 
i Degëve Rajonale (KDR), Komisioni 
i Anëtarësisë e Financave (KAF) dhe 
Komisioni i Botimeve (KB). 

Neni 10: Asambleja e ShSSh
10.1 Asambleja përcakton fushat 

e veprimtarisë së shoqatës, mbikëqyr e 
kontrollon realizimin e tyre, si dhe zgjedh 
Kryesinë e saj. 

10 .2  Asamble ja  mbl idhet  me 
pjesëmarrjen e më shumë se gjysmës së 
anëtarëve dhe vendos me shumicën e 
anëtarëve të pranishëm. 

10.3 Vendimet e Asamblesë mund të 
merren edhe me votim elektronik. Votimet 
referendare (referendumet), janë votime 
që organizohen për çështje të caktuara me 
pjesëmarrjen e të gjithë anëtarëve. Vendimet 
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për referendume merren nga Kryesia, ose 
nga të paktën 10 (dhjetë) anëtarë. 

10.4 Jo më vonë se gjashtë muaj para 
Asamblesë, Këshilli i Seksioneve Tematike 
(KST) dhe Këshilli i Degëve Rajonale 
(KDR) zgjedhin Komisionin përkatës të 
përzgjedhjes së Kandidaturave (KK), me 
nga pesë anëtarë. Çdo KK zgjedh kryetarin 
e tij. Në KK nuk mund të bëjnë pjesë më 
shumë se dy anëtarë të Kryesisë.

10.5 KK-të kanë për detyrë të përzgjedhin 
kandidatët për Kryesinë, që do t’i paraqiten 
për votim asamblesë. Çdo i propozuar duhet 
të jetë anëtar në pozita korrekte, të paktën nga 
asambleja e mëparshme. 

10.6 Votimet për Presidentin, 
Zëvendës-presidentët dhe anëtarët e tjerë të 
Kryesisë bëhen të fshehta, me fletë votimi. 

Neni 11: Kryesia
11.1 Kryesia (Bordi Ekzekutiv), është 

organi më i lartë drejtues midis asambleve. 
Ajo përbëhet nga 13 anëtarë, që janë: 
Presidenti i ShSSh, Zëvendës-Presidenti për 
Seksionet Tematike, Zëvendës-Presidenti 
për Degët Rajonale, katër përfaqësues të 
Seksioneve Tematike, katër përfaqësues 
të Degëve Rajonale, një përfaqësues i 
Komisionit të Anëtarësisë e Financave dhe 
një përfaqësues i Komisionit të Botimeve. 

11.2 Kryesia mblidhet me pjesëmarrjen 
e më shumë se gjysmës së anëtarëve 
dhe vendos me shumicën e anëtarëve të 
pranishëm. Vendimet e Kryesisë mund 
të merren edhe on-line, si vendime 
qarkulluese, me përjashtim të rasteve kur 
votohet nominalisht për individë.

11.3 Kryesia zgjidhet nga Asambleja, 
me një mandat dyvjeçar, me votim të 
fshehtë (me kuti), mbi bazën e propozimeve 
alternative të Komisionit të përzgjedhjes së 
Kandidaturave (KK). I njëjti person nuk 
mund të zgjidhet në Kryesi më shumë se 
dy herë radhazi. 

11.4 Kryesia miraton, shpall dhe 
ndjek zbatimin e objektivave vjetore të 
ShSSh, vendos procedurat e aplikimeve për 

projekte, vendos rregullat e përfaqësimit të 
ShSSh në institucionet ndërkombëtare ku 
është anëtar kolektiv, shqyrton aplikimet e 
vendos për anëtarët kolektivë dhe thërret 
mbledhjen e Asamblesë. 

Neni 12: Presidenti dhe zëvendës 
presidentët

12.1 Presidenti është autoriteti më i 
lartë i ShSSh. Presidenti drejton mbledhjet e 
Asamblesë e të Kryesisë, si dhe nënshkruan 
vendimet që merren prej tyre. 

12.2 President dhe zëvendës-president 
i ShSSh mund të zgjidhet çdo anëtar i 
Asamblesë, në pozita korrekte të paktën 
nga Asambleja paraardhëse. Ai duhet të 
ketë gradë apo titull shkencor. 

12.3 Presidenti  dhe zëvendës-
presidentët zgjidhen me mandat dy-vjeçar, 
pa të drejtë përsëritjeje. 

12.4 Presidenti i ShSSh është anëtar pa 
të drejtë vote i KST, KDR, KAF dhe KB. 

Neni 13: Komisioni i botimeve
13.1 ShSSh nxit botimin e krijimtarisë 

së fushës dhe realizon botime. Ajo boton 
një ose më shumë periodikë shkencorë, në 
trajtë të printuar apo elektronike, të veçantë 
ose të përbashkët me institucione të tjera. 

13.2 Komisioni i Botimeve (KB) është 
organi që drejton botimet. Ai përbëhet nga 
jo më shumë se pesë anëtarë, të emëruar 
nga Kryesia. KB drejtohet nga kryetari i tij. 

13.3 Kriteret e botimit të periodikëve 
shkencorë, emri, periodiciteti, tirazhi, 
redaksia etj., për çdo rast vendosen nga 
Kryesia, me propozim të KB. Revista 
shkencore vepron si njësi me llogari më vete.

Neni 14: Konferencat e ShSSh
14.1 ShSSh zhvillon konferencën 

vjetore të saj, të veçantë apo të përbashkët me 
institucione të tjera. Ftesa për pjesëmarrje 
bëhet e hapur dhe njoftohet jo më vonë se 
një vit para zhvillimit të saj. 

14.2 Vendi i zhvillimit të konferencave 
përcaktohet me ftesë të hapur për 
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universitete, institucione e shoqata vendase 
apo të huaja. Publikimi i thirrjeve për 
organizimin e konferencave bëhet jo më 
vonë se dy vjet para zhvillimit të saj. Vendimi 
për konferencën merret nga Kryesia, mbi 
bazën e propozimeve të hapura, jo më vonë 
se një vit para zhvillimit të saj.

14.3 Organizimi i konferencave vjetore 
është përgjegjësi e përbashkët e organeve 
drejtuese të ShSSh. Komisioni shkencor 
dhe komisioni lokal i organizimit të çdo 
konference miratohet nga Kryesia, jo më 
vonë se gjashtë muaj para zhvillimit të saj. 

Neni 15: Burimet financiare dhe 
Komisioni i Anëtarësisë e Financave 

15.1 Burimet financiare të ShSSh janë: 
të ardhurat nga kuotizacioni, fonde, grande 
apo donacione, të ardhurat nga konferencat, 
veprimtaria botuese, shërbimet e pasuritë në 
pronësi të shoqatës (nëse do të ketë të tilla). 

15.2 Komisioni i Anëtarësisë e 
Financave (KAF) është organi që drejton 
anëtarësimet dhe financat. Ai përbëhet nga 
jo më shumë se pesë anëtarë, të emëruar 
nga Kryesia. KAF drejtohet nga Kryetari 
i tij. Presidenti i ShSSh është anëtar pa të 
drejtë vote i KAF. 

15.3 Sekretari Ekzekutiv i shoqatës 
është sekretar i KAF. Ai mban llogaritë 
e shoqatës, si dhe harton raportin vjetor 
financiar. KAF raporton çdo vit para 
Kryesisë për anëtarësinë dhe financat.

Neni 16: Sekretari Ekzekutiv; Sekretariati
16.1 Sekretari Ekzekutiv është 

përfaqësuesi ligjor i ShSSh. Ai emërohet 
nga Kryesia, me një mandat katërvjeçar, 
me mundësi përsëritjeje. 

16.2 Sekretari Ekzekutiv ndjek 
veprimtarinë e përditshme të ShSSH 
dhe është personi i kontaktit të saj; është 
administrator i zyrave, mban regjistrin 
themeltar të anëtarëve dhe vlerëson pozitën 
e tyre, mban korrespondencën, arkivin, 
bibliotekën, vulën dhe llogarinë financiare; 
është administrator i faqes zyrtare të 

shoqatës dhe i rrjeteve të saj. 
16.3 Sekretari Ekzekutiv ndihmon 

organet dhe drejtuesit e ShSSh për 
transmetimin e përvojës, si dhe drejton 
sekretariatin (nëse numri i të punësuarve 
është më shumë se një). 

Neni 17: Instituti i Sociologjisë
Instituti i Sociologjisë (IS) është 

qendër kërkimi në partneritet me ShSSh. 
IS drejtohet nga Bordi i Drejtuesve, që 
përbëhet nga jo më shumë se pesë persona: 
drejtori ekzekutiv, drejtori akademik, 
drejtori i botimeve etj. Veprimtaria e tij 
bazohet në një rregullore (statut) të veçantë. 

Neni 18: Kohëzgjatja dhe zgjidhja 
e mosmarrëveshjeve

18.1 Kohëzgjatja e ShSSh është e 
pakufizuar. Ndërprerja e veprimtarisë 
ndodh kur ajo nuk arrin numrin minimal të 
anëtarëve ose me vendim të gjykatës, sipas 
ligjit. Në këto raste, shpërbërja bëhet mbi 
bazën e procedurave ligjore. 

18.2 Pasuria e Shoqatës, në rast 
shpërndarjeje, do t’u kalojë në mënyrë 
proporcionale, OJF-ve homologe që veprojnë 
në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe 
kanë fusha veprimtarie të përbashkëta, ose 
të ngjashme. Përjashtim nga ky rregull bëjnë 
organizatat, me të cilat ShSSh ka pasur 
projekte dhe programe të përbashkëta, të 
cilave në mënyre preferenciale u kalon 40 
për qind e aktivit.

18.3 Mosmarrëveshjet ndërmjet 
anëtarëve dhe strukturave të ShSSh zgjidhen 
me mirëkuptim, në përputhje me këtë statut 
dhe me rregullat e tjera të shoqatës. Në të 
kundërt, çështja zgjidhet nga gjykata.

Neni 19: Ndryshimi i statutit, vula, 
stema

19.1 Ndryshimi i statutit bëhet nga 
Asambleja, me shumicën e thjeshtë të 
anëtarëve. Iniciativa për ndryshimet 
në statut mund të merren nga organet 
drejtuese të ShSSh, çdo seksion tematik, 
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degë rajonale, apo nga një grup prej dhjetë 
anëtarësh. 

19.2 Vendimi për ndryshimin e statutit 
merret jo më vonë se gjashtë muaj para 
Asamblesë dhe procedura e ndryshimit të 

tij përfundon jo më vonë se dy muaj para 
mbledhjes së saj.

19.3 ShSSh ka vulën dhe stemën e saj. 
Ajo ka faqen në internet dhe rrjetet sociale, 
ku pasqyron veprimtarinë e saj.



Instituti i Sociologjisë
Të gjitha konferencat 2006-2015 

Konferenca e 10-të ndërkombëtare
Ligji në shoqëritë bashkëkohore. Konferencë ndërkombëtare në “Sociologji e së drejtës”
Tiranë: 20-21 Nëntor 2015

Konferenca e 9-të ndërkombëtare
Ndikimi i emigracionit ndërkombëtar në shoqëritë bashkëkohore; Shqipëria dhe Kosova
në kontekst global (një qasje krahasuese)
Prishtinë & Tiranë: 6-8 Nëntor 2014
(Në bashkëpunim me Shoqatën e Sociologëve të Kosovës dhe Forumin Sociologjik të Ballkanit)

Konferenca e 8-të ndërkombëtare
Demokracia në kohë të trazuara; Një qasje shumëdimensionale
Durrës: 22-23 Nëntor 2013

Konferenca e 7-të ndërkombëtare
Identiteti, imazhi dhe kohezioni social në kohën tonë të ndërvarësive 
Vlorë: 26-27 nëntor 2012 

Konferenca e 2-të vjetore e Forumit Sociologjik të Ballkanit (BSF)
(në bashkëpunim më BSF) 
Fqinj por të panjohur; Një perspektivë sociologjike ballkanike
Sofje, Bullgari: 9-10 Nëntor

Konferenca e 6-të ndërkombëtare
Arsimimi në kohë të trazuara: Rasti shqiptar në kontekst evropian dhe global
Tiranë: 21-22 nëntor 2011

Konferenca e 1-rë vjetore e Forumit Sociologjik të Ballkanit (BSF)
Sociologjia dhe shkencat sociale në Ballkan; Përvoja, probleme e sfida
Tiranë: 22 Nëntor 

Konferenca e 5-të ndërkombëtare
Problemet sociale në Shqipëri; çështje të studimit, trajtimit dhe zgjidhjes së tyre
Tiranë: 7-8 qershor 2010 

Konferenca e 4-të ndërkombëtare
Njëzet vjet transformime Demokratike: Shqipëria në kontekst Eurolindor
Tiranë: 10 dhjetor 2009

Konferenca e 3-të vjetore 
Kriza botërore dhe ndikimi i saj mbi ekonominë dhe jetën sociale në Shqipëri 
Tiranë: 22 maj 2009

Konferenca e 2-të vjetore 
Çështje dhe modele të organizimit komunitar në Shqipëri 
Tiranë: 27 qershor 2008

Konferenca e 1-rë vjetore 
Pluralizmi politik & Mendimi politik shqiptar 
Tiranë: 15 qershor 2007

Konferenca dhe mbledhja themeluese 
Sociologjia në Shqipëri dhe nevoja e institucionalizimit të saj 
Tiranë: 21 Nëntor


