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PLURALIZMI POLITIK DHE SOCIOLOGJIA

Servet PELLUMBI
Instituti Shqiptar i Sociologjisë, Tiranë

E-mail: pellumbiservet@yahoo.co.uk;

Studime Sociale 2015, 2 (9): 5-11

Prof. Servet PELLUMBI është fitues i çmimit “STUDIUESI I DHJETËVJEÇARIT NË SHKENCAT 
SOCIALE E HUMANE, 2006-2015”, me këtë motivacion:

Si një ndër nismëtarët e krijimit të Institutit Shqiptar të Sociologjisë, presidenti i parë i tij dhe kryetari 
i Bordit Botues të revistës “Studime Sociale”, bashkëorganizator i dhjetë konferencave vjetore të realizuara 
në bashkëpunim me universitete e partnerë ndërkombëtarë;

si autor i një krijimtarie të gjerë nga e cila veçojmë 13 libra të botuar vetëm gjatë dhjetëvjeçarit 2006-
2015, që janë: “Pluralizmi politik - përvoja dhe sfida” (2006), “Bashkëbisedim për politikën I” (2007), 
“Demokracia dhe zëri i moralit” (2008), ”Globalistika, Refleksione për një epokë” (2009), “Filozofia e 
aktualitetit” (2010),  “Fjalori Filozofik” (2011), “Bashkëbisedim për politikën II” (2011), ”Bashkëbisedim 
për politikën III” (2012), “Integrimi dhe nacionalizmi” (2013), “Etikokracia” (2013), “Kultura filozofike 
dhe misticizmi” (2014), “Përmbysja e komunizmit” (2015) dhe “Pluralizmi i dytë” (2015);

si studiues që në fokus të veprës së tij sociologjike, filozofike e  politologjike ka pasur problemet e mprehta 
të Shqipërisë e botës shqiptare, të tilla si ato të tranzicionit, demokracisë e funksionimit të saj në realitetin 
shqiptar, pluralizmit e politikës - sidomos raportit të saj me etikën e moralin, integrimit e globalizimit etj.;

si figurë që ka gërshatuar kërkimin shkencor me praktikën jetësore, si model e shembull për brezat më 
të rinj, sidomos të politikës e shkencës.

Përgatitur për konferencën e 10-të Ndërkombëtare 
të Institutit Shqiptar të Sociologjisë

Prishtinë, më 20-21 nëntor 2015

PërmBledhje

Qasja e parë me sociologjinë në Shqipëri u realizua përmes “praktikës mësimore”, që u fut 
në program pas njësimit të Shkollës “V. I. Lenin” me arsimin e lartë në vitin 1967 dhe që 
parashikonte një muaj “punë në terren” e, më pas, përpunimin e të dhënave. Kështu lindi 
nevoja për tu njohur me metodat e studimeve konkrete sociologjike, në arsenalin e të cilave 
përfshiheshin: anketimi, intervistat, bisedat, studimi i dokumenteve, shqyrtimi i të dhënave 
statistikore, aplikimi i koeficienteve të sigurisë që zbatoheshin në studimet konkrete sociologjike 
etj. Qasja e dytë ndodhi në vitin 1972-73 në formën e një cikli leksionesh mbi Sociologjisë 
Perëndimore dhe sidomos mbi disa teori e vështrime të reja që dominuan mendimin sociologjik 
në vitet 70-80-të shek. XX, të tilla si: “Teoria mbi shoqërinë industriale” (R. Aron etj); “Teoria 
e ndryshimeve sociale dhe analiza funksionale” (T. Parsonsit); “Koncepti i teorisë së nivelit 
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Sociologjia –“shkencë borgjeze” 

Sot duket diçka e pabesueshme kur kujton 
që në vendet ish-socialiste, ku përfshihej dhe 
Shqipëria, sociologjia konsiderohej “shkencë 
borgjeze”. Disa prej nesh, që jemi sot 
pjesëmarrës në këtë konferencë të mbledhur 
këtu në Prishtinë, jemi dëshmitarë të një fakti 
të tillë. Pse jo, me apo pa dëshirë, edhe e kemi 
propaganduar për një kohë këtë pikëpamje 
të gabuar në thelbin e vet. Kjo ishte pasojë 
e një ideologjizimi të skajshëm sipas të cilit 
pikëpamje shkencore mbi shoqërinë mund 
të përpunoheshin vetëm nga pozitat e 
proletariatit, kurse borgjezia e “dënuar nga 
historia me vdekje të pashmangshme”(!), nuk 
mund të përpunonte veçse një pseudoshkencë 
për të mbrojtur sundimin e vet, sociologjinë.

Konceptime të tilla, kaq të skajshme, nuk 
ishin tipike për periudhën kur jetuan Marksi 
dhe Engelsi, por janë të lidhura më tepër me të 
ashtuquajturën “etapë leniniste të marksizmit”. 
Teza e Leninit “ose ideologji borgjeze ose 
ideologji proletare, të mesme nuk ka”, luajti 
rolin përcaktues për etiketimin si borgjeze të 
çdo lloj sociologjie që nuk përfshihej brenda 
skemës së “filozofisë marksiste-leniniste”. Në 
polemikë me sociologjinë e kohës, Lenini 
termin “sociologji” e mbyllte në thonjëza 
dhe i kundërvinte asaj materializmin historik. 

Ai shkruante: “Materializmi nuk është 
kryesisht një kuptim shkencor, por i vetmi 
kuptim shkencor i historisë” (Lenin, Vepra 
të zgjedhura, vëll. I, f. 149).

Pas kësaj, u duk sikur mori “përgjigje” 
edhe pyetja e shtruar: A ka sociologji 
marksizmi? Për drejtimin “marksist-leninist” 
sociologjia nuk mund të jetë diçka e veçantë 
nga filozofia marksiste, por e shkrirë në të. 
Si argument me “peshë” sillej zakonisht 
arsyetimi se në materializmin historik të K. 
Marksit nuk kemi dy pjesë, dy nënsisteme 
teorike apo një përmbajtje me dy pjesë: 
filozofike e jo filozofike (sociologjike), 
sepse ai është nga fillimi deri në fund një 
vizion filozofik, “i derdhur nga e njëjta 
copë çeliku”! Kështu, qenia e sociologjisë si 
shkencë më vete përjashtohej. 

Një vështrim i tillë, që ka të bëjë me 
stilin filozofik të arsyetimit (që na vinte 
në mendime që kur ishim studentë në San 
Petërburg të Rusisë, 1955-1960), realisht 
nuk e bën të tepërt, por e nënkupton nivelin 
sociologjik të abstraksionit, që niset nga 
vështrimi i shoqërisë njerëzore si një e tërë 
organike, me struktura e ligjësi të vetat, me 
plot fusha e dukuri që kërkojnë studime 
të posaçme sociologjike. Megjithatë, 
mëdyshjet e shprehura në debate seminaresh, 
merrnin si përgjigje, se Marksi dhe Engelsi 

mesatar” (R. Mertonit); “Teoria mbi fundin e ideologjisë dhe shoqërinë postindustriale” (D. 
Bellit); “Trajtesa të reja të rolit të teorisë sociale, të bashkëveprimit midis funksionalizmit, 
strukturalizmit dhe marksizmit” (A. Giddensit); “Çështje të kuptimit dhe aplikimit të 
sociometrisë” (Xh. Moreno) etj. Qasja e tretë, ka të bëjë me institucionalizim të studimit të 
sociologjisë në Universitetitin e Tiranës, në vitin 1987. Ky ishte realisht hapi i parë i përgatitjes 
së specialistëve të sociologjisë në Shqipëri. Për të gjykuar rreth hopit, sasior e cilësor, që u 
bë edhe në Shqipëri për institucionalizimin e sociologjisë, do të mjaftonte një informacion i 
thjeshtë për Institutin Shqiptar të Sociologjisë (AIS), që unë bashkë me kolegët, kam nderin 
të drejtoj që nga themelimi i tij. Ai ka sot mbi 300 anëtarë, nga të cilët 272 janë Anëtarë të 
rregullt, të Asamblesë. Me iniciativën e tij para tre vitesh u krijua edhe Forumi sociologjik i 
Ballkanit etj. Veçse, gjithçka është iniciativë e pasion për sociologjinë i një grupi studiuesish, 
sepse edhe ne kushtet e demokracisë pluraliste, politika, partitë dhe institucionet shtetërore, 
vazhdojnë, si për inerci, një lloj alergjie për sociologjinë. Në këto kushte sociologjisë, përsëri 
e përsëri, i duhet të luftojë për ekzistencën e vet...! 
Fjalë kyçe: Shqipëri, sociologji, hapa të institucionalizimit, Instituti i Sociologjisë
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në asnjë rast e në asnjë nga veprat e tyre, 
nuk e shtrojnë e nuk e analizojnë posaçërisht 
raportin midis materializmit historik dhe 
sociologjisë, sepse ata nuk e quanin veten 
“sociologë”. Për ta materializmi historik 
përbën njëherësh teorinë e përgjithshme 
sociale, metodën, fillin udhëheqës të 
hulumtimeve konkrete sociologjike.

Një pozicion i tillë, realisht, në mënyrë 
të pakuptimtë e dogmatike, u përdor për 
të fshirë sociologjinë dhe njëherësh për të 
thelluar hendekun që ndante materializmin 
historik nga studimet konkrete e aplikative 
sociologjike, madje dhe nga shkencat e 
veçanta shoqërore. Gradualisht filluan të 
zbehen, si mprehtësia sociologjike, ashtu dhe 
kontributet reale të Marksit dhe të Engelsit në 
fushën e studimeve sociologjike që spikasin 
në mënyrë të veçantë në vepra të tilla si 
“Gjendja e klasës punëtore në Angli”, ”18 
Brymeri” e mbi të gjitha në veprën kryesore, 
“Kapitali”. Ndërkohë, ”tharja”, varfërimi 
dhe dogmatizimi i mendimit marksist arritën 
kulmin me kanunizimin që i’u bë në kongresin 
e IV të Internacionales Komuniste. Aq sa i’a 
zbehu vlerat edhe teorisë së përgjithshme 
sociale të Marksit, materializmit historik. Pas 
kësaj u duk sikur dogma mposhti larminë 
e mendimit teorik, kurse prirja për të vënë 
shenjën minus para ç’do zhvillimi që ndodhte 
në botën perëndimore, të bëhej “kriter 
besnikërie ndaj komunizmit”.

Ndërkohë, në drejtimin tjetër, në atë 
Perëndimor - që rëndom quhej drejtimi 
borgjez i sociologjisë, shkrirja amorfe filozofi-
sociologji, ishte tregues i mungesës së 
pavarësisë së sociologjisë, kurse hallakatjet e 
saj, disi të zgjatura pas O. Kontit, në skema 
abstrakte teorike, u panë me të drejtë si 
“pranga” nga të cilat duhej të çlirohej sa më 
parë sociologjia për të marrë trajtën e një 
korpusi shkencash sociologjike. Nuk vonoj që 
ky vizion, racional në thelbin e vet, të përdorej 
si një argument në favor të etiketimit të 
sociologjisë së pas viteve 20–të, të shekullit të 
kaluar, si “shkencë e borgjezisë imperialiste”.

Në të vërtetë në drejtimin perëndimor 

kërkohej vënia e një kufiri të qartë midis 
shkencës, si fushë e disiplinuar dhe e sistemuar 
e dijeve, e kritereve, e metodave dhe kërkesave 
përkatëse, nga njëra anë, dhe doktrinave, 
teorive, sistemeve ekonomiko-shoqërore, që 
në mënyrë të pakuptimtë lidheshin me emra 
autorësh të ndryshëm, nga ana tjetër. Numri 
i shkencave është i kufizuar parimisht nga 
objekti dhe sfera e veprimit të tyre, ndërsa 
ai i doktrinave, teorive dhe autorëve është 
pluralist, pra përfundimisht i madh , prandaj 
dhe nuk mund e nuk duhet të identifikohen 
me shkencën.

Veçse, as ky drejtim i zhvillimit të 
sociologjisë nuk u shpëtoj dot dobësive 
të veta, pasi fushën e pafund të shkencës 
sociale e ndau në “parcela” të vogla dhe 
ata që filluan t’i “punonin”ato nuk guxonin 
të hidhnin vështrimin mbi gjithë fushën. 
Kjo gjë u shoqërua me heqjen dorë nga 
problematika e përgjithshme sociologjike 
dhe teoria sociale. Pasoja më e afërt: edhe 
pse arritjet e sociologjisë perëndimore ishin 
mbresëlënëse, sidomos, në nivelin e tyre 
empirik, aplikativ, apo të metodave e të 
procedurave të grumbullimit e të përpunimit 
të të dhënave të para, inercia e etiketimit 
të sociologjisë si “shkencë borgjeze” të 
vazhdonte relativisht gjatë.

Hapa për institucionalizimin e 
sociologjisë në Shqipëri

Do të doja ta bëja të qartë që në fillim, 
se nuk kishte dhe nuk mund të bëhej fjalë për 
ndonjë disidencë sociologjike që do ë ishte 
ekuivalente me ndonjë disidencë politike. 
Qasjet për te sociologjia në Shqipëri ishin disi 
të vonuara, më tepër si iniciativa personale 
dhe të ndrojtura. 

Unë i kërkoj të falur këtij auditori të 
nderuar nëse për këtë çështje do të më duhet 
t’u referohem disa përjetimeve dhe përvojave 
vetjake disi të lagëta në kohë.

Qasja e parë me sociologjinë në Shqipëri 
u realizua përmes “praktikës mësimore”, 
që u fut në program pas ristrukturimit të 
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Shkollës “V. I. Lenin” (Shkolla e Partisë) 
dhe njësimit të saj me arsimin e lartë në 
vitin 1967 dhe që parashikonte një muaj 
punë në terren e më pas përpunimin e 
të dhënave. Kështu, lindi nevoja për të 
njohur metodat dhe metodikat e studimeve 
konkrete sociologjike, në arsenalin e të cilave 
përfshiheshin: anketimi, intervistat, bisedat, 
studimi i dokumenteve, shqyrtimi i të 
dhënave statistikore, aplikimi i koeficienteve 
të sigurisë që zbatoheshin në studimet 
konkrete sociologjike etj. Për konkretizim 
po i referohem praktikës mësimore të 
majit 1969 “Për motivet e zgjedhjes së 
profesionit”, e zhvilluar me grupe studentësh 
të kësaj shkolle në Uzinën Mekanike Tiranë 
(Uzina Enver), në Kombinatin e Drurit 
dhe në Kombinatin Metalurgjik (Elbasan), 
në Uzinën e Superfosfatit në Laç dhe deri 
në Uzinën e Bakrit në Gjegjan të Kukësit. 
Rezultatet kryesore me rekomandimet 
përkatëse u referuan në rrethet përkatëse, por 
u kumtuan edhe në Konferencën Kombëtare 
për Studimet Shoqërore, në nëntor 1969. 
E gjitha kjo, që u quajt diçka e re dhe e 
dobishme, u mirëprit nga studentët. Për më 
tepër që ishte nën një mbrojtje të sigurt, se 
programet e Shkollës së Partisë miratoheshin 
nga udhëheqja më e lartë e partisë në pushtet.

Qasja e dytë ndodhi në vitin 1972-
73 në formën e “një cikli leksionesh mbi 
Sociologjinë Perëndimore” dhe sidomos 
mbi disa teori e vështrime të reja që 
dominuan mendimin sociologjik në vitet 
70-80-të shek. XX, të tilla si: Teoria 
mbi shoqërinë industriale (R.Aron etj); 
Teoria e ndryshimeve sociale dhe analiza 
funksionale (T. Parsons); Koncepti i teorisë 
së nivelit mesatar (R. Merton); Teoria 
mbi fundin e ideologjisë dhe shoqërinë 
postindustriale (D. Bell); Trajtesa të reja 
të rolit të teorisë sociale, të bashkëveprimit 
midis funksionalizmit, strukturalizmit 
dhe marksizmit (A. Giddens); Çështje të 
kuptimit dhe aplikimit të sociometrisë së Xh. 
Morenos, apo të teorive mbi marrëdhëniet 
njerëzore, të konvergjencës, etj. Këto 

teori ndikuan në reformimin e mendimit 
sociologjik dhe përmirësimin e imazhit të 
kapitalizmit, sidomos pas revoltave të rinisë 
dhe studentëve të 1968–ës, që ndikuan 
në realizimin e reformave thelbësore dhe 
programeve me natyrë sociale në shtetet 
kryesore të Perëndimit.

Që në vështrimin e parë binte në sy që 
sociologjia “shkencë borgjeze“, ishte kritike 
dhe në kërkim të ideve të reja, ndërsa tekstet 
tona të Materializmit Historik, me të cilët 
përgatiteshin studentët, ishin të mbushur me 
analiza teorike të vjetruara, me citime nga 
“klasikët” dhe nga Enver Hoxha, që vazhdonte 
të thoshte se “revolucioni është një çështje e 
shtruar për zgjidhje kudo në Perëndim, kurse 
Shqipëria socialiste një fanar ndriçues”! Madje 
edhe ”studimet”, aq sa bëheshin e si bëheshin, 
duhej të “vërtetonin” e të mbështetnin në çdo 
gjë “vijën e partisë”. Imponimi i një ideologjie 
dhe i një filozofie, realisht, e” vrau” filozofinë 
e mirëfilltë si histori shkollash, e sistemesh 
filozofike pluraliste duke dogmatizuar gjithë 
jetën kulturore të Shqipërisë.

Një frymë e tillë, sidomos në vende të 
vogla si Shqipëria, nuk mund të mos çonte, 
jo vetëm në izolim ekonomik e politik, por 
dhe në izolim kulturor në kuptimin më të 
gjerë të këtij koncepti. Intelektualët shqiptarë 
nuk kishin asnjë mundësi për të ndjekur, pa 
autorizim të posaçëm e të kontrolluar me 
rreptësi, zhvillimet e reja përmes revistave 
e botimeve të tjera të huaja. Duke u njohur 
me një realitet të ngjashëm me tonin , me 
atë të BS, intelektuali kritik dhe shkrimtari i 
njohur zviceran Max Frisch (2008: 18), do të 
shkruante: ”Rrethanat sovjetike nuk guxon t’i 
kritikojë askush. Ata kritikën e njohin vetëm 
kundër perëndimit”.

Në rrethana të tilla, dhënia e një 
informacioni ndryshe, bije fjala, për zhvillimet 
e reja në fushën sociologjisë perëndimore, 
madje dhe për metodat konkrete, mund të 
pranohej vetëm në kontekstin e një kritike 
ndaj “teorive të sociologjisë borgjeze”. 
Prandaj, cikli i leksioneve, që fillova të zhvilloj 
me një kurs pas universitar në Shkollën e lartë 
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të Partisë (si “më e imunizuara nga ndikimet 
e huaja”), ishte i kësaj natyre dhe i shoqëruar 
me një pjesë të dytë, që përfshinte njohuri 
për metodat dhe për disa sociologji konkrete, 
si për sociologjinë empirike, të punës, të 
arsimit, të njohjes, të urbanizimit etj. Po 
këtë kurs leksionesh, në vitet 1977-1982, 
e zhvillova edhe në degën e Filozofisë të 
Universitetit të Tiranës.

Veçse, kjo praktikë, që më tepër ishte 
iniciativë personale sesa e institucionalizuar, 
nuk vazhdoj gjatë. Me arrestimin e vëllait tim 
me akuzën e pabazuar si “armik i popullit”, 
praktika e luftës së klasave e “gërvishtjes 
së gjithë fisit”, u shtri edhe mbi mua dhe, 
natyrisht, e pësoj edhe programi që unë 
zhvilloja për sociologjinë i cili u ndërpre 
menjëherë. Madje, nga kolegë të mi në 
Shkollën e Partisë u bënë përpjekje që të 
zbulonin, edhe tek unë “devijime borgjezo-
revizioniste”, duke i’u referuar posaçërisht 
kursit të leksioneve për sociologjinë. Madje, 
pati dhe propozime për internimin tim me 
gjithë familje. Praktika të tilla legjitimoheshin 
me logjikën e garantimit të vazhdimësisë 
së komunizmit dhe mbrojtjen e qytetarëve 
shqiptarë nga “helmi borgjezo-revizionist”! 
Gjithsesi, në rastin konkret shpëtova nga më 
e keqja me që programi i kursit të posaçëm 
ishte i miratuar “nga lart”. Akuza e “kolegëve” 
u “vlerësua”, por u mjaftua me transferimin 
tim, me ndërprerjen e kursit të leksioneve dhe 
heqjen e së drejtës së botimit për pesë vjet.

Qasja e tretë ndaj sociologjisë, ka të bëjë 
me institucionalizim të studimit të sociologjisë në 
universitetin shqiptar në vitin 1987 dhe ishte 
e lidhur me një frymë liberalizimi të jetës 
së vendit, sidomos të asaj akademike. Në 
këtë vit kolegu më i ri Fatos Tarifa, bashkë 
me një grup studentësh, kishte ndërmarrë 
një studim konkret sociologjik për rininë 
studentore. Në bashkëpunim me njëri-tjetrin 
dhe me miratimin e dekanit, prof. Zija Xholi, 
u vendos që sociologjinë ta zhvillojmë si një 
disipline më të plotë akademike, duke bërë 
ndarjen: unë do të zhvilloja kursin teorik, 
kurse kolegu Tarifa metodikat e studimeve 

konkrete, gërshetuar me punën në terren. 
Realisht, ky ishte hapi i parë i përgatitjes së 
“specialistëve”për fushën e sociologjisë.

I inkurajuar nga ky zhvillim i ri dhe 
interesi në rritje që po tregohej për sociologjinë, 
mendova që mbi bazën e përvojës së fituar, të 
njohjes së problemit dhe një literature të gjerë 
të studiuar në vite, të përgatisja disertacionin 
dhe të mbroja gradën shkencore “Doktor 
i shkencave sociologjike”për profilin dhe 
nivelet e teorisë sociale të cilën e realizova 
me sukses në vitin 1989. Vetë mbrojtja 
ishte një ngjarje e shënuar jo vetëm për mua 
personalisht, por edhe për Universitetin e 
Tiranës e më gjerë, sepse u vlerësua si hap 
drejt institucionalizimit të sociologjisë. Këtë 
e nënvizoi në oponencën e vet edhe profesor 
Agim Popa, në atë kohë drejtor i Drejtorisë 
së Jashtme të KQ të PPSH. Ai shkruante:

Pajisja me njohuritë e nevojshme shkencore 
në lëmin e sociologjisë, është pjesë e formimit 
të njeriut të kulturuar, veçanërisht në stadin 
aktual të zhvillimit të vendit. Por, duhet 
thënë, se në këtë çështje ndeshen shfaqje të 
empirizmit, të cektësisë, të formalizmit e të 
thjeshtëzimeve që duhen kapërcyer. Punimi i 
docent Servet Pëllumbit përbën një ndihmesë 
me vlerë në këtë fushë. 

Ndërkohë, edhe Vendimi i Komisionit 
të Posaçëm nënvizonte: “Nuk është pa interes 
të theksohet se disa nga rekomandimet e 
disertacionit kanë filluar të vihen në jetë në 
degën e filozofisë...”. ...”. (shih, Pëllumbi, 
2002: 8-9).

U duk qartë që ishin pjekur kushtet për 
të bërë një hop cilësor në fushën e sociologjisë 
dhe të studimeve sociologjike. Shoqëria 
e ndjente nevojën e ideve të reja. Niveli i 
mësimdhënies u rrit. Numri i specialistëve po 
ashtu. Një impuls pozitiv e nxitës ishte botimi 
i librit të prof. Hamit Beqja “Rrjedhave të 
sociologjisë së edukatës e të kulturës” (1989). 
Pasuan mbrojtje të tjera disertacionesh. 
Zhvillimet e reja politike, që shënuan kalimin 
nga diktatura në demokraci, do të sillnin hapa 
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të tjerë vendimtarë në reformimin e degës 
së filozofisë, madje përmbysje në lëndë, në 
metoda dhe në përbërjen e stafit pedagogjik. 
Në këtë proces, gjithsesi, e pësoj filozofia, e 
cila si për hakmarrje që i kishte “pushtuar” 
hapësirat sociologjisë, filloj të etiketohet 
e të tkurret sepse gabimisht u njësua me 
ideologjinë komuniste, me marksizëm –
leninizmin. Ndërkohë, duke u çliruar me 
të drejtë nga dogmatizmi komunist, gati 
u hoq dorë nga studimi i filozofisë dhe 
përgatitja e specialistëve për këtë fushë. U 
provua kështu, edhe një herë, se logjika e 
ndreqjes së një gabimi nuk kalon përmes 
bërjes së një gabimi tjetër!

Përfundime

Për të gjykuar rreth hopit, sasior e cilësor, 
që u bë edhe në Shqipëri për institucionalizimin 

e sociologjisë, do të mjaftonte një informacion 
i thjeshtë për Institutin Shqiptar të Sociologjisë 
(AIS), që unë bashkë me kolegët, kam nderin 
të drejtoj që nga themelimi i tij. Ky institut 
ka sot mbi 300 anëtarë, nga të cilët 272 
anëtarë të rregullt (të Asamblesë). Sociologët 
anëtarë të Institutit, kryesisht të rinj në moshë, 
janë të ndarë në 16 Seksione Tematike. Me 
iniciativën e tij para tre vitesh u krijua edhe 
Forumi sociologjik i Ballkanit. Veçse, gjithçka 
është iniciativë e pasion për sociologjinë i një 
grupi studiuesish. Sepse edhe ne kushtet e 
demokracisë pluraliste, politika, partitë dhe 
institucionet shtetërore, vazhdojnë , si për 
inerci, një lloj alergjie për sociologjinë, se 
nuk u intereson realiteti ashtu siç është , 
por ashtu si ju duhet dhe u shërben atyre 
në luftën për pushtet. Në këto kushte 
sociologjisë, përsëri e përsëri, i duhet të 
luftojë për ekzistencën e vet...!
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Steps for the institutionalization of sociology in Albania
The first approach to sociology in Albania was realized through the teaching practice that 

was introduced in the program after the restructuring of the V. I. Lenin School and its unification 
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with the higher education in 1967, which foresaw one month per year of fieldwork. The second 
approach took place in 1972-73 in the form of a cycle of lectures on Western sociology and 
especially on some theories and new approaches that dominated the sociological thought in the 70-
80s of the 20th century. The third approach, when it could be talked about the institutionalization 
to study sociology at the University of Tirana, occurred in 1987 and was associated with a spirit 
of liberalization of country’s life, especially in the academic one.

Encouraged by this new and growing interest, shown for the sociology, based on the gained 
experience, the recognition of the issue and an extensive literature studied in course of years, I 
thought of preparing the dissertation and defend the scientific degree “Doctor in Sociological 
Sciences “for the profile and level of the social theory, which I successfully fulfilled in 1989. The 
defence of the thesis in itself was a remarkable event not only for me personally, but also for the 
University; it was assessed as a step towards the institutionalization of sociology. Prof. Agim 
Popa, underlined this in its peer review: “The thesis of Servet Pellumbi constitutes a valuable 
contribution to this field “. While the decision of the Special Commission emphasized: “It is 
not without interest to note that some of the recommendations of the thesis have started to be 
implemented in the branch of philosophy ...”. 

It clearly seemed that the conditions to make a qualitative leap in the field of sociology and 
sociological studies were ripened. The society felt the need for new ideas and political pluralism. 
The new political developments of two years later (1990-91), which marked the switch from 
totalitarianism to democracy, would bring other crucial steps for the institutionalization of 
sociology in the universities and in the life of the country.

Keywords: Albania, sociology, steps of institutionalization, Albanian Institute of Sociology
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PërmBledhje

Në zgjedhjet lokale të vitit 2015 në Shqipëri u sigurua një raport i barabartë gjinor, ndonëse vetëm 
për Këshillat Bashkiake. Por, a është ky një hap shoqëror historik? Kjo është hipoteza bazë e këtij 
punimi. Në të trajtohen çështje të pjesëmarrjes së grave dhe vajzave në vendimmarrjen politike, 
të tilla si: a është shoqëria e sotme shqiptare e gatshme për një barazi sa më të plotë gjinore në 
raport me pushtetin; cili është sfondi historik, apo trashëgimia historike, mbi këtë çështje dhe a 
ka ndikim në të sotmen e shqiptarëve, sidomos në (pa)barazitë gjinore; nëse janë krijuar kushtet 
(politike, ekonomike dhe sociale) për vendosjen e një barazie të plotë gjinore; nëse ka vullnet 
politik dhe angazhim politik për realizimin e një transformimi shoqëror historik në pjesëmarrjen 
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 Një hap shoqëror historik...?

E hënë, 4 maj 2015, ora 19.35: 
koalicioni i majtë ka prezantuar listën e 
këshilltarëve për Bashkinë e Tiranës, për 
zgjedhjet elektorale të 21 qershorit.1 Lista2 
është e alternuar: një kandidate femër (1, 
3, 5, 7...61) dhe kandidati pasues meshkull 
(2, 4, 6 ...60). Me këtë alternim ishte e 
garantuar që gjysma e Këshillit Bashkiak të 
Tiranës të përbëhej nga femra. Kështu edhe 
në 60 bashki të tjera të Shqipërisë.

Komenti i parë është i vetë atij që 
e prezantoi këtë listë, i kryeministrit të 
Shqipërisë: “Krenar për PS-në dhe aleancën 
tonë pas dorëzimit të listës së këshilltarëve 
bashkakë. 50 për qind gra dhe vajza! Një 
hap shoqëror historik” (Rama, 2015).

Por, përfaqësimi gjinor në zgjedhjet 
lokale 2015, ndonëse vetëm në Këshillat 
Bashkiake, a është vërtet një hap shoqëror 
historik...? Ne synojmë që kjo pyetje 
të marrë njëfarë përgjigje gjatë këtij 
punimi. Por të tjera (pikë)pyetje do të 
trajtohen si pyetje hipotetike: Sa real dhe 
i dobishëm është debati i viteve të fundit 

(2-3 legjislatura) mbi barazinë gjinore, 
sidomos në fushën e politikës? A është 
shoqëria e sotme shqiptare e gatshme për 
një barazi sa më të plotë gjinore në raport 
me pushtetin? Cili është sfondi historik, 
apo trashëgimia historike, mbi këtë çështje 
dhe a ka ndikim në të sotmen e shqiptarëve, 
sidomos në pabarazitë gjinore? A janë 
krijuar kushtet (politike, ekonomike dhe 
sociale) për vendosjen e një barazie të 
plotë dhe reale gjinore? A ka një vullnet 
politik dhe angazhim politik për realizimin 
e një transformimi shoqëror historik në 
pjesëmarrjen e grave në sferën publike e 
sidomos në vendimmarrjen politike? A ka 
një vullnet qytetar dhe angazhim qytetar 
për realizimin e një transformimi shoqëror 
historik në pjesëmarrjen e grave në sferën 
publike e sidomos në vendimmarrjen 
politike? A duhet dhe pse duhet ngulur 
këmbë në qasjen gjinore ndaj demokracisë? 
A është i mundur një rol i ri cilësor i grave 
në vendimmarrje? A duan dhe a munden - 
vetë gratë - të jenë më prezente në politikë 
e në hallka të tjera të vendimmarrjes? Cilat 
janë përvojat më të spikatura botërore 

1 1. K. Dibra; 2. A. Dalipi; 3. B. Doracaj; 4. L. Bregasi; 5. E. Gjebrea; 6. E. Salianji; 7. E. Spiropali; 
8. O. Glozheni; 9. A. Lazani; 10. F. Pullazi; 11. K. Ferhati; 12. F. Heti; 13. D. Hëna; 14. Y. Cana; 15. A. 
Albrahimi; 16. G. Duka; 17. E. Teqa; 18. R. Buci; 19. A. Hila; 20. A. Qefalia; 21. K. Fino; 22. A. Gjani; 
23. A. Berberi; 24. Rr. Hidi; 25. L. Grazhdani; 26. A. Saraj; 27. J. Koka; 28. E. Hoxha; 29. E. Pëllumbi; 
30. M. Xhelili; 31. L. Jani; 32. L. Duraj; 33. G. Pellumbi; 34. B. Nallbani; 35. L. Sinanaj; 36. A. Shehu; 
37. V. Myftari; 38. E. Agolli; 39. V. Sinoimeri; 40. K. Murta; 41. M. Agalliu; 42. A. Tahiri; 43. A. Malaj; 
44. K. Ahmetaj; 45. N. Saraçi; 46. B. Ferra; 47. R. Muharremi; 48. B. Domi; 49. L. Simo; 50. D. Osmani; 
51. O. Toqi; 52. A. Xhedia; 53. L. Frashëri; 54. F. Kazai; 56. J. Selimi; 57. E. Goxhaj; 58. B. Goxha; 59. 
S. Prangoni; 60. L. Ymeri; 61. Matilda Idrizaj.

2 Gazeta Shekulli, 5 maj 2015; mund të shihet edhe: http://www.albeu.com/shqiperi/ja-, , ...lista-me-emrat-
e-kandidateve-te-ps-per-keshilltare-ne-bashkine-e-ti/197769/ (parë, më 6 maj 2015).

e grave në sferën publike e, sidomos, në vendimmarrjen politike; nëse ka një korrelacion të 
qartë midis pjesëmarrjes së grave në procesin politik (demokratik) dhe cilësisë së demokracisë 
etj. Autorët i referohën, në rrafsh krahasues, përvojës së vendeve të ndryshme, sidomos në 
korrelacionin “përfaqësim gjinor-cilësi e demokracisë”, nëse midis cilësisë së demokracisë dhe 
përfaqësimit gjinor ka (apo nuk ka) një gërshetim natyror. Autorët janë bazuar në të dhëna 
zyrtare, sikurse në të dhëna empirike sasior (n=1029). Studimi empirik, si dhe qasja teorike 
përmes shfrytëzimi i një bibliografie të gjerë, mund të konsiderohen si anët e forta të punimit. 
Fjalë kyçe: Demokracinë pjesëmarrëse, përfaqësimin gjinor, kuotat përfaqësimi, qasje empirike 



   15Studime Sociale  Vëll. 9  Nr. 2

lidhur me angazhimin e grave në politikë 
dhe a mund të zbatohen modele të vendeve 
të tjera? A ka një korrelacion të qartë midis 
pjesëmarrjes së grave në procesin politik 
(demokratik) dhe cilësisë së demokracisë?...

Për realizimin e këtij punimi jemi 
bazuar në të dhëna zyrtare, sikurse në 
të dhëna empirike produkt i kërkimit të 
drejtpërdrejtë. Janë shfrytëzuar të dhëna të 
Institutit të Statistikës (INSTAT), arkivit 
të Institutit Shqiptar të Sociologjisë (AIS), 
disa botime të qendrës Aleanca Gjinore 
për Zhvillim, si dhe botime të autorëve të 
ndryshëm shqiptarë e të huaj. Pjesëmarrja e 
grave në vendimmarrje, sidomos në procesin 
politik, trajtohet sidomos gjatë fushatave 
elektorale. Ndaj janë monitoruar në mënyrë 
të veçantë debatet dhe gjithë problematika 
e lidhur me përfaqësimin gjinor sidomos 
gjatë dy fushatave zgjedhore në Shqipëri, 
ajo e zgjedhjeve të përgjithshme (2013) 
dhe e zgjedhjeve vendore (2015). Një pjesë 
e këtij punimi është bazuar në kërkimin 
empirik sasior. Kjo, si dhe shfrytëzimi i një 
bibliografie të gjerë mund të konsiderohen 
si anët e forta të punimit. 

Mbi demokracinë pjesëmarrëse dhe 
përfaqësimin gjinor 

Në këtë punim janë trajtuar dy blloqe 
konceptesh, që janë: “përfaqësimi gjinor” 
dhe “demokracia pjesëmarrëse”, sikurse 
marrëdhënia, apo korrelacioni midis tyre. 
Referenca kryesore është demokracia, 
një rrugë e zgjedhur zyrtarisht edhe nga 
Shqipëria, plot një çerek shekulli më parë. 
Por, në kohën tonë, demokracia me gjithë 
zig-zaket, përfaqëson një realitet global. 
Kjo do të thotë se demokracia është 
sistemi politik i shumicës së shteteve të 
botës; se pjesa e mbetur priret gjithnjë e 
më shumë drejt demokracisë; se elementë 
të demokracisë janë vendosur edhe brenda 
shteteve jo-demokratike (pluralizmi 
ekonomik në Kinën jo-demokratike, për 
shembull); se sistemet e kundërta me 

demokracinë po tkurren; se edhe kastat 
autoritariste, duke ndjerë peshën e “rrymës 
globale” kanë filluar të investojnë shumë 
për të “shitur” si demokratike mënyrën 
e tyre të të sunduarit etj. (shih, Zakaria, 
2004: 8-11).

Por, kuptimi i konceptit “demokraci” 
është, në vetvete, shumë i rëndësishëm. Nga 
kjo varet pritmëria, pra ajo që ne presim nga 
demokracia. Nga kjo varet edhe pozicionimi 
ynë, sjellja jonë (demokratike), pjesëmarrja 
jonë në “lojën” e demokracisë. Sfida e vërtetë 
e demokracisë është tërheqja e njerëzve 
në procesin demokratik, pra (gjithë)
përfshirja, ose pjesëmarrja. Demokracia 
pjesmarrëse është formë e ndarjes dhe 
ushtrimit të pushtetit, e bazuar në rritjen 
e pjesmarrjes së qytetarëve në marrjen 
e vendimit politik. Synimi i pjesmarrjes 
qytetare është që “të demokratizohet 
vetë demokracia”. E shfaqur për herë të 
parë në vitet ‘1960, koncepti politik i 
demokracisë pjesmarrëse është zhvilluar në 
kontekstin e shumë pikpyetjeve të lindura 
mbi kufijtë e demokracisë përfaqësuese, 
të profesionalizmit të politikës dhe të 
rritjes së rolit të ekspertëve. Demokracia 
pjesmarrëse frymëzohet,  por edhe 
mundësohet potencialisht, prej zhvillimeve 
të reja teknologjike dhe shkencore. Sepse 
përparimet e shkencave dhe të teknikës nuk 
janë më të kontrollueshme prej institucioneve 
politike. Por në botën e sotme, siç provojnë 
Indekset e Demoktacisë (democracy Index 
2014), modelet e shteteve në raport me 
demokracinë janë mjaft të skajshme. 
Demokratizimi përfaqëson, gjithsesi, një 
sfidë të kohës sonë. Por, si dhe sa mund të 
kontribuojë përfaqësimi gjinor?

Termi “përfaqësim gjinor” ka të bëjë 
me pjesëmarrjen e grave në procesin politik 
(demokratik). Ose, thënë ndryshe, ai ka 
të bëjë me çështjet gjinore në rrafsh politik. 
Historia e njerëzimit, së paku nga rendi 
skllavopronar deri në ditët tona, është 
histori qytetërimesh dhe shoqërish të 
sunduara pothuajse në mënyrë tërësore nga 
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burrat. Edhe në fillimet e rendit modern, 
pushteti (politik, ekonomik, shoqëror dhe 
në familje) ishte përqendruar në duart e 
burrave, sepse këta zotëronin tokën dhe 
mjetet kryesore të prodhimit dhe, duke 
qenë edhe më të fortë fizikisht se gratë, 
siguronin më shumë prodhime bujqësore, 
artizanale e industriale të nevojshme për 
sigurimin e familjes e shoqërisë (Dervishi, 
2011: 15-16). Përgjithësisht, në jetën e 
familjen tradicionale, burri ka qenë burimi 
kryesor i të ardhurave dhe, rrjedhimisht, edhe 
autoriteti kryesor (Sokoli, 2006a). 

Revolucioni industrial, i shoqëruar me 
automatizimin dhe mekanizimin e proceseve 
të punës, në njëfarë kuptimi, ‘nxorri jashtë 
qarkullimit ekonomik pjesën më të madhe të 
fuqisë fizike të burrave’. Ky ishte një faktor 
që objektivisht mundësoi daljen e gruas nga 
ekonomia familjare dhe punësimin e saj. 
Nëse në fillim të shekullit XX, në SHBA, 
për shembull, vetëm 20 për qind e grave dhe 
vajzave ishin të punësuara jashtë ekonomive 
të tyre familjare, një shekull më vonë - në 
fillim të shekullit XXI - ishin punësuar jashtë 
ekonomive familjare 82 për qind e vajzave 
dhe grave të afta për punë (Macionis, 2010: 
336, cit. Dervishi, 2011: 16). Aktualisht 
thuajse nuk ka asnjë profesion që të mos 
ushtrohet edhe nga gratë.

Mirëpo, ndërkohë që është rritur roli 
i grave dhe vajzave në jetën shoqërore, 
ekonomike, kulturore, arsimore, shkencore 
etj., ndikimi i tyre në strukturat politike 
vendimmarrëse, veçanarisht në ato qendrore, 
pothuajse në të gjitha vendet e botës, është 
shumë më i zbehtë. Rritja e rolit të grave 
dhe vajzave edhe në jetën politike ka qenë 
dhe mbetet një nga përparësitë kryesore 
të të gjitha rrymave të lëvizjes feministe, 
pavarësisht ngjyrimeve të tyre. 

Dilemat e përfaqësimit gjinor

Por, përfaqësimi i grave dhe vajzave 
nuk është pa dilema. Është, gjithsesi, 
një sfidë e shoqërisë së sotme, marrë 

përgjithësisht. Sipas Pitkin (1972: 209) 
“përfaqësim do të thotë të veprosh në interes 
të të përfaqësuarve, në mënyrë të tillë që t’iu 
përgjigjesh interesave të tyre.” Në debatin 
mbi përfaqësimin, pyetjet kryesore kanë qenë 
dhe mbeten “kush”, “çfarë” dhe “si”: kush 
duhet të përfaqësojë, si duhet të përfaqësojë 
dhe çfarë/kë duhet të përfaqësojë. Modeleve 
klasike të përfaqësimit (si modeli i të besuarve, 
modeli i delegimit, modeli i mandatit etj.), u 
është shtuar modeli i ngjashmërisë, sipas të cilit 
(Heywood, 2002),

vetëm një përfaqësues i grupit që ka 
përjetuar përvojat e tij mund të përfaqësojë 
denjësisht interesat e grupit apo ndarjes 
shoqërore në të cilin bën pjesë, si në bazë 
të klasës shoqërore, gjinisë, etnisë, besimit, 
moshës dhe me rradhë.

Teoritë e mësipërme përpiqen të 
përkufizojnë raportin midis zgjedhësve dhe 
të zgjedhurve, ose të përfaqësuarve dhe 
përfaqësuesve. Dilema qëndron në faktin 
nëse përfaqësuesi duhet të marrë vendime 
për zgjedhësit e vet, apo të reflektojë 
vullnetin e tyre (Pitkin, 1972: 4-5).

Por, si mund të përfaqësohet një 
individ? Young (2002: 133-134) na ofron 
tri mënyra të përgjithshme: 
  sipas interesit: unë kujdesem për 

interesa që i konsideroj ‘të miat’ por 
që i ndaj me të tjerët (1); 

  sipas opinionit: parimet, vlerat dhe 
prioritetet që unë mendoj duhet të 
udhëheqin vendimet politike (2); 

  sipas perspektivës, ose këndvështrimit: 
ndihem i/e përfaqësuar kur të paktën 
disa prej atyre që diskutojnë e votojnë 
politika, kuptojnë dhe shprehin atë 
lloj eksperience që kam unë për shkak 
të pozicionit të grupit tim social dhe 
historisë së marrëdhënieve të këtij 
grupi social (3). 

Ndoshta, “modeli i ngjashmërisë” 
është më demokratik, sepse ai ofron 
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mundësinë e zgjedhjes së përfaqësuesve në 
bazë të dy kritereve kryesore: meritokracisë 
(aftësia intelektuale për të përfaqësuar) dhe 
reflektimit të interesave të të përfaqësuarve 
(ky i fundit na afron më tepër se modelet e 
tjera me përfaqësimin gjinor).

Por, një tjetër dilemë lidhet me çështjen: 
sa “të ngjashme” janë gratë, a përfaqësojnë 
ato një grup social? Në përgjigjen e kësaj 
pyetjeje nuk ka ndonjë konsensus teorik. 
Shumë studiuesi thonë se deri më sot, 
vetë gratë nuk kanë një perceptim dhe 
përfytyrim të qartë të vetes së tyre, si një 
grup social. Sipas Randall (1998: 48), 

duke pasur parasysh kontekstet e shumëfishta 
në të cilat shfaqen “gratë”, përfshi këtu 
kontekstet e klasës, racës, seksualitetit dhe 
me rradhë, nuk ka një grupim individësh 
që identifikohen me të gjitha përdorimet 
dhe nuk ka asnjë grup të vetëm grash me të 
njëjtat eksperienca, vlera dhe interesa.
 
Me fjalë të tjera, dallimi social gjinor 

nuk përbën një identitet (Young, 2002: 
87). Kjo, natyrisht, ndikon në mungesën 
e organizimit të grave, apo edhe të 
përfaqësimit të tyre politik. 

Sot vihet re ajo që Young e quan 
“multiple group positioning” (pozicionim 
në grupe të ndryshme në të njëjtën kohë), 
që do të thotë se të qënit pjesë e një grupi 
etnik, kulturor, fetar, krahinor e me rradhë 
bëhet më i rëndësishëm për gratë se të 
qenit pjesë e grupit (bashkësisë) të grave 
e për rrjedhojë, edhe pse anëtarët e një 
grupi të shtypur prej stereotipeve gjinore 
e racore mund të ndajnë së bashku interes 
në eliminimin e diskriminimit dhe imazhit 
dehumanizues, ky shqetësim është shumë 
abstrakt për të qenë një synim strategjik. Në 
një nivel më konkret, anëtaret e grupeve të 
tilla zakonisht shprehin interesa divergjente, 
e madje kontradiktore. Këto qëndrime 
zvetënojnë imazhin e një lëvizjeje për 
përfaqësim më të denjë dhe dobësojnë 
presionin që mund të ushtrohet ndaj 

aktorëve vendimmarrës. Kjo i lë gratë në 
periferi të politikës, gjë për të cilën ato janë 
në dijeni, edhe pse të pandërgjegjësuara në 
lidhje me pasojat.

Pavarësisht nga pasiviteti ‘tradicional’ 
i grave, lëvizjet feministe dhe gjinore, 
janë përpjekur të ndërtojnë/injektojnë 
ndërgjegjen e një grupi social mes grave, si 
edhe ta përcjellin këtë qëndrim (prej grupi) 
në sjelljen politike të qytetareve femra 
të shoqërive të tyre. Ato kanë synuar në 
rritjen e pjesëmarrjes së grave në votime, 
si edhe në nxitjen e pjesëmarrjes së tyre si 
përfaqësuese jo vetëm të grupit të tyre social 
me bazë gjinore, por edhe të grupimeve të 
shumëfishta në cilat ato gjenden, ose bëjnë 
pjesë vullnetarisht (Yuval-Davis, 1997: 21). 

Mirëpo, argumentohet se ndonëse 
përfaqësimi i drejtë mund të varet në një 
farë mënyre nga prania në legjislaturë, 
do të ishte absurde të mendohej se një 
përfaqësuese, vetëm për faktin se është 
grua, do të përfaqësojë interesat apo 
perspektivën e grave në përgjithësi. Pra, 
përfaqësimi i barabartë (fizik, numerik) 
është kusht i nevojshëm por jo i mjaftueshëm 
për një demokraci cilësore përfaqësuese. 
Prania numerike duhet të përkthehet në 
influencë politikash e politikë-bërjeje 
(Williams, 1998: 6-7). Me fjalë të tjera, që 
prania e grave të ketë vlerë politike dhe të 
influencojë vendimmarrjen, grave iu duhet 
ofruar “trajtim si të barabarta dhe jo trajtim 
të barabartë (numerik)” (Edwards, 1988: 
135; sipas Yuval-Davis, 1997: 8; Ekonomi, 
Sokoli, Danaj & Picari, 2007: 25-28). 

Sidoqoftë, le të kufizohemi më shumë 
në përfaqësimin gjinor në institucionet 
vendimmarrëse, duke iu referuar burimeve 
zyrtare dhe kërkimit empirik.

Përfaqësimi gjinor në institucione, 
duke filluar me Kuvendin e Shqipërisë

Analizat e studimet mbi përfaqësimin 
gjinor në institucione, i referohen para 
së gjithash parlamentit, ose Kuvendit 
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(në rastin e Shqipërisë). Zgjedhjet e 
para parlamentare në shtetin shqiptar 
janë zhvilluar më 5 prill 1921. Nga këto 
zgjedhje dolën 78 deputetë që formuan 
parlamentin e parë shqiptar, me emrin 
Këshilli Kombëtar. Me këtë mund të thuhet 
se filloi jeta parlamentare në Shqipëri, një 
jetë parlamentare e brishtë, e trazuar dhe 
me kufizimet që impononte mungesa e 
përvojës në qeverisje (Dervishi, 2011: 
116). Por në legjislaturat e para (1921-
1939), politika është zhvilluar në rrafsh 
tradicional, si një e drejtë ekskluzive 
e burrave. ‘Ekskluziviteti burrëror’ i 
politikës përkon, gjithsesi, me të drejtën 
zakonore shqiptare, e cila u ndalonte grave 
pjesëmarrjen në kuvendet vendimmarrëse. 
Gruaja “s’ká zâ as vend në kuvend”, thuhet 
në Kanunin e Lekë Dukagjinit (neni 
1227). “Kuvendi asht mbledhje burrash”, 
thuhet në Kanunin e Skënderbeut (neni 
1963). Por gruas shqiptare i është besuar 
tradicionalisht administrimi i shtëpisë dhe 
familjes. Kjo ishte një detyrë e madhe, në 
rrafsh privat dhe shoqëror që lidhet me 
peshën e jashtëzakonshme të familjes, si 
institucioni bazë i shoqërisë tradicionale, 
thuajse institucioni i vetëm sovran i saj.3

Në vitet 1921-1939 u miratuan një sërë 
ligjesh për përmirësimin e statusit social të 
gruas, por përsëri nuk mund të flitej për 
pjesëmarrjen e grave në vendimmarrjen 
publike. Ligjet e asaj kohe u ndikuan 
nga e drejta zakonore, sikurse edhe nga 
legjislacioni i vendeve të tjera evropiane, 
në të cilat të drejtat politike të grave ende 
nuk ishin sanksionuar. Studiuesit kanë 
pohuar ndikimin e veçantë të legjislacionit 
francez, siç ishte Kodi i Napoleonit. Por në 

filozofinë e Napoleonit funksioni i grave 
kufizohej vetëm në shtrat, në familje dhe 
në kishë. Kjo, siç pohon Alistair Horne një 
ndër biografët e tij, u reflektua shumë qartë 
edhe në Kodin Civil, i cili u hoqi shumë të 
drejta grave. Në Shqipërinë e para Luftës 
së Dytë Botërore edhe lëvizjet e grave 
thuajse nuk ekzistonin, ose u ndaluan që 
në embrion. 

Gjithsesi, lëvizja për emancipimin e 
grave, sidomos për të drejtat politike të 
tyre, është zhvilluar vonë edhe në vendet 
perëndimore. Në SHBA, për shembull, 
gratë fituan të drejtat zgjedhore vetëm 
në vitin 1920, thuajse në të njëjtën kohë 
me Shqipërinë. Në Angli këto të drejta u 
njohën vetëm në vitin 1928, në Itali më 
1945, në Belgjikë më 1948, në Greqi më 
1952, ndërsa në Zvicër vetëm në vitin 1971 
etj. (Sokoli, 2006b: 79-84).

Në Shqipërinë e periudhës 1945-90, 
emancipimi i gruas dhe pjesëmarrja e 
gjerë e saj në të gjitha fushat e jetës ishte 
një ndër përparësitë e regjimit socialist, 
bazuar në parimin marksist se “shkalla e 
emancipimit të gruas përfaqëson masën 
natyrore të emancipimit të përgjithshëm”. 
Arsimimi, si dhe pjesëmarrja e gjerë e tyre 
në tregun e punës, ishin dy nga fitoret më 
të mëdha të seksit femëror. Këto krijuan 
kushte për rritjen e pjesëmarrjes së grave 
në vendimmarrjen publike. Parlamentet e 
periudhës 1970-90 janë të vetmit në të cilët 
gratë arritën të kenë afërsisht një të tretën 
e mandateve. Kuvendi i Legjislaturës VIII, 
për shembull, kishte në përbërje 88 gra, që 
përbënin mbi 35 për qind të deputetëve 
(Sokoli, 2006b). (Tabela 1).

Sociologu Zyhdi Dervishi (2011: 154-

3 Por ka, gjithsesi fakte e të dhëna që dëshmojnë për të drejta pak a shumë të barabarta civile, 
sikurse për peshën e konsiderueshme të gruas shqiptare edhe jashtë familjes. I pari është shembulli i 
Teutës, mbretëreshës energjike ilire, e cila drejtoi për një kohë të gjatë shtetin e vet. Nga mbishkrimet në 
Butrint, dispozitat e Statutit të Shkodrës (1310) etj., del se gruaja ka gëzuar hera-herës një status deri 
të barabartë juridik me burrat, edhe përsa i takon të drejtës së trashëgimisë apo të drejtave të tjera civile. 
Pukëvili, ish-konsulli frëng pranë administratës së Ali Pashë Tepelenës, shkruan se gratë toske luanin një 
rol vendimtar në pajtimin e mosmarrëveshjeve apo konflikteve, shpesh edhe të armatosura midis palëve, 
në Shqipërinë e Poshtme.
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206), ka analizuar gjerësisht problematikën 
e pjesëmarrjes së grave në parlamentet e 
kësaj periudhe. Ai argumenton se “sasia 
fsheh zbrazdësitë problamatike të cilësisë” 
dhe shton:

Prapa statistikave në nivele të kënaqshme 
për periudhën e regjimit socialist totalitar, 
madje edhe për ditët tona, fshihej një 
realitet politik mjaft i tjetërsuar. Një analizë 
e detajuar e mjaft fakteve provon se ndikimi 
real i grave në jetën politike, madje edhe në 
atë parlamentare, ishte shumë më i pakët 
se pesha specifike që ato përfaqësonin 
në strukturën legjislative më të lartë. 
Mosvlerësimi i figurës së gruas si deputete 
ishte një përbërës i mosvlerësimit të figurës 
së deputetit në tërësi (Dervishi, 2011: 165). 

E njëjta problematikë është vërtetuar 
në shkallë të ndryshme edhe në vendet 
e tjera ish-komuniste. Përgjatë disa 
dhejëtvjeçarëve në mjaft prej këtyre 
shteteve, vajzat dhe gratë zinin më shumë 

se 30 për qind të vendeve në parlament 
(Montgomery, 2003: 2; Cit. Dervishi, 
2011: 225). Por vajzat dhe gratë ishin 
më të pranishme në parlamente, por jo në 
qendrat politike realisht vendimmarrëse, 
që ishin organet e larta drejtuese të partisë 
komuniste në pushtet (Nowacki, 2003: 
184-189; po aty, fq. 225). 

Zhvillimet post-komuniste janë 
mjaft kontradiktore edhe përsa i përket 
problemeve gjinore. Pjesëmarrja e grave 
në vendimmarrje, sikurse në sferën publike, 
përgjithësisht, lidhet me statusin e tyre të 
punësimit. Në qoftë se në vitin 1989, u arrit 
që niveli i punësimit të gruas në Shqipëri 
të ishte ndër më të lartët në Evropë, pas 
reformave të viteve ‘90-të gratë dhe vajzat 
qenë të parat që humbën vendet e tyre 
të punës. Sokoli (2006b: 80-81), duke 
analizuar këtë dukuri, thekson: 

Ky ‘rikthim i grave në shtëpi’ përfaqëson, në 
gjykimin tim, edhe humbjen më të madhe 
të seksit femëror në ‘betejën demokratike’. 

Tabela 1: Vajzat dhe gratë në legjislaturat e viteve 1945-1991

Legjislaturat Vitet Numri Numri  Pesha 
  i deputetëve i deputeteve specifike
   vajza e gra e grave (në %)

 1921 78 0 0
 1925 75 0 0
 1929-1939 57 0 0
Legjislatura I 1945-1950 82 6 7.3
Legjislatura II 1950-1954 121 17 14
Legjislatura III 1954-1958 134 16 11.3
Legjislatura IV 1958-1962 186 17 9.1
Legjislatura V 1962-1966 214 25 11.7
Legjislatura VI 1966-1970 240 39 16.3
Legjislatura VII 1970-1974 264 71 26.9
Legjislatura VIII 1974-1978 250 88 35.2
Legjislatura IX 1978-1982 250 81 32.4
Legjislatura X 1982-1986 250 78 31.2
Legjislatura XI 1987-1991 250 75 30

[Burimi: “Gratë në Kuvend”, Kuvendi i Shqipërisë, Tiranë 2003: 25]
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Bashkë me të erdhën edhe zbaticat në 
pjesëmarrjen e saj në vendimmarrjen 
politike. Bazuar në klasifikimin botëror të 
Bashkimit Ndërparlamentar, sot Shqipëria 
renditet e 103-ta midis 183 shteteve, përsa i 
takon vendit që zënë gratë në parlament. 

Barazia gjinore në pushtet e vendim-
marrje është e lidhur me ‘pavarësinë 
ekonomike’, me pjesëmarrjen e gruas në 
jetën ekonomike, me punësimin e saj, 
tanimë në sektorin privat e publik etj.4 Kjo 
gjendje reflektohet edhe në përfaqësimin 
gjinor në parlamentin e Shqipërisë, nga viti 
1991 e në vazhdim (tabela 2).

Sipas studiuesve, përfaqësimi i ulët 
i gruas në strukturat vendimmarrëse 
kushtëzohet nga një sërë faktorësh, si 
trashëgimia apo mentaliteti tradicional; 
niveli dhe cilësia e zhvillimeve demokratike; 
niveli i zhvillimit ekonomiko-shoqëror e 
kulturor; edukimi dhe perceptimi shoqëror 

për vajzat e gratë; veçoritë e tranzicionit 
shqiptar (ashpërsia, konfliktualiteti etj.) 
etj. Ato ndikohen nga njëfarë rënie të 
prestigjit të vetë femrës në shoqërinë e 
sotme shqiptare, e lidhur deri-diku edhe me 
seksomaninë, pornografinë, prostitucionin, 
trafikimin etj. Në një rrafsh më konkret kjo 
ka të bëjë me politikat e partive politike, 
me sistemet zgjedhore, me fuqinë (apo, 
në të kundërt, me pafuqinë) e grave dhe 
organizatave të tyre për të qenë faktor në 
jetën e sotme politike etj. Sidoqoftë, në 
vijim do ti referohemi perceptimit publik 
mbi këto çështje. 

Përfaqësimi gjinor; një qasje empirike

Në këtë paragraf do t’u referohemi më 
shumë të dhënave të një anketimi (n=1029) 
të Institutit Shqiptar të Sociologjisë, 
realizuar në bashkëpunim me Qendrën 
“Aleanca Gjinore për Zhvillim”5 (Ekonomi, 

4 I njëjti autor (Sokoli, 2006b), konstaton gjendjen e pak viteve më parë. Ai thekson: “Pjesëmarrja e 
grave dhe e vajzave në tregun e punës vlerësohet të jetë 39 për qind e, për më tepër, vlerësohet se mbi 60 
për qind e punëdhënësve preferojnë të punësuar meshkuj. Këto diferencime theksohen nëse analizojmë 
pagat e grave, kundrejt burrave. Në sektorin privat jobujqësor, për shembull, ato vlerësohen të jenë rreth 
27 për qind më të ulëta se të meshkujve. Në sektorin publik, në arsim dhe në administratën publike ky 
diferencim është, natyrisht, më i vogël. Megjithatë edhe në këtë rast ka diferencime, gjithnjë në disfavor të 
grave. Sepse, së pari, gratë marrin rreth 70 për qind të pagës së meshkujve, për shkak të pozicioneve më 
të ulëta në strukturat hierarkike. Sepse, së dyti, në ministri dhe në institucionet e larta shtetërore femrat 
zënë vetëm 40 për qind të organikave. Ato punojnë kryesisht në nivele specialistësh. Edhe në sipërmarrjet 
private raportet burrë-grua janë pak a shumë në nivelet e përfaqësimit në parlament apo në dikasteret 
qendrore. Në numrin total të menaxherëve në sektorin privat gratë zënë jo më shumë se 20 për qind të 
totalit. Ende më i vogël është numri i sipërmarrëseve, kundrejt meshkujve. Sipas INSTAT-it vetëm 17 për 
qind e të gjitha drejtueseve të biznesit privat janë femra. Të dhëna të veçanta për gratë që marrin kredi 
bankare për zhvillimin e bizneseve nuk ka. Por në BKT, për shembull, vetëm 2.5 për qind e kërkesave për 
kredi janë nga gratë. Gratë sipërmarrëse, apo ato që kërkojnë të futen në rrugën e biznesit, nuk marrin 
ndonjë ndihmë të veçantë nga shteti, drejtpërdrejt apo tërthorazi. Institucionet shtetërore nuk parashikojnë 
ndonjë politikë favorizuese për gratë, me nxitës fiskalë apo me nxitës të natyrave të tjera. Shoqatat e grave 
sipërmarrëse ende janë në zhvillim, të dobëta, ose që nuk bashkëpunojnë me njëra-tjetrën. Pak a shumë në 
këto raporte është edhe përfaqësimi i grave në drejtim në universitete. Sot, në të 11 universitetet publike 
nuk ka asnjë rektore. Femra vetëm 14 për qind e dekanëve dhe 23 për qind e shefave të departamenteve. 
Është e kuptueshme se në këtë ‘klimë të përgjithshme mashkullore’ edhe pjesëmarrja e gruas në proceset 
vendimmarrëse dhe në politikë, në kuptimin më të drejtpërdrejtë, mbetet në nivele të ulëta. Madje shumë më 
të ulëta në krahasim me vendet e tjera të Evropës Lindore e Qendrore. Pa folur për Vendet Skandinave, për 
shembull, ku gratë kanë arritur një barazi shifrash për nga niveli i pjesëmarrjes në parlament, në kabinetet 
qeveritare, në administratën publike, në institucionet e së drejtës etj. 

5 Rezultatet e këtij sondazhi janë ritestuar në vitin 2014, nga rezultoi se perceptimi publik në Shqipëri 
për çështjet gjinore ka ndryshuar fare pak. Derisa ndryshimi statistikor është i parëndësishëm, ne po u 
referohemi të dhënave të studimit fillestar.
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Sokoli, Danaj & Picari, 2007; Sokoli, 2008). 
Një grup pyetjesh të anketës sociologjike të 
përdorur, siç ndodh zakonisht në studimet 
empirike, u kërkonin të anketuarve disa të 
dhëna për karakteristikat socio-demografike 
të tyre, si vendbanimi, mosha, gjinia, 
gjendja civile, niveli arsimor, përkatësia 
etnike e fetare, përbërja familjare, niveli 
i pasurisë etj. Këto, nga njëra anë, për të 
kontrolluar shkallën e përfaqësueshmërisë 
së pjesës së zgjedhur si “kampion” studimi, 
në raport me të dhënat e gjithë popullsisë. 
Kjo ka të bëjë me shkallën e vërtetësisë 
së përfundimeve të përgjithësuara. Nga 
ana tjetër, kjo ka mundësuar përdorimin 
e metodës krahasuese në analizën e 
të dhënave. Sidoqoftë, e gjykojmë të 
arsyeshme të bëjmë disa paranteza.

Një “parantezë”: 
Më shumë apo më pak politikë? 

Vendosja e pluralizmit politik në 
Shqipëri, në fund të vitit 1990, i hapi 

rrugë politikës, në kuptimin demokratik të 
fjalës. Por, sërish ka e do të ketë (ndoshta 
gjithnjë) mjaft dilema e kundërshti. E 
para, ndoshta, ka të bëjë me faktin se çfarë 
kërkojmë: kërkojmë shumë politikë apo 
më pak politikë? Edhe nëse i referohemi 
përvojës së vendeve demokratike rezulton 
se, nga njëra anë, rregullimet politike të 
shoqërisë kanë ardhur duke u rritur (Kval, 
Mellbye & TrafØy, 2006: 16), sidomos në 
sferën e shpërndarjes. Nga ana tjetër, shteti 
i mirëqenies sjell një prirje të kundërt: nga 
shumë politikë në më pak politikë. Kjo 
sidomos në raport me tregun. 

Re fe rua r  pë rvo j ë s  shq ip t a re , 
kundërshtitë janë më të pranishme. Së pari, 
se shoqëria tranzicionaliste shqiptare ka 
qenë e vazhdon të jetë një shoqëri politike 
(UNDP, 1998: 43). Kjo lidhet me faktin 
se ishte pikërisht pluralizmi politik ai që u 
hapi rrugë të gjitha transformimeve të tjera. 
Pra, ndryshimet filluan në sferën e politikës. 
Politika priu, politika dominoi, politika 
premtoi dhe mori përgjegjësi, politika 

Tabela 2: Vajzat dhe gratë në legjislaturat e viteve 1991 e në vazhhdim

Legjislaturat Vitet Numri Numri  Pesha 
  i deputetëve i deputeteve specifike
   vajza e gra e grave (në %)

Legjislatura XII 1991-1992 250 10 4.0
Legjislatura XIII 1992-1996 140 8 5.7
Legjislatura XIV 1996-1997 140 21 15.0
Legjislatura XV 1997-2001 155 11 7.9
Legjislatura XVI 2001-2005 140 8 5.7
Legjislatura XVII 2005-2009 140 9 6.4
Legjislatura XVIII 2009-2013 140 24 17.1
Legjislatura XIX 2013-2017 140 24 17.1
“ “ 140 28 20

[Burimi: “Gratë në Kuvend”, Kuvendi i Shqipërisë, Tiranë 2003: 25; Manuali legjislatura XVII 
(2005-2009) dhe XVIII (2009-2013); Kuvendi i Shqipërisë, Lista e Deputetëve të Zgjedhur 

(sipas qarqeve), në: www.parlament.al/ (parë më 6 maj 2015)
Shënim: Legjislatura XIX është ndarë në dy variante. I pari i referohet rezultatit zgjedhor të 

23 qershorit 2013, në të cilin 17.1 e deputetëve për qind ishin femra. I dyti i referohet gjendjes 
së Parlamentit në muajin maj 2015, pas 19 zëvendësimeve që janë bërë për shkak të lënies së 

mandatit nga anëtarët e kabinetit qeveritar, ose për shkaqe të tjera (vdekje, dorëheqje etj.). Me 
këto zëvendësime u rrit përfaqësimi gjinor nga 17.1 në 20 për qind
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fajësohet thuajse për gjithçka nuk shkon.
Në njëfarë mënyre të gjithë jemi 

marrë, madje me shumë tepri, me politikë. 
Politizimi i vetë politikës apo militantizmi 
i saj kanë karakterizuar zhvillimet e këtij 
çerekshekulli. Pra, kërkesa për rritjen 
e interesit publik për politikën duhet 
të shkojë në përpjesëtim me njëfarë 
depolitizimi të shoqërisë shqiptare, me 
demilitantizimin e vetë politikës, apo 
çmilitantizimin e mendjes politike (shih, 
Sokoli, 2006b: 161-66). Ose me kalimin 
nga politika si qëllim, në politikën si mjet. 
Ky kalim përfaqëson në vetvete një proces 
ridimensionimi të raporteve të publikut 
me politikën, njëfarë kalimi nga politika te 
politikat, ose njëfarë “rikthimi të politikës”, 
nëse shprehemi me gjuhën e politologut 
gjerman Erhard Epler (2001).6

Por, nëse i përmbahemi parimit se 
politika nuk ka receta të gatshme (Kval, 
Mellbye & Tranfy, 2006: 8), atëherë edhe 

njëfarë alergjie që konstatohet ndaj teorisë 
politike (Pëllumbi, 2006) apo mendimit 
politik, është krejtësisht e pajustifikuar. 
Sidoqoftë ka ardhur koha që pluralizmi 
politik shqiptar, përvoja, problemet 
dhe deformimet e tij të studiohen nga 
institucione shkencore të pavarura. Nëse në 
rrafshin politik, ka ardhur koha e një vale të 
re demokratizimi, apo e një “Pluralizmi të 
dytë”, në rrafshin e studimeve, ka ardhur 
koha e studimeve cilësore empirike, bazuar 
në standarde vetëm akademike. 

Interesimi për politikën e votimet dhe 
ndikimi i përkatësisë gjinore

Sa të interesuar janë të anketuarit e 
këtij sondazhi për politikën e votimet dhe 
ç’diferenca vërehen sipas përkatësive të 
tyre? E formuluar si një pyetje e anketës 
sociologjike, ajo mori përgjigjet e tabelës 3. 

Pa hyrë në analiza të thellësisë, vërejmë 

6 Duhet theksuar se kjo gjendje ka të bëjë jo vetëm me të sotmen politike, por edhe me të shkuarën tonë. 
Dhe, siç thoshte Shekspiri, e shkuara është prolog. Ne, shqiptarët, nuk kemi një përvojë shumëshekullore 
mendimi politik e, të lidhur me të, përvojë diskutimi e debati politik, siç kanë patur shumë vende europiane; 
nuk kemi patur, si ata, një parlament kombëtar, sikurse media të zhvilluara e të lira e të shtrira ngado 
etj. Nëse përdorim logjikën e politologut gjerman Erhard Epler (2000: 7-9) mund të themi se kur ne 
zgjedhim, referuar gjuhës sonë fjalën e vetme “politikë”, britanikët mund të zgjedhin midis tri fjalëve: 
polity (kur është fjala për format e politikës dhe institucioneve ku zhvillohet ajo), politics (për politikën e 
përditshme apo luftën për përfitime të vogla) dhe policy (për politikat e qëndrueshme, si drejtim politik, 
si mesazhe politike që janë ose bëhen pjesë e një koncepti). 

7 Shih, për shembull, pjesëmarrjen gjithnjë e më të ulët të qytetarëve në votime nga viti 1991 deri në 
zgjedhjet e 3 korrikut 2005, në: Pëllumbi, Servet. 2006. Pluralizmi politik. Tiranë: Instituti i Sociologjisë, 
fq. 121-124. 

Tabela 3: Interesimi për politikën, sipas përkatësisë gjinore (në përqindje)

 Interesi për politikën  Përgjigjet e marra
  Femrat Meshkujt Kampioni kombëtar

 Shumë i/e interesuar 8.1 18.4 12.9
 Deri diku i/e interesuar 22.1 24.9 23.3
 Pak i/e interesuar 35.3 30.4 32.9
 Aspak i/e interesuar 34.2 25.3 30.3
 Nuk di ta vlerësoj 0.3 1.0 0.6
 Gjithsej 100.0 100.0 100.0

[Burimi: Sondazhi i Institutit të Sociologjisë, Cit. Sokoli, 2008: 23]
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se kurba e interesimit të shqiptarëve për 
politikën është në rënie. Kjo, natyrisht, 
meriton vëmendje7. Nga ana tjetër, femrat 
“shumë të interesuara” për politikën 
rezulton të jenë 2.3 herë më pak se meshkujt 
e kësaj kategorie. Interesimi më i vogël i 
grave për politikën, kundrejt meshkujve, 
lidhet kryesisht me faktin se politika 
shqiptare është një veprimtari kryesisht 
mashkullore. politika më e lartë, por 
edhe ajo e niveleve të mesme, drejtohen 
nga burrat. Gratë, edhe nëse ndonjëherë 
mbulojnë poste nominalisht të rëndësishme, 
asnjëherë nuk kanë dorë e personalitet 
të lirë në vendimmarrje, çka është edhe 
treguesi kryesor i peshës që ato do të kishin 
në politikë e në shtet. Por nuk janë vetëm 
postet e dukshme pushtetushtruese ato 
që dëftejnë mashkullorinë (jo burrërinë) 

e shtetit tonë. Mashkullore janë edhe 
strukturat e padukshme të qeverimit, lobet, 
klanet, zotëruesit e parasë së madhe… Më 
tej, mashkullor është edhe toni i politikës 
dhe i shtetit. 

Pra, sa të angazhuar e vlerësojnë veten 
të anketuarit e këtij sondazhi? (Tabela 4).

Interesi për votimet dhe mënyrën se 
si votojnë shqiptarët lidhen me faktin se 
ato përfaqësojnë themelin e një sistemi 
demokratik. Por, sa të interesuar janë 
qytetarët për votimet, sipas përkatësisë 
gjinore? (Tabela 5).

Siç shihet, interesi për votimet është 
relativisht i ulët. Gjithashtu, konstatohet 
njëfarë interesimi më i madh për votimet 
ndër meshkujt, kundrejt femrave. Interesi 
për votimet, sikurse interesi për politikën, 
rritet kur kalon në rritje nga një grupmoshë 

Tabela 4: Angazhimi real në parti dhe organizatat qytetare, sipas përkatësisë gjinore

 Shkalla e          Shkalla e angazhimit në parti           Shkalla e angazhimit në OJF
 angazhimit: Femra Meshkuj Kampioni Femra Meshkuj Kampioni
    kombëtar   kombëtar

 Shumë  1.8 9.9 5.6 43.8 45.6 44.6
 Deri-diku 11.5 19.6 15.4 35.1 34.8 34.9
 Pak  22.0 28.6 25.0 10.5 4.4 7.9
 Aspak  64.7 41.9 54.3 10.6 15.2 12.7
 Gjithsej 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

[Burimi: Sondazhi i Institutit të Sociologjisë, Cit. Sokoli, 2008: 23]

Tabela 5: Interesi për votimet, sipas përkatësisë gjinore (në përqindje)

 Votimet interesojnë:   Përgjigjet e marra
  Femrat Meshkujt Kampioni kombëtar

 Shumë  15.6 28.6 21.7
 Deri diku, në një farë mase  38.5 28.4 33.8
 Pak  29.1 26.3 27.8
 Aspak  16.3 16.0 16.1
 Pa përgjigje 0.5 0.7 0.6
 Gjithsej 100.0 100.0 100.0

[Burimi: Sondazhi i Institutit të Sociologjisë, Cit. Sokoli, 2008: 23]
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në tjetrën.  Nga të dhënat e sondazhit dalin 
disa përfundime: 

Së pari, duke marrë si pikënisje parimin 
se demokracia është gjithpërfshirje, del se 
në stadin e sotëm niveli i demokracisë së 
brendshme të partive politike është shumë 
i ulët. Afërsisht vetëm një e pesta e të 
anëtarësuar në partitë politike pohojnë 
se, në jetën e brendshme të partive ku ata 
aderojnë, janë “shumë të angazhuar” apo 
“deri-diku i angazhuar”. 

Së dyti, në kushtet e Shqipërisë, ku 
ende vendimmarrja është një proces më 
shumë partitokratik se demokratik (ende 
vendosin partitë - madje liderët e tyre, 
më shumë se institucionet), rritja e rolit 

të grave në vendimmarrje nënkupton 
rritjen e peshës së tyre specifike në vetë 
partitë politike, në raport me meshkujt. 
Pavarësisht nga shkalla e demokratizimit 
të partive politike, përfshirja më e madhe 
e grave të angazhuara si anëtare të tyre 
duhet inkurajuar. Kjo, siç dëshmojnë edhe 
të intervistuarit e këtij studimi, duhet të 
ndikojë edhe në demokratizimin e vetë 
partive politike. 

Së treti, pesha specifike e femrave 
në përbërjen e partive politike është 4-5 
herë më e vogël kundrejt meshkujve. 
Por, në fakt, pesha specifike e femrave 
në vendimmarrje është ende më e vogël. 
Sepse femrat në përbërjen e partive janë 

Tabela 6: Renditja e shteteve sipas Indeksit të Demokracisë, Viti 2014

[Burimi: Democracy Index 2014 - Economist Intelligence Unit; 
http://www.eiu.com/democracy2014 (parë më 6 maj 2015)]

Klasifikimi Shtetet Rezultati (1-10) Forma e regjimit politik

1 Norvegjia 9.93 Demokraci e plotë
2 Suedia 9.73 “
3 Islanda 9.58 “
4 Zelanda e Re 9.26 “
5 Denimarka 9.11 “
6 Zvicra 9.09 “
7 Kanadaja 9.08 “
8 Finlanda  9.03 “
9 Australia 9.01 “
10 Holanda 8.92 “

88 Shqipëria 5.67 Regjim hibrid
   
158 Irani 1.98 Regjime autoritariste
159 Guinea Bisau 1.93 “
160 Turkmenistan 1.83 “
161 Arabia Saudite 1.82 “
162  Kongo 1.75 “
163 Siria 1.74 “
164  Guinea Ekuatoriale 1.66 “
165 Çadi 1.50 “
166 Rep. E Afrikës Qendrore  1.49 “
167 Korea e Veriut 1.08 “
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jo vetëm më pak në numër, kundrejt 
meshkujve, por ato janë edhe shumë më 
pak të angazhuara (afërsisht 4-5 herë).

Së katërti, nevoja e përfshirjes së 
grave në politikën aktive, del më në pah 
nëse i referohemi cilësisë së demokracisë, 
e matur përmes ‘indeksit të demokracisë’ 
(democracy index). Ne kemi veçuar, nga 
renditja botërore e vitit 2014, dhjetë vendet 
me nivelin më të lartë të demokracisë 
(Norvegjia, Suedia, Islanda, Zelanda 
e Re, Denimarka, Zvicra, Kanadaja, 
Finlanda, Australia dhe Holanda) e, në të 
kundërt, dhjetë vendet me nivelin më të 
ulët të demokracisë (nga Irani, te Koreja 
e Veriut). Midis tyre renditet Shqipëria, 
respektivisht në vendin e 88-të, me 5.67 
pikë nga 10 të mundshmet, e klasifikuar 
në grupin e tretë të shteteve (regjime 
hibride). Bazuar në renditjen e shteteve 
sipas Indeksit të Demokracisë (tabela 6), 
mundë të bëhen disa konstatime: 

1. Nga ana metodologjike, vlerësimi i 
indeksit të demokracisë bëhet mbi bazën e 
disa treguesve, nga pjesëmarrja në votime 
dhe cilësia e procesit zgjedhor, deri te 
angazhimi qytetar/civil. Rrjedhimisht ajo 
ka si parakusht demokracinë pjesëmarrëse, 
pa dalle gjinore. 

2. Shtetet me nivelin më të lartë 
të demokracisë janë edhe shtetet me 
shkallë të lartë zhvillimi, emancipimi e 
përfaqësimi gjinor. Këtu shquhen vendet 
nordiko-skandinave (Norvegjia, Suedia, 
Denimarka, Finlanda), të cilat kanë nivelet 
më të larta të përfaqësimit gjinor në 
strukturat vendimmarrëse. 

Në shumicën e tyre (siç është Norvegjia, 
për shembull), janë vendosur kuota gjinore 
përfaqësimi, derisa përfaqësimi gjinor është 
shndërruar në normë: subjektet politike 
nuk votohen nëse nuk kanë një përqindje 
të balancuar të përfaqësimit gjinor. Pra, në 
një farë mënyre, demokracia dhe përfaqësimi 
gjinor përbëjnë njëfarë gërshetim natyror. 
(Tabela 6).

Kuotat e përfaqësimit, ekuivoket e 
formulimeve ligjore 

Kodi Zgjedhor i Republikës së 
Shqipërisë është miratuar me ligjin Nr. 
10 019, datë 29. 12. 2008. Paragrafet 6-7 
të nenit 67 vendosin detyrimin ligjor për 
kuota të përfaqësimit gjinor. Citojmë:

(6) Për çdo zonë zgjedhore, të paktën 
tridhjetë për qind e listës shumemërore 
dhe një në tre emrat e parë të listës 
shumemërore duhet t’i përkasë secilës gjini. 
Subjekti paraqitës i listës deklaron vendet, 
sipas kuotës gjinore, me qëllim zbatimin e 
përjashtimit, sipas pikës 2 të nenit 164 të 
këtij Kodi. (7) Në rast mospërmbushjeje 
të njërit prej kushteve të parashikuara në 
këtë nen, në lidhje me përbërjen e listës 
shumemërore, KQZ-ja zbaton sanksionet 
e parashikuara në nenin 175 të këtij Kodi.

Dhe, në rast mospërmbushjeje të 
njërit prej kushteve të parashikuara, 
atëherë referenca është ndaj nenit i 
emërtuar “Sanksionet në lidhje me barazinë 
gjinore”, që janë:

(1) Mospërmbushja nga ana e subjektit 
zgjedhor e detyrimeve të parashikuara 
në pikën 6 të nenit 67 të këtij Kodi, në 
lidhje me përbërjen e listës, dënohet nga 
KQZ-ja me gjobë 1 000 000 lekë në rastin 
e zgjedhjeve për Kuvendin dhe 50 000 
lekë në rastin e zgjedhjeve për organet e 
pushtetit vendor...
 
Sipas studiuesve formulimi i këtyre 

neneve karakterizohet nga pasaktësitë 
ose, më saktësisht nga dredhitë logjiko-
juridike, të cilat e lanë të hapur shtegun për 
mospërfaqësim gjinor dhe karakterizohet 
nga nënçmimi i aftësive të grave dhe 
vajzave për t’u angazhuar në organet e 
pushtetit qendror (Dervishi, 2011: 233). 
Për këtë vlerësim jepen edhe argumente. 
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Së pari, mundësia për t’u zgjedhur 
deputete  është  lënë në vartës i  të 
pozicionit në listën shumemërore. Pra nuk 
parashikohet detyrimi ligjor që subjektet 
elektorale të paraqesin një listë të alternuar, 
një femër në çdo treshe kandidatësh.

Së dyti, ky detyrim ishte vetëm për 
tre emrat e parë, por jo për pjesën tjetër të 
listës. Ligji, përmes formulimit që “një në 
tre emrat e parë të listës shumemërore duhet 
t’i përkasë secilës gjini”, i obligon subjektet 
politike vetëm me detyrimin që të realizojnë 
një mandat të vetëm deputetje (femër). 

Së treti, studiuesit kanë përllogaritur 
që edhe formulimi i ligjit që “për çdo zonë 
zgjedhore, të paktën tridhjetë për qind e 
listës shumemërore duhet t’i përkasë secilës 
gjini” nuk sjell ndryshime përmirësuese në 
përfaqësimin gjinor. Kjo sepse listat bëhen 
sipas qarqeve (zonave zgjedhore). Ky është 
detyrim i njëjtë pavarësisht faktitse zonat 
zgjedhore kanë nga katër deputetë (Qarku 
i Kuksit) deri në 32 deputetë (Qarku i 
Tiranës). Pra, edhe në rastin e zbatimit 
“korrekt” të këtij detyrimi ligjor zgjedhjet 
sjellin në parlament 12 deputete femra 
(shih, dervishi, 2011: 234-235). 

Së katërti, kodi zgjedhor është mjaft 
i ekspozuar ndaj zbatimit ‘hileqar’ prej 
subjekteve politike. Ndaj në parlamentet e 
dy legjislaturave të fundit (2009-2013 dhe 
2013 e në vijim) ai dha të njëjtin rezultat 
për nga përfaqësimi gjinor: vetëm 24 femra, 
në 140 deputetë gjithsej, pra 17.1 për qind. 

Së  pes t i ,  Kodi  Zgjedhor  nuk 

parashikon që Komisioni Qendror i 
Zgjedhjeve të kthejë listat e subjekteve 
politike, nëse nuk u përmbahen kushteve 
për përbërjen gjinore. Parashikohen vetëm 
gjoba, që sipas nenit 175 shkon deri në 
një milion lekë (për Kuvendin) dhe sa 
një e njëzeta e kësaj shume (për zgjedhjet 
vendore). Këto vlerësohen si gjoba 
lehtësisht të përballueshme nga subjektet 
politike, madje disi të papërfillshme në 
raport me shpenzimet marramendëse të 
fushatave elektorale. 

Ndaj debati për kuotat gjinore 
vazhdoi.... Më 2 prill 2015, Kuvendi 
i Shqipërisë ka miratuar ndryshimet 
në Kodin Zgjedhor, i cili u zbatua për 
ndarjen e re territoriale me 61 bashki, në 
zgjedhjet vendore të 21 qershorit. Sipas 
këtyre ndryshimeve, 50 për qind e listës së 
këshillave bashkiakë do të jenë femra. 

Kodi Zgjedhor 2015 është një hap i 
madh përpara, në rrugën e përfaqësimit të 
barabartë gjinor. Risia është pikërisht kuota 
gjinore 50 me 50 për qind për çdo gjini. 
Por vetëm për këshillat bashkiakë...! Madje, 
nuk u pranua propozimi i Aleancës së Grave 
Deputete që “20 për qind e kandidateve për 
kryetare bashkie të ishin femra” (Shekulli, 2 
prill 2015).

Gratë, siç rezulton, mbetën sërish në 
periferi të vendimmarrjes politike. Lufta 
për përfaqësim të barabartë gjinor vazhdon. 
Mbetet për të parë sidomos se çdo të 
ndodhë në zgjedhjet parlamentare të 2017 
e në vijim... 
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Gender representation and participatory democracy; the case of Albania in 
comparative perspective

In the local elections of 2015, in Albania was released a balanced gender ratio, but only 
for the Municipal Councils. Anyhow, is this a historical social step? That’s the basic hypothesis 
of this paper. Many other issues are addressing in this paper about participation of women 
in political decision making, such as: is the contemporary Albanian society ready for a more 
complete equality of gender in relation to power; what about the historical background, or 
historical heritage, on this issue and is there any impact of this background on the present 
Albania, especially in gender disparities; are there the conditions (political, economic and 
social) for a full gender equality; if there is apolitical will and political engagement to 

ABSTRACT
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the realization of a historic social transformation in women’s participation in the public 
sphere, particularly in political decision-making; if there is a clear correlation between the 
participation of women in political (democratic) process, and the quality of democracy etc.

The authors refer, comparatively, the experience of different developed countries, 
especially in the correlation “gender representation – the quality of democracy”, and if there 
is any natural combination between the quality of democracy and gender representation. 
The authors are based on official data, as in the quantitative empirical data (n = 1029) as 
well. Empirical research and the theoretical approach, using a wide bibliography, can be 
considered as strengths of the paper.

Keywords: participatory democracy, gender representation, representation quotas, empirical approach
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BASHKËJETESA E ÇIFTEVE NË QARKUN E KUKËSIT, 
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PërmBledhje

Bashkëjetesa, ku një çift jeton sëbashku në një marrëdhënie seksuale pa qenë të martuar (Giddens, 
A., 2006: 234), nuk është më një praktikë sociale e panjohur për shoqërinë shqiptare. Edhe në 
ditët e sotme ajo është një ndër temat më të diskutuara nëpër forume, debate, emisione televizive, 
sondazhe, artikuj gazetash, etj. Qëndrueshmëria apo mungesa e saj, angazhimi apo mungesa e tij, 
janë tipare që përdoren për të krahasuar apo për të vënë përballë martesën dhe bashkëjetesën si dy 
alternativa. Në këtë artikull vëmendja do të përqëndrohet tek të rinjtë e Qarkut të Kukësit, duke 
hulumtuar mendësitë dhe realitetin në lidhje me bashkëjetesën në këtë Qark. Megjithëse dëshirat e të 
rinjve mund të jenë pro bashkëjetesës, në të vërtetë është e vështirë të gjesh dy të rinj që bashkëjetojnë 
brenda kufijve të Qarkut të Kukësit, të paktën të hapur dhe shfaqur ndaj të tjerëve. Duhet të jesh 
i martuar për të patur mundësi të jetosh bashkë me partnerin ose partneren. Shoqëria me element 
patriarkalë, mentaliteti dhe paragjykimet e shoqërisë shihen si pengesa kryesore.
Fjalë kyçe: Bashkëjetesë; Të rinjtë; Qarku i Kukësit; Shoqëri patriarkale; Paragjykime
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Megjithëse bashkëjetesa mund të 
mendohet si një praktikë moderne 
e ditëve të sotme, për shoqërinë 

shqiptare duket se është një fenomen 
i praktikuar shumë më parë. Forma të 

bashkëjetesës janë gjetur dhe gjinden rëndom 
në shoqërinë shqiptare megjithëse normat e 
kulturës tradicionale shqiptare i kanë ndaluar 
rreptësisht ato (Dervishi, Z., 2001: 187-206). 

Kanuni i Lekë Dukagjinit, i cili është 
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praktikuar në Qarkun e Kukësit, dhe që në 
ditët e sotme akoma ndjehet ndikimi i tij, e 
ka të përcaktuar qartë papëlqyeshmërinë ndaj 
bashkëjetesës. Aty shprehet qartë, jo vetëm 
ndalimi, por edhe ndëshkimet (sanksionet) për 
ata burra e gra që vendosin të bashkëjetojnë. 
Përveç çiftit që bashkjeton, kanuni shkon edhe 
më tej duke i privuar edhe fëmijët e lindur nga 
kjo bashkëjetesë nga të drejtat e trashëgimisë 
(Gjeçovi, Sh., 1993: 11; 39). Kështu, në 
Kanunin e Lekë Dukagjinit thuhet: «Grueja e 
pa kunorë fare tagrit nuk ka në shpi të burrit»; 
Kanuja i nep këto ndëshkime burrit që merr 
grue të pa-kunorë: a) shpia i digjet e toka e jet 
djerr; b) xjerret prej vendit e s›mund ta shklasë 
tokën e vet mnje qi ta largojë gruen e mbajtme 
pa-kunorë; c) në pastë fëmi me grue të pa-
kunorë, njehen të paligjë e prandej s›mund të 
bahen kurrë përkatës» (1993:39). 

Opinioni shoqëror ka qenë dhe vazhdon 
të jetë i ashpër ndaj atyre që mund të kenë 
marrë guximin të bashkëjetojnë. Megjithatë, 
edhe në ditët e sotme gjenden raste të një burri 
që jeton me më shumë se një grua për shkak 
se gruaja e parë nuk ka lindur fëmijë ose kur 
nuk ka lindur trashëgimtar mashkull. Këto lloj 
bashkëjetesash duket se janë të justifikuara për 
opinionin shoqëror dhe nuk janë aq shumë të 
kritikuara prej tij. Madje, një burrë që i mban 
të dyja gratë shihet me një lloj vlerësimi. Por, 
kur flitet për bashkëjetesën midis të rinjve, 
si një alternativë ndaj martesës, opinioni 
shoqëror nuk është kaq tolerant. Duket sikur 
opinioni shoqëror nuk pranon si justifikim 
dashurinë që mund të kenë dy të rinj për njëri-
tjetrin dhe dëshirën për të jetuar bashkë. Ose 
më mirë, duket sikur opinioni shoqëror nuk 
pranon dhe nuk kupton se përse dy të rinj 

duhet të zgjedhin të bashkëjetojnë kur kanë 
mundësi të martohen?!

Në këtë artikull vëmendja do të 
përqëndrohet tek të rinjtë e Qarkut të 
Kukësit, duke qëmtuar mendësitë dhe 
realitetin në lidhje me bashkëjetesën në këtë 
Qark. Megjithëse dëshirat e të rinjve mund të 
jenë pro bashkëjetesës, në të vërtetë nuk gjen 
brenda kufijve të Qarkut të Kukësit dy të rinj 
që bashkëjetojnë bashkë, të paktën të hapur 
dhe shfaqur ndaj të tjerëve. 

Për realizimin e këtij studimi janë 
përdorur 150 pyetësorë dhe 15 intervista 
të drejtpërdrejta me të rinj nga Qarku i 
Kukësit, 18 deri 30 vjeç. (Tabela 1).  Nga të 
dhënat, 30 nga të anketuarit janë emigrantë, 
50 janë studentë që po ndjekin studimet në 
universitetin e Durrësit dhe Tiranës, 70 të 
tjerë jetojnë në Qarkun e Kukësit. 

Rezultate dhe diskutime

Martesë apo bashkëjetesë? Cilën 
parapëlqejnë të rinjtë në Qarkun e Kukësit? 
Duket sikur martesa është e preferuara e 
të rinjve të anketuar nga Qarku i Kukësit. 
Të pyetur nëse parapëlqejnë martesën apo 
bashkëjetesën të anketuarit shprehen pro 
martesës (Grafiku 1). Arsyet kryesore përse të 
rinjtë preferojnë martesën ndaj bashkëjetesës 
janë si mëposhtë:
  Siguria më e madhe që ofron martesa;
  Qëndrueshmëria dhe përkushtimi i 

partnerëve në martesë;
  Tradita, zakonet, e mbështesin dhe 

ushqejnë martesën;
  Martesa është e vetmja formë e pranuar 

dhe e lejuar e jetesës së bashku e të rinjve;

Tabela 1.

Mosha Femra Meshkuj Total

18 – 24 vjeç 40 40 80
25 – 30 vjeç 35 35 70
Total 75 75 150
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Të rinjtë në këtë zonë janë rritur dhe 
brumosur me idenë e martesës, si mënyra 
e vetme për të krijuar familje të re dhe për 
të jetuar me partnerin/partneren. Nga ana 
tjetër, bashkëjetesa shihet më shumë si diçka 
jo serioze dhe praktikë e njerëzve të famshëm, 
figurave publike. Një e intervistuar shprehet: 
«Jam rritur me këtë ide, rritesh, shkollohesh, 
martohesh e krijon familjen tënde. Të gjithë 
kështu e shohim pak a shumë rrjedhën 
kryesore të jetës së tyre». Një e intervistuar, 23 
vjeç, e martuar shprehet: “Ndarja si në martesë 
dhe në bashkëjetesë njësoj të dhëmb, të paktën në 
martesë nuk del pa asgjë”.

Megjithatë, duhet përmendur se nuk 
është e papërfillshme edhe pesha e të rinjve 
që parapëlqejnë bashkëjetesën, 21% e tyre. 

A munden dy të rinj të bashkëjetojnë në 
Qarkun e Kukësit?

Nga të dhënat e nxjerra nga studimi 
rezulton se të bashkëjetosh në Qarkun e 
Kukësit është shumë e vështirë, sidomos për 
të rinjtë që jetojnë në fshatra. Ndryshe nga 
qytetet, në fshatra jetesa është më e vështirë 
për shkak të problemeve shqetësuese social-
ekonomike si: varfëria, papunësia, mungesa 

e shërbimeve të ndryshme shëndetësore, 
infrastruktura e pazhvilluar, largësia e 
madhe nga qytetet, etj. Të gjitha këto e 
vështirësojnë shumë jetesën e banorëve 
dhe sidomos të rinjve, të cilët janë në fazat 
e para të vendosjes së themeleve të jetës së 
tyre. Nga të dhënat rezulton se, sidomos 
vajzat që jetojnë në fshat, bashkëjetesën, 
ndarjen apo pasjen e një të dashuri ato e 
kanë parë vetëm në televizion. Nga ana 
tjetër, meshkujt shprehen se e kanë më të 
njohur dhe praktikuar bashkëjetesën. Të 
dhënat tregojnë se, shumë nga të anketuarit 
emigrantë kanë bashkëjetuar me vajza të 
huaja në shtetet ku jetojnë. Bashkëjetesa 
nuk është e panjohur për ta por, ata 
shprehen se nuk munden ta bëjnë një gjë 
të tillë në vendin e tyre me vajzat shqiptare.

As të  fe juar i t  nuk le johen të 
bashkëjetojnë para martese, aq më pak 
dy individë që nuk kanë bërë asgjë zyrtare 
në lidhjen e tyre. Dy nga të intervistuarit 
në studim ishin një çift studentesh të 
fejuarish që jetonjnë bashkë prej një viti 
në qytetin e Tiranës. Gjatë intervistës, ata 
u shprehen se ka plot njerëz që flasin për 
bashkëjetesën e tyre edhe pse janë të fejuar. 
Ata u shprehen se nuk e kanë problem 
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këtë gjë përderisa familjet e tyre nuk kanë 
ndonjë kundërshtim. Të pyetur nëse do të 
vazhdonin bashkëjetesën në vendlindje pas 
përfundimit të studimeve, ata u shprehën 
se nuk do të ishte e përshtatshme, as 
familjet e tyre nuk do t’i lejonin. Sipas 
tyre ata janë lejuar të bashkëjetojnë në 
Tiranë vetëm për arsye praktike, që të 
mos shpenzojnë shumë dhe të ndihmojnë 
njëri-tjetrin, edhe sepse “…kemi ndarë datën 
e dasmës..» thonë të intervistuarit.

Ndër arsyet që e bëjnë kaq të vështirë 
bashkëjetesën në Qarkun e Kukësit 
rezultojnë si më poshtë:

Shoqëria me elementë 
patriarkalë

Përgjthësisht, familja kuksiane akoma 
ruan me fanatizëm ndarjen e theksuar të 
roleve në familje, me figurën autoritare të 
babait dhe të anëtarëve të tjerë që i binden 
urdhërave të tij. Tradita tregon që vajzat 
dhe gratë janë të varura nga vendimet 
që merren nga meshkujt në familjen 
tradicionale kuksiane. Vajzat duhet t’u 
binden urdhërave të babait, madje edhe 
vëllait më të madh në moshë, ndërsa 

gruaja bashkëshortit të saj.
Përgithësisht, djemtë martohen dhe 

qëndrojnë të jetojnë në të njëjtën shtëpi 
me prindërit ose afër tyre, ndërsa vajzat 
largohen nga shtëpia e të atit për tek 
shtëpia e burrit. Martesa është e vetmja 
mundësi që ju jep mundësinë dy të rinjve 
të jetojnë bashkë nën të njëjtën çati. 

Të anketuarit u pyetën se sa të vërteta 
janë për Qarkun e Kukësit thëniet e 
mëposhtme: “Vajza del nga shtëpia e të atit 
vetëm kur të bëhet nuse” (grafiku 2) dhe “Dy 
të rinj mund të jetojnë bashkë vetëm nëse janë 
të martuar” (grafiku 3). 

Siç e tregojnë edhe nga grafikët, 
thëniet e mësipërme shihen si shumë e 
vërtetë për një pjesë të konsiderueshme 
të të anketuarve (54 dhe 63% e tyre 
mendojnë kështu). 

“Nga e thëna në të bërë ka në mes një 
mal të tërë. Në lidhje me bashkëjetesën, të 
thënët e të bërët kanë në mes një kontinent jo 
një mal. As që bëhet fjalë për të bashkëjetuar 
me një mashkull, vetëm pas martese mund 
të rrish në të njëjtën shtëpi me një burrë” 
shprehet një e intervistuar, 30 vjeçe, 
mbaruar studimet e larta dhe e punësuar.
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Opinioni dhe paragjykimet negative të 
të tjerëve, sidomos mbi vajzat; 

Njerëzit në Qarkun e Kukësit e njohin 
njëri – tjetrin dhe gjithçka që ndodh merret 
vesh me një shpejtësi të madhe. Opinionet 
dhe paragjykimet e shoqërisë përreth 
mund të ta bëjnë jetesën të pamundur, 
kështu që njerëzit janë të kujdesshëm në 
imazhin që përcjellin te të tjerët. Opinionet 
dhe paragjykimet mbi të rinjtë që mund 
të kenë qenë të lidhur me dikë dhe janë 
ndarë janë të rënda, për dikë që lidhet dhe 
bashkëjeton akoma më shumë. Dikush që 
ka bashkëjetuar dhe është ndarë e ka të 
vështirë, në mos të pamundur, të këtë një 
lidhje tjetër serioze, sidomos vajzat. Kjo 
sepse bashkëjetesa, ndryshe nga martesa, 
konsiderohet si një veprim i pamoralshëm 
dhe i papranueshëm për shoqërinë, si 
rezultat edhe opinionet dhe paragjykimet 
mbi të janë më të rënda.

Kështu, të anketuarit u pyetën: A do të 
lidheshit/martoheshit me dikë që ka bashkëjetuar 
me dikë tjetër përpara tyre?

Sipas të dhënave që rezultojnë nga 
anketimi (grafiku 4), është e lartë përqindja 
e të anketuarve të cilët shprehen se nuk do 

të lidheshin/martoheshin me dikë që ka 
bashkëjetuar me dikë tjetër përpara tyre, 
64% e tyre. 

“Më lehtë do pranoja të lidhesha me dikë 
që është ndarë nga burri sesa më dikë që ka 
bashkëjetuar me një mashkull tjetër dhe është 
ndarë…” – shprehet një i intervistuar, 29 vjeçar.

“Shihesh me më shumë respekt nëse 
martohesh e ndahesh sesa nëse ke bashkëjetuar 
dhe je ndarë. Një vajzë që ka bashkëjetuar shihet 
si e pamoralshme, dhe e padenjë për t’u lidh me 
dikë..” – shprehet një e intervistuar 25 vjeçare. 

Një tjetër i intervistuar, student në Tirane 
shprehet: “Unë nuk do ta kisha problem nëse do 
ta doja personin dhe nese askush tjetër nuk duhet 
ta dijë që ajo ka bashëjetuar me dikë tjetër para 
meje. Ndryshe edhe prindërit e mi nuk do ta 
lejonin një martesë me një vajzë të tillë”.

Nga të dhënat rezulton që përqindja e 
të intervistuarve meshkuj që shprehen se nuk 
do të lidheshin/martoheshin me dikë që ka 
bashkëjetuar me dikë tjetër para tyre është e 
lartë krahasuar me atë të femrave. Nga 64% 
e të anketuarve që u përgjigjën jo, 44% e tyre 
ishin meshkuj. Siç shprehet një e intervistuar: 
“Për djemtë asgjë nuk është problem në një 
shoqëri burrash si kjo e jona. Për djalin që ka 
bashkëjetuar do të thonë - i lumtë, ndërsa për 
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vajzën - le të mbytet në liqen tani se askush nuk 
e merr, veç ndonjë burrë i ve ose plak por, edhe ata 
kane preferenca se ka vajza plot”.

Problemet social – ekonomike në 
Qarkun e Kukësit;

Qarku i Kukësit shtrihet në Veri-Lindje 
të Shqipërisë dhe përfshin tre rrethe: Kukes, 
Has dhe Tropoje, me 114,000 banorë që 
jetojnë në këtë zonë1. Ky rajon vuan nga një 
sërë problemesh që e kanë shoqëruar atë gjatë 
viteve, të tilla si varfëria, papunësia, mungesa 
e investimeve, cilësia e sistemit arsimor dhe 
cilësia e sistemit shëndëtsor të ofruar në këto 
zona, cilësia e sistemit të furnizimit me ujë të 
pijshëm dhe me energji elektrike, etj.2

Këto probleme e bëjnë bashkëjetesën 
të duket si një luks që të rinjtë nuk mund 
të ja lejojnë vetes. 

Duke u bazuar në të dhënat e studimit, 
të rinjtë shprehen se kanë shumë probleme 
mbijetese për të zgjidhur, bashkëjetesa është 
diçka e largët. Siç shprehet një i intervistuar: 

“Për të menduar për bashkëjetesë do të thotë se 
i ke të plotësuara disa kushte si të kesh shtëpi, 
punë, të ardhura. Ne nuk kemi as kushtet 
minimale të jetesës, bashkëjetesa është luks”.

Çfarë do të bënit ju nëse motra/vëllai juaj 
ju thotë se do të bashkëjetojë me dikë?

Të dhënat në lidhje me këtë pyetje 
tregojnë se ka dallime të theksuara midis 
përgjigjeve të të anketuarve meshkuj dhe atyre 
femra (Grafiku 5). Të anketuarit meshkuj 
shprehen se nuk do ta pranonin diçka të tillë. 
Motra e tyre do të jetonte me një mashkull 
vetëm nëse është e martuar me të. 

Siç shprehet një i intervistuar: “Veç po të 
vdisja unë mund të ndodhë diçka e tillë»; «Do 
mendoja se ka ikur nga trutë e kokës e i duhen 
ilaqe» shprehet një tjetër i intervistuar.

Ndërsa të anketuarat femra nuk janë kaq 
kategorike në përgjigjet e tyre. Përgjithësisht, 
ato shprehen se nuk do të kishin ndonjë gjë 
kundër bashkëjetesës së vëllait të tyre. Një nga 
të intervistuarat femra shprehet: “Nuk kam 

1 Të dhëna të marra nga Këshilli i Qarkut të Kukësit.
2 Për më shumë informacion referoju “Strategjia për zhvillimin e Qarkut të Kukësit, Januar, 2004”, dhe 

“Strategjia e Zhvillimit Rajonal, 2012 – 2016”.
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gjë kundra kësaj po pyes veten ku do ta gjente 
vëllai im një vajzë nga Kukësi që do të pranonte 
të bashkëjetonte me të?!».

Djemtë edhe mund të bashkëjetojnë, 
ndërsa vajzat jo

Bashkëjetesa është e pothuajse e 
pamundur në Qarkun e Kukësit, edhe nëse 
shihet si ide e pranueshme për të rinjtë, 
mundësitë për të ndodhur praktikisht janë të 
pakta. Nga të dhënat e nxjerra nga studimi 
vihen re dallimet gjinore në lidhje me 
bashkëjetesën. 

Nëse me djalin familja (përfshirë dhe vetë 
femrat, nëna, gra apo motra të tyre) mund 
të jetë më tolerante, askush nuk do ta lejonte 
vajzën e tyre të bashkëjetonte. Vajza shkon e 
rri me burrin vetëm pasi të martohet. Madje, 
as të fejuarit nuk lejohen të bashkëjetojnë 
para martese dhe takimet e tyre gjatë fejesës 
janë përgjithësisht të kufizuara. Paragjykimet 
dhe opinionet negative nuk rëdojnë vetëm 
mbi të rinjtë që mund të marrin guximin 
të bashkëjetojnë por, edhe mbi familjet e 
tyre. Përçmimi për një familje që ka një 
vajzë që bashkëjeton janë të rënda, sidomos 
për pjesëtarët meshkuj të saj. Madje edhe 

vajzat e tjera të kësaj familje do të shiheshin 
me dyshim për moralin e tyre dhe do të 
përfoleshin. E njëjta gjë nuk ndodh me një 
familje, djali i së cilës bashkëjeton. 

Të pyetur se sa dakort janë me shprehjen: 
“Vajzat nuk do të lejoheshin të bashkëjetojnë, 
ndërsa djemtë po”, 79% e të anketuarve u 
shprehën se janë dakort me të. 

Një e intervistuar shprehet se: 
“Bashkëjetesa në Qarkun e Kukësit mund 
të ndodhë vetëm nëse vajza është e huaj, nga 
ndonjë krahinë tjetër e Shqipërisë, ose nëse nuk 
ka familje. Prapë se prapë kudo do ta tregojnë 
me gisht. Një vajzë vendalije e ka të pamundur 
të bashkëjetojë, edhe nëse ajo nuk e ka problem, 
nëse nuk do ti nxijë faqen familjes duhet të 
ndjekë rregullat”.

 “As që bëhet fjalë! Edhe sikur të ikja nga 
shtëpia e të shkoja diku larg, jam e sigurtë 
që të shtëpisë do na gjenin…pastaj ose do 
martoheshim ose do na vrisnin të dyve….. “ 
shprehet një e intervistuar tjetër.

Në mbyllje

Bashkëjetesa është akoma një fenomen 
social i largët për të rinjtë e Qarkut të 
Kukësit. Ndër pengesat kryesore që ata 
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Cohabitation, where a two people live together in as sexual relationship of some permanence, 
without being married to each other (Giddens, A., 2006: 234), is no longer a social practice 
unknown to the Albanian society. Even today it is one of the most discussed topics in the 
forums, debates, television programs, polls, newspaper articles, etc. Sustainability or the lack 
of it, commitment or the lack of it, are the main features that are used to compare marriage 
toward cohabitation as relationship alternatives. In this article, attention will focus on youth of 
Kukes Region, exploring the mentality and reality about cohabitation in this region. Although 
the wishes of young people can be pro-cohabitation relationships, it is really difficult, not to 
say imposible, to find two young people cohabiting together within the region. You need to be 
married to live together. Society with patriarchal elements, the mentality and the prejudices of 
society are seen as the main obstacle.

Keywords: Cahabitation; Youth; Kukes Region; Patriarchal society; Prejudices
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paragjykimet dhe opinioni i të tjerëve, etj. 
Megjithëse, një pjesë e konsiderueshme 
e të anketuarve janë shprehur se do të 
preferonin bashkëjetesën, martesa duket 
se është e vetmja mundësi e lejuar dhe e 
pranuar nga shoqëria në Qarkun e Kukësit. 
Paragjykimet dhe ndalesat janë më të forta 
mbi vajzat sesa mbi djemtë. Një vajzë del 

nga shtëpia e të atit vetëm pasi të martohet. 
Një vajzë që ka bashkëjetuar me dikë dhe 
është ndarë e ka të vështirë të konsiderohet 
si partnere për martesë, ndryshe nga një 
djalë në të njëjtën situatë. Nëse një vajzë 
nuk lejohet të bashkëjetojë, as me të fejuarin 
e saj, për djemtë mëndimet nuk janë kaq 
të prera. Rezultatet tregojnë se, përveçse 
shoqërisë, edhe vetë të anketuarat femra 
janë më tolerante ndaj meshkujve që kanë 
bashkëjetuar me dikë para tyre.
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Punimi do të nisë me studiuesin Jan Urban Jarnik, duke pasuar me Sofia Kiril A Ŝapkarev, 
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Margaret Hasluck. Do të ndihet dëshira e mirë e të gjithë studiesve për të nxjerrë në pah virtytet 
e shqiptarit, të pasqyruara këto, drejtpërdrejtë në letërsinë gojore. Është për t’u nënvizuar fakti, 
se të gjitha materialet, me vlerë edhe antropologjike kulturore, janë mbledhur në terren, që do 
të thotë që koeficenti i besueshmërisë mbetet i lartë.
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Prrallat janë nji trashëgim i çmueshëm, qi na kanë lânë të parët t’onë gojë mbas 
goje. Për mbas kangve, janë pjesa mâ me randsí e folklores së nji populli, pse posë se 

mund të xèhet prej sosh gjùha, mund të njihen neper to ndiesit e ligshtít mâ të hershme, 
doket, besimi, andet e dishiret, përshtypjet e shtŷmet, dreja e shqetësimi i nierit qýsh prej 

kohve fort të vjetra e deri nder né; prrallat lidhin fiset e shperdame e avisin shekujt 
(Kurti, 1942).
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Përralla është konsideruar si një ndër 
krijimet më të vjetra të prozës gojore 
dhe përgjithësisht të letërsisë gojore. 

Ajo ka ekzistuar si nevojë fillestare e njeriut për 
të shprehur ëndrrat dëshirat, të bukurën dhe 
të mirën. E, të gjithë këtë, njeriu, e ka arritur 
përmes vendosjes së dëshirave dhe aspiratave 
të tij në një udhëtim të mahnitshëm në një 
botë të mahnitshme, i cili, përgjithësisht, zë 
fill në një vend të papërcaktuar, të largët, në 
një kasolle të vjetër ku jeton një plakë ose 
një plak ose të dy bashkë, që kanë një djalë 
apo një vajzë të vetme; për të kaluar më pas 
në kështjella mbretërish, oborre mbretërore, 
udhëtime të frikshme e të pamundura për 
botën reale. Kalimi nga njëra gjendje në 
tjetrën është pjesë e ligjshme e përrallës, 
karakteristikë e pashmangshme e saj, e cila i 
jep asaj vulën dhe ekzistencën. 

Le të thellohemi më tej

Në vitin 1881, në Leipzig, Jan Urban 
Jarnik në veprën Zur albanischen sprachekunde, 
boton materiale të letërsisë gojore në mesin 
e të cilave edhe dy përralla1, ndërsa në vitin 
1883, po i njëjti autor, në veprën Prispevsky 
ku poznani nareci albanskyh, në Pragë, 
botoi tridhjetë e pesë përralla e anekdota të 
mbledhura kryesisht në zonën e Shkodrës.

Ndër shumë përralla, të cilat dallohen 
për besnikëri të mbledhjes dhe të sistemimit 
dhe të ruajtjes së drejtë dhe të saktë të raportit 
oralitet – letraritet, të bën përshtypje përralla 
e titulluar Nafaka t’marrit. Kjo përrallë, 
është për t’u shënuar jo vetëm për formën, 
përmbajtjen, mënyrën sesi vjen te receptuesi, 
por edhe për formulën përmbyllëse me të 
cilën jepet edhe kuptimi total i saj “Lefshin 
dhet e dekshin pesdhet”. Shumë origjinale 
në llojin e saj dhe shumë e goditur. Stili 
lakonik i përrallës, shfaqet natyrshëm dhe 
bindshëm në këtë formulëzim. Morali i 
përrallës, përmblidhet fuqishëm në këtë 

frazë, duke përligjur edhe njëherë më 
shumë karakteristikën didaktike të përrallave 
shqiptare dhe se në çdo përrallë, populli 
shqiptar, jep një mësim, sjell një element 
jetësor të ngjeshur në kolorit krahinor, social 
e problematik. 

Nëse deri në këtë periudhë, siç shihet, 
përrallat ishin mbledhur kryesisht nga Jugu i 
Shqipërisë, (Hahn-i në Toskëri, Mitko-ja në 
Korçë, Dozon-i në Janinë, Rienhold-i ndër 
arbëreshët [arvanitasit] e Greqisë) me Jarnik-
un, vëmë re se gjeografia e tyre zgjerohet 
edhe në Veri.

Ndër përrallat e botuara nga Instituti i 
Folklorit në vëllimin Folklor Shqiptar I Proza 
Popullore, të mbledhura nga Jarnik-u janë 
përzgjedhur: Qosja dhe djali i madh i pashës, 
Djali budalla dhe unaza magjike, Mjeku e 
mortja, I drejti e i Shtremti, Mbreti dhe plaka, 
I biri fali t’ anë, Lum kush ka durim, Grueja 
budallicë etj. 

Në këtë vëllim janë botuar pesëmbëdhjetë 
të tilla. Ato renditen nga numri dyzet e dy 
deri në numrin pesëdhjetë e gjashtë. Jemi 
ambientuar me idenë se përralla nuk ka një 
vendndodhje të caktuar, apo një hapësirë 
të matshme e të kapshme, por duke lexuar 
përrallat e mbledhura e të botuara nga 
Jarnik-u, vihet re se elemente të tillë jana të 
pranishme dhe depërtojnë tek lexuesi jo si 
diçka e re, por si diçka e pranueshme dhe 
logjike e asaj që po ndodh, sepse thuhet që 
përralla sjell jetën, mënyrën sesi është jetuar 
dhe konceptin rreth saj. Çdo element i tyre 
përputhet qartësisht dhe saktësisht mes 
njëri– tjetrit, duke i lënë rrjedhë të qetë dhe 
të pranueshme veprimit, por pa e humbur 
magjinë dhe tiparin fantastik të tyre.

Edhe ithtarët e funksionalizmit, të 
cilët pohojnë, se çdo element i krijimit 
gojor puthitet me të tjerët, në vendin e tij 
të duhur, dhe luan funksionin e tij në një 
ansambël, me të njëjtën domethënie siç 
e luajnë funksionin e tyre ingranazhet e 

1 Përrallat titullohen: Përralla e Qoses dhe e vëllait të madh të Pashës, Përralla e djalit budalla dhe e mëhyrit magjik.
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një makinerie të gjerë. Koncepti i lidhjes 
dhe ndërvarësisë është themeltar, dhe 
funksionalistët këmbëngulin me forcë mbi 
rëndësinë e lidhjeve që ekzistojnë ndërmjet 
fakteve shoqërore dhe tërësisë në të cilat ato 
ndërkallen, ndërmjet fakteve shoqërore me 
njëri – tjetrin; ndërmjet fakteve dhe mjedisit 
të jashtëm, kriteret e mirëdiferencuara të një 
kulture të dhënë, burojnë e gjallojnë në këtë 
ndërlidhje organike të të gjitha pjesëve, dhe 
në marrëdhëniet që kultura ka me mjedisin 
e brendshëm të njeriut (që shpreh nevojat) 
dhe mjedisin e jashtëm (që përcakton nivelin 
e përgjigjeve të dala nga një grup i caktuar) 
(Jaklllari, 2003). 

Le të ilustrojmë: Ka ken nji grue e vej, 
kishte pas dy djelm e djalin e madh e kishte n’ 
Bagdad pash (Folklor I) 

Me Jarnik-un, dhe punën e tij kërkimore 
dhe sistematike, interesi drejt përrallës shqipe 
dhe ndërtimit të saj, kalon në një stad tjetër; 
nuk flitet më për fillesa të kodifikimit të 
zhanrit si të tillë. Puna kërkimore hyn në 
rrugë të mbarë. 

Kështu një vit më vonë, në 1882-shin, 
albanologu A. J. Kuluriotis, në veprën 
Albavetar arbëror, të botuar në Athinë, sjell 
edhe disa përralla shqipe, të cilat i përkthen 
në gjuhën greke, nën titullin Përralla. Ky 
vëllim, kam përshtypjen, se përveç vlerave 
të tjera studimore e filologjike, ka shërbyer 
edhe si vatër rigjeneruese e mbështetëse për 
arbëreshët e Greqisë. 

Në vitin 1892, Sofia Kiril A Šapkarev, në 
Sbornik ot blgarski narodni umotvorenija, cast 
2, otel 1, prikazki usw Bd. 8-9, boton gjashtë 
përralla shqipe të mbledhura kryesisht në 
fshatit Krushevë.

Holger Pedersen, filologu danez, i cili 
mbahet edhe një ndër albanologët më të 
shquar në lëmin e studimeve gjuhësore të 
shqipes, në vitin 1895, në Leipzig, boton 
veprën Albanesische Texte mit glosar, ku 

përmbledh material të vlefshëm folklorik. 
Koleksioni i tij përbëhet prej tridhjetë 

e pesë përrallash. Në vëllimin e botuar 
nga Instituti i Folklorit, Folklor I, Përralla 
Shqiptare, janë përzgjedhur tetë përralla të 
Pedersen-it, të cilat janë pozicionuar nga 
numri pesëdhjetë e shtatë deri në numrin 
gjashtëdhjetë e pesë.

Pedersen-i, i kishte dëgjuar përrallat 
nga një fshatar i katundit Mursi i Konispolit, 
ndërsa gjuha e tyre i përket të folurës së 
Çamërisë. Këto përralla, nga të gjithë ata 
të botuara deri në atë kohë, janë cilësuar 
artistikisht si më të bukurat.2

Animizmi, anë e ndjeshme e përrallës 
shqipe, mbizotëron në një nga përrallat më 
të bukura të të gjithë vëllimit Folklor I... 
Gluhët e kafshëve dhe të shpezëvet dhe të zogjet, 
(Ins.Folk.1961) madje do të thosha një ndër 
përrallat më të bukura të botuar shqip.

Përrallat e mbledhura nga Pedersen-i, 
imponojnë kënaqësi estetike – artistike. 
Semantika e tyre lë hapësirë të mjaftueshme 
për analiza të rrafsheve të rrëfimit, analiza 
poetike, psikologjike dhe dialektologjike. 
Subjektet që trajtohen, janë subjekte të 
zakonshme të prozës sonë popullore gojore, 
por zotësia e personit që i ka treguar edhe 
saktësia shkencore e mbledhjes, i bëjnë 
përrallat të zënë një vend të veçantë midis 
materialeve folklorike që ne kemi marrë për 
shqyrtim.

Në materialet e tij, Holger Pedersen, ka 
përdorur një ortografi që është në përgjithësi 
ortografia e fjalorit etimologjik të Gustav 
Mayer-it (Ins.Folk. 1961)

Në vitet 1896-1897, studiuesi gjerman 
Gustav Mayer në Albanesische studien, vëllimi 
V dhe VI, boton shumë lëndë folklorike nga 
arbëreshët e Greqisë dhe nga folklori brenda 
trevave shqiptare. 

Ndër to, boton edhe tri përralla [Vajza 
smirëzezë e mbretit, (nga Poro), Kusari dhe 

2 Disa nga përrallat e mbledhura nga ai, të cilat gjenden në veprën e sipërpërmendur: Bilbil Gjizari, Kartë për 
n’airet, Arap Uzengjia, Maro Përhitura, Gluhët e kafshëve dhe të zogjet, Kizmetin e gjën përpara etj. 
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çupa (nga Poro), Çupa në dollap (nga Hidra)], 
të cilat i kishte vjelë nga trashëgimia e Teodor 
C. Reinhold dhe disa të tilla nga përmbledhja 
Mjaltë nga Bëleta (Dorëshkrimi i Pragës), i 
Thimi Mitko-s. Të tria këto përralla gjenden 
tek Folklor I Proza Popullore, të renditura 
sipas numrave gjashtëdhjetë e gjashtë, 
gjashtëdhjetë e shtatë, gjashtëdhjetë e tetë.

Në përrallat e sipërpërmendura 
kuptohet edhe nga vetë titulli që subjekti 
përqendrohet në personazhe e motive që 
mund t’i takonim kudo e në çdo kohë në 
periudhën kur janë mbledhur (e sigurisht 
janë treguar). Një vajzë smirëzezë, një 
kusar, një djalë që bie në dashuri me një 
vajzë ashtu menjëherë me shikim të parë, pa 
pritur e pakuptuar... Ndërsa në vitin 1884, 
në revistën Archiv für Littereturgeschichte, 
Mayer-i do sa zgjeronte punën e tij duke 
botuar edhe nëntë përralla të tjera shqipe. 

Në vitin 1922, studiuesi Maximilian 
Lambertz, në veprat Albanische Mächen und 
andere Texte sur alnanischen Volkskunde dhe 
Zwischen Drini und Vojussa, Märchen aus 
Albanien, Vjenë, botoi një studim për disa 
lloje të prozës gojore shqipe ku gjenden edhe 
njëzet përralla. Studiuesi, në parathënien 
e gjatë, nuk thekson vetëm trevat nga ku 
i kishte mbledhur, por gjithashtu bën një 
përmbledhje të rëndësishme (për herë të parë 
në këtë lloj) të figurave mitike që ka ndeshur 
në përrallat shqiptare. Një studim të tillë, ai 
e shtrin edhe përtej materialit të mbledhur 
nga ai vetë. Përmend disa nga qeniet mitike 
që ndeshen më rëndom në përrallat shqipe 
si: E Bukura e Dheut, Zanat, Orët e maleve, 
Katallanin e Djallin, Kuçedra, Dy pëllëmbë 
trupin e shtatë pëllëmbë mjekrën etj... 

Kjo renditje e figurave të përrallave 
shqipe thekson karakterin autokton të saj, 
sepse nuk mund të mohojmë se çdo popull 
ka karakteristikat e tij në figura e personazhe, 
por Zanat, Orët e maleve, e Bukura e Dheut 
lidhet fort me mitologjinë shqiptare, trajtuar 
kjo temë edhe në Eposin e Kreshnikëve. Ai 
i studion banorët e përrallës, i krahason mes 
tyre, i ul në nivelin e terrenit ku i ka mbledhur, 

i kërkon etimologjinë, i ruan në funksionin e 
tyre nëpër përralla. 

Ja sesi do të shprehet për disa nga këto 
figura: Ai thekson se kuçedra shqiptare është, 
sipas thelbit të saj qenësor, kuçedër e motit, 
një demon shtrëngatë. Të gjitha funksionet 
e tjera që ajo kryen në përrallë janë të dorës 
së dytë. Kuçedra, nga ana tjetër, shfaqet 
në përrallën shqipe në disa funksione që s’ 
kanë të bëjnë me vetinë e saj prej demoni 
shtrëngatash. Ajo është thjesht krijesë e ligë 
e përrallës dhe luan rolin e ujkut sikurse te 
përralla e kësulëkuqes, atë të përbindëshit 
me nëntë koka në përrallën e Andromedës e 
të Perseut, atë të kafshës që ka shpirtin e një 
demoni të ligë, atë të vjehrrës së keqe, apo të 
shtrigës në përrallën e arratisë magjike, atë të 
së Resë Dinake të mashtruar në përrallën e 
Tsanit (Lambertz, 1980).

Për figurën e katallanit (ciklopit, vrasësit) 
Lambertz-i do të shprehet se fjala katallan 
vjen nga Kompania famëkeqe e ushtarëve 
katalonjës, që u ftuan në Perandorinë 
Bizantine më 1302, nga perandori Andronicus 
II Palaeologus, për të luftuar kundër turqve. 
Nën komandën e Roger de Flor-it, katalonjasit 
luftuan fitimtarë kundër Azisë së Vogël, më 
1305 – 1307, mirëpo më pas i hynë rrugës 
së piraterisë. Që prej asaj kohe katalonjasit, 
zunë vend në sferat e mitologjisë ballkanike 
si përbindësh antropofagë. 

Jo vetëm për qeniet e lëvizshme, nëse 
do të shpreheshim kështu, por edhe për 
konceptet – simbole, studiuesi, do të japë 
mendimin e tij shkencor- filozofik. 

Kështu për gurin mbi të cilin bëhej 
beja, ai thotë se ndoshta, në fillim, ka qenë 
një gur varri, nën të cilin do të varrosej 
njeriu që bënte benë. Analiza e tij krijon 
lidhjen mjedis social – gjendje psikologjike, 
mjedis social - mendësi dhe mjedis social 
– zakon, kanun. Të gjithë këto tipare, në 
dukje, disi të largët nga funksioni kryesor i 
përrallës, i sjell Lambertz-i nëpërmjet punës 
së tij kërkimore – hulumtuese – krahasimore. 
Pikërisht ky trinom, në lëmin e studimeve të 
folklorit shqiptar e veçanërisht të përrallës, i 
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rezervon dijetarit Maximilian Lambertz dhe 
veprimtarisë së tij shkencore, kryet e vendit. 

Ai është një ndër ata më të paktët, të 
cilët gjurmimin e problemeve shkencore 
e sheh me një sy objektiv duke vlerësuar 
rrethanat objektive e duke krahasuar të 
dhënat e etnografisë me të dhënat gjuhësore 
dhe letrare. Pavarësisht nga besimet e 
ndryshme që ekzistonin në popull, në atë 
kohë që ai mblodhi materialin, shumë nga 
të dhënat, ai, i ilustron me konkretizime nga 
terreni. Elemente të vendit dhe elemente 
të huaja, figurat e emrat thjesht shqiptare, 
e pranë këtyre disa që kanë depërtuar prej 
popujve fqinjë, e të tjera, që me anë të 
Bizantëve e Osmanëve, janë të ardhura prej 
Orienti, të gjitha këto na paraqiten përpara 
tufa-tufa shumë ngjyrash.

Punën e tij kryesore rreth folklorit në 
prozë Lambertz-i e përqendron në Përralla 
shqiptare e të tjera tekste te folklorit shqiptar3, e 
cila botohet në vitin 1922, nga Akademia e 
Shkencave në Vjenë.

Kjo vepër, e cila është shikuar me të 
drejtë si kryevepra e tij, është e një rëndësie 
të veçantë për njohjen e përrallës popullore 
shqiptare. Studiuesi Eqrem Çabej (1988), në 
lidhje me këtë vepër, do të shprehet: 

Si shtrohet bibliografia e plotë e botimeve 
rreth përrallave tona gjer m’ atë kohë, 
përshkruhen e shpjegohen figurat që dalin në 
këto përralla, paraqiten temat që janë trajtuar 
në to, bashkë me motivet e veçanta. Jepen 
një pasqyrë e formës së përrallës e mënyrës 
si nis e si mbaron; vëzhgohen edhe veçoritë 
gjuhësore. Vijojnë pastaj tekstet origjinale, 
mbledhur prej autorit nëpër krahinat e 
ndryshme të vendit tonë. Mënyra krahasimtare 
që shikon lëndën në këtë ky libër, mund të 
thuhet se i kapërcen caqet e shqipes; ai ka vlerë 
të qëndrueshme edhe për studimin e përrallave 
të mbarë popujve të Ballkanit, si një burim 
kryesor për vëzhgime të mëtejshme. 

Lambertz-i, fillin e përrallës shqiptare 
nuk e këputi me kaq. Ai e ndoqi më tej me 
librat gjermanisht: Nga Briri i artë. Përralla 
greke të mesjetës, (1922), Motra me krahë dhe 
Errëtat e dheut, (1952), e me të tjera botime”. 
(Çabej, 1988)

(...) Lambertz-i përveç përrallave ka 
gjurmuar edhe gojëdhënat dhe mbi dëshmitë 
e varianteve të shumta me të cilat paraqiten 
këto, ai ka caktuar edhe përhapjen e tyre në 
Shqipëri si dhe nëpër kolonitë shqiptare. Në 
të dyja këto fusha të folklorit, paraardhësi i 
tij, në një farë mënyrë, ka qenë Johan Georg 
von Hahn, i cili me (e cituar më lart) Përralla 
greke e shqiptare dhe Studime rreth gojëdhënave, 
pat studiuar në mënyrë krahasonjëse përrallat 
e gojëdhënat shqiptare (Çabej, 1988)

Një meritë e veçantë e këtij studiuesi 
të famshëm, qëndron në faktin se ai shumë 
nga figurat mitike të përrallave shqiptare, i 
vendos përballë qenieve mitike të popujve të 
tjerë fqinjë apo jo (greke, gjermane), sidomos 
me figurat mitike që gjendeshin në përrallat 
gjermane të mbledhura nga vëllezërit Grimm 
(Çabej, 1988)

Disa nga përrallat e mbledhura nga ai, 
i gjejmë edhe në Folklor I..., 1963, Tiranë: 

I biri i mbretit çi e mbyt difin e këlshedrën, 
I biri i mbretit e ama e puplës dhe pelat qylane, E 
shtremba e e dreita, Çiçislemi çi u mbait n’ grësh, 
Pallavra, Çuni me zorrën, Prralla e Mazllumit.

Përrallat në shumicën dërrmuese 
të rasteve janë të mbingarkuara me 
dialektalizma, gjë e cila tregon se është 
ruajtur besnikërisht oraliteti, edhe pse 
redaktorët kanë punuar në lehtësimin e 
studimit të tyre, kështu jepen tregues të 
tillë ndihmës si: autori shkruan “tj” për “q”, 
(paska tjon nji çiçislem...). Ai herë e përdor 
shkronjën ç e herë përdor shkronjën “sh”. 

Në të vërtetë asnjë prej studiuesve të 
huaj, nuk u mor kohësisht aq gjatë e me 
aq përkushtim e dije me letërsinë gojore 
shqipe, nuk ishte aq i frytshëm e s’punoi 

3 Këtë libër Lambertz-i ia ka kushtuar studiuesit Paul Kretschmerit.
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me aq seriozitet e s’iu qas problematikes së 
kësaj krijimtarie me aq objektivitet shkencor, 
e nuk arriti rezultate aq të çmueshme sesa 
Maksimilian Lambertzi (Berisha, 1987).

Në vitin 1928, botohet përmbledhja me 
përralla shqipe Tricks of the women & other 
Albanian Tales. Libri, i cili është realizuar 
nga përkthimet e bëra përmbledhjeve me 
përralla të botuara më parë nga Dozon - i dhe 
Pedersen - i (Elsie, 2015) është përkthyer nga 
Paul Fenimon Cooper dhe përmban dhjetë 
përralla, të cilat sjellim frymën e përrallës 
shqiptare në qartë se çdo vëllim tjetër, i sjellë 
në jetë nga albanologë. 

Që në titullin e këtij vëllimi, autori nxjerr 
në pah raportin përrallëtar – tekst, sepse e 
ndërton atë duke përmendur rolin e gruas, në 
përrallë, domethënë, përrallat, përgjithësisht, 
tregohen nga gratë; janë ato që kanë barrën 
e rritjes dhe të edukimit të fëmijëve, e më 
mirë se me përrallën, nuk ka pasur mjet 
tjetër për t’i edukuar. Një element tjetër që 
të bie në sy është se autori përcaktorin e 
grave, e drejton ndaj tropit kurthet, e në këtë 
mënyrë i jep forcë më të madhe fantastike, 
mistike por edhe kureshtie teksteve që 
përmban vëllimi. Autori, si duket ka dashur 
t’i bëjë më intrigante përrallat shqiptare, ose 
thjesht ka përmbledhur atë, që ai, vetë, ka 
përjetuar gjatë leximit dhe studimit të tyre. 
Ky konceptim i autorit amerikan, mbështet 
konkluzionin e lartpërmendur, rreth rolit 
masivizues të përrallës dhe shtresave ku ajo 
tregohej, kuptohej dhe mirëpritej. 

Cooper-i, e ka njohur Shqipërinë 
nëpërmjet një korrespondenti të shtypit 
amerikan, i cili kryente shërbime gazetareske 
në atë kohë në vendin tonë. Ai në profesion, 
ishte studiues i folklorit indian dhe historian që 
studionte historinë e vjetër të botës. Pikërisht 
ky historian i quajtur Joe Gould, i kishte 
kërkuar Copper-it, t’i bënte një parathënie 
të një reportazhi të bërë në Shqipëri, ku mes 
tyre kishte edhe materiale folklorike. E para 
gjë që i kishte vënë në lëvizje dhe e kishte 
çuditur pa masë, ishte gjuha origjinale e 
këtyre materialeve. Ajo i ishte dukur plot me 

elemente grafike, të cilat i kishte hasur vetëm 
në greqishten e lashtë. Kështu kishte nisur 
edhe rruga e gjurmimit të përrallave shqipe, të 
cilat sipas autorit, janë mijëravjeçare të vjetra. 
Subjektet e tyre duket se dalin nga ngjarje të 
ndodhura mijëra vjet më parë.

Autori, nuk mbetet vetëm në gjurmimin, 
sistemimin dhe botimin e tyre, por bën 
një krahasim mes vëllimeve me përralla të 
botuara nga Perraul’t, Grim, James Branch 
Cabell, përmbledhjet e përrallave ruse, 
përmbledhjet nga përrallat estoneze etj. 
Dhe shprehet entuziast, se në asnjë nga 
vëllimet e përmendura më lart, nuk ka 
gjetur atë kënaqësi dhe pastërti shprehje, 
sesa tek përrallat shqiptare. Ai, nuk lë pa 
përmendur edhe rreptësinë e gjykimit që 
kanë personazhet për njëri – tjetrin apo për 
ngjarjet në të cilat përfshihen. Duke folur 
për personazhet, Cooper, ndalon në mënyrë 
të veçantë tek figura e Hirushes të cilën ai e 
përkthen Mary of the Ashes, domethënë Maria 
e Hirit, apo Maria që rrinte në Hi. Versioni 
i dytë përftohet, si koment, jo si përkthim i 
drejtpërdrejtë. 

Ai vazhdon më tej me versionin modern 
të përrallës së James Stephens, të titulluar 
Mary, Mary, apo me versionin tjetër më të 
goditur të Theodore Dreiser, Sister Carrie. 

Ai do të ndalet edhe tek personazhet 
e tjerë të përrallave shqipe, duke theksuar 
animizmin si element të pranishëm në këto 
përralla. Në lidhje me këtë, ai, do të shprehet: 
“Këto njerëz flasin me kuajt, mushkat, 
leopardët, luanët, fazanët, qentë, derrat dhe 
gjarpërinjtë sikur ata të jenë pjesëtarë të 
familjes” (Cooper, MCMXXVIII).

Origjinaliteti i përrallës shqipe është i 
pranishëm në të gjithë vëllimin, por më tepër 
vihet re në:
  autencitetin e veglës muzikore shqiptare 

(djali që i binte sharkisë), 
  emërtime karakteristike shqiptare 

ose huazime nga Orienti, nëpërmjet 
pushtimit turk (ishte një herë një mbret i 
quajtur Sokol; një zotëri i varfër i quajtur 
Qërim), 
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  pozicioni gjeografik (mbretëria ndodhej 
në mes të maleve të larta),

  në kushtet historike që konteksti ofron.

Edhe pse në renditje, vëllimi sjell 
dhjetë përralla, semantika e tyre të lë vend 
të kuptosh se në to janë gërshetuar më 
shumë se dy subjekte mes njëri– tjetrit 
dhe si rrjedhim ajo paraqitet e stërzgjatur. 
Mbledhësi është munduar të rimojë (ashtu 
siç ndodh përgjithësisht, me formulëzimet 
përmbyllëse shqiptare) formulat përmbyllëse 
në gjuhën angleze, gjë e cila e bën më të 
këndshme, më të pranueshme dhe më të 
kërkuar përrallën. 

Take this tale for your daughters and heirs
Health be tu us, and our sons, and theirs. 

(Cooper, MCMXXVIII)

There are there and here are we
Just a tale for me and thee. (Cooper, 

MCMXXVIII)

Por jo vetëm kaq... Nëpërmjet rimëzimit, 
receptuesi do të mund ta fiksojë më mirë 
tekstin dhe kontekstin në të cilin është 
vendosur teksti. Nuk citohet burimi i 
mbledhjes së përrallave.

Në mes të personazheve të përrallës, 
autori, duke dashur të ruajë kuptimin e saktë 
dhe të plotë, apo duke iu trembur faktit se nuk 
do të arrijë të gjejë një fjalë të duhur në gjuhën 
amerikane, emërtimin dhe funksionin shtrigë 
nuk e përkthen, por e lë ashtu siç është. Kjo 
ndodh edhe në momente të tjera.

Në vitin 1932, Margareth Hasluck, në 
librin Këndime English – shqip or Albanien 
– english Reader, Cambridge, boton 

gjashtëmbëdhjetë përralla të mbledhura në 
zonën e Elbasanit. Në parathënien e librit 
(Husluck, 1932), ajo shprehet: 

Përrallat janë mbledhë n’ Elbasan, sepse 
dialekti i këti qyteti âsht pranue prej shtetit si 
dialekt zyrtar dhe çdo i huej që e mëson ktê 
mund të kuptojë lehtë edhe dialektet e tjerë. 

Libri nuk është nisur si i tillë, që 
të kishte si qëllim të parë dhe të vetëm 
mbledhjen dhe botimin e përrallave shqipe, 
por si mënyrë për t’i mësuar shqiptarëve 
të emigruar në Amerikë dhe Angli gjuhën 
angleze. Mësimi i saj ndërtohet mbi disa 
tregime – përralla të mbledhura nga fëmijët4 
e Elbasanit, mes tyre edhe Mahir Domi, i cili 
më vonë do të bëhej gjuhëtar i njohur. Edhe 
vetë parathënia e përligj këtë mendim duke 
cituar “... dhe çdo i huaj që e mëson ktê gjuhë 
mund të kuptojë lehtë edhe dialektet e tjera”. 

Libri shoqërohet me përkthimin 
përkatës në gjuhën angleze duke i bërë më 
parë një paraqitje – krahasuese të gramatikës 
shqipe dhe asaj angleze. Duke folur për 
vlerat kuptimore, përmbajtjesore apo për 
rrafshet e rrëfimit të këtij libri, ky do të 
mbetet i zbehtë, për vetë faktin se materiali 
kompozues i tij tregohet nga fëmijë, sepse 
bukuria dhe vesha e prrallave mvaret mâ së forti 
prej e tij qi e kallxon (Çeta, 1981).

Dimensioni artistik i përrallës, shfaqet, 
sidomos, kur atë e rrëfen tregimtari i 
talentuar, i cili, përkundër faktit që nuk 
largohet nga gjuha dhe modeli primar, 
prapëseprapë, me kreativitetin individual, 
manifeston origjinalitetin në atë masë, që 
të themi, se ky krijues i tregon më bukur 
përrallat se krijuesi tjetër. Fjalia e tregimtarit 

4 Libri i cili është kompozuar në 112 faqe, përmbledh këto përralla: Miu, Vlera e Maces, Kokonja 
(treguar nga Sherif Suparaku, 12 vjeç); Plaku e Divat (treguar nga Petrit Suparaku, 12 vjeç); Pipíloja 
(treguar nga Hasan Muzhaqi, 13 vjeç); Dreni (treguar prej një plake); Bakçevanxheu; Toklamàn Beu; Të 
tri kutijat (treguar nga Margarita Nosi, 9 vjeç); Spahiu (treguar nga Zoti Tasim Dylgjeri); Vjédhesit ené 
Udhëtari (treguar nga Mehmet Gjavori, 15 vjeç); Kocamici (treguar nga Lef Nosi); Xhymërt Ahmeti, 
Prindët ené Dervishi (treguar nga Petrit Ahmet Dakli, 14 vjeç); Kolt e egër (treguar nga Mahir Domi, 13 
vjeç); Andrra (Abdyl Bajraktari, 15 vjeç).
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gojor, si informacion i caktuar artistik, 
shoqërohet dhe me elemente të tjera që 
kalojnë kufijtë e tekstit të fiksuar, si gjestet, 
mimika, intonacioni i theksimit të fjalëve, 
fjalive etj (Berisha, 1998). 

Qëllimi mbi të cilin është ndërtuar libri, 
e përligj një mendim të tillë, por mund të 
themi që luan një rol të rëndësishëm arkivues 
në përrallën shqipe. 

Si përfundim 

Albanologët dhe të gjithë studiuesit që 
në qendër të studimeve dhe hulumtimeve të 
tyre kanë gjuhën dhe kulturën shqipe, i kanë 
dhënë një ndihmesë të çmuar në forcimin 
e elementit të autoktonitetit dhe vlerës 
shkencore e filologjike të saj në mbarë arenën 
ndërkombëtare.
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PërmBledhje

Jeta shoqërore mbart dukuri të ndryshme sociale dhe kulturore të cilat ndërveprojnë dukshëm 
me jetën tonë, duke krijuar diferenca të thelluara në raportet dhe marrëdhëniet e krijuara rishtazi 
midis brezave në familje dhe shoqëri. Janë ndryshimet në mendime, sjellje apo veprime fillesat 
e të kuptuarit nëse pabarazia dhe diferenca lind dhe zhvillohet nga “shtrëngesat” shoqërore. 
Në shoqërinë e sotme që më së shumti i ngjan një hapësire pa kufi ekziston mundësia për të 
përthithur mënyra dhe ide të reja lidhur me stilin e jetesës, mënyrën e të menduarit dhe të 
sjellurit në shoqëri. Studimi “Dallimet socio-kulturore ndërmjet brezave në qytetin e Pogradecit” 
u realizua me qëllim, identifikimin e faktorëve socialë dhe kulturorë që ndikojnë në rritjen e 
diferencave midis brezave në familje dhe shoqëri. Evidentimi i faktorëve socializues si, media, 
shkolla, teknologjia si dhe ndikimet që vijnë nga kulturat e tjera nëpërmjet emigracionit. 
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Hyrja 

Studimi identifikon dhe trajton 
rëndësinë e faktorëve socialë dhe kulturorë 
që ndikojnë në rritjen e diferencave midis 
brezave në familje dhe shoqëri. Analiza 
e raporteve midis brezave në qytetin e 
Pogradecit lidhur me ndryshimet sociale 

dhe kulturore të viteve të fundit është një 
pikë kyçe mbi të cilën pritet të dalin në pah 
rezulatet e studimit. Nënvizimi i rëndësisë të 
analizimit të elementëve socialë dhe kulturorë 
në ndryshim, si faktorë të rëndësishëm në 
diferencat midis brezave i jep kuptim këtij 
studimi. Mënyra sesi ka evoluar koncepti i 
kulturës dhe ndikimi i jetës shoqërore prej 
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saj është me rëndësi të analizohet. Fakti se 
familjet shqiptare janë kryesisht të rritura me 
frymën e tradicionales ndërkohë që fëmijët 
rriten në një kohë tjetër dhe me mendime të 
ndryshme për familjen bën diferencën.

Nga ky studim rezulton se: Diferencat 
midis brezave janë të dukshme dhe shpesh 
herë influencuese në marrëdhënien prind-
fëmijë. Ato identifikohen me ndryshimet 
socio-kulturore që kanë ndodhur së 
fundmi në qytetin e Pogradecit. Ndikimi i 
emigracionit jo vetëm në kulturën materiale 
por edhe në mënyrën e të menduarit ka 
bërë që, veçanërisht adoleshentët të kenë 
mendime të ndryshme nga prindërit. 
Ndikimi i masmedias, televizionit dhe 
internetit e ka bërë më të lehtë mënyrën e 
përfitimit të vlerave që vijnë nga kulturat 
e tjera. Diferenca midis brezave thellohet 
nga ndryshimet në mentalitet si dhe nga 
modernizimi i shoqërisë. Në Pogradec, 
kultura maqedonase ka një influencë të 
ndjeshme. Kjo ka lidhje me pozicionin 
gjeografik si edhe me ngjashmëritë në 
kulturën dhe stilin e jetesës së dy popujve. 
Ndërkohë që një ndikim të drejtpërdrejtë 
kanë vlerat e kulturës amerikane në të 
cilat çmohet individualiteti dhe komforti 
material. Mënyra sesi këto vlera penetrojnë 
në shoqëri i ka bërë ato pjesë të bashkëjetesës 
midis adoleshentësh. Me ndihmën e 
studimit arrijmë ne përfundimin se prindërit 
nuk po i kapin dot ritmet e ndryshimit në të 
njëjtën linjë me fëmijët e tyre. Shpesh herë 
këto mospërputhje kanë qenë iniciatorët 
kryesorë në lindjen e konflikteve dhe 
debateve midis adoleshentëve dhe prindërve 
të tyre. Hendeku i krijuar midis brezave në 
qytetin e Pogradecit eshte faktik ndërkohë 
që të rinjtë i konsiderojnë ndryshueshmëritë 
në mospërputhje me mendimet e prindërve.

Metodika

Për të trajtuar problemet sociale të 
botës reale, kërkuesit përdorin strategjitë 
kërkimore që përgjithësisht përcaktohen si 

metodologji sasiore ose cilësore. Ky studim 
është bazuar në kërkimin sasior sepse ai lejon 
të kuptohet më mirë organizimi social në 
nivel makro dhe kjo është arsyeja përse në 
këtë studim është përzgjedhur metodologjia 
sasiore. Përqasja sasiore ka ndihmuar të 
analizohet marrëdhënia e një target grupi 
specifik që në rastin tonë janë maturantë.

2. Rezultatet e studimit

2.1 Familja tradicionale
Studimi i familjes përbën një nga 

fushat më të rëndësishmë të sociologjisë. 
Çdo njeri në të gjitha shoqëritë rritet 
në një mjedis familjar dhe social sipas të 
cilit ai krijon bazat e ndërveprimit. Në 
shumicën e shoqërive tradicionale, familja 
bërthamë është e ndërthurur në një rrjet 
të gjerë marrëdhëniesh farefisnore. Atje 
ku bashkë me çiftin e martuar dhe fëmijët 
e tij jetojnë edhe të afërm të tjerë, familja 
është e zgjeruar. Përzgjedhja e partnerëve 
zakonisht nuk përcaktohet nga dashuria 
apo afeksioni, por nga interesa sociale dhe 
ekonomike (Giddens, 2004: 373). 

Si e konsiderojnë modelin e tyre 
familjar të rinjtë e qytetit të Pogradecit? 
Sa tradicionale e konsiderojnë familjen e 
tyre? Gjatë pushimit midis orëve dëgjoja 
shpesh mendime të ndryshme që vinin 
nga maturantët teksa përmbajtja e anketës 
i’u kishte zgjuar dëshirën për të diskutuar 
rreth familjeve të njëri- tjetrit. Një vajzë 
diskutonte me shoqet dhe në një moment i’u 
drejtohet kështu: - “Mos më paragjykoni!”. 
Familja e saj kishte rreth dhjetë vjet që 
kishte zbritur nga një rrethinë e Pogradecit, 
por ruante sipas saj me fanatizëm traditën e 
marrë me vete nga fshati. “Mami dhe babi, 
shpesh herë më kritikojnë rreth gjërave dhe 
veprimeve që bëj, ata duan që unë të pohoj 
gjithçka që ata thonë. Kur ju them se do 
shkoj me shoqet në ndonjë festë, në familjen 
time fillon sherri. Prindërit thonë se vetëm 
vajzat e këqija shkojnë në disko, dalin pa 
praninë e prindërve sepse sipas tyre ato e 
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kanë marrë “atë rrugë”. I vetmi që e kupton 
dhe toleron është vëllai 20 vjeçar i cili “zbut 
gjakrat” në shtëpi pas çdo situate të acaruar. 
Respekti për prindërit dhe vendimet që 
marrin ata për të rinjtë konceptohet ende 
si virtyt, shpesh herë duket se autoriteti i 
tyre do zgjasë përgjithmonë”. Rezulton se 
është i lartë numri i familjeve të cilësuara 
më së shumti si disi tradicionale dhe pak 
më pak e cilësojnë familjen e tyre ende 
shumë tradicionale. Shqipëria, ashtu 
sikurse edhe shumë vende të tjera të botës, 
ka pasur modelin e familjes tradicionale. 
Familjet shqiptare ndër vite kanë qënë 
tepër strikte rreth seksualitetit dhe ruajtjes 
së virgjërisë nga vajzat. Në shoqërinë 
shqiptare të dhjetëvjecarëve të fundit 
forcimi i liberalizimit në mendësitë dhe 
sjelljet seksuale të të rinjve është shoqëruar 
me gjallërimin e mëndësive konservatore 
të prindërve dhe të të afërmve për të 
shmangur marrëdhëniet paramartesore të 
vajzave të reja (Dervishi, 2003: 92).

 Familja ende qëndron në limitet e 
tradicionales, megjithëse ky ndikim është 
zbutur me kohën, duke patur parasysh 
që familjet u përballën me ndryshime në 
marrëdhëniet familjare vetëm pas vitit 1990, 
ndërkohë që është e vështirë të çrrënjosësh 
një mendësi dhe ta zëvendësosh atë me një 
model tjetër. Duke jetuar mes ndryshimeve 
sociale dhe kulturore shfaqen konceptime 
të ndryshme në vlerësimin e marrëdhënies 
familjare. Sipas Yinger, në mjaft studime 
sociologjike e psikologjike argumentohet 
përfundimi se, veçanërisht nga fillimi i 
viteve ’60 të shekullit XX deri në ditët tona 
adoleshentët janë më të prirur të orientohen 
drejt ideve, praktikave e lëvizjeve të 
karakterizuara si kundërkulturore. Ata janë 
të prirur të kundërshtojnë, të modifikojnë 
e të ndryshojnë shumicën e vlerave, të 
normave kulturore, të elementëve të 
mënyrës së jetesës tradicionale (Dervishi, 
2002: 52). Mënyra sesi janë rritur në familje 
ka ndërtuar një pjesë të fortë të karakterit 
të tyre sepse është e vështirë që individët të 

largohen tërësisht nga kultura e tyre edhe 
kur kanë dëshirë ta bëjnë diçka të tillë.

2.2 Ndikimi i emigracionit dhe faktorëve 
të tjerë socializues si media dhe 
teknologjia në formimin e mendësive të 
reja tek adoleshentët në ditët e sotme

Emigracioni është përmendur për 
vite me rradhë si një faktor influencues në 
ndryshimet që kanë përfshirë shoqërinë 
shqiptare pas vitit 1990 duke mundësuar 
largimin në masë të popullsisë drejt shteteve 
të tjera. Pogradeci ka qenë vazhdimisht i 
influencuar nga kultura maqedonase, ky 
ndikim ka ardhur në shekuj edhe në gatim 
dhe mendësi. Sot Maqedonia është një vend 
që vizitohet shumë nga të rinjtë e Pogradecit 
dhe jo vetëm. Për të vlerësuar në mënyrë 
konçize influencat që sjellin me vete kulturat 
e tjera sidomos nëpërmjet emigracionit 
përshtypjen e marrim nga të rinjtë të cilët janë 
katalizatorë të ndryshimeve që vijnë në kohë, 
pavarësisht impaktit pozitiv apo negativ. 

Të pyetur se sa ka ndikuar emigracioni 
në formimin e mendësive të reja në 
qytet, ata kanë dhënë opinionet e tyre. 
Adoleshentët mendojnë se, emigracioni 
ndikon në ndryshimin e mendësive të 
prapambetura por edhe në formimin 
e mentalitetit të ri. Jo rastësisht ata e 
vlerësojnë emigracionin si të tillë por duket 
të veçojmë faktin se, emigracioni i vetëm 
nuk mund të sjellë ndryshime të mëdha. 
Kjo është arsyeja se përse një pjesë jo e 
vogël e ka cilësuar si disi të rëndësishëm 
influencimin e emigracionit në jetët e tyre. 
Duket e vështirë rruga e ndryshimit të 
një mentaliteti të ndërtuar tradicionalisht. 
Një vajzë 18 vjeçare gjatë bashkëbisedimit 
më flet për emigracionin dhe ndikimin që 
ka patur ai tek ajo dhe familja e saj: “Ajo 
jeton me gjyshërit, nënën dhe babain i ka 
në Greqi, ata kanë ikur shumë shpejt dhe e 
kanë lënë fare të vogël. Fillimisht mbante 
mend që prindërit telefononin shumë rrallë 
sepse nuk ishin të stabilizuar me punë, më 
pas filluan të dërgonin të ardhura për atë 
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dhe gjyshërit, i dërgonin veshje që shoqet 
e saj nuk i kishin, i dërguan kompjuter, 
telefon celular dhe shumë gjëra të tjera që 
në Shqipëri filluan të përdoren shumë vonë. 
Ajo çfarë i bënte më tepër përshtypje ishte 
fakti se ata ishin tolerantë dhe të hapur me 
të. Ndoshta tek prindrit e saj ka ndikuar 
ekspozimi ndaj mënyrave të reja të jetesës 
dhe perceptimit të botës”.

Emigracioni duket se nuk ka ndikuar 
vetëm tek kultura materiale por ka sjellë 
forma dhe mënyra të reja jetese dhe 
mendimi, të cilat kanë rezultuar mjaft 
ndikuese në marrëdhënien prind- fëmijë. 
Përveç muzikës që është e dëgjuar dhe e 
kërcyer nga të gjithë, ndikimi ka ardhur edhe 
në mentatitet si dhe në sjelljen në familje 
midis brezave. Prindërit në emigracion kanë 
mësuar që fëmijët e tyre kanë nevojë për 
autonomi dhe liri por sidomos autonominë 
ekonomike pasi ata të kenë mbushur 18 
vjet. Ekspozimi ndaj mënyrave të reja të 
jetesës, pasurimi i fjalorit me fjalë të reja, 
mënyra e re e perceptimit të botës e bën 
shumë të dukshëm ndikimin e kulturave 
të tjera si pasojë e emigracionit (Djaloshi, 
2009: 32). Pikërisht ky fenomen bën që në 
familje të ketë konflikt midis brezave sepse 
në të njëjtën banesë bashkëjetojnë mënyra 
të ndryshme të konceptimit të mënyrave 
dhe sjelljeve të njëjta. Çdo ndikim sado i 
vogël të jetë jep rezultat tek adoleshenti 
sepse është ai që i pranon gjërat ashtu siç i 
vijnë ndoshta kjo edhe për efekt të moshës. 

Një rëndësi të veçantë në ndryshimin e 
mentalitetit luan edhe media, e shkruar apo 
vizive. Media duket se ka një ndikim tepër 
të madh në jetën e të rinjve, televizioni, 
revistat e modës me informacione të 
mbushura nga bota. Modele dhe modelë 
me veshje nga më të shtrenjtat, me forma 
trupore perfekte janë shumë ndikuese 
sidomos për vajzat, të cilat dëshirojnë të 
jenë gjithmonë të pëlqyera nga të tjerët 
pavarësisht kostos. Media është gjithmonë 
rreth teje dhe nuk i shpëton dot (Macavinta 
and Plump, 2005: 113). 

Qyteti i Pogradecit ka dy televizione, 
Arv TV dhe SOT 7, programacionin 
e tyre kryesisht e mbushin me filma 
të huaj dhe seriale që shpesh herë janë 
të pakontrolluara. Më shumë se 3500 
studime tregojnë se njerëzit bëjnë në jetë 
ato që shohin në ekranet e televizioneve 
(Macavinta and Plump, 2005: 114). Nuk 
do të ishte e habitshme po të thonim se 
tashmë e dimë se nga “lind” moderniteti 
dhe mendjehapja e tyre, ndaj prurjeve të 
reja. Faktori kryesor që të rinjtë mendojnë 
se ndikon në mentalitet janë, ndikimet 
që vijnë nga kulturat e tjera. Ata e lidhin 
këtë fakt me afrinë dhe ndikimin që ka 
patur dhe ka kultura maqedonase si në 
kulturën e të veshurit, e të ushqyerit ashtu 
edhe në mënyrën e jetesës. Nuk duhen 
përjashtuar aspak edhe kulturat e tjera si 
ajo greke, italiane, por edhe ajo amerikane 
që vijnë si rrjedhojë e përçimit të medias, 
teknologjisë…etj. Është vlerësuar se një 
tjetër aspekt i rëndësishëm që ndikon në 
ndryshimin e mentaliteti tek të rinjtë është 
kultura e internetit, edhe pse është një 
kulturë relativisht e re për shoqërinë tonë. 

Vendi ynë fqinj me Maqedoninë, me 
një zhvillim ekonomik dhe teknologjik të 
ngjashëm me ne, me standart jetese po ashtu 
si ne është tërësisht me sistem interneti 
wireless. Mendoni se çfarë do të bëhet në 
Shqipëri pas disa vitesh. Prindërit Shqiptarë 
nuk janë ende të përgatitur për t’u përballur 
me prezencën dhe pushtetin e internetit në 
familjet tona (Djaloshi, 2009: 103). Mos 
ndoshta të rinjtë po e shpërdorojnë lirinë e 
të lundruarit në internet apo prindërit nuk 
po kapin dot ritmet e ndryshimit?! 

2.3 Reagimet e prindërve ndaj 
mendimeve të fëmijëve të tyre dhe 
ndryshimet në mentalitet midis brezave

Mendimet e ndryshme midis prindërve 
dhe fëmijëve shpesh herë janë shkak i 
debateve, që jo rrallëherë shoqërohen edhe 
me konflikte. Është shumë e vështirë të 
flasësh dhe ta analizosh mentalitetin sepse ai 
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vetë nuk është i dukshëm. Mentaliteti lind, 
formohet dhe më pas zhvillohet në mendjen 
e individit, veprimet që shohim janë pasojë 
e tij. Megjithatë të gjithë jemi të vetëdijshëm 
se mentaliteti fillestar krijohet në familje. 
Prindërit janë ata që japin udhëzimet e para 
rreth vlerave dhe moralit, rreth kufirit të së 
mundurës dhe të pamundurës. Megjithatë, 
mentaliteti është i ndryshueshëm me 
kohën. Mënyra sesi prindërit reagojnë ndaj 
mentalitetit të ndryshëm që ekziston midis 
tyre dhe fëmijëve lidhet drejtpërdrejt edhe 
me mënyrën sesi ata reagojnë lidhur me 
diferencat në mendime. 

Si reagojnë prindërit? Ata nervozohen 
hapur ndaj mendimeve të ndryshme apo 
nervozohen por nuk e shfaqin këtë hendek 
mentalitetesh? Adoleshentët konstatojnë 
se prindërit shprehin pakënaqësi kundrejt 
mendimeve të ndryshme të tyre madje një 
pjesë zgjedhin të konfliktohen me fëmijët 
e tyre për shkaqe nga më të ndryshmet. 
Mendimet e ndryshme midis të rinjve dhe 
prindërve i bën këta të fundit që ndonjëherë 
të reflektojnë për qëndrimin e mbajtur 
kundrejt tyre. Prindërit pasi kuptojnë se ju 
mungon koherenca me kohën në të cilën 
jetojnë atëherë përpiqen t’i tolerojnë fëmijët 
e tyre. Mënyra sesi pjesëtarët e familjes 
flasin me njëri-tjetrin është një element i 
rëndësishëm për komunikimin në familje. 
Në zhvillimin e mentalitetit të të rinjve sot 
kanë ndikuar faktorë që përpara vitit 1990 
thuajse nuk egzistonin. Sot, një adoleshent 
rritet mes papunësisë, masmedias, modës, 
teknologjisë dhe kulturave të reja por 
pavarësia e të rinjve ende varet nga qëndrimi 
i të rriturve. Mënyra sesi ata i pranojnë 
këto ndryshime është e ndryshme sepse 
lidhet drejtpërdrejt me emancipimin dhe 
tolerancën e prindërve kundrejt mendimeve 
të ndryshme të adoleshentëve. 

 Nga studim qartësisht del në pah fakti 
se, midis mendimeve të brezave egziston 
një hendek shumë i madh, dhe ky fakt 
është pohuar nga gjysma e adoleshentëve 
maturantë. Shanset e jetës nuk shpërndahen 

kurrë në mënyrë të barabartë. Ne nuk 
njohim ndonjë shoqëri ku të gjithë, burra, 
gra, fëmijë të kenë të njëjtat tagra dhe të 
gëzojnë të njëjtat kushtëzime. Nuk njohim 
asnjë shoqëri ku të gjithë njerëzit të kenë 
të njëjtin status (Dahrendorf, 1997: 46). 
Jeta e prindërve apo gjyshërve ka qënë 
krejtësisht e ndryshme nga ajo në të cilën 
jetojnë të rinjtë sot. Prindërit janë rritur në 
familje tradicionale dhe me baza patriarkale, 
janë ushqyer gjatë gjithë kohës me vlera 
morali dhe respekti të pakushtëzuar ndaj 
prindërve dhe gjyshërve të tyre. Para vitit 
1990 gjithashtu egzistonin diferenca dhe 
kontradita ndërmjet brezave, por në vija 
të përgjithëshme kishin të njejtën bazë 
dhe pikë referimi. Komunikimi është një 
aspekt tepër i rëndësishëm i jetës tonë 
të përditshme. Shpesh herë konfliktet 
nisin prej “defekteve” në komunikim me 
prindërit, moshatarët, mësuesit…etj. Dhe 
nga komunikimi gjatë gjithë jetës, ti mëson 
bukurinë e të jetuarit me të tjerët, arrin 
t’iu tregosh atë që dëshiron, mëson gjëra 
të reja, njeh njerëz të ndryshëm dhe zgjidh 
mosmarrëveshje, mëdyshje dhe konflikte 
përmes tij (Vendresha, 1998: 25). 

Këshillat, bashkëbisedimet sugjerimet 
shmangin çdo frikë që ka prindi kundrejt 
sjelljeve devijante, rrënies nga mësimet apo 
çfarë do lloj frike që mund të egzistojë në 
marrëdhënien midis brezave në familje. 
Mund ta kuptojnë nëse është e shëndetshme 
pavarësia e fëmijëve të tyre apo jo, vetëm 
atëherë kur prindërit të “zhvishen” nga 
paragjykimet dhe steriotipet.

2.4 Mendimi i adoleshentëve 
dhe ndryshimet më të rëndësishme 
në jetën e banorëve

Vlerat kulturore luajnë rol tepër të 
rëndësishëm në kulturën e një vendi. Vlerat, 
si të thuash, “janë inde të padukshme me 
fibra ideale”, të cilat përgjithësisht kanë 
qëndrueshmëri të lartë. Nga shkalla e 
përafrimit të vlerave kulturore të sistemeve 
të ndryshme përcaktohet në një masë të 
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madhe ecuria e përshtatjes së njerëzve 
kur kalojnë përkohësisht ose përgjithnjë 
nga mjedisi i njërit sistem kulturor te ai i 
tjetrit (Dervishi, 2003: 25). Në studimet 
sociologjike është i mirëpritur përcaktimi 
i mendimtarit Robin Williams mbi vlerat 
kulturore. Sipas tij “vlerat kulturore janë 
koncepte të përgjithshme, janë kritere 
në bazë të të cilave anëtarët e një kulture 
përcaktojnë se çfarë është e dëshirueshme, 
e mirë ose e keqe, e bukur ose e shëmtuar”. 
Kësisoj vlerat kulturore nuk janë pohime 
përshkruese. Ato janë vlerësime e gjykime 
nga pikëpamja e kulturës. Këto parime 
të gjera, interferohen në një masë të 
konsiderueshme me idealet, reflektohen 
drejtpërdrejt ose tërthorazi në çdo aspekt të 
veprimtarive të shoqërisë, të çdo individi. 
Çdo sistem kulturor ka tërësinë e vlerave të 
veta. Mirëpo jo të gjithë anëtarët e kulturës 
çmojnë e respektojnë në të njëjtën masë 
të gjitha vlerat kulturore (Dervishi, 2003: 
25). Mendimi i të rinjve se cilat janë tre 
ndryshimet më të rëndësishme në jetën 
e banorëve të qytetit të Pogradecit, bën 
kështu të mundur renditjen sipas rëndësisë 
të elementëve kryesorë ndryshues të jetës 
së qytetarëve.

Në ndryshim janë cilësuar:
1. Përmirësimi i dukshëm i kushteve 

të jetesës, në ndërveprim me përmirësimin 
ekonomik, infrastrukturor, teknologjik dhe 
kulturor në jetën e shumicës së qytetarëve.

2. Përmirësimi i kushteve të jetesës, 
për shkak të zhvil l imit ekonomik, 
përmirësimit infrastrukturor, teknologjik 
dhe kulturor. Ndryshimin e mentalitetit, 
të rinjtë adoleshentë e kanë lidhur me 
faktorët e sipër përmendur si ndikues dhe 
ndryshues. Është për t’u vlerësuar përkrahja 
e kulturave të reja dhe marrja prej tyre 
e gjithë vlerave pozitive, të tilla si liria e 
veprimit sipas interesit vetjak dhe sjellje 
më e kultivuar kundrejt personave me 
mendime të ndryshme. Emancipimi dhe 
mendjehapja i ka bërë banorët e qytetit të 
Pogradecit të jenë më pak paragjykues dhe 

thashethemaxhinj, konstatuar ky fakt nga 
të rinjtë është vërtet nje zhvillim pozitiv 
sidomos për veprimtaritë e brezit të ri. 

3. Faktor tjetër i vlerësuar si ndryshim 
në jetën e qytetarëvë është aspekti kulturor. 
Sipas opinionit të të rinjve familjet cilësohen 
më pak tradicionale duke pranuar dhe 
modifikuar konceptin mbi martesën dhe 
lirinë. Është shumë e vështirë të ndryshosh 
mentalitetin e gjyshërve, mentalitetin e 
prindërve e shoh disi të modifikuar por 
megjithatë faktorët e rinj ndryshues social 
dhe kulturorë po përparojnë. Janë të rinjtë ata 
që po i’u shkojnë pas ndryshimeve me hapa 
galopante pavarësisht kostove, ndërkohë që 
hendeku midis brezave rritet. Asnjë shoqëri 
nuk shpëton dot nga diferencat, as qyteti 
dhe qytetarët e Pogradecit. 

2.5 Mënyra se si e karakterizojnë qytetin 
e tyre të rinjtë në raport me zhvillimet 
socio-kulturore që po ndodhin

Mënyra se si e vlerësojnë qytetin të 
rinjtë është e lidhur me vizionin e tyre. Nga 
analiza e të dhënave maturantët shprehen 
me rezerva për ndryshimet që kanë ndodhur. 
Ndryshimet e qytetit i shohin vetëm tek 
fasada e jashtme por jo tek mentaliteti 
i qytetarëve. Në Pogradec nismat për 
ndryshimin e mentalitetit kanë nisur shumë 
vite më përpara por ende ka rrugë të gjatë 
për të bërë. Këto nisma kanë patur synim 
lidhjen midis vendeve të ndryshme të botës 
me anë të kulturës dhe veprimtarisë sociale 
sepse kufiri i ditëve të sotme nuk mund të 
jetë një mur i para vitit 1990. 

Po citoj një fjalim të mbajtur nga zonja 
Cane, ish kryetare e Bashkisë Pogradec, 
rreth nismës të marrë në bashkëpunim me 
shoqatat e vendit tonë dhe ato ndërkufitare 
shprehet kështu: “Mendoj se është shumë e 
rëndësishme të veçojmë në këtë aspekt rolin 
e madh që luan mendimi në krahasim me 
veprimin; më vjen ndër mend një porosi e 
Solomonit: Në qoftëse doni të ndryshoni 
jetën tuaj, ndryshoni mendimet tuaja!” 

(Muçllari, 2002: 11). 
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Përfundime

Në keqkuptimet në shoqëri, në 
konfliktet midis brezave na “pengon 
mentaliteti” të kuptojmë njëri-tjetrin. Çdo 
adoleshent, çdo i ri ka dëshira që shpesh 
nuk realizohen për arsye të ndryshme 
ndër to edhe për shkak të mentalitetit. 
Nga studimi del qartësisht në pah fakti se, 
kemi rrugë të gjatë për të bërë në lidhje 
me mentalitetin dhe zbutjen e diferencave 
shoqërore dhe kulturore në marrëdhënien 
familjarë si dhe mes banorëve të qytetit. 
Konstatoj se faktorët ndikues shoqërizues 
si, media, teknologjia, interneti, kulturat 
e tjera, emigracioni kanë një ndikim tepër 
të rëndësishëm në krijimin e mendësive 
të reja. Si pasojë shfaqen kontradita dhe 
konflikte në komunikimin midis brezave, 
sepse gjatë kohës është shfaqur një hendek 
i madh socio-kulturor që i nxjerr në pah të 
gjitha problematikat. Diferenca që egziston 
midis brezave reflektohet në marrëdhëniet 
familjare midis prindërit dhe fëmijës. 
Prindërit i përkasin një brezi tjerët, i cili 
është ushqyer me mendësi të ndryshme nga 
ato të të rinjve sot.

Hendeku i krijuar rreth ndryshimeve 
në mentalitet, në mënyrën e ndryshme 
të konceptimit të vlerave dhe normave 
shoqërore erdhi si pasojë e ndryshimeve që 
ndodhën pas vitit 1990. Tranzicioni bëri 
që jo vetëm ekonomia, kultura dhe jeta 

sociale të përfshihej në të por edhe familja. 
Ende prindërit nuk po i kapin dot ritmet e 
ndryshimit në të njëjtën linjë me fëmijët e 
tyre. Shpesh herë këto mospërputhje janë 
shprehur edhe në formën e konflikteve 
dhe debateve midis adoleshentëve dhe 
prindërve të tyre. Sot nxitjet tek të rinjtë 
vijnë nga të gjitha anët e botës edhe pse 
shpesh herë me influencë negative kjo, 
ndoshta për faktin se i marrin ato ashtu siç 
vijnë. Të rinjtë në këtë mënyrë përballen 
me dy realitete, ai familjar që është ende 
tradicional dhe realiteti social që ndryshon 
si pasojë e rrymave apo kundër rrymave 
të ndryshme shoqërore. Për të rinjtë e 
ditëve të sotme mund të konstatojmë pa 
frikë se “anomia sociale” pra dëshira për 
të zgjedhur vendoset përballë frikës së 
zgjedhjes. Kështu, ata hidhen në krahët e 
ndryshimit shpesh herë transformit social 
vetëm e vetëm për të qënë të pranuar 
nga rrethi i tyre shoqëror, pa menduar 
për pasojat dhe ndikimet negative që 
mund të kenë tek ata. Është e nevojshme 
që disa vlera të kulturës egzistuese të 
përshtaten me vlerat e reja që vijnë si 
pasojë e ndryshimeve në kohë dhe hapësirë 
tek elementët shoqërorë dhe kulturorë. 
Hendeku midis brezave do fillojë të 
ngushtohet kur midis prindit dhe fëmijës 
të ketë komunikim normal, liri veprimi, 
respektim i dyanshëm i mendimit dhe 
sjelljes të njëri-tjetrit.
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Socio-cultural Differences between generations in Pogradec, Albania; 
The impact of emigration and other socializing factors
Social life is made up of various social phenomena and cultural changes which also bring 

changes into our lives. It is these changes that enable us to understand the importance of social 
elements that exist and give us the ability to absorb new ideas regarding lifestyle, way of thinking 
and behavior in society. The study “Socio-cultural differences between generations in Pogradec” 
was conducted in order to identify the social and cultural factors that influence the progression of 
the differences between generations in the family and society. Identification of socializing factors 
such as, media, schools, technology and influences from other cultures through immigration.

Keywords: culture, subculture, society, youth, generations, differences, emigration
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ÇËSHTJA E TERRORIZMIT 
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NDËRKOMBËTARE HUMANITARE
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PërmBledhje

E drejta ndërkombëtare humanitare ndalon terrorizmin duke i konsideruar sulmet mbi 
popullsinë civile si një krim kundër të gjithë komunitetit ndërkombëtar. Debatet mbi statusin 
e terroristëve dhe të drejtat e tyre në konflikt të armatosur reflektojnë gjykimet e ndryshme 
politike të shteteve rreth asaj se si të mbrohen më mirë civilët. Lidhur me ndërhyrjet, si një 
formë e reagimit ndaj akteve terroriste, debatet janë akoma edhe sot të shumta dhe komplekse. 
Doktrina e Përgjegjesisë për të Mbrojtur gradualisht e ka transformuar diskutimin lidhur me 
ndërhyrjen dhe konsiderohet se siguron një udhëheqje të re mbi faktin se kur duhet përdorur 
forca ushtarake për të ndikuar më fuqishëm në situatat humanitare. Kjo sigurisht kërkon një 
vlerësim më thelbësor dhe koherent mbi atë se kush mundet dhe duhet të marrë vendimet për 
zbatimin e Përgjegjësisë për të Mbrojtur, në çfarë kushtesh, në çfarë mënyrash dhe me çfarë 
sigurish për përgjegjësinë e aksionit të ndërmarrë. Pavarësisht arritjeve ka shumë çështje të 
pazgjidhura rreth mënyrës se si duhet proceduar për raste të ndryshme të terrorizmit të tilla 
si ISIS. Pa qartësi mbi këto çështje themelore, politikanët ka shumë mundësi që të vazhdojnë 
me zbatimin e ndërhyrjeve të dhunshme që shkaktojnë më shumë dëme se sa bëjnë mirë, duke 
minuar kështu një rregull global të bazuar në ligj.
Fjalët kyçe: komunitet ndërkombëtar, terrorizëm, e drejtë ndërkombëtare humanitare, përgjegjësi për 
të mbrojtur, ndërhyrje
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Përkufizimi i terrorizmit në të drejtën 
ndërkombëtare

Termi terrorizëm është përdorur, 
ashtu si dhe shumë koncepte të tjera, në 
shumë mënyra, ose për shumë qëllime 
dhe madje ështëabuzuar me përdorimin 
e këtij termi duke shkaktuar kështu 
nevojën për ta kthyer atënga simbol në 
një koncept juridik. Në situata konflikti, 
termi terrorizëm mund të përdoret si 
një mjet i krijuar për të klasifikuar palën 
kundërshtare, qoftë ajo një individ, një 
organizatë private, një grup kryengritës, 
një lëvizje për çlirim kombëtar, një shtet 
apo grup shtetesh. Për më tepër, historia e 
ndryshimeve të mëdha sociale dhe politike 
në shumë vende dhe rajone tregon sesi 
“terroristët” e djeshëm mund të shndërrohen 
në heronj kombëtar të së sotmes, dhe sesi 
revolucionarët e djeshëm mund të bëhen 
terroristë ose kriminelë të së sotmes.1

Autoritete të ndryshme nënvizojnë se 
një nocion i supozuar i terrorizmit duhet 
të përfshijë si aktorët shtetërorë ashtu edhe 
ata privatë, në mënyrë që të shmanget 
një trajtim i pabalancuar i aktiviteteve 
veçanërisht të dhunshme.2 Teorikisht 
koncepti i terrorizmit mund të zbatohet 
edhe në rastet e terrorizmit shtetëror.Shumë 
më i komplikuar është aplikimi i kornizës 
ndaj aktorëve privatë, aty ku abuzimet dhe 
shtrembërimet mund të shkaktojnë mungesë 
të një kuptimi të përbashkët të terrorizmit, 
ndërsa dështime të plota, të dukshme mund 
të lindin mbi strategjitë e parandalimit 

dhe shtypjes së aktiviteteve terroriste.
Studiues të ndryshëm kanë shprehur 
skepticizëm të thellë mbi mundësinë 
e përcaktimit të një nocioni ligjor mbi 
terrorizmin.3 Për një kohë të gjatë, praktika 
të pjesshme dhe kontradiktore dhe një 
ndarje e mprehtë ideologjike në doktrinën 
ligjore vazhdimisht çonte në konkluzionin 
se asnjë konsensus nuk ekzistonte në arenën 
ndërkombëtare.Më tepër sesa një nocioni 
të përbashkët mbi terrorizmin, ne mundet 
vetëm t’i referohemi përkufizimeve të 
ndryshme të tij.

Pas disa përpjekjeve jo shumë 
tësukseshme nën mbikqyrjen eLidhjes 
së Kombeve, shkaktuar kjo edhe nga 
mungesa e një strategjie të gjithanshme, 
për një kohë të gjatë, interesat e komunitetit 
ndërkombëta r  pë r  t ë  pë rcak tua r 
mekanizmat e bashkëpunimit për shtypjen 
e terrorizmit nuk sollën asgjë, përveçse disa 
ndërhyrjeve selektive dhe të rastësishme.4 
Kjo është veçanërisht evidente në nivel 
ndërkombëtar kur Kombet e Bashkuara 
dhe disa agjenci të specializuara adoptuan 
konventa të ndryshme sektoriale që 
trajtonin aspekte specifike të fenomenit,5 
por që nuk ndëshkonin ndonjë aktivitet 
terrorist nëpërmjet prezantimit të një 
përkufizimi të përgjithshëm të terrorizmit.
Për më tepër, shkeljet e parashikuara në këto 
traktate ishin aq të gjera saqë mbulonin 
sjellje të ndryshme, pavarësisht nëse ato 
frymëzoheshin nga qëllime terroriste, 
politike ose të tjera.6

Një ndryshim i pjesshëm i kësaj 

1 Di Filippo, Marcello. 2014. Research Handbook on International Law and Terrorism, pp 3.
2 MC Bassiouni, 2008. “Perspectives on international terrorism”; International Criminal Law, 3rdedn, vol 

I, pp 697.
3 R Young. 2006. “Defining terrorism: The evolution of terrorism as a legal concept in international law 

and its influence on definitions in domestic legislation”; Boston College International and Comparative Law 
Revie, 29, pp 23.

4 Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism opened for signature. 16 November 1937. 
19 League Of Nations Official Journals 2.

5 United Nations Treaty Collection.Text and Status of the United Nations Convention on Terrorism. http://
treaties.un.org/Pages/DB.aspx?path5DB/studies. page2.

6 A. Gioia. “Terrorismo internazionale”. 2006. Defining Terrorism in International Law. Vol VI. 130–42.
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situate u bë në vitin 1999, me adoptimin 
e Konventës “Mbi Shtypjen e Financimit 
të Terrorizmit”, e cila parashikonte 
njëfarë përkufizimi të përgjithshëm.7 Në 
nivel ndërkombëtar, disa akte kundër 
terrorizmit janë hartuar në formën e 
një kundërveprimi normativ e politik, 
duke patur si qëllim që të goditen disa 
forma specifike dhe lokale të terrorizmit, 
zakonisht të drejtuara kundër sistemit 
përkatës të qeverisjes. Disa shtete e 
kanëinjoruar terrorizmin për një kohë 
të gjatë dhe disa të tjera i kanëfokusuar 
aktet e tyre të brendshme shtetërore rreth 
një elementi politik dhe shpesh i janë 
referuar klimës së terrorit të shkaktuar nga 
një aksion i dhunshëm kundër personave 
privatë, figurave publike, të mirave të 
përbashkëta, ose infrastrukturës shtetërore.

Në se pranojmë se disa prirje të 
përbashkëta lidhur me përcaktimin e termit 
terrorizëm dhe të akteve terroriste janë 
të identifikueshme, ato kanë të bëjnë më 
tepër me natyrën e dhunshme të akteve, 
vënien e theksit mbi qëllime specifike 
(një justifikim politik, ose vullnet për të 
krijuar panik ndërmjet popullsisë, ose 
autoriteteve publike, ose të dyja bashkë) dhe 
identifikimin e disa shënjestrave të akteve 
terroriste (civilët, figurat publike, mjedisi, 
ose infrastruktura publike). Sidoqoftë, 
variantet janë praktikisht të pafundme 
dhe është e pamundur të përcaktohet një 
element i përbashkët dominues.

Pas sulmeve të 11 shtatorit dhe nxitjes 
që bënë Kombet e Bashkuara dhe agjenci 
të tjera ndërkombëtare, shumë shtete 
prezantuan parashikimet specifike mbi 
terrorizmin, ose modifikuan legjislacionet 
e tyre të brendshme, tëmëparshme. Kjo 

bëri që të rritej interesi për viktimat e 
këtyre akteve terroriste dhe popullsinë 
civile, duke zvogëluar në njëfarë mënyre 
vlerësimin e preferuar klasik mbi qëllimet 
politike dhe ndaj atyre që i kryejnë aktet 
terroriste.8 Shtetet, që ende e cilësojnë 
elementin politik si një element përbërës të 
domosdoshëm, janë pak, ndërsa pjesa më 
e madhe e vënë theksin tek klima e terrorit 
që përhapet në publikun e gjerë, së paku 
si një element përbërës alternative ndaj 
qëllimit politik.9

Reagimet që pasuan sulmet e 11 
shtatorit 2011 konfirmojnë se sulmet 
mbi popullsinë civile janë veçanërisht të 
dënueshme si një krim kundër të gjithë 
komunitetit ndërkombëtar. Shumë të 
rëndësishme janë disa hapa të ndërmarrë 
nga shtetet, siç është vënia e theksit mbi 
papranueshmërinë e dhunës terroriste të 
drejtuar kundër civilëve që përmbahet në 
Deklaratën që i bashkëngjitet Rezolutës 
1456 të vitit 2003, të Këshillit të Sigurimit 
dhe me Rezolutën 1566 të vitit 2004.10

Pjesa  më e madhe e  autorëve 
përfshijnë në përkufizimin e tyre të krimeve 
terroriste ndjekjen e një qëllimi politik ose 
ideologjik.Në veçanti, grupet terroriste 
përshkruhen sikur kanë qëllime politike 
që mund të konsiderohen subversive ose 
ideologjike, ndërsa agjentët kriminalë 
të zakonshëm ndjekin përfitime të tjera 
materiale. Në një tjetër variant, shpesh 
thuhet se elementi politik konsiston në 
faktin se dhuna ka për qëllim të detyrojë 
autoritetet publike, pavarësisht prezencës 
së një projekti ideologjik ose politik për 
t’u zhvilluar në një shkallë më të madhe. 
Nganjëherë, ky përbërës i “shtrëngimit 
politik” përmendet si një alternativë ndaj 

7 Convention on the Suppression of the Financing of Terrorism. 10 January 2000. Art 2(1)(b).
8 M Scheinin. 2006. “Report of the Special Rapporteur on Promotion and Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms While Countering Terrorism”.UNDoc,E/CN.4/2006/98.
9 S. Schmahl. “Specific methods of prosecuting terrorists in national law”. 2004. Terrorism as a Challenge 

for National and International Law: Security versus Liberty?. 28–30.pp 558–9.
10 Resolution 1566. www.un.org/press/en/2004/sc8214.doc.htm.
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qëllimit për të provokuar terror ndërmjet 
popullsisë ose pjesëve të veçanta të saj.11 
Në versione të tjera motivet politike janë 
listuar ndërmjet elementëve përbërës të 
përkufizimit së bashku me elementin e 
shtrëngimit të autoriteteve publike, ose të 
qëllimit për të krijuar një klimë paniku. Disa 
studiues nuk e kanë përfshirë frymëzimin 
politik ndërmjet elementëve përbërës të 
terrorizmit dhe në vend të tij i janë referuar 
gjerësisht aksioneve kundër jetës ose 
shëndetit njerëzor, pa dallim të bazuar në 
natyrën e shënjestrës. Të tjerë kanë shtuar 
se sjellja mund të dëmtojë jetën e civilëve, 
ose madje interesat ekonomike të shteteve 
që preken.12 Është e qartëse rangu i gjerë 
i opinioneve të parashtruara nga studiues 
të ndryshëm konfirmon mundësinë e 
bashkëekzistencës së përkufizimeve të 
ndryshme të terrorizmit.

Pavarësisht konfuzionit në debatin 
politik dhe diversitetin e opinioneve rreth 
mundësisë së krijimit të një nocioni ligjor mbi 
terrorizmin, në të drejtën ndërkombëtare, 
një përafrim teorik i fokusuar në vlerat 
që mbrohen nga ligji dhe në qëndrimin e 
komunitetit ndërkombëtar në tërësi-mund 
të hedhë pak dritë mbi debatin, duke 
tërhequr vëmendjen e politikëbërësve dhe 
hartuesve të ligjeve drejt përgjegjësive të 
tyre. Ky përafrim çon drejt konkluzionit 
që mund të konceptojmë ligjërisht dy klasa 
kryesore të krimeve “veçanërisht të rënda”. 
Njëra klasë përfshin aktet e dhunshme të 
cilat minojnë të drejta themelore civile të 
konsideruara si vlera universale, siç është 
jeta, integriteti fizik, liria dhe dinjiteti i 
personit, në një mënyrë që shkakton si 
pasojë dënimin absolut të këtyre shkeljeve. 

Klasa tjetër përfshin dënimin e disa akteve 
nga komuniteti ndërkombëtar (të drejtat 
themelore të agjentëve shtetëror, të mirat 
publike ose private, rrjetet kompjuterike 
ose mjedisin)13.

Konflikti i armatosur dhe terrorizmi 

Një çështje shumë e rëndësishme që 
praktika ndërkombëtare e pas sulmeve të 
11 shtatorit ka shtruar lidhur me “luftën 
mbi terrorizmin” është ajo nëse dhuna 
që ushtrohet nga terroristët ose kundër 
terroristëve mund të përbëjë konflikt të 
armatosur sipas të drejtës ndërkombëtare 
humanitare. Për më tepër, në qoftë se 
konsiderohet konflikt i armatosur si mund 
të klasifikohet një konflikt i tillë?14 Kjo 
nuk është një çështje e re sepse kryengritje 
të brendshme të mëparshme shpesh kanë 
shfaqur karakteristika terroriste dhe luftërat 
për çlirim kombëtar, për vetëvendosje, 
gjatë dekolonizimit pas luftës, shpesh janë 
trajtuar si problem terrorist.

Një konflikt i armatosur ndërkombëtar 
ekziston sipas të drejtës ndërkombëtare 
humanitare aty ku ka dhunë ushtarake 
ndërmjet dy shteteve, siç parashikohet 
nga neni i përbashkët 2 i katër konventave 
të Gjenevës të vitit 1949. Një konflikt i 
armatosur ndërkombëtar mund të ekzistojë 
gjithashtu aty ku një shtet përdor forcat 
e parregullta kundër një shteti tjetër, siç 
parashikohet në nenin 4(2) të Konventës 
së III-të të Gjenevës të 1949.15 Një 
konflikt ndërkombëtar mundet gjithashtu 
të ekzistojë aty ku civilët i bëjnë rezistencë 
spontane forcave pushtuese të një shteti 
të huaj, situatë kjo që mund të ngrejë 

11 Di Filippo, Marcello. 2014. ”; Research Handbook on International Law and Terrorism, pp 13.
12 A. Oehmichen. 2009. “Terrorism and Anti-TerrorLegislation: The Terrorised Legislator?” Intersentia, 

Antwerpen, pp 125-127.
13 S. Johnson. 2006. “Peace without Justice. Hegemonic Instability orInternational Criminal Law?”. Ashgate, pp 67.
14 B. Saul. 2014. “Terrorism and International Humanitarian Law”. Legal Studies Research Paper. No.14/16.pp 3.
15 Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War (‘Third Geneva Convention’). 12 August 

1949, 75 UNTS.
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Këtu mund të përfshihen grupe të ndryshme 
të armatosura përgjegjëse për mijëra të 
vdekur në Meksikë në vitet e fundit.17 
Pavarësisht motivit, ajo që ka rëndësi nga 
ana ligjore është nëse dhuna ka intensitet 
të mjaftueshëm dhe nëse është e organizuar 
mjaftueshëm. Sidoqoftë në praktikë, motivi 
mund të influencojë mbi mënyrën se si 
shteti që është viktimë, shtetet e tjera ose 
organizatat ndërkombëtare bëjnë vlerësimin 
nëse një situatë dhune mund të trajtohet si 
konflikt i armatosur. Një version final është 
që jo të gjitha aktet e terrorizmit në një 
territor të prekur nga konflikti i armatosur 
do të përbëjnë pjesë të atij konflikti. Është 
e nevojshme që të bëhet dallimi ndërmjet 
akteve kriminale ordinere të terrorizmit 
të kryera nga individë ose organizata të 
tjera dhe dhunës së ushtruar nga palët e 
konfliktit. Aktet ordinere kriminale janë 
subjekt i zbatimit të masave të ligjit të 
zakonshëm të brendshëm të shtetit. Për 
shembull, konflikti ndërmjet SHBA dhe 
Al-Qaedës në territorin e Afganistanit, u 
konsiderua si konflikt jondërkombëtar. 
Mbarimi i këtij konflikti pati si pasojë 
rikrijimin e një qeverie të pavaruar afgane, 
e cila më pas u angazhua në një konflikt 
jondërkombëtar me pjesën e mbetur të 
talibanëve dhe Al-Qaedës.

Tingëllon e çuditshme kur thuhet se, 
kur një shtet lufton me një grup joshtetëror 
jashtë vendit, kemi të bëjmë me konflikt 
jondërkombëtar, për shkak se shteti sulmues 
duhet detyrimisht ta luftojë atë grup në 
territorin e një shteti tjetër. Ekziston përsëri 
një konflikt ndërkombëtar ndërmjet dy 
palëve të Larta Kontraktuese, më tepër 
sesa një konflikt i pastër jondërkombëtar 
ndërmjet një shteti dhe grupit terrorist, për 
shkak të ndërhyrjes ushtarake të padëshiruar 
të një shteti në territorin e një shteti tjetër. 
SHBA, psh. kanë pohuar se Al-Qaeda dhe 

akuza për sjellje “terroriste”. Një tjetër 
situatë është atëherë kur një shtet pushton 
territorin e një shteti tjetër pa u ndeshur më 
parë me një rezistencë të armatosur, qoftë 
nga ushtria ose forcat e parregullta të shtetit 
të okupuar, ose nga rezistenca popullore.

Pas sulmeve të 11 shtatorit, vëmendja 
filloi të drejtohej mbi faktin nëse dhuna 
që përfshin grupet terroriste mund të 
klasifikohet si konflikt jondërkombëtar.
Historikisht në shumë shtete, terrorizmi 
është trajtuar më shumë si krim sesa 
si luftë. Edhe fushatat terroriste me 
intensitet të lartë, shtetet kanë tentuar 
t’i klasifikojnë si emergjenca në të cilat 
kërkohet zbatimi i detyrueshëm i ligjit 
më tepër se konflikte të armatosura edhe 
pse në këto situata mund të jenë përdorur 
forcat e armatosura në ndihmë të forcave 
të rendit. Siç dihet tashmë, për të dalluar 
konfliktet e armatosura ndërkombëtare nga 
situatat më pak të dhunshme kërkohet një 
kufi minimal i intensitetit të dhunës, sipas 
nenit të përbashkët 3 të katër konventave 
të Gjenevës të 1949 dhe nenit 1(2) të 
Protokollit të II-të shtesë të vitit 1977.16 
Kjo nuk nënkupton që dhuna terroriste 
nuk mund të jetë pjesë e një konflikti të 
armatosur jondërkombëtar. Pikëpyetjet 
kryesore ligjore janë nëse ekziston një 
intensitet i mjaftueshëm i dhunës së 
armatosur ndërmjet një grupi të armatosur 
të organizuar dhe një shteti ose grupeve të 
tjera të armatosura.

Do të ketë konflikt të armatosur 
jondërkombëtar aty ku dhuna që shkaktohet 
nga terrorizmi ka intensitet të mjaftueshëm 
dhe grupi është mjaftueshëm i organizuar. 
Shumë grupe terroriste kanë motive të 
shumta dhe ndjekin axhenda si politike, 
ideologjike ashtu edhe religjioze. Ka disa 
grupe që janë kryesisht kriminale dhe të 
cilëve iu mungon vizioni koherent politik. 

16 Protocol Additionalto the Geneva Conventions of 12 August 1949 .https://www.icrc.org/ihl/
INTRO/475?OpenDocument.

17 B. Saul. 2014. “Terrorism and International Humanitarian Law”. Legal Studies Research Paper. No.14/16.pp 5.
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bashkëpunëtorët e saj janë një rrjet global 
në shumë shtete, në këtë mënyrë mund të 
jetë e nevojshme të zhvillohen luftime kudo 
që luftuesit e Al-Qaedës janë prezent.

Neni i përbashkët 3 i katër konventave 
të Gjenevës, zbatohet në konfliktet 
jondërkombëtare “në territorin e njërës 
prej Palëve të Larta Kontraktuese”. 
Çështja që ngrihet është që një konflikt 
jondërkombëtar që fillon në një shtet të 
veçantë, mund të zgjerohet në territoret 
fqinje. Lidhur me këtë çështje mund 
të identifikojmë mundësi të ndryshme 
ligjore. Së pari, një konflikt në një territor 
mund të përhapet në një territor fqinj 
dhe të përbëjë një zgjerim të të njëjtit 
konflikt duke implikuar të njëjtat palë. Së 
dyti, është e mundur që grupet terroriste 
si psh. Al-Qaeda ose degët e saj të jenë 
të angazhura në konflikte të ndryshme 
jondërkombëtare në territore të tjera, 
në shtete të ndryshme nga SHBA me të 
cilat ishin në konflikt si psh.në në Jemen, 
Somali, Afrikën Veriore e kështu me 
radhë. Këto situata duhet të vlerësohen 
mbi bazën e kriterit të zakonshëm të 
vlerësimit që është intensiteti i dhunës 
dhe organizimi dhe janë të dallueshme 
nga konfliktet në SHBA. Së treti, dhe 
ndodhemi tashmë përpara një situate më 
të komplikuar, në qoftë se një luftues i 
Al-Qaedës nga Afganistani udhëton në 
Somali, Jemen, ose Suedi ose Australi, 
për probleme të organizatës së tij Al-
Qaedës drejtuar kundër SHBA (psh për 
të planifikuar ose përgatitur operacione 
atje ose në Afganistan, për të rekrutuar 
ose stërvitur luftues, ose për të siguruar 
armë ose fonde), aktivitetet terroriste të 
kryera nga Al-Qaeda ose kundër saj mund 
të jenë mjaftueshëm intense në mënyrë 
që të përbëjnë një konflikt në shtetin ku 

ajo po vepron, megjithëse mund të jenë 
të lidhura me konfliktin ekzistues në 
SHBA. SHBA mund të përgjigjen duke 
i shënjestruar ose targetuar operacione të 
tilla me goditje në shtete të tjera. Problemi 
i fundit ligjor lidhur me klasifikimin ka 
lidhje me kohëzgjatjen e një konflikti 
jondërkombëtar kundër një grupi terrorist. 
SHBA kanë pranuar se lufta kundër Al-
Qaedës mund të vazhdojë për dekada, 
duke zgjatur më shumë se Lufta e I-rë ose 
e II-të Botërore. Gjithsesi duhet theksuar 
se disa konflikte jondërkombëtare që nga 
viti 1945, që kanë përfshirë grupet rebele, 
grupet e çlirimit ose grupet që kanë kërkuar 
shkëputje, kanë zgjatur për shumë dekada, 
që nënkupton se luftërat e gjata nuk janë 
vetëm për terrorizmin. Një konflikt i 
armatosur ekziston për aq kohë sa dhuna 
është mjaftueshëm intensive dhe palët janë 
të organizuara, duke lejuar kështu që të 
vazhdojnë veprimet armiqësore. Konflikti 
përfundon me pushimin e armiqësive, 
që mund të fillojë ose jonga një pushim 
formal zjarri ose me mënyra të tjera që 
njohin situatën faktike në tokë.18

Vështirësia me terrorizmin është se 
ai mund të jetë sporadik dhe në nivel të 
ulët, por shumë shpejt mund të ndodhë 
që të ngrihet intensiteti i tij, siç ndodhi 
në rastin e sulmeve të 11 shtatorit, dhe 
përsëri ky intensitet të bjerë.19 Në një 
konflikt ndërkombëtar një person është 
përgjithësisht ose luftues ose civil. Ata 
që përshkruhen si “terroristë” mund të 
jenë luftues në qoftëse plotësojnë kushtet 
e forcave të parregullta sipas nenit 4 (2) 
të Konventës së III-të të Gjenevës, janë 
forca të çlirimit kombëtar sipas Protokollit 
të I-rë shtesë të konventave të Gjenevës, 
ose i përshtaten më shumë kushteve të 
luftimit guerilas sipas nenit 44(3) të 

18 Ben Saul. 2014. “Terrorism and International Humanitarian Law”. Legal Studies Research Paper. 
No.14/16.p 6.

19 George Aldrich, 2002. “The Taliban, Al Qaeda, and the Determination of Illegal Combatants”. 96 American 
Journal of International Law; p 92. 
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Protokollit të I-rë. Shumë shtete nuk e 
kanë nënshkruar Protokollin e I-rë shtesë 
të konventave të Gjenevës për shkak se 
ata besojnë se kushtet e mësipërme i japin 
avantazh të padrejtë terroristëve, duke i 
lejuar ata të përzihen me civilët kur nuk 
janë të përfshirë në operacione ushtarake. 
Debatet mbi statusin e terroristëve dhe 
të drejtat e tyre në konflikt të armatosur 
kanë qenë të shumta dhe reflektojnë 
gjykimet e ndryshme politike të shteteve 
rreth asaj sesi të mbrohen më mirë 
civilët si dhe të inkurajohen grupet 
joshtetërore që të bashkëpunojnë me të 
drejtën ndërkombëtare humanitare.20

Në qoftë se një person nuk është 
luftues ai konsiderohet civil. Një person që 
merr pjesë direkt në veprime armiqësore 
mund të jetë në shënjestër gjatë gjithë 
kohës së kësaj pjesëmarrje, ndërsa sapo 
të dalin jashtë luftimit, këta persona 
rifitojnë statusin e mbrojtjes civile.21 Ka 
një spektër të pjesëmarrjes, nga ato që 
marrin pjesë vazhdimisht në luftime si 
anëtarë të grupeve të armatosura deri 
tek ata që kryejnë akte të rastësishme 
armiqësore. Është e domosdoshme që 
të maksimizohet mbrojtja civile, duke 
përcaktuar shënjestrimin e atyre që janë 
vërtetë të rrezikshëm dhe duke i dhënë 
imunitet të gjithë të tjerëve. Pjesa më e 
madhe e llojeve të sjelljeve terroriste të 
kryera në çdo lloj konflikti të armatosur 
janë ndërshkuar si krime të ndryshme lufte. 
Kjo për shkak se e drejta ndërkombëtare 
humanitare ndalon dhe ndërshkon sulmet 
e qëllimshme të kryera ndaj civilëve ose 
objekteve civile, përfshirë sulmet pa 
dallim, raprezaljet, përdorimin e armëve të 
ndaluara, sulmet mbi pasurinë kulturore, 
objektet e domosdoshme për mbijetesën 
e civilëve, ose veprat që përmbajnë lëndë 

të rrezikshme, ndalimet e paligjshme, 
torturën ose trajtimet johumane. Përveç 
kësaj mbrojtjeje të civilëve, e drejta 
ndërkombëtare humanitare ndalon 
veçanërisht terrorizmin.Neni 33(1) 
i Konventës IV të Gjenevës ndalon 
“ndërshkimet kolektive dhe të gjitha 
masat e frikësimit ose të terrorizmit 
kundër personave të mbrojtur “në duart 
e një pale” në një konflikt ndërkombëtar. 
Ky parashikim u bë si një përgjigje ndaj 
frikësimit masiv të civilëve në territoret e 
okupuara në Luftën e II-të Botërore. Të 
gjithë civilët në konflikt ndërkombëtar janë 
të mbrojtur nga neni 51(2) i Protokollit 
të I-rë të vitit 1977, i cili ndalon “aktet 
e dhunës ose kërcënimet për akte të 
tilla qëllimi primar i të cilave është që 
të përhapin terror ndërmjet popullsise 
civile”. Të njëjtat akte ndalohen në 
konfliktet jondërkombëtare nga neni 
13(2) i Protokollit të II-të. Neni 4(2)(d) i 
Protokollit të II-të i çon më tutje ndalimet 
për “aktet e terrorizmit” në konfliktet 
jondërkombëtare. 

Krimi i luftës i terrorit nuk është i 
njëjtë me konceptet ligjore të terrorizmit në 
kohë paqeje, të quajtura si dhunë e ushtruar 
për të detyruar një qeveri të bëjë ose të 
kufizohet nga bërja e diçkaje. Kuptimi i 
terrorizmit në të drejtën ndërkombëtare 
humanitare është më i kufizuar se shumë 
përkufizime të terrorizmit jashtë konfliktit 
të armatosur. E drejta ndërkombëtare 
humanitare është në gjendje që të merret 
me sfidat e terrorizmit. Disa lloje të dhunës 
terroriste mund të rregullohen nga rregullat 
e konflikteve të armatosura ndërkombëtare 
ose jondërkombëtare.22 Nuk ekziston nevoja 
për ndonjë status special të “terroristit” në 
të drejtën ndërkombëtare humanitare, i 
cili do të shërbente vetëm për të zvogëluar 

20 Kenneth Janda. 2004. “The Challenge of Democracy”. Student choise edition.Second edition, pp364.
21 Gabor Rona. 2005. “Interesting Times for International Humanitarian Law”. Challenges from the “War 

on Terror”, 17 Terrorism and Political Violence, p 157.
22 Nils Melzer. 2008. “Targeted Killing in International Law”. 16 European Journal of International Law. p 171.
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mbrojtjet ekzistuese humanitare. Terroristët 
mund të goditen për pjesëmarrje direkte në 
veprime armiqësore, mund të ndalohen kur 
janë të rrezikshëm, dhe të ndiqen penalisht 
për krime lufte.

Legjitimiteti dhe ligjshmëria 
e ndërhyrjes në një shtet 
kundër aktiviteteve terroriste 

Në qoftë se e bazojmë analizën tonë 
në aktivitetin e organizatës më famëkeqe 
terroriste të kohës ISIS, mund të themi 
që ISIS, i vetshpallur shtet islamik, kohët 
e fundit ka zhvilluar një luftë brutale dhe 
represion përmes Sirisë dhe pjesës më të 
madhe të Irakut. Brutaliteti i tyre është i 
padiskutueshëm, ndërsa grupi gjithashtu 
zhvillon një fushatë propagandistike në 
media që nuk trembet para asgjëje duke 
bërë thirrje, duke festuar dhe për më tepër 
duke promovuar krimet e luftës që ai 
kryen. Përgjigjja ndërkombëtare fillimisht 
ishte e ngadalshme dhe vazhdoi të mbetej 
e kufizuar edhe në fazat e suksesit të saj, 
dhe sigurisht që kërkon një angazhim 
më direkt në kuptimin e vendosjes së 
trupave. Ndërkohë, barbarizmat vazhdojnë. 
Mund të thuhet pa frikë se debatet rreth 
ndërhyrjes ushtarake sot, humanitare ose 
të çfarëdolloji, janë aq akute dhe urgjente 
sa në dekadat paraardhëse. Sidoqoftë ky 
debat është shumë kompleks dhe i veshur 
me kuptime të ndryshme të koncepteve 
themelore që diskutohen. Kur diskutojmë 
për ndërhyrjen duhet të kemi parasysh një 
kornizë tredimensionale, ku përfshihet 
ligjshmëria e ndërhyrjes, legjitimiteti 
i saj dhe mundësia për të ndërhyrë. 
E rëndësishme është që të merret në 
konsideratë mundësia dhe perspektivat e 
zhvillimit të një kuptimi të përbashkët të 
këtyre çështjeve themelore në mes të gjithë 

atyre çështjeve që kanë të bëjnë me debatin 
mbi ndërhyrjen.

Përsa i përket ligjshmërisë, debatet 
rreth ndërhyrjes ushtarake gjithmonë e 
ngrejnë këtë çështje. Kjo ndodh për disa 
arsye. Ligjshmëria kuptohet në mënyrë 
tipike ashtu siç parashikohet nga neni 2 i 
kapitullit të I-rë dhe neni 51 i kapitullit të 
VII-të të Kartës së Kombeve të Bashkuara, 
të cilat mbrojnë respektivisht barazinë 
sovrane për të gjitha shtetet anëtare, 
ndërsa sanksionojnë luftën vetëm në rast 
të vetmbrojtjes dhe kërcënimeve ndaj paqes 
dhe sigurisë ndërkombëtare. Për më tepër, 
ndërhyrja mund të fillohet nga një organizatë 
rajonale sipas kapitullit VIII të kartës,23 
dhe mund të konsiderohet e ligjshme në 
qoftë se merr autorizimin e Këshillit të 
Sigurimit. Gareth Evans argumenton se 
Karta e Kombeve të Bashkuara “është i 
vetmi burim i mundshëm i autoritetit” për 
çdo ndërhyrje.24

Disa herë janë bërë interpretime më të 
gjera të ndërhyrjes së ligjshme, mbështetur 
në të drejtën zakonore. Aksionet aktuale 
kundër ISIS , në ngjashmëri me ndërhyrjet 
e mëparshme siç ishte ajo e Kosovës në vitin 
1999, mund të futen në këtë kategori duke 
qënë se ekziston një nevojë e pamohueshme 
humanitare dhe krime evidente kundër 
njerëzimit. Justifikimi mbi bazën e të drejtës 
zakonore duket se është më i pranueshmi 
për të justifikuar aksionin jashtë kornizës 
së kartës së Kombeve të Bashkuara.
(ref juna) Ndërsa ky justifikim është 
përdorur në disa rrethana, dhe ka tejkaluar 
pamundësinë e Këshillit të Sigurimit për 
të vepruar, ai përballet me rrezikun që të 
krijojë më shumë konfuzion sesa zgjidhje 
në mbretërinë e ligjshmërisë, veçanërisht në 
rastin kur çështja e ndërhyrjes është më pak 
e qartë dhe është burim kundërshtimesh. 
Në vitin 2001, Komisioni Ndërkombëtar 

23 ArbenPuto. 2002. “E drejtanderkombetarePublike”. f.437.
24 Gareth Evans. 2009. “The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and For All,”.

Kindle Location 526, Brookings Institution Press. p 33.
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mbi Ndërhyrjen dhe Sovranitetin e Shtetit 
zhvilloi doktrinën e “Përgjegjesisë për të 
Mbrojtur” duke u përpjekur që t’i japë 
formë të re sovranitetit si kontigjent mbi 
vullnetin dhe aftësinë e një shteti për të 
mbrojtur qytetarët e tij, që të mbrojë 
të drejtat e tyre themelore njerëzore. 
Doktrina shton se kur shtetet dështojnë 
në zbatimin e këtij obligimi, përgjegjësia 
për të mbrojtur bie mbi komunitetin 
ndërkombëtar. Doktrina e Përgjegjesisë për 
të Mbrojtur gradualisht e ka transformuar 
diskutimin lidhur me ndërhyrjen dhe 
është parë nga disa sikur po siguron një 
udhëheqje të re mbi faktin se kur duhet 
përdorur forca ushtarake për të ndikuar më 
fuqishëm në situatat humanitare. Parimet e 
Përgjegjësisë për të Mbrojtur u adoptuan 
nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve 
të Bashkuara në vitin 2005, por doktrina 
mbetet jodetyruese dhe nuk akordon të 
drejta ligjore ose nuk imponon kufizime 
detyruese lidhur me ndërhyrjen.25 Për më 
tepër, Përgjegjesia për të Mbrojtur nuk 
amendon kriterin ekzistues për ndërhyrjen 
në Kartën e Kombeve të Bashkuara por 
ajo i plotëson ato duke mbushur një 
boshllëk dhe duke siguruar një justifikim 
të mëtejshëm për ndërhyrjen (ende sipas 
Kartës së Kombeve të Bashkuara).

Që kur u zhvillua Përgjegjësia për 
të Mbrojtur, ajo është përkrahur në 
Asamblenë e Përgjithshme, është përdorur 
nga Këshilli i Sigurimit dhe ka zënë vend 
në debatet rreth ndërhyrjes. Kjo mund 
të sinjalizojë një pikë të rëndësishme 
në mënyrën e të kuptuarit të bazave 
të ligjshmërisë dhe legjitimitetit për 
mobilizimin e forcave të armatosura, 
ndërsa çështjet e paanshmërisë mund 
të zgjidhjen me zhvillime të mëtejshme 
të doktrinës. Kjo mund të kërkojë një 

vlerësim më thelbesor dhe koherent mbi 
atë se kush mundet dhe duhet të marrë 
vendimet për zbatimin e Përgjegjësisë 
për të Mbrojtur, në çfarë kushtesh, në 
çfarë mënyrash dhe me çfarë sigurish për 
përgjegjësinë e aksionit të ndërmarrë. 

Një çështje tjetër dominuese në 
debatet rreth ndërhyrjes është çështja 
e legjit imitetit .  Ndërsa autorizimi 
ligjor mund të krijojë legjitimitet në 
disa momente, këto të dyja nuk janë 
sinonime. Për më tepër, legjitimiteti ka 
domethënie nëse një ndërhyrje vlerësohet 
si e pranueshme dhe është moralisht ose në 
mënyra të tjera e justifikuar.Legjitimiteti 
është ndoshta koncepti më i vështirë për 
t’i gjetur një kuptim, megjithatë ai mbart 
peshë specifike në mënyrën sesi dikush e 
kupton rregullin global.26

Çështja e Kosovës nxori në plan të 
parë dallimin ndërmjet akteve ligjore 
dhe legjitime. Me gjuhë të zakonshme 
ato shpesh konsiderohen si sinonime, 
ndërsa një ekzaminim më i hollësishëm 
nxjerr në pah se ata ndryshojnë dukshëm.
Dy termat lidhen në sensin që në pjesën 
më të madhe të rasteve aktet ligjore janë 
gjithashtu legjitime.Në të kundërt, aktet 
legjitime nuk janë domosdoshmërisht 
ligjore. Dallimi qëndron në ndryshimin 
e pikës së referencës për secilin term. Për 
aktet ligjore autoriteti dhe pika e referencës 
është ligji ekzistues, ndërsa legjitimiteti i 
një akti vendoset me ndihmën e normave 
dhe standarteve subjektive pa ndonjë 
referencë të nevojshme në ligj. Për më 
tepër, ky ndryshim midis ligjores dhe 
legjitimes mund të lidhet me ndryshimin 
ndërmjet të pasurit të një të drejte dhe të 
qënit e diçkaje e drejtë. Pasja e një të drejte 
lidhet me formën ligjore, ndërsa që diçka 
të jetë e drejtë i përket sferës së moralit.

25 “Resolution 60/1”, United Nations General Assembly, October 24, 2005, http://unstats.un.org/unsd/
mdg/Resources/Attach/Indicators/ares60_1_2005summit_eng.pdf.

26 Hannes Peltonen. 2006. “Right and Responsibility what Kind of Right is the Right of Humanitarian 
Intervention?”. p.10. https://www.academia.edu/1754162/Right_and_Responsibility
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Ky është një gjykim që mund të bëhet 
si nga ato që janë në pozita pushteti, ashtu 
edhe nga shumë njerëz të cilët preken nga 
një ndërhyrje, duke filluar nga qytetarët e 
shteteve që ndërhyjnë të cilët e financiojnë 
në mënyrë të drejtpërdrejtë ndërhyrjen, 
deri tek qytetarët e shteteve ku kryhen 
ndërhyrjet, duke ndikuar thellësisht në 
shanset e tyre të jetës. Legjitimiteti është 
një koncept pa të cilin nuk bëjmë dot, por 
ai akoma mbetet i kontestuar në thelbin e 
tij. Ashtu siç pohon Orford, çështja është 
më komplekse kur merret në konsideratë 
në lidhje me ligjshmërinë dhe strukturat 
globale të pushtetit. Në këtë moment, 
legjitimiteti mundet nganjëherë të minojë 
kodin ligjor ndërkombëtar.27

Një dimension i tretë në debatin 
mbi ndërhyrjen është mundësia për të 
ndërhyrë. Ekzistojnë mënyra të ndryshme 
të të konceptuarit dhe artikuluarit të 
këtij koncepti. Mund të argumentohet se 
mundësia mundet përgjithësisht të matet në 
raport me aftësinë për të zgjidhur shkeljet 
e paqes dhe per të rindërtuar stabilitetin në 
komunitet e ndara në mënyrë të dhunshme. 
Ndërsa mund të duket një koncept i 
drejtpërdrejtë, mundësia mbetet në fakt 
thellësisht problematike dhe veçanërisht 
në kontekstin e modeleve komplekse të 
konfliktit dhe ndërhyrjes në shekullin XXI. 
Mundësia është në thelbin e saj, një mënyrë 
që gjykon metodat e kërkuara për të arritur 
një përfundim të veçantë, mbrojten e 
civilëve, çrrënjohjen e një rregjimi despotik, 
duke siguruar çlirimin e popullsive që 
ndodhen nën një kërcënim të ashpër.28 
Këtu çështja është nëse vendosja e forcave 
ushtarake mundet dhe siguron përfundimin 
e dëshiruar. Një mori pyetjesh mund të 
ngrihen: A ka qenë efektiv përdorimi i 
forcës? A ka shkaktuar ai dëme kolaterale të 

cilat minojnë thelbin e misionit? Vendosja 
e forcës a minon standartet e të drejtave 
njerëzore dhe aftësinë për vetvendosje? 

Diversiteti i pikëpamjeve mbi këto tre 
koncepte themelore, tregon se studiuesit, 
politikanët dhe praktikantët mund të 
flasin njëri pas tjetrit në këtë lloj debati, 
duke sjellë secili idenë e tij mbi atë se 
çfarë nënkupton ligjshmëria, legjitimiteti 
ose mundësia. Mbeten shumë çështje 
të pazgjidhura rreth mënyrës sesi duhet 
proceduar për çështje të tilla si ISIS, 
shtetet despotike dhe represive. Për më 
tepër, pesha e dështimit të ndërhyrjes në 
shumë raste të kohëve të fundit, me vdekjet 
dhe shkatërimet e panumërta i jep shumë 
nxitje këtij debati. Ai gjithashtu nënvizon 
se pa qartësi mbi këto çështje themelore, 
politikanët ka shumë mundësi që të 
vazhdojnë me zbatimin e ndërhyrjeve të 
dhunshme që shkaktojnë më shumë dëme 
sesa bëjnë mirë, duke minuar kështu një 
rregull global të bazuar në ligj.

Përfundime

E drejta ndërkombëtare humanitare 
nda lon  dhe  ndër shkon  su lmet  e 
qëllimshme të kryera ndaj civilëve ose 
objekteve civile, përfshirë sulmet pa 
dallim, raprezaljet, përdorimin e armëve të 
ndaluara, sulmet mbi pasurinë kulturore, 
objektet e domosdoshme për mbijetesën e 
civilëve, ose veprat që përmbajnë lëndë të 
rrezikshme, ndalimet e paligjshme, torturën 
ose trajtimet johumane.

Duke i konsideruar sulmet mbi 
popullsinë civile si një krim kundër të 
gjithë komunitetit ndërkombëtar pjesa më 
e madhe e autorëve më të shquar, madje 
edhe të kohëve të fundit, përfshijnë në 
përkufizimin e tyre të krimeve terroriste, 

27 Anne Orford. 2014. “The Politics of Anti-Legalism in the Intervention Debate”. http://www.
globalpolicyjournal.com/blog/30/05/2014/politics-anti-legalism-intervention-debate

28 David Held and Kyle McMally. 2014. “Reflection on Intervention in the 21st Century” https://www.
opendemocracy.net/open-security/david-held-kyle-mcnally/reflections-on-intervention



   63Studime Sociale  Vëll. 9  Nr. 2

ndjekjen e një qëllimi politik ose ideologjik.
Krimi i luftës i terrorit nuk është i 

njëjtë me konceptet ligjore të terrorizmit në 
kohë paqeje, të quajtura si dhunë e ushtruar 
për të detyruar një qeveri të bëjë ose të 
kufizohet nga bërja e diçkaje.

Diskutimet për ndërhyrjen kundër 
akteve terroriste fokusohen në një kornizë 
tredimensionale, ku përfshihet ligjshmëria e 
ndërhyrjes, legjitimiteti i saj dhe mundësia 
për të ndërhyrë.

Krijimi i doktrinës së Përgjegjësisë për 
të Mbrojtur përbën një pikë të rëndësishme 
në mënyrën e të kuptuarit të bazave 

të ligjshmërisë dhe legjitimitetit për 
mobilizimin e forcave të armatosura në 
rastet e shfaqjes së aktiviteteve terroriste.

Dallimi ndërmjet akteve ligjore dhe 
legjitime qëndron në ndryshimin e pikës 
së referencës për secilin term.

Ndryshim midis ligjores dhe legjitimes 
mund të lidhet edhe me ndryshimin 
ndërmjet të pasurit të një të drejte dhe të 
qënit e diçkaje e drejtë. Pasja e një të drejte 
lidhet me formën ligjore, ndërsa që diçka 
të jetë e drejtë i përket sferës së moralit.

Legjitimiteti mundet nganjëherë të 
minojë kodin ligjor ndërkombëtar.
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The issue of terrorism under international humanitarian law
International humanitarian law forbids terrorism considering the attacks against the civilian 

population as a crime against the entire international community. Debates on the status of 
terrorists and their rights in armed conflict reflect different political judgments of the states about 
the best ways to protect civilians. Regarding to the interventions as one of the ways to react against 
terrorist acts, even today there are many and complex debates going on. The doctrine of the 
Responsibility to Protect has gradually transformed the discussion regarding to the intervention 
and is considered that provides a new guide on the fact that when to use military force in order 
to more strongly influence in humanitarian situations. This for sure requires a more essential and 
coherent assessment on the fact who can and should take decisions for the implementation of the 
Responsibility to Protect, in what conditions and with what certainty for the responsibility of 
the undertaken action. Despite of the achievements, there are too many unresolved issues about 
how to proceed for various terrorist cases such as ISIS. Without clarity on these fundamental 
issues, politicians are likely to continue with the implementation of violent interventions that 
cause more harm than do good, undermining in this way a global order based on law.

Keywords: international community, terrorism, international humanitarian law, responsibility 
to protect, intervention.
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PërmBledhje

Në ditët e sotme publiciteti, arti ose praktika e tërheqjes së vëmendjes drejt produkteve, 
shërbimeve, nevojave të caktuara, kryesisht e veçanërisht, nëpërmjet mesazheve të përcjella në 
llojet e ndryshme të mediave, është kthyer në një temë mjaft interesante e në objekt studimesh të 
shumta. Vëzhgimet dhe analizat e ndryshme kanë çuar disa studiues në klasifikimin e publicitetit 
si një shkencë më vete, e cila po njeh një zhvillim dhe modifikim të vazhdueshëm e me rëndësi 
parësore në procesin e marketingut. Ky shkrim merr përsipër të paraqesë një analizë për disa 
nga logot e markave të ndryshme, shenjat e simbolet e tjera identifikuese të këtyre markave 
si dhe fjalët korresponduese të cilat janë përdorur për transmetimin e mesazhit drejt marrësit. 
Fjalët kyçe: Publicitet, logo, marka, mesazh, marrës 

Studime Sociale 2015, 2 (9): 65-69

Publiciteti synon garantimin e shitjes 
së një produkti dhe shërbimi të 
caktuar duke nxitur e stimuluar 

nivelin e interesit të konsumatorit. Ky 
stimulim realizohet edhe nëpermjet 
figurave letrare të cilat kanë një rol mjaft 
të rëndwsishëm. Duhet të kemi parasysh se 
shumica e teksteve publicitare përbëhen nga 
figura letrare të gjuhës pamore (Appiano.A 
1991) të cilat e nxisin konsumatorin 
drejt produktit duke i veshur atij cilësi të 

larmishme e madje edhe jo reale.
Studiues të shumtë kanë analizuar një 

sërë aspektesh e elementesh të publicitetit e 
midis tyre spikat ai mbi rolin dhe rëndësinë 
e ndërveprimit shenjë- imazh- fjalë në 
tërheqjen e konsumatorit potencial. 

Një ndër elementet që luan një rol 
shumë të rëndësishëm në publicitet është 
ndikimi i markave të ndryshme, logove 
të tyre si dhe shenjave e simboleve që 
shpesh në ndërveprim me elementet 

Ela VASI është pedagoge në Departamentin e Gjuhës Italiane të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja 
të Universitetit të Tiranës. Ka si fushë të mësimdhënies dhe kërkimit komunikimin. Aktualisht kryen 
kërkimin e doktoratës për mesazhin publicitar.
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gjuhësorë luajnë një rol vendimtar në 
trasmetimin e një mesazhi drejt marrësit 
dhe në nivelin e suksesit të mesazhit të 
përcjellë. Synimi kryesor i ndërthurjes së 
elementeve të caktuar në procesin publicitar 
të një produkti mbetet rritja e nivelit të 
konsumit të tij. Kombinimi markë-logo-
fjalë përbën një element bazë të këtij procesi 
duke rritur efikasitetin e duke lehtësuar 
transmetimin e mesazhit falë kombinimit të 
elementit gjuhësor me elementet ekzistues e 
identifikues të produktit të cilat janë marka, 
logo e simbole të tjera. 

Ndodh që marka të ngrihet në nivel 
komunikimi dhe të tregojë nga njëra anë, 
një organizim ekonomik-prodhues në 
kuptimin e përgjithshëm, nga ana tjetër 
përfshirjen e mesazheve , vlerave, simboleve 
dhe koncepteve që ngrejnë faktorët krijues 
të vlerave vetëm kur perceptohet nga 
sistemi i vlerave të referimit në mënyrë 
bashkohore me qëllim komunikues nga ana 
e dhënësit (Grandi, 1994).

Publiciteti është i pranishëm kudo 
dhe ka një ndikim të dukshëm jo vetëm 
në përcjelljen e mesazheve e përqëndrimin 
e vëmendjes tek një produkt i caktuar, 
por dhe në integrimin e elementeve dhe 
mesazheve të reja vizive dhe gjuhësore në 
jetën socio-kulturore të një ose më shumë 
grupeve shoqërore. Ky efekt është edhe më 
i dukshëm në rastet kur ekspertët audio-
vizivë bashkëpunojnë me ata gjuhësorë për 
përgatitjen dhe zbatimin e projekteve të 
caktuara publicitare. Vlen të theksohet se 
përcjellja efikase e një mesazhi të caktuar dhe 
reagimi pozitiv i një konsumatori potencial 
kundrejt tij nuk reflekton detyrimisht 
realitetin e produktit po vë në dukje 
edhe një herë rëndësinë e kombinimit të 
suksesshëm të elementeve të ndryshëm të 
publictetit në përcjelljen e suksesshme të 
mesazhit të dëshiruar. 

Në fakt shumica e teksteve publicitare 
mediatike, sado pak të përpunuara qofshin, 
për publikun janë mjaft të vlefshme (Volli, 
2003; 14).

Kështu për shembull, gjithkush do 
të dëshironte një paketë telefonike e cila 
ofron një shpejtësi të lartë dhe cilësi mjaft 
të mirë. Këtë gjë e ofrojnë dy kompanitë 
telefonike mjaft të mëdha Eagle mobile 
dhe ALBtelekom të cilat e paraqesin 
paketën e re “produkt” nëpërmjet një risije 
që është pikërishtë 4G-ja, ndonëse shumë 
pak e testuar, pasi jo çdo telefon e përfshin 
këtë sistem. Shprehja e cila reklamon këtë 
produkt nxit dëshirën e përvetësimit, 
shpesh në mënyrë të pavetëdijshme, të 
paketës e madje dhe të një celulari të ri që 
përmban këtë sistem.

Gjatë analizës së reklamës vëmë re që 
elementi gjuhësor “Më shpejt, më shumë!” 
përbëhet nga dy ndajfolje të shkallës 
sipërore. Fjalët janë tepër koncize dhe 
përdorimi i shkallës sipërore të ndajfoljeve 
rezulton në impaktin e dëshiruar tek 
konsumatori duke nxitur dëshirën për të 
provuar produktin madje dhe në mungesë 
të testeve të konsoliduara si rezultat i 
elementit risi. Gjatë analizës së imazhit të 
të dy kompanive telefonike identifikohet 
lehtësisht përcjellja efektive e mesazhit 
nëpërmjet kombinimit të ngjyrës së kuqe 
me logot e kompanive, ndërthurje evidente 
kjo e elementeve grafikë në pjesën e 
poshtme të fletëpalosjes. 

Rezultatet e sondazhit të kryer në 
vijim të këtj projekti publicitar kanë 
provuar efikasitetin e tij pasi nga përgjigjet 
e klientëve të anketuar ka rezultuar një 
tendencë rritje e dukshme e përdorimit të 
këtij shërbimi dhe pse perceptimi dhe niveli 
i cilësisë së shërbimit kundrejt pritshmërive 
varion dukshëm. 

Në fakt për një publicitet të suksesshëm 
duhet të kemi parasysh edhe lidhjet e thella me 
semiotikën, tashmë ajo e cila duhet të shihet si 
një shkencë shoqërore. Ferraro (1998). 

Mesazhet që proceset publicitare 
transmetojnë janë mjaft të rëndësishme për 
ecurinë e ciklit jetësor dhe suksesin e një 
produkti ose shërbimi të caktuar. Kombinimi 
efektiv i elementeve të ndryshëm gjatë 
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proceseve publicitare të një produkti ose 
shërbimi luan shpesh një rol vendimtar në 
nivelin e suksesit të produktit ose shërbimit. 

Gjithashtu sikundër përmend edhe 
Fabris në studimin e tij: “kënaqësia e 
rezultatit të një publiciteti varet kryesishtë nga 
mbivendosja semiotike aktuale apo potencjale 
ndërmjet botës së testimonialit (personit 
të famshëm që tashmë vesh e përfaqëson 
cilësitë e produktit) dhe asaj të markës e të 
vetë produktit. Tërheqja bëhet më e fortë kur 
marka dhe testimoniali ndajnë mes tyre atë 
që metaforikisht manualet publicitare dhe 
teoritë e ndryshme në këtë fushë e quajnë 
“pjesë të personalitetit” (Fabris, 2004).

Le të shqyrtojmë disa procese 
publicitare ku kombinimi i suksesshëm 
i logove dhe shenjave e simboleve 
identifikuese të markave të ndryshme me 
një numër të kufizuar fjalësh transmetojnë 
tek marrësi dhe tek publiku i gjerë një 
mesazh mjaft të qartë. 

Në reklamën/spotin publicitar të 
parfumit për burra Invictus të Paco Rabanne 
të vitit 2013 e cila zgjat 21 sekonda, shenja e 
cila mbizotëron gjatë gjithë spotit është kupa 
e fitores. Mjedisi dhe periudha e zgjedhur 
është ajo e lashtësisë, e cila paraqet një burrë 
të pashëm e muskuloz i cili futet në një 
stadium gjigant plot me spektatorë e madje 
edhe perëndi të botës antike, duke mbajtur një 
kupë të madhe e cila simbolizon fitoren. Ai 
ngjitet në një podium dhe mbi të shkëlqejnë 
rrezet e diellit që arrijnë të depërtojnë edhe 
retë e dendura. Spoti mbyllet me pamjen e 
shishes së parfumit e cila gjithashtu ka formën 
e kupës së fitores. Nën këtë pamje shfaqet 
emri i parfumit, Invictus që përkthehet nga 
latinishtja i pathyeshëm. 

Kjo reklamë paraqet një lidhje të 
dukshme dhe të drejtpërdrejtë midis emrit 
të produktit me skenarin e zgjedhur. Kupa 
e fitores është një simbol e shenjë e qartë 
dhe lehtësisht e perceptueshme nga i gjithë 
publiku që e shikon pavarësisht nga shkalla 
shoqërore, kulturore apo niveli intelektual 
të cilit ai i përket. 

Thjeshtësia dhe qartësia e veprimeve 
të përdorura në këtë rast nuk ka nevojë të 
shoqërohet me shumë fjalë pasi mjafton 
emri i parfumit kombinuar me kupën e 
fitores për transmetimin efikas të mesazhit. 

Një tjetër shembull shumë i mirë 
janë reklamat e akulloreve Algida. Logo e 
kompanisë ka në qendër zemrën e cila në 
kulturën evropiane simbolizon pasionin. 
Logo dhe mesazhi i përcjellë është i qartë 
e krijon një paralelizëm midis pasionit të 
ndjenjave dhe atij që lind si rezultat i shijes 
së ofruar nga kjo akullore. Mesazhi i zemrës 
në logon e akullores Algida përforcohet gjatë 
spoteve publicitare nga përdorimi i fjalëve 
“për ata që ndjekin pasionin” . Suksesi i procesit 
publicitar konsiston jo vetëm në përforcimin e 
idesë mbi cilësinë e produktit, por transmeton 
një mesazh që e çon konsumatorin aktual dhe 
potencial të klasifikojë këtë produkt në një 
kategori superiore. 

Artikujt e firmës Carpisa janë shembull 
që vlen të përmendet. Simboli i firmës është 
breshka. Ky simbol identifikues spikat në 
të gjitha produktet e kësaj firme. Një ndër 
spotet publicitare interesante të kësaj firme 
paraqet një djalë i cili kërcen mbi një valixhe 
të prodhuar nga Carpisa. Ky kërcim zgjat 38 
sekonda dhe në fund të kërcimit djali zbret 
nga valixhja duke e cilësuar valixhen si shumë 
të lehtë, por në të njëjtën kohë dhe të fortë. 

Simbolika e breshkës ka një rëndësi të 
madhe, por dhe shumë komplekse në kulturat 
e ndryshme të lindjes së largët (Japoni, Kinë, 
Indi) dhe në fiset vendase të Amerikës. 
Ajo paraqitet midis të tjerave si simbol, i 
jetëgjatësisë, qëndrueshmërisë, këmbënguljes 
dhe mençurisë; të gjitha këto interpretime 
identifikuese pozitive e bëjnë zgjedhjen e 
logos nga ana e firmës Carpisa jo vetëm të 
mirëmenduar, por dhe shumë të goditur. 
Në këtë rast elementi gjuhësor varion duke 
mbetur i suksesshëm gjë që mundësohet nga 
zgjedhja e duhur e logos së firmës. 

Firma prodhuese e çokollatës Milka 
ndërkohë ka zgjedhur si simbol të saj 
një lopë ngjyrë lejla. Zgjedhja është nga 
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njëra anë racionale pasi qumështi është 
një ndër përbërësit kryesor të produkteve 
të kësaj kompanie ndërkohë që një rol në 
këtë zgjedhje ka luajtur interpretimi që i 
jepet lopës si simbol fertiliteti e lidhjeje 
me tokën dhe vazhdimësinë në kulturën 
kelte. Nga ana tjeter zgjedhja e ngjyrës 
lejla për këtë simbol krijon një perceptim 
në kategorinë e diçkaje që transmeton 
ëmbëlsi, si vetë produkti. Mesazhi gjuhësor 
i përdorur nga Milka në spotin e vitit 
2014, “Guxo të jesh i ëmbël.” zëvendëson 
“Tundimi është i ëmbël” përdorur në spotet 
e vitit 1998 e fokusohet në elementin 
karakterizues të produkteve të saj, element 
ky që ndërvepron më së miri me simbolin 
e firmës duke amplifikuar impaktin e 
mesazhit që i përcillet konsumatorit. Një 
komponent interesant është dhe fraziologjia 
e përdorur në këto spote publicitare ku 
hasim ndryshimin e një fraze identifikuese 
të suksesshme e të konsoliduar me një tjetër 
veprim që ka si qëllim sjelljen e një risie. 
Sidoqoftë, nëse do të kryejmë një analizë 
krahasuese të të dyja frazave mbeten të 
pandryshueshëm forma dhe pozicionimi 
në frazë i mbiemrit “i ëmbël”, element 
ky kryesor gjuhësor që kompania përcjell 
në mesazhin e saj edhe pse pjesa tjetër e 
frazës ka pësuar një ndryshim të dukshëm 
që reflekton dinamikat dhe trendet e jetës 
së ditëve të sotme duke e kthyer frazën nga 
një këshillë në një sfidë. 

Një spot shumë interesant e që 
vlen të studiohet ëshë ai i përdorur për 
reklaminin e Microsoft Windows 7. Ky spot 
shfaqet si një numërim nga 1 në 7 duke 
riprezantuar logot karakterizuese të të shtatë 
sistemeve Microsoft Windows. Mesazhi 
është vizualisht i thjeshtë e lehtësisht i 
identifikueshëm dhe pse elementi gjuhësor 
në këtë rast përbëhet vetëm nga shtatë 
numrat që shfaqen njëri pas tjetrit në ekran 
të shoqëruar me logot përkatëse në formën 
e një numërimi. Transmetimi i mesazhit 
është shumë efikas. 

Një tjetër reklamë e spikatur është ajo e 

makinës Mercedes Benz E-Class shfaqur në 
vitin 2010 e titulluar Sorry (Më fal). 

Në këtë reklamë drejtuesi i një makine 
Mercedes Benz E-Class arrin t’i shpëtojë 
vdekjes. Ndërsa ai po drejton makinën, 
vdekja shfaqet krahas tij në sediljen e 
pasagjerit e vetëm me një fjalë “Sorry” e 
lajmëron për atë që pritet të ndodhë pas pak. 
Reklama vijon me pamje që priten të çojnë 
në një përplasje me pasoja tragjike gjë që nuk 
ndodh falë sistemit të asistencës në frenim 
BAS Plus të Mercedes Benz E-Class e pas një 
momenti tronditjeje të fortë këtë radhë është 
drejtuesi i mjetit që i kërkon vdekjes të falur.

Impakti viziv është shumë i fortë dhe 
mesazhi përcillët shumë qartë vetëm me 
një fjalë në sajë të gërshetimit të imazheve. 
Ky spot përmbush plotësisht qëllimin e 
promovimit, e konsolidon edhe më tej 
tek konsumatori potencial mendimin mbi 
nivelin e lartë të cilësisë dhe sigurisë që 
karakterizon këtë markë makinash. 

Analiza e detajuar e elementeve përbërës 
të spoteve publicitare të marra në shqyrtim 
na mundëson të vlerësojmë efikasitetin e 
tyre në përmbushjen e qëllimit, përcjelljen 
e mesazhit tek publiku i gjërë. Spotet e 
lartpërmendura mund të konsiderohen si 
shumë të suksesshme, gjë që reflektohet 
në impaktin pozitiv dhe motivimin efikas 
drejt konsumimit të produkteve ose 
shërbimve përkatëse. Ky rezultat optimal 
arrihet kryesisht me ndihmën e ekspertëve 
të fushave të ndryshme të cilët arrijnë të 
krijojnë një ndërveprim të balancuar e 
efikas të elementeve përbërës të projekteve 
të ndryshme publicitare. 

Përfundime

1. Sistemi dhe proceset e projekteve 
publicitare janë dinamike dhe karakterizohen 
nga ndryshime e zhvillime nga më të 
ndryshmet e të larmishmet. Sidoqoftë, qëllimi 
i krijimit dhe zbatimit të tyre mbetet përcjellja 
e mesazhit dhe rritja e interesit kundrejt 
produktit ose shërbimit që parashtrohet. 
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Shumëllojshmëria e metodave dhe teknikave 
si dhe mënyrave të kombinimit të elementeve 
të ndryshëm gjatë përgatitjes dhe përcjelljes 
së mesazhit janë një burim interesi konstant 
studimesh dhe analizash.

2. Ndërthurja e elementeve të ndryshëm 
në një proces/projekt publicitar konsiderohet 
efikase kur arrin të përcjellë me sukses 
mesazhin e parashikuar e të arrijë qëllimin 
e përcaktuar. Analizat e studimet na çojnë 
në përfundimin se arrijta e një rezultati 
optimal është e mundur jo vetëm në peridhën 
afatshkurtër, por dhe atë afatgjatë.

3. Kombinimi i balancuar dhe efikas 
i tre prej elementeve kyç markë-logo-fjalë 
rezulton përcaktues në nivelin e suksesit 
të arritur gjatë shumicës së projektve 
publicitare duke përfshirë këtu spotet dhe 
reklamat. Duhet theksuar se aktualisht nuk 
mund të arrihet në një rezultat konkret që do 
të mundësonte në arritjen e një përfundimi 
ose përcaktimin e një metodologjie dhe 
rregullash të përgjithshme që do të mund 
të karakterizonin ndërveprimin midis 
këtyre tre elementeve gjatë procesit të 
transmetimit të mesazhit publicitar.
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At present publicity, art or the practice of attracting the attetion towards the products, 
services, certain needs, mainly and particularly through messages sent by different kinds of media 
is turned into a very important topic and an object of various studies. Surveys and different 
analyses have led some scholars to considering publicity as a sience in itself which is being 
developed and modified continously and has a great importance in the marketing process. This 
writing has got its aim to present an analysis of some of the different logos and brands together 
with their identified, signs and symbols as well as their corresponding words being used to 
transmit the message to the receiver.
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PërmBledhje

Që në tremujorin e dytë të shtatzënisë një pjesë e prindërve presin me padurim të njohin seksin 
e fëmijës. Ekziston pritshmëria sociale që individi duhet të jetë ai që lind, kështu që shumë prej 
nesh e marrin si të mirëqenë përputhjen perfekte midis seksit të lindur dhe identitetit gjinor. Por ka 
disa fëmijë dhe adoleshentë, të cilët përgjatë jetës së vet ndeshen me këtë mospërputhje. Identiteti 
gjinor përkufizohet si ndjesia individuale e të qënit mashkull, femër, ose ndryshe nga këto të dyja. 
Termat “transseksual”, “me disfori gjinore”, nuk kuptohen me lehtësi, por përshkruajnë njerëz te të 
cilët përjetimi për identitetin gjinor ka mospërputhje me gjininë e përcaktuar në lindje (sipas seksit 
biologjik). Këta fëmijë që nga mosha 2 vjeç kryesisht shfaqin interes për lodrat dhe veshjet e gjinisë 
së kundërt. Kërkojnë të paraqiten si të gjinisë së kundërt, fillimisht në shtëpi e më pas insistojnë për 
shfaqjen si të tillë në vende publike. Në Europë & ShBA një pjesë e tyre futen në sistemin shkollor si 
të gjinisë tjetër. Vetë prindërit e këtyre fëmijëve, pasi kanë provuar pa sukses përpjekjet dhe teknikat 
për ta bërë fëmijën të interesuar për gjininë e përcaktuar në lindje, po mbështesin fëmijët në këtë 
rrugë jo të lehtë. Kjo lëvizje po ndodh edhe me mbështetjen e ekspertëve klinikë, të cilët në rastet 
e diagnostikuara, nuk e shohin këtë si diçka që do të rregullohet me kalimin e kohës. Pavarësisht 
mbështetjes së prindërve dhe ekspertëve, kuadri ligjor dhe normat sociale lëvizin më ngadalë. Lind 
pyetja: Si do të përballet shoqëria shqiptare me raste të tilla? Si do të akomodohen ata në shkollë në 
pikëpamjen sociale dhe juridike? Nëpërmjet këtij shkrimi kërkoj të informoj dhe sensibilizoj shoqërinë 
shqiptare për të qënë më pranues ndaj fëmijëve dhe adoleshentëve me disfori gjinore si edhe të ftoj 
hartuesit ligjorë për të hedhur hapa për ndryshimet ligjore në këtë drejtim. Përballja me fenomenin 
është e sigurt, kështu që duhet të jemi të përgatitur dhe të hapur për direksione në këtë drejtim.
Fjalët kyçe: Disfori gjinore, identitet gjinor, fëmijë, normë sociale, thirrje për ndërgjegjësim, Shqipëri
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Identiteti gjinor dhe Disforia gjinore

Që në tremujorin e dytë të shtatzënisë 
një pjesë e prindërve presin me padurim të 
njohin seksin e fëmijës. Ekziston pritshmëria 
sociale që individi duhet të jetë ai që lind, 
kështu që shumë prej nesh e marrin si të 
mirëqënë përputhjen perfekte midis seksit të 
lindur dhe identitetit gjinor. Kjo përputhje 
ndodh në shumicën e individëve. Por ka 
disa fëmijë dhe adoleshentë, të cilët përgjatë 
jetës së vet duhet të ndeshen vazhdimisht 
me këtë mospërputhje. Prindërit e S., një 
fëmije gjerman 5 vjeç tregojnë se në kopsht 
luhej loja “djemtë përballë vajzave”. S. u 
ndie shumë i pasigurt në cilin grup duhej të 
përfshihej, nuk morri pjesë në lojë, por qau 
në cepin e dhomës (Gjergji-Lama V., 2012).

Fusha e studimeve seksuale dhe 
gjinore është shumë kontroverse dhe 
ekzistojnë terma kuptimet e të cilave 
ndryshojnë në kohë dhe midis disiplinave. 
Keqkuptim tjetër është që fjala seks merret 
si në kuptimin mashkull apo femër dhe 
atë të seksualitetit (DSM V, fq. 451). Në 
këtë artikull do të flitet për identitetin 
gjinor, çka është koncept i ndryshëm nga 
seksualiteti. Termat “transseksual”, “me 
disfori gjinore”, “çrregullim i identitetit 
gjinor” nuk kuptohen me lehtësi, por 
përshkruajnë njerëz te të cilët përjetimi 
për identitetin gjinor ka mospërputhje 
me gjininë e përcaktuar në lindje (sipas 
seksit biologjik). Termi Seks i referohet 
indikatorëve biologjikë si mashkull apo 
femër, siç janë kromozomet, gonadet, 
hormonet seksuale dhe gjenitalet e jashtme 
joambigue. Termi gjini përdoret për të 
përkufizuar rolin e shfaqur që merr individi 
në shoqëri si djalë apo vajzë, burrë apo grua, 
por ndryshe nga disa teori konstruktiviste 
sociale, faktorët biologjikë në bashkëveprim 
me faktorët social dhe psikologjikë shihen 
si kontribues në zhvillimin gjinor (DSM V, 
fq. 451). Identiteti gjinor është t’i përgjigjesh 
pyetjes “Çfarë gjinie jam unë?” bazuar 
në ndjesinë dhe bindjen individuale. Ai 

përkufizohet si ndjesia individuale e të 
qënit mashkull apo femër (Bradley dhe 
Zucker, 1997). Identiteti gjinor është 
kategori e identitetit social dhe i referohet 
identifikimit të individit si mashkull, femër 
apo në një kategori të ndryshme nga këto 
të dyja. Ky koncept përshin si vetëdijen 
e vetë individit që ai/ajo është mashkull/
femër/tjetër gjini, po ashtu edhe përjetimin 
emocional. Disforia gjinore (APA, 2013) 
apo i emërtuar më herët si Çrregullimi i 
Identitetit Gjinor (GID) në DSM-IV (APA, 
2000) dhe ICD-10 (WHO, 2010) është një 
gjendje relativisht e rrallë e zhvillimit atipik 
gjinor, në të cilën ka perceptim psikologjik 
të vetes si mashkull ose femër, e cila nuk 
përputhet me seksin e caktuar në lindje 
(De Gascun, 2006). Fëmijët me disfori 
gjinore shprehen se kanë lindur në trupin 
e gabuar. Vetë termi Disfori gjinore është 
term përshkrues i pakënaqësisë emocionale 
dhe cognitive të individit me gjininë e 
përcaktuar në lindje dhe shqetësimit që 
lind prej kësaj mospërputhje. Ky term 
i ri në DSM-V (APA, 2013) është më 
përshkrues dhe më pak stigmatizues sesa 
termi i mëparshëm i përdorur në DSM-
IV (APA, 2000) dhe reflekton fokusin 
te konsultimi në klinikë për arsye të 
shqetësimit vetiak dhe ndërpersonal, jo për 
arsye të identitetit per se. Identiteti gjinor 
nuk mund të ndryshohet me trajtim apo 
këshillim dhe është tjetër gjë nga orientimi 
seksual i një individi. Nuk ka korrelim 
direkt mes të dyjave; identiteti gjinor 
formohet në moshë të vogël, shumë më 
përpara se formimi i ndjesisë së individit 
për orientimin e vet seksual. 

Orientimi seksual është entitet i 
veçantë, megjithëse shfaqja e identitetit 
gjinor që ka mospërputhje me atë biologjik 
në fëmijëri mund të jetë pararendës i 
zhvillimit të homoseksualitetit në një 
pjesë të madhe rastesh. Transgender 
quhen një spektër individësh të cilët në 
mënyrë të përkohshme apo të përhershme 
identifikohen me një gjini të ndryshme 
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nga ajo që u është përcaktuar në lindje. 
Transseksual quhen individët të cilët 
kërkojnë të kryejnë apo i janë nënshtruar 
tashmë kthimit në rolin social nga mashkull 
në femër apo anasjelltas, kthim i cili në 
pjesën më të madhe të rasteve, por jo tek 
të gjithë rastet, përfshin ndryshimin trupor 
me hormone të gjinisë së kundërt dhe me 
kirurgji të organeve gjenitale.

Prevalenca dhe tabloja përshkruese

Fëmijë me disfori gjinore ka në çdo 
popullatë, të dhënat e prevalencës ende nuk 
janë të plota në shumë vende, përafërsisht 
1 për qind sipas pjesës më të madhe të 
burimeve. National Center for Transgender 
Equality (Huppke, 2013) vlerësoi si 
transgender 0.25 – 1 për qind të popullatës. 
Në ShBA, Kevin Gogin menaxher për 
programet shëndetësore të shkollave 
studioi me anë të një survey gjimnazet dhe 
universitetet në San Francisco dhe raportoi 
se 1 për qind e gjimnazistëve dhe 1.6 për 
qind e studentëve e identifikuan veten që 
nuk i përkasin dy kategorive mashkull / 
femër, por një kategorie të re të quajtur 
variacion gjinor apo transgender, të cilën 
ky menaxher e kishte shtuar në formular 
(Newsmax, 2013). Nxënësit e shkollës 
fillore nuk u përfshinë në këtë studim. 
Gjithashtu qendra kombëtare për barazinë 
transgjinore në ShBA vlerëson që afërsisht 
1 për qind e popullatës është transseksuale. 
Megjithatë mbajtja sekret për arsye të 
stigmatizimit mund të bëjë që shumë 
njerëz të shmangin “coming out - shfaqjen 
në paraqitje dhe rolin gjinor të përjetuar 
në ambiente pubike”, gjë e cila çon në 
perceptimin e një pjese popullate më të 
vogël me disfori gjinore (transeksualizëm) 
sesa mund të jetë në realitet.

Këta fëmijë që nga mosha dy vjeç 
shfaqin kryesisht interes për lodrat dhe 
veshjet e gjinisë së kundërt. Djemtë për 
shembull shprehin dëshirën të jenë vajza 
apo që kur të rriten të jenë gra, luajnë 

role femërorë në lojërat e fëmijëve (për 
shembull rolin e nënës, rolin e nuses), 
luajnë kryesisht me kukulla Barbie, shfaqin 
shumë interes për aktivitetet tradicionale 
femërore, u pëlqen të duken në paraqitje 
si vajza (të veshin fustane, bëjnë make-up, 
vendosin bizhuteri), preferojnë shoqërinë 
e vajzave. Djemtë shmangin lojërat tipike 
mashkullore, sportet luftarake dhe garuese, 
pra aktivitetet që shoqëria i identifikon në 
mënyrë tipike me rolin gjinor. Ndihen keq 
kur të tjerët u drejtohen si anëtarë të gjinisë 
së përcaktuar në lindje. Ata nuk i duan 
organet seksuale të trupit të tyre, kanë neveri 
dhe kërkojnë t’i heqin (Gjergji V., 2009). 
Vajzat me disfori gjinore e identifikojnë 
veten si meshkuj në paraqitje (veshja, 
stili i flokëve), rolin gjinor, kanë interesa 
tradicionale mashkullore dhe fantazi të 
pasjes së organit mashkullor. Njëkohësisht 
nuk duan të kenë menstruacione, zhvillimin 
e gjoksit. Shqetësimi ndaj trupit theksohet 
më tepër kur i afrohen moshës së pubertetit. 
Ato ndjejnë neveri ndaj përfaqësimit fizik 
femëror tek trupi i tyre dhe mundohen ta 
fshehin me veshje të gjera, lidhje të gjoksit 
me rripa shtrëngues. Kanë reagime negative 
ndaj përpjekjeve të prindërve për t’i veshur 
fustane apo kur të tjerët u drejtohen me 
emër femëror. Shumë nga këta fëmijë i 
vendosin vetes një emër të ri të gjinisë ku 
ata ndihen se i përkasin dhe preferojnë që të 
tjerët t’i thërrasin me këtë emër. Fëmijët dhe 
adoleshentët me disfori gjinore kërkojnë të 
paraqiten si të gjinisë së kundërt, fillimisht 
në shtëpi e më pas insistojnë për shfaqjen 
në paraqitjen e jashtme dhe rolin gjinor si 
të tillë në vende publike. 

Mbështetja nga specialistët e fushës

Në Gjermani, Holandë, ShBA, 
etj. një pjesë e këtyre fëmijëve futen në 
sistemin shkollor si të gjinisë tjetër. Kjo 
lëvizje po ndodh edhe me mbështetjen 
e ekspertëve klinikë, të cilët në rastet e 
diagnostikuara, nuk e shohin këtë si diçka 
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që do të rregullohet me kalimin e kohës. 
Eksperienca e autores së këtij shkrimi 
jashtë vendit me afro 50 raste fëmijësh të 
paraqitur në klinikë tregon se për ta nuk 
është thjesht një fazë zhvillimi, e cila do të 
kalojë. Pikëpamjet po evoluojnë, pothuajse 
ashtu siç ndodhi me orientimin seksual. 
Vetë prindërit e këtyre fëmijëve, të cilëve u 
duhet të përballen me dilemën më të madhe 
- atë të lumturisë së fëmijës së vet, pasi kanë 
provuar pa sukses përpjekjet dhe teknikat 
për ta bërë fëmijën të interesuar për gjininë 
e përcaktuar në lindje sipas seksit biologjik, 
po mbështesin fëmijët në identitetin gjinor 
ku ata ndihen se i përkasin. Prindërit 
kalojnë përmes një procesi, jo pa dhimbje 
e rezistencë fillestare për ta lejuar fëmijën 
e vet në këtë rrugë jo të lehtë. Ata luftojnë 
brenda vetes nëse po marrin vendimin e 
drejtë. Ndërkohë rrethi brenda apo jashtë 
familjes paragjykon vendimin e prindërve 
duke pyetur sesi mund ta dijë fëmija në 
një moshë të vogël se çfarë do? Shqetësimi 
më madhor i prindërve është frika nga 
reagimi i ashpër social që fëmija mund të 
ndeshë jashtë familjes. Klinika këshillimi 
për disforinë gjinore ekzistojnë në vendet 
perëndimore si Gjermani (Berlin: Korte, 
Hamburg: Möller, Frankfurt: Meyenburg); 
USA (Spack, Lurie); Kanada (Zucker, 
Bradley); Amsterdam (Utrecht; Cohen-
Kettenis, Steensma) për të plotësuar nevojat 
e fëmijëve të cilët e refuzojnë gjininë e 
përcaktuar në lindje, si edhe për të udhëzuar 
dhe mbështetur prindërit e tyre.

Sensibilizimi social dhe ligjor jashtë 
vendit dhe në Shqipëri

Familja varion në dinamikat e veta, 
por lejon liri në vendimmarrje, ndërkohë 
që kuadri ligjor dhe normat sociale lëvizin 
më ngadalë. Lind pyetja: Si do të përballet 
shoqëria shqiptare me raste të tilla? Si do të 
akomodohen ata në shkollë në pikëpamjen 
sociale dhe juridike? Psikologjia dhe 
edukimi janë dy shkenca të lidhura ngushtë 

me njëra-tjetrën, që në shumicën e rasteve 
veprojnë me koncepte të harmonizuara. 
Por jo gjithmonë konceptet unifikohen 
në rastet e fëmijëve me nevoja të veçanta. 
Në lidhje me fëmijët që kanë një identitet 
të ndryshëm gjinor nga ai i përcaktuar 
në lindje cilin prej dy koncepteve “seksin 
biologjik” apo “identitetin gjinor” do të 
marrë shkolla për bazë? Shkolla bazohet 
mbi rregullat juridike, të cilat aktualisht në 
vendin tonë marrin si bazë seksin biologjik. 
Megjithatë legjislacioni dhe normat e një 
shoqërie janë në evoluim të vazhdueshëm. 
A do të hidhet poshtë koncepti psikologjik 
i individit për veten, do të quhet joekzistent 
apo do të lëvizim drejt një shkolle më 
pak tradicionale, ku individit i ofrohet të 
futet në sistemin shkollor me identitetin 
gjinor ku ndihet se i përket. Konflikti 
midis statusit ligjor dhe perceptimit apo 
aspiratave të individit krijon dilemë nëse 
shoqëria është e përkushtuar për lirinë 
individuale (Reed et al., 2005). 

Variacionet në identitetin gjinor 
nuk njohin kufij social, etnik apo socio-
ekonomik. Rastet në Shqipëri mund të 
jenë relativisht të pakta, por shoqëria 
duhet të mendojë sesi do t’i akomodojë 
këta fëmijë në sistemin shkollor. Për 
shembull çfarë tualeti do të përdorin, 
cilën dhomë zhveshje në edukimin fizik? 
Si do t’i thërrasë mësuesi me emër, nëse 
ata duan të përdorin një emër të gjinisë 
së kundërt? Përballja nuk është e lehtë as 
në vendet e tjera dhe shumica e njerëzve 
ndihen jo komfort në vendimmarrje. Në 
ShBA ky është një fenomen për të cilin po 
punohet prej kohësh. Në Chikago, në Lurie 
Children’s Hospital u krijua në vitin 2013 
një ndër klinikat e pakta në vend (krahas 
Klinikës së Shërbimit të Menaxhimit 
Gjinor në Boston Children›s Hospital 
dhe Los Angeles) dedikuar fëmijëve me 
mospërputhje të identitetit gjinor. Përpjekje 
për përshtatjen e shkollës në varësi të 
nevojave të fëmijëve me disfori gjinore 
si tualet i veçantë në shkolla janë bërë në 
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Colorado (Newsmax, 2013). Kalifornia ka 
një ligj, i cili u kërkon shkollave t’u sigurojë 
nxënësve transgender dhe me variacion 
gjinor “vënie në dispozicion të programeve 
dhe ambienteve”, si për shembull tualete 
neutrale për gjininë, dhoma të veçanta 
zhveshjeje për orën e edukimit fizik. Në 
Gjermani ka një pjesë rastesh me nxënës 
që bëjnë coming-out (shfaqjen publike në 
shkolla si të gjinisë së kundërt në veshje, 
ndryshim emri në atë të gjinisë ku individi 
e identifikon veten) që në momentin e 
hyrjes në klasën e parë fillore. Një numër 
gjithnjë e më i madh individësh tani bëjnë 
“coming-out” në një stad më të hershëm 
të jetës, por ka edhe shumë të tjerë të 
cilët mund të kenë jetuar me problemin e 
mospërputhjes gjinore për dekada, përpara 
se ata të ndihen të sigurt për të dalë hapur 
apo të kenë mundësinë për të kërkuar 
mbështetje. Mendohet se sa më herët të 
ndodhë ky tranzicion, natyrisht kur fëmija e 
ka mbështetjen në të tre ambientet familje-
shkollë-qendër klinike, aq më të pakta janë 
pasojat në zhvillimin emocional të tij.

Fëmijë dhe adoleshentë të tillë kanë risk 
të shtuar për dëmtim të vetes dhe vetëvrasje 
(Gjergji-Lama V. 2012, Transgender 
Equality Network Ireland), aq më tepër 
nëse nuk gjejnë mbështetjen e duhur nga 
familja, shkolla dhe konsulentët e shëndetit 
mendor. Sipas National Transgender 
Discrimination Survey (Grant et al, 2013) 
43 për qind e individëve transgender 
raportuan se kishin kryer tentativa 
vetëvrasje, krahasuar me 1.6 për qind të 
popullatës së përgjithshme amerikane. 65 
për qind e individëve transgender, të cilët 
kishin ndjekur shkollën duke e shfaqur 
identitetin e tyre jo konformist u përballën 
me ngacmimet tallëse.

Përsa i përket aspektit ligjor sipas 
Michael Silverman, drejtor ekzekutiv i 
Transgender Legal Defense dhe Education 
Found në New York City (Newsmax, 
2013) 16 shtete në ShBA dhe Distrikti 
i Columbia kanë ligj mbi të drejtat e 

transseksualëve. Në San Francisco ekziston 
Qëndra Ligjore Transgender, organizatë e 
të drejtave civile dhe avokatore.

N ë  S h q i p ë r i  s h u m ë  n j e r ë z 
stigmatizohen për shkak të identitetit 
të tyre gjinor dhe nuk mund t’i gëzojnë 
plotësisht të drejtat universale njerëzore. 
Në raportin e EU për progresin në Shqipëri 
në vitin 2011, u kushtua vëmendje në 
një sërë çështjesh dhe problemesh që 
shoqëria shqiptare shfaq ndaj komunitetit 
LGBT. Raporti shkruan se “ka pak raste 
të raportuara të dhunës dhe abuzimit që 
kanë pasur si target personat e komunitetit 
transgender dhe homophobia është shumë 
e përhapur, edhe midis zyrtarëve.”

Në vitet e fundit ka pasur disa nisma 
shumë pozitive në këtë drejtim. Avokati 
i Popullit në Shqipëri në raportin e vitit 
2012 citon duke iu referuar komunitetit 
transgender se “ Të drejtat njerëzore 
janë universale dhe zbatohen te të gjithë 
individët. Secili vend duhet të sigurojë 
dinjitet të barabartë për të gjithë qeniet 
njerëzore pa diskriminim bazuar në seks, 
rracë, ngjyrë, fe, origjinë kombëtare apo 
sociale”(People’s Advokate Republic of 
Albania Report 2012, fq. 2). Legjislacioni 
shqiptar duhet të përputhet me standartet 
më të mira ndërkombëtare, për të siguruar 
zbatimin e parimeve demokratike të 
rregullave të ligjit, zbatimin e barazisë 
midis qytetarëve dhe respekt për të drejtat 
njerëzore dhe liritë thelbësore. Anëtarët 
e shoqërisë shqiptare janë të gjithë të 
barabartë përpara ligjit, kështu që çdokush, 
pavarësisht përkatësive në grupet sociale 
apo të komunitetit, nuk ka rëndësi sesa 
i vogël në numër, ka të drejta dhe liri të 
barabarta pa asnjë diskriminim (People’s 
Advokate Republic of Albania Report 
2012, fq. 18). Institucioni i Avokatit të 
Popullit monitoroi nga Janari në Korrik 
2012 respektimin e të drejtave dhe lirive të 
personave LGBT në Shqipëri dhe masat që 
duhen marrë nga institucionet përgjegjëse 
shtetërore për t’i siguruar ato në mënyrë 
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të plotë. Institucioni i Avokatit të Popullit 
në Shqipëri rekomandon se ka nevojë për 
përmirësimin e situatës së të drejtave dhe 
lirive në komunitet. Në aspektet shkollore 
ai dha dy rekomandime, njëri i lidhur 
me përfshirjen në programet shkollore 
të informacionit për këtë komunitet, 
rekomandimi tjetër ka të bëjë me trajnimin 
e stafit akademik për të parandaluar 
të gjithë format e diskriminimit në 
institucionet arsimore. Një tjetër aktivitet 
i rëndësishëm i zhvilluar gjatë vitit 2012 
në Shqipëri ishte konferenca rajonale 
e organizuar dhe sponsorizuar nga 
Departamenti i Shtetit Amerikan me temë 
“Ndal dhunës: Të drejtat LGBT janë të 
drejta njerëzore”. Konferenca u ndoq 
nga përfaqësuesit e 17 vendeve të botës. 
Gjatë saj u theksua se nuk duhet të ketë 
ligje ‘copy- paste’, por ligje që i përshtaten 
kontekstit dhe shoqërisë shqiptare aktuale.

Puna e Avokatit të Popullit është nisma 
e parë ligjore në Shqipëri këtë drejtim, e 
cila është për tu përshëndetur. Citohet se 
“Shteti duhet ta drejtojë këtë çështje në 
mënyrë të respektueshme duke siguruar të 
gjitha konditat për të bërë drafte të ligjeve 
dhe rregullave për mbrojtjen e të drejtave të 
tyre (People’s Advokate Republic of Albania 
Report 2012, fq. 13). Përveç ndryshimeve 
ligjore të lidhura me stigmatizimin social, 
janë të rëndësishme edhe ndryshimet e 
lidhura me mbarëvajtjen e jetës së vetë 

fëmijëve dhe adoleshentëve me disfori 
gjinore. Impakti që marrin si fëmijë është 
me rëndësi madhore dhe faktor lehtësues 
për jetën e këtyre individë. Rekomandimet 
e raportit të Avokatit të Popullit nuk 
përfshijnë çështjet e mësipërme, sesi 
praktikisht do të veprohet me fëmijët me 
disfori gjinore në shkollë. Institucioni i 
Avokatit të Popullit është i vetëdijshëm 
se raporti preku disa shqetësime të këtyre 
individëve dhe mirëpret përmirësime 
në drejtime të tjera në bashkëpunim me 
shoqërinë civile. Kjo theksohet edhe së 
fundmi në mbledhjen e Gjenevës: Per sa i 
perket të drejtave të personave LGBT, jane 
bërë përmirësime legjislative, por mbetet 
mjaft për të bërë (Balkanweb, 2014).

Në këtë kontekst si specialiste e 
shëndetit  mendor të fëmijëve dhe 
adoleshentëve dhe ekspertizë në këtë fushë 
synoj me anë të këtij shkrimi të informoj 
dhe sensibilizoj shoqërinë shqiptare dhe 
hartuesit ligjor për të qënë më të hapur dhe 
pranues ndaj fëmijëve dhe adoleshentëve 
me disfori gjinore, si edhe të ftoj aktorët 
ligjorë për të hedhur hapa për ndryshime të 
tjera ligjore në këtë drejtim, të lidhura me 
mbarëvajtjen e fëmijëve me disfori gjinore 
në shkolla. Megjithëse nuk ka ndryshime 
ligjore aktuale që lidhen në mënyrë specifike 
me fëmijët, përballja me fenomenin është e 
sigurt, kështu që duhet të jemi të përgatitur 
dhe të hapur për direksione në këtë drejtim.
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Raising awareness in Albania of children who refuse assigned gender
Most parents look forward to ultrasound during pregnancy to find out their baby’s 

sex. There is a societal expectation that the individual should be the one is born, so many 
of us take for granted the perfect match between biological sex and gender identity. But 
some children and adolescents do not fit, they say are born in the wrong body. Gender 
identity is defined as the individual’s sense of being a male, female or another category. 
Terms “transsexual”, “gender dysphoria”, are not easily understood, but describe people 
whose gender identity is in contradiction with assigned gender. Since two years old these 
children are mainly interested in other gender toys and clothes. They have a strong wish to 
look like the other gender, first at home and then insist in coming-out. In Europe & USA 
some of these children enter the school system as the other gender. Parents themselves, after 
unsuccessful attempts and techniques to make their child interested in assigned gender role, 
are supporting them in their uneasy way. This attitude is also taking place with support of 
clinical experts who in diagnosed cases do not see it as something to be fixed over time. 
Despite the support of parents and clinical experts, the legal and societal norms are moving 

ABSTRACT
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more slowly. The question arises: How will Albanian society deal with such cases? How will 
they be accommodated in schools in social and legal point of view? Through this paper, I 
would like to raise awareness of Albanian society to be accepting of children and adolescents 
with gender dysphoria and also to invite legal changes in this direction. They are part of us, 
so we have to be prepared and open in this regard.

Key words: Gender dysphoria, gender identity, children, societal norm, raising awareness, Albania
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PërmBledhje

Të mësuarit e një gjuhe të huaj është një proces i gjatë dhe ndikohet nga shumë faktorë. Qëllimi i 
këtij artikulli është të analizojë lidhjen që fëmijët kanë me mësimin e gjuhës së huaj, nën ndikimin 
e disa faktorëve në zhvillimin jetësor të fëmijëve. Nxënësi për të mësuar një gjuhë të huaj duhet 
pikësëpari të jetë i ekspozuar ndaj kësaj gjuhe dhe truri i tij të kapë dhe të përpunojë imputet 
që vijnë nga jashtë. Por ky process, varet edhe nga mosha kur një fëmijë e fillon këtë gjuhë të 
huaj apo dhe nga personaliteti i fëmijës. Gjithashtu, mësimi i gjuhës së huaj nga fëmijët varet 
dhe si nga ambienti kulturor ku jeton dhe nga gjendja e tij emocionale. Por, këta element në 
vetvete janë të ndikuar nga një sërë faktorësht të tjerë të lidhur me dëshirën apo dhe me aftësinë 
e nxënësit. Prandaj, mund të thuhet se të mësuarit e një gjuhe të huaj është një process i vështirë 
dhe kompleks në vetvete. Artikulli tenton të tregojë lidhjet që ka mësimi i gjuhës së huaj me disa 
nga këta faktorë. Analiza e kësaj lidhje do t’i ndihmojë mësuesit e gjuhëve të huaja, duke njohur 
këta faktorë, të ndikojnë në procesin e të mësuarit të gjuhëve, duke e bërë këtë proces më të lehtë 
dhe më të suksesshëm për nxënësit.

Studime Sociale 2015, 2 (9): 79-86
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Truri është organi që mundëson 
marrjen dhe përpunimin e inputeve 
që vijnë nga jashtë dhe ndihmon 

në realizimin e proceit të të mësuarit të një 
gjuhe të huaj. Por krahas rolit që luan truri i 
njeriut në procesin e të mësuarit të një gjuhe 

të huaj, nevojitet për mësimin e gjuhës së 
huaj edhe një ambient i caktuar. Ky ambient 
është mjedisi ku njeriu përballet dhe do të 
dëgjojë të flitet një gjuhë e huaj e caktuar. 
Ambienti ku flitet një gjuhë e huaj do t’i 
japë individit të dhënat që nevojiten. Por, 
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pavarësisht inputeve të njëjta dhe ambientit 
të njëjtë me të cilin ballafaqohen nxënësit, 
përsëri vihet re se nxënësit nxënë në mënyra 
të ndryshme në lidhje me mësimin e gjuhës 
së huaj. Studiuesit, duke u përballur me 
këtë dukuri, shprehen se ka disa faktorë 
të zhvillimit jetësor të nxënësit që mund 
të ndikojnë në procesin e të mësuarit të 
gjuhës së huaj. Këta faktorë mund të jenë 
mosha e fëmijës, shkalla e zhvillimit moshor, 
ambienti kulturor ku jeton nxënësi, gjendja 
e tij emocionale, etj. 

Gjuha e huaj dhe mosha 

Paolo Balboni (2002: 115) shkruan se 
“Fëmijëve nuk u mësohet një gjuhë e huaj: ata 
udhëhiqen drejt saj” Kur fëmijët i afrohen 
për herë të parë një gjuhe të huaj, ndodh 
që asistojmë në një fenomen magjepsës, Në 
sytë e tyre shkëlqen kënaqësia e zbulimit 
të diçkaje të re, të panjohur më parë. Për 
shumë prej tyre, deri pak më parë, ekzistonte 
vetëm gjuha mëmë. Reaginet e tyre në këtë 
moment mund të jenë nga më të ndryshmet:
  disa shfaqin menjëherë kuriozitet dhe 

janë të paduruar deri sa të arrijnë të 
thonë fjalë apo fjali në gjuhë të huaj,

  disa shfaqen kuriozë, por dhe të 
pasigurt, duke ndjerë të nevojshme që 
ta përkthejnë në gjuhën mëmë atë çfarë 
dëgjojnë.

  disa asimilojnë në heshtje dhe prodhojnë 
më pas në mënyrë spontane pas një 
periudhe të gjatë qetësie (Silent Period). 

  disa shfaqen të trembur duke theksuar 
vazhdimisht se nuk e kuptojne atë çfarë 
ju thuhet. 

Opinioni publik shpreh bindjen se një 
gjuhë e huaj mund të mësohet më lehtë në 
moshë të re sesa në moshë më të madhe. 
Studimet e kryera nga Penfield dhe Roberts 
në vitin 1955 dhe Lenneberg në vitin 1967, 
tregojnë se ka një periudhë të caktuar në 
moshën e një individi, ku në këtë hark kohor, 
mësimi i një gjuhe të huaj ndodh në mënyrë 

të natyrshme dhe pa sforcime. Ndërsa, me 
kalimin e viteve, pra të kalimit të kësaj 
periudhe moshore të caktuar te individi, 
mund të paraqiten vështirësi për të arritur 
rezultate po kaq të kënaqshme në mësimin 
e gjuhës së huaj. Penfield dhe Roberts 
mbështesin teorinë se fëmijët që janë nën 
moshën 8- 9 vjeç, mund të mësojnë deri 
në tri gjuhë. Ata idenë e tyre e mbështesin 
tek fakti se ekspozimi i hershëm i fëmijëve 
ndaj gjuhëve të ndryshme, stimulon një 
refleks në trurin e këtyre fëmijëve. Ky 
refleks i lejon ata të kalojnë pa vështirësi nga 
njëra gjuhë në tjetrën dhe pa pasur nevojë 
të kryejnë përkthime. Ndërsa Lenneberg 
pohon në studimet e tij se kur një fëmijë e 
kalon moshën e pubertetit pa mësuar një 
gjuhë të huaj, të mësuarit e gjuhës pas kësaj 
moshe nuk mund të realizohet normalisht 
në mënyrë funksionale. Një shembull mbi 
provën reale të ekzistencës së lidhjes mes 
pjekurisë së fëmijës dhe aftësisë së tij për të 
mësuar një gjuhë, jepet me rastet e fëmijëve 
të shkëputur nga mjedisi jetësor. Xhein 
(Jane) ishte një fëmij e mbajtur plotësisht 
e izoluar nga prindërit e saj për 13 vjet e 
7 muaj. Ajo gjatë kësaj periudhe nuk pati 
asnjë lloj mundësie që të dëgjonte apo të 
fliste me njeri. Kur ky fakt u zbulua, vajza 
tregoi se nuk zotëronte aftësi gjuhësore. 
Mjekët ngitën madje disa dyshime për 
rehabilitimin e saj gjuhësor. Dyshimet mbi 
pamundësinë e saj për rehabilitim gjuhësor 
vinin nga fakti se ajo e kishte kaluar atë që 
quhet moshë kritike në mësimin e gjuhës. 
Studiuesit vunë re se ajo pavarësisht se 
kishte mësuar diçka brenda pak muajsh, 
si përshembull emrat e objekteve që e 
rrethonin apo dhe disa folje, përsëri kishte 
vështirësi të mëdha me sintaksën.

Ndërsa një shembull tjetër mbi lidhjen e 
moshës me mësimin e gjuhës së huaj, shihet 
te rasti i fëmijes me emrin Isabelle. Ajo ishte 
mbajtur e burgosur së bashku me nënën e 
saj shurdhmemece deri në moshën gjashtë 
vjeç e gjysëm. Fëmija, gjatë kësaj kohe, nuk 
kishte mësuar asnjë gjuhë, Por ndryshe nga 
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rasti i ilustruar me fëmijën e quajtur Xhein, 
fëmija i vogël Isabelle mësoi shumë shpejt 
aftësitë normale gjuhësore. Duhet theksuar 
se në të dy rastet mësimi i gjuhës u realizua 
nëpërmjet një asistence të specializuar. 

Studiuesit, pavarësisht shembujve 
krahasues mbi rolin e moshës në mësimin e 
gjuhës së huaj, përsëri theksojnë se çështja 
e moshës mbetet gjithsesi e diskutueshme 
dhe ende larg nga zgjidhja e saj. Ky diskutim 
lidhet me faktin se ka të dhëna që dëshmojnë 
se studentë që janë më të mëdhenj në 
moshë, tregojnë avantazh kundrejt atyre 
që janë më të rinj, në mësimin e gjuhës së 
huaj. Kjo ndodh sodomos në gramatik. Ky 
avantazh, me kalimin e viteve, në vend që të 
thellohet, vihet re se zvogëlohet. Kur grupi i 
studentëve të rinj, me kalimin e viteve, arrijnë 
në moshën që kishte grupi i studentëve më 
mëdhenj, vihet re se zvogëlohet avantazhi 
gjuhësor i shprehur në periudhën e parë të 
krahasimit mes këtyre dy grupeve. 

Sot ka hipoteza të ndryshme për 
të spjeguar arsyen pse fëmijët mësojnë 
fillimisht në mënyrë më të ngadaltë, duke 
marrë gjithsesi, rezultate më të mira me 
kalimin e viteve. Spjegimi i parë është në 
aspektin psikologjik. Krashen (1982), 
shprehet se të rriturit, pra studentët më të 
mëdhenj, përdorin më shpesh “monitorin”. 
Ky fakt i lejon ata të reflektojnë mbi 
gjuhën dhe më pas të korrigjojnë gabimet 
e mundshme. Krashen (1985), për të 
shpjeguar konceptin monitor, jep fillimisht 
një spjegim të termave përfitim dhe nxënie. 
Ai shprehet në punimet e tij se të përftuarit e 
një gjuhe ndodh kur ajo mësohet në mënyrë 
inkonshe (të pavetëdijshme), pa i kushtuar 
vëmendje rregullave gramatikore. Kjo 
ndodh përshembull tek fëmijët që mësojnë 
gjuhën mëmë. Ndërsa të nxënit e një 
gjuhe ndodh në mënyrë të ndërgjegjshme, 
të vetëdijshme, duke i kushtuar rëndësi 
formës dhe gramatikës. Ky është procesi 
që ndodh kur një gjuhë e huaj mësohet në 
shkollë, pra kur mësuesi jep në mënyrë të 
shtjelluar rregullat e gjuhës. Në këtë mënyrë, 

sa herë që një student prodhon në gjuhë 
të huaj, vëmendja e tij përqendrohet jo 
tek përmbajtja, por tek koha e foljeve që 
duhet të përdorë, tek parafjala apo nyja e 
duhur etj. Pikërisht me termin nxënie është 
e lidhur dhe hipoteza e termit monitor, e 
hedhur nga Krashen. 

Monitori është ajo pjesë e sistemit të 
brendshëm të individit që është përgjegjëse 
për përpunimin gjuhësor të ndërgjegjshëm. 
Kur një person mundohet të mësojë një 
rregull, duke e lexuar atë në një libër 
gramatike apo kur mësuesi e spjegon në 
mënyrë të shtjelluar gjatë një ore mësimi, 
ai person është impenjuar në nxënien 
koshiente të një gjuhe. Sa herë që kryhet 
një përpunim gjuhësor i ndërgjegjshëm, 
nxënësi përdor monitorin (Dulay, Burt dhe 
Krashen, 1985: 99-100). 

Përdorimi i monitorit nga ana e nxënësve 
të rritur mund të përbëjë një avantazh në 
fazat e para të të nxënit, por jo për një kohë 
të gjatë. Vetë Krashen pohoi se gjuha e 
mësuar nën efektin e monitorit, nuk është 
një gjuhë e mësuar për një kohë të gjatë, 
por thjesht e përfituar për momentin. 
Ndërsa fëmijët, duke pasur një mënyrë më të 
pandërgjegjeshme të të mësuarit të një gjuhe 
të huaj, arrijnë të kenë rezultate të njëjta me 
ata fëmijë që e flasin atë si gjuhën mëmë.

Spjegime të tjera për hipotezën mbi 
arsyen pse fëmijët mësojnë fillimisht gjuhën 
e huaj në mënyrë më të ngadaltë dhe me 
kalimin e viteve marrin gjithsesi rezultate 
më të mira, mund të kërkohen edhe 
mes faktorëve afektiv dhe në mënyrë të 
veçantë tek filtri afektiv gjuhësor. Studiuesit 
shprehen se nëpërmjet këtij sistemi të 
brendshëm përpunimi, seleksionohen të 
dhënat gjuhësore që hyjnë tek fëmijët (Dulay, 
Burt e Krashen: 1985: 84). Ndërsa filtri 
afektiv gjuhësor ngrihet dhe ulet në bazë të 
faktorëve të tjerë si ankthi dhe vetëvlerësimi. 
Studimet tregojnë se nëpërmjet filtrit afektiv 
gjuhësor mund të dallohen:
  cilat modele të gjuhës së huaj do të 

seleksionojë nxënësi
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  cilat pjesë të gjuhës do të merren të parat 
në konsideratë 

  kur mund të mbarojnë sforcimet për 
mësimin e gjuhës

  sa shpejt një person mund të mësojë një 
gjuhë.

Fëmijët për shembull, duke pasur një 
filtër afektiv më të ulët, kanë më pak ankth 
dhe janë më të shpenguar nga komplekset. 
Ata gjatë mësimit të një gjuhe të huaj, mund 
të arijnë në këto kushte rezultate më të mira 
kundrejt të rriturve.

Avantazhi i të mësuarit të gjuhës së huaj 
që në fëmijëri

Diskutimet e studiuesve tashmë e kanë 
tejkaluar idenë se të mësuarit e një gjuhe të 
dytë interferon në mësimin e gjuhës mëmë. 
Sipas studimeve psikolinguistike rezulton 
se aftësia për të nxënë një gjuhë të huaj nuk 
shuhet asnjëherë. Madje tek fëmijët, të nxënit 
realizohet më shpejt dhe më saktë sesa tek 
të rriturit (Singleton, 1989). Studiuesit e 
përshkruajnë periudhën kohore të rritjes së 
fëmijës nga lindja deri rreth moshës 9 vjeç 
si një “periudhë kritike” në procesin e të 
mësuarit të gjuhëve të huaja. Ata e përcaktojnë 
si “periudhë kritike”, se mekanizmi i të nxënit 
gjuhësor është nga pikëpamja neurologjike 
në potencialin e tij maksimal. Me kalimin 
e kësaj moshe, duket sikur truri i fëmijës e 
humbet plasticitetin e tij dhe të mësuarit e 
një gjuhe të dytë nuk mund të realizohet me 
natyrshmërinë e të mësuarit të gjuhës mëmë. 
Ky fakt inicon përpjeket e studiuesve të fushës 
së psikologjisë dhe edukimit për të ndikuar 
në politikat arsimore të vendit si dhe në 
komunitetin e prindërve që të lejojnë fëmijët 
të fillojnë të ballafaqohen me një gjuhë të dytë 
që në moshën parashkollore. Realizimi në 
praktikën shkollore i këtij fakti do të ndihmojë 
fëmijët në mësimin e gjuhës së huaj. Ndërsa 
kalimi i periudhës moshore që quhet me 
termin “periudhë kritike” te fëmija, nuk do të 
thotë se fëmija nuk do të mësojë gjuhë të huaj. 

Ajo do të thotë se gjithmonë është e mundur 
të mësohet një gjuhë e huaj, por gjuha do të 
mësohet me një sforco më të madhe dhe në 
një mënyrë ndryshe tek individi i rritur. 

Mësimi i gjuhëve të huaja

Fëmijët që në moshë të hershme 
mësojmë gjuhën mëmë nëpërmjet vëzhgimit 
të drejtpërdrejtë dhe imitimit të të tjerëve. 
Ata nëpërmjet dëgjimit, imitimit, pohimit 
të vazhdueshëm dhe stimujve të të rriturve 
fillojmë t’i shndërrojmë rrokjet në fjalë, në 
fillim të pakta dhe të thjeshta, pastaj më 
të vështira dhe së fundi të strukturuara 
nëpëermjet sintaksës. Stephen Krashen 
(1981), shprehet se procesi i të mësuarit 
të një gjuhe të huaj është i njëllojtë me atë 
të të mësuarit të gjuhës mëmë. Krashen 
shprehet se për të mësuar një gjuhë të huaj, 
duhet përshkuar e njëjta rrugë që është 
përshkuar për mësimin e gjuhës mëmë dhe 
rruga më e drejtpërdrejtë dhe e sigurtë kalon 
nëpërmjet zemrës. Informacioni gjuhësor 
për të zënë vend të përhershëm në trurin e 
një individi, duhet të shkojë atje në mënyrë 
të natyrshme. Kjo do të thotë që një mësues 
duhet t’i ofrojë nxënësit të tij (ashtu siç bën 
një nënë me fëmijën e vet) impute lehtësisht të 
kuptueshme, të shoqëruara me informacione 
ekstragjuhësore siç janë objektet, ilustrimet, 
tingujt, gjestet, shprehje të fytyrës, etj. Këto 
informacione do ta ndihmojnë fëmijën të 
ngrejë hipoteza mbi kuptimin e imputit të 
ofruar. Vetëm kështu mund të nxitet ky proces 
i pandërgjegjshëm që përkthehet në të nxënë 
të vërtetë. Ndërsa, kur aplikohet një e nxënë 
gjuhësore e tipit racional, e bazuar në studimin 
e ndërgjegjshëm dhe formal të formave dhe 
rregullave gramatikore dhe memorizimin 
e një liste të tërë me fjalë, nxënësi do t’i 
fiksojë të gjitha këto informacione në mënyrë 
sipërfaqësore, mekanike dhe të përkohshme. 
Sipas teorisë së Krashen, ajo çfarë mësohet 
në mënyrë të qëllimshme dhe jo natyrale, 
mund të ketë vetëm një funksion kontrolli 
mbi autputin. 
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Zhvillimi fëmijës dhe gjuha e huaj 

Sipas Krashen, një element tjetër i 
rëndësishëm për procesin e të mësuarit të një 
gjuhe të huaj është dhe gjendja emocionale. 
Nëse nxënësi ka ankth, ka frikë apo ndjehet 
i pa relaksuar, ai do të ngrejë nje barrierë, 
filtri afektiv. Kjo barierë do t’i pengojë 
informacionet që merr individi për tu 
futur në kujtesën afatgjatë. Fëmijët kanë 
plasticitet truri shumë të zhvilluar. Truri i 
fëmijëve pëson rritje shumë intensive gjatë 
viteve të para të jetës . Fillimisht vërehet 
një rritje e papritur e dendësisë së qelizave 
nervore. Ky fenomen varet pjesërisht nga 
faktorë gjenetik (pjekuria) dhe pjesërisht 
nga ndërveprimi i fëmijës me realitetin që 
e rrethon (zhvillimi). Me rritjen në moshë 
vijon faza e dytë që korrespondon me 
një riorganizim të ngadaltë sinaptik, në 
varësi si të shpeshtësisë së ekspozimit ndaj 
stimujve ashtu dhe përgjigjeve që fëmija i 
jep atyre stimujve. Realizimi i procesit të 
mielinizimit (formimit të lëndës yndyrore që 
vesh zgjatimet e fibrave nervore), përmbyll 
pjekurinë e trurit, pasi kanalet nervore 
stabilizohen përfundimisht (Kandel, 2003; 
Gosami, 2004). Përballja e fëmijës që në 
moshë të hershme me një gjuhë të huaj 
do të thotë që të shfrytëzohet ky potencial 
i jashtëzakonshëm i trurit të fëmijës, pra 
të favorizohet krijimi i lidhjeve sinaptike 
që kanë të bëjnë me inputin në gjuhë të 
huaj, të cilat me kohë do të stabilizohen. 
Megjithëse që në momentin e lindjes 
të gjitha organet shqisore funksionojnë 
shumë mirë, fëmojët vetëm gjatë viteve të 
para të jetës, të ndikuar edhe nga bota që 
i rrethon, fillojnë të marrin informacionet 
që vijnë nga kanale të ndryshme shqisore 
dhe tu jaopin atyre kuptim (Tasca, 2002). 
Kapacitetet e zhvillimit neuroshqisor janë 
mjet i rëndësishëm për fëmijën, që të arrijë të 
asociojë gjuhën, edhe atë të huaj, me stimuj 
shumëshqisor, që përbëjnë hapin e parë për 
formimin e një sistemi konceptual dygjuhësh. 
Zbulimet e fundit në këtë drejtim vetëm 

kanë pohuar rolin thelbësor të shqisave në të 
mësuarin e gjuhëve të huaja që në moshë të 
vogël.. Tashmë është i njohur fakti se fëmija, 
që përpara se të lindë, shfaq preferencë ndaj 
tingujve gjuhësor apo zhurmave dhe arrin të 
njohë e të memorizojë tingujt ndaj të cilëve 
ai është i ekspozuar nëpërmjet mamasë 
(Ferraris, 1990; Mandler, 1988). Këtij fakti i 
shtohet dhe kurioziteti spontan fëminor dhe 
shtytja ndaj ndërveprimit me ambientin që 
e rrethon, cilësi që e karakterizojnë atë që 
në muajt e parë të jetës. Këto aftësi shumë 
të hershme të fëmijës tregojnë një lloj 
predispozite të tij ndaj të nxënit gjuhësor, 
të cilat mund të aktivizohen dhe stimulohen 
dhe për mësimin e një gjuhe të huaj. Fëmija, 
ndryshe nga një i rritur, është i motivuar ndaj 
të nxënit nga një interes shumë natyral dhe 
aspak i detyruar. Ai ka një kuriozitet dhe 
kënaqësi spontane në mënyrën sesi duhet të 
komunikojë me botën dhe të mësojë nga ajo. 
Në nivel psikologjik flitet për një motivim të 
brendshëm, i çliruar nga faktorë të jashtëm 
kushtëzues (Caon e Rutka, 2004). E njëta 
gjë vlen dhe për të mësuarin e një gjuhe 
të huaj, drejt së cilës fëmija shkon me një 
kuriozitet shumë spontan. Ai shfaq ndaj 
saj qëndrim shumë pozitiv, pasi nuk është 
akoma i ndikuar nga faktorë të jashtëm, 
si përshembull fuqia ekonomike e vendit 
në të cilin flitet gjuha që fëmija po mëson, 
mundësia për të studiuar në atë vend, apo dhe 
arsye të ndryshme interesash. Fëmija ndjen 
nevojën për të komunikuar që në moshë 
shumë të vogël. Kjo gjë vërtetohet nga njëra 
anë me zhvillimin shumë të hershëm të 
strategjive të ndryshme komunikuese si me 
sy, mimikë, me gjeste, dhe nga ana tjetër me 
një shtysë të fortë motivimi që fëmija ka për 
të mësuar gjuhën e të rriturve për qëllime 
komunikimi. Studimet e kryera nga Piaget 
kanë evidentuar qëndrime egocentrike tek 
fëmija, por dhe paaftësi për të pranuar 
qëndrime të ndryshme nga ajo e vetja. Ky 
fajt në të vërtetë nuk mohon atë çfarë u 
tha më sipër. Studime më të fundit kanë 
vërtetuar se fëmija që në moshën tre vjeç, 
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arrin të ndryshojë gjuhën e tij për të folur 
me një person më të vogël apo më të madh, 
duke qenë i ndërgjegjshëm për ndryshimet 
nga njëri tek tjetri (Shatz e Gelman, 1973). 
Nëse fëmija mëson që herët në kohë një gjuhë 
të huaj, ai zotëron një kod tjetër verbal. Kjo 
do të thotë se ai zotëron një mjet të ri për 
të peërmbushur nevojat e tij komunikuese 
dhe për të zhvilluar kompetenca sociale sipas 
situatave të ndryshme. Sipas disa studimeve 
të kryera në Itali, fëmijët dygjuhësh shfaqin 
aftësi më të mëdha socializimi. Fëmija 
zhvillon që në moshë fare të vogël një lloj 
“aftësie semiotike”, ose ndryshe një lloj aftësie 
për të kodifikuar dhe dëshifruar shenja duke 
përdorur mënyra të ndryshme komunikimi: 
si atë verbal, viziv, me anë të mimikës dhe 
gjesteve etj. Zhvillimi i kësaj aftësie krijon 
mundësinë që fëmija të jetë në gjendje të 
lidhë tinguj gjuhësor me objekte materiale, 
duke formuar më pas konceptet që kanë të 
bëjnë me këto. Por, duke u nisur nga teoria 
e Saussure, lidhja midis fjalës, konceptit dhe 
objektit konkret, (p.sh. fjalës mollë, konceptit 
të mollës dhe frutit konkret) është arbitrare 
në kuptimin që varet vetëm nga gjuha të cilën 
njohim. Ky lloj arbitrariteti nuk perceptohet 
dot nga fëmija kur është duke mësuar gjuhën 
mëmë, por fillon të perceptohet nga fëmija 
kur fillon të mësojë një gjuhë të huaj. Gjatë 
një eksperimenti të kryer nga Coonan (tek 
Balboni, Coonan e Ricci Garotti, 2001), 
pyetjes “dielli a mund të quhet hënë?”, iu 
përgjigjën “po” vetëm fëmijët dygjuhësh. 
Ky eksperiment vërteton kontributin pozitiv 
që gjuha e huaj ka në zhvillimin semiotik 
të fëmijës, pasi e njeh që në fillim me 
arbitraritetin gjuhësor, duke favorizuar një 
zhvillim të hershëm metagjuhësor. Megjithëse 
kërkimet e kohëve të fundit i kanë dhënë 
përgjigje bindëse pasigurive të pedagogjistëve 
dhe psikologëve mbi përfitimet e ekspozimit 
të fëmijëve ndaj më shumë se një gjuhe 
të huaj që në moshë të hershme, midis 
prindërve vazhdon të ketë paragjykime mbi 
dygjuhësinë e fëmijëve, duke menduar se 
mund të pengonte rritjen psikologjike dhe 

emotive të fëmijës. Eshtë e vërtetë që studimet 
e kryera gjatë viteve ’50 kanë treguar se tek 
fëmijët dygjuhësh ekzistonte një lloj dobësie 
e aftësive konjitive dhe mendore, por nga një 
analizë më e hollësishme, këto kërkime kanë 
dalë pak të besueshme nga ana metodologjike. 
Besueshmëria e tyre u trondit sepse tek grupi 
fëmijëve një gjuhësh ishin marrë në studim 
fëmijë që i përkisnin kontesteve sociale ku 
gjuha e tyre gëzonte mjaft prestigj. Ndërsa te 
grupi i fëmijëve dygjuhësh ishin përzgjedhur 
fëmijë që ishin në disavantazh nga ana 
sociale dhe me aftësi më të pakta të gjuhës 
dominuese. (Diebold, tek Titone 1996). 
Prova të tjera vijnë nga kërkimet e fundit, si 
në aspektin neuroshkencor me të dhënat e 
sjella nga Danesi (tek Balboni, 1996), ashtu 
dhe në aspektin gjuhësor, ku jepen rezultatet 
e disa vëzhgimeve të gjata tek fëmijët e 
ekspozuar ndaj dy gjuhëve, të cilët kanë arritur 
një të nxënë të plotë të të dy gjuhëve dhe 
nuk janë verifikuar interferenca negative të 
qëndrueshme midis këtyre dy gjuhëve. 

Ankthi dhe gjuha e huaj 

Kur një nxënës duhet të shprehet në 
gjuhë të huaj, përpara mësuesit apo përpara 
klasës, ai mund të ndihet i pushtuar nga një 
ndjenjë ankthi. Janë bërë shumë kërkime në 
lidhje me faktin për të kuptuar më mirë këtë 
gjendje shpirtërore dhe pasojat që mund të 
sjellë kjo gjëndje në mësimin e një gjuhë 
të huaj. Scovel (1978) ka kryer një ndarje 
midis trait anxiety, state anxiety e situation-
specific anxiety. E para është përcaktuar si 
një predispozitë e përhershme e të qenurit i 
shqetësuar (me gjendje ankthi), pra një aspekt 
i personalitetit; e dyta është përcaktuar si një 
shqetësim i përftuar në një moment të veçantë 
të jetës si përgjigje e një situate të veçantë; 
dhe e fundit konsiston në një gjendje ankthi 
e shkaktuar nga një lloj situate apo ngjarjeje si 
për shembull një provim, të pyeturit përpara 
klasës, një mbledhje, etj. Një nga pyetjet që 
shtrohet është se “çfarë e provokon një gjendje 
ankthi?”. Nga studimet e kryera (Bailey, 1983; 
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Ellis e Rathbone, 1987) kuptohet se gjendja 
e ankthit shkaktohet tek një nxënës, atëherë 
kur ai, duke u krahasuar me nxënësit e tjerë të 
klasës, ndihet më pak i aftë. Një faktor tjetër 
për gjëndjen e ankrhit është identifikuar dhe 
në marrëdhënien e studentit me mësuesin. 
Disa nga nxënësit e pyetur i perceptonin si 
kërcënuese pyetjet e bëra nga mësuesit. Një 
tjetër pyetje që mund të shtrohet është se 
“çfarë marrëdhënieje ekziston midis ankthit 
dhe aftësisë komunikuese?” Sipas studimeve 
të kryera nga Alpert e Haber (1960), 
ekzistojnë dy lloj ankthesh: ai lehtësues dhe 
ai frenues. Ankthi lehtësues konsiston në një 
gjendje të tillë ankthi që e shtyn nxënësin në 
një përpjekje më të madhe nga dëshira për 
të mos gabuar. Ndërsa ankthi frenues është 
një gjendje ankthi që e nxit nxënësin “t’i 
rrotullohet pengesës”, të evitojë gabimin duke 
mos u përfshirë në aktivitetet që zhvillohen 
në klasë gjatë orës së mësimit, gjë e cila çon 
sigurisht në pasoja negative për të nxënit. 
Gjendja e ankthit mund të ulet me kalimin e 
kohës, kur nxënësi fillon të ndjehet më i aftë 
në gjuhën e huaj, ndërsa mund të rritet nëse 
rriten eksperiencat negative të nxënësit. 

Përfundime

Si konkluzion mund të themi se së pari 
është mirë që një fëmijë të ballafaqohet me një 
gjuhë të huaj që në moshë të hershme, pasi 
fëmija në vitet e para të jetës mund të mësojë 
një gjuhë të huaj duke përdorur të njëjtat 
mekanizma që aktivizohen për mësimin e 
gjuhës mëmë. 

Së dyti fëmija në moshë të hershme, 
ndryshe nga i rrituri, është i motivuar ndaj 
të nxënit nga një interes shumë natyral dhe 
aspak i detyruar. Interesi i tij natyral mund të 
jetë një kuriozitet apo kënaqësia spontane në 
mënyrën sesi mund të komunikojë me botën 
dhe të mësojë nga ajo. Në aspektin psikologjik 
tek fëmija në mësimin e gjuhës në këtë moshë 
ka një motivim të brendshëm, i çliruar nga 
faktorë të jashtëm kushtëzues. 

Së treti mund të thuhet se të mësuarit 
e një gjuhe të huaj që në moshë të hershme 
mbart përgjegjësi më të mëdha për mësuesit 
që i drejtojnë ata drejt këtij procesi. Përgjgjësia 
e mësuesve është si mbi mënyrën sesi 
i udhëheqin fëmijët dhe në saktësinë e 
informacionit.
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Children and foreign language learning
Learning a foreign language is a long process and it is influenced by many factors. 

The purpose of this article is to analyze children’s relation to the learning of a foreign 
language, under the influence of several factors in the children’s vital development. In order 
to learn a foreign language, the pupil should first be exposed to the language and his/her 
brain should receive and process inputs from outside. But, this process is also influenced 
by the age in which the pupil starts the learning of this foreign language and also by the 
child’s personality. The learning of a foreign language by children is also influenced by the 
cultural environment where he/she lives and by his emotional situation. But these elements 
themselves are influenced by several other factors, related to the will and capacity of the 
pupil. Therefore, we can say that the learning of a foreign language is a difficult and complex 
process. The article tries to demonstrate the links that the foreign language learning has 
with some of these factors. The analysis of this link will help teachers of foreign languages, 
having knowledge of these factors, to affect the process of foreign language learning, making 
this process easier and more successful for students. 

Keywords: foreign language, children, early age, factors, process of learning
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PërmBledhje

Çdo qeveri e pas viteve ‘1990-të ka shpalosur programin e saj ndaj sipërmarrjes. 
Megjithatë, siç argumentohet në këtë punim, sfida e sipërmarrjes ka qenë dhe 
vazhdon të jetë një nd r sfidat më të madha të Shqipërisë. Sipërmarrja analizohet 
në raportet e saj me lirinë, demokracinë dhe mirëqenien sociale. Punimi u referohet 
traditës shqiptare në vështrim krahasues, tranzicionit postkomunist, veçorive të 
kapitalizmit shqiptar të dy-tre dekadave të fundit, problemeve specifike të lidhura 
me pronën si shtyllë të sipërmarrjes, me tregun dhe zhvillimin e qëndrueshëm, 
me paranë dhe perceptimin e saj, me burimet e pasurisë dhe informalitetin, me 
diferencimin social-ekonomik i cili rezulton të jetë më i larti kundrejt vendeve të 
tjera më të njëjtin fat historik (si vende ish-komuniste) dhe që vijon të thellohet 
më tej etj. Sipas autorëve, mënyra e bërjes së parasë përfaqëson një tregues të 
problemeve të një shoqërie, ndaj sipërmarrja përfaqëson edhe një çelës universal 
për amortizimin e zgjidhjen e tyre, që nga punësimi e deri te trafikimi etj. Autorët i 
referohen më tej paradoksit shqiptar të lidhur me asimetrinë midis rritjes ekonomike 
dhe punësimit, si dhe analizojnë në mënyrë kritike edhe programin e qeverisë për 
punësimin. Së fundi, në këtë material shqyrtohet i ashtuquajturi “kapitalizëm 
kantian”, i bazuar në konceptin e palëve të interesuara (në një këndvështrim edhe 
etiko-moral) në raport me kapitalizmin “kaotik” shqiptar.
Fjalë kyçe: Sipërmarrje, punësim, probleme sociale, kapitalizëm, kapitalizëm kantian

Julian KUTROLLI ka kryer studimet e larta në Universitetin e Tiranës, si dhe studimet Master 
pranë Universitetit Marin Barleti të Tiranës, në programin e studimit “Sociologji e zhvillimit komunitar”. 
Sipërmarrja përfaqëson fushën e tij interesit edhe në veprimtarinë e tij praktike.
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Në vend të hyrjes: “Bleta e artë” 
shqiptare e sfidat e saj

Tiranë, 21 dhjetor 2014. Pesëdhjetë 
sipërmarrjet më të suksesshme u vlerësuan 
me çmime nga qeveria shqiptare, në një 
ceremoni të organizuar si mbrëmje “gala”. 
Në meritë të promovimit, inovacionit, 
cilësisë dhe përgjegjësisë sociale, 15 biznese 
u vlerësuan me çmimin “Bleta e Artë.” 
Aktiviteti synonte inkurajimin e një “biznesi 
të ri” në Shqipëri, si dhe “krijimin e një 
marrëdhënieje të re me sipërmarrjen 
private” (Shoshori, 2015. Qasja ‘e re’ ndaj 
sipërmarrjes u prezantua nga kryeministri 
i Shqipërisë, i cili tha:

Ka marrë fund njëherë e mirë periudha kur 
sipërmarrja përdorej nga qeveria. E kam 
ndier në vijimësi se mungesa e besimit tuaj 
me shtetin është një problem i madh që 
duhet ta kapërcejmë së bashku. Do të mund 
të merrni mbështetjen që meritoni, një besim 
të palëkundur, ne jemi këtu që t’i përgjigjemi 
në kohë reale çdo sipërmarrësi. Dua t’ju 
kërkoj ndjesë për gjithçka që mund të mos 
ketë funksionuar në praktikat me shtetin. Na 
ndihmoni të shpëtojmë të gjithë bashkë një orë 
e më parë nga inspektorët që nuk mishërojnë 
ambicien tonë Shqipërinë europiane të 
sipërmarrjes së lirë, dhe njerëzve që nuk u 
tremben ideve të mëdha (Rama, 2014). 

Por, çdo qeveri e pas viteve 1990-të ka 
shpalosur programin e saj ndaj sipërmarrjes. 
Megjithatë, sfida e sipërmarrjes ka qenë dhe 
vazhdon të jetë sfida më e madhe e Shqipërisë 
(kjo është edhe hipoteza bazë e këtij punimi). 
Pse, sfida e sipërmarrjes është më e madhja?

Sipërmarrja, zhvillimi, liria

Sepas, së pari, sipërmarrja është e lidhur 
me zhvillimin. I cili, nga ana e tij, është në 
një marrëdhënie të ndërsjelltë me lirinë. Në 
parathënien e veprës “Zhvillimi si liri”, fituesi 
i Çmimit Nobël, Amartya Sen shkruan:

Jetojmë në një botë bollëku të pashoq, 
çka ishte e vështirë të imagjinohej një apo 
dy shekuj më parë... Por, nga ana tjetër, 
ne jetojmë ende në një botë me privime, 
mjerim dhe shtypje të jashtëzakonshme.... 
Përballimi i këtyre problemeve është çështja 
qendrore e procesit të zhvillimit. Fokusimi 
është liria, zgjerimi i lirisë është qëllimi 
parësor dhe mjeti kryesor i zhvillimit. Por, 
mundësia për të bërë mirë shoqërohet 
gjithmonë nga mundësia për të bërë të 
kundërtën (Sen, 2009: 13-16). 

Pra, “jetojmë në një botë bollëku të 
pashoq” – falë sipërmarrjes së lirë; por 
“jetojmë ende në një botë me privime, 
mjerim, shtypje”, ndaj përballimi i këtyre 
problemeve është çështja qendrore e procesit të 
zhvillimit – i lidhur gjithsesi me sipërmarrjen 
e lirë; “zgjerimi i lirisë” është qëllimi i 
zhvillimit, por është njëherësh edhe mjet i vetë 
zhvillimit: më shumë liri, më shumë zhvillim, 
më shumë liri; mundësia për të bërë mirë 
shoqërohet gjithmonë nga mundësia për të 
bërë të kundërtën. Pra, si të harmonizojmë 
interesat e privates dhe publikes, që zgjerimi 
i lirisë të shoqërohet me zbutjen e zhdukjen e 
privimeve, mjerimit, varfërisë?

Së dyti, qëllimi i çdo qeverisjeje 
demokratike është rritja e cilësisë së jetës 
së qytetarëve të vet. Në kohën tonë, 
kombet dhe popujt janë vënë në kërkim të 
mirëqenies sociale ose, thënë ndryshe, në 
kërkim të lumturisë. Por, për shumë njerëz, 
përdorimi i termit “lumturi” ende nuk është 
bërë i zakonshëm, sidomos kur bëhet fjalë 
për të matur progresi e kombeve. Ndaj, le 
t’i kthehemi njërit prej dokumenteve më 
frymëzuese të historisë së njerëzimit, që 
është: Deklarata e Pavarësisë së SHBA-së 
(viti 1776), ku ndër të tjera thuhet,

“... se të gjithë njerëzit janë krijuar të 
barabartë, se të gjithë janë pajisur nga 
Krijuesi me disa të drejta të patjetërsueshme, 
midis të cilave, ajo e jetës, lirisë dhe synimit 
të lumturisë”
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Ky është konsideruar formulimi më i 
famshëm në fushën e të drejtave të njeriut, në 
referencën ndaj të drejtës për të kërkuar dhe 
gjetur lumturinë (tokësore). 

Për të qenë më konkretë, në hyrje të 
librit “Manifesti i i Lumturisë” (Marks, 
2011), jepen shtatë strategji që duhet të 
ndjekë një shtet për arritjen e një mirëqenie 
sa më të lartë sociale për qytetarët e vet, e 
konsideruar si një tregues i suksesit të tij. 
E para ndër to është:

krijimi i vendeve cilësore të punës ose, thënë 
ndryshe, krijimi i një ekonomie të mirëqenies 
të bazuar në punësime cilësore. Pranohet se 
papunësia ka një efekt të tmerrshëm në cilësinë 
e jetës së njerëzve jo vetëm nga pikëpamja 
financiare, por edhe sociale. 

Por, krijimi i vendeve cilësore të punës, 
në shoqërinë kapitaliste, është ekskluzivisht i 
lidhur me sipërmarrjen. Referuar Shqipërisë 
konstatohet një paradoks që ka të bëjë me 
asimetrinë midis rritjes ekonomike dhe 

punësimit (tabela). Hendeku midis rritjes 
ekonomike dhe punësimit është i ndjeshëm 
dhe më i theksuar se në vendet e tjera të 
rajonit. Madje, midis rritjes ekonomike dhe 
punësimit është konstatuar një korrelacion 
negativ (Barjaba, 2013: 61). 

Shqipëria ka pasur një rritje ekonomike 
më të madhe se shumica e vendeve të 
rajonit, por nivele shumë të ulëta të hapjes 
së vendeve të punës. Ky fakt ka prodhuar 
emigracion, jo vetëm në raste krizash, 
por gjatë gjithë periudhës që na ndan nga 
vitet 1990-91. Edhe pse shteti mbetet një 
punëdhënës i madh, sërish administrata 
publike, arsimi dhe shëndetësia – tre sektorët 
me nivele më të larta të punësimit në sektorin 
shëndetësor – nuk mund të krijojnë vende të 
reja pune. Rrjedhimisht, punësimi do të jetë 
ekskluzivisht i lidhur me sipërmarrjen privare.

Rezultojnë dy kontestime mbi programin 
e qeverisë për punësimin: Nga njëra anë bëhet 
pohimi se në Shqipëri janë një milion të 
papunë”, por nga ana tjetër shtrohet si objektiv 
krijimi i 300 mijë vende të reja pune (!).1

 Treguesit e referencës Ekonomia Shqipëria
  globale
   Sipas burimeve Sipas burimeve
   zyrtare alternative

 Rritja ekonomike 5 5 5
 Niveli i papunësisë 6.3 14 30

Tabela 1: Asimetria midis rritjes ekonomike dhe papunësisë: Shqipëria kundrejt ekonomisë globale
(në përqindje)

1 Citojmë nga program i qeverisë së dalë nga zgjedhjet e 23 qershorit 2013, paragrafin “Punësimi”: 
“Të dhënat vërtetojnë pohimin e pakundërshtueshëm se në Shqipëri janë 1 milion të papunë. Sipas të 
dhënave zyrtare në Shqipërinë e 2013-s, ka më shumë se 51 mijë vetë më pak të punësuar se në vitin 
2008. Rritja ekonomike relativisht e qëndrueshme e periudhës 2000-2008 nuk u shoqërua me rritje 
të punësimit, zvogëlim të ekonomisë joformale dhe zhvillim të kapitalit njerëzor. Qeveria e re do ta 
ndryshojë këtë tablo, duke ndryshuar strukturën e ekonomisë, nga një ekonomi e bazuar tek konsumi 
i mallrave të importuara, emigracioni e informaliteti në një ekonomi që bazohet tek puna dhe rritja e 
produktivitetit. Ne angazhohemi të krijojmë 300 mijë vende të reja pune: 40 mijë vende të reja pune 
në industrinë prodhuese dhe 12 mijë vende pune shoqëruese të lidhura me to, 15 mijë në industritë e 
lidhura me detin, 155 mijë në aktivitetet e lidhura me bujqësinë e blegtorinë, 62 mijë përmes reformimit 
të programit të ndihmës ekonomike, 11 mijë vende pune në industrinë e turizmit dhe 4 mijë vende të 
reja pune në teknologjinë e informacionit.
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Kontestimi i dytë ka të bëjë me gjuhën: 
“ne angazhohemi se do të krijojmë 300 
mijë vende pune” (?!). Në të vërtetë vendet 
e punës i krijon sipërmarrja. Kuptohet, 
siç thoshte Adam Smith (viti 1776), në 
një shoqëri të mirëqeverisur. Pra, detyra e 
qeverisë është mirëqeverisja, për të krijuar 
shanse të barabarta për sipërmarrjen. Të 
tjerat i ka ajo vetë.. 

Demokracia dhe sipërmarrja 
e lirë: dialektika e një 
marrëdhëneje të vështirë

Është provuar se paraja ‘e gatshme’ nuk 
përfaqëson sukses. Studiuesit kanë analizuar 
sidomos dialektikën e marrëdhënies midis 
pasurive të gatshme natyrore, në raport 
me demokracinë. Por, çfarë konstatohet? 
Thuajse asnjë vend prodhues i madh i 
naftës dhe i gazit (pra, me burime të 
gatshme), nuk është vend demokratik. 
Arabia Saudite (vendi i 161-të, për nga 
indeksi i demokracisë), Irani (159), Katari 
(138), Kuvajti (122) dhe Rusia (120), 
qeverisen të gjitha nga regjime autoritariste, 
totalitare. 

Ç fa r ë  e  bën  demokrac inë  t ë 
qëndrueshme? Përgjigja më e thjeshtë 
është: Paraja, niveli i të ardhurave. 
Norvegjia, Islanda, Danimarka, Suedia, 
Zelanda e Re, Australia, Zvicra, Kanadaja, 
Finlanda, Holanda, Luksemburgu, Irlanda, 
Austria, Gjermania, Malta, Republika 
Çeke, Uruguai, Mbretëria e Bashkuar, 
Shtetet e Bashkuara, Kosta Rika, Japonia, 
Korea e Jugut, janë 22 shtetet e para, 
për nga indeksi i demokracisë, të gjitha 
të vlerësuara me demokraci të plotë. Por, 
ato janë njëherësh, shtete me nivel të lartë 
të të ardhurave për frymë. Përkundrazi, 
Republika Demokratike e Kongos, Liberia, 
Burundi, Zimbabve dhe Somalia, renditen 
të fundit në botë për nga niveli i të ardhurave 
vjetore për frymë dhe ndajnë vendet 194 – 
190. Por të gjitha qeverisen nga regjime 
autoritariste, totalitare, jodemokratike. 

Pra, cila parà e bën demokracinë të 
qëndrueshme? Vetëm paraja e lidhur me 
një marrëdhënie sipërmarrës/taksapagues 
– administratorë taksash. Pa qytetarë që 
paguajnë taksa, nuk ka qytetarë të interesuar 
për çështjet publike, nuk ka angazhim 
qytetar, nuk ka demokraci përfaqësuese. 

Referuar Shqipërisë, një çerek shekulli 
pas hyrjes në ekonominë e tregut, mund 
të thuhet se deri më sot shteti ka bërë si 
ka bërë edhe pa qytetarin taksapagues. 
Sepse kishte disa burime financiare “të 
gatshme”, apo “gjysmë të gatshme”, 
siç kanë qenë të ardhurat nga shitjet e 
privatizimet, remitancat e emigrantëve, të 
ardhurat e gjeneruara nga pjesa informale 
e ekonomisë, disa sektorë “të bumit” 
(ndërtimet, për shembull, etj.) Burime të 
tilla, të gatshme apo gjysëm të gatshme, 
nuk do të ketë më.... Shteti shqiptar 
është tanimë i detyruar t’i drejtohet 
sipërmarrjes së lirë. Modeli i viteve që vijnë 
do të (duhet të) jetë një modeli i bazuar 
kryesisht në marrëdhënien taksapagues 
– administratorë taksash. Kjo është një 
premisë për zhvillimin e qëndrueshëm 
ekonomik. Por është edhe një premisë për 
konsolidimin e demokracisë e në një fazë 
më të lartë zhvillimi, për qëndrueshmërinë 
e saj. Pra, sfida e sipërmarrjes është edhe 
sfidë e demokracisë. 

 “Të bësh biznes 
në Shqipëri” në rrafsh krahasues; 
disa veçori

Raporti “Doing Business” i Bankës 
Botërore bën të njohur treguesit mbi 
rregullat e biznesit në rreth 189 vende. 
Janë dhjetë fusha të lidhura me suksesin e 
biznisit që vlerësohen një nga një (tabela 2) 
dhe çdo zë i këtij vlerësimi përfaqëson një 
sfidë për sipërmarrjet.

Disa nga treguesit problematikë 
të këtij raporti lidhen me pronën (si 
shtyllë e sipërmarrjes) dhe marrëdhëniet 
e pronësisë. Në Shqipërinë e para viteve 
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‘1990-të shteti kishte përqendruar gjithçka 
në duart e veta.2 Kuptohet se çështja 
themelore për të kaluar në ekonominë 
e tregut dhe për të krijuar kushte për 
sipërmarrjen e lirë ishte privatizimi, 
sidomos i mjeteve të prodhimit dhe, 
paralel me të, krijimi i një klime vërtet 
kapitaliste për sipërmarrjet. 

Në këtë kontekst, le tu referohemi 
sondazheve, mbi ndarjen e pronave në 
Shqipëri dhe ndjesinë e të punësuarve (shkalla 
e kënaqësisë në punë), në kushtet e reja:

“Një pikënisje problematike”, kështu 
është vlerësuar një ndër ligjet më të 
rëndësishme për sipërmarrjen e lirë dhe 

punësimin, ligji “Për Tokën e Privatizimin”, 
siç u quajt ligji Nr. 7501 i datës 17 korrik 
1991. Pse problematik? Sepse me të prona 
iu dha “atij që e punon”, jo “atij që i 
takon”.3 Një fakt: Nga qershori 1991, kur 
u miratua Ligji 7501, e këtej janë miratuar 
mbi 50 ligje, apo amendime ligjesh, por 
problemet kanë mbetur. Në buxhetin e 
2015-ës, sërish është parashikuar një faturë 
financiare për kompensim pronash. Madje 
zyrtarisht është parashikuar që barra “për 
kompensim pronash” do të vazhdojë të 
paktën deri në vitin 2025-2030, që do të 
thotë edhe 35-40 vjet pas përmbysjes së 
komunizmit (!). 

2 Le t’i referohemi, për ilustrim, Kushtetutës së vitit 1976, në të cilën ishte sanksionuar (neni 16…), se 
ekonomia (socialiste), “mbështetet në pronën socialiste/shtetërore mbi mjetet e prodhimit” dhe se (neni 18): “Janë 
pronë vetëm e shtetit: toka dhe pasuritë e nëntokës, minierat, pyjet, kullota, ujërat, burimet natyrore të energjisë, 
uzinat, fabrikat, stacionet e makinave dhe të traktorëve, bankat, rrugët e komunikacionit dhe mjetet e transportit 
hekurudhor, ujor e ajror, postat, telegrafët, telefonat, stacionet e radios dhe të televizionit, kinematografia..”

3 Ismet Elezi, profesori i njohur i së drejtës, njëherësh më i moshuari ndër juristët e mbetur gjallë thotë, 
madje në mënyrën më të troçtë, se ligji 7501 është në kundërshtim të hapur me të drejtat natyrore të njeriut. 
Sepse njeriut i mohohet e drejta e pronësisë mbi tokën. E cila, e trashëguar brez pas brezi, i jepet një të treti që 
s’ka pasur lidhje me të. 7501-shi është, më tej, kundërdemokratik. Sepse demokraci pa të drejtë pronësie nuk 
mund të ketë. Ai është edhe kundërkushtetues. Sepse, me 7501-shin, toka u është hequr pronarëve të ligjshëm, 
veçse jo me ndonjërën nga mënyrat e parashikuara nga Kushtetuta (neni 41 i saj). Çështja është se edhe pas 
miratimit të Kushtatutës (viti 1998) ligji 7501 nuk u shfuqizua. Ligji 7501, vijon më tej prof. Elezi, është në 
kundërshtim me interesat kombëtare. Sepse frenon në mënyrë të drejtpërdrejtë investimet e huaja në Shqipëri. Në 
mungesë të së drejtës për shit-blerjen e tokës, dhënien me qira etj., edhe kooperimi bujqësor është i vështirë, në 
mos i pamundur. Ekspertë të fushave të ndryshme, juristë, ekonomistë e sociologë, japin vlerësime të ndryshme 
për reformimin e sistemit bujqësor në Shqipëri. Sugjerohet, për shembull, moszbatim i mëtejshëm i këtij ligji, 
shfuqizimi apo edhe masa për amortizimin e problemeve etj., etj. Ndoshta më kryesorja është çlirimi i shoqërisë 
shqiptare nga mendësitë e tipit 7501, që do të thotë vënia e pronës në piedestalin që i takon (Sokoli, 2007).

Tabela 3: Vlerësimet mbi kënaqësinë në punë dhe ndarjen e pronave
(në numra e përqindje)

 Kënaqësia me Vlerësimet e marra  Vlerësimi për mënyrën
 punën kryesore  nga  e ndarjes së pronave
   përgjigjedhënësit
 Në nr. Në %  Në nr. Në %

 95 6.0 Shumë i kënaqur 45 2.9
 568 36.4 I kënaqur/disi i kënaqur 288 18.4
 222 14.2 I pakënaqur 279 17.9
 128 8.2 Shumë i pakënaqur 868 55.6
 548 35.2 Frekuenca mungon ose refuzojnë të përgjigjen 81 5.2
 1 561 100.0 Gjithsej 1 561 100.0

[Burimi: Jenkins et al. 1999. fq. 217; 234]
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Sipërmarrja, paraja dhe burimet: 
kur informaliteti mbyt formalitetin

Paraja është shërbëtor i mirë, 
por padron i keq
Frencis Bakon, 

filozof anglez (1561-1628)

Ç’vend zë paraja në mentalitetin 
shqiptar? Po sjellim dy dëshmi të kundërta 
lidhur me raportin me paranë. Zhak Burkari 
në librin “Shqipëria dhe shqiptarët”, referuar 
shqiptarit tradicional, shkruante: “Tek 
ai gjeta cilësitë më të rralla në Ballkan, 
mospërfilljen për paranë (nënvizini ynë), 
respektin për nderin e për mbajtjen e fjalës 
së dhënë....” Por Faik Konica kishte një 
mendim krejt të ndryshëm nga Burkari (i 
cituar më sipër), për raportin e shqiptarit 
me paranë.4 Dashuria për para është një 
tjetër karakteristikë e shqiptarit – thotë 
Konica – i cili është gati tu hyjë aventurave 
të rrezikshme nëse nuhat fitim. Në kohën e 
perandorisë së vjetër turke, tregon një histori, 
e pyetën shqiptarin: “A dëshiron të shkosh në 
ferr?”. Ai u përgjigj: “Sa të paguajnë atje?” 
(shih, Ikonomi 2011: 120-121). 

Sidoqoftë, një çerek shekulli pas 
përmbysjes së një sistemi në të cilin 
paraja ishte krejt e pavlerësuar, rezulton 
një realitet mjaft “materialist”. Të paktën 
këtë dëshmon “OECD Better Life Index” 
(2015), të dhënat e të cilit u publikuan 
fillimisht në Washington Post, prej nga u 
rimorën edhe nga mediat shqiptare. Sipas 
këtij studimi, shqiptarët vlerësojnë më 
shumë paratë sesa shëndetin, punësimin, 
sigurinë, mjedisin etj. Pse? Një komentues 
profesionist (Gjokutaj, 2015) shkruan:

Jemi të prirë që të nxjerrim paranë në krye 
të të gjitha vlerave, ta çmojmë më shumë 
se shëndetin, arsimin, punën etj., jo se këto 

të dytat nuk i duam, por sepse ato mund 
t’i sigurojmë vetëm duke i blerë në një treg 
informal. Aksesi në shërbimet sociale është 
i korruptuar dhe diskriminues, meritokracia 
s’po ia del të prapsë përkatësitë partiake dhe 
militantizmin, ligjet e tregut asfiksohen 
nga vullneti politik. Vetëkuptohet që, 
në këto kushte, paraja do të jetë zot i 
gjithëfuqishëm.

Le t’i referohemi edhe profesorit 
të Universitetit të Miçiganit, Ronald 
Inglehart, një ndër studiuesit më në zë 
të sistemit të vlerave në botën e sotme, 
drejtor i sondazhit global “World Walues 
Survay”. Ai u referohet dy sistemeve 
vlerore: sistemit veror materialist vs. 
sistemit veror tradicional (edhe ai e quan 
tradicional). Sistemi veror që karakterizon 
shoqërinë e sotme shqiptare është ai i 
vlerave materialiste (apo të mbijetesës, siç 
i quan Inglehart). Pra, kemi kalimin nga 
sistemi i vlerave të mungesës (komunizmi), 
në sistemin materialist të vlerave.

Një studim empirik i Fakultetit të 
Shkencave Sociale të Universitetit të 
Tiranës, zbuloi se mesatarisht ndër çdo 
100 shqiptarë të sotëm, 90 prej tyre i 
takojnë profilit veror materialist. Për më 
tepër, studimet empirike zbulojnë një prirje 
të rrezikshme, të lidhur me dinamikën e 
luhatjes midis këtyre sistemeve të skajshme 
verore: që profili veror materialist vijon 
të fuqizohet. Në këtë fazë të zhvillimit të 
Shqipërisë, normalisht duhej të ndodhte 
e kundërta (për më tepër mund të shihet, 
Kocani, 2013). 

Përfundimi që del nga ky trajtim, në 
rrafsh praktik, ka të bëjë me kanalizimin 
e këtij ‘opinioni’, përmes iniciativave 
sipërmarrëse. Kushti kryesor është 
formalizimi i ekonomisë dhe çlirimi nga 
prangat e korrupsionit. 

4 Edhe Konica thekson, së pari, virtytet e shqiptarëve, sidomos për “një shpirt pavarësie dhe dashurie për 
vendin” (Bajroni) etj. etj. Por ai flet edhe për veset e tyre. Për shembull, gjaknxehtësinë dhe padurimin proverbial 
të shqiptarëve, Konica i përshkruan me thënien: “Shqiptari, për një plesht djeg gjithë jorganin”.
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‘Rikthim te kapitalizmi kantian’

Kur Emanuel Kanti, figurë qendrore 
e filozofisë moderne, u nda nga jeta më 
1804, termi “kapitalizëm” ende nuk ishte 
përdorur. Në kuptimin modern të fjalës, 
ai do të përdorej një gjysmë shekulli më 
vonë.5 Ndërsa Karl Marks do ti referohej 
sistemit kapitalist dhe mënyrës kapitaliste 
të prodhimit, në veprën Kapitali (1867).

Në fakt, “kapitalizmi kantian” është 
term i përdorur në dy-tre dekadat e fundit. 
Atë e shpiku Edward Freeman (1994: 66-
76), për të konceptuar kapitalizmin etik të 
shekullit XXI, një kapitalizëm të bazuar 
në parimet etike të Kantit, sipas të cilit 
rregullat morale janë “formula matematike 
të provuara dhe me të njëjtën forcë të 
pakundërshtueshme veprimi” (Gibson, 
2007: 82-83).

Sipas këtyre parimeve, njerëzit veprojnë 
në bazë të interesit vetjak. Por, qëllimi më 
i lartë është vetë njeriu, jo kapitali. Pra, 
çdo person është një qëllim dhe asnjëherë 
vetëm një mjet. Sipas fjalëve të Kant-it (ref. 
Freedman, 1994), 

Njeriu duhet të veprojë sikur çdo person të jetë 
një qëllim dhe asnjëherë vetëm mjet. Kjo nuk 
do të thotë se nuk mund t’i përdorim të tjerët 
për të realizuar qëllimet tona, porse njerëzit 
duhet t’i vlerësojmë e respektojmë si njerëz, jo 
si kapital, madje as thjesht si “kapital njerëzor”
 
Pra, është normale që të kontraktojmë 

njerëz për t’ia shtuar vlerën biznesit tonë, 
por duhet të kuptojmë se ata njerëz nuk janë 
aty ekskluzivisht si mjete për të realizuar 
qëllimet e sipërmarrësit. Ata vinë për të 
realizuar interesat e tyre. 

“Kapitalizmi kantian” u shfaq me 
zhvillimin e të ashtuquajturës “teori e palëve 
të interesuara”, bazuar në parimin: jo thjesht 
dhe vetëm fitimi maksimal i koorporatave/

sipërmarrjeve, por interesa palësh të interesuar. 
Sipas këtij perceptimi, nuk ka interesa ‘të 
mëdha’ dhe interesa të vogla. Ka vetëm 
interesa, të të gjithëve – punëmarrës, furnitorë, 
përfaqësues, klientë etj. 

Freeman beson se duhet të riperceptojmë 
natyrën e koorporatës (sipërmarrjes) si një 
anëtare e përgjithshme e komunitetit, e cila 
ka detyra dhe privilegje që rrjedhin pikërisht 
prej tij e në raport me të. Prandaj ato duhet 
të jenë gjithnjë partnere dhe kurrë grabitqare. 

Sipas Marksit në kapitalizëm (sistemi 
“ose... ose”): “Ose ti punon për tjetrin, 
ose tjetri punon për ty; ose ti shtyp tjetrin, 
ose tjetri të shtyp ty; ose ti je skllav, ose je 
pronar skllevërish...”. Ndërsa kapitalizmi 
(etik) kantian do të ishte (sistemi “as...as”) 
i parimit: “As ti punon për tjetrin, as tjetri 
punon për ty; as ti shtyp tjetrin, as tjetri të 
shtyp ty; as je skllav, as pronar skllevërish...” 
Çfarë jemi atëherë? Jemi palë të interesuara. 
Ky është një parim etik, i cili në filozofinë e 
Kantit, ishte një imperativ kategorik. Pa të 
cilin, sipas tij, nuk funksionon as biznesi, 
as shoqëria.

Në vend të mbylljes: 
Sipërmarrësi, një kalë i fortë 
që tërheq një karrocë të rëndë

Nga një anketim global për njeriun më 
të adhuruar të globit për vitin 2013 doli një 
rezultat disi befasues: Bill Gates – njeriu 
më i pasur i globit - u shpall edhe njriu më 
i adhuruar i globit. Bill Gates përfaqëson 
jo vetëm modelin e sipërmarrësit të 
suksesshëm, por edhe një model social. 
Bota e qytetëruar i falet sipërmarrjes dhe 
sipërmarrësit model.

Po në Shqipëri? Nga anketimet dhe 
intervistat e realizuara me disa sipërmarrës, 
del se në Shqipërinë e sotme sipërmarrësit 
nuk janë më të vlerësuarit. Rezulton, 
gjithashtu, njëfarë ‘alergjie publike’ ndaj 

5 Sipas “Oxford English Dictionary” (OED), termi “kapitalizëm” u shfaq për herë të parë në gjuhën angleze 
në vitin 1854 në romanin “the Newcomes” (të Porsaardhurit), të shkrimtarit William Thackeray.
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sipërmarrjes. Kjo lidhet, në një farë mase, 
edhe me faktorë tradicionalë. Shqiptarët 
kanë shumë të zhvilluar instiktin e 
mbijetesës. Por lufta për mbijetesë, si 
luftë “mbrojtëse” nuk ka qenë e lidhur 
domosdoshmërisht me pasurinë. Sami 
Frashëri, për shembull, ka shkruar një 
dramë, të titulluar “Besa”. Në debatin e 
të varfrit me të pasurin shqiptar, përsëritet 
avazi i njohur: “ju keni pronën, pasurinë..., 
ne kemi nderin...” E të tjera si këto. 

Ndoshta mendësia tradicionale “nderi 
në krahun e të varfërit, jopronarit” u 
shfrytëzua nga regjimi komunist për 
shpronësimin “me një të renë të kalemit” 
(madje pa ndonjë rezistencë të madhe) të 
të gjithë pronarëve e shtetëzimin e çdo 
pasurie. Më pas gjithë ngrehina shoqërore 
u ngrit mbi parimet e pronës së përbashkët, 
mbi parimin “e jona-jo e imja”. Por, ky 
parim u “përkthye” më shumë: bjeri derisa 
nuk është imja (!) Dhe, bashkë me pronën 
“e të gjithëve dhe të askujt”, ra e gjithë 
godina, u vetëvra i gjithë sistemi. 

Më pas shumë gjera kanë ndryshuar 
në vlerësimin e sipërmarrjes e të pasurisë, 
por paragjykimet mbeten. Kjo të kujton 
një konstatim të Wilson Churchill-it, i cili 
ka lënë këtë vlerësim (Cit. Sokoli, 2008a):

Të gjithë mendojnë se sipërmarrësi mjel lopën 
çdo ditë
Të gjithë mendojnë se ai është një ujk që 
duhet vrarë

Por sipërmarrësi është një kalë i fortë dhe 
tërheq një karrocë të rëndë

Në një intervistë të marrë për këtë 
punim, një studiues thotë: 

Kam lexuar para disa vitesh një artikull 
të një “eksperti”, në të cilin ai përpiqej të 
karakterizonte sipërmarrësin shqiptar. Kishte 
në të një mllef të pamatë, shprehur me një 
inflacion fjalësh si: mafioz, xhambaz, delenxhi, 
mashtrues, imoral, i patrup, i paskrupull 
etj. Nuk është vështirë të konstatosh të 
meta ndër sipërmarrësit e sotëm shqiptarë. 
Minimalisht ata janë formuar si të tillë në 
një kohë problematike. Por krijimi i klasës së 
sipërmarrësve shqiptarë është, në gjykimin 
tim, një ndër arritjet më të mëdha të periudhës 
postkomuniste, në mos më e madhja. Unë, nga 
ana tjetër, nuk do t’i referohesha këtij artikulli 
nëse autori i tij të mos bëhej, më vonë, Ministër 
i Ekonomisë i Republikës së Shqipërisë. 
Komentet janë të tepërta. Me këtë mentalitet 
bëhen edhe ligjet, ligje që favorizojnë ‘të 
majtët’ kundër ‘të djathtëve’ dhe anasjelltas, 
por jo sipërmarrjen e sipërmarrësit e vërtetë, 
promoterët e kapitalizmit shqiptar. 

Shoqëria e sotme shqiptare është 
përpara një sfide: sfidës së sipërmarrjes 
kapitaliste. Duket se të gjitha forcat e 
Shqipërisë së lodhur (edhe nga fjalimet 
e bukura për sipërmarrjen) duhet të 
bashkohen për ta përballuar atë.
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Hyrje

Është fakt i njohur se misioni thelbësor 
i shkollës përkatësisht i mësuesit është 
pajisja me dije dhe edukimi i nxënësve. 
Prandaj, nuk mund ta marrim me mend 
procesin e edukimit dhe arsimimit pa lidhje 
të ndërsjelltë të nxënësit dhe mësuesit e 
cila realizohet nëpërmjet komunikimit. 
Edhe pse komunikimi është i pranishëm 
në pedagogji që në fillimet e hershme 
të saj, është rasti të vemë në dukje se ky 
proces është bërë objekt i një hulumtimi e 
studimi më serioz e të planifikuar pikërisht 
në dekadat e fundit. 

Përgjithësisht ka një qëndrim unik 
për komunikimin pedagogjik si një proces 
i dyanshëm e dinamik i bashkëpunimit 
midis dy personave që në mënyrë të 
vazhdueshme  dë rgo jnë  e  mar r in 
informacione: njohuri, ide e qëndrime, 
mendime, vlera e shprehi në përgjithësi 
gjatë veprimtarinë pedagogjike në shkollë. 
Përmbajtja mësimore vazhdimisht duhet të 
mbështetet në përfshirjen më të madhe të 
procesit të komunikimit. Ajo duhet të jetë 
jo e njëanshme me një kah, por dy a më 
shumë kahëshe. Nga ana tjetër komunikimi 
jep rezultat jo vetëm në kuadër të punës 
edukative në shkollë, por edhe në përgjithësi 

duke u përdorur si element social që 
prezanton cilësinë e përgjithshme të jetës. 

Komunikimi gjithashtu është proces 
që forcohet nëse zbatohet më shpesh. Për 
një numër të madh nxënësish shkolla bëhet 
institucion i tjetërsuar (i padëshiruar), nëse 
ata në shkollë nuk mund t’i plotësojnë 
dëshirat e veta, nëse kanë përvoja e përjetime 
të pakëndshme, nëse kanë treguar në 
vazhdimësi sukses të dobët ose për shkak 
të padisiplinës janë ndëshkuar me vërejtje 
ose janë keqtrajtuar fizikisht nga ana e 
mësuesve, nëse ka subjektivitet në formimin 
e qëndrimeve negative të nxënësve ndaj 
të mësuarit dhe ndaj shkollës si dhe ndaj 
mënyrës së edukimit, që mund të rezultojë 
me rritje të padisiplinës, largim nga shkolla, 
shoqërim me persona që janë përfshirë 
në dukuri të caktuara socio-patologjike 
(narkomanë, alkoholistë, keqbërës) ose 
madje shkon deri te ndërprerja e plotë e 
procesit mësimor (Алексоски, 1998: 176). 

Qëndrimi negativ ndaj shkollës e 
dobëson ndikimin edukativ të saj dhe 
krijon mundësi për hapje ndaj ndikimeve 
të këqija që vijnë nga rruga e nga shoqëria. 
Kjo gjendje bëhet shkak dhe reflekton 
paraqitjen e problemeve në marrëdhëniet 
nxënës –mësues e në këtë kontekst paraqitet 
si domosdoshmeri zgjedhja e tyre. 

këtij procesi me rëndësi themelore për edukimin, pra gjatë komunikimit mësues nxënës dhe 
anasjelltas shpeshherë ndodh të shfaqen e ngrenë krye lloje të ndryshme problemesh. Në 
rastet kur problemet shfaqen në klasë së pari duhet të shqyrtohen shkaqet e paraqitjes së tij 
dhe pastaj mënyrën e zgjedhjes. Nxënësi është një individualitet që zhvillohet e ndryshon 
në pajtim me qëllimet edukative. Ai paraqet personin që edukohet dhe arsimohet. Suksesi 
në komunikim gjatë procesit mësimor në një farë mase, përcaktohet nga vetë nxënësi, 
nga karakteristikat vetjake dhe përvojat e fituara në familje, por edhe nga mendimet e 
qëndrimet e nxënësve për mësuesin si dhe nga ajo se si e percepton dhe e vlerëson nxënësi 
sjelljen dhe përsonalitetin e tij në përgjithësi. Punimi ka karakter praktiko-teorik. Qëllimi 
themelor i punës sonë është të hulumtojmë qëndimet e nxënësve në zgjidhjen e probleve 
gjatë komunikimit me mësuesin, të vërtetojmë se cila është forma më efikase për zgjidhjen e 
problemit a problemeve të mundshme. Gjatë procesit të hulumtimit është përdorur metoda 
përshkruese, teknika e anketimit dhe si instrument është shfrytëzuar anketimi i shkallëzuar 
me pyetje të tipit të mbyllur e përshtatshme për nxënës të shkollës fillore. 
Fjalë kyçe: Komunikimi, qëndrimi i nxënësit, mësues, zgjidhja e problemit.
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Paraqitja e problemeve 
gjatë komunikimit 
nxënës – mësues dhe zgjidhja e tyre

Komunikimi midis nxënësit dhe 
mësimdhënësit duhet të zhvillohet në 
respektim të nevojave, të dëshirave dhe 
kërkesave të nxënësve, të karakteristikave 
individuale e zhvillimore, në përputhje 
me interesat, qëndrimet, mendimet dhe 
potencialet e tij (Костова, 1997: 15). 
Nxënësit besojnë se personaliteti i mësuesit 
është faktor më i rëndësishëm për të nxënit 
e suksesshëm dhe udhëzojnë. Nëse mësuesi 
ka ngrohtësi, është i ndjeshëm, entusiast dhe 
gazmor, atëherë suksesi është i sigurtë dhe 
e kundërta, nuk ka sukses nëse mungojnë 
këto tipare. Ndonëse besojnë shumë se 
edhe pa këto veçori mund të bëhet mësues 
i mirë, për të qenë mësuesi i suksesshëm, ai 
duhet të dijë si e përjeton veten çdo nxënës, 
por edhe se si e përjeton edhe mësuesi. 
Harmonia e këtyre pamjeve, mendimeve 
dhe qëndrimeve është parakusht për 
mirëkuptim dhe veprim të sukseshshëm.

Në marrëdhëniet me nxënësit, veçoritë 
e karakterit të arsimtarit më së shpeshti 
manifestohen nëpërmjet respektimit të 
personalitetit dhe dinjitetit të nxënësit, 
sjelljes së drejtë, procedimit e veprimit, 
vlerësimit objektiv, përkushtimit etj. Sipas 
përfaqësuesve te pedeutologjisë tiparet më 
të rëndësishme për mësuesin duhet të jenë: 
përgjegjësia, mirëkuptimi ndaj nxënësve, 
toleranca dhe durimi, takti pedagogjik, 
profesionalizmi, besimi në mundësitë e 
edukimit etj. (Murati, 2005: 30). 

Spontaniteti në krijimin e marrëdhënieve 
me nxënësin është një tipar i cdo mësuesi 
modern e jo pedant. Prej këtej del se 
komunikimi në klasë për probleme të 
ndryshme të nxënësve mund të zhvillohet 
në formë kolektive, nëse problemi ka të bëjë 
me tërë klasën me zbulimin e një dukurie që 
është me interes për edukimin. Sipas Prof. 
Xh. Muratit “komunikimi ndërveprues 
midis arsimtarit dhe nxënësit nënkupton 

se arsimtari duhet të jetë i informuar mirë 
për problemet që e preokupojnë nxënësin, 
duhet tëi njohë mirë kërkesat dhe nevojat 
e tij, tëi njohë dallimet që e preokupojnë 
tendencat pozitive dhe negative në 
zhvillimin e tij.” Këto informata kanë për 
qëllim realizimin cilësor të komunikimit 
ndërveprues, që nënkupton dy gjëra: e para, 
komunikimi të ndikojë në kulturën e sjelljes 
dhe e dyta, të sigurohen informacione për 
nevojat me të cilat ballafaqohen nxënësit 
në shkollë dhe jashtë saj. Procesi mësimor 
edhe pse zhvillohet në mjedise të kufizuara 
mikropedagogjike shikuar në aspektin e 
dimensioneve të tij komunikologjike është 
mjaft i gjerë, tepër i thellë dhe shumë 
kompleks (Murati, 2004: 89). 

Megjithatë përveç kësaj qe përmendëm 
më lart, në komunikimin nxënës – mësues 
shpesh herë lindin edhe problem, “të 
vogla”, apo “të medha” . Por kurdoherë që 
problemi të shfaqet duhet gjithnjë një rast 
a një shkak. Ato mund të vijnë duke pasur 
si burim mësuesin ose nxënësin. 

1. Shkaqet që burojnë nga arsimtari janë:
  kompetenca komunikuese e pamjaftu-

eshme, mungesa e aftësisë për të krijuar 
kontakte me nxënësit, mosnjohja dhe 
zotërimi i pamjaftueshëm i metodave 
për sjellje të organizuar të ndërsjellë 
me nxënësit, mungesa e shkathtësive 
për të analizuar situatat etj.

  cilësitë personale : mbyllja në vete, 
heshtja, nervozizmi, turpi, qëndrimi 
negativ ndaj profesionit, subjektivizmi 
në komunikim, shfaqja e prepotencës 
dhe tjetërsimi nga nxënësit, mungesa 
e qasjes individuale;

  mungesa e stabililitetit emotiv;

2. Shkaqet që lindin nga nxënësit:
  mungesa e nevojës për komunikim;
  mosdisiplina, agresiviteti, kultura e ulët e 

sjelljes ( mospërfillja, paturpësia, inati etj.)
  paqëndrueshmëria emocionale - nervozi-

zmi, mburrja, pasiguria, shpërthimet e 
vrullshme etj.;
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  shkalla e ulët e intelegjencës, mungesa 
e njohurive, aftësive, paaftësia për të 
dhënë vlerësime, mendime, fjalori i 
varfër i komunikimit, cilësitë negative 
të personalitetit, i papërgjegjshëm, i 
mbyllur në vete, vetjak etj. (Hibishi, 
Forverd & Dimitrova, 1996: 202).

Në qoftë se shfaqet ndonjë problem, 
nuk duhet të thuhet “Të gjitha i provuam”. 
Fuqia e liderit nuk vlerësohet nga mbajtja 
e frerëve, por nga kreativiteti në zgjidhjen 
e problemeve. Ka mënyra të ndryshme për 
zgjithjen e problemeve, kurse mënyra më 
e keqe është heqja dorë dhe largimi prej 
tyre. Nuk duhet ikur nga problemi,, me të 
duhet ballafaquar dhe zgjidhur . Pa guxim 
nuk mund të arrihet përparim, sidomos 
kur bëhet fjalë për shkollë cilësore. Më 
shumë rezultat arrihet marrëveshje. Qasja 
e problemit nga pozita superiore është e 
gabuar, imponimi i mendimit, gjithashtu 
(Brataniq, 2002: 217).

Puna e parë dhe themelore është që 
problemit t’i qasemi me një ton të qetë e 
tolerant, pa fyerje e nënçmime paraprake 
ose rrahje, pra pa ndëshkime fizike a 
keqtrajtime psikike. Me nxënësit e trazuar 
nuk duhet debatuar para nxënësve të tjerë. 
Duhet të lihet puna për t’u “qetësuar”. 
Pas përfundimit të orës me nxënësin e 
padisiplinuar ose të pasuksesshëm duhet të 
bisedohet, kurse gjatë kësaj bisede të mos 
ketë kërcnime nga ana e arsimtarit. Nxënësi 
t’i krijohet mundësia që të shprehë lirisht 
mendimet, dëshirat, drojën dhe ndjenjat e 
veta. Mësuesi me respektin e nevojshëm 
dëgjon mendimet e tyre dhe të përpiqet të 
arrijë kompromisin.

Kjo sjellje, ky lloj kujdesi prindëror 
e tjetërson atmosferën e klasën dhe e 
kthen shkollën në një familje të dytë për 
nxënësin. Zgjidhja e problemit është 
një dukuri e komunikimit ndërpersonal. 
Biseda e mësuesit me nxënësin është 
instrumenti themelor për zgjidhjen e 
problemeve komplekse edukativo-arsimore. 

Për problemin duhet të diskutohet në 
mënyrë cilësore dhe profesionale. 

Së pari, duhet të bëhet përshkrimi 
i problemit. Kjo pjesë e bisedës duhet 
të zhvillohet me një formë përshkruese 
e jo me një stil komunikimi vlerësues. 
Përshkrimi, përcaktimi dhe rëndësia që 
ka problemi arrihet me anë të bisedës për 
problemin. Në rastin tonë bëhet fjalë për 
mësuesin dhe nxënësit edhe pse mësuesit 
shpesh herë nuk i llogaritin nxënësit si 
pjesëmarrës të rëndësishëm në zgjidhjen 
e problemeve të tyre, kurse këtë gjë 
përpiqen ta bëjnë pa nxënësit ose duke i 
zëvendësuar ata. Nëpërmjet komunikimit 
të suksesshëm nxënës - mësues mund të 
sigurohet zgjidhja e problemeve. Kur bëhet 
fjalë për komunikimin e suksesshem, nuk 
duhet harruar se ai zë fill te të dëgjuarit 
si  shkathtësia më e rëndësishme e 
komunikimit. Mund të themi për fat të keq, 
se ka një numër jo fort të vogël arsimtarësh 
që nuk dinë të dëgjojnë si duhet nxënësit 
dhe për të qenë edhe më keq, ata për këtë 
gjë madje nuk janë të vetëdijshëm. 

Të dëgjuarit efektiv (Barman, 1988) 
do të thotë se ekziston dëshira për të 
qenë pranues mesazhesh. Arsimtarët 
pyesin veten shpesh se pse nuk i dëgjojnë 
nxënësit. Sipas mendimit tonë shkaqet 
nuk qëndrojnë aq te mesazhet sa te 
mënyra e shprehjes së tyre. Nëse të tilla 
mesazhe shprehen ftohtë, pa emocione 
dhe nga pozita “nga lart” ato do të 
dëgjohen e pranohen me vështirësi. Nëse 
janë ato përshkruese, të paraqitura si 
mes partnerësh me emocione e qëndrim 
pozitiv, atëherë shumë më lehtë depërtojnë 
në veshin e nxënësit. Mësuesi duhet 
ta kuptojë patjetër se në të shumtën e 
rasteve vetë ai është fajtor, nëse nxënësi 
nuk dëshiron ta ndëgjojë (Brajsha, 1993: 
65-66). Meqë problemet ne raportin 
mësues - nxënës paraqiten si rrjedhojë e 
moskuptimeve midis tyre, sigurisht që 
ekzistojnë shkaqe të ndryshme nga të cilat 
zënë fill këto moskuptime. Andaj e pamë 
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të arsyeshme që në fillim të hulumtojmë 
rreth mendimeve të mësuesve për shkaqet 
e moskuptimeve e pastaj të hulumtojmë 
qëndrimet e nxënësve rreth zgjedhjes së 
problemeve eventuale në komunikimin 
mësuses – nxënës. 

Shkaqet e moskuptimeve 
midis mësuesit dhe nxënësit

Proces i  i  komunikimit  e  nxi t 
mirëkuptimin midis mësuesit dhe nxënësit, 
megjithatë ekzistojnë edhe shumë shkaqe për 
moskuptime gjë që ndikon në zvogëlimin 
ose pengimin e komunikimit. Komunikimi i 
suksesshëm në masë të madhe kushtëzohet 
nga eliminimi i shkaqeve të moskuptimit. 
Sado që të përpiqemi për eliminimin e 
kësaj dukurie para së gjithash në relacionin 
mësimdhënës - nxënës, megjithatë ai edhe 
më tutje është i pranishëm ndërsa është në 
ndikimin e më shumë faktorëve. 

Për të pasur më të saktë për shkaqet 
e moskuptimit mësues – nxënës në këtë 
hulumtim e kemi përfshi edhe këtë problem. 
Janë propozuar katër shkaqe, nga të cilat 
mësuesit duhet të zgjidhin njërin, që sipas 
mendimit të tyre më së tepërmi e pengon 
komunikimin e sukseshëm. Përvoja e punës 
përcaktohet varësisht nga vitet e kaluara 

në vendin e punës, të ndara në tre kategori 
(3x10). Të dhënat e fituara në hulumtim 
janë prezantuar në vijim (tabela 1). 

X2 =9,227 df=6 p>0,01

Në tabelë nga frekuencat e fituara kemi 
bërë llogaritjen e së mesatares aritmetike 
dhe renditjes e treguesve të sipërpërmendur. 
Vlera më e ulët e mesatares aritmetike 
(X) tregon renditjen, pozicionin më 
të lartë. Nga rezultatet e fituara shihet 
qartë se mësimdhënësit nga shkaqet e 
moskuptimeve në rangun më të lartë 
kanë renditur dallimet në moshë midis 
mësuesi dhe nxënësit si shkak kryesor për 
moskuptim. Gjithashtu, në vendin e dytë 
renëditet botëkuptimi i arsimtarit se vetë 
ai shfaqet si shkak për moskuptime. Po 
kështu, si pengesë e krijimit të komunikimit 
mësuesit vlerësojnë se është paaftësia e 
tyre për të kuptuar nxënësin. Si element 
i shkallës së fundit na del qëndrimin 
nënçmues i arsimtarit ndaj nxënësit . 

Analiza e rezultateve të fituara 
dëshmojnë se pengesë thëmelore për 
moskuptim është dallimi midis brezave, e 
cila shprehet në përgjindjen më e madhe 
pothuaj e të gjitha grupeve por edhe 
qëndrimi nënçmues i arsimtarëve ndaj 

Tabela 1: Shkaqet e moskuptimit dhe përvoja e punës së mësimdhënësit

Shkaqet e moskuptimeve midis   Përvojë pune
mësimdhënësit dhe nxënësit
 0-10 11-20 Mbi 20 Gjithsej  
 f f f f  Ẋ Rangu

Paaftësia e mësimdhënësit 
për të kuptuar nxënësin  9 7 13 29 2,14 3
Qëndrimi nënçmues 
i mësimdhënësit ndaj nxënësit  2 2 4 8 2,25 4
Botkupimi i mësimdhënësit se 
gjithmonë duhet të ketë të drejtë  8 5 9 22 2,05 2
Dallimet në moshë  23 8 12 43 1,74 1
Gjithësej  42 22 38 102  
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nxënësit është me 50% nga ana e arsimtarëve 
me përvojë pune mbi 20 vjet. Arsimtarët 
me përvojë më të gjatë punë gjithashtu e 
theksojnë edhe paaftësinë e arsimtarit për 
të kuptuar nxënësin.

Përkrah mundësisë për të krijuar pasqyrë 
të qartë për mundësitë e moskuptimit 
nëpërmjet të dhënave të paraqitura në tabelë. 
Duke logaritur faktorin X2 të testit fitohen të 
dhëna të përgjithshme për rëndësinë e këtij 
faktori. Logaritja e X2 të testit tregon se 
nuk ka dallim të rëndësishëm statistikor në 
mendimet dhe qëndrimet e mësimdhënësve 
lidhur me shkaqet që çojnë deri te 
moskuptimet mësues - nxënës pavarësisht 
nga përvoja e punës. Gjatë hulumtimit 
tonë, na rezulton se një numër i madh 
mësuesish kanë theksuar se ekzistojnë edhe 
më tepër shkaqe moskuptimi. Kjo çështje 
imponon kërkesën që në të ardhshmen 
duhen analizuar më seriozisht shkaqet 
e moskuptimit. Supozojmë se kjo do të 
ndihmojë në krijimin e marrëdhënieve më 
të mira midis mësuesit dhe nxënësve dhe, 
krahas kësaj, do të lejojë edhe hapësirë më të 
gjerë për krijimin e komunikimit midis tyre. 

Qasja për zgjidhjen e problemit gjatë 
komunikimit me mësuesin

Edhe pse komunikimi del si proces 
themelor në punën edukative-mësimore 
në ditët e sotme, ndodh të shfaqen 
edhe probleme që bëhen pengesë gjatë 
komunikimin me mësuesin. Të tilla 

probleme shpien drejt krijimit të një 
gjendjeje kritike në komunikim. Për 
atë qëllim e pamë të rëndësishme në 
hulumtimin tonë të studiojmë format për 
zgjidhjen e problemeve nga ana e nxënësve. 
Përkatësisht në punim kemi hulumtuar 
qëndrimet e nxënësve të klasës V dhe 
klasës VIII duke u ofruan tri përgjigje si 
mundësi më të përshtatshme për zgjidhjen 
e problemeve. Përgjigjet janë paraqitur në 
tabelën 2 dhe grafikun 1.

Rezultatet e fituara nga hulumtimi na 
tregojnë se nxënësit u shprehën të gatshëm 
për të biseduar hapur me mësuesit, me 
60 % ata të klasës së pestë dhe 57,79 
% ata të klasës së tetë. Duke e patur 
parasysh dominimin e deritanishëm të 
autoritetit të mësimdhënësit përcaktimi 
i këtij indikatori si thelbësor në procesin 
e zgjidhjes së problemeve, është njohuri 
e rëndësishme dhe me peshë . Këto 
përgjigje e vërtetojnë supozimin se 
bisedat e hapura për probleme mësues 
- nxënës paraqesin nevojë për nxënësin 
bashkëkohorë, përkundër dëgjueshmërisë 
së verbër dhe tolerancës formale. 

Këtë supozim e vërtetojnë edhe ato 
përgjigje të nxënësve që parapëlqejnë 
marrëveshje. Dy përgjigjet e ofruara 
janë përkrahur me përqindje të lartë nga 
nxënësit që trasojnë rrugën për qasje të reja 
bashkëkohore, para së gjithash në raportin 
e tyre me arsimtarët. Rezultati tregon se 
për zgjidhjen e problemeve vend parësor zë 
biseda e hapur. Prej këtej: supozimi ynë se 

Tabela 2: Qasja për zgjidhjen e problemit gjatë komunikimit me mësuesin

Qasje për zgjidhjen e problemit                     V                   VIII
gjatë komunikimit me mësuesin f % F %

Bisedoni Hapur   63 60 63 57,80
Bëni marrëveshje  41 39,05 33 30,27
Nuk bisedoni   1 0,95 13 11,93
Gjithsej   105 100 109 100
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forma më e mirë për zgjidhjen e problemeve 
është biseda e hapur, vërtetohet. 

Për të zhvilluar bisedë të hapur 
mësuesi fillimisht duhet të sigurojë 
besimin e nxënësit. Nxënësit u besojnë 
mësuesve që kanë aftësi për t’i dëgjuar, 
kuptuar, nxitur. Që përpiqen dhe arrijnë të 
krijojnë mardhënie miqësore të drejta e të 
barabarta me gjithë nxënësit, e respektojnë 
personalitetin e tyre etj.

Përfundime

Vetë procesi i ndërlikuar i edukimit 
e përfshin detyrimisht brenda vetes edhe 
komunikimin. Më saktë, kurrë nuk ka 
pasur, nuk ka dhe nuk do të ketë edukim 
pa komunikim. Së këndejmi, komunikimi 
cilësor bëhet nevojë dhe tipar i shkollës 
bashkëkohore, që e kapërcen situatën e 
mbartjes së njohurive, të shkathtësive, 
shprehive dhe, në fokus të synimeve të 
saj, vendos zhvillimin e personalitetit të 
nxënësit. Për të parandaluar dhe shmangur 
paraqitjen e problemeve në lidhjen mësues 

– nxënës dhe arritjen e suksesit më të lartë 
në procesin mësimor-edukativ është mjaft 
e rëndësishme që mësuesit në procesin 
komunikues me nxënësit të respektojnë 
këto norma: 
  të krijohet ngjashmëri e mendimit dhe 

qëndrimit të nxënësit,
  të mos ushqejë emocione negative ndaj 

nxënëst,
  të krijohet klimë pozitive për punën,
  të mos imponohet mendimi i tij,
  me nxënësin të bashkëpunohet,
  të respektohet personaliteti i nxënësit,
  të shkëmbehen mesazhe –vizione,
  me nxënësin të bisedohet hapur etj. 

Komunikimi pedagogjik paraqet 
domosdoshmëri objektive të procesit edukativ 
dhe aq më tepër, mekanizëm themelor me të 
cilin organizohen veprimet edukative.

Komunikimi kontribuon në rritjen e 
cilësisë së punës pedagogjike dhe zhvillimin 
e shkathtësive komunikuese, mu për këtë 
arsye edhe procesi mësimor - edukativ 
zhvillohet dhe mbështetet te komunikimi.
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Pupils attitudes in solving the problem of communicating with the teacher
The process of communication in education is the focus of interests, research and application 

of pedogogical theory and practice, while authorizing thoughts, visions and attitudes in the 
process of education. The issue of attitude is very important both for the teacher and the 
learner, because the quality of their attitudes is tied to their behaviour, which further establishes 
the relationship between the teacher and the learner. Eventhough communication represents a 
fundamental process in the educational process, between learner and teacher, frequently problems 
occur. At times when the problems occur in the classroom, we must first examine the reasons 
of occurance and after that apply the solutions. 

The learner is an individual that progresses and changes in accordance to the educational 
aims. 

The success in communication during their educational process, is maintained by the learner, 
by personal characteristics, and the experience they have had at home, with family, and from 
attitudes and thoughts of learners for their teacher and from the manner of how the learners 
perceptions are regarding the teachers personality and behaviour. The study is conducted through 
empirical and theory. Its’ main aim is to examine learners attitudes when solving problems while 
communicating with the teacher. 

 This aim is made more concrete with the task of concluding the best and most effective 
manner of solving problems between learners and teachers. 

Keywords: communication, pupils attitudes, teacher, solving the problem etc.
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PërmBledhje

Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi (KMD) u krijua nga Kuvendi i Shqipërisë si institucion 
i pavarur në ushtrimin e detyrës, që siguron mbrojtjen efektive nga diskriminimi dhe nga çdo 
formë sjelljeje që nxit diskriminimin. Ai filloi veprimtarinë e tij në Qershor 2010. Krijimi i këtij 
institucioni erdhi si rezultat i kërkesave të BE për hapat që duhet të bënte Shqipëria për progres 
në procesin e integrimit evropian, duke pasqyruar angazhimin e autoriteteve shqiptare në lidhje 
me respektimin e të drejtave të njeriut, barazisë dhe mos diskriminimit. Në kuadër të veprimtarisë 
së tij në mbrojtje të parimit të mos-diskriminimit, ky artikull ka si qëllim të trajtojë disa aspekte 
të praktikës së KMD në evidentimin e diskriminimit gjinor në fushën e mallrave dhe shërbimeve. 
Analiza tregon se janë të pakta rastet e trajtuara nga KMD në këtë fushë, me gjithë nivelin e lartë 
të diskriminimit gjinor në ofrimin e mallrave dhe shërbimeve në Shqipëri. Rezultatet e punimit 
nënvizojnë se megjithëse KMD ndikon ndjeshëm në promovimin e trajtimit të barabartë midis 
femrave dhe meshkujve, përdorimi i tij si një instrument mbrojtjeje mbetet ende një sfidë në 
realitetin shqiptar.
Fjalë kyçe: Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, mallra dhe shërbime, diskriminim gjinor, ankesa.

Nadia RUSI ka përfunduar studimet në Fakultetin e Drejtësisë pranë Universitetit të Tiranës, 
me rezultate të shkëlqyera. Në mars 2015 ka fituar gradën shkencore “Doktor” në Shkencat Juridike 
pranë Departamentit të së Drejtës Publike. Që nga viti 2010 e në vijim është pedagoge me kohë 
të plotë pranë Fakultetit të Drejtësisë duke dhënë kontributin e saj në lëndët “Të drejtat e Njeriut” 
dhe “Barazia gjinore”. Angazhimi i saj profesional pasqyron një pjesëmarrje të gjerë në konferenca 
kombëtare dhe ndërkombëtare, si dhe me botime artikujsh shkencorë brenda dhe jashtë vendit në 
fushën e ligjit dhe të drejtës.
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Hyrje

Vetëm dy vjet pas miratimit të ligjit 
“Për barazinë gjinore në Shoqëri” (LBGJ), 
me iniciativën e shoqërisë civile dhe si 
rezultat i kërkesave të BE-së për hapat që 
duhet të bënte Shqipëria për progres në 
procesin e integrimit evropian, u hartua 
ligji “Për mbrojtjen nga diskriminimi”1. Në 
ndryshim nga LBGJ në Shoqëri, ky ligj sjell 
një rregullim më gjithëpërfshirës të parimit 
të barazisë, duke mos u ndalur dhe trajtuar 
vetëm diskriminimin për shkak të gjinisë, 
por duke e renditur gjininë si një nga faktorët 
që mund të çojnë në diskriminim së bashku 
me faktorët e tjerë të shtuar si raca, ngjyra, 
etnia, gjuha, identiteti gjinor, orientimi 
seksual, bindjet politike, fetare ose filozofike, 
gjendja ekonomike, arsimore ose shoqërore, 
shtatzënia, përkatësia prindërore, përgjegjësia 
prindërore, mosha, gjendja familjare ose 
martesore, gjendja civile, vendbanimi, gjendja 
shëndetësore, predispozita gjenetike, aftësitë e 
kufizuara, përkatësia në një grup të veçantë2 etj. 
Mbrojtja nga diskriminimi shprehet si një nga 
qëllimet e LMD përveç garantimit të barazisë 
përpara ligjit dhe mbrojtjes së barabartë nga 
ligji si dhe barazisë të shanseve dhe mundësive 
për të ushtruar të drejtat, për të gëzuar liritë 
dhe për të marrë pjesë në jetën publike.3

Ligji “Për mbrojtjen nga diskriminimi” 
e rregullon në mënyrë të shprehur ndalimin 
e diskriminimit në fushën e të mirave dhe 
shërbimeve në një nen të vetëm të ligjit 
të numëruar “Neni 20”. Në përputhje me 
shtrirjen subjektive të direktivës 2004/113/
KE, ky nen e shtrin zbatimin e tij në të 
gjithë subjektet fizikë ose juridikë që ofrojnë 
të mira dhe shërbime për publikun. Nuk 
vendoset ndonjë dallim në rastin kur këto 
të mira dhe shërbime ofrohen me pagesë ose 
falas. Detyrimi i ofruesve për të mos refuzuar 

t’i japin një grupi personash të mira dhe 
shërbime për shkak të gjinisë qëndron i njëjtë. 
Ky detyrim mbulon edhe ofrimin e të mirave 
dhe shërbimeve në mënyrë të ngjashme, me 
cilësi të ngjashme apo në kushte të ngjashme 
me ato që i ofrohen publikut në përgjithësi. Në 
mungesë të një përkufizimi të saktë të nocionit 
“mall” apo “shërbim” Neni 20 në paragrafin 
e dytë të tij na orienton në lidhje me sferën e 
shërbimeve ku gjen zbatim parimi i trajtimit të 
barabartë. Në mënyrë të përmbledhur fushat e 
zbatimit të trajtimit të barabartë në qasjen dhe 
furnizimin me mallra dhe shërbime sipas ligjit 
rregullojnë pa u kufizuar:
  ofrimin e mundësive të njëjta për të hyrë 

në një vend ku publiku lejohet të hyjë ose 
për të përdorur një vend, i cili lejohet për 
t’u përdorur nga publiku; 

  mundësia për të marrë ose për të 
përfituar nga të mirat apo shërbimet që 
kanë të bëjnë me shëndetin; kontributin 
dhe mundësinë për të përfituar të mira 
nga skemat e mbrojtjes shoqërore, duke 
përfshirë asistencë sociale, sigurime 
shoqërore, mbrojtje të fëmijëve, përfitim 
për shkak të aftësisë së kufizuar, apo 
ndonjë skemë tjetër të mbrojtjes sociale 
ose avantazh tjetër social të ofruar për 
publikun;

  mundësia për të përdorur ose për të hyrë 
në një institucion arsimor;

  sistemimi në një vend ku ofrohet 
strehim; 

  shitja ose dhënien me qira të banesave 
dhe të mjediseve të tjera; 

  aksesi në shërbimet e bankës dhe mundësi 
për të siguruar grante, huadhënie, 
depozita bankare ose financim; 

  krijimi i lehtësive për argëtim, çlodhje 
e freskim; lehtësi për transport ose 
udhëtim 

  si edhe shërbimet e profesioneve të lira.4

1 Ligji Nr. 10221, datë 04.02.2010.
2 Neni 1 i ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi”
3 Po aty, Neni 2.
4 Neni 20 paragrafi 2 i ligjit “Për mbrojtjen nga diskriminimi”.
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Në një interpretim më të zgjeruar mund 
të cilësojmë si shembuj në lidhje me ofrimin 
e të mirave apo shërbimeve ato të ofruara 
nga hotelet, lokalet, baret, restorantet, firmat 
e ndërtimit, kinematë, teatrot, spitalet apo 
klinikat, transporti publik, gjykatat dhe 
institucione të ndryshme publike, shërbimet e 
avokatisë apo noterisë si pjesë e profesioneve 
të lira. Që të jemi përpara shkeljes së parimit 
të barazisë gjinore në lidhje me fushat e 
mësipërme do të duhet të konstatohet që 
subjektet përkatës të sektorit publik apo 
privat përjashtojnë femrat apo meshkujt nga 
furnizimi me mallra apo shërbime të veçanta, 
nisur vetëm nga gjinia e tyre ose në një rast 
tjetër ofrojnë këto mallra dhe /ose shërbime 
me kushte, cilësi, mënyra të ndryshme bazuar 
në gjininë e përfituesit të shërbimit. 

Komisioneri si një organ 
i specializuar në mbrojtjen 
nga diskriminimi

Komisioneri për mbrojtjen nga 
diskriminimi u krijua nga Kuvendi i 
Shqipërisë si institucion i pavarur në 
ushtrimin e detyrës, që siguron mbrojtjen 
efektive nga diskriminimi dhe nga çdo 
formë sjelljeje që nxit diskriminimin. Ai 
filloi veprimtarinë e tij në Qershor 2010. 
Krijimi i këtij institucioni erdhi si rezultat 
i kërkesave të BE për hapat që duhet të 
bënte Shqipëria për progres në procesin 
e integrimit evropian, si dhe pasqyroi 
angazhimin e autoriteteve shqiptare në 
lidhje me respektimin e të drejtave të 
njeriut, barazisë dhe mosdiskriminimit. Në 
raportin e katërt monitorues, Komisioni 

Evropian kundër Racizmit dhe Intolerancës 
(ECRI) kishte rekomanduar fuqimisht 
Shqipërinë, që përveç institucionit ekzistues 
të Avokatit të Popullit, të themelohet një 
organ i pavarur i specializuar për të luftuar 
racizmin dhe diskriminimin racor, siç është 
përcaktuar në hollësi në Rekomandimin nr. 
2 mbi politikat e përgjithshme. Po kështu, 
qeveria shqiptare e kishte përcaktuar si 
një nga përparësitë strategjike të saj në 
zbatim të MSA “krijimin i një institucioni 
ankimi në rolin e komisionerit për rastet e 
diskriminimit gjinor”.5

Komisionerit për Mbrojtjen nga 
Diskriminimi (KMD), përfaqëson 
mekanizmin e vendosur për të garantuar 
mbrojtjen efikase nga diskriminimi 
për individët dhe subjektet ligjorë. 
Kompetencat janë përcaktuar në mënyrë të 
hollësishme dhe të qartë në kuadër të ligjit 
dhe përfshijnë shqyrtimin e ankesave të 
parashtruara nga personat6 apo organizatat 
që kanë një interes të ligjshëm7, hetimet 
sipas detyrës zyrtare8 dhe përfaqësimin e 
viktimave në gjykatë9 ose parashtrimin e 
mendimeve për rastet në procedure. Po 
kështu, Komisioneri ka edhe kompetencën 
për të dhënë rekomandime10, për të kryer 
sondazhe11, për të monitoruar zbatimin12 
dhe për të bërë aktivitete ndërgjegjësimi 
dhe edukimi që ndihmojnë në zbatimin e 
këtij ligji.13

Në këtë kontekst, emërimi i Komisionerit 
është konsideruar si një arritje për Shqipërinë 
si në aspektin institucional ashtu dhe në atë 
të politikave anti-diskriminim. Në “Raportin 
Analitik 2010, që shoqëron Komunikatën e 
Komisionit për Parlamentin Evropian dhe 

5 Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2007-2013, f. 68.
6 Ligj “Për mbrojtjen nga Diskriminimi”, Neni 32/1, a
7 Neni 32/1, b
8 Neni 32/1,c
9 Neni 32/1,i
10 Neni 32/1,f
11 Neni 32/1,e
12 Neni 32/1,dh
13 Neni 32/1,l



   108 Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi

Këshillin theksohet se “Kuadri institucional 
për të drejtat e njeriut është përforcuar 
përmes krijimit të një organi të barazisë.”14 
Komisioneri ka kompetenca për të pranuar 
ankesa në lidhje jo vetëm me sektorin publik, 
por edhe me sektorin privat dhe individët, 
si dhe ka kompetencë për të vënë gjoba për 
shkelje të ligjit. 

Ligji  përcakton edhe kri j imin e 
Zyrës së Komisionerit struktura e së cilës 
është miratuar me Vendimin nr. 34, date 
20.5.2010 të Kuvendit të Shqipërisë. Zyra 
e Komisionerit ka hartuar “Planin Strategjik 
2012-2015 të Komisionerit për Mbrojtjen 
nga Diskriminimi” në të cilën përcaktohet 
se vizioni i Komisionerit për Mbrojtjen nga 
Diskriminimi për vitet e ardhshme është: “Të 
jetojmë në një shoqëri ku respektohet parimi 
i barazisë dhe promovohet barazia e shanseve 
dhe e mundësive”. 

Megjithatë, pavarësisht efektit pozitiv që 
ka sjellë ngritja e këtij organi të specializuar, 
ka ende problematika dhe vështirësi në 
funksionimin normal të tij. Këto problematika 
janë theksuar edhe nga raportet e Komisionit 
Evropian ndër vite. Kështu në Raportin 
Analitik 2010, Komisioni Evropian shprehej 
se “...kjo zyrë nuk është ende plotësisht 
funksionale. Është i nevojshëm një financim 
adekuat i kësaj zyre që të krijojë kapacitetet 
e duhura për shqyrtimin e ankesave dhe 
për ndërmarrjen e aktiviteteve për rritjen 
e ndërgjegjësimit në zbatim të parimit të 
trajtimit të barabartë.” Progres raporti 
2012 nënvizon se “Zyra e Komisionerit 
për Mbrojtjen nga Diskriminimi (KMD) e 
ka fokusuar veprimtarinë në ndërgjegjësim 
dhe forcim kapacitetesh të stafit. Janë 
nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me 
ministrinë e linjës dhe Komisioneri ka filluar 
të sistematizojë administrimin e çështjeve. 
Sidoqoftë, numri i çështjeve që trajton 
Komisioneri mbetet relativisht i ulët.” Në të 

njëjtin dokument të 2013 vihet theksi tek roli 
i Komisionerit në rritjen e ndërgjegjësimit 
qytetar për mbrojtjen nga diskriminimi. 
Sipas tij “Ndërgjegjësimi i publikut të Ligjit 
për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe e 
ankesës mekanizëm mbetet i ulët. Zbatimi 
i ligjit duhet të përmirësohet; viktima 
të diskriminimi duhet të inkurajohen të 
paraqesin ankesa në mënyrë që të vënë ligj 
të ngurta rast. Roli i Zyrës së Komisionerit 
kundër Diskriminimit duhet të sqarohet për 
t’u bërë më efektive.” 

Komisioneri ka kryer një veprimtari 
aktive në shqyrtimin e ankesave për mbrojtjen 
nga diskriminimi. Kështu vetëm në vitin 
2013 komisioneri ka shqyrtuar 256 çështje, 
nga këto 225 ankesa dhe 31 çështje ex-
officio. Në 27% të rasteve të përfunduara 
është konstatuar diskriminimi. Në 17% 
të tyre është dhënë vendim diskriminimi 
shoqëruar me rekomandimin për shmangien 
e situatës diskriminuese dhe në tre raste është 
vendosur sanksion me gjobë për moszbatim 
të rekomandimit të KMD-së. Ndërkohë që në 
10 % është shmangur situata diskriminuese 
përmes ndërmjetësimit të KMD-së. Gjatë 
vitit 2013, janë dhënë 36 rekomandime për 
shmangien e situatave diskriminuese pas 
shqyrtimit të ankesave. Kryesisht objekti 
i ankesave me pretendim diskriminimin 
për shkak të gjinisë, përgjithësisht ka qenë 
mosrespektimi i të drejtave në fushën 
e të mirave dhe shërbimeve, nga ana e 
institucioneve publike15. 

Por, pavarësisht progresit të bërë në këtë 
drejtim, buxheti dhe stafi i kufizuar pengon 
përmbushjen e kompetencave të Komisionerit 
dhe të funksioneve të tij sipas ligjit. Ekzistenca e 
vetëm një zyre të përqendruar të Komisionerit 
në të gjithë Shqipërinë mendoj se e bën të 
pamundur verifikimin dhe konstatimin e të 
gjitha rasteve problematike. Do të ishte e 
nevojshme hapja e zyrave të reja rajonale të 

14 Raportin Analitik 2010, që shoqëron Komunikatën e Komisionit për Parlamentin Evropian dhe Këshillin, 
{COM(2010)680}, f. 27.

15 Po aty.
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cilat jo vetëm do të ulnin volumin e punës 
së Komisionerit, por duke e ndihmuar atë 
përmes ndarjes së punëve, do të rrisnin 
efikasitetin e institucionit në përgjithësi dhe 
të rasteve individuale në veçanti. Nga ana tjetër 
ekzistenca e një stafi tejet të kufizuar besoj 
është problematike në mbulimin e të gjitha 
rasteve dhe kërkesave me të cilat ai mund të 
përballet. Kjo sidomos ndikon në shqyrtimin 
e kërkesave ex-officio nga ana e Komisionerit. 
Në një situatë të tillë, e gjithë puna kufizohet 
vetëm brenda iniciativës së vetë personave 
viktima të diskriminimit, të cilët në jo pak raste, 
për shkak të shkallës së ulët të ndërgjegjësimit 
në këtë fushë gjenden përpara labirintit të 
mbrojtjes. Buxheti i kufizuar ndikon gjithashtu 
në kufizimin e fushatave ndërgjegjësuese që 
Komisioneri është e nevojshme të bëjë në çdo 
qytet e fshat të vendit, me përparësi në zonat 
rurale ku ndërgjegjësimi i banorëve shënon 
shifra më të ulëta. 

Për sa më sipër, prioritetet kryesore 
të zyrës së KMD do të jenë fushatat për 
rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve për 
të drejtën për mbrojtje nga diskriminimi, 
forcimi i bashkëpunimit me aktorët e tjerë të 
përfshirë në mbrojtjen e të drejtave të njeriut, 
qofshin këta institucione publike, organizata 
kombëtare dhe ndërkombëtare të shoqërisë 
civile, ndërtim kapacitetesh për personelin 
dhe bërja e rekomandimeve për përmirësimin 
e legjislacionit aktual.16

Disa aspekte praktika e Komisionerit 
lidhur me diskriminimin gjinor në 
fushën e mallrave dhe shërbimeve

Ligji për mbrojtjen nga diskriminimi i 
njeh të drejtën çdo personi ose grup personash 
që pretendojnë se janë diskriminuar, ose një 
organizate me interesa legjitime që pretendon 
diskriminim në emër të një personi apo 

grupi personash për të paraqitur një ankesë 
së bashku me provat e disponueshme para 
komisionerit, me shkrim ose, në raste 
përjashtimore, gojarisht, në mënyrë që të 
mund të mbahet procesverbal. Në mënyrë 
që ankesa të merren në shqyrtim nga KMD 
ajo duhet të përmbajë emrin e ankuesit, 
shpjegimin se si mund të kontaktohet ankuesi, 
subjektin që pretendohet të ketë kryer 
diskriminim, shpjegimin e diskriminimit të 
pretenduar, masat që kërkohen të merren nga 
komisioneri si dhe datën dhe firmën e ankuesit 
apo përfaqësuesit të tij me prokurë. 

Komisioneri  për Mbrojt jen nga 
diskriminimi, i mbështetur edhe nga 
organizatat jofitimprurëse ka marrë në 
shqyrtim disa raste në të cilat konstatohet 
diskriminimi gjinor në fushën e mallrave 
dhe shërbimeve. Nga hulumtimet e bëra 
pranë këtyre organeve mund të themi se 
janë të pakët rastet e marra në shqyrtim 
në lidhje me diskriminimin gjinor në këtë 
fushë. Kjo nuk do të thotë se në vendin tonë 
mungon diskriminimi i subjekteve private 
dhe shtetërore në trajtimin e barabartë gjinor 
gjatë ofrimit dhe furnizimit me mallra dhe 
shërbime, por është e nevojshme një punë e 
madhe për rritjen e ndërgjegjësimit të femrave 
dhe meshkujve për t’iu drejtuar institucioneve 
përkatëse për të mbrojtur situatën në të cilën 
ata ndodhen. 

Për shkak të kujdesit të veçantë të treguar 
nga institucione që veprojnë në mbrojtje të 
të drejtave të njeriut si Avokati i Popullit 
apo organizata jofitimprurëse që ushtrojnë 
veprimtarinë në këtë fushë, numri më i 
madh i ankesave në fushën e mallrave dhe 
shërbimeve i kushtohet diskriminimi për 
shkak të origjinës etnike dhe jo atij të gjinisë.17 
Ndërkohë që në rastin e diskriminimit gjinor 
është interesant fakti që në pjesën kryesore të 
kërkesave jemi përpara një diskriminimi të 

16 Vlerësim i Rolit të Institucioneve të Pavarura në Reformën e Sektorit të Sigurisë në Shqipëri, nëntor 
2011, f. 17.

17 Ky fakt bie në sy edhe në raportet vjetore të KMD, ku theksohet se pjesa më e madhe e kërkesave të shqyrtuara 
nga komisioneri në fushën e mallrave dhe shërbime kanë lidhje me diskriminimin që i bëhet popullsisë rome.



   110 Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi

shumëfishtë të grave dhe jo vetëm për shkak 
të gjinisë. Pra, trajtimi më pak i favorshëm i 
grave, lidhet në disa raste edhe me gjendje 
të tjera si statusi martesor, aftësia e kufizuar, 
shtatzënisë, gjendja ekonomike apo të qenit 
viktimë e trafikimit apo dhunës në familje. 
Dy rastet në vijim hedhin dritë mbi disa 
problematika të konstatuara nga KMD për 
sa diskutuam më sipër. 

Aksesi i barabartë gjinor lidhur me 
furnizimin me energji elektrike

Në vendimin Nr. 93 , Datë 30 / 09 / 
2013 të Komisionerit për Mbrojtjen nga 
diskriminimi analizohet diskriminimin gjinor 
në fushën e shërbimeve duke iu referuar aksesit 
jo të barabartë në lidhje me furnizimin me 
energji elektrike dhe ujë të pijshëm. Çështja ka 
të bëjë me ankesën e shtetases A.Ç në të cilën 
ajo pretendon se për shkak të gjinisë, gjendjes 
martesore dhe civile është diskriminuar nga 
kompania CEZ Shpërndarje SH.A. Tiranë. 

Ankuesja ishte në proces divorci me ish 
bashkëshortin dhe kontrata e furnizimit me 
energji elektrike të banesës bashkëshortore 
ku jetonte së bashku me vajzat e saj ishte në 
emër të ish bashkëshortit. Ish bashkëshorti, në 
mënyrë që të vihej në posedim të banesës, ka 
kërkuar nga CEZ pezullimin e përkohshëm të 
kontratës, duke përdorur hapësirën që krijon 
kontrata e furnizimit me energji elektrike, 
duke arritur që nëpërmjet mungesës së 
energjisë elektrike të bënte të pabanueshme 
banesën. CEZ Shpërndarje SH.A. ka vepruar 
menjëherë në përgjigje të kësaj kërkese, duke 
bërë ndërprerjen e furnizimit me energji 
elektrike, çka solli lënin pa energji të banesës. 
Pas zgjidhjes së martesës, shtetasja A.Ç. ka 
kërkuar të lidh kontratën për furnizimin 
me energji elektrike në emër të saj, deri në 
përfundimin e gjykimit në Gjykatën e Lartë, 
por CEZ Shpërndarje SH.A. ka refuzuar 
të ofrojë këtë shërbim, duke pretenduar se 
kontrata është vetëm në emrin e kryefamiljarit 
dhe ata njohin vetëm atë si kontraktues

Ankesa e zj. A.Ç. u mbështet edhe nga 

organizata jofimprurëse “Qendra për Nisma 
Ligjore Qytetare (QNLQ)”, e cila ka në 
misionin e saj mbështetjen, ndihmën dhe 
edukimin e shtetasve, me përparësi gratë 
dhe vajzat me qëllim rritjen e aksesit të tyre 
në sistemin e drejtësisë. Kjo organizatë ka 
dhënë arsyetimin e saj në lidhje më praktikën 
diskriminuese të ndjekur nga kompania Cez 
Shpërndarje dhe Ndërmarrja e Ujësjellës-
Kanalizime Tiranë. Sipas kësaj qendre këto 
subjekte kanë vepruar në kundërshtim me 
ligjin “Për mbrojtjen nga diskriminimi” sepse 
nuk kanë mbajtur parasysh faktin se, në këtë 
banesë, banojnë ish-bashkëshortja me fëmijët 
e mitur, të cilët kanë të drejtë të gëzojnë të 
drejtat elementare për ujë si dhe duke mos 
njohur aksesin e barabartë që duhet të kenë 
bashkëshortët apo ish bashkëshortët për të 
kontraktuar shërbimet e ujit dhe energjisë 
elektrike. Gjatë analizës që kjo qendër i bën 
çështjes, arrihet në konkluzionin se kontrata 
e furnizimit me ujë dhe energji elektrike 
përmbushet duke realizuar detyrimet nga të 
dy bashkëshortët, duke paguar rregullisht 
së bashku të gjitha detyrimet për energjinë 
elektrike dhe ujin e shpenzuar. Për këtë arsye 
QNLQ konkludon se fakti që kontrata lidhet 
vetëm në emër të njërit bashkëshort, nuk do të 
thotë mohim i të drejtave të bashkëshortes dhe 
fëmijëve të tyre duke konstatuar diskriminim 
të tërthortë të të dyja subjekteve ndaj shtetases 
A.Ç. Duke dhënë rekomandimet e saj për 
zgjidhjen e çështjes, QNLQ ka luajtur një 
rol të rëndësishëm në ofrimin e ndihmës sa 
për ankuesen, po aq edhe për Komisionerin. 

Nga ana e tij, Komisioneri ka vlerësuar 
se parashikimi i kontratës tip i kompanisë 
CEZ përmban një problematikë në lidhje 
me mungesën e përkufizimit të saktë të 
termit “klient familjar” dhe zbatimit korrekt 
të tij. Kështu, kategoria “klient familjar” e 
parashikuar nga vetë kontrata si kategori 
e veçantë, përfshin klientin që është pjesë 
e një familjeje si përfitues të shërbimit jo 
një individ të vetëm. Në dukje kontrata 
për klientët familjarë paraqitet neutrale për 
sa i përket se kush është kryefamiljari, por 
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nga ana tjetër në realitetin shqiptar dihet 
që me këtë “rol” janë veshur përgjithësisht 
kryefamiljarët meshkujt.18

Në përfundim, Komisioneri ka vlerësuar 
se qëndrimi kompanisë CEZ Shpërndarje, 
Tiranë ka qenë diskriminues, pasi ky subjekt 
nuk ka mbajtur parasysh faktin se në këtë 
banesë, banojnë ish bashkëshortja shtatzënë 
dhe fëmijët e saj, të cilët kanë të drejtën për tu 
furnizuar me energji elektrike, në mungesë të 
një vendimi përfundimtar gjyqësor dhe titulli 
ekzekutiv përkatës në lidhje me pronësinë e 
banesës dhe daljen e zj. A.Ç dhe të fëmijëve 
nga banesa bashkëshortore. Kjo edhe pasi zj. 
A.Ç si banuese e vetme në këtë shtëpi që nga 
vit 2007 kishte paraqitur garancitë e nevojshme 
për aftësinë e saj paguese dhe shlyerjen e të 
gjitha detyrimeve që përmbante kontrata. 
Sipas KMD, CEZ Shpërndarje, në këtë rast 
ka bërë trajtim të diferencuar në trajtimin e 
kontratës, gjë që ka përmbushur kërkesën e ish 
bashkëshortit për nxjerrjen nga banesa të ish 
bashkëshortes dhe zotërimin e banesës.

Gjithashtu, Komisioneri në këtë 
çështje konstaton edhe diskriminimin e 
tërthortë nga ana e ERE, pasi kontrata e 
furnizimit me energji elektrike për klientët 
familjarë e miratuar nga ky institucion, nuk 
parashikon aksesin e barabartë që duhet të 
kenë bashkëshortët apo ish bashkëshortët, 
si dhe nuk përmban asnjë trajtim të veçantë 
për gratë shtatzëna dhe fëmijët në përfitimin 
e shërbimit të furnizimit me energji elektrike.

Në  për fund im Komis ioner i  ka 
rekomanduar që CEZ Shpërndarje, Tiranë, 
të marrë të gjitha masat për furnizimin me 
energji elektrike të banesës. 

Në përmbushje të detyrimeve të plota 
në lidhje me këtë rast, është e rëndësishme 
të parashtrojmë edhe rekomandimin që 
Komisioneri i ka dërguar Entit Rregullator 

të Energjisë Elektrike për rishikimin e 
kontratës tip mbi “Kushtet e përgjithshme të 
kontratës së furnizimit me energji elektrike 
për klientët familjarë”. Në këtë rekomandim 
KMD nënvizon se “mosmarrja e masave të 
përshtatshme për eliminimin e pabarazisë 
kontraktore në kuadrin e ofrimit të shërbimeve, 
vendos një precedent të rrezikshëm për të 
gjithë rastet e tjera kur bashkëshortët, apo 
edhe anëtarë të tjerë të familjes, mbështetur 
në cilësinë e kontraktuesit, përdorin mjete të 
paligjshme dhe abuzive për të ushtruar presion 
dhe dhunë psikologjike mbi bashkëshortin 
tjetër apo anëtar të tjerë të familjes, duke 
përdorur institucionet publike.” Komisioneri 
sjell në vëmendje rastin kur parashikimet e 
kontratës në lidhje me të drejtën ekskluzive të 
vetëm njërit prej ish-bashkëshortëve, si lidhës 
i kontratës, për të disponuar mbi lidhjen, 
ndërprerjen apo pezullimin e shërbimit të 
energjisë në banesën bashkëshortore çojnë 
në refuzim të ish-bashkëshortit tjetër për të 
përfituar nga shërbimi që ofrohet në banesën 
e përbashkët, gjë që sipas tij mund të çojë në 
cenim të të drejtave të bashkëshortëve për 
të pasur akses të barabartë në shërbime. Për 
këtë arsye ai rekomandon ERE-n të rishikojë 
kontratën tip mbi “Kushtet e përgjithshme të 
kontratës së furnizimit me energji elektrike 
për klientët familjarë”, duke parashikuar 
përkufizimin e “klientit familjar”, duke 
vendosur dispozita të qarta në përcaktimin 
e subjekteve të përfshihen në përkufizimin 
e “klientit” si dhe vendos detyrimin e tij për 
respektimin e tyre. Po ashtu, KMD kërkon 
të rregullohet liria e “klientit”, si titullar i 
kontratës, për pezullimin/ndërprerjen e saj, 
me qëllim që të mos mohohet e drejta e 
furnizimit me energji elektrike e anëtarëve 
të familjes, për shkak të vullnetit abuziv të 
titullarit të kontratës.19

18 Fakt ky që pohohet dhe nga z. L. gjatë inspektimit të zhvilluar nga Komisioneri më 8 datë 10.04.2013, 
në të cilin u deklarua që pothuajse të gjitha kontratat familjare janë të nënshkruara nga kryefamiljarët meshkuj.

19 Lexo për më tepër Rekomandim i Komisionerit për rishikimin e kontratës tip mbi “Kushtet e përgjithshme 
të kontratës së furnizimit me energji elektrike për klientët familjarë” drejtuar Z. Petrit Ahmeti, Kryetar i Bordit 
të Komisionerëve, Entit Rregullator i Energjisë datë 10.03.2014.



   112 Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi

Aksesi i barabartë në lidhje me 
përfitimin nga ndihma ekonomike20

Refuzimi apo mohimi për të përfituar 
nga ndihma ekonomike është trajtuar nga 
Komisioneri si pjesë e diskriminimit në fushën 
e mallrave dhe shërbimeve. Në lidhje me 
këtë çështje, ai ka marrë në shqyrtim dhe ka 
analizuar ankesën e paraqitur nga shtetasja 
K.C.21 e cila pretendon se është diskriminuar 
nga Zyra e Ndihmës Ekonomike, pasi i është 
mohuar e drejta për t’u trajtuar me ndihmë 
ekonomike, duke qenë pjesë e kategorisë së 
viktimave të trafikimit. 

Në fakt, siç edhe do ta shohim më 
poshtë, ky rast është pjesë e diskriminimit të 
shumëfishtë që i bëhet femrave. Kjo pasi K.C. 
gëzonte njëkohësisht statusin e personit me 
aftësi të kufizuar dhe viktimës së trafikimit 
dhe nga ana tjetër kemi të bëjmë me një rast 
të paraqitur nga një subjekt i seksit femër. 
Pra diskriminimit gjinor në fushën e mallrave 
dhe shërbimeve mund t’i shtojmë edhe 
diskriminimin për shkak të aftësisë së kufizuar. 

Komisioneri është vënë në lëvizje, pasi 
në rastin në fjalë ankuesja ka aplikuar për të 
përfituar ndihmën ekonomike si “viktimë 
trafikimi” dhe kjo kërkesë i është refuzuar nga 
Zyra e Ndihmës Ekonomike, me justifikimin 
se për shkak se ajo ishte përfituese e pagesës si 
person me aftësi të kufizuara, përjashtohej nga 
e drejta për të përfituar ndihmën ekonomike si 
viktimë trafikimi. 

Gjatë shqyrtimit të çështjes, Komisioneri 
ka analizuar ligjin Nr. 9355, datë 10.03.2005 
“Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore” duke 
bërë një krahasim midis koncepteve “Pagesë për 
personat me aftësi të kufizuar” dhe “ “Ndihmë 
ekonomike”. Në përputhje me ligjin të gjithë 
personat të cilët me vendim të Komisionit 
Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë 

deklarohen të paaftë për punë, kanë të drejtë 
të përfitojnë pagesën për shkak të aftësisë të 
kufizuar.22 Nga rrethanat e çështjet rezulton 
se ankuesja, ishte deklaruar e paaftë nga ky 
Komision duke gëzuar kështu të drejtën për të 
përfituar pagesën në formën e një kësti mujor 
në lekë. Nga ana tjetër i njëjti ligj përcakton 
se personat viktima të trafikimit konsiderohen 
individë në nevojë dhe përfshihen në kategorinë 
e personave që përfitojnë ndihmë ekonomike.23 
Ankuesja është një nga kategoritë e përfituesve 
të ndihmës ekonomike, pasi ajo gëzon statusin 
si viktimë trafikimi, dhe ndihmën ekonomike 
e përfiton si individ në nevojë që ka statusin 
e viktimës së trafikimit dhe jo si anëtare e 
familjes në nevojë.

Gjatë të gjithë analizës ligjore që 
Komisioneri i bën çështjes, rezulton se nuk ka 
asnjë lidhje midis pagesës për shkak të aftësisë 
së kufizuar dhe pagesës si viktimë e trafikimit. 
Të dyja këto kategori nuk shihen të jenë 
përjashtuese për qëllim të përfitimit të ndihmës 
ekonomike. Në mënyrë të drejtë Komisioneri 
konstaton se sektori i Ndihmës Ekonomike, 
ka përjashtuar ankuesen pa të drejtë dhe në 
kundërshtim me dispozitat ligjore dhe ato 
nënligjore që rregullojnë ndihmën ekonomike 
dhe pagesën e personave me aftësi të kufizuar. 
Ajo është përjashtuar nga mundësia për të 
përfituar të mirat nga skema e mbrojtjes socialë 
dhe konkretisht nga mundësia për të përfituar 
ndihmën ekonomike si viktimë trafikimi, 
ndihmë të cilën individët që kanë si ankuesja 
statusin e viktimës së trafikimit e përfitojnë në 
bazë të ligjit “Për ndihmën ekonomike dhe 
shërbimet shoqërore”, të ndryshuar. 

Sipas KMD pagesa e ndihmës ekonomike 
për individin përfitues viktimë e trafikimit në 
bazë të parashikimeve ligjore dhe nënligjore 
duhet t’i shtohet pagesës që personi me aftësi 
të kufizuar përfiton, për shkak të aftësisë së 

20 Ankesat e shqyrtuara më sipër janë siguruar me ndihmën e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 
Zj. Irma Baraku.

21 Ankesa me nr. 18 Regjistri, datë 19.03.2013.
22 Lexo Nenin 4, 7 dhe 11 të ligjit 9355, datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”.
23 Lexo Nenin 4 pika 1 dhe 28, neni 5 dhe 10 të ligjit 9355, datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”.
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kufizuar në bazë të legjislacionit për ndihmën 
ekonomike dhe shërbimet shoqërore. Për 
këtë arsye ai Konstaton diskriminim të 
drejtpërdrejtë të ankueses nga ana e Zyrës 
për ndihmën ekonomike, duke vendosur 
detyrimin e kësaj të fundit për të marrë në 
shqyrtim kërkesën e shtetases për të përfituar 
nga shërbimi i ndihmës ekonomike në 
përputhje me statusin e saj.

Si edhe u pasqyrua më lart, çështja në fjalë 
ishte pjesë e ankesave të diskriminimit për shkak 
të aftësisë të kufizuar, por si pjesë e mbrojtjes 
që duhet t’i ofrohet viktimave të trafikimit 
mendojmë se kjo çështje mund të trajtohet 
edhe në spektrin gjinor, pasi përjashtimi nga 
mbrojtja i personave që gëzojnë këtë status 
mund të krijojë një precedent të rrezikshëm 
në lidhje me rehabilitimin e viktimave të 
trafikimit dhe dhunës.

Përfundime 

Si një organ i specializuar në fushën 
e mbrojtjes nga diskriminimi, emërimi i 
Komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi 
është konsideruar si një arritje për Shqipërinë 
në aspektin institucional ashtu dhe në atë 
të politikave anti-diskriminim. Rëndësia e 
tij qëndron në kompetencën për të pranuar 
ankesa në lidhje jo vetëm me sektorin publik, 
por edhe me sektorin privat dhe individët, 
si dhe në kompetencën për të vënë gjoba 
për shkelje të ligjit. Kjo e fundit, e bën atë të 
cilësohet si pjesë e organeve quasi-gjyqësore 

në mbrojtje kundër diskriminimit. Studimet 
kanë treguar se Komisioneri ka buxhet dhe 
stafi i kufizuar gjë që pengon përmbushjen 
e kompetencave dhe të funksioneve të tij 
sipas ligjit. Mungesa e efiçencës së plotë 
vjen si rrjedhojë edhe ekzistencës të një zyre 
të përqendruar të Komisionerit në të gjithë 
Shqipërinë, (mungojnë zyrat rajonale) dhe 
ekzistencës së një stafi tejet të kufizuar. Në një 
situatë të tillë, e gjithë puna kufizohet vetëm 
brenda iniciativës së vetë personave viktima të 
diskriminimit, të cilët në jo pak raste, për shkak 
të shkallës së ulët të ndërgjegjësimit në këtë fushë 
gjenden përpara labirintit të mbrojtjes. Buxheti 
i kufizuar ndikon gjithashtu në kufizimin e 
fushatave ndërgjegjësuese që Komisioneri 
është e nevojshme të bëjë në çdo qytet e fshat 
të vendit, me përparësi në zonat rurale ku 
ndërgjegjësimi i banorëve shënon shifra më 
të ulëta. Komisioneri ka ndikuar nëpërmjet 
shqyrtimit të çështjeve individuale në forcimin 
e luftës kundër diskriminimit, duke dalë me 
rekomandime individuale të kufizuara në 
marrjen e masave për të rregulluar rastin si dhe 
me rekomandime legjislative në raste të tjera, 
në kuadër të përputhjes së ligjeve të brendshme 
me ligjin “Për mbrojtjen nga diskriminimi”. Ai 
i ka cilësuar diskriminuese “kontratat tip” me 
klientin në rastin e kontratave të furnizimit me 
energji elektrike si dhe ka ndikuar nëpërmjet 
marrjes së vendimeve në çështje të tjera në 
shpjegimin e diskriminimit të shumëfishtë, si 
për shembull rasti i diskriminimit për shkak të 
gjinisë dhe aftësisë së kufizuar.
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Commissioner for Protection from Discrimination (CPD) was established by Parliament 
as an independent institution in exercising its duties, which provides effective protection from 
discrimination and any form of conduct that encourages discrimination. It started its activities in 
June 2010. The creation of this institution was the result of EU requirements on the steps to be 
taken by Albania for its progress in the European integration process, reflecting the commitment 
of Albanian authorities regarding the respect for human rights, equality and non-discrimination. 
As part of its activities in defense of the principle of non-discrimination, this article aims to address 
some aspects of the practice of CPD in identifying gender discrimination in goods and services. 
The analysis shows that there are few cases handled by CPD in this area, despite the high level of 
gender discrimination in the provision of goods and services in Albania. The results of the paper 
point out that although the CPD has impacts on the promotion of equal treatment between men 
and women, its use as an instrument of defense remains a challenge in the Albanian reality.
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