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GLOBALIZIMI DHE PANDEMIA E COVID-19.

MARËDHËNIA E NDËRSJELLTË 
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Përmbledhje

Në këtë punim, kemi vendosur të analizojmë fillimisht faktorët, profilet dhe qëndrimet mbi 
globalizimin, duke u ndalur vecanërisht tek ndikimi që ka patur dhe pritet të ketë pandemia 
e shkaktuar nga virusi Covid-19. Nëse ngjarje historike dhe fenomene si: perfundimi i luftës 
së ftohtë, mbrojta e ekosistemit, integrimi ekonomiko-financiar etj, kanë ndikuar dukshëm në 
përhapjen e nocionit të globalizimit, të tjera ndodhi kanë pasur efekt të kundërt dhe mund të 
përmendim: krizën financiare globale të vitit 2008, krizën e migracionit të viteve 2015-2016 
dhe së fundmi pandeminë e Coronavirusit. Covid-19 ka të ngjarë të zhvendosë ekuilibrin 
politik në favor të deglobalizimit më të madh, duke u lidhur gjithashtu me masat që shtetet 
kanë ndërmarrë në përgjigje të përhapjes së tij. Pandemia ka vendosur një barrë mbi ekonominë 

Eneida ÇIFLIGU është lektore me kohë të plotë në Universitetin «Fan S. Noli» Korçë, në 
Fakultetin e Bujqësisë. Ajo ka fituar gradën shkencore “Doktore Shkencash” në Statistikë. Fusha e 
hulumtimit të saj shkencor dhe kompetencat e saj akademike mbulojnë disiplina të ndryshme, si: Financat 
Publike, Makroekonomi, Politikat e BE-se për bujqësinë etj…

Ilir SOSOLI është lektor me kohë të plotë në Universitetin «Fan S. Noli» Korçë, në Fakultetin 
e Bujqësisë. Ai ka fituar gradën shkencore “Doktor i Shkencave” në Ekonomi dhe Agrobiznes. Fusha 
e hulumtimit të tij shkencor dhe kompetencat e tij akademike mbulojnë disa disiplina, si: Marketing, 
Menaxhim i Burimeve Njerëzore, Administrim Publik etj…
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Marëdhënia e ndërsjelltë midis dy fenomeneve

Evoluimi i globalizimit 

Nëse shekuj më parë vendet ishin shumë 
më pak të ndërvaruara nga njëri-tjetri, dhe 
zhvillimi i gjithanshëm i një vendi mund 
të mos ishtë i ndikuar nga një tjetër, sot, 
eventet që ndodhin diku, reflektohen shumë 
më lehtësisht në të gjithë rruzullin. Vendet 
janë ekonomikisht dhe politikisht shumë 
më të ndërlidhur me njëri-tjerin. Distancat 
midis vendeve, njerëzve dhe mallrave janë 
zvogëluar dukshëm dhe kjo falë evoluimeve 
që kanë ndodhur në shumë fusha.

Globalizimi është një integrim shumë 
i ngushtë i popujve dhe vendeve të botës, i 
cili ka realizuar, nga njëra anë, një zvogëlim 
të konsiderueshëm të kostove të transportit 
dhe të komunikimit dhe nga ana tjetër, 
shkatërrimin e barrierave artificiale në 
qarkullimin ndërkufitar të mallrave, të 
shërbimeve, të kapitaleve, të njohurive dhe 
të njerëzve (Stiglitz, 2003).

Historikisht, globalizimi e ka zanafillën 
që me krijimin e perandorive të para, pastaj 
me kolonitë e para, për të vazhduar me 
fuqizimin e SHBA-ve dhe “sundimin” e tyre.

Nëse fillimisht, globalizimi filloi të 
trajtohej (si nocion) në sektorin e ekonomisë 
dhe të ndërmarrjeve ndërkombëtare, më 
pas ai u shtri dhe në atë financiar (e të 
tjerë) duke arritur dhe masmedian. Pra, 
ajo që filloi si një globalizim ekonomik, 
mori profile të ndryshme dhe vazhdoi si 
një globalizim financiar, politik, social-
kulturor, teknologjik etj.

Sipas A.Civici (2009), mënyra më e 

mirë për ta trajtuar në detaje dhe në profile 
të ndryshme globalizimin është identifikimi 
i disa aspekteve themelore të tij që janë: 
1) globalizimi në shije; 2) globalizimi 
në prodhim; 3) globalizimi financiar; 4) 
globalizimi në tregjet e punës; 5) globalizimi 
i emigracionit; 6) globalizimi kulturor.

Avantazhet dhe disavantazhet e 
globalizimit

Po a kanë përfituar të gjitha vendet dhe 
të gjitha kombet nga ky fenomen? Kush ka 
humbur? A kemi fituar? Çfarë avantazhe 
dhe disavantazhe ka sjellë krijimi i “fshatit 
global” ku sot jetojmë? A kanë humbur 
shtetet origjinalitetin e tyre dhe a është 
zbehur diversifikimi kulturor?

Sipas ekspertëve, ka shumë arsye, se 
përse ky nocion u përhap më me shpejtësi 
gjatë viteve ’90, të shekullit XX (Civici, 
2009):

Së pari, shkaku më i rëndësishëm, ishte 
rënia e murit të Berlinit dhe fundi i Luftës 
së Ftohtë ndëmjet lindjes dhe perëndimit, 
ngjarje që i tregoi botës se modeli socialist 
i ekonomisë së centralizuar e të planifikuar 
kishte marë fund, me disfatë të plotë, 
përballë modelit kapitalist të bazuar në 
pronën private dhe tregun e lirë. Kjo bëri 
që në këtë kohë të shpërthente në mënyrë të 
pandalshme ideja “për një botë të globalizuar 
dhe unifikuar rreth tregut të lirë”.

Së dyti, rritja e ndërgjegjesimit të 
njerëzve ndaj problematikës mjedisore 
dhe efekteve të zhvillimit ekonomik mbi 

botërore, mbi kujdesin shëndetsor dhe globalizimin, ndaj, kemi synuar të shqyrtojmë rolin 
e mundshëm të Covid-19 mbi këtë të fundit duke marë në konsideratë tregëtinë, lëvizjen e 
njerëzve etj. Nga ana tjetër tregëtia dhe udhëtimet janë vlerësuar si përcaktues të rëndësishëm të 
përhapjes së sëmundjes. Për më tepër, rritja e urbanizimit dhe integrimi i ekonomisë botërore 
kanë lëhtësuar ndërlidhjen globale. Prandaj, dhe globalizimi është cilësuar si një mëkanizëm 
thelbësor i transmetimit të sëmundjes dhe ka efekt tek pandemia. Cila është marëdhënia e 
ndërsjelltë dhe reciproke midis dy fenomeneve? A po na çon pandemia drejt de-globalizimit 
dhe pse? Vetë Globalizimi, a është shkak për përhapjen e virusit?
Fjalë kyçe: Globalizim, covid-19, integrim, ekonomi
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mjedisin, krijoi një shtrat të favorshëm për 
tezat ekologjike që kërkonin një vëmendje 
të përbashkët në shkallë planetare për të 
ruajtur ekuilibrat delikatë midis “zhvillimit 
ekonomik dhe konsumit shkatërrues të natyrës”. 
E gjithë kjo shtoi perceptimin e nevojës së 
një veprimi të përbashkët mbarëbotëror për 
cështjet e mjedisit.

Së treti, vitet 1900 shënuan theksimin 
e mjaft fenomeneve që kishin për qëllim 
integrimin ekonomik, financiar, tregëtar dhe 
prodhues në shkallë botërore, duke nxjerrë 
në pah idenë se “një marrëveshje kooperimi 
globale” në këto aspekte do të ishte në favor 
të të gjithëve.

Së fundmi, duke e konsideruar këtë 
avancim të procësit të integrimit ekonomik, 
si mjaft të rëndësishëm, shumë organizata 
ndërkombëtare si OCDE, FMN, Banka 
Botërore, ose Organizata Botërore e 
Tregëtisë (OBT), e futën gjerësisht në fjalori 
e tyre termin “globalizim”duke hequr nga 
përdorimi nocionin “ndërkombëtarizim’ 
që mesa dukej nuk shprehte më fazën e 
zhvillimit dhe të ndërlidhjes dhe ndërvarësisë 

ku kishte hyrë bota.
Por, kriza financiare globale e vitit 

2008, kriza e migracionit të viteve 2015-
2016 dhe së fundmi pandemia e Corona-
virusit, kanë pasur një efekt të kundërt mbi 
fenomenin në fjalë. (Figura 1)

Figura 1, na tregon dhe në terma 
ekonomikë, goditjen që kanë pësuar të 
gjitha kombet (rritja e tyre ekonomike) gjatë 
krizave të viteve 1995-2020.

Krizat, kanë ritheksuar edhe njëherë 
idenë se tashmë në një botë maksimalisht 
të globalizuar, problemet nuk mund 
të lokalizohen. Ashtu si përfitimet apo 
avantazhet e globalizimit dhe të metat apo 
disavantazhet u pasqyruan në të gjitha skajet 
e globit. Kriza nuk ishte vetëm e kredive të 
“këqija” në SHBA, kriza preku bursat e të 
gjithë botës.

Po ashtu, kriza e migracionit, na 
ritregoi, se këto pasoja janë rezultat i hapjes 
së kufijve dhe lëvizjes së njerëzve dhe vetë 
dimensionit të ri që ka marë globalizimi.

Por le të ndalemi më tepër tek kriza e 
fundit që po përjetojmë, duke qënë dhe një 

Figura 1: Rritja globale e PBB, 1995-2020

Burimi: https://www.infodata.ilsole24ore.com/
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ngjarje për të cilën jemi më të ndjeshëm pasi 
lidhet me shëndetin dhe jetën e njerëzve. 
Nga pikpamja ekonomike, shëndeti është një 
e mirë publike që nuk mund të prodhohet 
si një mall dhe nuk mund t’u shitet në treg 
konsumatorëve. Sot kjo e mirë publike, për 
fat të keq po kërcënohet në gjithë planetin.

Pasojat e Covid-19

Që prej dhjetorit 2019, gjithë planeti 
ynë po kalon një krizë globale, për shkak të 
virusit SARS-Cov-2.

Nëse Covid-19 është një skenar i 
rastësishëm apo i planifikuar, mbetet ende 
për t’u zbuluar dhe nuk mund t’i japim ne 
një përgjigje. Ajo që ne analizojmë shtrihet 
në dy këndvështrime:
  A do të kishte virusi të njëjtin fenomen 

përhapjeje nëse bota nuk do të kishte 
arritur këtë nivel globalizimi?

  Cilat janë pasojat që ka pasur mbi jetën 
sociale, ekonomike dhe politike të të 
gjithë globit, duke na çuar drejt de-
globalizimit?
Pra pyetja themelore që ngrihet në këtë 

studim është: A janë krizat (e lartpërmendura) 
pasoja negative të globalizimit që po jetojmë 
dhe njëkohësisht a janë ato shkaku i de-
globalizimit? 

Hipoteza që ngremë është: Rritja e 
globalizimit sjell përhapjen e sëmundjes dhe 
anasjelltas.

A ekziston një korrelacion midis dy 
variablave?

Tregëtia dhe udhëtimet janë vlerësuar 
si përcaktues të rëndësishëm të përhapjes së 
sëmundjes. Për më tepër, rritja e urbanizimit 
dhe integrimi i ekonomisë botërore kanë 
lëhtësuar ndërlidhjen globale. Prandaj, dhe 
globalizimi është cilësuar si një mëkanizëm 
thelbësor i transmetimit të sëmundjes dhe 
ka efekt tek pandemia. Duke patur parasysh 
këtë, masat e para kufizuese që u morën 
ishin pikërisht karantinimi i njerëzve për 
të ulur lëvizjen e tyre dhe të mallrave, në 
mënyrë që të reduktohej edhe përhapja e 

sëmundjes. Pra, ne shumë thjesht shohim një 
korrelacion të drejtë midis dy fenomeneve 
dhe njëkohësisht dhe lidhjen shkakësore të 
tyre. Masat që po vazhdojnë të ndërmeren, 
sigurisht që po cojnë drejt de-globalizimit 
me qëllim uljen e riskut të pandemisë.

Ajo që kemi konkluduar në këto muaj 
pandemie është se po ndryshojnë rrënjësisht 
kushtet dhe politikat shëndetsore, zakonet 
dhe sjelljet e njerëzve, marrëdhëniet sociale 
dhe aktivitetet ekonomike.

Siç theksohet edhe nga debati mbi 
globalizimin, në fillim të viteve 2000 
(Pianta, 2001), një model neoliberal 
është shfaqur dhe ka liberalizuar flukset e 
kapitalit dhe të të mirave duke krijuar fuqi 
mbikombëtare për t’i administruar ato, si 
me ndërqeveritarët si Organizata Botërore 
e Tregëtisë, Fondi Monetar dhe Banka 
Botërore, dhe me kompetenca private - 
qendrat financiare të Wall Street dhe City, 
kompani ‘vlerësuese’ financiare, korporata 
të mëdha shumëkombëshe - të cilat kanë 
ndikuar në ekonominë dhe politikën e 
shteteve kombëtare. 

Në këtë mënyrë, u ndërtua një ekonomi 
e globalizuar, e përshtatur për mallra dhe 
kapital, pa kufizime në çështjet e punës, të 
drejtave dhe mjedisit. Por pa rregulla, fuqi 
dhe burime në një shkallë globale, këto 
aspekte duket se janë lënë pasdore, duke u 
konsideruar vetëm si ‘kosto’ për ekonominë, 
dhe duke i lënë mundësitë e zgjedhjeve 
të copëtuara kombëtare, nën presionin e 
privatizimit dhe shkurtimeve të burimeve 
publike.

Pandemia e koronavirusit i ka bërë më 
konkrete kostot, përfshirë ato ekonomike, 
të shkaktuara nga mungesa e rregullave 
globale për mbrojtjen e shëndetit (nga 
tregjet e kafshëve të gjalla në Kinë tek aftësia 
për të identifikuar shpejt një epidemie) dhe 
të sistemeve të zhvilluara të shëndetit dhe 
mirëqenies në të gjitha vendet. Problem i 
njëjtë lind për shumë katastrofa mjedisore 
- të tashme dhe të ardhme - të shkaktuara 
nga ndryshimi i klimës dhe nga rezistenca 
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ndaj ndryshimit në politikat dhe vendimet 
e ndërmarrjeve. (Pianta, 2020)

Do të ishte “jo-racionale”, të mendonim 
se sapo të kalojë pandemia, ekonomia do t’i 
rikthehet ritmeve të mëparshme. Nuk e dimë 
me saktësi, por sigurisht që kriza do të na 
rëndojë gjatë ekonomikisht.

N g a  k ë n d v ë s h t r i m i  i  r e n d i t 
ndërkombëtar, pandemia ka shkaktuar disa 
kontradikta të cilat bëhen më ekstreme:

Modeli neoliberal i globalizimit të 
tregjeve dhe zgjerimit të financave nga njëra 
anë bazohet në praninë e një sistemi botëror 
të hapur, të ndërvarur dhe të integruar, nga 
ana tjetër ai ka ulur në mënyrë drastike 
format e qeverisjes botërore në të gjitha 
fushat, shëndetin, mirëqenien dhe mjedisin 
në veçanti. Ekonomia ka çuar në një 
polarizim midis ‘qendrave’ dhe ‘periferive’ 
që rrit vështirësitë e integrimit. Politika e 
shteteve dhe fuqive mbikombëtare kanë 
më pak mjete për të siguruar një rend 
ndërkombëtar. (Pianta, 2020)

Rënia e gjatë e Shteteve të Bashkuara 
(Arrighi, 1996; Pianta 1988) ka parë 
dobësimin e modelit ‘të vjetër’ të hegjemonisë 
Amerikane që mbante rendin global përmes 
një sistemi të marrëdhënieve të pushtetit, 
aleancave, institucioneve ndërkombëtare dhe 
rregullave të përbashkëta - midis këtyre janë 
NATO, FMN, OBT, etj. Politika e Trump i 
është përgjigjur kësaj humbje të kapacitetit 
hegjemonik me një sulm ndaj disa bazave të 
rendit botëror të ndërtuar nga vetë Shtetet 
e Bashkuara, duke vënë në pikëpyetje, për 
shembull, rolin e NATO-s dhe OBT-së. 
Në emër të ‘Amerikës së pari’, kërkimi 
i avantazheve afatshkurtra ekonomike 
dhe politike, nevoja për bashkëpunim 
ndërkombëtar është mohuar, vazhdohet 
me njëanshmëri ekstreme, deri në pikën e 
mohimit të sfidave më dramatike të tilla si 
ndryshimi i klimës dhe (fillimisht) ashpërsia 
e shpërthimit të koronavirusit. Kjo politikë 
amerikane ushqen çrregullimin global dhe i 
jep fund rolit të SH.B.A.-së si fuqia referuese 
e sistemit botëror.

Nëse do ta analizonim situatën nga 
pikëpamja mikroekonomike, konkludojmë 
se një pjese e mirë e kompanive në të gjithë 
botën kanë përshtatur organizimin e tyre me 
situatën dhe me pasojat e saj. 

S ipa s  rezu l t a t eve  t ë  Rapor t i t 
Ndërkombëtar të Biznesit të Grant 
Thornton (të korrikut 2020) (https://
www.ria-grantthornton.it/news-center/
ibr2/): pothuajse 50% e kompanive në 
mbarë botën kanë përshtatur strategjinë e 
tyre me skenarët e rinj (post-Corona) dhe do 
vazhdojnë rritjen në sektorët e teknologjisë, 
mediave, telekomunikacionit dhe kujdesit 
shëndetësor.

Të dhënat e këtij studimi tregojnë se 
shumica e ndërmarrjeve janë duke përdorur 
një qasje shumëplanëshe që synon një 
menaxhim më efikas të likuiditetit. Mbi 
50% kanë favorizuar punën inteligjente, 
veçanërisht në sektorët që ofrojnë shërbime 
profesionale dhe financiare. Rreth 30% ulën 
kostot e punës duke ulur pagat dhe / ose 
personelin.

Një në katër kompani tregoi se një 
ndryshim thelbësor në mënyrën e prodhimit 
dhe ofrimit të shërbimeve do të jetë i 
nevojshëm në të ardhmen. Ndër sektorët 
që do të duhet të kalojnë këtë ndryshim 
epokal janë ata të udhëtimit dhe turizmit, 
TMT (Technology, Media and Telecom) dhe 
minierave. Me kufizime në lëvizjen e lirë të 
njerëzve dhe mallrave, tani duke u lehtësuar, 
bizneset gjithnjë e më shumë po kërkojnë 
mundësi tregu dhe investime më të mëdha 
për të rifilluar.

Përveç identifikimit të nevojës për 
të investuar në teknologji në proceset e 
transformimit dixhital, kriza globale e 
shkaktuar nga Covid-19 ka nxjerrë në pah 
nevojën për të investuar më shumë në 
një kulturë menaxheriale që konsideron 
fleksibilitetin e organizatave si strategjike (e 
njohur nga 46% të ndërmarrjeve globale) 
dhe proceset e lidhura me menaxhimin.

Të dhënat tregojnë se investimet në 
R&D janë një faktor kritik i avantazhit 
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konkurrues për inovacionin dhe rritjen e 
biznesit në një nivel makroekonomik për 
kombet dhe për kompanitë, veçanërisht për 
sa i përket nivelit të njohurive dhe aftësive të 
dobishme në kohë të pasigurisë ekonomike 
globale siç janë ato që po përjetojmë. 

Ndikimi i pandemisë Covid-19 mbi 
ekonominë botërore
Cilët sektorë u dëmtuan më tepër?

Ajo që mund të themi me siguri (në një 
kohë krizë, kur asgjë nuk është e sigurt dhe e 
parashikueshme) është se: ndikimi i pasojave 
të Coronavirusit në ekonominë botërore do 
të varet nga shpejtësia e zbatimit të masave 
për të ndaluar përhapjen e virusit dhe nga 
sasia e fondeve që do të alokohen për të 
mbështetur ekonominë reale.

Jo te gjitha vendet regjistruan të njëjtat 
humbje dhe kjo për disa arsye si: niveli i 
zhvillimit, masat që u ndërmorën nga qeveria 
e cdo vendi (qoftë për sa i takon kujdesit 

shëndetsor, qoftë rimëkëmbjes ekonomike), 
por edhe nga vete fakti se në cilin fushë e ka 
të fokusuar zhvillimin ekonomik. 

Figura 2 na tregon ecurinë e GDP-ve të 
Kinës, SH.B.A-ve, Eurozonës dhe Japonisë 
gjatë 15 viteve të fundit dhe shumë qartë 
mund të evidentojmë ngjashmëri dhe 
ndryshme tek të katërta kurbat, duke u 
përqëndruar në fund tek kriza financiare 
botërore dhe pandemia e Coronavirus që 
kanë shënuar rënien më të madhe. Ajo 
që dukshëm bie në sy është se pandemia 
ka shënuar humbje më të mëdha (tek të 
gjitha vendet marë në studim) krahasuar 
me krizën financiare.

Pra, krahasuar me periudhën e 
Recesionit Të Madh (2007-2013), pandemia 
ka sjellë një impakt ndryshe. Recesioni i 
Madh u shkaktua nga një krizë financiare 
dhe për këtë arsye përfaqësoi një krizë 
endogjene të sistemit ekonomik, ndërsa kjo 
krizë (e Coronavirusit) lindi nga një ngjarje 
thjesht ekstra-ekonomike. Koronavirusi 

Figura 2: Goditja ekonomike nga pandemia COVID-10

Burimi: Organizata per Bashkepunim Ekonomik dhe Zhvillim (OECD)
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është një shembull i asaj që ekonomistët e 
përkufizojnë si një goditje ekzogjene, ose 
një goditje që e shtyn sistemin ekonomik 
nga pozicioni i ekuilibrit drejt të cilit sistemi 
konvergjon automatikisht falë funksionimit 
të mekanizmit të çmimit

Sic e thamë edhe më sipër, jo të gjithë 
sektorët e ekonomisë u dëmtuan njësoj dhe 
ato më të ekspozuar dhe riskuar mbeten 
hoteleri-turizëm dhe ushqimi dhe tregëtia.

Që nga themelimi i Bashkimit dhe mbi 
të gjitha që nga krijimi i zonës Shengen, 
turizmi brenda BE është rritur ndjeshëm. 
Në këtë mënyrë, sektori është bërë themelor 
për ekonominë evropiane dhe shtetet e tij 
anëtare, duke prodhuar mesatarisht 400 
miliardë të ardhura në vit.

Dëmtimi  i  kë t i j  s ektor i  ë shtë 
problematik për disa vende mesdhetare, 
ekonomitë e të cilave mbështeten shumë 
tek turizmi.

Konkretisht, nga të dhënat e grafikut, 
mund të shohim se në vende si Greqia, 
Qipro apo Kroacia, ku sektori i turizmit ze 
respektivisht 21%, 22% apo 25% të PBB-së 
kanë dhe do të kenë humbje më të mëdha 
shkaktuar nga pandemia.

Përfundime

Covid-19 shkaktoi panik në të gjithë 
botën. Me mbylljen e kufijve, anullimin e 
udhëtimeve, kufizimet e eksporteve dhe 
ndryshimet në zinxhirin e ofertës, bota e 
ndërlidhur që dikur njihnim, ka marë të tjera 
dimensione. Mesa duket, para pandemisë, 
globalizimi (qoftë social, qoftë politik) arriti 
pikun e tij dhe tashmë po shkojmë drejt 
rënies së integrimit. (Figura 4)

Politika, për hir të këtyre problemeve 
botërore duhet të rishkruajë rrënjësisht 
rregullat e globalizimit. Mbrojtja e shëndetit, 
mirëqenies, punës dhe mjedisit duhet të 
sigurohet nga standardet ndërkombëtare, të 
detyrueshme për marrëveshjet e liberalizimit 
të kapitalit dhe fluksit të mallrave. Propozimet 
e përbashkëta të politikave të paraqitura 
nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, 
Organizata Ndërkombëtare e Punës dhe 
konferencat mbi ndryshimin e klimës duhet 
të marrin një përparësi të re politike dhe 
të marrin burimet e nevojshme. Qëllimet 
e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kombeve 
të Bashkuara, të nënshkruara nga të gjitha 
qeveritë, duhet të ofrojnë një kornizë shtesë 

Figura 3: Impakti i Turizmit mbi PBB

Burimi: Komisioni Europian
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në të cilën do të vendosen këto përparësi.
Pasojat e pandemisë kanë një rëndësi të 

madhe dhe ndikojnë në sistemin ekonomik 
botëror. Në këtë punim, ne propozojmë 
një reflektim mbi çështjet e ndikuara 
nga pandemia, mbi mësimet që mund të 
nxjerrim, mbi disa ndryshime të mundshme 
në lidhje me marrëdhëniet midis shëndetit, 
ekonomisë dhe politikës në një nivel global.

Përballë këtij recesioni, politikat 
monetare ekspansioniste vlerësohen 
plotësisht joefektive, sikurëse edhe stimulimi 
indirekt i politikave fiskale shtrirëse ose ulja 
e taksave rrezikon të ketë efekte të kufizuara. 

Vetëm një rritje e shpenzimeve 

publike për blerjen e mallrave dhe krijimi 
i aktiviteteve të reja prodhuese mund të 
rimëkëmbin ekonominë. 

Mundësi të konsiderueshme do të 
krijohen duke bashkëpunuar dhe investuar 
më shumë në infrastruktura laboratorike 
të përbashkëta, patenta dhe spin off të 
kultivuara dhe të konceptuara në dhe me 
universitete apo organizma kërkimore 
publike.

Ndoshta bota kishte nisur vitet e 
fundit të tendencës drejt de-globalizimit, 
por pandemia ishte goditja më e madhe për 
globalizimin, sepse pati impakt botëror dhe 
shumëdimensional.
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In this paper, we decided to first analyze the factors, profiles and attitudes on 
globalization, focusing more specifically on the impact that Covid-19 has had and is expected 
to have. If historical events and phenomena such as the end of the Cold War, the protection 
of the ecosystem, economic and financial integration, etc. have significantly influenced 
the spread of the notion of globalization, other events have had the opposite effect and 
we can mention: the global financial crisis of the year 2008, the 2015-2016 migration 
crisis and most recently the Coronavirus pandemic. Covid-19 is likely to shift the political 
balance in favor of greater de-globalization, also linking to measures that states have taken 
in response to its spread. The pandemic has placed a burden on the world economy, on 
health care and on globalization, so we aimed to explore the possible role of Covid-19 
on the latter by considering the trade, the movement of people, and so on. On the other 
hand trade and travel have been assessed as important determinants of the spread of the 
disease. Moreover, the growth of urbanization and the integration of the world economy 
have facilitated global interconnection. Therefore, globalization has been described as an 
essential mechanism of disease transmission and has an effect on the pandemic. What is the 
mutual and reciprocal relationship between the two phenomena? Is the pandemic leading us 
towards de-globalization and why? Is globalization itself the cause of the spread of the virus?

Keywords: Globalization, Covid-19, Integration, Economy

ABSTRACT



   14
Arsimi në Shqipëri: Shqyrtimi i literaturës 

për arritjet mësimore të grupeve të disavantazhuara



   15Social Studies  Vol. 15  No. 3

ARSIMI NË SHQIPËRI: 

SHQYRTIMI I LITERATURËS 

PËR ARRITJET MËSIMORE 

TË GRUPEVE TË DISAVANTAZHUARA

Social Studies 2021, 3 (15): 15-22

Gentiana SULA
Universiteti i Tiranës

(Doktorante)
E-mail: gentjana.sula@gmail.com

Gentiana SULA është studiuese e shkencave të edukimit. Ajo ka një eksperiencë të gjatë në 
UNICEF dhe Bankën Botërore ku është përfshirë në hartimin dhe zbatimin e reformave sektoriale 
si dhe në programet në ndihmë të fëmijëve te pafavorizuar, me fokus mbrojtjen nga përjashtimi dhe 
keqtrajtimi, si dhe shkollimin e përshtatshëm për çdo kategori. Për llogari të këtyre organizatave, ka 
këshilluar mbi ndikimin e reformave arsimore në disa vende të ndryshme të Evropës Lindore dhe 
Lindjes së Mesme. Për një periudhë disavjeçare shërbeu ne qeverinë shqiptare si zëvendësministre 
e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, ku ndoqi reformat për avancimin e arsimit profesional dhe 
politikave të punësimit.

Përmbledhje

Ky artikull synon të identifikojë burimet kryesore shkencore në literaturën ndërkombëtare 
qe trajton çështjet e performancës së sistemit arsimor shqiptar, cilësinë dhe barazinë e tij. 
Qëllimi është që të pasurojë referencat e nevojshme, që do të kontribuojnë në kuadrin e 
hulumtimit doktoral që synon studimin e varësisë së rezultateve mësimorë në leximin e 
kuptimshëm të nxënësve 15 vjeçare të Shqipërisë, nga faktorët e sfondit të nxënësit dhe 
ato të shkollës, duke shfrytëzuar bazën e të dhënave te mbledhura nga PISA. Artikulli 
bazohet në një qasje konceptuale që e lidh rezultatin mësimore në lexim të grupeve social 
ekonomike me statusin social ekonomik të familjes, arsimimin e prindërve, punësimin 
dhe të ardhurat e tyre, si dhe me karakteristikat e sfondit të nxënësit si përkatësie në një 
bashkësi sociolinguistike apo kulturore, ku gjuha e nënës nuk është e njëjtë me atë të 
mësimdhënies, vendbanimi apo nga gjinia. Për këtë arsye, tema si braktisja e shkollës, 
pjesëmarrja në arsimin parashkollor, apo arritje në lexim, si dhe karakteristikat e familjes 
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Hyrje

Prej tre dekadash, Shqipëria ka kaluar 
në një tranzicion të zgjatur nga rënia e 
sistemit komunist dhe zëvendësimi i tij 
nga ai demokratik, që solli ndryshime të 
thella në planin shoqëror dhe ekonomik 
dhe pothuajse në të gjitha fushat e jetës. 
Në planin politik, vendi u angazhua për 
një demokraci liberale perëndimore dhe 
ekonominë e tregut, duke shpallur dhe 
garantimin e të drejtave të njeriut, si dhe 
një rrugëtim drejt integrimin me Bashkimin 
Evropian. Pas dekadash izolim, u lejua 
lëvizja e lirë brenda dhe jashtë vendit. 
Kështu, nga njëra anë ndodhi urbanizimit 
i vrullshëm dhe lëvizja e popullatës nga 
fshati në qytetet më të mëdha, ndërsa nga 
ana tjetër ndodhi emigracioni masiv. Këto 
ndryshime te thella politike, ekonomike e 
shoqërore ekspozuan një dinamikë social 
ekonomike të panjohura më parë, ku pasojat 
kryesore i përjetojnë fëmijët e familjeve më 
të pafavorizuara. Përballë institucioneve 
arsimore doli një sfidë dyfishe: Nga 
njëra anë, ato duhet te sigurohen qe çdo 
fëmijë të shkojë në shkollë dhe të arrijë 
rezultate te pavarura nga gjendja social 
ekonomike e familjes, kurse nga ana tjetër 
të përpiqen për të konverguar mësimore, 
me ato të vendeve të zhvilluara. Për këtë 
arsye, ky artikull synon hulumtimin e 
literaturës ndërkombëtare për problemin 
e parashtruar. 

Arsimi si investim 
dhe nxitës i barazisë shoqërore 

Arsimi nuk është vetëm një nevojë apo 
dëshire, por një e drejtë tashmë e garantuar 
nga akte ndërkombëtarë si dhë kombëtarë. 
Si e drejtë e garantuar e njeriut, kulminoi 
më 1948 me Deklaratën Universale të 
Drejtave te Njeriut, në nenin 26 të së cilës 
thuhet se çdo njëri ka të drejtën për arsim 
dhe për një jetë me nxënie, duke shpallur 
arsimin fillor si e drejtë themelore, që është 
e detyrueshme, e që jepet falas. Investimi 
në arsim për shoqërinë dhe për individin, 
konsiderohet si faktori më produktiv 
për rritjen ekonomike dhe zhvillimin 
shoqëror. Evidencat shkencore tregojnë se 
mesatarisht, çdo vit shtesë arsimim, i rrit të 
ardhurat e një personi me 10 përqind dhe 
rrit PKB-në e një vendi me 18 përqind1. 
Por në nivel global është provuar se në 
çdo shoqëri, grupet e disavantazhuara 
përballen me hendeqe në rezultate sepse 
hasin pengesa për mësim që nuk janë nën 
kontrollin e tyre. 

Këto pengesa nuk i lejojnë ata të 
përvetsojnë aftësitë bazë përmes të cilave 
mund të përmbushin si të rritur, potencialin 
maksimal. Për më tepër hendeku i rezultateve 
përmes grupeve social ekonomike të 
ndryshme ka ardhur duke u rritur prej vitit 
1980 deri me sot (OECD, 2019). 

Analizat për performancë të sistemit 
arsimor dhe shpërndarjen e shërbimeve 

1 Education: the most powerful investment in our future - UNICEF Connect.

apo sfondit të nxënësit kanë qenë fjalët kyç të kërkimit nëpër literaturë. Ndër organizmat 
ndërkombëtarë janë përzgjedhur UNICEF, Banka Botërore, OECD, UNESCO, UNDP. 
Si konkluzion gjejmë se analizat për grupet e disavantazhuar janë ende të mangëta dhe 
burojnë nga fakti që këto grupe duke mos u përkufizuar mirë në legjislacionin e arsimit, 
nuk maten mjaftueshëm nga sistemi arsimor, por mbeten domain i fushës së mbrojtjes 
shoqërore. Studimet me qëllim politikat aktive që bëjnë barazi në arsim për të adresuar 
dallimet gjinore, ato fshat qytet apo ato rajonale, ato mes grupeve socio linguistike, janë 
ende në fillesat e veta. 
Fjalë kyce: arsim, grupe të disavantazhuara, arritje mësimore
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të barabarta (të paanshme) për çdo grup, 
pavarësisht nga karakteristikat e tyre, e 
kanë analizuar në thellësi OECD përmes 
rezultateve të PISA-s ndër vite, UNESCO 
duke u fokusuar tek arsimi për të gjithë, 
UNICEF me fokus në grupet që shpesh 
janë të përjashtuar nga shërbimet si ato që 
punojnë, minoritetet rome dhe egjiptiane, 
ata me aftësi të kufizuara, si dhe Banka 
Botërore, që përqendrohet në aspektin 
ekonomik e financiar, duke e parë arsimin 
si investimin më produktiv qoftë për 
individin, qoftë për shoqërinë. Raporte 
vlerësuese vjetore publikon dhe BE-ja, ku 
çështjet e progresit të arsimit dhe gjithë-
përfshirjes janë pjesë integrale (BE, 2014). 

Nxitësit e reformës arsimore 
dhe objektivat konverguese

Përveç nevojave të brendshme të vetë 
shoqërisë për arsim cilësor për të gjithë, në 
planin e jashtëm janë dy nxitës kryesorë të 
reformave arsimore: Bashkimi Evropian me 
standardet e tij tashmë të përcaktuara për 
pjesëmarrje dhe nxënie, si dhe Kombet e 
Bashkuara me objektivat tashmë të pranuara 
nga shteti shqiptar për vitin 2030. 

Një shtytës i rëndësishëm për reformën 
në sektorin e arsimit ishte dhe mbetet 
përafrimi i objektivave të politikës kombëtare 
me aspiratat dhe standardet evropiane dhe 
ndërkombëtare (Gardinier, 2006). Ndonëse 
jodetyruese, “Edukimi dhe Trajnimi 2020”, 
është një kornizë e përbashkët e BE-së për 
bashkëpunim në arsim me vendet aspirantë, 
me një numër treguesish për vitin 2020, 
ndër të cilat tre lidhen drejtpërdrejt me 
arsimi parauniversitar:
  të paktën 95 për qind e fëmijëve 

(nga mosha 4 vjeç e deri në moshën 
e detyrueshme shkollore) duhet të 
marrin pjesë në arsimin e fëmijërisë së 
hershme; 

  më pak se 15 për qind e atyre të moshës 
15 vjeç mund të jenë të jo të aftë për të 
lexuar, në matematikë dhe në shkencë;

  shkalla e larguesve të hershëm nga 
arsimi dhe trajnimi pas arsimit te 
mesëm nuk duhet të arrijë në 10 për 
qind. 

Piketat e zhvillimit të arsimit shqiptar 
në të ardhmen, janë përcaktuar edhe nga 
agjenda e Kombeve të Bashkuara për 
Shqipërinë (2030, 2017), Objektivi 1 i 
kësaj agjende adreson varfërinë, duke synuar 
“zero” varfëri ekstreme. Kurse Objektivi 
4 synon sigurimin e një arsimi cilësor, 
përfshirës dhe të barabartë dhe që promovon 
mundësitë e të mësuarit gjatë gjithë jetës për 
Shqipërinë. 

Disa burime 
për arsimin në Shqipëri

Burimet e të dhënave mbi arsimin 
shqiptar janë ato të INSTAT, Ministrisë së 
Arsimit mbledhur përmes agjencive të saj, 
Ministrisë së Financave, pushtetit vendor, 
dhe Qendrës së Vlerësimit të Arritjeve. 
Këto të dhëna raportohen edhe në Bazat 
Ndërkombëtarë të të dhënave, të cilat 
përpunojnë meta data duke i publikuar 
ato në versionin “open source”, si dhe 
mbledhin të dhëna edhe për vende të tjera, 
duke lejuar analiza krahasuese me vende të 
caktuara komparatore. 

Një burimi i rëndësishëm për arsimin 
në Shqipëri mbetet baza e t dhënave të 
PISA-s e cila mbledh jo vetëm të dhëna për 
performancën në lexim, matematikë dhe 
shkencë, por edhe të dhëna për sfondin e 
nxënësit, familjes së tij, stilit të prindërimit, 
shkollës, cilësisë së mësim-dhënies (PISA 
Data Analysis Manual SPSS Second 
Edition, 2009), etj. 

Në një tabelë të përshtatur për 
Shqipërinë, ndodhen të dhënat që mund 
të gjenden për sa i përket dimensionit të 
barazisë në arsim, fokusit dhe nivelin të 
arritjeve. 

Një vlerësim për atë që nxënësit 
shqiptarë “dinë dhe mund të bëjnë” (OECD, 
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për arritjet mësimore të grupeve të disavantazhuara

2 Modeli i tabelës sipas Manualit për Matjen e Barazisë në Arsim i (Handbook on Measuring Equity in 
Education, 2018), u plotësua me burimet për Shqipërine.

3 Performanca e nxënësve në matematikë dhe shkencë është në nivele të krahasueshme, por për qëllimet 
e këtij studimi do të përqendrohemi vetëm tek performanca në lexim, meqenëse leximi i kuptimshëm është 
parashikues i fortë për arritje në fushat e tjera, sidomos për grupet e paavantazhuara
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Institucioni burimi

BAZË TË DHËNASH NDERKOMBETARE

OECD OECD.stat x x x x x x x x x x x

UNICEF Data.unicef.org x x x

USAID 
(gjuha shqipe ne 
rajon)

Early Grade Learn-
ing Barometer

x x x x

Banka Boterore EdStat/education 
Equality

X x x X X X X X X X X x

VLERESIME/PROVIME DHE SONDAZHE 

INSTAT LSMS, census X x x x

Ministri e Arsimit Census vjetor x x x x x x x x x x X x x x x xx

OECD PISA me provimet 
e standartizuara 
per moshën 15 
vjecare, cdo 3 vjet

X X X X x x x X x

Qendra Kombetare e 
Vleresimit 

Provimet e lirimit
Matura, e pervit-
shme

x x x x x

Table 1: Burimet e të dhënave për arsimin në Shqipëri2

2019) tregon se, 48 për qind e nxënësve 
shqiptarë arritën të paktën nivelin II të 
leximit3, nga 77 për qind në OECD, duke 
përcaktuar se 52 për qind të tyre janë në 
kushtet e një leximi jofunksional. Ndërsa 
përqindja e atyre me arritje maksimale 
ne Shqipëri është e papërfillshme nga 
pikëpamja statistikore, ne vendet e OECD 
kjo është mesatarisht 9 për qind. Sidoqoftë, 
mesatarja e arritjeve ndër vite tek fëmijët 
shqiptarë është përmirësuar. Duke iu 

referuar shpërndarjes se rezultateve, vihet re 
se përmirësimi i të atyre me rezultate në fund 
të shpërndarjes, që tejkaloi përmirësimin e 
atyre në majë të shpërndarjes, duke e ulur 
kështu hendekun e rezultateve mes skajeve. 
Në përgjithësi, përmirësimi më i madh 
i mesatares konfirmohet në matematikë, 
ku përqindja e atyre në fund të kurbës së 
shpërndarjes (më pak se niveli II) u tkurr 
me 18 për qind në periudhën 2012- 2018. 
Ndërkohë që mesatarja e rezultateve në 
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lexim, pas një përmirësimi ne cikle, për 
periudhën nga viti 2015 deri në vitin 2018 
tregon stanjacion. 

Një vlerësim i rëndësishëm për arsimin 
në Shqipëri është ai i kryer nga (UNESCO, 
2017). Ky raport i zgjeruar vlerëson se 
“përfshirja e grupeve të pa-favorizuara 
dhe të margjinalizuara në arsim është një 
çështje kryesore”, duke zbuluar se arsimi 
para-universitar në Shqipëri “nuk është i 
një cilësie të njëjtë për të gjithë studentët 
në të gjitha rajonet e vendit”. 

Përsa i përket analizës së të dhënave 
PISA, një studim i Bankës Botërore 
(Education Quality and Opportunities for 
Skills Development in Albania, 2014) që 
përdor të dhënat e PISA sipas vitit 2012 
analizon shtresëzimin e shkollave, të cilin 
e gjen relativisht të shprehur, krahasuar me 
vendet e tjera. 

Kjo sugjeron që rezultati i nxënësve ne 
shkollë, varet nga lloji i shkollës që zgjedh. 
Po ashtu, një analizë e co-variancës së 
rezultatit në lexim, mat peshën e faktorëve si 
shkolla, familja apo faktori i grupit (PEER) 
si shumë të lartë. për komunitetet e izoluara 
si ato të fshatit, apo ato të thella malore, ku 
nuk ka mundësi për përzgjedhje të shkollës, 
faktori peer ( ato social kulturore) janë me 
shume ndikim. 

OECD ka kryer edhe analiza të 
karakterit rajonal, ku përmbledh bashkë 
vende me synime dhe sfida të ngjashme. 
Një raport i tillë, bazuar në testin PISA, 
synoi të analizojë si grup, vendet e 
Evropës Juglindore, ku gjeti se rezultatet e 
Shqipërisë janë në rritje, se rritja i dedikohet 
përmirësimit të grupeve të pavantazhuara, 
por Shqipëria është ende mbrapa me 
mbërritjen e performancës së nivelit 5 
dhe 6 në lexim, gjë qe do të ketë ndikim 
në nivelin e sipërmarrjes dhe inovacionet 
te ekonomisë, duke qene se pikërisht 
“top performers” apo ato që e mbërrijnë 
nivelin 5 dhe 6 janë lokomotivat për 
krijimin e degëve te reja në ekonomi dhe 
produktivitetin (Gardinier, 2006). 

Puna e fëmijëve

Literatura trajton edhe çështje që lidhen 
me situata të fëmijëve dhe familjeve, që e 
pengojnë seriozisht arsimimin e tyre. Puna 
e fëmijëve konsiderohet si realitet për 35,000 
fëmijë, që përbëjnë 5 për qind të moshës 
5-17 vjeç. Shkollimi i tyre është 4 vjet më i 
shkurtër se ai i fëmijëve të tjerë dhe cilësia 
më e ulët e shkollimit të tyre shprehet përmes 
mos-kalimit të klasës dhe rezultateve të ulëta 
(ILO, 2012). 

Minoriteti rom dhe egjiptian

Popullata rome dhe egjiptiane e Ballkanit 
përbëjnë 0.3-3 për qind të popullatës së 
përgjithshme të Shqipërisë dhe përfaqëson 
grupin më të margjinalizuar në pjesëmarrje 
dhe arritjet mësimore më të ulëta, duke 
përfshirë këtu braktisjen e shkollës. 75 për 
qind e fëmijëve në situatë rruge përbëhet 
nga ky grup. Çështja e përfshirjes së kësaj 
popullate është komplekse dhe kalon 
përmes politikave më të gjera të nxitjes së 
punësimit dhe strehimit, si dhe mbrojtja nga 
diskriminimi (BE, 2014, p. 50) përcakton që 
zgjidhja e tyre kalon përmes angazhimit më 
domethënës të pushtetit vendor në këtë çështje. 
Studimi argumenton se grupe studentësh 
të tillë: si romët, egjiptianët e Ballkanit, 
studentët me të ardhura të ulëta dhe studentët 
me aftësi të kufizuara ende nuk po shërbehen 
mirë, për arsye kryesore pamjaftueshmërinë e 
zhvillimit profesional në menaxhimin e klasës 
dhe elementet e pedagogjisë për përfshirjen 
e çdo fëmije në procesin e të nxënit. Një 
gjetje tjetër është që materialet kurrikulare, 
përfshirë tekstet e reja dhe burimet në internet 
duhet të jenë të përshtatshme për studentët e 
Shqipërisë, sipas grupeve. 

Fshati dhe qyteti

Në vitin 2011, për herë të parë numri 
i nxënësve në qytet (53,5 për qind) i 
tejkaloi ata të regjistruar në fshat (46.5 
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për arritjet mësimore të grupeve të disavantazhuara

për qind) dhe kjo tendencë ë buron nga 
urbanizimi dhe emigracioni po vijon. 
Lëvizjet demografike sollën fenomenin e 
klasave të mbipopulluara apo shkollimin 
me turne që zhvillohet në qytete, ndërsa në 
fshatra dhe qytete të vogla ndodhi zbrazja e 
shkollave që detyroi organizimin e arsimit 
në klasa kolektive. Siç raportohet nga të 
dhënat e MASH, klasat kolektive arsimojnë 
rreth 22,000 nxënës (10 për qind), shkolla 
me dy turne shfaqen nëpër qytete (12 për 
qind)) dhe klasa të mbipopulluara me më 
shumë se 30 nxënës (27 për qind).  Është 
dokumentuar tashmë se klasat kolektive 
kanë performancën më të ulët në shkrim 
e lexim (UNESCO, 2017) . PISA 2015 
raportoi se shqetësimi i mbledhur nga 
drejtuesit e shkollave për sasinë dhe 
cilësinë e mësuesve në fshat është shumë i 
lartë (Echazarra). Zonat ekonomikisht të 
pafavorizuara kanë vështirësi për të gjetur 
mësues cilësorë, për shkak të lëvizjes në 
qytete dhe emigracionit (UNESCO, 2017). 
Shkaqet për diferencat ndërmjet shkollave 
rurale dhe atyre urbane identifikohen 
“në cilësinë e forcës mësimore dhe në 
disponueshmërinë e burimeve të tilla si 
transporti dhe TIK”.

Këto qasje konfirmohen edhe për 
Shqipërinë, në një artikull që analizon 
pikërisht dallimet fshat qytet (Sula, Disa 
faktorë të nxënies në shkollat e fshatit në 
Shqipëri: Vëzhgime nga testi PISA, 2021), 
ku evidentohet hendeku i rezultateve 
sipas PISA-s me 38 pikë për vitin 2018. 
Ky artikull vëren se, dallimi kryesor mes 
fshatit dhe qytetit është përbërja social 
ekonomike e nxënësve ku spikat fakti që 
46.6 për qind e nxënësve të intervistuar 
të cilët jetojnë në fshat i përkasin kuartilit 
të poshtëm të indeksit social-ekonomik e 
kulturor kundrejt vetëm 17 për qind në 
qytet. Gjithashtu, në punim argumentohet 
se ndikimi i rritjes së këtij indeksi të 
familjeve në rezultatin arsimor, është 
sidoqoftë më i ulët në fshat se ai në 
qytet. Përmes përdorimit të metodave 

statistikore, artikulli del në përfundimin 
se, nxitjet arsimore nëpërmjet mjeteve 
dhe financimit shpërndahen në mënyrë të 
barabartë mes fshatit dhe qytetit dhe se as 
përmasat e klasave, pra numri i ndryshëm 
i nxënësve në klasë nuk luajnë rol në 
hendekun e rezultateve mes fshatit dhe 
qytetit.. Ndërkohë që konfirmohet fakti se 
nxënësit me GJSEK të ulët performojnë më 
mirë në shkollat me GJSEK të lartë, duke 
sugjeruar “ trajektore të reja shkëmbyese 
të nxënësve të fshatit mes shkollave me 
GJSE më të lartë”. 

Aspekti gjinor

Dallime në arritjet arsimore vërehen 
edhe në aspektin gjinor. Indeksi gjinor në 
Shqipëri është 1.0 meqënëse pjesëmarrja 
vajza – djem është barazuar, me një pabarazi 
të lehtë që shfaqet në pjesëmarrjen në arsimin 
parashkollor. Performanca e vajzave në PISA 
në të tre subjektet (lexim, matematikë, 
shkencë) është në favor të vajzave prej vitit 
2000 kur këto subjekte kanë filluar të maten. 
Me zbatimin e reformave arsimore 2005-
2015 (Sula, Aspects of education reform 
during 2005-2015 in Albania , 2020) 
ky hendek ka ardhur duke u ulur, duke 
dokumentuar stanjacion të performancës së 
vajzave dhe rritje të performancës së djemve 
(OECD, 2019, p. 5) me gjasë ngaqë shkollat 
janë bërë më miqësore me fëmijët si dhe 
varfëria e fenomeni i punës së fëmijëve ka 
ardhur duke u ulur. 

Aftësia ndryshe

F ë m i j ë t  m e  a f t ë s i  n d r y s h e 
dokumentohet se kanë të drejta dhe 
mbrohen nga diskriminimi në bazë të 
ligjeve, por në realitet këto të drejta 
tentojnë të merren parasysh më shumë në 
zonat urbane dhe në qendrat e qyteteve 
(ADRA, 2015). Ndërkohë që nëpër fshatra 
ky trajtim dhe qasje në shërbime është i 
mangët (De Soto, 2005). 
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Imigrantët

Imigrantët janë një realitet i ri i 
raportuar nga vlerësimi i PISA-s dhe këtu 
shfaqet një hendek tejet i dukshëm në 
rezultatet mësimore, që lidhet drejtpërdrejt 
me ata fëmijë që gjuhën e nënës e kanë të 
ndryshme nga ajo zyrtare. Numri i tyre 
në vitet e fundit ka ardhur duke u rritur 
(INSTAT 2020). 

Përfundime

Literatura mbi gjendjen e arsimit në 
Shqipëri ekziston, dhe furnizohet nga 
organizata më prestigjioze ndërkombëtare. 
Nder grupet e pavantazhuara, spikasin 
analizat për nën popullatën Rome dhe 
Egjiptiane, fëmijët që punojnë apo ato që 
janë ne situatë trafiku. Po ashtu zë vend 
dhe tipologjia e braktisjes se arsimit të 
detyruar shkollor, por nuk preket hendeku 
ne rezultate. 

Të dhënat që ato shfrytëzojnë janë të 
furnizuara nga INSTAT, ministria e linjës 
si dhe nga testet dhe provimet. Spikat baza 
e të dhënave që furnizohet nga OECD 
përmes testit PISA, që mblidhet që prej 
vitit 2000. Të dhënat e testeve në baze 
shkolle akoma nuk publikohen, me qëllim 
që publiku të marrë pjesë në debatin publik 
për cilësinë e shkollës. 

Analizat për grupet e disavantazhuar 
janë ende të mangëta dhe burojnë nga fakti 
që këto grupe nuk përkufizohen mirë në 
legjislacionin e arsimit, por mbeten domain 
i fushës se mbrojtjes shoqërore. Studimet 
me qëllim politikat aktive që bëjnë barazi 
në arsim për të adresuar dallimet gjinore, 
ato fshat/qytet apo ato rajonale janë ende 
në fillesat e veta.

Të dhënat e grumbulluara përmes 
testeve janë një pasuri e madhe dhe duhet 
të përdoren për të kryer analiza statistikore 
të shkaqeve dhe pengesave arsimore ndaj 
grupeve të disavantazhuar.
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For three decades, Albania has gone through a prolonged transition from the fall of 
the communist system and its replacement by the democratic one, which has brought about 
profound changes in the social and economic plan and almost all areas of life. Politically, the 
country has committed to liberal Western democracy and a market economy, declaring and 
guaranteeing human rights. After decades of isolation, free movement ëithin and outside the 
country has been allowed. However, two events happened simultaneously: rapid urbanization 
and the displacement of the population from the countryside to the larger cities and mass 
emigration. As a result, extreme poverty and social inequalities greë, together with unknown 
phenomena such as school drop-out, exploitation of children for work, discrimination of 
minorities, at the face of weal social safety nets and newly emerging protection mechanisms. 
These profound political, economic and social changes brought about challenges in the 
education system. As a result, Albania felt the need to make educational achievements converge 
with developed countries, which wants to be and target the most disadvantaged. This article 
focuses on literature research on the problem posed. The purpose of this document is to 
identify data sources, metadata and open data, and literature that analyses the impact of socio-
economic and cultural status (SESC) on students’ academic achievement. Next, it aims to 
identify the factors reported that allow each student reach the maximum possible potential, 
regardless of family characteristics, place of residence or the type of school where they learn. 
In conclusion, we find that analyses for disadvantaged groups are still lacking and stem from 
the fact that these groups are not well defined in education legislation but remain the domain 
of the social protection field. Therefore, studies must address equity in education addressing 
the achievement gap because of gender, place of birth, mother tongue, and social-economic 
status of students to identify barriers and predictors for equal success. 

Keywords: Education, disadvantaged groups, learning achievement
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Klevisa KAPO është duke ndjekur studimet master në Universitetin e Ljubljanës në fushën e 
Biznesit dhe Organizatave. Ajo ka eksperienca të ndryshme profesionale si kërkuese tregjesh, hartuese 
projektesh, menaxhuese e projekteve për të rinjtë, si edhe në kërkime me karakter akademik.

Gentian Lama është duke konsoliduar karrierën e tij mes edukimit dhe sportit. I diplomuar në 
Master Shkencor në profilin Atletikë, si edhe me disa formime profesionale në Sportet Ujore, ai është 
i angazhuar si mësues në dy shkolla, si trajnues në sportin e notit etj. 

Përmbledhje

Qëllimi i këtij studimi është të paraqesë një pamje të situatës aktuale rreth përfshirjes sociale të 
të rinjve me sindromën Down në kontekstin e arsimit, tregut të punës dhe sportit në Shqipëri, 
krahasuar me vendet e tjera. Vihet re një mungesë e përfshirjes së individëve të këtij grupi në 
fushat e studiuara – Në Shqipëri ka vetëm një sportist profesionist të federuar, pak të punësuar 
dhe një numër të ulët nxënësish në shkollat   e mesme. Për të mbledhur të dhëna për secilën 
nga tre shtyllat e përfshirjes të studiuara në punim është përdorur një metodologji mikse. 
18 shkolla të mesme publike dhe private në 2 qytete kryesore të Shqipërisë janë kontaktuar 
drejtpërdrejt nëpërmjet telefonit dhe janë pyetur se si mund të regjistrojmë një të afërm me 
sindromën Down pranë institucionit të tyre. Nëpërmjet telefonatave studiuesit kanë testuar 
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Rishikimi i Literaturës
“Aftësia jonë për të arritur unitetin 

në diversitet do të jetë bukuria 
dhe prova e civilizimit tonë.”

Mahatma Gandhi

Sindroma Down përcaktohet si një 
gjendje në të cilën një person ka një 
kromozom ekstra (Centers for Disease 
Control and Prevention, 2020). Edhe pse 
sindroma Down mendohet të ketë ekzistuar 
në kohë, vetëm në fund të shekullit të 19-të 
është arritur të definohet dhe dallohet nga 
gjendjet e tjera nga mjeku britanik John 
Langdon Down (National Down Syndrome 
Society, n.d.). Duke qenë se individët me 
këtë sindromë shfaqin disa karakteristika të 
veçanta fizike dhe të funksionimit të trupit 
e mental, shpesh ata kanë ndeshur dhe 
ende vazhdojnë të kenë sfida të përfshirjes 
së plotë në shoqëri. Në këtë studim me 
fjalën integrim / përfshirje i jemi referuar 
termit që përdoret gjerësisht në zhvillimin 
bashkëkohor të politikave për të përshkruar 
konceptet, qëllimi i të cilave (siç thuhet nga 
Deklarata e Kopenhagës dhe Programi i 
Veprimit) është për të nxitur shoqëri që 
janë të qëndrueshme, të sigurta, të drejta 
e tolerante dhe respektojnë diversitetin, 
barazinë e mundësive dhe pjesëmarrjen e të 
gjithë njerëzve (Jeannotte, 2008). 

Disa nga pengesat kryesore që ndeshin 
të rinjtë me sindromën Down në Shqipëri 
sipas vëzhgimit të autorëve vihen re 

kryesisht në përfshirjen në arsim, tregun 
e punës dhe sporte. Edhe pse vitet e 
fundit numri i fushatave ndërgjegjësuese, 
projekteve dhe organizatave mbështetëse 
të sindromës Down është rritur, përsëri 
do ishte e nevojshme të bëhej më tepër 
për të eleminuar mendësinë e ndasisë së 
këtyre individëve nga njerëzit e tjerë në çdo 
aspekt. Në Shqipëri operojnë dy organizata 
të rëndësishme që ofrojnë shërbime për 
individët me sindromën Down, por edhe 
që aktivizohen në fushata e projekte të 
ndryshme ndërgjgjësuese. Ato janë Qendra 
e Shërbimeve PRO PAK - Down Syndrome 
Albania dhe Jonathan Center.

Bullizmi në ambjentet shkollore 
mendohet të jetë një nga faktorët kryesor 
që i pengon individëd me sindromën Down 
të ndjehen të gjithpërfshirë në procesin 
mësimor dhe aktivitetet shkollore. Në një 
studim të vitit 2017, të autorizuar nga 
Këshilli i Europës, nga 3560 mësues dhe 
2377 nxënës të klasave IV – XII të anketuar 
në 144 shkolla në 12 qarqet e Shqipërisë, u 
konkludua se në 73.4 % të rasteve arsyeja 
e bullizimit të fëmijëve në shkolla 9-vjeçare 
dhe të mesme ndodhte për shkak të pamjes 
së jashtme të nxënësve. Ndërkohë, në vendin 
e dytë renditen nxënësit që kanë vështirësi 
në të folur me 67.6% të rasteve dhe pas 
tyre resnditen nxënësit që janë fizikisht 
më të dobët se të tjerët që përbëjnë 62.2% 
të rasteve të marra në studim (Dragoti & 
Ismaili, 2017). Duke qenë se individëd me 

qasjen e shkollave drejt pranimit të individëve me sindromën Down pranë institucioneve 
të tyre arsimore, si edhe arsyet e qëndrimeve të tyre. Studiuesit gjithashtu kanë identifikuar 
15 kompanitë më të rëndësishme në vend që kanë promovimin më të madh rreth fokusimit 
të tyre drejt përgjegjësive sociale të korporatave (CSR). Ata kanë kontrolluar të dhënat e 
publikuara të kompanive në lidhje me aktivitetet e përgjegjësisë sociale dhe kanë kërkuar nëse 
shfaqet interes i qartë për punësimin e njerëzve me sindromën Down. Sa i përket përfshirjes 
në sport, studiuesit kanë kryer një intervistë me sportistin e vetëm profesionist të federuar 
me sindromën Down në Shqipëri për të kuptuar se si ai ndihet në mjedisin e ekipit dhe gjatë 
seancave stërvitore. Në studim janë bërë krahasime me vendet e tjera, kryesisht me vendet 
e rajonit të Ballkanit. 
Fjalë kyçe: sindroma Down, përfshirje, të rinj, arsim, tregu i punës, sport.
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sindromën Down përfshihen në pjesën më 
të madhe të rasteve në të treja këto kategori, 
ka një probabilitet të lartë që ata të jenë pre 
e bullizmit në shkolla. Gjithashtu, nga i 
njëjti studim është gjetur se klasa e XI-të që 
i përket edhe moshës 15-16 vjeç është më e 
përfshira në dukurinë e bullizmit.

Punësimi i të rinjve me sindromën 
Down nuk gjen përherë përkrahjen e 
duhur qoftë nga ana e politikave mbështetëse, 
qoftë dhe nga mungesa e pranimit të këtyre 
individëve nga ana e kompanive. Studiuesit 
e tregut të punës mendojnë se përfshirja e 
të rinjve me sindromën Down nuk duhet 
të shihet thjesht si një detyrim ligjor apo 
pjesë e angazhimit të përgjegjësive sociale 
të kompanive. Në një studim të organizatës 
prestigjoze kërkimore McKinsey&Company, 
rezultatet theksojnë se punësimi i individëve 
me sindromën Down ndikon pozitivisht jo 
vetëm këta persona por edhe organizatën. 
Ata janë një vlerë e shtuar për kompanitë, 
duke kontribuar në ‘shëndetin’ e përgjithshëm 
të organizatës në këto drejtime: menaxhimin 
më të mirë të konfliktit, zhvillimin e 
ndjenjave të dhembshurisë dhe empatisë, 
rritjen e durimit dhe tolerancës si edhe në 
zhvillimin e një stabiliteti emocional në 

ambjentet me presion të lartë (në kontekstin 
organizativ të bizneseve) (Assis, Frank, 
Bcheche, & Kuboiama, 2014). 

Fusha e sportve, që në fëmijërinë 
e individëve me s indromën Down 
rekomandohet si një aktivitet jo vetëm në 
ndihmë të terapisë së shëndetit fizik por edhe 
të mirëqenies mendore dhe përfshirjes sociale. 
Por me rritjen, shumë individë mbartës së 
kësaj sindrome mund të ndjehen të tërhequr 
për të vazhduar më tej për shkak të problemeve 
që ata mund të hasin me përfshirjen në ekipet 
sportive. Megjithatë ekspertët terapistë të 
individëve me sindromën Down, por edhe 
studiues të ndryshëm mbrojnë argumentin 
se përfshirja në aktivitete fizike (sportive) e 
këtyre personave ndikon në rritjen e ndjesisë 
se ata i përkasin një grupi të caktuar si edhe 
në zhvillimin e kapaciteteve të vetëvlerësimit 
(Balan, 2015).

Situata aktuale në arsim, 
tregun e punës dhe sport e të rinjve 
me sindromën Down në Shqipëri

Sipas të dhënave të fondacionit Down 
Syndrome Albania numri i personave të 
regjistruar me sindromën Down në Shqipëri 

 

Tabela 1: Përmbledhja e Statistikave për individëd me sindromën Down në Shqipëri, 2018 
(Sipas DSA)
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në vitin 2018 ka qenë 681, nga të cilët 48 
të rinj të moshës 16-18 vjeç, 112 të rinj të 
moshës 19-25 vjeç dhe 118 të rinj të moshës 
26-36 (Down Syndrome Albania, n.d.), të 
cilët përbëjnë grupet potenciale për studimin 
tonë. Më poshtë prezantohet tabela me 
numrin e individëve me sindromën Down 
në Shqipëri për të gjitha grupmoshat sipas 
qyteteve. Në tabelë ka të dhëna edhe për 
numrin e këtyre individëve që kanë një 
kujdestar, që shpesh mund të jetë një tregues 
se gjendja e tyre mund të mos jetë në kushtet 
më të mira për tu përfshirë në 3 fushat e 
studiuara nga autorët. Vihet re se 52% e 
këtyre individëve janë të shoqëruar nga një 
kujdestar (Down Syndrome Albania, n.d.). 

Përsa i përket situatës në arsim, nga një 
vëzhgim i bërë nga autorja Kapo si pjesë e 
projektit Empowering Kids through Vision 
në 24 shkolla të Tiranës, Elbasanit dhe 
Durrësit dhe angazhimi si mësues i autorit 
Lama, është vënë re se në shkollat 9-vjeçare 
ka fëmijë me sindromën Down të regjistruar, 
të cilët mësojnë në të njëjtat kushte si fëmijët 
e tjerë. Në arsimin e mesëm situata duket të 
jetë më e panjohur dhe statistikat mungojnë. 
Kjo ndoshta edhe për shkak të numrit të ulët 
të grupmoshës së individëve me sindromën 
Down për të vazhduar arsimin e mesëm, 

që në 2018 ka qenë vetëm 48 (Down 
Syndrome Albania, n.d.).  

Një arsye tjetër mund të jetë fakti 
që të dhënat për këtë kategori individësh 
studiohen brenda grupit të individëve 
me aftësi të kufizuara. Në një studim të 
UNICEF vihet re dallimi në llogaritje i 
fëmijëve me aftësi të kufizuara të regjistruar 
në klasat 1-12 mes Ministrisë së Arsimit, 
Rinisë dhe Sporteve (MASR) dhe Shërbimit 
Social Shtetëror. Edhe pse ka ndryshim në 
rezultatin e llogaritur, ndoshta për shkak të 
përkufizimit të aftësisë së kufizuar nga secila 
prej këtyre organizatave, përsëri përqindja 
e këtyre individëve në shkolla përkundrejt 
pjesës tjetër është vetëm rreth 1% (Rogers & 
Sammon, 2018). Rezultatet e përllogaritura 
nga këto institucione ilustrohen nëpërmjet 
tabelës në vijim. 

Në rastin e Shqipërisë, duke qenë se 
individër me sindromën Down përbëjnë një 
popullatë relativisht të vogël (për nga numri 
i individëve), është e vështirë të gjenden 
ligje dhe statistika specifike lidhur me 
punësimin e tyre. Individëd me sindromën 
Down në Shqipëri, si pjesë e grupeve të 
veçanta, përkufizuar në Nenin 3, pika 4, 
shkronja “c” të ligjit nr. 15/2019 – Për 
Nxitjen e Punësimit (Republika e Shqipërisë 

 

Tabela 2: Përmbledhje e të dhënave të Ministrisë së Arsimit dhe Shërbimit Social Shtetëror për 
fëmijët me aftësi të kufizuara që ndjekin arsimin 2015-2017 (Sipas studimit të UNICEF)



   27Social Studies  Vol. 15  No. 3

Kuvendi, 2019), gjejnë mbështetje në këtë 
ligj, përcaktuar sipas Nenit 20, pika 1 e tij, 
e cituar si më poshtë.

1. Çdo punëdhënës duhet të punësojë:
a)  një person që i përket grupeve të 

përcaktuara në nenin 3, pika 4, shkronja 
“c”, të këtij ligji, për 25 punonjësit e 
parë të ndërmarrjes; dhe 

b)  nga një person shtesë, sipas grupeve të 
përcaktuara në nenin 3, pika 4, shkronja 
“c”, të këtij ligji, për çdo 50 punonjës të 
tjerë të ndërmarrjes mbi parashikimet e 
bëra në shkronja “a” të kësaj pike.

Referuar këtij ligji është e qartë se ka më 
shumë shance në punësimin e të rinjve me 
sindromën Down në kompanitë relativisht 
të mesme dhe të mëdha. Sipas deklaratës 
së Ministres së Financave dhe Ekonomisë 
së Shqipërisë, Znj. Anila Denaj, postuar në 
website-n zyrtar të Ministrisë së Financave 
dhe Ekonomisë deklarohet se nga 2014 
në 2018 janë punësuar 318 persona me 
aftësi të kufizuar në Shqipëri (Ministria e 
Financave dhe Ekonomisë, 2019). Ashtu si 
në Shqipëri, edhe në rajonin e e Ballkanit 
vihen re mungesa në integrimin e këtyre 
individëve në tregun e punës, situatë e cila 

Shtetet
Atletë dhe Partnerë 

të Unifikuar të 
Regjistruar

Trajnerë Aktivitete Aktivitete 
Ndërkombëtare

Sporte 
Zyrtare

Shqipëria 133 18 3 4 5

Kosova 350 25 8 6 7

Maqedonia e Veriut 297 22 8 7 7

Mali i Zi 1472 305 36 7 8
Bosnja dhe 
Hercegovina 22633 352 353 7 13

Greqia 15143 1048 97 7 27

Kroacia 1619 54 15 7 16

Hungaria 6959 585 99 7 21

Sllovenia 3527 405 22 7 12

Serbia 16068 258 162 7 10

Bullgaria 9535 536 281 7 29

Rumania 27665 1260 265 8 16

Turqia 4646 484 72 6 7

Danimarka 5488 600 135 6 17

Finlanda 2501 235 126 7 24

Gjermania 28448 1272 240 5 30

Britania e Madhe 10405 2190 165 7 26

Franca 5393 357 266 7 25

New York 66835 2933 6141 5 22

Kalifornia e Jugut 38860 3324 200 5 12

 

Tabela 3: Indikatorët e përfshirjes në organizatën Special Olympics në shtete të ndryshme
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bëhet edhe më e paplotësuar për shkak 
të mugesës së statistikave zyrtare për 
punësimin e këtyre të rinjve.

Në fushën e sporteve Shqipëria mbetet 
shumë pas në aktivizimin e të rinjve me 
sindromën Down. Referuar të dhënave 
të Special Olympics, në vitin 2019 kanë 
qenë 133 atletë dhe partnerë të unifikuar 
regjistruar në këtë organizatë në Shqipëri, 
18 trajnerë, 5 sporte zyrtare, 3 kompeticione 
dhe 4 evente ndërkombëtare (Special 
Olympics, 2019). Në tabelën më poshtë 
është bërë një krahasim nga autorët me të 
dhënat e shteteve të tjera të Ballkanit, si 
edhe të disa vendeve të tjera të zhvilluara 
europiane dhe amerikane të mara nga Special 
Olympics (Special Olympics, n.d.). Bie në 
sy se Shqipëria renditet e fundit për nga të 
gjithë indikatorët , qoftë në nivel ballkanik, 
po ashtu edhe në nivel europian dhe botëror. 
Ndër vendet shumë të zhvilluara të Ballkanit 
në këtë drejtim vendin e parë e zë Rumania, 
e ndjekur nga Bosnja dhe Hercegovina, Serbia, 
Greqia dhe Bullgaria. Edhe vendet më të 
zhvilluara europiane qëndrojnë shumë më 
lart se Shqipëria në këto indikatorë, kurse 
shtetet amerikane e risin edhe më shumë 
hendekun duke qenë se i kanë në shifra 
shumë të larta këto indikatorë, prezantuar 
në tabelë.

Metodologjia

Përveç identifikimit të të dhënave 
sekondare rreth përfshirjes së të rinjve 
me sindromën Down në arsim, tregun e 
punës dhe sporte, janë përdorur 2 qasje të 
ndryshme për të mbledhur edhe të dhëna 
parësore dhe informacione për arsimin dhe 
sportin. Mungesa e ndërmarrjes së një nisme 
për të mbledhur të dhëna primare edhe për 
përfshirjen e të rinjve me sindromën Down 
në tregun e punës, lidhet me mungesën e 
aksesimit të këtyre personave për të marrë 
mendimet e tyre, por edhe të gjendjeve 
specifike të secilit prej tyre. Mosditja e 
adresave të sakta fizike dhe elektronike të 

tyre, por edhe shpërndarja e 278 të rinjve me 
sindromën Down në grupmoshën 16-36 vjeç 
në 12 qytete të ndryshme (Down Syndrome 
Albania, n.d.) krijojnë një pengesë për 
zhvillimin e një studimi të këtij niveli. Në 
vijim prezantohen 3 mënyrat e ndryshme që 
janë përdorur për të grumbulluar të dhëna 
për arsimin, tregun e punës dhe sportin. 

Arsimi - Telefonatat 
e tipit ‘Mystery Calling’

Për të studiuar përfshirjen e të rinjve me 
sindromën Down në arsim janë përzgjedhur 
18 shkolla të mesme të rastësishme në Tiranë 
dhe në Durrës (publike dhe private). Secila 
prej tyre është telefonuar nga studiuesit 
duke i pyetur se si mund të regjistrojmë 
një të afërm me sindromën Down pranë 
institucionit të tyre. Nga kjo metodë është 
vlerësuar qëndrimi i tyre, nëse kanë qenë 
pranues, jo pranues ose të pavendosur për 
pranimin e një nxënësi me sindromën Down 
në shkollën e tyre. 

Tregu i punës – Kërkimi në website 
dhe njoftimet e punës të kompanive 
më të mëdha që angazhohen në CSR 
(Përgjegjësitë Sociale të Korporatave)

Studiuesit kanë përzgjedhur 15 nga 
kompanitë më të dëgjuara në Shqipëri 
që kanë promovuar aktivitetin e tyre të 
udhëhequr nga parimet e CSR dhe kanë 
analizuar deklaratat e tyre të përgjegjësive 
sociale, njoftimet e publikuara nga to lidhur 
me këto aktivitete, si edhe nëse kanë qenë 
të fokusuara në punësimin e të rinjve me 
sindromën Down. Gjithashtu, është bërë 
një kërkim edhe për sipërmarrjet sociale që 
angazhohen në punësimin e këtyre individëve. 

Sporti - Intervista 

Për të studiuar se sa të përfshshirë 
ndihen sportistët me sindromën Down është 
përdorur metoda e intervistët për sportistët 
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profesionistë. Në rastin e Shqipërisë ka 
vetëm 1 sportist profesionist të federuar 
(në sportin e notit) që i përket këtij grupi. 
Duket se përfaqësimi është shumë i vogël, 
por e tillë është edhe pjesëmarrja e të rinjve 
me sindromën Down në ekipe sportive. 
Studiuesit kanë bërë një bashkëbisedim në 
formën e intervistës së lirë me sportistin 
profesionist duke marrë mendimet e tij rreth 
përfshirjes së të rinjve me sindromën Down 
në fushën e sportit.

 
Rezultatet

Arsimi
Nga telefonatat e bëra me 15 shkolla 

në qytetin e Tiranës dhe 3 shkolla në Durrës 
na shfaqet një panoramë e larmishme, ku 
dukshëm vihen re problematika në pranimin 
e të rinjve me sindromën Down në shkollat 
e mesme. Vihet re se shkollat periferike kanë 
një qasje më pozitive ndaj pranimit të këtyre 

individëve në institucionet e tyre. Nga 5 shkolla 
periferike (të gjitha publike), 4 prej tyre 
janë përgjigjur pozitivisht dhe një ka qenë e 
pavendosur për shkak se ishte hera e parë që i 
paraqitej një rast i tillë dhe duhet të sigurohej 
për përgjigjen pavarësisht qëndrimit 
dashamirës. 13 shkollat jo periferike kanë 
një larmishmëri në përgjigje. Ato ndahen 
në 3 kategori: Gjimnaze të përgjithshme 
publike (4), Gjimnaze profesionale publike 
(2), Gjimnaze të përgjithshme private (7). 
Përgjigjet e përmbledhura të gjeneruara 
nga këto shkolla të kategorizuara si private 
/ publike / publike profesionale ose sipas 
afërsisë me qendrën janë ilustruar në 2 
tabelat në vijim. 

Gjimnazet publike jo periferike kanë 
një qasje të dyzuar rreth vendimit për të 
pranuar në institucionin e tyre një adoleshent 
me sindromën Down. 50% e tyre janë të 
gatshëm ta pranojnë, kurse gjysma tjetër jo, 
për shkak të arsyeve të pretenduara nga ata se 

 

Tabela 4: Qëndrimi për pranimin e të rinjve me sindromën Down në gjimnaze të 
kategorizuara sipas llojit: privat, publik profesional, publik i përgjithshem

Qëndrimi Private Profesionale Publike Totali

Jo 4 0 2 6

Po 2 2 6 10

Të pavendosur 1 0 1 2

Totali 7 2 9 18

 

Tabela 5: Qëndrimi për pranimin e të rinjve me sindromën Down në gjimnaze të 
kategorizuara sipas pozicionit gjeografik / afërsisë me qendrën e qytetit

Qëndrimi Periferi Qendër Totali

Jo 0 6 6

Po 4 6 10

Të pavendosur 1 1 2

Totali 5 13 18



   30
Përfshirja e të rinjve me sindromën down në arsim, 

tregun e punës dhe sport

nuk kanë staf të specializuar ose ndihmës për 
këta individë, si edhe për shkak të mungesës 
së grupeve me individë të tillë në shkollën 
e tyre. Gjimnazet publike profesionale janë 
shprehur me shumë entuziazëm (100% 
pozitiv) për të pranuar adoleshentët me 
sindromën Down pranë tyre, por në degë 
studimi të veçanta të ofruara prej tyre kanë 
nevojë që të konsultojnë gjendjen paraprake 
të individit në mënyrë që të kuptojnë a janë 
në gjendje për tu ofruar mësimin e duhur 
apo jo. 

Në rastin e gjimnazeve jo periferike 
private situata na paraqitet shumë negative. 
Vetëm 2 nga 7 shkolla shprehin gatishmërinë 
për të pranuar këta individë, edhe pse 
një prej tyre me disa kushte që duhen 
plotësuar; një nga shkollat ka qëndrim 
të pavendosur, për shkak të mungesës së 
mësuesve specialistë; kurse 4 shkollat e 
mbetura nxjerrin pretendime të ndryshme 
për të mohuar pranimin e këtyre individëve 
në institucionin e tyre. Një përmbledhje e 
komenteve mbizotëruese për pranimin ose 
mospranimin është organizuar në tabelën 6. 

Përsa i përket ndarjes së qyteteve, edhe 
pse shumica e përgjigjeve janë marrë nga 
shkollat e Tiranës, vihet re se të treja shkollat 

e telefonuara në Durrës kanë mbajtur një 
qëndrim negativ rreth pranimit të këtyre 
individëve në institucionet e tyre. Përgjigjia 
e tyre ka qenë e prerë mospranuese. Ato 
kanë deklaruar se nuk kanë patur asnjëherë 
nxënës të tillë, ose që nuk dëshirojnë tu 
krijojnë probleme nxënësve të tjerë. Në 
Tiranë, përgjigjet kanë qenë në masën 
66.7% pozitive, 13.3% të pavendosura dhe 
20% negative. Nëse bëjmë një krahasim 
me një studim të ngjashën në Kosovë me 
22 shkolla të intervistuara vetëm 2 prej tyre 
janë shprehur se nuk kanë pranuar nxënës 
me sindromën Down, kurse 20 të tjerat kanë 
qenë shumë pozitive dhe pranuese (Down 
Syndrome Kosovo, 2017). Një përmbledhje 
e të gjitha qëndrimeve të të 18 shkollave të 
Shqipërisë në total pasqyrohet në grafikun 
në vijim. 

Tregu i punës
Edhe pse me anë të analizës hulumtuese 

nëpër dokumente të publikuara online, qasja 
e përdorur për të studiuar tregun e punës, ka 
arritur të nxjerri disa rezultate të vlefshme në 
funksion të qëllimit të studimit. Nga analiza 
e 15 kompanive më të promovuara në web 
për përfshirjen në aktivitete me në fokus 

Përgjigjia Përqindja

Nuk kanë specialist / mësues ndihmës për këtë katrgori nxënësish 22.22%

E regjistrojnë vetëm nëse është nxënës i zonës, në të kundërt duhet miratimi i ZVA 16.67%

E regjistrojnë me shumë dëshirë / Nuk ka asnjë pengesë 16.67%

E regjistrojnë, por duhet të kalojë në komision për të vlerësuar gjendjen 11.11%

Nuk e regjistrojmë sepse nuk ka nxënës të tjerë të kësaj kategorie 11.11%

Nevojitet miratim i ZVA, procedurë e njëjtë si për të gjithë nxënësit 5.56%

Nuk pranojnë nxënës me mesatare nën 8.5 5.56%

Pa njohuri rreth procedurës së aplikimit, pasi është rasti i parë i paraqitur 5.56%

Kanë vështirësi me nxënësit e rinj që regjistrohen në shkollë 5.56%

Tabela 6: Komentet mbizotëruese për pranimin ose jo të adoleshentëve me sindromën Down në gjimnaze
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përgjegjësitë sociale ka rezultuar se vetëm 6 
prej tyre kanë në fokus të drejpërdrejtë ose 
jo programe sociale që mund të shfrytëzohen 
nga të rinjtë me sindromën Down për tu 
punësuar. Lloji i orientimit social që ato 
ndjekin përbëhet nga:

Përgjegjësia humane;
Individi, Prosperiteti dhe Progresi 

i tij, duke vepruar si pjesë e komunitetit 
(Anullimi i përjashtimit social, politika e 
mundësive të barabarta);

Mundësitë e Punësimit;
Projekte me karakter social.

Nga kërkimi në publikimet zyrtare të 
këtyre kompanive rezultoi se 3 të rinj me 
sindromën Down janë të punësuar pranë 
tyre. Të dyja kompanitë (Fashion Group 
Albania1 pjesë e Balfin Group2 dhe LC 
Waikiki Albania3) janë në industrinë e modës 
dhe punët që këta individë performojnë në 
këto organizata biznesi janë punë relativisht 

jo me ngarkesë të lartë vështirësie - asistim 
i forcës së shitjes dhe vendosja e etiketave 
dhe alarmeve të sigurisë. Sipas deklarimit të 
kompanisë Fashion Group Albania, ata kanë 
qenë të parët në Shqipëri që në vitin 2020 
kanë punësuar 2 të rinj me sindromën Down 
(Fashion Group Albania, n.d.). Gjithashtu, 
nga kërkimet rezultoi se ekziston edhe një 
sipërmarrje sociale në Shqipëri - Kafe ‘te 
Xhoni’4 e cila operon duke punësuar të 
rinjtë me sindromën Down, por nuk ka të 
dhëna rreth numrit të të punësuarve me 
sindromën Down pranë kësaj organizate 
apo si funksionon angazhimi në punë aty. 

Sporti
Rezultatet e marra nga intervista 

përfaqësojnë një realitet shumë pozitiv për 
sportistin që aktualisht është pjesë e ekipit 
me të drejta të barabarta si gjithë sportistët e 
tjerë. Ndryshe nga shumë të rinjtë të tjerë 
me sindromën Down arritja e një integrimi 
të plotë vjen falë këmbënguljes, punës së 

Figura 1: Qëndrimet e shkollave rreth pranimit të adoleshentëve me sindromën Down në 
institucionet e tyre

1 https://fga.al/
2 https://balfin.al/index.php/en/
3 https://www.instagram.com/lcw_albania/?hl=en
4 http://www.downsyndromealbania.com/DisplayNewsEn.aspx?newsid=53
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palodhur dhe më së pari trajtimi i vetes 
dhe nga rrethi i ngushtë si një individ që 
vazhdon aktivitetet e tij duke mos mbajtur 
në vëmendje që është ndryshe. Gjetjet nga 
intervista po renditen në vijim.
  Përfshirja e plotë në ekip vjen si pasojë 

e këmbënguljes individuale, angazhimit 
të vazhduar e të pandërprerë dhe 
motivimit nga ambjenti sportiv i 
përfshirë.

  Ndër arsyet kryesore të përfshirjes në 
sport mund të përmendim dëshirën për 
tu kujdesur për shëndetin dhe për të 
patur një trup dhe intelekt më të mirë.

  Sporti mund të konsiderohet si një e 
ardhme me potencial për të rinjtë me 
sindromën Down që kanë performancë 
dhe aftësi shumë të mira në atë fushë.

  Klima e ngrohtë, bashkëpunuese, 
mikëpritëse, motivuese dhe respektuese 
e ekipit ndikon shumë pozitivisht 
në nxitjen e të rinjve me sindromën 
Down për të vazhduar përpjekjet e tyre 
profesionale, por edhe për tu ndjerë 
pjesë e grupit.

  Karriera në sport mund të ishte më e 
plotësuar nëse do ekzistonte mundësia 
për të ndjekur studimet e larta në fushën 
e sporteve. Në Shqipëri hasen pengesa 
në këtë drejtim për shkak të mungesës 
së kuotave në dispozicion për individët 
me aftësi të kufizuar intelektuale në 
Universitetin e Sporteve të Shqipërisë. 

Përfundime dhe Rekomandime

Të rinjtë me sindromën Down kanë të 
drejtë të ndihen të gjithëpërfshirë në shoqëri, 
duke filluar që në ambjentet e shkollës. 

Pavarësisht nismave dhe përpjekjeve aktuale, 
më shumë duhet bërë fillimisht për edukimin 
dhe ndërgjegjësimin e stafeve mësimore të 
shkollave dhe më tej edhe të nxënësve për të 
qenë më miqësor dhe dashamirës ndaj të 
gjithë shokëve të klasës.

Duhet të sillet në vëmendje edhe 
përfshirja e të rinjve me sindromën Down 
në arsimin e lartë. Për këtë duhen krijuar 
lehtësirat e nevojshme nga universitetet. 

Një zgjidhje shumë e vlefshme do të 
ishte promovimi i arsimit të mesëm profesional 
/ trajnimeve profesionale për të rinjtë me 
sindromën Down, në mënyrë që ata ta kenë 
më të lehtë për tu integruar në tregun e 
punës pas përfundimit të shkollës. 

Si pjesë e programit të përgjegjësive 
sociale të kompanive, ato mund ta vendosin 
në fokus punësimin e individëve me aftësi 
ndryshe, ku mund të përfshihen edhe të rinjtë 
me sindromën Down. 

Duke qenë se aktiviteti fizik shikohet 
shumë i rëndësishëm për individët me 
sindromën Down, një sugjerim për shkollat 
do të ishte të organizonin aktivitete sportive 
për të rinjtë me aftësi të kufizuara mes 
tyresh.

Ekzistojnë një sërë kompeticionesh 
sportive ndërkombëtare për fëmijët me aftësi 
ndryshe, si për shembull Special Olympics 
World Games5 dhe Emil Open6, në të cilat 
Shqipëria mund të jetë më aktive, duke 
mbështetur sportistët me aftësi ndryshe që të 
përfshihen në këto kompeticione.

Më shumë programe mbështetë se 
të zbatuara realisht duhet të ketë për 
mbështetjen e të rinjve me sindromën 
Down, qoftë për pjesën e arsimit dhe sportit, 
po ashtu edhe për punësimin e tyre.

5 https://www.specialolympics.org/our-work/games-and-competition
6 https://emilopen.cz/
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Përmbledhje

Të shumtë janë njerëzit të cilët kanë pak ose aspak njohuri lidhur me Shqipërinë, një vend i 
vogël në Europën Jug-Lindore, me një popullsi prej 3.6 milion banorësh, që kufizohet nga 
ujrat e detit Adriatik dhe Jon. Në fillim të viteve 1990 ajo doli nga regjimi komunist, i cili 
njihet si një ndër regjimet komuniste më të egra, i cili e çoi vendin në varfëri ekstreme, duke 
u bërë një nga vendet më të varfra të Europës. Pas përfundimit të periudhës enveriste, vendi 
pësoi ndryshime drametike si në aspektim politik, social, ekonomik dhe kulturor gjithashtu. 
Këto ndryshime u shoqëruan nga probleme dhe fenomene të panjohura apo thënë ndryshe, 
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Hyrje

Rënia e regjimit komunist në Shqipëri 
në vitin 1990, e cila filloi me demostratat 
antikomuniste studentore, u shoqërua 
fillimisht nga një besim i përhapur se po 
fillonte një epokë e re e mrekullueshme, 
në të cilën njerëzit do të ishin më të lirë 
dhe më të begatë se kurrë. Por realiteti 
në periudhën post-komuniste ishte krejt i 
ndryshëm, ndërsa mijëra qytetarë emigruan 
dhe u integruan suksesshëm, shumë të tjerë 
kanë humbur në tranzicion përmes krimit 
të organizuar ndërkombëtar në Europë, i 
cili pati rritje të theksuar që nga fillimi i 
viteve ‘90. Një aspekt veçanërisht i trishtuar 
i këtij zhvillimi ka qenë dukshëm edhe rritja 
e numrit të njerëzve të trafikuar për qëllime 
përfitimi, si brenda ashtu edhe jashtë vendit, 
të cilët u detyruan dhe u shfrytëzuan më së 
shumti në indistrinë e seksit (Vatra, 2009: 
8). Rritja e trafikimit të qenieve njerëzore 
ka pasoja serioze negative, jo vetëm për 
njerëzit e përfshirë në mënyrë direkte, 
por edhe për popullatat në përgjithësi, 
praktikisht të çdo vendi Europian apo jo 
ku ky fenomen gjeti përhapje.

King et al. (2008) paraqesin tre faza 
gjatë të cilave emigracion arriti majat e 
zhvillimit të tij: pas komunizmit, midis 

viteve 1991-1992; viti 1997 pas rënies së 
skemave piramidale dhe në vitin 1999 që 
lidhet me ardhjen e kosovarëve në Shqipëri si 
pasojë e konfliktit të armatosur me regjimin 
e Milosheviçit. Kalimi nga një ekonomi e 
centralizuar dhe e kontrolluar nga shteti 
në një ekonomi tregu, ka kaluar sfida të 
shumta si papunësi, prishja e infrastrukturës 
materiale dhe korrupsioni (Milkani, 2013), 
tranzicioni brenda gjinisë, strukturave 
familjare dhe mosmarrëveshjeve brenda 
familjes (Vullentari and King, 2012a; 
Vullentari and King, 20 12b). Interesante 
janë edhe tensionet dhe konfliktet që 
ndodhën në fillim të viteve ’90 në transferimin 
e pushtetit dhe konfliktit të ndodhur për 
shkak të paqëndrueshmërisë politike dhe 
ekonomike në vend, të karakterizuara nga 
një situatë “anarkie”.

Zhvillimi

Për të bërë një analizë të përgjithshme 
të shkaqeve të trafikimit të qenieve 
njerëzore, përfshirë efektet e globalizimit, 
shkaqet shtytës për rritjen e trafikimit të 
qenieve njerëzore nga Europa Lindore 
drejt Euopës Qendrore, lidhen kryesisht 
dhe rrënjësisht me efektin e shumëfishtë 
që pati rënia e komunizmit në këto shtete 

të papranuara nga sistemi siç ishin emigracioni, migrimi, ekonomia informale, papunësia, 
varfëria, etj, të cilat do të vështirësonin jetën dhe shpresën për një të ardhme më të mirë. 
Nisur nga kjo e fundit, njerëzit e dëshpëruar me atë se çfarë po ndodhte e hodhën vështrimin 
drejt vendeve fqinje dhe jo vetëm, si e vetmja shpresë për të shpëtuar dhe siguruar veten dhe 
familjet e tyre. Kjo lëvizje masive, që karakterizon periudhën post-komuniste, drejt vendeve 
demokratike, nevoja për të emigruar në rrugë antiligjore me mjete dhe mënyra të rrezikshme, 
do të sillte shfaqjen e kontrabandimit dhe trafikimit të qenieve njerëzore për qëllime përfitimi. 
Punimi synon të analizojë fenomenin e trafikimit të qenieve njerëzore pas viteve ’90, për 
një periudhë gati 10 vjeçare (1990-2000), periudhë gjatë së cilës lindi ky fenomen, mënyrat 
dhe format e trafikimit, profilin e viktimave të trafikimit, vendet e shfrytëzimit, shkaqet që i 
shtynë, gratë, vajzat dhe fëmijët shqiptarë të enden rrugëve të botës, për t’u keqtrajtuar dhe 
hunbur identitet. Për këtë është përdorur metoda cilësore-sasiore e kërkimit, duke shfrytëzuar 
literaturë dhe të dhëna statistikore ndër vite nga aktorët e fushës.
Fjalë kyçe: post-komunizëm, trafikim i qenieve njerëzore, Republika e Shqipërisë, viktima trafikimi, 
probleme sociale.
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të rajonit midis viteve 1989-1991, duke 
krijuar një situatë të dëshpëruar ekonomike, 
vonesa në legjislativ, një gjendje e dobët në 
ndërrimin e sistemeve dhe në disa pjesë të 
rajonit edhe luftë civile.

Komunizmi, si sistem, kishte një 
ideologji sunduese, e cila synonte të kishte 
në zotërim jo vetëm institucionet politike, 
sociale dhe ekonomike, por edhe individët, 
sjelljen dhe jetën e tyre. Në shumicën e 
vendeve, si të zhvilluara ashtu edhe në 
zhvillim, shteti i lejon qytetarët të zgjedhin 
kodet e tyre etike të sjelljes, përfshirë 
këtu edhe besimin fetar, me përjashtim të 
Shqipërisë, ku si asnjë tjetër shtet komunist, 
zyrtarisht ndalonte besimin fetar (Holmes, 
2010: 69). Por ateizmi që është një tipar kaq 
i rëndësishëm i komunizmit, do të thoshte 
se qytetarët dekurajoheshin fuqimisht nga 
praktikimi i fesë, duke inkurajuar një kod 
moral të bazuar në socialistin e ri, koncept 
i cili u zhduk me rënien e regjimit. Disa 
qytetarë në post-komunizëm ishin në 
gjendje të ndryshonin fe, ndërsa të tjerë 
fillimisht e kishin të vështirë të krijonin një 
kod moral të ri koherent për veten e tyre, 
duke qenë kështu më pak të shtrënguar 
nga vlerat e tyre për t’u përfshirë në sjellje 
kriminale dhe antisociale.

Kjo gjendje për Shqipërinë,  u 
përkeqësua edhe nga fakti sepse fillimisht 
vendi vuante nga probleme të theksuara 
ekonomike, inflacioni dhe papunësia ishin 
në nivele të larta.

Shkaqet e trafikimit

Pse grupet kriminale trafikojnë qeniet 
njerëzore? Zakonisht është e pamundur të 
bëhet dallimi nëse motivi për t’u përfshirë 
në veprimtari kriminale, një motiv thjesht 
ekonomik (varfëri dhe dëshpërim) apo 
thjesht lakmi e drejtpërdrejtë. Sigurisht, 
shpërblimet nga trafikimi mund të jenë të 
konsiderueshme dhe mund të veprojnë si një 
magnet për ata për të cilët as kodi i tyre etik 
dhe as sanksionet e shtetit nuk veprojnë si 
parandaluese. Kështu sipas (Holmes, 2010: 
69) Prokuroria e Polonisë zbuloi në vitin 
2006 një grua ukrainase, e cila drejtonte 
një bandë të trafikimit të qenieve njerëzore, 
e cila kishte shitur afërsisht 60 gra, për një 
shumë 200 dollarë amerikanë. Shifrat e 
të ardhurave nga kjo veprimtari kriminale 
janë në miliarda dollarë, duke rezultuar si 
veprimtaria kriminale, e dyta pas trafikimit 
të armëve, e cila sjell fitime kaq të mëdha 
financiare, për individët dhe shtetin.

Figura 1: Shkaqet e trafikimit (burimi QKPVT)
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Papunësia për një numër të madh 
shqiptarësh, çoi në emigrimin dhe largimin 
e tyre nga Shqipëria drejt vendeve të 
Europës për një të ardhme më të mirë, të 
kërkuar dhe të ëndërruar prej vitesh. Kjo 
gjendje u shfrytëzua nga persona apo grupe 
kriminale që ofronin udhëtimin jashtë vendit 
të shqiptarëve, kundrejt shumave të majme 
të parave, duke sjellë në mënyrë indirekte 
edhe lindjen e fenomenit të trafikimit të 
qenieve njerëzore. Personat e përfshirë në 
këtë «tregti» përdornin mjete motorike, 
maune, skafe, për transportin e shqiptarëve 
në rrugë detare ose tokësore. 

Në Shqipëri, gjatë periudhës post-
komuniste, shumë djem dhe burra, të 

gjendur të papunë dhe të joshur nga 
dëshira për të bërë para në kohë të shkurtër 
dhe pa shumë mundim, zgjodhën rrugën 
e përfshirjes apo krijimit të grupeve 
kriminale, të cilët filluan të trafikonin 
vajza, gra dhe fëmijë si nga Shqipëria drejt 
vendeve të BE-së, ashtu edhe tranzitimin 
e tyre nga vendet e tjera si lindjes, si Rusi, 
Moldavi, Kosovë, Bullgari etj (MB 2010: 
23). Trafikantët “parapëlqenin” që viktimat 
e trafikimit t’i përkisin shtresave me status të 
ulët shoqëror dhe social, të braktisur apo që 
braktisin familjen si pasojë e nivelit të ulet 
ekonomik, konflikteve familjare, dëshirës 
për një jetë më të mirë, etj. Kjo sepse ata 
ishin më të predispozuar t’iu nënshtruar 

Figura 2: Origjina e viktimave të huaja (burimi MB)

Figura 3: Zonat nga rekrutohen VT (burimi Vatra)
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më lehtë dhe të pranonin kushtet që ata u 
ofronin gjatë shfytëzimit. 

Siç shihet edhe nga grafiku, kushtet e 
vështira ekonomike janë shkaku kryesor që 
detyroi shumë shqiptarë të trafikojnë dhe 
trafikohen drejt vendeve të zhvilluara, e 
pasuar kjo me dëshirën për një të ardhme 
më të mirë, premtim për shkollim etj.

Sipas të dhënave të raportuara nga 
Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së 
Shtetit, gjatë periudhës 1992-1999, në 
Shqipëri mori zhvillim edhe trafikimi i 
brendshëmi grave dhe vajzave që vinin nga 
vendet e lindjes ku % më të madhe e zinin 
vajzat rumune me 39%, moldave 32%, 
ukrainase 13%, kosovare 11%, 3 % ishin 
serbe dhe 2% ishin ruse. Shifrat janë tregues 
i problemeve dhe fenomeneve kriminale me 
të cilat u përballën vendet e dala nga regjimet 
totalitare, duke u konsideruar si shkelje e 
lirive dhe të drejtave themelore të njeriut.

Nëse i referohemi shpërndarjes 
gjeografike, përsa më sipër, viktimat 
rekrutoheshin përgjithësisht nga zonat 
rurale. Kjo ndarje, e paraqitur edhe në 
grafik, midis zonave urbane dhe rurale lidhej 
kryesisht me lirinë e lëvizjes migratore të 
grave dhe vajzave drejt zonave urbane, ku 
vështirësitë për integrim ishin të mëdha e për 
pasojë ato binin pre e trafikimit. Gjithshtu, 
shkaqe të tjera ishin edhe mungesa e 

informacionit rreth fenomenit të trafikimit, 
përpunimi i mënyrave të rekrutimit dhe 
mashtrimit nga trafikantët, niveli i ulët 
arsimor, afërsia me pikat apo vendndodhjet 
ku organizoheshin lëvizjet e paligjshme 
drejt vendeve të zhvilluara etj. Të gjitha 
këto mundësonin që viktimat e trafikimit 
të rekrutoheshin më shpejt në zonat rurale 
sesa në zonat urbane. Sipas (Vatra, 2009: 
18) prejardhja rurale e pjesës më të madhe të 
viktimave të trafikimit shpjegohet me faktin 
se duke patur një migrim të brendshëm në 
shkallë të lartë, pjesa e mbetur që jeton në 
zonat rurale ka jetesë më të vështirë dhe më 
të izoluar.

Lidhur me rrethet nga vinin VT, 
sipas të dhënave të siguruara nga (IOM, 
2001: 22) flasin për një numër në rritje të 
grave dhe vajzave që vinin nga Shqipëria 
e jugut, zonat Fier, Vlorë, Lushnjë të cilat 
konsideroheshin vatra për rekrutimin e 
viktimave. Kjo shpjegohet me mentalitetin 
e hapur që kanë njerëzit e këtyre zonave 
për lirinë e femrës dhe dëshirës për një jetë 
më të mirë, por edhe me faktin e afërsisë 
gjeografike të tyre me qytetin e Vlorës, që 
në vitet 1990 ishte destinacioni kryesor për 
organizimin e trafikut të qenieve njerëzore 
(MB, 2009: 37).

Panorama e trafikimit të qenieve 
njerëzore në periudhën post-komuniste në 

Vlorë 56 raste Tiranë 25 raste

Elbasan 28 raste Durrës 10 raste

Skrapar 8 raste Lushnjë 75 raste

Berat 18 raste Kavajë 5 raste

Sarandë 3 raste Burrel 5 raste

Fier 89 raste Lezhë 10 raste

Laç 4 raste Gramsh 10 raste

Kukës 5 raste Tepelënë 10 raste

Tabela 1: Rrethet nga vijnë viktimat e trafikimit, periudha 1993-1998 (burimi IOM)
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Shqipëri do të plotësohej duke analizuar 
edhe nivelin e arsimimit të viktimave, ku 
sipas autorit (Holmes 2001, 82) vajzat e 
trafikuara nga Shqipëria, të cilat trafikohen 
në rrugët e Anglisë gjatë fillimit të shfaqjes 
së fenomenit në vend, kishin pak arsim fillor 
ose ishin analfabete, të cilat në shumicën e 
rasteve e kishin ndërprerë shkollën për shkak 
të përfshirjes në trafikim. 

Përsa i përket vendeve të shfrytëzimit, 
ato janë trafikuar në vendet e BE-së, duke 
kaluar ilegalisht kufirin në rrugë detare 
apo tokësore, më së shumti në Itali, Greqi, 
Francë, Belgjikë, Angli, Zvicër, Hollandë, 
Norvegji, Gjermani (Vatra, 2009: 29). 
Situatat të cilat ato përjetojnë që nga 
momenti i rekrutimit e deri në shfrytëzim, 
janë shumë të vështira e me shumë peripeci, 
duke përjetuar të gjitha format e dhunës, 
dhunë fizike, psikologjike, seksuale dhe 
ekonomike. 80% e vajzave kanë pohuar se 
kanë qenë pre e aborteve të detyruara nga 
ana e trafikan, për të mos penguar “punën 
e tyre” (Vatra, 2009: 29). Kjo flet qartë për 
tmerret dhe keqtrajtimet që pësojnë viktimat 
e trafikimit, të cilat janë të detyruara të shesin 
trupin e tyre, për interesa të të tjerëve. 

Ka ende shumë për të kërkuar dhe 
kuptuar rreth trafikimit në Shqipëri dhe jo 
vetëm. Cikli i plotë i trafikimit nuk është 
plotësisht i njohur: Kush e organizon, 
origjina e trafikantëve, cilat janë modelet 
gjeografike të trafikimit, cilët janë personat 
e përfshirë në rrjetin e shitjes, shkalla 
e familjarizimit midis trafikantëve dhe 
viktimave, roli i policisë dhe institucione 
ligjvënëse apo ligjzbatuese etj. 

Disa hallka janë evidente dhe eksperienca 
tregon se si familja e zgjeruar është shpesh e 
përfshirë (zakonisht kushërinj, bashkëshortë 
etj.), por shkalla e përfshirjes së prindërve 
dhe shkalla e përfshirjes të komunitetit është 
ende e panjohur. Shqipëria vazhdon të jetë 
në hartën e vendeve të origjinës dhe tranzitit 
(DASH, 2001: 79) për luftën dhe masat e 
ndërmarra në luftën kundër trafikimit të 
qenieve njerëzore, ku viktimat janë kryesisht 

gra nga Shqipëria, Moldavia dhe Rumania, 
të cilat trafikohen për shfrytëzim seksual në 
Itali, Greqi, Europën Perëndimore, Belgjikë 
dhe Hollandë. Qeveria e Shqipërisë nuk 
i përmbush standardet minimale dhe nuk 
ka bërë ende përpjekje të rëndësishme 
për të luftuar trafikimin. Megjithëse ajo 
vazhdon të ndërmarrë hapa konkretë dhe të 
rëndësishëm, këto përpjekje janë të kufizuara 
dhe të limituara për shkak të burimeve dhe 
potencialeve financiare, si edhe korrupsionit 
në të gjitha nivelet e saj (DASH, 2001: 83).

Përfundime dhe rekomandime

Tranzicioni post-komunist në Shqipëri 
solli ndryshime thelbësore jo vetëm në jetën 
politike të vendit por edhe në atë ekonomike, 
sistemin ligjor, arsimor dhe shëndetsor. Këto 
ndryshime u shoqëruan nga boshllëqe në 
legjislativ, lidhur me ndryshimet që duhet 
të ndodhnin në përshtatje me sistemin e ri 
demokratik. Kjo u ndikua edhe nga mungesa 
e kompromiseve politike midis forcave 
politike në vend për të realizuar ndryshimet 
e nevojshme në sistemin legjislativ, duke 
krijuar kështu shumë kontradikta dhe 
paqartësi lidhur me faktin se cili ligj duhej të 
merrej për referencë për çështje të caktuara. 

Këto paqartësi dhe boshllëqet në 
legjislativ, krijuan një klimë edhe më pjellore 
për shfrytëzimin e qenieve njerëzore dhe 
u krijuan më shumë lehtësira për grupet 
kriminale që të ushtronin veprimtarinë e 
tyre me më pak mundim sesa do të ndodhte 
në vende ku ligji dhe shteti kishin baza të 
forta funksionimi dhe veprimi. Në mbyllje 
të punimit, rekomandimet që mund të jepen 
për përmirësimin e situates së viktimave të 
trafikimit, si dhe zbutjen e fenomenit janë:
  Sigur imin proakt iv  të  masave 

mbështetëse për identifikimin e 
personave të shfrytëzuar për qëllime 
përfitimi, brenda dhe jashtë vendit, për 
të rritur efektivitetin në rehabilitimin 
dhe integrimin e këtij  grupi të 
margjinalizuar të shoqërisë. 
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  Intensifikimin e partneritetit midis 
organizmave, institucioneve publike 
dhe shoqërisë civile, si një mënyrë për 
të rritur efikasitetin e evidentimit të 
rasteve të grave, vajzave dhe fëmijëve, 
të shfrytëzuar për prostitucion, lypje, 
punë e detyruar etj, dhe referimin e 
tyre pranë qendrave dhe strehëzave 
që ofrojnë ndihmë dhe integrim për 
të ardhmen. Kjo do të ulte numrin e 
VT (viktimave të trafikimit) të cilat 
riciklohen në rrjetin e trafikimit për 
të disatën herë, madje duke ndërruar 
edhe status: nga viktimë trafikimi në 
rekrutues të viktimave të trafikimit.

  Të rritet siguria e VT, të ci lat 
bashkëpunojnë me sistemin e drejtësisë 
(si dëshmimtare) për të zbatuar më 
fuqishëm ligjin për mbrojtjen e 
dëshmitarëve.

  Krijimin e një fondi të veçantë për 
mbrojtjen e viktimave dhe riintegrimin 
e tyre, duke përdorur pasuritë e 
sekuestruara nga shfrytëzuesit e tyre.

  Të përmirësohen hapat e bashkëpunimit 
në përpjekjet për mbledhjen dhe 
analizimin e të dhënave në ndjekjen 
hetimet, ndjekjet penale dhe dënimet 
personave të proceduar penalisht për 
trafikimin e qenieve njerëzore.
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Many people may have little idea about Albania, a small country in South-Eastern 
Europe with a population of 3.6 million, bordering the Ionian and Adriatic Seas. It emerged 
in the early 1990s from one of the most totalitarian system, the communist regime, known 
as one of the wildest communist regimes, which plunged the country into extreme poverty, 
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në Republikën e Shqipërisë në periudhën post-komuniste

becoming one of the poorest countries in Europe. After the end of the Enverism period, 
the country underwent dramatic changes in political, social, economic and cultural terms as 
well. These changes were accompanied by problems and phenomena unknown or in other 
words, not accepted by the system such as immigration, migration, informal economy, 
unemployment, poverty, etc., which would make life difficult and the hope for a better 
future. People desperate with what was happening looked to neighboring countries and 
not only, as the only hope to save and secure themselves and their families. This massive 
movement, which was tipical for post-communist period, towards democratic countries, the 
need to emigrate illegally by dangerous means and ways, would bring about the emergence 
of smuggling and trafficking in human beings for profit. The paper aims to analize the 
phenomen of human trafficking after the ‘90s, for a period of almost 10 years (1990-2000), 
a period during which this phenomenon was born, ways and forms of trafficking, the profile 
of victims of trafficking, countries of exploitation, the causes that pushed them, Albanian 
women, girls and children to wander the streets of the world, to be mistreated and to lose 
their identity. For this, qualitative-quantitative research method was used, using literature 
and statistical data over the years by actors in the field.

Keywords: post-communism, trafficking in human beings, Republic of Albania, victims of 
trafficking, problems.
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AbstrAct

The measures undertaken due to the COVID-19 pandemic affected the worsening of the 
mental health for a section of the population. Fear of infection, social isolation, uncertainty and 
economic difficulties influenced the appearance of symptoms of depression, anxietyand suicidal 
acts. Some studies conducted in countries affected by the pandemic indicated a worsening of the 
patients’ mental state, post-traumatic stress symptoms, fear of a possible infection, insomnia, 
an increase in narcotic substances abuse, and a number of persons had seriously considered the 
suicide. In Albania, since August 2020, five patients infected with SARS-CoV-2 committed 
suicide by jumping off the hospital’s windows or floors. In four cases, the patients suffered an 
immediate death, whereas one case died a day later. Currently, the human resources dedicated 
to mental health in hospitals are few in numbers, compared to the countries of the region. 
Under the circumstances of hospitalization for COVID-19 patients, the psychological support 
has been reduced due to the limited number of psychologists and the lack of a strategy for 
psychosocial support by the responsible institutions. An increase in mental health human 
resourcesin COVID-19 hospitals is suggested as well among other key recommendations.
Keywords: Suicides inhospitals, COVID-19 patients, depression, anxiety, psychological support.

Affected by the rapid outbreak of 
the COVID-19 pandemic, the 
Albanian Government compiled a 

plan of measures and legal acts, to protect 
the population from the outbreak of the 

new Corona virus and to prevent its further 
spread. In the inception phase, the measures 
were in the form of recommendations and 
advice, to be toughened later. Some of the 
undertaken measures were the closing down 
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of the public and non-public activities, such 
as sport, cultural and education activities. 
Physical distancing, quarantine and forced 
isolation had an impact in the mental health 
of a population’s section. Among infected 
persons, there were suicidal acts. 

In finalizing this study, scientific 
research, strategic documents, and articles 
published in the local media were utilized. 
After an analytical synthesis, key studies of 
well-known authors of health sciences were 
filtered. The reviewed literature in this study 
addresses a variety of viewpoints, reflects 
their discussions and recent debates taking 
place as regards the psychological impact 
of the COVID-19 pandemic, and offers 
a perspective based upon the Albanian 
context.

Pandemics in Albania

Despite the lack of data, Albania was 
affected by several pandemics that include 
the Spanish flu, the Asian flu, the Hong 
Kong flu, etc. The Spanish flu that occurred 
during 1918 and 1919 caused the death of 
some 20-50 million people, with a death 
rate of 2% of the infected persons, affecting 
mainly children, youth and pregnant 
women. During 1957 and 1958, the Asian 
flu, originating in the Southern China, 
was responsible for the loss of 1-4 million 
lives, with a death rate of 0.1 – 0.2%, and 
affected children mainly. The first pandemic 
for which our contry possesses data was the 
AH1N1 pandemic, which started in Mexico 
and caused a mild flu pandemic with some 
18,000 deaths, with a death rate of less 
than 0.025%, affecting mainly children, 

youth, pregnant women and those with 
chronic illneses. Fortunately, Albania was 
not affected by the outbreak of the Severe 
Acute Respiratory Syndrome (SARS) 
between 2001 and 2002 and neither by the 
Middle East Respiratory Syndrome (MERS) 
that ensued in 2012 – in both cases with a 
high death rate, estimated about 10% and 
30%, respectively, which mainly affected the 
middle and senior aged adults.1

Effects of the COVID-19 pandemic 
in suicidal behaviours

Edwin Shneidman (1897) determines 
suicide as an intentional death, self-inflicted, 
in which a person makesintentional, direct 
and conscious attempts to end the life. 
Suicidal attemts are acts of suicide that do 
not result in death. Most of them occurr 
impulsively, thus, are not wellplanned.2

During the SARS outbreak in 2003 
in Hong Kong, the suicidal rate was at 
the historical peak of 18.6% per 100,000 
inhabitants. The most considerable increase 
was found among adults of 65 years old and 
above.3 In their study (Yip et al., 2010), 
they found an increase in stress and a rise 
in the number of suicides among elderly. 
They also suggested that suicide rates were 
a result of loneliness and lack of social 
involvement.4

A study conducted in the United States 
between 24 and 30 June 2020 indicated 
that 40.9% of the surveyed people reported 
a worsening of their mental state; 30.9% 
had depression symptoms, 26.3% had 
post-traumatic stress symptoms, 13.3% 
reported an increase in narcotic substance 

1 Ministry of Health and Social Protection., & Institute of Public Health. (2019). Action plan for Albania: 
COVID - 19; Prevention, preparation and response against COVID-19.

2 Ministry of Health and Social Protection., & Institute of Public Health. (2019). General data on suicides. 
Medical Journal, No. 1.

3 Y. T. Cheung., P. H. Chau., & Paul S. F. Yip. (2008). A revisit on older adults suicides and Severe Acute 
Respiratory Syndrome (SARS) epidemic in Hong Kong. https://doi.org/10.1002/gps.2056.

4 Sher, L. (2020). The impact of the COVID-19 Pandemic on suicide rates: An International Journal of 
Medicine, Vol. 0, No. 0. https://doi.org/10.1093/qjmed/hcaa202
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abuse, and 10.7% reported that they had 
seriously considered suicide during the 
recent months.5 In the United States, 
local media reported an increase in guns 
sales, while the COVID-19 progresses. 
Fire guns are the most usual method of 
suicide in U.S.6 In India, a research found 
69 cases of suicide during the COVID-19 
quarantineperiod belonging to the ages of 
19-65, as 63 cases were adults. According 
to findings, the main causes were fear of 
infection, financial crisis, loneliness, and 
pressure to stay in quarantine (Armstrong 
et al., 2019; Bangladesh, Mamun and 
Griffiths, 2020; Mamun et al., 2020a, 
2020b; Pakistan, Mamun&Ullah, 2020).7

The first case of a suicided patientin 
Italy, infected by the novel coronavirus, 
was reported on 13 March 2020; a 65-year-
old man jumped off the third floor of the 
hospital in Maugeri di Montescano.8 On 25 
March 2020, a 73-year-old man, who had 
just recovered from COVID-19, jumped 
off the seventh floor of the hospital in 
Cremona.9 On 14 October 2020, a 78-year-

old man jumped off and died in “San Pio” 
Hospital in Benevento.10

The measures necessary to slow down 
the spread of the virus, including self-
isolation of employees and consumers, 
shuting of businesses and banning of 
sport events were harmful to the economy. 
Millions of people throughout the world 
lost their jobs. Historically, economic 
recessions were accompanied by mental 
health disorders and suicides.11 In the 
U.S., suicides increased during the Great 
Depression. Mortality due to suicides 
reached its peak during the unemployment 
periods that characterized the 1921, 1932 
dhe 1938 recesionary years.12 Varnik 
reported an increase in deaths from suicides 
in Estonia in the early 1930s.13 Based 
upon analized reports, almost all European 
countries experienced an increase in suicides 
during the 2008-2010 financial crisis, as 
highlighted by Reeves et al (2014).14

Economic recession, unemployment, 
poverty and social inequalities were major 
factors that affected suicidal behaviours, a 

5 Czeisler, E. M., Lane. I. R., Petrsosky, E., Wiley, F. J., Christensen, A., Nj, R., Weaver, D. M., Robbins, 
R., Facer-Childs, R. E., Barger, K. L., Howard, E. M., & Rajaratnam, M.W.Sh. (2020). Mental health, 
substance use, and suicidal ideation during the COVID-19 Pandemic United States, June 24–30, 2020: 
MMWR, Weekly, Vol. 69, No. 32. 69(32);1049–1057.

6 Reger, M. A., Stanley, MS, & Thomas, E. J. (2020). Suicide mortality and coronavirus disease 2019-A 
perfect storm? JAMA Psychiatry. https://doi:10.1001/jamapsychiatry.2020.1060. 

7 Dsouza, D, D,. Quadros, Sh,. Hyderabadwala, Z, J,. & Mamun, M. A. (2020). Aggregated COVID-19 
suicide incidences in India: Fear of COVID-19 infection is the prominent causative factor. Psychiatry Research 
290. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.11314.

8 Agatti A. (2020, November 20). Aspetta il risultato del tampone, si getta dalla finestra e muore, La 
Provincia.

9 ANSA. (2020, November 27 ). Positivo al coronavirus sisuicida buttandosi da unafinestradell’ospedale 
di Cremona, huffingtonpost.it.

10 Anteprima.it. (2020, December 10). “San Pio”, dramma in mattinata: 78enne positivo al covid-19 si 
toglie la vita.

11 Vandoros S, Avendano, M., Kawachi, I. (2019). The Association between economic uncertainty and 
suicide in the short run. Social Science & Medicine, Vol 220. https://doi: 10.1016/j.socscimed.2018.11.035.

12 Ahmedani BK, Peterson E.L., Hu, Y., Rossom, R.C., Lynch, F., Lu, C.Y., Waitzfelder, B.E., Owen-
Smith, A. A., Hubley, S., Prabhakar, D., Wiliams, L.K., Zeld, N., Mutter, E., Beck, A., Tolsma, D., & Simon, 
G.E. (2017). Major physical health conditions and risk of suicide. American Journal Medicine Vol 53. https://
doi: 10.1016/j.amepre.2017.04.001.

13 Värnik, A. (1991). Suicide in Estonia. Acta Psychiatri Scand, Vol: 84: pp 229–230. https://doi: 
10.1111/j.1600-0447.1991.tb03135.x

14 Reeves, A., McKee, M., & Stuckler D. (2014). Economic suicides in the Great Recession in Europe 
and North America. The British Journal of Psychiatry, Vol: 205. https://doi: 10.1192/bjp.bp.114.144766
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study conducted in Banghladesh during the 
COVID-19 pandemic reports (Mamundhe 
Griffiths, 2020a).15

In a research, the daily data of suicides 
in England and Wales correlated with the 
index of uncertainty of daily economic 
politics during the 2001-2015 period. 
The authors found that an increase in the 
economic uncertaintycould lead in the rise of 
suicide risks.16 In an online survey conducted 
during March 2020 with 1,031 participants 
in Albania, the obtained results reflected 
that 43% of the respondents thought very 
seriously about the social, financial or work-
related consequences, in case they would 
be infected with SARS-CoV-2 in the near 
future.17 Mental health experts highlight the 
fact that continuous exposure to information 
related with the SARS-CoV-2 crisis in the 
media and social networks may increase fear 
and risk of suicide.18

Suicides in Albania affected by the 
COVID-19 pandemic

After 2000, Albania, supported by the 
World Health Organization (WHO) started 
a reforming process, which found support 
by the changes in the legal framework 

of mental health, the formulation of a 
Policy Document, and later in the Action 
Plan, a series of regulatory documents.19 
According to WHO in 2017, Albania has 
an approximate number of persons who 
suffer with mental disorders per 100,000 
inhabitants similar to the countries of the 
region.20

Albania has a total number of 131,048 
cases of person with depressive disorders, 
and 104,925 cases of anxiety disorders 
among a population of some 3 million, 
based upon WHO data of2017.21 According 
to the Albanian Institute of Statistics (Instat) 
data, after natural deaths and accidents, 
suicide is the main cause of mortality.22 
Compared to the countries of the region, 
Albania has the lowest number of suicides 
per 100,000 inhabitants.23

In a study conducted in the end of March 
2020, as soon as the confining measures and 
quarantine were introduced in Albania, the 
data obtained from an online survey with 
1,031 persons indicated that 38% of the 
respondents agreed that staying home for 
more than a month would negatively affect 
their psychological wellbeing.24

During August 2020, in a span of 20 
days, two persons with COVID-19 ended 

15 Bhuiyan I, A. K. M., Sakib, N,.Pakpour, A H,. Griffiths, M, D., & Mamun, M A. (2020). COVID-
19-related suicides in Bangladesh due to lockdown and economic factors: Case Study Evidence from Media 
Reports, diction, International Journal of Mental Health and Addiction. https://doi.org/10.1007/s11469-
020-00307.

16 Dawel, A., Shou, Y., Smithson, M., Cherbuin, N., Banfield, M., Calear, A. L., Housen, T., McCallum, 
S.M., Morse, A. R., Murray, K., Newman, E., Rodney Harris, R.M., & Battergam, P. J. (2020). The effect 
of COVID-19 on mental health and wellbeing in a representative sample of Australian adults. Frontiers in 
Psychiatry. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.579985.

17 Nela, A. Nela, A., Puci, A., Nika, A., & Froku, B. (2020, December 30). Practicing social distancing 
during the COVID-19 pandemic, Perceptions and Attitudes.

18 Gunnell, D., Applepy, L., Arensman, E., Hawton, K., John, A., Kapur, N., Khan, M., O’Connor, R.C., 
Pirkis, J and COVID-19 Suicide Prevention Research Collaboration. (2020). Suicide risk and prevention during 
the COVID-19 pandemic, The Lancet Psychiatry, Vol 7. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30171-1.

19 USAID, Ombdsman. (2018). Thematic Report: Transparency in the mental health system.
20 WHO. (2017). Mental Health ATLAS 2017 Member State Profile.
21 MedCOI. (2020). . 
22 Instat. ( 2020). Public health indicators, pp 6.
23 WHO. (2017). Mental Health ATLAS 2017 Member State Profile.
24 Nela, A., Puci, A., Nika, A., & Froku, B. (2020). Practicing social distancing during the COVID-19 

pandemic: Perceptions and attitudes.
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their lives by jumping off the hospital 
rooms, where they were being treated. The 
first victim was a 29-year-old male who was 
receiving medical care in the hospital, but, 
while still under treatment, under unclear 
circumstance, undertook the act of jumping 
off the hospital window, the media reported. 
Another 65-year-old male patient who 
was being treated in the hospital only for 
24 hours jumped off the third floor of the 
hospital and commited suicide. 

On 1 November 2020, another 52-year-
old patient jumped off the window of the 
“Shefqet Ndroqi” Universitary Hospital 
where he was being treated, resulting 
in death.25 According to available data, 
the patient did not show any signs of 
psychological disorders during both the 
admition and the stay under therapies in the 
hospital, the hospital authorities reported. 
Another case happened in the Infectous 
Deseases Hospital on 10 November 2020, 
where a 69-year-old patient jumped off the 
third floor and suffered serious wounds. The 
media reported that the patient lost his life 
one day later.26 The most recent case was 
that of a 60-year-old patient being treated at 
the “Shefqet Ndroqi” Universitary Hospital, 

who, in the early hours of 30 November 
2020, just some hours after being admitted 
to the hospital, jumped off the first floor and 
suffered sudden death, according to media 
and hospital’s press statements.27

Mental health support

Mental health support provided by 
psychiatrists and psychologists has been 
organised in Malta for public health staff 
and also for medical staff working on 
the frontline. Where requested, in-house 
psychologists are providing outreach in 
various front-line workplaces, giving short 
interactive sessions on basic self-care skills 
and resilience. Mindfulness sessions have 
also been offered to hospital workers 
together with targeted video clips on how 
to increase resilience. Measures to ensure 
continuity of parental care of children at 
home due to school closures include the 
facilitation of complementary shift work, 
support of telework by the parent/ guardian 
staying at home to look after children, or 
financial support in terms of paid leave 
where this is not possible. In addition, a 
free childcare centre was opened by the 

25 Euronews Albania. (2020, December 12). Third COVID-19 patient in three months commits Suicide 
in hospital. Euronews Albania.

26 Halili, E. (2020, November 28). 4th Patient Tries Suicide from Covid. Albaniandailynews.
27 Exit.al. (2020, December 18). Covid-19 patient commits suicide in Albania. Exit.al.

Country Suicides in %

Albania 6.3

Northern Macedonia 7.9

Bosnia and Herzegovina 8.8

Montenegro 10.3

Serbia 15.6

Table 1: Number of suicides per 100,000 inhabitants

Source: WHO; 2017
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government to care for children of health 
care professionals and members of the 
disciplined corps. Poland has implemented 
a number of initiatives to support health 
workers during the COVID-19 crisis. In 
terms of psychological support for medical 
staff and other employees working during 
the pandemic, the Supreme Medical 
Chamber created a database of mental 
health specialists who are willing to offer 
their services to doctors, nurses, paramedics 
and other medical free of charge, either 
online or by phone.28

Providing psychological support during 
COVID-19 pandemic in Albania

Albania, compared to the countries 
of the region, has the lowest number of 
mental health human resources per 100,000 
inhabitants.29

During the onset of the COVID-19 
pandemic ,  pub l i c  and non-publ i c 
institutions established the provision of 
online psychological counselling. The 
Albanian Psychologists Order was engaged 
in providing free online psychological 
assistance service through its psychologists 

throughout the country. In addition to 
that, some NGOs started offering free 
online service. The Albanian Ministry of 
Education, Youth and Sports established 
the psychosocial service in the schools, as 
school psychologists provided psychosocial 
support to students and pedagogic staff. 
During a later stage, the Albanian Ministry 
of Health and Social Protection, offered free 
psychological support through telephone. 
Public communications from mental health 
experts remain limited in broadcasting 
information about mental health, and, also, 
articles published in official local websites 
remain small.

Discussion

Despite achieved results, mental health 
services remain limited and centralized, by 
not providing access to people and care for 
most of the the country’s population. The 
changes that have occurred in the network of 
mental health services require the widening 
of the scope of professionals involved in 
them, not only in numbers, but also with 
new professions. In Albania, the Action 
Plan for the Development of Mental Health 

28 Williams. A, G,.Scarpetti, G,.Bezzina, A,. Vincenti, K,. Grech, K,. Kowalska-Bobko, I,. Sowada, Ch,. 
Furman, M,. Gałązka-Sobotka, M,. & Maier. B, C. (2020, December 28). How are Countries Supporting 
their Health Workers During COVID-19? Eurohealth 2020; 26(2).

29 WHO. (2017). Mental Health ATLAS 2017 Member State Profile.

Country Psychologist Psychiatrist Social Worker

Albania 0.56 0.87 0.78 

Northern Macedonia 2.40 14.43 1.44

Bosnia and Herzegovina 1.53 8.03 0.59

Montenegro 2.57 8.28 0.80

Serbia 4.55 8.64 0.36

Table 2: Mental health human resources

Source: Albanian Ministry of Health and Social Protection; 2018, WHO; 2017 
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30 Ministry of Health and Social Protection. (2013). Action Plan for the Development of Mental Health 
Services in Albania 2013-2022.

31 Kadriu, E. (2020, December 30). COVID-19, suicides in hospitals and the need for psychological 
counseling. Citizens-channel.

32 Euronews Albania. (2020). Inside the “COVID NO: 2 Hospital”. Euronews Albania.
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Services for 2013-2022, highligjtedan 
increase in specialed services in hospitals 
and community.30 This goal has not been 
metyet, and representsgaps in mental health 
human resources.

As a preventive measure after the first 
suicide act, the hospital’s management 
decided to install metal fences on all 
hospital’s windows. The Albanian Nurses 
Association reacted in the social media as 
regards both suicide acts, highlighting the 
psychological stress of both hospitalized 
patients and medical staff.31

The head of the pneumonology 
service at the “Shefqet Ndroqi”Universitary 
Hospital, where COVID-19 patients are 
treated and four citizens found death by 
suicide, said to the public mediathat doctors, 
in addition to their medical service, provide 
also psychological support.32 The mother 
of the suicided 29-year-old man stated in a 
public television that the medical staff had 
neglected the psychological support for her 
son.33 A medical doctor who had attended 
to the 60-year-old patient who committed 
suicide on 30 November 2020 reported live 
on TV media that the patient was being 
treated for depression before being admitted 
to the hospital.34 Relatives claimed that their 
late family member had complained on the 
phone, a few hours before commiting the 
suicide act, that he was not receiving proper 
medical care at the hospital.35

Another important aspect reported in 

the media by COVID-19 patients is the 
stigma. Some patients infected by SARS-
CoV-2 have shared that the community 
they live in has shown prejudice towards 
them. According to them, they were forced 
to call the medical emergency number 
during midnight, because they fear of 
being noticed by neighbours, social circleor 
colleagues. Also, after recovering, their 
friends stay distant, labeling them as sources 
of infection.36

Conclussions

Albania went through a difficult 
situation that had human, social and 
economic consequences due to a major 
earthquake in late November 2019. This 
situation was followed by the outbreak and 
spread of the COVID-19pandemic.

The psychological effects of the 
pandemic are already affected also by the 
inherited consequences of the earthquake. 
Studies conducted in different countries 
affected by epidemies and pandemics, show 
a presence of distress and psychological 
disorders, such asdepression, post-
traumatic stress, anxiety, and suicides. 
The responsible institutions and public 
health experts are still not aware of the 
importance of psychological support for 
COVID-19 patients under treatment 
in the hospitals. Non-introduction of 
psychosocial services to hospitalized 
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patients affects in worsening theirmental 
health dhe in suicidal behaviors. Based on 
the above, the authors recommend: 
  Increasing the number of mental health 

specialists in the hospitals treating 
COVID-19 patients.

  The Ministry of Health and Social 
Protection should enforce the co-
operation between medical and 
psychosocial staffs in the hospitals.

  Providing psychosocial services at the 
primary health service institutions.

  Establishing local taskforces of 

family doctors and mental health 
professionalsat the primary health 
centers to jointly treat individuals that 
present psychological distress resulting 
from actual or fear of SARS-CoV-2 
infection;

  Opening centres for providing 
psychosocial services in disadvantaged 
areas.

  The government should further increase 
the health budget for 2021 to support 
the medical staff and adding priority to 
the psychosocial services.
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Hyrje 

Studimi i demokratizimit, i konceptuar 
si një proçes i ndryshimit të sistemeve politike 
dhe të drejtave që ata ofrojnë është i lidhur 
në mënyrë të pashmangshme me një koncept 
e realitet që studiohet edhe në shkencat 
politike, kultura politike e qytetarëve. Analizat 
sistematike, sesi shfaqen demokracitë, në çfarë 
kushtesh ato konsolidohen dhe si “shuhen” 
ato, janë fenomene vetëm të këtyre dekadave 
të fundit. Brenda këtij universi të gjerë 
problemesh, studimi i demokratizimit, siç 
quhet ndryshe, proçesi i tranzicionit për në 
demokraci, në Europen Lindore, zë një vend 
të veçantë. Por ndërsa në disa vende të këtij 
areali politik po ecet përpara me hir ose pahir, 
në vendet e Ballkanit Perëndimor procesi 
praqitet më i ngadaltë dhe më shumë hope.

Fillimisht na duhet të sjellim në 
vëmendje që disa ndryshime politike nuk 
mund të ndodhin menjëherë në mendjet e 
thuajse të sterilizuara nga propaganda dhe 
kultura politike që mbillte regjimi specifikisht 
diktatorial që ka ekzistuar në vend. 

Kultura e mangët politike demokratike 
përbën një nga elementët më të rënësishëm 
që shpjegon se pse ne shqiptarët nuk po e 
kapërcejmë dot këtë tranzicion të pafund 
drejt demokracisë. Beyme (1987: 70-71) e 
përshkruan kështu këtë shkëputje: “Jo çdo 
ndryshim i vlerave shoqërohet me doemos 
nga një ndryshim i thellë dhe qëndrueshëm 
i kulturës politike në një vend”. Në këtë 
kuptim, e kaluara si një kulturë politike 

e shqiptarëve nuk mund të ndryshojë 
menjëherë, megjithëse elitat intelektuale janë 
përpjekur të ndikojnë në këtë drejtim edhe 
me anën e edukimit të ë rinjve. 

Kultura politike demokratike duket si 
një koncept teorik, porse në fakt përkon 
me një element empiriko-studimor edhe në 
shkencat politike, kur duam të kuptojmë se 
pse në disa vende funksionojnë pa probleme 
të drejtat dhe pjesëmarrja e qytetarëve 
në proceset e vendimmarrjes, dhe pse në 
disa vende parimet e demokracisë, ku 
hyjnë dhe të drejtat e mirëpërcaktuara 
të njeriut, dhe në përgjithësi shteti i së 
drejtës, nuk funksionojnë. Kjo lidhet me 
qëndrimin që kanë mbajtur në një periudhë 
relativisht të gjatë qytetarët e një vendi ndaj 
politikave drejtuese të shtetit. Në vendet e 
Europës Lindore por sidomos në Ballkanin, 
Perëndimor ky faktor ka qenë autoritar. 

Ne i bashkohemi pikëpamjes së disa 
autorëve, se trashëgimia e së shkuarës ka një 
ndikim të caktuar tek një tranzicion, mund 
të kufizojë lirinë e veprimeve njerëzore dhe 
limitojë zgjedhjet. Si e tillë, kjo trashëgimi 
mund të lerë gjurmët e saj në proçeset e 
tranzicionit dhe konsolidimit, por gjithashtu 
dhe në tipin e të drejtave demokratike të 
synuara përmes organizmave shoqërore.

Me kulturë politike kuptohet qëndrimi 
njohës, emocional dhe vlerësues i qytetarëve 
ndaj politikes, sidomos asaj shtetërore. 
Realizmi socialist ishte togfjalëshi që 
shënjon një sërë procesesh e teknikash në 
artin në përgjithësi dhe në filmin e kohës, i 

madhërishmen edhe në filmin shqiptar. Por historia e njerëzve të zakonshëm që e gjejnë veten 
si heronj në kinema, e nxit politikën në vendet totalitare, që ta përdori atë për qëllime ndikuese 
në popullatën. Kinemaja e re shqiptare zhvillohet nën një trysni të tillë ndërmjet ideologjisë 
dhe realitetit. Ajo kthehet shpesh herë në një “municion luftarak” në shërbim të ideologjisë 
politike sunduese, duke shërbyer si një ndër mjetet e propagandës që ndikojnë fuqimisht në 
përcaktimin, jo vetëm të mënyrës së jetesës, por edhe të të menduarit të qytetarëve. Kështu 
për disa dhjetvjeçarë ajo ka ndikuar, së bashku me format e tjera të artit për të krijuar një 
model dhe mënyrë mendimi që mohon në mënyrë të vazhdueshme premisat e një mendimi të 
lirë si dhe të një kulture demokratike. 
Fjalë kyçe: Kulturë demokratike, ideologji, film,propagandë, vlerë.
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cili synon të mbjellë në mendjet e njerëzve 
atë që dëshironte “Partia” por që në fakt 
ishte një koncept i vagullt, prapa të cilit 
qëndronte diktatori.

Marrëdhënia e politikes si ideologji 
totalitare me kuturën politike që ushqen 
filmi shqiptar do të analizohet nga tre pjesë 
përbërëse të konceptit të kulturës politike: 
Qëndrimi njohës që formëson filmi shqiptar 
i kësaj periudhe, përpunimi psikologjik i 
emocioneve të njerëzve, si dhe vlerat morale 
ose të tjera që kërkon të edukojë ai.

Qëndrimi njohës që nxit filmi ndaj 
botës në tërësi dhe politikes në veçanti

Një nga arsyet e një përfshirje të 
politikes edhe në filmat e sotëm perëndimorë 
është pjesa njohëse që ata përmbjanë, ku 
natyrshëm vjen dhe lidhja me fakte e ngjarje 
të caktuara politike. Lidhjen e politikes me 
artin e shprehin shumë studues. Kështu 
Habermas (1981: 566) duke folur për një 
“kolonializim të botës së jetës nga politikja” 
pranon se se ka një lidhje të vazhdueshme të 
politikes me shume aspekte e veçori të botës 
së jetës, ku hyn edhe arti e filmi.

Më afër kësaj prirje mund të ketë qenë e 
është filmi dokumentar tematik, megjithëse 
edhe filmi normal artistik nuk ka qenë dhe 
është aq i shkëputur nga ky ndikim në 
historinë e kinemasë. Një përzierje e tillë 
mund të vërehet edhe sot në filma serialë, si 
Game of Thrones që zë fill qysh në vitin 2011 
dhe përmban një ndërthurje të politikës me 
filmin. Pra në raste të ndryshme ne mund të 
shohim që politika është lidhur me filmin, duke 
shprehur kështu këndvështrime të caktuara 
politike, si liberale e demokratike ashtu 
dhe autoritariste ndonjëherë. Por në këtë 
paraqitje bëhet fjalë më tepër për një ndikim 
pjesërisht të pavetëdijshëm të imazheve dhe 
fjalëve, fizionomive. Themi të pavetëdijshëm, 
se njerëzit jetojnë brenda një shoqërie dhe në 
mënyrë të pashmangshme janë pjese e një 
rendi politik të mirë ose të keq, siç mund ta 
gjykojnë ata vetë.

Përtej prirjes që ka dhe sot media 
vizuale për t’u marrë shumë me politikën 
dhe politikanët, qoftë me shfaqjen e tyre, ose 
me paraqitjen e veprimeve ose premtimeve 
të tyre, e cila mund të quhet diçka normale 
në shoqërinë demokratike që buron prej 
kërkesës së saj për transparencë ndaj publikut, 
media artistike të tilla si filmi kanë ruajtur një 
lloj pavarësie nga detyrimi për të përshkruar 
politika të veçanta ose ideologji politike. 

Në këtë kuptim, duke e parë artin si 
një ndër format që shënjon kuptimin e 
bashkësisë edhe Ranciere (2019: 13-15) e 
sheh atë si të ngjashëm me politikën, por jo 
në pikëpamjen “e kapjes preverse të politikës 
prej ndonjë vullneti për art, prej mendimit 
të popullit si vepër arti”, pak a shumë, ashtu 
siç u trajtua në realizmin socialist.

Pra ndryshe shtrohet problemi, kur 
politika ka synuar disa herë ta përdorë 
gjininë e filmit në mënyrë të vetëdijshme 
për qëllimet e saj politike, sidomos për 
ruajtjen ose forcimin e pushtetit të një 
grupi të caktuar njerëzish. Filmi mund 
ta bëjë këtë, sepse ka aftësinë të nxisë te 
spektatorët nëpërmjet imazheve dhe fjalëve, 
të disa ideve si dhe emocioneve që i duhen 
politikës. Pra ka dy anë të ndërthurjes së 
filmit me politikën. Njohja që ofrohet në 
këtë rast ka më pak gjasa të jetë e vërtetë, jo 
sepse i nënshtrohet ndonjëfarë interpretimi 
vetjak, por sepse regjimet totalitare nga 
njëra anë synojnë të zbukurojnë realitetin, 
kurse nga ana tjetër fshehin shumë pjesë të 
errëta të tij. Arritja e ngulitjes në mendje te 
njerëzit e zakonshëm të një metanarracioni 
për një rend socialist e komunist si një 
formë e parajsës mbi tokë ishte një qëllim 
i parashkruar ndaj kinematografisë së 
re shqiptare. Për këtë qëllim u përdoren 
elementë të tillë të njohjes si: 1) logjika 
përjashtuese ndaj armikut të klasës, 2) 
gjuha simbolike e ideologjisë, 3) përcaktimi 
si shkencor dhe universal i të vërtetës që 
shpreh ideologjia sunduese dhe 4) kontrolli i 
interpretimeve që mund të çojnë në gabime 
të rënda e devijim nga ideologjia. 
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Ideologjia merr në shoqërinë shqiptare 
të kohës, pikërisht atë formë që e përshkruan 
mjaft mirë Guy Debord (1970: 123) në 
veprën polemike Shoqëria e spektaklit [The 
Society of Spectacle] kur thotë:

Ideologjia është baza e mendimit të një 
shoqërie klasash, në rrjedhën konfliktuale 
të historisë. Faktet ideologjike nuk kanë 
qenë kurrë pjellë e thjeshtë e imagjinatës, 
por paraqesin një çrregullim të vetëdijes për 
realitetin, dhe si të tillë ato kanë qenë faktorë 
realë që kanë prodhuar pasoja deformuese të 
reales. Ky ndikim i ndërsjellë është rritur me 
materializimin e ideologjisë në spektaklin, i 
cili idenntifikon virtualisht realitetin shoqëror 
në përputhje me atë ideologji që e ka ndërtuar 
realitetin sipas imazhit të vet. 

Ndonëse Debord e ka fjalën për 
shoqërinë e konsumit masiv, përmbajtja e 
ideologjisë mbetet deri diku e njëjtë.

Për rrjedhojë, të gjitha këto pjesë të 
njohjes në film i nënshtrohen një përpunimi 
në disa shkallë të hirerkisë të pushtetit politik 
duke censuruar gjithçka që ofron njohje 
jashtë këtyre hapave informues. Një studiues 
i filmit shqiptar ketë proces të filtrimit të 
njohjeve nga ideologja sunduese, Abaz T. 
Hoxha përshkruan se filmi kalon në disa 
filtra kontrollues duke filluar nga drejtori 
i partishëm, Komisioni i Vizionimit në 
Kinostudio që funksiononte me praninë e 
përfaqësuesve të partisë në pushtet e deri 
te Sekretari i Propagandës në Komitetin 
Qendror të Partisë (Hoxha, 2015: 51-52).

Të analizojmë pak këto elementë të 
njohjes që përcjell filmi dhe specifikat që 
marrin në këndvështrimin e funksionit të 
tij propagandistik.

1) Logjika përjashtuese e armikut të klasës 
imponon një qëndrim sa konfliktual aq edhe 
eleminues për individë që etiketohen të tillë 
nëpër filma, si për shembull. “Komisari i 
dritës” (1966), “ Operacioni zjarri” (1973), 
“Cuca e maleve” (1974) etj. Ndarja e prerë 

ndërmjet armikut dhe mikut shpreh atë 
ngurtësim të ideve edhe në logjikën formale 
që përdoret ndonjeherë për të treguar një 
njohje të arsyeshme. 

Tiparet më dalluese të sistemit 
patrimonial me veçori sulltanore që 
mbizotëroj për disa dekada në Shqipërinë e 
pas Luftës së Dytë Botërore, shiten si logjikë 
e kulluar, kur në fakt janë të pakumtimta. 
Ushtrimi shumë i personalizuar i pushtetit 
ishte zbatim i vijës marksiste-leniniste 
mbillte kudo një përcaktim të së vërtetës 
sipas kuptimit të udhëheqjes. Ushtrimi 
arbitrar, i pakufizuar dhe i pamediatuar 
i pushtetit prej diktatorit mbulohej me 
veprimtaritë e Frontit Demokratik, një lloj 
sindikate e varur tërësisht nga partia në 
pushtet. Varësia personale e zyrtarëve ndaj 
sundimtarit shfaqet me nepotizmin dhe 
krahinizmat e ndryshme që gjoja në film 
quheshin shfaqje të huaja, por nga mënyra 
se si funksiononin krushqitë në Bllok del 
e kundërta.; Në këtë skenë, teleologjia e 
zëvendëson njohjen pasi profecia e një bote 
më të mirë synon ta hutojë spektatorin dhe 
a bëjë të ëndërrojë me sy hapur për një 
realitet të parashikuar “teorikisht”. Natyrisht 
që filmi mund të ketë një mungesë realiteti 
dhe të japë fuqi imagjinatës por filmi i 
socrealizmit e shtrin imagjinatën deri aty 
ku e lejon Partia. Një veçori të tillë që merr 
propaganda është përshkruar kështu nga 
Hannah Arendt. “Zor se ka një rrugë më 
të mirë për të shmangur diskutimin sesa 
me anën e lënies së një argumenti jashtë 
kontrollit të së tashmes, duke thënë se vetëm 
e ardhmja mund të zbulojë vlerat e tij.” 
(Arendt, 2002: 447).

2. Gjuha simbolike shprehet me anën e 
shenjave të pushteteve totalitare që pëlqejnë 
arritjen dhe ruajtjen deri në përjetësi të 
ideologjisë së tyre nuk mund të sjellin 
një njohje të mirëfilltë të realitetit, por 
një shtrembërim të tij. Kështu në filmet 
shqiptarë gjemë një përpjekje për të treguar 
madhështinë e sistemit nëpërmjet veprave 
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industriale, hidrocentraleve, fabrikave si dhe 
vendosjes në qendër të njeriut të ri punëtor 
ashtu siç e kërkonte ideologjia, domethënë 
partia, domethënë diktatori. Ndonëse këto 
koncepte dallohen nga ana semiologjike, në 
thelb janë shprehje e një identiteti të vetëm. 
Nga ana tjetër, ylli, drapëri, çekani ose kazma 
kthehen në simbole të kësaj ideologjie duke 
bartur një përmbajtje që hyjnizon punën, 
por që në fakt, nxit dembelizmin, mungesën 
e motivimit për shkak të barazitizmit 
të imponuar edhe nga heqja e pronës 
private. Pushka tipike për traditën shqiptare 
simbolizon mbrojtjen e “fitoreve” të arritura 
prej armiqve me pushkë. Të gjithë këto 
elementë godasin fort mendjen dhe veprimin 
e një qytetari të zakonshëm që nga fëmijëria 
e deri në moshën madhore. Për shembull 
filmat për fëmijë si “Beni ecën vetë” (1975), 
‘Tomka dhe shokët e tij” (1977) shprehin 
një element të fuqishëm ideologjik edukues.

Për shkak të punësimit dhe dhënies 
së kontributit në këtë kinema një pjesë 
e studiuesve të saj në vend përpiqen ta 
anashkalojnë thelbin e saj propagandistik 
duke i kushtuar më tepër vëmendje disa 
pjesëve teknike, si kodet ndriçuese, imazhi, 
zëri, montazhi, mbështetja e skenarit në 
botime letrare etj. Madje ata dhe e krahasojnë 
kinemanë shqiptare thellësisht të ideologjizuar 
me kinematë e tjera perëndimore të kohës. 
Ky relativim i politikes nuk shquan, se 
ndryshe është të përshkruash artistikisht një 
realitet dhe ndryshe është ta zbukurosh atë 
dhe t’i imponosh filmit një gjuhë të hekurt 
ideologjike, mbushor me klishe të tipit 
‘partia kërkon”, “për ideal”, ose etiketime si 
“qëndrim borgjez e revizionist”, që gjenden 
me bollëk në këto filma. Këto etiketime e 
fjalë përdoreshin në mbledhje partiake ose të 
ashtuquajtura të kolektivit, por jo në gjuhen e 
përditshme të njerëzve të zakonshëm.

3) Përcaktimi si shkencor dhe universal 
i të vërtetës që shpreh ideologjia sunduese. 
Përshkrimi ideologjisë sunduese me anën e 
filmit, bën që teoria e filmit duhet të kthehet 

në një lloj kritike ideologjie, siç po shohim.
Njohja që nxisin këto filma është 

besimi te të vërtetat universale të ideologjisë 
zyrtare e cila duhej të mos shtynte asnjë 
individ ta vinte në dyshim sado të vogël 
këtë pretendim univiersal të saj. Një procesi 
të tillë mistifikimi i koncepteve, ngjarjeve 
ose veprimeve njerëzore, duke kapur vetëm 
një anë të tyre dhe duke pretenduar se kjo 
e veçantë përfaqëson të përgjithshmen 
është tipike për një mendësi të sakatuar nga 
ideologjia, ku universalja ose e tëra në fakt 
është e pjeshmja e njëanshmja, gjë që i bën 
të dyshimtë edhe heronjtë si të tillë. Këtij 
qëndrimi nuk i shpëtojnë edhe disa regjizorë 
e skenaristë të kohës që shkruajnë sot kështu: 

Cilado qoftë kultura të cilës i përkasim, 
ka histori universale që formojnë bazën e 
historive tona të veçanta…Shumë nga filmat 
e suksesshëm janë bazuar mbi këto histori 
universale. Tregojnë udhëtimin thelbësor që 
bëjmë në jetë. Identifikohemi me heronjtë, 
sepse edhe ne ishim heronj realë ose do të 
donim të bënim atë që bën heroi. Këto janë 
historitë tona personale dhe kolektive dhe 
filmat i përmbajnë me shumë sukses këto 
eksperienca universale (Prifti, 2010: 34).

Në fakt kësi lloj pohimesh nuk janë fort 
larg nga ato të një Eisensteini (1993: 246), i 
cili e sheh filmin në shkrimet e tij të hershme, 
si një lloj “mjeti artistik për propagandën 
në shërbim të luftës së klasave, i cili duhej 
të përpunonte ideologjikisht psikiken e 
spektatorëve”.

Kërkesa për të gjetur një identitet në 
natyrën e gjërave që nuk mund të ketë 
identitet, sepse jeta e njeriut merr vlerë 
realisht dhe supozohet edhe në art prej të 
veçantës, të papërsëritshmes, autentikes, 
përfundon në një përgjithësim të zbrazët e 
të shformuar të reales. Pra megjithëse flitet 
për realizëm është një shformim i reales.
Vetë kërkesa për një universale që kontrollon 
gjithçka brenda fushës edhe të artit është 
e frikshme, sepse për situata të ndryshme 
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jetësore që duhet të kenë një kontekst të 
ndryshëm gjuhësor dhe ligjërime të ndryshme 
shfaqet e njëjta si një “filli kuq” thuhet shpesh, 
i vijës ideologjike të njëjtë, që dhe rrit klishetë 
e sloganet nëpër gjuhën e filmave. 

Kësh tu  fo rmësohe t  n j ë  a r s ye 
instrumentale politike e cila shfaqet në 
ligjërim, zhduk çdo formë lirshmërie kurse 
simboli synon të ngulitet fort në kokë si një 
tabelë e ndalimeve dhe lejimeve.

4) Dhe së fundi kontrolli i nterpretimeve 
të ndryshme të pseudorelitetit naiv në film. 
hermeneutika ne rast se ekzistonte duhej 
t’i nënshtrohej jo vetëm censurës, siç 
përmend më sipër, por edhe autocensurës 
së inetelektualëve. 

Këta të fundit ishin të detyruar ose të 
strukeshin në një cep e të mos ndjeheshin, si 
Lasgush Poradeci, për të mos u detyruar të 
shkruanin shkruajtur vjersha për diktatorin, 
ose të bënin karrierë me koston e humbjes së 
sqimës e respektit për vetveten. Një gjendje 
të tillë e ka përshkrua mirë Çesllav Millosh 
(Czeslav, 1998: 74) kur thotë: 

Përvoja i ka mësuar intelektualit të Lindjes 
artin e të maturit me imtësi të veprimeve të 
veta. Ai ka parë shumë shumë njerëz ttë bien 
në greminë vetëm për një hap të gabuar, për 
shkak të një artikulli të shkruar në mënyrë 
tepër impulsive ose për një fjalë të lëshuar 
ashtu kot.

Qëndrimi emocional ndaj politikes

Filmi provokon te spektatorët edhe një 
qëndrim emocional të caktuar ndaj politikes 
së kohës. Heroi duket gjithmonë i lumtur, 
edhe kur e humbet lumturinë shkak është 
armiku i klasës. Asgjë nuk i nënshtrohet 
lirisë, çdo qelizë të jetës e ka të planifikuar 
nga ideologjia e megjithatë është i lumtur. 
Filmi e ka planifikuar çdo hollësi përimtësisht 
këtë lumturi që tek mënyra si ushqehemi, si 
vishemi, si i mobilojmë shtëpitë, si i kemi 
njësoj edhe në hapësirë apartamentet, si 

dashurohemi e deri si ëndërrojmë. Në fakt 
e ka planifikuar dhe modeluar ideologjia.

Empatia dhe pranimi i t jetrit i 
nënshtrohet një rrjete arsyetimesh krahasuese 
të qëndrimeve të tjetrit ndaj vijës ideologjike. 
Vetëm në sfondin e përvijimit të atyre 
cilësive të ngulitura ideologjike që përcillen 
si ligjërime të ndryshme të së njëjtës, 
komunikimi i ndërsjellë mund të zhvillohet 
pa probleme. Kjo njëjtësi njeh thyerje vetëm 
kur bëhet fjaë për të përbllur armikun e 
klasës, të kudogjenduur në thuajse çdo film 
të Kinostudios Shqipëria e Re. 

Entuziazmi revolucionar kërkohet të 
jetë i pranishëm kudo dhe shoqëron edhe 
emocionet e tjera si dashuria, gëzimi, 
lumturia, por dhe veprimet e tjera të jetës. 
Filmi bëhet imazhi i hyjnores që duhet 
arritur dhe artistët janë ndërmjetësit e këtij 
ideali të lartë në Tokë. 

Ky lloj tjetersimi shprehet në kërkesën që 
proletarët, punëtorët jo vetëm të bashkohen, 
por edhe të sundojnë botën duke arritur 
kështu shkallën më të lartë të lirisë. Por në 
fakt duhet të pyesim se a sundonte vërtetë 
proletariati i shndërruar tashme në klasë 
punëtore në këtë shoqëri?

Pyetaj tingëllon paksa naïve për ata që 
e kanë jetuar periudhën në fjalë. Natyrisht 
që jo. Vendosja e punëtorit si shëmbëllim i 
proletariatit në qendër të vëmendjes është 
aq e shtirur dhe nuk përkon në realitet 
me orët e gjata të punës dhe keqpagesaat, 
sidomos në fund të regjimit. Nga ana tjetër, 
pjesmarrja e proletariatit ose klasës punëtore 
në pushtet është vetëm fasadë, gënjeshtër e 
shoqëruar me një barazitizëm ekstrem dhe 
nxitje e urrejtjes dhe zilisë së punëtorëve dhe 
fashatarëve ndaj intelektualëve që duhet t’i 
nënshtrohen ‘kontrolllit të klasës punëtore’.

Në këtë mënyrë, qytetarët, edhe ata që 
nuk ishin anëtar partie, duhet ta rregullonin 
botën e tyre të jetës edhe në privatësi sipas 
ritualeve tepër të kontrolluara ideologjike. 
Bota e jetës mbyllet, hapësira publike dhe 
private zhduken dhe kontrollohen, muret 
bëhen transparente dhe kanë sy e veshë, 
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arkitektura ndërtohet si një lloj Panoptikoni 
ku të gjithë kontrollojnë e spiunojnë të gjithë, 
dhe secili më vete raporton te Partia. Si 
shpërblim bën karrierë të sigurtë pa pengesa. 
Në një shoqëri të tillë, futur në një burg të 
madh, ku shumë veprimtari jetësore e bëjnë 
jetën e njerit si të një krimineli që jeton në 
burg, kuptohet se sa artificial dhe i kërkuar 
është ky emmocin i entuziazmit revolucionar.

Njeriu i ri i quan shfaqje të huaja 
teprimet, Besimet dhe ritualet e botës 
së përditshme të jetës i nënshtrohen një 
kontrolli po kaq të përimët sa krijojnë një 
hero androgjen (here burrë e herë grua) që i 
pëmban emocionet dhe i drejton për qëllime 
të larta ideale.

Miti i spiunit si suer hero ose hero i 
heshtur është gjithashtu një model i synuar 
për t’u edukuar edhe me anën e filmit. 
Kjo duket në filma si “Operacioni Zjarrri” 
(1973), “Fije që priten” (1976) ose “Dora 
e ngrohtë” (1983).

Një kulturë e tillë dhe dëshirë për të 
“spiunuar” bëmat e veprimet e gjithkujt 
ekziston edhe sot si një lloj “kalim kohe” 
i preferuar sidomos në berezin e moshës 
së mesme. Rebelimi nuk ekziston, Bartësit 
e shoqërizimit si shtëpa prindërore shkolla, 
mediat i shërbbejnë një edukimi me të 
njëjtën frymë të emocioneve të lejuara që 
shprehen me anën e shumë mjeteve artistike 
edhe në film. Kështu, për shembull, ndjenja 
e patriotizmit i nënshtrohet një përpunimi 
ideologjik të tillë që e bën Shqipërinë, këtë 
vend të vogël si një”fanar ndriçues” për 
mbarë botën, për shkak të ideologjisë së saj. 
Kështu, emocionet e entuziazmit për arritjet 
e mëdha në shfaqjet filmike shoqërohen me 
një lloj cinizmi ndër rrethet e të rinjëve dhe 
intelektualëve, ose atyre artistëve që guxojnë 
të mendojnë ndryshe vetëm në privatësi. 

Çfarë fataliteti të kesh lindur në një kohë si 
kjo, mendon intelektuali duke mbajtur një 
ligjëratë për lumturinë e jetës në epokën 
madhështore staliniane. Sepse funksioni i 
tij, siç e thotë dhe vetë plot cinizëm, është 

ngulitja tek të tjerët e parimeve elementare 
të entuziazmit (Czeslav, 1998: 76).

Qëndrimi vlerësues ndaj politikes në 
tërësi dhe shtetit në veçanti

Legjitimimi i politikave shtypëse 
shfaqet në emër të vlerave të arsyeshme, 
të mira që pranoheshin e përkraheshin nga 
ideologjia sunduese. 

Përdorimi i traditës si shërben edhe 
në filmin shqiptar të kohës si principi 
kryesor i legjitimimit të disa figurave dhe 
përjashtimittë disa të tjerave. Për shembull 

Për shembull, në filmat “Nëntori i 
Dytë” (1982) dhe “Një emër midis njerëzve” 
(1983), në bazë qëndrojnë dy fakte historike 
të traditës si ai i pavarësisë së vendit dhe i dyti 
rasti i Avni Rustemit, studiesit mendojnë se 
filmat megjithëse nuk duken ideologjike kanë 
një ndikim të tillë gjithsesi (Vukaj, 2019: 
129). Spekulimi me vlerat e traditës dhe 
ndryshimi i tyre si në filmin dokumentar 
dhe atë historik të kohës synonte të luante 
me emocionet e njerëzve të thjeshtë që donin 
të tejkalonin varfërinë e shtuar nga lufta dhe 
që kishin një dashuri për vendin e tyre, por 
historia dhe traditat me vlerat e saj, përveçse 
u pastruan nga vlerat e padëshirueshme prej 
diktatorit, por edhe përligjnin pushtetin 
absolut të tij në emër të ideologjisë zyrtare.

Vërtet që ka pasur një “laborator” të 
estetikës e të veprës së artit siç shprehet edhe 
një nga ideologët e kësaj estetike, Alfred Uçi, 
por ajo që pregatitej aty va ishte vërtet vepër 
arti sidomos kur këtij arti i mungonte shumë 
liria për t’u shprehur. Me kufizimin e lirisi 
këtu kuptohet shuarja çdo shkëndijë habie e 
kureshtjeje dhe krijimtarije e mendjes, kufizim 
i imagjinatës, pasi bota që po pasqyrohej ishte 
vetëm ajo shqiptare, ndërsa filmae e huaj ishin 
të rrallë ose përdoreshin vetëm kur tregonin 
se sa i keq ishte kapitalizmi dhe sistemi politik 
pseudodemokratik. 

Një detaj tjetër që ngërthejnë këto 
fiilma, është se shteti ndërhyn fort në vlerat 
morale të njerëzve duke dhënë udhëzime 
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të qarta se cilat sjellje janë të mira dhe 
cilat jo. Ky proces i “farkëtimit të njeriut 
të ri shqiptar” u ushtrua metodikisht edhe 
nëpërmjet filmit duke gjymtuar elementin 
më të rëndësishëm të mendimit e veprimit 
për breza të tërë, të zgjedhësh lirë, të 
mendosh i lirë, të mos bindesh verbtazi.

A besonin njerëzit te një realitet i tillë, 
shumica prej tyre që vinin nga një periudhë 
analfabetizmi e mungese dijeje natyrisht që 
po. Madje filamet u paraqitën si element 
kulturues e emancipues për kohën. Por me 
zhvillimin e dijes një brez i ri i tulatur filloj 
të dyshonte në një propagandë të tillë. 

Po  kaq  pro l emat ikë  j anë  dhe 
marrëdhëniet e qytetarit me shtetin në këto 
filma si trashëgimia historike e shtetit të 
dhënë që kur zhvillonte zgjedhje në fakt 
nuk kishte se çfarë të zgjidhej, pasi zgjedhjet 
politike impononin vetëm ata njerëz që 
promovonte e impononte partia në pushtet. 
Nuk mund të flitet fare gjithashtu, për një 
shoqëri civile në ato cilësi thelbësore të saj, 
gjë që vazhdon ta vuajë edhe sot shoqëria 
shqiptare. Ndërsa ndërveprimi i qytetarit 
me shtetin në film paraqitej i arsyeshëm ne 
realitet i nënshtrohej të gjitha mekanizmave 
të mbjelljes së frikës në popullatën, 
mekanizma që vazhdojnë të përdoren nga 
udhëheqës politikë edhe sot në Shqipëri. 
Kësaj duhet t’i shtojmë edhe ekzistencën e 
një prej regjimeve me tipare më sulltanore e 
diktatoriale në shoqërinë shqiptare. Mënyra 
e këtij sundimi ka lënë gjurmën e tij afatgjatë 
në shtetet dhe shoqerinë tonë. Nisur nga 
rëndësia teorike për argumentimin tonë, po 
paraqesim shkurtimisht se cilat mund të jenë 
disa pasoja të kësaj propagande të realizuar 
edhe me mjetet filmike.

Cilat janë disa pasoja të kësaj proagande 
në mangësitë e kulturës demokratike?

Të marra së bashku, njohuritë 
demokra t ike ,  që  j anë ,  përvo ja  t ë 
grumbulluara me rregullat demokratike të 
lojës, traditat e racionalitetit të shtetit dhe 

ushtrimi me ndërmjetësim ose vetvendosje 
të vendimmarrjes, do të përbënin një 
kapital kulturor dhe politik që mund t’i 
shërbente vendit tonë në këtë rrugëtim 
të gjatë për një shoqëri demokratike. Por 
në fakt çfarë na “trashëgojnë” në këtë rast 
filmat e Kinostudios Shqipëria e Re në masë 
të madhe janë:

Besimi i verbër tek institucionet dhe 
mungesa i një kontrolli qytetar e kritik ndaj 
tyre. Zgjedhjet politike mbeten një problem 
akoma për nga besueshmëria e tyre edhe 
sot, për shkak se nuk po krijohet bindja për 
rëndësinë e tyre te njerëzit.

Në administratë mbisundon kultura, se 
shefi mendon për të gjitha, të tjerët poshtë 
nuk dinë. Ose, po të jesh i përulur dhe i 
bindur arrin më shumë se po të revoltohesh. 
Talenti më i madh është t’i servilosesh 
pushtetit dhe jo të punosh mirë.

Prirja për t’iu referuar shtetit si një 
burim të mirash për sundimtarin, si një 
cilësi thelbësore e këtij shtetit patrimonial 
vazhdon të kultivohet e të quhet diçka e 
normale edhe ndër disa intelektualë, pa folur 
pastaj për atë pjesë të shoqërisë shqiptare 
me moshë të mesme që kane jetuar një 
periudhë nën shtetin në fjalë. Këtu mund të 
përmenden edhe cilësi të tjera, si ushtrimi 
personal dhe pa pengesën e shoqërisë civile 
i pushtetit prej sundimtarit, i kombinuar sot 
me mungesen e ligjit dhe rregullave. 

Nga ana tjetër, mendësia e përdorimit të 
postit publik për qëllime private bashkë me 
idenë e nënshtrimit ndaj autoritetit, pengojnë 
efektivisht kapacitetin e shtetit demokratik, 
dobësojnë ndjeshëm legjitimitetin e tij, 
dhe rezultojnë në shtete të dobëta. Kujtoj 
që humbja e legjitimitetit ka të bëjë me 
mospërputhjen ndaj pritshmërive të 
qytetarëve prej shtetit, dhe veprimeve të vetë 
shtetit, gjë që përkthehet edhe në kulturën 
politike si një mundësi gati shpërthyese 
për konflikte sociale që nga familja e deri 
ndaj institucioneve të shtetit. Ndonëse 
filmi shqiptar i Kinostudios Shqipëria e Re 
përpiqet t’i maskojë fenomene të tilla, ato 
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gëlojnë në realitet, të ngulitura qysh prej 
kësaj periudhe.

Të gjitha këtë mendësi që përmblidhen 
në mangësitë e kulturës politike demokratike 
ndikojnë, mbi të gjitha në aftësitë e dobëta 
të strukturave formale, zyra, institucione, 
për të mbrojtur zyrtarët e tyre nga veprimet 
arbitrare. Rezultati i këtij formësimi 
ideologjik ishte dhe mbetet zhvillimi i një 
kulture të fuqishme barazitizmi shtypës, i 
ndërtuar rreth frymës së kolektives si tufë 
delesh të bindura, që ka patur një ndikim të 
gjatë dhe ambig mbi organizimin politik të 
shoqërisë sonë dhe që e përcjell edhe filmi. 
Kolektivi, nëpërmjet fletë-rrufeve mund të 
të bënte edhe gjëmën. Këto prirje barazitiste 
mund të thuhet se ndikojnë për mungesën e 
elementit liberal, pluralist në këto shoqëri, 
duke i dhënë asaj dhe politikes një kuptim 
populist dhe jo demokratik të mirëfilltë. 
Gjithashtu, falë këtij ndikimi barazitar e 
rrafshues, më të zotët humbasin në detin 
e madh të mediokërve, pasi nuk ka nevojë 
për intelektualë ose elita që mendojnë se 
mendon udhëheqësi që sot quhet lider. 

Një tjetër ndikim i trashëgimisë para 
komuniste në kulturën politike të vendeve 
të Ballkanit Perëndimor dhe vendit tonë 
në veçanti lidhet me antipatinë e fortë 
ndaj individualizmit, si kocepti i kundërt i 
kolektivizmit, karakteristike për këto shoqëri. 
Në të vërtetetë, solidariteti kolektiv i nxitur 
fuqimisht ndër filmat shqiptarë të asaj kohe, 
paraqitet sot më shumë në popullsinë e zonave 
rurale si kundershtim i përpjekjes së ndarjes së 
individit nga grupi, që shpesh shihet si nje forcë 
e të keqes që kërcenon unitetin e botës së vogël 
ku ata jetojnë. Në keto rrethana, ndarja, krijimi 
i individualiteteve brenda grupit, mënjanimi 
për t’u marrë me punën tënde etj., shihet edhe 
sot si një kërcënim vdekjeprurës ndaj unitetit 
dhe vete mbijetesës së këtyre komuniteteve.

Në analizë të fundit, rëndësia e këtij 

ndikimi të propagandës varet nga mënyra se 
si trajtohen këto filma gjatë të ashtuquajturit 
tranzicion demokratik. Debati i zhvilluar 
në këtë drejtim është i frytshëm dhe mbetet 
akoma shumë për t’u bërë. Ky artikull sjell 
vetëm disa ide në vëmendje duke e lënë të 
hapur diskutimin më tej.

Por një gjë mbetet e sigurtë, që e 
ardhmja e demokracisë në vendet e Ballkanit 
Perëndimor, varet edhe nga aftësia e elitave 
dhe aktorëve të shoqerisë civile të rajonit 
për të arritur një synim kryesor, që në këtë 
rast do të ishte, të edukohet një kulturë 
politike demokratike te të gjithë qytetarët me 
arsye dhe të sigurohen kushtet e favorshme 
për institucionalizimin e saj hap pas hapi, 
që në vazhdim të shtohen mundësitë për 
konsolidimin e demokracisë. Kjo në vetvete 
do të shënonte një fitore edhe të politikave 
demokratizuese në vend. Dështimi, në 
anën tjetër, do t’i përballë këto vende me 
perspektiva të paevitueshme për të mbetur 
të bllokuar në universin e demokracive të pa 
konsoliduara ose regjimeve elektorale, me të 
gjithë rreziqet për një rënie të shpeshtë në 
kolaps të demokracisë. 

 E në këtë proces shumëplanësh, 
kinemaja nuk mund të marrë përsipër 
detyra ideologjike dhe as nuk duhet të 
komandohet nga politikja në kuptimin 
ideologjik të ngushtë. Por ajo nuk mund 
të shkëputet tërësisht nga politikja, madje 
ajo ka një komponente të rëndësishme 
edukuese politike. Natyrisht që kjo pjesë 
duhet t’i nënshtrohet lirisë së mendimit, 
që presupozon arti, imagjinatës, ndjesores 
sa komunitare aq edhe individuale. Pra 
synimi i saj i mirëfillltë është të qenit art 
dhe nxitje e arsyes së lirë dhe jo e stampave 
klishe ideologjike. Prandaj edhe kinemaja 
i nënshtrohet një kritike të gjithanshme 
shoqërore, dhe këtu hyn edhe përpjekjet e 
filmit të sotëm shqiptar.
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REFERENCAT

The aesthetic experience of ideologized reason and the brainwashing process of creators 
and ordinary people in totalitarian countries is a very complex problem that continues 
to attract attention even today among many scholars of film. Art is open to the general 
public and calls on the stage the ordinary, the everyday, raising it on a grand pedestal even 
in the Albanian film. But the story of ordinary people who find themselves as heroes in 
cinema, encourages politics in totalitarian countries to use it for influential purposes in 
the population. The new Albanian cinema develops under such pressure between ideology 
and reality. It often turns into a “combat ammunition” in the service of the ruling political 
ideology, serving as one of the tools of propaganda that strongly influence the determination, 
not only of the way of life, but also of the thinking of the citizens. Thus for several decades 
it has influenced, along with other art forms, to create a model and way of thinking that 
consistently denies the premises of a free thinking as well as a democratic culture. 

Keywords: Democratic culture, ideology, film, propaganda, value.
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Përmbledhje

Qëllimi i këtij punimi është të nxjerrë në pah dhe analizojë rolin monitorues dhe koordinues 
të Bashkisë Tiranë në procesin e ndërhyrjeve për mbrojtjen e garantimin e aksesit në të drejtat 
e fëmijës si dhe të identifikojë pikat e mundshme për përmirësimin e funksionimit të këtij roli 
monitorues dhe koordinues. Ky punim synon jo vetëm të japë një panoramë të zbatimit të 
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mbrojtjen e garantimin e aksesit në të drejtat e fëmijës në territorin e Bashkisë Tiranë

Vështrim i përgjithshëm i kuadrit ligjor, 
detyrimeve të Bashkisë, strukturave 
përgjegjëse si dhe e situatës së fëmijëve 
në nivel bashkie

Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve është një 
element shumë i rëndësishëm për zhvillimin e 
çdo shteti. Aplikimi i masave të mbrojtjes dhe 
monitorimi i zbatimit të këtyre masave për 
shoqërinë shqiptare dhe institucionet erdhi 
jo vetëm si një risi në fushën e të drejtave 
dhe mbrojtjes së fëmijës por në veçanti si një 
instrument ligjor i cili për herë të parë arrin të 
vendosë interesin më të lartë të fëmijës dhe të 
garantojë mbrojtjen e tij në kohë dhe sipas një 
procedure të thjeshtuar ligjore. Kjo procedurë 
bazohet në Ligjin 18/2017 “Për të drejtat 
dhe mbrojtjen e fëmijës” e cila është baza 
për garantimin e zbatimit dhe funksionimit 
të instrumenteve mbrojtës. Mbrojtje e 
fëmijës është parandalimi dhe përgjigjja 
ndaj dhunës, keqtrajtimit, shfrytëzimit dhe 
neglizhimit të fëmijës, përfshirë rrëmbimin, 
shfrytëzimin seksual, trafikimin dhe punën e 
fëmijës. Realizimi dhe mbrojtja e të drejtave 
të fëmijës bëhet duke zbatuar disa parime ku 
më të rëndësishmet janë patjetërsueshmëria, 
pandashmëria e të drejtave të fëmijëve, të 

drejtat janë universale dhe të pandashme; 
barazia dhe mosdiskriminimi; decentralizimi 
i shërbimeve që ofrohen për mbrojtjen 
e fëmijës, ndërhyrja ndërsektoriale dhe 
partneriteti ndërmjet institucioneve publike 
e jopublike, të autorizuara me ligj; ofrimi i 
shërbimit të personalizuar e të specializuar për 
çdo fëmijë; respektimi i dinjitetit, nderit dhe 
personalitetit të fëmijës1. Koordinimi dhe 
monitorimi i këtyre ndërhyrjeve është po kaq 
i rëndësishëm sa dhe mekanizmi në vet-vete 
pasi tregon dhe garanton zbatueshmërinë 
e masave të mbrojtjes, zbatueshmërinë e 
mekanizmit të monitorimit dhe koordinimit 
si dhe rekomandon elementë për përmirësim 
në të ardhmen. 

Bashkia e Tiranës përveç të qenit bashkia 
me numrin më të lartë të popullsisë në Shqipëri 
ka përgjegjësinë për ngritjen e strukturave 
përkatëse përgjegjëse për mbrojtjen e fëmijëve 
në nivel njësie administrative; këto struktura 
janë përgjegjëse për ngritjen e grupit 
teknik ndërsektorial si dhe koordinimin e 
mbikëqyrjen e punës dhe aktivitetit të tij. 
Roli dhe përgjegjësia e bashkisë në drejtim 
të garantimit të të drejtave të fëmijëve është 
e gjere dhe përfshin midis të tjerave dhe 
pasqyrimin e respektimin e të drejtave në 

nenit 48/d e Ligj 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës” por edhe të nxisë Bashkinë 
Tiranë në organizimin e brendshëm struktural në koordinimin dhe monitorim të ndërhyrjeve 
mbi çështjet e fëmijëve. Metodologjia e përdorur përfshin qasjen kërkimore cilësore kombinuar 
me rishikimin e literaturës. Ndër gjetjet kryesore mund të identifikojmë mungesën e një 
mekanizimi të unifikuar vendor për koordinimin e ndërhyrjeve mes strukturave përgjegjëse 
për mbrojtjen e fëmijëve në ofrimin e ndërhyrjeve në zbatim të Planit Individual të Mbrojtjes. 
Mbivendosja e përgjegjësive monitoruese dhe koordinuese me institucione në nivel qendror 
dhe mungesa e mjeteve matëse të monitorimit në garantimin e aksesit në të drejtat e fëmijës 
janë disa prej çështjeve kryesore të gjetura. Ndër rekomandimet kryesore duhet përmendur 
krijimi i mekanizmit të koordinimit të ndërhyrjeve, si dhe strukturimi i planit, mjeteve dhe 
metodologjie të mirëfilltë monitorimi të punës për të gjithë Punonjësit e Mbrojtjes së Fëmijës.
Fjalët kyçe: Fëmijë në nevojë për mbrojtje; shërbime komunitare; strukturë monitoruese; akses në të 
drejta; Bashkia Tiranë

“… kur i shërbejmë interesit më të lartë të fëmijëve, 
ne i shërbejmë interesit më të lartë të gjithë njerëzimit” 

Carol Bellamy
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planet e zhvillimit vendor, programe dhe 
projekte të ndryshme; parashikimin dhe 
llogaritjen e buxhetit përkatës; menaxhimin 
e sistemit kombëtar të informacionit për 
mbrojtjen e fëmijëve brenda kompetencave 
të tyre etj. Aktualisht, në zbatim të detyrimit 
të bashkisë për ngritjen e strukturave të 
mbrojtjes së fëmijës duke krijuar kushtet për 
funksionimin e tyre, sipas ligjit 18/2017 “Për 
të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës” përfshirë 
edhe shpërndarjen e fondeve përkatëse, në 
mënyrë që strukturat për mbrojtjen e fëmijës 
në nivel vendor të funksionojnë në mënyrë 
efikase, pranë Drejtorisë së Mbrojtjes dhe 
Përfshirjes Sociale është ngritur Sektori 
për Mbrojtjen e Fëmijëve i cili ka në fokus 
në mënyrë të posaçme, parandalimin, 
identifikimin, vlerësimin, mbrojtjen dhe 
ndjekjen e rasteve të fëmijës në rrezik dhe/
ose në nevojë për mbrojtje.

Sektori për Mbrojtjen e Fëmijës përbëhet 
nga e punonjës (1 përgjegjës sektori dhe 2 
specialistë) të cilët koordinojnë, mentorojnë 
dhe monitorojnë punën e 27 Punonjësve të 
Mbrojtjes së Fëmijës të vendosur në Njësitë 
Administrative të Bashkisë Tiranë.

Bashkia përbëhet nga disa njësi 
administrative, sipas lidhjeve tradicionale, 
historike, ekonomike dhe sociale. Njësitë 
administrative në territorin e një bashkie, 
shtrirja e tyre territoriale dhe emri përcaktohen 
me ligj. Njësitë administrative përbëhen nga 
qytetet dhe/ose fshatrat. Shtrirja territoriale, 
emri i qyteteve dhe fshatrave, pjesë e çdo 
njësie administrative, përcaktohen me ligj.3

Pas ndarjes së re administrative, Bashkia 
Tiranë përbehet nga 24 Njësi Administrative 
dhe 3 Lagje. Për të përmbushur detyrimin 
ligjor për vendosjen e të paktën një 
punonjësi për mbrojtjen e fëmijës në njësitë 
administrative që kanë mbi 3000 fëmijë, 
bashkia Tiranë ka funksionale 27 punonjës 
për mbrojtjen e fëmijës në 24 njësitë 
administrative dhe tre lagjet. Punonjësi 
për mbrojtjen e fëmijës kryen funksionin e 
menaxherit të rastit për fëmijët në nevojë për 
mbrojtje, që nga momenti i identifikimit apo 

referimit, gjatë hartimit e zbatimit të masës së 
mbrojtjes dhe Planit Individual të Mbrojtjes 
deri në përfundimin e tyre.

Në zbatim të Ligj 18/2017 “Për të 
drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”, i cili 
specifikon se Punonjësi i Mbrojtjes së Fëmijës 
duhet të jetë punonjës social në formim, është 
e nevojshme që rritja e kapaciteteve të tyre të 
jetë në vazhdimësi.

Në Bashkinë Tiranë punonjësit e 
mbrojtjes së fëmijës janë në formim shkenca 
shoqërore dhe kanë marrë trajnime me 
mbështetjen e institucioneve qendrore dhe 
organizatave partnere mbi menaxhimin e 
rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje 
por jo mbi procesin e monitorimit të cilësisë 
së menaxhimit të rasteve.

Puna e punonjësve sociale pritet të 
rregullohet edhe në aspektin profesional 
përmes krijimit të Urdhrit të Punonjësit 
Social në Republikën e Shqipërisë, sipas Ligjit 
163/2014, ndryshuar me Ligjin 45/2017 dhe 
pasuruar me aktet nënligjore shoqëruese. 
Urdhri i Punonjësit Social ashtu si dhe Urdhri 
i Psikologut (tashmë funksional sipas Ligjit 
nr. 40/2016 datë 14.4.2016) krijojnë një 
garanci më shumë për standarde profesionale 
në ofrimin e shërbimeve të kujdesit shoqëror 
në përgjithësi dhe ato të mbrojtje së fëmijës 
në veçanti. Përtej edukimit bazë, edukimi në 
vazhdim inkurajohet edhe përmes Ligjit për 
Shërbimet e Kujdesit Shoqëror nr. 121/2016, 
dt. 24.11.2016, me një bord të dedikuar 
për ndjekjen e edukimit të vazhdueshëm së 
stafit që shërben në kujdesin shoqëror (Neni 
44). Ngritjen e kapaciteteve e kërkon edhe 
Agjenda Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve 
2017 - 2020 e cila përcakton si një nga 
objektivat kryesorë (Objektivi 13) fuqizimin 
e mekanizmave dhe kapaciteteve për të ofruar 
mbrojtje dhe përkujdes shoqëror më të mirë 
ndaj fëmijëve dhe adoleshentëve në nevojë.

Aktualisht në 27 njësitë administrative 
përbërëse të Bashkisë Tiranë janë 793.133 
banorë, ku Tirana urbane është 670,904 
banorë. Në 2017, Tirana ishte qarku me 
rritjen më të madhe të popullsisë me një 
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rritje vjetore prej 1,36 %. Ndër kategoritë 
në nevojë në qytetin e Tiranës, fëmijët 
janë ndër më të riskuarit të cilët përballën 
me problematika të ndryshme, në veçanti 
abuzimi dhe shfrytëzimi. Tirana është zona me 
numrin më të lartë të fëmijëve në situatë rruge 
në rang vendi. Kështu, në gusht të vitit 2013 
u identifikuan gjithsej 636 fëmijë, ose 31.5% 
e numrit të fëmijëve në rang vendi, ndërsa në 
tetor 2013 u identifikuan gjithsej 757 fëmijë 
në situatë rruge, ose 30% e numrit të fëmijëve 
në rang vendi. Tirana është rrethi me numrin 
më të lartë të përllogaritur të fëmijëve me aftësi 
të kufizuar në Shqipëri, me 3512 fëmijë nga 
18,474 fëmijë në rang vendi.

Për këtë kategori në nevojë por jo 
vetëm, në territorin e bashkisë Tiranë ofrojnë 
shërbime direkte në pesë Qendra Sociale:

Qendra Sociale Multidisiplinare;
Qendra Sociale “Të Qëndrojmë së 

Bashku”;
Qendra Sociale Komunitare Shkozë;
Qendra Ditore “Shtëpia e Përbashkët”;
Qendra Ditore 4/8 “Gonxhe Bojaxhi”

Këto qendra ofrojnë shërbime direkte 
kryesisht në: mbështetje psiko-sociale; 
shërbime për nxitjen e punësimit; shërbime 
të parandalimit të riskut; orientim i klientit 
drejt shërbimeve; terapi individuale e në 
grup; terapi për fëmijët me AK; këshillim 
dhe konsultim të prindërve të fëmijëve 
me probleme zhvillimi; asistencë ligjore; 
shërbim i mencës; vizita e shërbim në familje; 
mbështetje me paketa veshmbathje, sanitare 
etj; aktivitete social-kulturore, etj. Në bazë 
të një urdhri të brendshëm administrativ, 
27 Njësitë Administrative marrin shërbimet 
sipas nevojave të rastit në këto qendra.

Qëllimi i studimit 
dhe metodologjia e përdorur

Ky punim shkencor ka për qëllim të nxjerrë 
në pah rolin monitorues dhe koordinues të 
bashkisë Tiranë në procesin e ndërhyrjeve 
për mbrojtjen e garantimin e aksesit në të 

drejtat e fëmijës si dhe të identifikojë pikat e 
mundshme për përmirësimin e funksionimit 
të këtij roli monitorues dhe koordinues.

Metodologjia e përdorur në realizimin 
e këtij punimi shkencor është bazuar në 
qasjen kërkimore cilësore ku instrumenti 
kryesor përfshin zhvillimin e intervistave 
gjysëm të strukturuara të personave kyç 
si dhe rishikimin e literaturës. Kampioni i 
studimit përbëhet nga punonjës me rëndësi 
në mbrojtjen e fëmijëve që janë Punonjësit 
e Mbrojtjes së Fëmijëve dhe punonjës social 
të qendrave komunitare. Nëpërmjet këtyre 
intervistave me Punonjës të Mbrojtjes së 
Fëmijëve si dhe punonjës social të qendrave 
komunitare, është krijuar mundësia e marrjes 
së një informacioni të zgjeruar dhe me shumë 
detaje. Në total janë zhvilluar 12 intervista 
me Punonjës të Mbrojtjes së Fëmijëve dhe 
10 intervista me punonjës social të qendrave 
komunitare. Grupi i synuar u kontaktua 
fillimisht me e-mail dhe më tej me anë të 
kontakteve të drejtpërdrejta. Avantazhi 
kryesor i kërkimeve cilësore është se ato na 
ofrojnë një kuptueshmëri më të thelluar të 
popullatës dhe të problemit nën studim. Në 
kërkimin cilësor çdo rast është i vlefshëm 
për t‘u studiuar. Çdo rast është përfaqësues i 
eksperiencave specifike të jetës së një personi 
dhe interpretimit të këtyre eksperiencave, pra 
përfaqëson të vërtetën dhe realitetin për atë 
person. Mbrojtja e fëmijëve është në fokus 
të punës së Shërbimit Social të Bashkisë 
Tiranë. Kjo është reflektuar në krijimin e 
shërbimeve direkte për fëmijë dhe ngritjen e 
strukturave përgjegjëse të cilat identifikojnë, 
referojnë dhe menaxhojnë rastet e fëmijëve 
në nevojë për mbrojtje. Ajo çka ky punim 
synon, është jo vetëm të japë një panoramë 
të shërbimeve dhe strukturave por dhe të 
vendosë fokusin në monitorimin e punës së 
këtyre dy komponentëve duke i vënë theksin 
procesit të zhvillimit të shërbimit social në 
Tiranë si dhe nxjerrjes së rekomandimeve 
për përmirësim.
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Diskutime dhe analizë lidhur me 
monitorimin dhe koordinimin e 
ndërhyrjeve për garantimin në akses të 
të drejtave të fëmijës

 
Struktura përgjegjëse për shërbimet 

shoqërore në bashki ka funksion monitorimin 
dhe koordinimin e ndërhyrjeve për mbrojtjen 
e garantimin e aksesit në të drejtat e fëmijës në 
territorin e bashkisë. Nëse do t’i referohemi 
strukturës diagonal të koodinimit mes 
strukturave sociale në bashkinë Tiranë do 
mund të paraqesim në skemë:

Në Bashkinë Tiranë është i konsoliduar 
koordinimi i ndërhyrjeve në menaxhimin e 
rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje i cili 
bëhet nga Struktura përgjegjëse për shërbimet 
shoqërore në bashki – në shembullin e 
bashkisë Tiranë nga strukturat vartëse të 
Drejtorisë së Mbrojtjes dhe Përfshirjes 
Sociale.

Aktualisht rezulton se Bashkia Tiranë 
plotëson kriteret ligjore në ngritjen e burimeve 
njerëzore të Punonjësve për Mbrojtjen e 
Fëmijëve sipas ligj 18/2017 “Për të drejtat 
dhe mbrojtjen e fëmijës” për të paktën një 
punonjës për mbrojtjen e fëmijës në Njësitë 
Administrative që kanë mbi 3000 fëmijë. Në 
bashkinë Tiranë janë në funksion 27 Punonjës 
për Mbrojtjen e Fëmijës;

Gjatë 5 viteve të fundit i gjithë sistemi 
i mbrojtjes së fëmijëve ka pësuar ndryshime 
dhe përshtatja në kohë me burime njerëzore 
apo struktura të tjera ka sfida, në veçanti në 
monitorimin e tyre.

Gjatë vitit 2020, Punonjësit e Mbrojtjes 
së Fëmijës kanë menaxhuar në total 533 
raste të fëmijëve në nevojë për mbrojtje. 
Prej këtyre rasteve 185 janë raste të reja – 
identifikuar dhe menaxhuar për herë të parë 
gjatë 2020. Që prej krijmit të sektorit të 
mbrojtjes së fëmijëve, janë kryer monitorime 
të Punonjësve të Mbrojtjes së Fëmijëve një 
herë në vit.

Procedura kërkon që dhe në zbatim 
dhe të Ligj 18/2017 “Për të drejtat dhe 
mbrojtjen e fëmijës” dhe akteve nënligjore 

në fuqi, Punonjësit e Mbrojtjes së Fëmijës 
raportojnë çdo 3 muaj dhe një herë në vit 
pranë Njësisë së Mbrojtjes së Fëmijës. Njësia 
për Mbrojtjen e Fëmijës pasi përpunon 
informacionin raporton për të gjithë bashkinë 
pranë Agjencisë Shtetërore për të Drejtat 
dhe Mbrojtjen e Fëmijës. Monitorimi i 
qendrave sociale komunitare deri më tani 
realizohet nga grupet e punës së ngritura nga 
Drejtoria e Përfshirjes dhe Mbrojtjes Sociale. 
Monitorimi realizohet nëpërmjet fishave të 
vëzhgimit të cilat kanë në përmbajtjen e tyre 
informacion të detajuar mbi frekuentuesit, 
dokumentacionin e frekuentuesve, 
shërbimeve dhe infrastrukturën e qendrës. 
Ky proces kryhet në mbështetje të ligjit nr. 
139, datë 17.12.2015 për “Vetëqeverisjen 
vendore”, ligjit nr. 9355, datë 10.03.2005 
për “Ndihmën dhe shërbimet shoqërore” 
(i ndryshuar), ligjit nr. 121/2016 “Për 
shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e 
Shqipërisë”, VKM nr. 1071, datë 23.10.2015 
“Për miratimin e Strategjisë Kombëtare të 
Mbrojtjen Sociale 2015-2020.

Në thelb mbetet një vëzhgim dhe jo 
monitorim.

Monitorimi përshkruan një proces të 
identifikimit dhe ndjekjes së treguesve të 
performancës dhe rishikimin e zbatimit të 
programit. Është një proces i vazhdueshëm 
i cili përfshin vëzhgimin rutinë dhe 
rregjistrimin e aktiviteteve që ndodhin. 
Ky process kërkon një sistem që mund të 
mbledhë të dhëna ku përputhen qëllimet me 
rezultatet e paracaktuara.

Monitorimi nëpërmjet një vëzhgimi 
sistematik dhe i qëllimshëm mund të 
identifikojë dhe të analizojë çdo efekt të 
padëshiruar (pozitiv ose negativ) të një 
projekti ose aktiviteteve të tij.

Nga të dhënat rezulton se në vëzhgimin 
e bërë 2 herë në vit nëpërmjet fashës së 
vëzhgimit bëhet vetëm gjetje sipërfaqësore 
të funksionimit të qendrës sociale. Në këtë 
kontekst është e rëndësishme të ndërtohet 
sistemi i monitorimit të këtyre qendrave 
duke mirëpërcaktar mjetet, metodologjinë 
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dhe burimet njerëzore.
Monitorimi është kryer pranë zyrave 

të Punonjësve për Mbrojtjen e Fëmijëve 
duke vlerësuar dosjet e rasteve të fëmijëve në 
proces menaxhimi. Në dosjet e rasteve janë 
kontrolluar formatet e menaxhimit të rastit 
dhe përmbajtja e tyre. Është e nevojshme 
që ky proces të kryhet për 27 Punonjësit 
e Mbrojtjes së Fëmijës sipas një plani të 
paracaktuar dhe duke përdorur mjete dhe 
metodologji të mirëfilltë monitorimi të punës 
së Punonjësve të Mbrojtjes së Fëmijës.

Nga sa më sipër dhe kontaktet e 
vazhduara me njësitë vihet re se në nivel 
lokal nevojitet të kryhet një vlerësim i plotë 
i situatës së shërbimeve sociale në tërësi 
dhe të mbrojtjes së fëmijëve në veçanti; pas 
vlerësimit nga ku pritet të identifikohen 
pikat e forta dhe ato të dobëta, sugjerimet 
e dala nevojitet të adresohen dhe ky proces 
të formalizohet periodikisht me qëllim 
evidentimin periodik të situatës.

Po ashtu nga rishikimi i literaturës 
rezulton se ndonëse ligji “Për mbrojtjen e të 
drejtave të Fëmijëve” ishte një hap i madh 
përpara pasi vendosi në legjislacionin vendas 
të drejtat e fëmijëve dhe hodhi bazën për një 
sistem të mbrojtjes së fëmijëve implementimi 
i tij në praktikë ka pasur disa problematika 
si pamjaftueshmëria e përcaktimeve ligjore 
për të realizuar implementimin praktik 
në kontekstin e vendit; mungesa e roleve 
të qarta/mirëpërcaktuara të aktorëve të 
ndryshëm në fushën e të drejtave të fëmijëve, 
duke i dalluar ato nga fusha e mbrojtjes 
së fëmijëve. “Monitorimi dhe raportimi i 
realizimit të të drejtave të fëmijëve është penguar 
nga mungesa e disponueshmërisë së të dhënave 
sistematike, të besueshme me fokus fëmijët, dhe 
veçanërisht ata në situata vulnerabiliteti”

Një rol të rëndësishëm zë dhe Institucioni 
i Avokatit të Popullit në drejtim të mbrojtjes, 
promovimit të të drejtave dhe monitorimin 
e zbatimit të të drejtave të fëmijëve në 
mbarë vendin. Në raportin vjetor 2019 “Për 
veprimtarinë e Institucionit të Avokatit të 
Popullit” fëmijët duhet të kenë qasje dhe akses 

në mekanizmat që sigurojnë dhe garantojnë 
gëzimin e të drejtave të tyre në përputhje me 
parimet bazë të Konventës dhe në këtë rast, 
puna e të gjithëve së bashku është pikërisht 
garantimi i fëmijëve, se një qasje dhe akses i 
tillë ekziston vërtet. Në rekomandime të këtij 
raporti vihet theksi në forcimin e sistemit të 
monitorimit dhe vlerësimit të respektimit të 
të drejtave të fëmijëve.

Në një sistem të integruar për mbrojtjen 
e fëmijës, fëmijët janë në qendër, dhe përreth 
janë ligjet, politikat, qeverisja, burimet, 
monitorimi dhe mbledhja e të dhënave, si dhe 
shërbimet për parandalimin, mbrojtjen dhe 
reagimin dhe menaxhimi i rasteve.

Në intervistat e realizuara me Punonjës 
të Mbrojtjes së Fëmijëve dhe Punonjës Socialë 
vihet re një konfuizon mbi hierarkinë dhe 
subjektin e monitorimit. Në nivel qendror 
janë Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe 
Mbrojtjen e Fëmijës institucion i cili ka në 
funksion ndër të tjera dhe monitorimin 
e cilësisë së menaxhimit të rasteve dhe 
Institucioni i Avokatit të Popullit i cili jep 
rekomandime në rastet e konstatimit të 
shkeljes të së drejtave.

Në nivel vendor, është Struktura 
përgjegjëse për shërbimet shoqërore në 
bashki për koordinimin dhe monitorim të 
ndërhyrjeve mbi çështjet e fëmijëve e cila 
monitoron punën e Punonjësve për Mbrojtjen 
e Fëmijëve. Punonjësit për Mbrojtjen e 
Fëmijës nuk kanë një informacion paraprak 
mbi periodicitetin e monitorimit. Kjo situatë 
krijon vështirësi në planifikimin e punës për 
profesionistët që punojnë në terren.

Gjithashtu është e nevojshme të mire 
përcaktohet subjekti i monitorimit për të 
mos shkaktuar mbivendosje me Inspektoratin 
Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore 
të cilët kanë për detyrë ndër të tjera dhe 
inspektimin e brendshëm me karakter 
administrativ në sektorin publik.18 Nëse 
subjekt monitorimi nga Struktura përgjegjëse 
e shërbimeve shoqërore në bashki do të jenë 
dosjet të cilat përmbajnë dokumentacionin 
mbi procesin e menaxhimit të rastit, do të 
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mbeteshim në termat e një kontrolli fizik të 
dokumentacionit dhe do të ishte e nevojshme 
dhe thellimi në përmbajtjen e informacionit 
në dokumente. Për këtë do ishte me vlerë 
pasja e mjeteve dhe metodologjie të unifikuar 
dhe të miratuar e cila duhet të ndahet më 
parë për njohje me punonjësit të cilët do të 
monitorohen.

Marrja e trajnimit të thelluar për procesin 
e monitorimit sugjerohet të jetë i dyanshëm: 
grupi monitorues të jetë i trajnuar mbi 
procedurën që do të ndjekë për realizimin e 
monitorimit, lënien e rekomandimeve dhe 
profesionisti i cili do të monitorohet të ketë 
informacionin e thelluar mbi procedurën e 
monitorimit.

Përfundime

Në Bashkinë Tiranë ka një koordinim 
të mirë organizuar midis shërbim ofruesve 
dhe menaxherëve të rasteve të fëmijëve në 
nevojë për mbrojtje. Ky koordinim realizohet 
nga strukturat vartëse të Drejtorisë së 
Përgjithshme e Shërbimit Social;

Në qendrat sociale të Bashkisë Tiranë 
realizohet nga Drejtoria e Përfshirjes dhe 
Mbrojtjes Sociale vëzhgimi i qendrave duke 

përdorur “Fishën e vëzhgimit”;
Në Punonjësit për Mbrojtjen e Fëmijës 

ralizohet monitorimi duke u bazuar në 
kontrollet e dosjeve fizike të cilat përmbajnë 
informacion mbi menaxhimin e rasteve të 
fëmijëve në nevojë për mbrojtje;

Për përmbushjen e detyrimit ligjor që 
ka bashkia për zbatimin e nenit 48/d e Ligj 
18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e 
fëmijës” - monitorimin dhe koordinimin e 
ndërhyrjeve për mbrojtjen e garantimin e 
aksesit në të drejtat e fëmijës në territorin e 
bashkisë – është e nevojshme që të unifikohet 
sistemi i monitorimit duke parashikuar mjete 
dhe metodologji të veçante dhe të unifikuar;

Nevojitet të mire përcaktohet subjekti 
i monitorimit për të mos shkaktuar 
mbivendosje me Inspektoriatin Shtetëror të 
Punës dhe Shërbimeve;

Njohja paraprake e mjeteve dhe 
metodologjisë së aprovuar nga ana e 
punonjësit të cilët do të monitorohen 
lehtëson procesin dhe siguron efektivitet në 
monitorim;

Ngritja e kapaciteteve të stafit përgjegjës 
si nga ana e palës që kryen monitorimin ashtu 
dhe nga pala që monitorohet është vlerë e 
shtuar dhe domosdoshmëri.
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The main aim of this paper is to identify and analyze the monitoring and coordinating 
role of Tirana Municipality in the intervention process for protection and guaranteeing of 
the access in children rights and to identify possible possible lines for improvement of the 
functionality of this coordinating and monitoring role. This paper aim not only to give a 
general overview of the implementation of Article 48 / d of the Law 18/2017 “For child 
rights and protection” but also to encourage Tirana Municipality in its internal structural 
organization in coordinating and monitoring of interventions in children issues. The 
methodology used includes a combination of qualitative methods with literature review. 
Among the main findings to be distinguished is the lack of a local unified mechanism for 
coordinating of the interventions among the responsible structures for child protection in 
offering of the interventions and implementation of Individual Protection Plan. Overlapping 
of the monitoring and coordinating responsibilities with institutions in central level and the 
lack of measuring instruments in guarantying of the access in children’s’ rights are among the 
main findings. Recommendations include the establishment of the coordinating mechanism 
for the interventions and structuring of the plan, tools and methodology dedicated to 
monitoring of the work for all the Child Protection Employees.

Keywords: Child in need for protection; community services; monitoring structure, access 
in the rights, Tirana Municipality
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Përmbledhje

Populli shqiptar prej shekujsh ka një përkatësi heterogjene fetare dhe i përket disa komuniteteve 
të ndryshme fetare të besimit të krishterë dhe islam. Mirëpo kjo përkatësi nuk ka shërbyer 
asnjëherë si një mundësi konflikti, apo përplasjeje, por si një mozaik i diversitetit religjioz dhe 
kulturor, duke u bërë një shembull e model i veçantë, si dhe simbol i bashkëjetesës ndërfetare, 
jo vetëm në historinë e popujve të Ballkanit, por edhe më gjerë. Myslimanë dhe të krishterë 
kanë jetuar në harmoni pa konfrontime përçarëse në mes vete dhe kanë plotësuar njëri-tjetrin. 
Vetë ekzistenca e objekteve të kultit, xhamive, kishave e teqeve pranë njëra tjetrës në ato 
qytete dhe zona ku bashkëjetesa është më e theksuar për shkak të diversitetit fetar, simbolizon 
historinë e trojeve shqiptare lidhur me mirëkuptimin ndërfetar. Studiues të shumtë vënë 
në dukje se toleranca dhe harmonia ndërfetare e shqiptarëve, është një nga vlerat kulturore 
më të spikatura, krahas vlerës kulturore të mikpritjes. Në shumë punime akademike, si dhe 
studime historike e sociologjike jepen shembuj të shumtë të kësaj bashkëjetesë dhe modeli, 
që i ofrohet sot botës si një vlerë universale në një botë të globalizuar dhe me plot sfida për 
mbarë shoqërinë. Në këtë punim do të japim një vështrim historik dhe sociologjik lidhur 
me bashkëjetesën ndërfetare te shqiptarët. 
Fjalë kyçe: Bashkëjetesa, mirëkuptimi, toleranca, harmonia, dialogu ndërfetar.

Social Studies 2021, 3 (15): 71-83

Dr. Genti KRUJA pasi është diplomuar për Sociologji në Universitetin Istanbul, Turqi, ka kryer 
Masterin SHPU në Universitetin e Tiranës, dega Sociologji-Filozofi me temë “Dialogu dhe toleranca 
ndërfetare: ecuri dhe sfida” dhe doktoraturën për Dialog midis Qytetërimeve pranë Universitetit të 
Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale, dega Filozofi. Dr. Genti Kruja është Kryeredaktor i revistës 
shkencore “Zani i Naltë”, themeluar më 1923 dhe njëkohësisht lektor në Kolegjin Universitar “Bedër”. 
Në universitet ai mban gjithashtu detyrat administrative si zv/dekan i Fakultetit të Shkencave Humane 
dhe Drejtësisë, si dhe Përgjegjës i Departamentit të Shkencave Islame. Ai është gjithashtu Sekretar i 
Përgjithshëm i Këshillit Ndërfetar të Shqipërisë. Dr. Genti Kruja është anëtar i Institutit Shqiptar të 
Sociologjisë – Shoqata Sociologjike Shqiptare, ku drejton edhe Seksionin e 5-të Tematik: “Feja, sjellja 
kolektive dhe lëvizjet sociale”.



   72 Bashkëjetesa ndërfetare te shqiptarët

Hyrje

Në dymijë vjeçarin e fundit, tokat iliro-
arbërore kanë qenë vendtakimi i perandorive, 
shteteve, kulturave dhe religjioneve të 
mëdha botërore, jo vetëm në aspektin politik 
dhe ushtarak, por edhe në aspektin kulturor 
dhe fetar. Viset shqiptare nga njëra anë ishin 
të ashpra ndaj pushtimeve dhe sundimeve të 
huaja, kurse nga ana tjetër ishin mikpritëse 
ndaj besimeve të ndryshme fetare. Edhe pse 
fillimisht me ritme të ngadalta, përhapja e 
Krishterimit dhe më pas e Islamit, kaploi 
të gjithë popullsinë shqiptare, duke patur 
një shpërndarje heterogjene të përkatësisë 
fetare, pothuajse në të gjitha trojet shqiptare. 
Megjithatë gjatë hulumtimeve shihen edhe 
gjurmë parakristiane, që i përkasin besimeve 
të vjetra ilire. 

Kështu në viset e brendshme të 
Shqipërisë malore, ritmet e shtrirjes se 
krishtërimit, duket se qenë te ngadalshme, 
përderisa mbajtësit e objekteve, që u gjenden 
në varrezat e hershme mesjetare (Kultura 
e Komanit - shek. VI-VIII), në përgjithësi 
praktikonin rite varrimi pagan. Krishtërimi 
në ato vise fuqizohet pas krijimit të temës 
së Durrësit, shek. IX-X (Anamali, 1990:42-
43) . Me ndarjen e kishës më 1054, nga 
treva arbërore vetëm peshkopatat e Tivarit, 
e Durrësit dhe e Shkupit mbetën në varësi 
të Romës. Durrësi gjatë shekujve XIII-XVI 
luhatet në mes të Kishës Perëndimore e asaj 
Lindore, sipas rrethanave politike. 

Në një përshkrim të vitit 1308 
përmenden banorët e Kunavisë, Stefaniakës, 
Pultit e Dibrës, të cilët nuk ishin ‘thjesht 
katolikë, as thjesht skizmatikë’ (Xhufi, 1990; 
Ulqini, 1999). Blloku katolik homogjen në 
prag të sundimit osman shtrihej afërsisht nga 
Tivari në Alpet shqiptare, deri në Shkumbin, 
nga Adriatiku në lumin Drin i Zi. Famullitë 
katolike të dioqezës së Shkupit gjendeshin 
të shpërndara në mesin ortodoks (Sufflay, 
1926; Gjini, 1992).

Megjithatë fe ja  dhe kultura te 
shqiptarët ishin elemente të pandarë të 

jetës së përditshme, që së bashku me gjuhën 
përbënin identitetin kombëtar.

Hugo Adolf Bernatziku për shoqërinë 
shqiptare të vitit 1929, kur ai vizitoi mjaft 
qytete e krahina të Shqipërisë, ka shkruar: 

“Katolikë, të krishterë ortodoksë dhe 
myslimanë jetojnë në paqe në këtë vend të 
vogël, madje, shpesh edhe në fshatra jetojnë 
së bashku. Luftërat fetare janë të panjohura 
dhe të pakonceptueshme për shqiptarin” 
(Bernatzik, 2003:154).

Ndërsa Edith Durham ka shkruar se një 
pjesë e shqiptarëve... kanë kaluar direkt nga 
paganizmi në Islam (Durham, 1990:158).

Studiuesit konstatojnë se, ndjenja fetare 
e shqiptarëve nuk është e sipërfaqshme, por 
është e pamjaftueshme njohja e studiuesve 
dhe udhëpërshkruesve të huaj për një ndjenjë 
të tillë. Këtë përfundim e vërtetojnë fakte të 
shumta, të pakundërshtueshme të realitetit 
fetar në Shqipëri.

Kështu gjatë 3-4 shekujve të fundit, 
ndonëse mjaft i varfër, populli shqiptar ka 
pasur dendësi të lartë të kishave, xhamive 
dhe teqeve. Në fillim të shekullit XX, siç 
ka shkruar Th. Ippen, vetëm në Krujë ka 
pasur rreth 366 xhami, teqe, tyrbe e mekame 
(Dervishi, 2010:152).

Tolerancë, apo bashkëjetesë ndërfetare

Toleranca fetare te shqiptarët nuk 
është një cilësi e zhvilluar në kohërat 
moderne dhe as e formuar me arsim dhe 
shkollë. Ajo është një traditë që vjen nga 
thellësia e shekujve. Shqipëria ka qenë 
zona ku takoheshin dhe ndaheshin dy 
perandoritë më të mëdha të mesjetës: 
Roma dhe Bizanti. Po ashtu, Shqipëria 
ishte vendi ku takohej dhe ndahej autoriteti 
i dy kishave: romane dhe bizantine. Dy 
perandoritë dhe dy kishat, megjithëse 
rivale dhe kundërshtare të forta të njëra-
tjetrës, tek shqiptarët asnjëherë nuk u 
bënë shkak konflikti. ‘Vija e Teodosit’ e 
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ndau qysh në fundin e paleokrishtërimit 
hapësirën shqiptare në dy pjesë, njëra nën 
pushtetin politik e fetar roman dhe tjetra 
nën pushtetin politik dhe fetar bizantin. 
Por kjo ndarje asnjëherë nuk u kthye 
në kufi midis vetë shqiptarëve. Ndërsa 
Islami në Shqipëri është një besim fetar, 
që bashkëjeton me Evropën prej shekujsh 
dhe është një prej feve përbërëse të saj.

Toleranca tek shqiptarët nuk është 
vetëm fetare, por edhe gjuhësore dhe 
në shumë raste edhe etnike. Në vitet e 
Luftës së Parë Botërore në Shqipëri kishte 
ushtri të huaja të shumta në numër, gati 
sa në gjithë Ballkanin: austriake, franceze, 
italiane, greke, serbe, malazeze e bullgare. 
Kur lufta mori fund dhe këto ushtri nuk 
kishin as ushqim, as ilaçe, e mjete për t’u 
kthyer në atdheun e vet, populli shqiptar 
i mbajti nëpër familje. Në periudhën 
pas 8 shtatorit 1943, kur Italia fashiste 
kapitulloi, në Shqipëri gjendeshin mijëra 
milicë dhe oficerë, që kishin ardhur në 
Shqipëri si ushtri pushtuese. Kjo ushtri u 
gjend brenda dy javësh e çarmatosur dhe 
e trajtuar si ushtri dezertore, e destinuar 
për t’u shfarosur nga ushtria naziste. Por 
populli shqiptar i shpëtoi ata, pavarësisht 
se ajo ushtri kishte vrarë e djegur, kishte 
dhunuar e plaçkitur. Ushtarët italianë u 
veshën me kostume tradicionale shqiptare 
dhe u strehuan në familjet e shqiptarëve. 

I pashembullt ishte edhe qëndrimi i 
shqiptarëve ndaj hebrenjve, gjatë Luftës 
së Dytë Botërore. Qeveritë shqiptare, 
që bashkëpunuan me autoritetet fashiste 
dhe naziste, si kudo në botën e asaj kohe, 
bashkëpunuan si qeveri vasale, por ato 
asnjëherë nuk ua dorëzuan ushtrive të 
huaja listat e hebrenjve. Shqipëria është 
vendi i vetëm në botë ku, megjithëse në 
kushte pushtimi të dyfishtë, asnjë hebre 
nuk u dorëzua, asnjë hebre nuk përfundoi 
në kampe përqendrimi, asnjë hebre nuk 
u viktimizua. Dhe nuk është fjala për 
hebrenjtë e vetë Shqipërisë, shtetas të saj, 
por për afro 3.000 hebrenj të ardhur nga 

shtetet ballkanike, në arrati e sipër për t’i 
shpëtuar rrezikut të zhdukjes atje ku ishin 
(Moisiu, 2005). Këta 3.000 hebrenj, pjesa 
më e madhe e të cilëve hynë ilegalisht në 
Shqipëri, gjetën mbrojtje të menjëhershme 
dhe të pakushtëzuar nga autoritetet dhe 
populli shqiptar.

Një vështrim antropologjik 
mbi tolerancën fetare

Elemente të bashkëjetesës ndërfetare 
i gjejmë, duke gjurmuar mbi historinë dhe 
gjuhën e simboleve në historiografinë shqiptare. 
Kështu Durham ka vënë re të vizatuar në gurë 
varri gjysmëhënën dhe diellin, gjysmëhënën 
në karriket e Dukagjinit, gjysmëhënë dhe 
diell të gdhendur në një shtëpi myslimane në 
Vuthaj dhe në tatuazhe te katolikët e Shkodrës 
(Durham, 1990:122, 130). Është interesant 
se këto ilustrime Edith Durham i ka hasur 
vetëm në Shqipëri, kurse në Bosnjë ka gjetur 
vetëm format e kryqit dhe të diellit.

Ilustrimet për të cilat flet Mark Tirtja 
në punimin e tij Elemente të kulturës ilire 
te shqiptarët flasin dhe për një këmbim 
ndërmjet kulturës dhe qytetërimit ilir me 
kulturën dhe qytetërimet e popujve të 
Lindjes (Tirtja, 1978:267-288).

Në këto ilustrime yllin gjashtëcepësh e 
gjejmë ne forma të ndryshme, të gdhendur 
në dru e në dyert e shtëpive, në Martanesh, 
në Krujë, në Postribë, etj. Kjo figurë ylli 
me gjashtë cepa e stilizuar është shumë e 
pranishme në Kërçovë, sidomos në arkat 
e pajës së nuses. I ashtuquajturi ndryshe 
edhe ylli i Davidit (sot simbol hebre), te 
myslimanët simbolizonte fuqinë e profetit 
Davud (David). Atë e gjejmë edhe në 
arkitekturën e xhamive në veçanti dhe 
asaj islame në përgjithësi, në ndërtimet 
e zhvilluara gjatë periudhës së sundimit 
osman. 

Dy besimet fetare te shqiptarët gjatë 
kësaj periudhe janë zhvilluar normalisht dhe 
të shprehura me një gjuhë. Për ilustrim të 
këtij konstatimi le të na shërbejë deklarata 
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e Luigj Bumçit (Loloçi, 2003:2), i cili me 
kërkesë të Myfit Libohovës shkoi në Vatikan 
në një takim me Papa Benediktin XV, të cilit 
i drejtohet me këto fjalë: 

“Tash pra, shejtni, të gjith misët e Dërgatës 
shqiptare, qi janë në Paris e prej të cilëvet 
shumica janë musliman, më kanë çue këtu 
para jush e të gjithë për nji goje, Ju luten qi 
në fuqinë t’uej morale... qi të na pështojnë 
dy provincat shqyptare, Korça e Gjinokastra, 
të cilat janë në rrezik prej nji akordi të 
dhunshëm” (Mehdiu, 2016:57-58).

Siç shprehet Akademik Feti Mehdiu në 
librin e tij Feja e shqiptarit është Musliman e 
të Krishterë, fakti që shqiptarët u përkasin dy 
feve: fesë krishtere dhe islame, pra fati i tyre, 
që në kulturën kombëtare të bashkëpunojnë 
dy kultura nga dy libra të shenjtë, nga 
Ungjilli dhe Kur’ani, nuk duhet kuptuar 
në asnjë mënyrë tjetër, përveçse ashtu siç e 
gjejmë në Shkrimet e Shenjta dhe në Kur’an 
(Mehdiu, 2016:23).

Është fakt që nuk mund të mohohet 
se nuk janë shqiptarët populli i vetëm, i 
cili i përket disa besimeve fetare. Përkatësia 
multifetare nuk ka qenë në funksion të 
dezintegrimit kombëtar ngase burimisht 
këto dy besime fetare nuk nxisin urrejtje, 
por mirëkuptim e tolerancë (Mehdiu, 
2016:37). Mehdiu është i bindur se po 
t’i përmbahemi përcaktimeve të rilindasve 
tanë, të cilët çështjen e feve te populli 
shqiptar e trajnonin brenda kornizave të dy 
librave të shenjtë: Ungjillit dhe Kur’anit, 
sepse në këto dy Libra mbështeten fetë 
e shqiptarëve, do të japim kontribut më 
të madh në integrimin kombëtar dhe 
do t’ia ngushtonim rrugën tendencave 
dezintegruese dhe tendencave përçarëse 
ndërshqiptare në emër të fesë (Mehdiu, 
2016:43). Ai thekson se “jemi popull me dy 
fe, por nuk jemi popull me Bartolome”. Çdo 
manipulim me fetë, identitetet, tolerancat, 
konvertimet, përkatësitë kontinentale, 
regjionale etj., që përpiqen të maskohen e 

të shiten sikur kontribute për ta ndihmuar 
zgjidhjen e problemit shqiptar në Evropën 
e Bashkuar, është jashtë kontekstit historik 
dhe gjeografik dhe është në valë ilegale për 
ardhmërinë e popullit shqiptarë (Mehdiu, 
2016:116).

Historiani italian Roberto della Rocca, 
në një referim të tij, shprehet:

“Pluralizmi paqësor fetar i Shqipërisë 
është një vlerë për vendin, për Ballkanin, 
për Evropën. Ai mund të jetë një model i 
bashkekzistencës në një Evropë me shumë 
fe, e cila ka vështirësi për të kuptuar enën 
e saj shkrirëse” (Fetë dhe qytetërimet në 
mijëvjeçarin e ri. 2004).

Kjo do të thotë se në përmasat e 
pluralitetit fetar shqiptar vërehet qartazi 
se bashkekzistenca dhe harmonia fetare 
ndërmjet bashkësive fetare në Shqipëri bëhet 
më e lehtë për faktin, se ato lidhen edhe me 
disa karakteristika të veçanta, që kanë të 
bëjnë me shkallën e lartë të homogjenitetit 
të popullsisë, që ndan të njëjtat vlera kulture 
e gjuhe, pa përjashtuar diversitetin kulturor 
dhe subkulturat (Gjoka, 2010:84). Prania 
dhe bashkekzistenca e tre besimeve të 
popullit shqiptar: mysliman, ortodoks dhe 
katolik, ka bërë që toleranca ndërfetare të 
jetë një domosdoshmëri historike, duke 
shërbyer kështu, si mjet dhe faktor, që ka 
siguruar unitetin kombëtar dhe ekzistencën 
tonë si komb, megjithëse shqiptarët kurrë 
nuk e kanë ndarë përkushtimin fetar nga 
interesi kombëtar.

Në krijimin e një fryme tolerante, 
krahas besimeve fetare dhe përfaqësuesve të 
tyre ndër vite, ka ndikuar edhe trashëgimia 
socio-antropologjike e shqiptarëve, sistemi 
shoqëror tradicional dhe ai i vlerave. Faik 
Konica do të përforconte:

“Unë besoj se dihet gjithkund, që shqiptarët 
janë tolerantë për besimet e tjera dhe ndoshta 
ky është i vetmi vend në Evropë ku nuk ka 
pasur luftëra fetare” (Konica, 2001:241).
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E kaluara flet qartë për shkallën e 
tolerancës, mirëkuptimit, harmonisë 
dhe bashkëjetesës ndërfetare ndërmjet 
shqiptarëve të besimeve të ndryshme. 
Diskutimet sesi ndodhi shndërrimi fetar nuk 
i shërbejnë së ardhmes së vendit, madje një 
debat i tillë sot mbetet anakronik:  
 

“Nën këndvështrimin e perspektivës 
sociologjike, konvertimi paraqet një shkëputje 
nga një mjedis shoqëror i përcaktuar dhe 
aderim në një shoqërim të ri” (Doja, 
2001:10).

Në këtë kontekst, Evropës i duhet 
dëshmuar se një shqiptar i besimit islam, 
ose me origjinë familjare myslimane, s’e 
ndien veten më pak shqiptar dhe evropian 
se një bashkëkombës i tij i besimit kristian, 
se shqiptarët e besimit islam e konsiderojnë 
qytetërimin evropian si të tyrin. Pra, 
Evropa duhet bërë të kuptojë se realiteti 
fetar i Shqipërisë është pasojë e historisë 
së veçantë të gadishullit ballkanik dhe 
s’duhet të jetë kurrsesi shkak për ta parë 
atë me dyshim. Islami në Ballkan është 
dhe duhet parë, si një pasuri kulturore 
dhe shpirtërore, pjesë përbërëse e historisë 
evropiane (Misha, 2010:82).

Harmonia ndërfetare është shfaqur 
si një përbërës i rëndësishëm i modelimit 
psikokulturor të shqiptarëve, duke kaluar 
drejt një vetëdije kombëtare për këtë vlerë. 
“Mungesa e fanatizmit fetar duhet trajtuar 
si një tipar etnokulturor”, - thotë Karaman 
Ulqini. Autori me tolerancë në këtë kontekst 
ka parasysh “mendësinë e shqiptarëve, të 
cilët e pranonin njëri-tjetrin pavarësisht nga 
besimi fetar” (Ulqini, 1999:25-26). 

Një vështrim sociologjik 
mbi harmoninë 
dhe bashkëjetesën ndërfetare 

E ruajtur thellë në ndërgjegjen e 
besimtarëve, gjatë regjimit komunist feja 
kishte humbur përkohësisht vetëm klerin 

dhe shfaqjen e saj të jashtme, ceremoniale. 
Sistemi monist nuk mundi të depërtonte 
deri në thellësi të shpirtrave njerëzore. Kur 
ky sistem u përmbys, baza për ringjalljen 
e fesë ekzistonte e paprekur. Ajo u rishfaq 
me elegancë të pashoqe, duke rindërtuar 
me shpejtësi gjithçka, që ishte shkatërruar 
materialisht. Të persekutuara njëlloj nga 
regjimi komunist, të gjitha besimet fetare 
u paraqitën me tiparet e tyre të plota 
doktrinare dhe rituale. Diversiteti fetar u 
rishfaq kështu fare natyrshëm. ‘Të ndryshmit’ 
nga njëri-tjetri, ashtu si dikur, vazhduan të 
bashkëjetojnë në harmoni shembullore.

Përfundimi që del nga kjo përqasje 
e shkurtër historike, është se diversiteti 
nuk zhduket dot artificialisht dhe herët a 
vonë, nxjerr krye për ta kujtuar këdo se 
është i pranishëm dhe se me të duhet me 
u marrë seriozisht. Rrjedhimisht, studimi 
i diversitetit në çdo fushë, përcaktimi 
shkencor i përmasave dhe karakteristikave 
të tij në shkallë kombëtare, komunitare dhe 
individuale, përbën një domosdoshmëri 
për të prodhuar më shumë tolerancë e 
mirëkuptim midis njerëzve në një shoqëri 
të hapur demokratike.

Harmonia ndërfetare, që ekziston 
në Shqipëri është fryti një ndërveprimi të 
shkëlqyer midis diversitetit dhe tolerancës. 
Ajo ka krijuar kushte të mrekullueshme 
për një dialog ndërfetar në nivel kapilar, 
nëpërmjet të cilit të realizohet njohja e 
ndërsjellë e ‘ndryshimeve’ dhe pranimi i tyre 
si kusht për thellimin e këtij dialogu (Ulqini, 
1999:116).

Por, a mjafton të flasim për harmoninë 
ndërfetare vetëm si vlerë kulturore tek 
shqiptarët, ndërkohë, që sot koncepti i 
tolerancës konsiderohet si një prej shprehive 
themelore qytetare demokratike? Mbështetur 
në historinë e këtij vendi, besnikëria ndaj 
tij nuk mund të fiksohet vetëm tek fetë 
dhe toleranca fetare, por në një gjykim 
bashkëkohor të përbashkët të shqiptarëve, 
që do të thotë një gjykim qytetarie, barazi 
para ligjit, harmoni dhe solidaritet kombëtar, 
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përfaqësim sa më i drejtë i komuniteteve 
fetare në strukturat civile, shpirt tolerance 
dhe mirëkuptimi mbi çështje të ndryshme 
të jetës së përditshme, etj. 

Një vështrim historik mbi bashkëjetesën 
ndërfetare te shqiptarët

Udhëpërshkruesi italian Pagafeta, 
kur vizitoi Ravnicën (1568), kishte parë 
se murgjit e krishterë jetonin të lirë në 
mesin e myslimanëve dhe në asnjë rast 
nuk pengoheshin as faltoret, as besimtarët. 
Kurse udhëpërshkruesi francez Palerine, 
kur vizitoi Malishevën (1582), mbeti i 
befasuar nga kallogjerët, të cilët posedonin 
pasuri të madhe, liri të plotë e mbrojtje nga 
myslimanët (Ulqini, 1999:3).

Nga ana tjetër, shqiptari i islamizuar, 
duke i ruajtur traditat me përpikëri, brenda 
vetes dhe familjes kishte ndryshuar stilin e 
jetës, kishte ndërruar emrin, falej, festonte 
bajramin, agjëronte ramazanin, ndryshoi 
stilin e jetës, por në kuvende e luftëra, 
ishte prapë bashkë me bashkëkombasin e 
krishterë, që fliste shqip.

Frang Bardhi përmend ndihmën, që 
i kishin dhënë myslimanët shqiptarë në 
rindërtimin e kishës së shembur të Kabashit 
(Zamputi, pa vit botimi, dok. 24:71). Në 
Lurë, në dasma ftohej prifti dhe hoxha dhe në 
krye të vendit te katolikët vihej hoxha, ndërsa 
te myslimanët prifti (Ulqini, 1999:30).

Udhëtarja amerikane Rose Wilder Lain, 
flet për shtëpinë e një malësori katolik të 
Shalës, ku buka ishte shty deri pas mesnatës, 
për shkak të përkthyesit, Rexhepit, që ishte 
mysliman. Meqë në shtëpi ata kishin vetëm 
mish derri, kishin dërguar dikë për të kërkuar 
ndonjë vezë a mish dhie, në fshatin tjetër 
matanë maleve (Lane, 1923:62-68).

Bajroni, që qëndroi në oborrin e 
Ali Pashë Tepelenës në Janinë, konstatoi 
po ashtu se jo të gjithë shqiptarët ishin 
myslimanë, disa nga fiset ishin edhe të 
krishtera, por feja nuk i bëri të ndryshojnë 
sjelljet dhe zakonet e tyre. Të njëjtën gjë 

thoshte edhe Grisebach në vitet e 30-ta të 
shekullit XIX:

“Shqiptarët janë popullsi që nuk dallohen dot 
nga aparenca sesa myslimanë e sa të krishterë 
janë” (Pirraku, 2003). 

Duke parë këtë, edhe Vuk Karaxhiq 
ka vënë re se midis shqiptarëve myslimanë, 
katolikë e ortodoksë “ka pak urrejtje, por 
ndaj popujve të tjerë jetojnë si vëllezër dhe 
sikur të ishin të gjithë të një feje” (Pirraku, 
2003). Jo pse shqiptarët nuk dinin ose nuk 
e praktikonin fenë, por pse kishin respektin e 
duhur për njëri-tjetrin në çështje fetare e ato 
të rëndomta jetësore. “Kurdo që janë thirrur 
nga Atdheu, shqiptarët e të gjithë besimeve 
fetare kanë qenë unanim dhe kanë luftuar 
krah për krah”, kishte vërejtur studiuesi i 
mirënjohur francez Justin Godard. Për këtë 
dukuri Eqrem Çabej do të thoshte:

“Qëndrimi i ndërmjetëm midis Perëndimit 
e Lindjes, i bashkuar me ruajtjen e ngulur të 
natyrës së vet etnike, i ka gdhendur Shqipërisë 
përgjithmonë fytyrën e saj të veçantë” (Çabej, 
1939:18, 25).

Një misionar katolik kishte vënë re se 
sipas botëkuptimit të malësorëve ‘t’tanat 
fenat i ka qitë Zoti’ (Arkivi i Muzeut të 
Shkodrës, fq. 38-39). Ishte një parim i 
shkëlqyeshëm i cili çimentonte themelet e 
bashkëjetesës ndërfetare, i trashëguar nga 
shekujt tek një popull impulsiv e krenar, 
një gjetje e lakmueshme edhe për sot. Të 
njëjtin kuptim leksikor kishte “Zoti” te i 
krishteri, e po ashtu edhe te myslimani, ku 
edhe sinonimi “Perëndi” përdorej njëlloj nga 
të dy palët pa dallim. Toleranca ndërfetare te 
shqiptarët nuk e ka përjashtuar dhe mohuar 
devotshmërinë fetare e as devotshmëria nuk 
i ka zhytur ne intolerancë e fanatizëm, qoftë 
edhe më të përkushtuarit (Ulqini, 1963:51).

Sipas studiuesit Karaman Ulqini, 
toleranca ndërfetare zë fill në jetën 
familjare. Në disa krahina pati familje të 
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përziera fetarisht, katolike e myslimane, 
apo ortodokse e myslimane, që së bashku 
gjallonin në harmoni me njëri-tjetrin. 
S’duhet lënë pa u përmendur gjesti i Ali 
Pashë Tepelenës dhe ai i feudalit Reshit beg 
Gjinolli, të martuar me ortodokse, i pari me 
Vasiliqinë dhe i dyti me një serbe, të cilët 
ngritën për to kishë në Janinë e në Gjilan 
(Ulqini, 1963:28). 

Një misionar jezuit dëshmonte 
gjithashtu se më 1896 me rastin e 
Krishtlindjeve, myslimanët e qytetit të 
Shkodrës shkonin t’i uronin katolikët 
‘për shumë mot’ (Lettere edificanti delle 
Provincia Veneta, 1898:19).

Studiuesi Ulqini shprehet në librin 
e tij Faktorë kulturorë e fetarë se në vitet 
pesëdhjetë (të shek. XX) në Mat kishte 
shumë kisha të braktisura prej qindra vitesh, 
të cilat u lanë ashtu, e askush nuk prekte një 
gur. ‘Janë vakuf ’, - thoshin banorët dhe nuk 
qaseshin në to (Ulqini, 1999:29).

Sipas traditës, miku (bujtësi) i panjohur 
mund të pyetej për gjithçka, por jo për 
përkatësinë fetare. Të krishterët nuk nxirrnin 
mish derri për miqtë myslimanë dhe ruanin 
enë e lugë të veçanta për t’i përdorur kur ata 
të hanin. Një misionar shkruante se shpesh i 
kishte qëlluar të përshëndeste myslimanët e 
Iballës: “Kjoftë lëvdue Jezu Krishti!”, - duke 
i kujtuar për të krishterë e ata, pa u treguar 
aspak të fyer, përgjigjeshin: “Gjithmonë 
qoftë lëvdue” (Ulqini, 1999:31). 

F. Nopça ka treguar rastin kur një prift 
katolik ishte kumbar i një myslimani të shquar, 
kurse Ndoc Preka nga Shoshi (Dukagjin) 
nuk u pengua nga përkatësia fetare të bënte 
kumbari me shkodranin Sulejman Mema, 
për të cilin mori edhe gjakun kundra një 
malazezi (Taipi, 1933:187-189).

Konsulli austro-hungarez në Durrës 
shkruante më 13 korrik 1881 se në atë qytet, 
në Kavajë e në Tiranë, ishte doke e vjetër, 
që edhe myslimanët të merrnin pjesë në 
varrimet e të krishterëve. Kurse Faik Konica 
kujtonte shpeshherë se kur i vdiq e ëma, të 
krishterët u ranë kambanave në shenjë zie 

(Ulqini, 1999:32).
Kur Gruda po ngrinte kishën në Llofkë, 

për të kontribuuan njëlloj si katolikët dhe 
myslimanët e Dinoshës. Shtëpia e vetme 
myslimane në Selcë (Kelmend), ajo e Bajram 
Muçës, i fali famullitarit të malit Kolaj vendin 
për ndërtimin e qelës, ambienteve ndihmëse 
të kishës (Gelasius, 1943:401).

Në gjysmën e dytë të shek. XIX bajraku 
i Shkrelit donte të ndërtonte kishën, por 
katër fshatrat e tij nuk ranë në një mendje 
për vendin ku do të ngrihej. Për një kohë 
çështja u zvarrit deri sa kuvendi i bajrakut 
vendosi që themelet e kishës të hapeshin aty 
ku do ta shihnin të arsyeshme myslimanët 
e fisit dhe ashtu u bë (Ulqini, 1999:34). 
Gjithashtu amaneti i lënë për çështje fetare 
nga një besimtar tjetër me këmbëngulje 
çohej deri në fund.

Toleranca fetare gjendet në natyrën e 
shqiptarit mjaft komplekse, e lidhur edhe 
me të drejtën tradicionale, temperamentin e 
psikologjinë e njeriut të lirë. Klerikë katolikë 
ndonjëherë kapërcyen pengesa e rreziqe duke 
u mbështetur tek kushërinjtë e miqtë e tyre 
myslimanë, siç njihet rasti i priftit të Prizrenit 
Gregor Mazreku më 1650-1651(Ulqini, 
1999:46).

Në rrethanat e shek. XVIII, kur vendi i 
gjendur me tri besime fetare, trevat e të cilave 
pothuajse ishin veçuar nga ana gjeografike, si 
dhe pa pasur asnjë institucion kulturor e fetar 
të përbashkët, emri etnik arbër u shndërrua 
në shqiptar pa u përjashtuar katoliku, 
ortodoksi e myslimani. Nga Sanxhaku në 
Çamëri, trojet ku banonin shqiptarët, ku 
flitej shqipja, u thirrën Shqipëri. Me emrin 
shqiptar nuk u bë identifikimi fetar, por ai 
kombëtar. Pashko Vasa u përpoq ta shpjegojë 
me mjaft sukses për kohën (1879) këtë 
realitet shqiptar.

“Sipas vështrimit tonë, popullsitë 
shqiptare, qofshin myslimanë, qofshin 
ortodoksë apo katolikë, janë e mbeten 
ashtu siç ishin këtu e tridhjetë shekuj më 
parë, d.m.th. populli më i lashtë i Evropës, 
fisi më pak i përzier se të gjitha fiset tjera 
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të njohura. Ky është një fis që si për çudi 
dhe për shkak të një dukurie, që ne nuk 
e shpjegojmë dot, ka ditur t’i qëndrojë 
kohës, ka mundur të mbrojë gjuhën e 
vet, pa pasur letërsi të mirëfilltë dhe çka 
peshon më shumë, ia ka dalë të ruajë tipin 
e vet origjinal e karakteristik, pa u treguar i 
ftohtë dhe pa refuzuar, në shfaqjet e veta të 
jashtme, besimin dhe ritet e atyre feve, që 
ka përqafuar dora-dorës, të cilat janë shtrirë 
fitimtare përmes shtjellimit të shekujve” 
(Vasa, 1987:98).

Fan Noli kërkonte të mos ndryshohej 
asgjë, e kundërta do të ishte prishja e kombit. 
“Priftërinjtë e hoxhallarët do të ndihmonin 
Shqipërinë, duke punuar secili në ndriçimin 
e fesë së tij” (Noli, 1944:29-30), - theksonte 
ai. Pra të njihej liria e ndërgjegjes fetare e 
secili të ndiqte kultin, që i pëlqente.

Rilindësit u bënin thirrje shqiptarëve 
të bashkoheshin në emër të Zotit dhe të 
kombit. Sipas Çajupit, Zoti ‘të krishterë e 
myslimanë i gatoi nga një baltë’ (Ulqini, 
1999:55).

Në zonat malore të Shqipërisë së Veriut, 
vihej re se martesat e përziera nuk ishin një 
gjë e rrallë. Si rregull, prindërit e krishterë 
jepnin bijat e tyre si nuse tek myslimanët. 
Fëmijët e prindërve të tillë, nëse ishin djem 
bëheshin myslimanë, po të ishin vajza, ato 
edukoheshin në besimin e së ëmës. Kështu 
në zonën malore të Shqipërisë së Veriut 
emrat myslimanë ishin aq të pëlqyer saqë ata 
përdoreshin në vend të emrave të mirëfilltë 
të pagëzimit (Bartl, 2006:106).

“Është me rëndësi të vërehet, se 
mbrojtësi im, megjithëse ishte katolik, 
mbante emrin muhamedan Mehmed, zakon 
ky që ndeshet shpesh te fiset e Malësisë” 
(Steinmetz, pa vit botimi, f. 62), - thotë 
Steinmetz. Kështu ndeshen edhe emra të 
dyfishtë si Gjon Mehmedi dhe Selim Gjoni 
(Durham, 1909:210). 

Në shekullin XIX, në Berat, vetë gratë 
e krishtera mbanin kostum mysliman. Jeta 
e përbashkët e lidhur ngushtë ndërmjet të 
krishterëve dhe myslimanëve, ka bërë që 

festat e njëri-tjetrit t’i festonin bashkë. Madje 
ka pasur edhe klerikë katolikë që janë bërë 
vëllezër gjaku me bajraktarë myslimanë.

Priftërinjtë në zonën malore të 
Shqipërisë së Veriut, ishin të nderuar edhe 
nga myslimanët. Ndodhte shpesh, që 
katolikët përshëndeteshin e përbetoheshin 
me shprehjet e myslimanëve dhe myslimanët 
me atë të katolikëve, sidomos në betime si, 
“vallahi”, “pasha katër ungjijt e shenjtë”, etj 
(Steinmetz, pa vit botimi, f. 21).

Gjithashtu edhe tarikatet e ndryshme 
përfaqësonin një tolerancë shumë të 
përhapur ndaj jomyslimanëve, gjë që atyre iu 
siguroi një dashamirësi të caktuar nga ana e 
popullsisë së krishterë. P.sh. tarikati bektashi 
ka dalë në fillim në Turqinë e sotme, në një 
hapësirë me tolerancë të theksuar fetare të 
princërve selxhukë dhe osmanë (Babinger, 
1922:126-152).

Një eveniment i rëndësishëm në 
historinë e bashkëjetesës së shqiptarëve është 
edhe Lidhja e Prizrenit. Kështu në gjysmën e 
dytë të muajit maj të vitit 1878, u mblodhën 
në Prizren rreth 300 përfaqësues nga e gjithë 
Shqipëria, në shumicën e tyre myslimanë. 
Mbledhja e parë u bë më 23 maj në Xhaminë 
e Bajrakut (Bajrakli). Në xhami kishte edhe 
përfaqësues të krishterë, kurse më 10 qershor 
1878 mbledhja u zhvillua në Medresenë e 
Mehmed Pashës, sot muzeu, apo siç njihet 
ndryshe ‘shtëpia e Lidhjes së Prizrenit’. Për 
Shqipërinë e Jugut Abdyl Frashëri organizoi 
një mbledhje në teqenë e bektashinjve të 
Frashërit, që u deklarua solide në Lidhjen e 
Prizrenit. Qendra e Lidhjes për Shqipërinë e 
Veriut ishte Shkodra, ku shqiptarët katolikë 
punonin bashkë me myslimanët. “Ka po aq 
të krishterë në Lidhje sa dhe myslimanë”, - 
i thoshte udhëtarit anglez Knight, një nga 
udhëheqësit e Lidhjes nga Shkodra (Knight, 
1880:139).

Një nga personalitetet shqiptare 
myslimane ka qenë edhe Hoxhë Rexhep 
Voka nga Tetova, i cili ka shërbyer edhe si 
myfti i Manastirit. Ai ka thënë: 
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“Shqiptarët duhet të ngrihen mbi dasitë 
fetare dhe të jenë të bashkuar. Të mos themi 
ky është mysliman dhe ai është i krishterë, jo 
toskë, jo gegë, sepse të gjithë jemi shqiptarë, 
jemi një fis e një farë” (Kaleshi, 1957:378). 

Me shpalljen e Kushtetutës së 1908-ës, 
në Shqipëri janë bërë festime për favoret 
dhe liritë, që u janë bërë shqiptarëve. Në 
Shkodër myslimanët kanë hedhur valle 
para katedrales, duke festuar së bashku me 
katolikët, e duke u betuar me dorë në Kur’an 
dhe armë (Viator, 1909:300). 

Kuptohet që historia e harmonisë 
ndërfetare të shqiptarëve ka pasur dhe 
sprovat e veta, por ato janë kaluar me 
guxim dhe gjakftohtësi. Kështu më 28 mars 
1897, tek dera e Xhamisë së Rus-Maxharit 
në Shkodër u gjet një derr i therur! Muret 
e xhamisë nga brenda, vende-vende ishin 
lyer me gjak derri, e aty-këtu ishte varur 
ndonjë copë mishi. Ky incident ishte veprim 
i nxitur nga armiq të jashtëm të shqiptarëve 
dhe shkaktoi pakënaqësi ndërfetare. Për të 
shuar këtë mosmarrëveshje, u caktua një 
komision prej myslimanësh e katolikësh. Në 
krye të komisionit ishte Mustafë Agë Sykja 
dhe Dedë Gjo Luli. Sipas marrëveshjes do 
të ndëshkoheshin provokatorët, të cilët 
ishin kapur, kurse procesin e vulosi Dedë 
Gjo Luli. Kur e pyeten Dedën si e vulose 
atë proces, që dënonte disa bashkëfetarë të 
tij, ai u përgjigj: 

“Po të më thoshte Mustafë Aga me u ba 
mysliman, do ta pranoja propozimin e tij, e 
jo ma me vu myhyr në mazbat për t’u pajtue 
me vllaznit tanë” (Bushati, 1998:478).

 Te një rast tjetër i ngjashëm, disa 
katolikë deshën të digjnin xhaminë e Lezhës. 
Këtë e merr vesh At Gjergj Fishta dhe me t’u 
errësuar, shkon tek xhamia. Kur ato shkuan 
për ta djegur, Fishta u flet në emër dhe ata 
të çuditur i thanë: “Si, mor At, ti edhe prift 
edhe hoxhë?” 

Fishta iu përgjigj thjesht: “Jo, unë jam 

prift, por meqë hoxha kishte ca punë në 
Shkodër, me tha mua me e rujt se edhe kjo 
është shpia e Zotit për shqiptarët!...” 

Poeti i madh në Lahutën e tij të 
famshme, për hir të tolerancës, shkruante:

“Edhe un frati tham t’vërtetën / me 
myslimanët e baj fli veten / Varrem n’krab; 
lidhem n’vargoj / E Shqipënin un’ nuk e 
l’shoj” (Fishta, 1998:296).

Më 1861 u përurua shkolla françeskane, 
e cila megjithëse nën sundimin osman, pa 
asnjë pengesë përgatiste kuadro të reja të 
klerit katolik françeskan. Më 1878, u hap 
shkolla e parë e klerikëve jezuitë (po ashtu në 
Shkodër), e cila funksionoi deri në vendosjen 
e regjimit komunist në Shqipëri. Më 1898 
filloi botimi i revistës Lçia e zemrës së Jezu 
Krishtit, kurse më 1899 u krijua shoqata 
letrare Bashkimi, që u drejtua nga abati i 
Mirditës Preng Doçi. 

Nga një mjedis i tillë, në Lurë doli 
personaliteti i njohur Dom Nikollë Kaçorri, 
arqipeshkv i Durrësit, babai katolik, që quhej 
Vokërr dhe nëna myslimane Mihane. Nëpër 
fshatra të Labërisë, dikur ekzistonte zakoni, 
që hoxha dhe prifti lidhnin krushqi me 
njëri-tjetrin (Krasniqi, 1984:103-104). Në 
shtëpinë dyzetfrymëshe të Tahir Ademit në 
Llugaxhi për pashkë e krishtlindje, ushqimet 
i përgatisnin gratë myslimane, ndërsa për 
bajrame gratë e krishtera. Vëllezërit At 
Martin Sirdani dhe Dom Aleksandër Sirdani 
të mbetur jetimë, i rriti hoxha i Gucisë, i cili 
më vonë i mori me vete në Shkodër dhe i 
vendosi në shkolla për të ndjekë rrugën e 
priftërisë. 

Hafiz Musa Dërguti, që ishte diplomuar 
në Stamboll, jep shembullin e mirëkuptimit 
dhe harmonisë ndërfetare, që mund t’i 
shërbejë si shembull shumëkujt edhe 
sot. Meqë burgu për shumë predikues 
myslimanë, ka qenë detyrimisht një shtëpi 
e dytë dhe një shkollë jusufiane, e tillë ishte 
edhe për H. Musa Dërgutin, për të cilin At 
Zef Pllumi tregon: 
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“Ai na respektonte e për këtë kishte stimën 
e dashurinë e ne të gjithëve... Ishte shumë 
i devotshëm, por jo fanatik...” (Kruja, 
2008:200).

Në kohën kur At Anton Harapi 
hartonte memorandumin e famshëm të 
1918 drejtuar Fuqive të Mëdha, nënshkruar 
nga të krishterë e myslimanë, kur Dom 
Sereqi i shkruante Lidhjes së Kombeve se 
në Shqipërinë, që rrezikohej të zhbëhej, 
“kristianë e muhamedanë janë vëllezër dhe 
duan të jetojnë në të njëjtin shtet”, pikërisht 
në këtë kohë, në mitingun madhështor, 
organizuar në sheshin e Tiranës, Haxhi 
Vehbi Dibra (Agolli) deklaronte:

“Jemi mbledhë këtu, që Kosova e Çamëria t’i 
ngjitet Shqipërisë plotësisht indipendente,…
jemi të gjithë bij të një gjaku e të një trualli” 
(Marku, 1996; KMSH, 2015).

At Anton Harapi, bashkëjetesën e 
shihte si mjet bashkimi kombëtar, sa herë 
që atdheut i kanosej rreziku. Më 1944 ai 
nënvizonte: 

“Bashkimi i tri klerëve asht leva ma e 
fuqishme për të sigurue bashkimin e 
shpëtimin. Nuk shpëton, jo, as xhamia pa 
kishën, as kisha pa xhaminë, por as njena, 
as tjetra pa Shqipninë… me të gjithë 
atdhetarët…afrim, dashuri, vllaznim” 
(Kruja, 2008:200).

Haxhi Vehbi Dibra, i cili për 17 vjet 
rresht qëndroi në krye të hierarkisë më të 
lartë të Komunitetit Mysliman Shqiptar, u 
drejtohej hapur besimtarëve:

“Kristianë e myslimanë janë vëllezër shqiptarë 
të pandarë... Ta duam njëri-tjetrin...…t’i 
tregojmë botës mbarë se shqiptarët pa dallim 
feje, janë vëllezër si bij të njëshëm të së 
dashurës sonë Shqipëri” (Shpuza, 1999:41).

Ai thërriste besimtarët shqiptarë të 

zgjohen nga gjumi, sepse dashuria për 
diturinë e për Atdheun është pjesë e besimit. 
Në pozitën e kryemyftiut, në Kongresin 
I-rë Mysliman Shqiptar, mbajtur më 
1923, në fjalimin e tij në momentin më të 
rëndësishëm të historisë kombëtare, prapë 
përsëriste me sinqeritetin e me seriozitetin 
më të madh:

“Mysliman, katolik dhe ortodoks, në 
pikëpamje të kombësisë kemi një lidhje 
vëllazni të plotë e të patundshme, e nuk 
mund të thuhet e të kuptohet asnji send që 
e tund atë vllazni të plotë. Çështja e fesë asht 
nji çështje e posaçme e secili asht i lirë për me 
e sigurue forcimin e fesë së vet...” (Xhelili, 
2000:344-346).

Ai ka qenë gjithashtu nënshkrues i 
aktit të Shpalljes së Pavarësisë dhe kryetari 
i parë i Kuvendit më 1912. Në dokumentin 
e arkivuar në Arkivin e Shtetit gjendet 
fetvaja (ligjshmëria islame) e tij në lidhje 
më përdorimin e flamurit shqiptar me 
shqiponjë, si një simbol i bashkimit 
kombëtar.

Në seancën e mbledhjes së Lidhjes 
së Kombeve të Bashkuara (sot OKB), më 
17 dhjetor 1920, delegati i Indisë, duke 
miratuar dhe quajtur si vepër të mirë 
pranimin e Shqipërisë në Organizatën e 
Lidhjes së Kombeve, nënvizonte:

“Kur në botë zhvilloheshin ende luftëra 
ndërfetare, në Shqipëri, myslimanët, 
katolikët e ortodoksët, jetonin në harmoni 
dhe ishte fakt i shkëlqyeshëm për një vend me 
shumicën dërmuese të popullsisë myslimane 
të kishte këtu përfaqësues një të krishterë dhe 
një prift” (Muja, 2009).

Në fjalën e Kryepeshkopit, Vissarionit, 
kryetar i Kishës Ortodokse Autoqefale 
Shqiptare, mbajtur në vitin 1937, me 
rastin e ceremonisë mortore të kryetarit 
të parë të Komunitetit Mysliman Shqiptar 
(1923-1929), Haxhi Vehbi Dibrës, shihet 
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vlerësimi maksimal që i bën lideri ortodoks 
një lideri mysliman, duke e thënë edhe vetë, 
se mund të jetë ndoshta rasti i vetëm dhe 
unikal në botë, sidomos për atë kohë, kur 
një kryeprift mban një ligjëratë në varrimin 
e një kryehoxhe:

“Haxhi Vehbiun e kam njoftun si nji nga 
të parët Kryetarë Shpirtnuer, aj qe i pari 
që u dha dorën të Krishterëve tue u thanë 
se e ndjekim, po besimin që na kanë lanë 
të parët, porse kudo, në jetën tonë, jemi 
vllazën të pandashëm. Unë sot po e thyej 
pengesën e mosmarrjevet pjesë, nga ana e 
jonë, në ceremonina të tilla: na jemi vllazën. 
Myslimanizmi Shqiptar duhet të jete krenar 
që pati në gjirin e vet burra si i ndjeri: uroj 
nga zemra që të vazhdojë të ketë të tillë. Aj 
po ju len juve, shokë të Klerit Mysliman, 
idealin e tij që po forcohet dita ditës: Haxhi 
Vehbiu asht nga ata që i pjellë rrallë koha, 
Aj tashti prehet i sigurt se misioni i tij 
atdhetaro-fetar qindron ndër duer të mira 
si të juejat. 
Haxhi Vehbi Efendi Dibra do të mbesi i pa 
harruem në Historin e zhvillimit të Shqipnis 
së Re edhe në pikpamje tjatër: asht i pari 
Kryetar i fes Muhamedane në Shqipni i cili 
tue qenë prej origjinit të Shqipnis s’Epërme, 
respektohesh dhe simpathizohesh si prej 
Shqiptarve t’Jugut ma të largtë të Shqipnisë, 
ashtu edhe prej atyne të Veriut ma t’epërmë 
si të Krishterë edhe Muhamedanë. 
...edhe neve e pamë t’arsyeshme me mos u 
kërsye por me kuxue dhe me çqetsue pak 
kët mbëledhje të hirëshme me fjalë tona, 
në kët vend shumë të ndershëm ku prehen 
eshtnat e të dashtunve t’onë vllezër në 
kombësi, sa do që për të parën herë ndofta 
jo vetëm në Shqipni por ndofta edhe në 
të gjithë botën, për të parën herë flet nji 
Kryeprift Kristijan Orthodhoks në varrin 
e nji Kryehoxhe Muhamedan Mysliman” 
(Vissarioni, 1937:109-111).

Sami Frashëri vendosmërisht deklaronte 
se, “...myslimanë dhe katolikë, ortodoksë, 
gjithë shqiptarë sa janë dhe tek janë, janë 
vëllezër... janë një trup, një mendje, një 
qëllim, një besë!” (Shpuza, 1997:192-193).

Haxhi Ibrahim Kaduku, nga Shkodra, 
nënkryetar i Komunitetit Mysliman, si dhe 
myfti i Kavajës deri në 1949, i cili ishte me 
arsim universitar, njohës i mirë i gjuhëve 
perëndimore dhe orientale, në predikimet e 
së premtes grishte: “Jemi njerëz të një gjuhe, 
të një gjaku e të një vendi.” Sipas familjarëve 
të vet1, në një udhëtim me makinë, ishte ulur 
në sedilje pranë një prifti dhe kishin biseduar 
gjatë gjithë rrugës, gjë që kishte habitur të 
gjithë ata që i kishin parë. 

Në thirrje, këtë lloj tolerance predikonte 
edhe Haxhi Hafiz Muhamed Bekteshi:

“Të gjithë njerëzit janë krijesa të Zotit xh.sh... 
të gjithë i përkasin Atij, dhe tek Ai do të 
shkojmë, prandaj ta duem njani tjetrin të mos 
krijojmë asnjë konflikt por të punojmë për të 
mirën e kombit..” (Luli; Dizdari, 1995:281).

Kuptimplote dhe sa domethënëse janë 
fjalët e Mulla Idriz Gjilanit:

“S’ka fe pa atdhe... (Dituria Islame, Prishtinë, 
1995:13). Të ndihmojmë njëri-tjetrin me fjalë, 
me penë, me pasuri, të duhemi si vëllezër... Lexoni 
o mualimë të urtë sa e mirë dhe sa e kuptueshme 
është feja islame, kur shpjegohet shqip, në gjuhën 
e Zotit për shqiptarët... Kemi tri fe, por vetëm 
një atdhe të përbashkët, një gjak vllaznor, një 
gjuhë e një diell, Një Zot. Detyrë mbi detyrat 
kemi vllaznimin dhe mbrojtjen e Atdheut” 
(Delvina, 1998:25).

Po ashtu, parë në histori, ishte Ilo Mitke 
Qafëzezi, i krishterë, ai që botoi fragmentet 
e para në shqip të Kur’anit, duke u vënë 
titullin Këndim

1 Shpjegime të së ndjerës gjyshes sime Sofije Kaduku, që tregonte me shumë respekt për vjehrrin e vet, 
njëkohësisht stërgjyshin tim, Haxhi Ibrahim Kadukun (shënim i imi G.K.).
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Përfundim

Toleranca, harmonia dhe bashkëjetesa 
ndërfetare te shqiptarët mes pjesëtarëve të 
besimeve të ndryshme fetare është forcuar 
edhe për shkak të origjinës së përbashkët 
kombëtare, një gjuhe, një historie dhe 
një etnopsikologjie, të cilat kanë qenë të 
një rëndësie të madhe për krijimin e një 
atmosfere mirëkuptimi dhe ndërkomunikimi 
të një rrethi më të gjerë shoqëror, si dhe të 
një kohezioni më se të nevojshëm për të 
gjitha kohët, e për më tepër në kohë krizash 
politike, apo sociale.

Kësisoj ka vazhduar për shekuj me 
radhë bashkëjetesa dhe harmonia ndërfetare 
mes shqiptarëve dhe sot ka mbërritur tek 
ne nëpër shumë peripeci, si një vlerë e 
madhe kombëtare e një populli të vogël. 
Por këtë vlerë të rrallë, duhet ta ruajmë, ta 
kultivojmë dhe ta promovojmë me të gjitha 
mënyrat, nëpërmjet arsimit, medias, etj., 
kudo qoftë, si brenda vendit ashtu edhe në 
arenën ndërkombëtare, sepse kjo atmosferë 
nuk duhet të merret asnjëherë si e mirëqenë, 
sepse shpesh hasemi me kundërshti dhe 
mohim të kësaj fryme të bashkëjetesës dhe 
dialogut ndërfetar.
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The Albanian people for centuries has a heterogeneous religious affiliation and belongs 
to several different religious communities of the Christian and Islamic faith. However, this 
affiliation has never served as a possibility of conflict or clash, but as a mosaic of religious 
and cultural diversity, becoming a special example and model, as well as a symbol of interfaith 
coexistence, not only in the history of the Balkan peoples, but also beyond. Muslims and 
Christians have lived in harmony without divisive confrontations with each other and have 
complemented each other. The very existence of places of worship, mosques, churches and 
tekkes next to each other in those cities and areas where coexistence is more pronounced 
due to religious diversity, symbolizes the history of Albanian lands in terms of interfaith 
understanding. Numerous scholars point out that the inter-religious tolerance and harmony 
of Albanians is one of the most prominent cultural values, along with the cultural value of the 
hospitality. Many academic works, as well as historical and sociological studies give numerous 
examples of this coexistence and the model that is offered to the world today, as a universal 
value in a globalized world full of challenges for the whole society. In this paper, we will give 
a historical and sociological overview regarding the inter-religious coexistence of Albanians.

Keywords: Coexistence, understanding, tolerance, harmony, interfaith dialogue.
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Përmbledhje

Komuniteti rom është ndër komunitetet më të hershëm dhe më të margjinalizuar në Shqipëri. 
Edhe pse zotëron një kulturë të pasur, kjo kukturë është pak e njohur nga shumica e popullsisë 
dhe ende pak e njohur dhe e promovuar nga institucionet arsimore dhe institucionet e tjera 
lokale e kombëtare. Varfëria e shoqëruar me sfida të shumta shoqërore dhe arsimore kanë 
shkaktuar probleme të konsiderueshme. Niveli i arsimimit në komunitetin rom mbetet mjaft 
i ulët dhe po kështu edhe arritjet dhe rezultatet në shkollë të nxënësve romë, kurse niveli i 
braktisjes së shkollës prej tyre është ndër më të lartët. Ndaj, ka nevojë për investime strategjike 
me qasje gjithëpërfshirëse, duke përfshirë një bashkëpunim të mirë-organizuar ndër-sektorial, 
dhe me pjesëmarrjen e aktorëve të ndryshëm dhe veçanërisht romë dhe përfaqësues të grupeve 
të tjerë të margjinalizuar në zbatimin e politikave kombëtare dhe sigurimin e mundësive për 
një zhvillim të qëndrueshëm të gjithanshëm. Gjithëpërfshirja në arsim shihet si një element 
mjaft i rëndësishëm për përmirësimin e situatës. Ajo mundëson përshtatjen e kurrikulës dhe 
politikave të shkollës në bazë të nevojave dhe interesave të nxënësve dhe komunitetit të saj 
dhe krijon një kulturë gjithëpërfshirëse ku të gjithë mësuesit, nxënësit, prindërit dhe aktorët 
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Vështrim i shkurtër mbi historikun 
e komunitetit rom në Shqipëri dhe 
kulturën rome

Komuniteti rom është një nga pakicat 
më të lashta në Europë, i larguar nga vendi 
i origjinës rreth shekullit të XI. Përsa i 
përket origjinës, pas shumë debateve dhe 
hipotezave të ndryshme, tashmë, bazuar 
në të dhëna gjuhësore, antropologjike 
kulturore, historike dhe, së fundmi edhe 
gjenetike, pranohet gjerësisht prejardhja 
nga India Veri-Perëndimore, ekzaktësisht 
nga qyteti i Kanauxhit, i njohur më parë 
si Kanjakubxha (Courthiade, 2002: 84), e 
argumentuar kjo veçanërisht nga autorë si 
Hancock, dhe Courthiade dhe e përmendur 
edhe nga organizata Rromani Baxt.

Ka të dhëna që nëngrupe të ndryshme 
të komunitetit rom kanë mbërritur në 
Shqipëri që nga shekulli i trembëdhjetë 
në disa valë dhe drejtime të ndryshme. Pas 
shumë përpjekjesh komuniteti rom arriti të 
njihej fillimisht si pakicë gjuhësore dhe që 
nga viti 2017, si pakicë kombëtare, përkrah 
8 pakicave të tjera kombëtare në Shqipëri: 
Pakica Greke, Maqedonase, Aromune, 
Egjiptjane, Malazeze, Boshnjake dhe pakicat 
Serbe dhe Bullgare (KSH, 2017).

Për sa i përket numrit të popullsisë 
rome në Shqipëri në dekadën e fundit, nuk 
ka ende një shifër të saktë. Ai varion nga 
rreth 100-120 mijë persona, sipas burimeve 
të ndryshme (Shih Bërxolli, 2005: 128) 
përfshirë organizatat e komunitetit Rom 
dhe përfaqësues të tjerë, në 18276 persona, 
bazuar në Censusin e popullatës rome nga 
OSFA (2014) dhe deri në 8301 persona 
sipas Censusit të vitit 2011 (INSTAT, 
2012: 71) shumë të diskueshëm dhe të 
kundërshtuar nga grupe të ndryshme në 
Shqipëri (megjithëse rreth 12 përqind e 
popullsisë nuk e deklaruan përkatësinë e 
tyre etnike).

Diversiteti kulturor në Shqipëri 
dhe Kultura Rome

Për të kuptuar diversitetin kulturor 
nuk mund të mos përmendim kulturën si 
koncept, për të cilën Hall midis të tjerash 
shkruan: 

Kultura nuk është vetëm një hierarki e 
dallimeve, vlerat relative të së cilës 
përcaktohen nga një klasë dominuese. Në të 
kundërt, individët mbështeten në burime të 
ndryshme dallimi në negociatat e tyre drejt 

e tjerë të komunitetit ndihen të vlerësuar dhe të respektur dhe punojnë së bashku për të 
mbështetur çdo nxënës të realizojë potencialin e tij/saj. Gjithashtu, rritja e ndërgjegjësimit 
dhe mirëkuptimit midis mësuesve, drejtuesve, nxënësve, prindërve dhe anëtarëve të tjerë të 
komunitetit për rëndësinë e diversitetit përmirëson qëndrimet e tyre dhe rrit kapacitetin, duke 
krijuar kultura, politika dhe praktika gjithëpërfshirëse shkollore që bëjnë të mundur përfshirjen, 
respektimin, përparimin dhe zhvillimin e çdo fëmije. Njëkohësisht, mësuesit dhe drejtuesit e 
një shkolle gjithëpërfshirëse aq të dëshiruar janë të aftë të kuptojnë ndryshimin midis të mos-
mësuarit të vullnetshëm dhe dështimit për të mësuar. Ndaj, Departamentet e Mësuesisë duhet 
të formësojnë programet e tyre për të përgatitur mësues gjithëpërfshirës që janë shpresëdhënës 
dhe, si të tillë, e konsiderojnë diversitetin si një vlerë që duhet vlerësuar dhe festuar dhe jo 
si një problem me të cilin duhet të përballen, pasi respektimi dhe promovimi i diversitetit 
qëndron në zemër të një shkolle gjithëpërfshirëse. Ky artikull vjen si rezultat i një studimi 
në proces, gjatë të cilit janë përdorur instrumenta të tillë si: shfletim literature, intervista të 
thelluara, fokus grupe, biseda të lira dhe vëzhgime të drejtpërdrejta. 
Fjalë kyçe: Komuniteti Rom, Diversitet kulturor, të mos-mësuarit e vullnetshëm, shpresëdhënës, 
arsim gjithëpërfshirës
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bazave të shumta, të mbivendosura dhe 
konkurruese të solidaritetit, identitetit dhe 
pozitës shoqërore… (Hall at al., 2003: 67).

Ndonëse Shqipëria është një vend i 
vogël, kultura e saj përmban një larmi shumë 
të pasur të nënkulturave, “të cilat dallohen 
aq shumë nga njëra-tjetra saç dallohen 
pllakëzat shumëngjyrëshe të një mozaiku 
mjaft kompleks” (Dervishi, 2013: 32). Kjo 
larmishmëri është përforcuar në sajë të 
faktorëve të ndryshëm historikë, politikë, 
shoqërorë, kulturorë dhe gjeografikë. Një 
kontribut të veçantë ofrojnë si nënkulturat e 
ndryshme krahinore, ashtu edhe nënkulturat 
e pakicave jo kombëtare dhe ato kombëtare 
(KSH, 2017), ku bën pjesë edhe nënkultura 
rome me nëngrupimet e saj. 

Komuniteti rom në Shqipëri ka 
ruajtur mjaft elementë të një identiteti të 
pasur kulturor, pavarësisht nga sfidat të 
ndryshme historike, shoqërore dhe politike 
me të cilat është përballur ndër vite. 
Pavarësisht nga ndryshimet, përshtatja ndaj 
kulturës vendase dhe shkëmbimi kulturor, 
komuniteti rom ka ruajtur gjuhën, zakonet 
dhe traditat, mitet dhe legjendat, simbolet, 
artizanatin dhe artin muzikor që e bëjnë 
këtë komunitet unik dhe rrisin rëndësinë e 
njohjes promovimit dhe mbështetjes së tij si 
në nivel lokal, kombëtar dhe më gjerë. Ndër 
perceptmet dhe përshkrimet që ndeshen për 
komunitetin rom Isabel Fonseca, shprehet se 
“... janë kudo më energjikë se fqinjët e tyre” 
(Fonseca, 1995: 190).

Për më tepër, edhe vetë komuniteti 
rom brenda tij ruan gjithashtu një diversitet 
mjaft të pasur. Ai ndahet në nëngrupe të 
ndryshme, ku, sipas Censusit të vitit 2014 
(OSFA, 2014) përfshihen: Erli, nëngrupi 
me popullsinë më të lartë, rreth 50% 
të popullatës së përgjithshme rome në 
Shqipëri; Meçkar, rreth 35%; Çergar, rreth 
9%; dhe Bamill, rreth 5%; ndërsa pjesa tjetër 
e popullatës deklarojnë se nuk janë në dijeni 
të grupit të cilit i përkasin dhe deklarohen si 
një përzierje ose Kallbuxhi (i njohur ndryshe 

si Karbuxhi, madje, në disa autorë e gjejmë 
edhe si Kabuxhi (Fonseca, 1995).

Secili nga nëngrupet ka elementët e tij 
dallues në bazë të periudhës dhe drejtimit 
prej nga kanë mbërritur në Shqipëri, 
mënyrës së jetesës dhe profesioneve e 
zanateve, elementëve në veshje, dialekteve 
gjuhësorë dhe nivelit të integrimit dhe 
përfshir jes në shoqërinë shqiptare. 
Megjithatë, të gjithë nëngrupet i bashkon 
identiteti rom, simbolet, gjuha, flamuri, 
himni, zakonet dhe traditat epërbashkëta, 
si edhe një solidariteti të dukshëm.

Përveç dall imeve nga kultura e 
përgjithshme shqiptare, nënkultura rome 
ka gjithashtu disa elementë të përbashkët me 
të. Për shembull, ashtu si familja tradicionale 
jo-rome shqiptare që ka farefisin si një 
nga strukturat kryesore të organizimit të 
familjes, siç përshkruhet edhe në Kanunin 
e Lek Dukagjini (Gjeçovi, 1999: 7), edhe 
nënkultura rome ka organizimin strukturor 
të familjeve mbi baza farefisnore (De Soto 
et al, 2005: 21-25). “Nëse nuk i shohim 
(njohim) rrënjët, nuk kapim degën”, ka 
theksuar një zonjë rome e intervistuar, 
duke iu referuar familjes dhe të afërmve të 
dhëndrit (Hoxhallari, 2007).

Megjithatë, vlen të theksohet se familja 
rome është kryesisht endogame, siç ilustrohet 
edhe nga thënia e një nëne rome nga Elbasani: 
“është shumë e vështirë për një vajzë rome 
të arsimuar mirë të gjejë një burrë po aq të 
arsimuar nga grupi ynë rom», edhe pse ka 
pasur edhe martesa të përziera dhe ekzogame, 
veçançrisht me komuniteitn egjiptjan, por nuk 
mungojnë edhe martesat me komunitete të 
tjera jo-rome dhe jo-egjiptjane.

Romët midis komuniteteve 
të margjinalizuara

Ndonëse një nga pakicat më të hershme 
në Shqipëri, që zotëron vlera dhe tradita të 
pasura kulturore, komuniteti Rom mbetet 
një nga komunitetet më të margjinalizuar. 
Komunitetit has vështirësi dhe sfida të 
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panumërta ekonomike sociale, arsimore të 
cilat ndikojnë ne cilesine e jetes, integrimin, 
perfshirjen dhe zhvillimin e komunitetit 
në tërësi. Studime të ndryshme tregojnë 
se shkalla e regjistrimit, frekuentimit dhe 
rezultateve shkollore tek nxënësit romë janë 
ndër më të ulëtit, ndërsa, niveli i braktisjes 
së shkollës është më e larta midis nxënësve 
Romë dhe Egjiptianë (UNESCO, 2017), 
duke arritur rreth 50 përqind për nxënësit 
romë (OECD, 2020: 65).

Ndërkohë që “varfëria shfaqet si një 
nga faktorët përcaktues të përfshirjes së 
unlët të romëve në arsim.” (Avery dhe 
Hoxhallari, 2017) mungesa e njohurive 
të gjuhës së mësimit (shqip) dhe shpesh 
mungesa e mundësisë për të studiuar në 
gjuhën e rome (SOROS dhe IDRA, 2012) 
janë faktorë të tjerë të rrezikut. Ndonëse 
prej disa vitesh ka pasur përpjekje pozitive 
për orientimin e shkollave drejt politikave 
dhe kultures gjithëpërfshirëse, zhvillimi i 
arsimit gjithëpërfshirës mbetet ende një 
nga sfidat kryesore për sistemin arsimor 
dhe shoqërinë në tërësi. Në mënyrë të 
veçantë, mungesa e njohjes e vlerësimit dhe 
e promovimit të diversiteti kulturor dhe, 
veçanërisht të kulturës rome, i bëjnë disa 
nxënës të grupeve të tilla të ndihen “të huaj”, 
të pavlerësuar dhe të parespektuar duke 
vendosur kështu të reagojnë, rezistojnë ose 
edhe të braktisin shkollën, duke shkaktuar 
një humbje të madhe për vetë nëngrupin, 
shkollën dhe shoqërinë.

Arsimi gjithëpërfshirës, 
çelës i promovimit të rëndësisë 
së diversitetit kulturor

Në shkollë, nxënësit vijnë nga prejardhje 
të ndryshme kulturore, ekonomiko-
shoqërore, dhe si të tillë, presin vlerësim 
dhe respekt për veçantinë e tyre, dinjitetin 
dhe identitetin e tyre kulturor. Ata gjithashtu 
kanë nevoja, interesa, aspirata dhe shqetësime 
të ndryshme, të cilat kanë nevojë për një 
komunikim dhe kujdes të veçantë si edhe për 

metoda gjithëpërfshirëse të mësimdhënies 
dhe mbështetje të vazhdueshme. Nëse 
kjo nuk ndodh, ata ndihen pasivë, të pa 
përfshirë dhe madje edhe të padëshiruar. 
Mbi të gjitha, nëse identiteti i tyre kulturor 
nuk pranohet dhe vlerësohet, ata ndjehen të 
parespektuar dhe të fyer dhe shpesh reagojnë 
në forma të ndryshme të keqpërshtatjes 
krijuese, njëra prej të cilave, sipas Herbert 
Kohl (1994), është të mosmësuarit e 
vullnetshëm. Autori thekson se “të pranosh 
të mësosh nga një i huaj që nuk e respekton 
integritetin tënd, shkakton një humbje të 
madhe të vetvetes” (Kohl, 1994: 6). Ndaj, 
alternativa mbetet të mos mësosh dhe të 
mos e pranosh botën e “të huajit”. Kjo 
ndodh me disa nxënës që zgjedhin të mos 
humbasin dinjitetin dhe krenarinë e tyre, 
duke vendosur të mos mësojnë nga ata që 
nuk e respektojnë kulturën dhe dinjitetin e 
tyre. Kjo përforcohet edhe nga Rita Pierson, 
arsimtare e mirënjohur amerikane (folëse 
në TED Talk...) e cila shprehet se “fëmijët 
nuk mësojnë nga mësues që nuk u pëlqejnë”

Mësuesit që nuk e kuptojnë arsyen e 
vërtetë të kësaj sjelljeje, i shohin këta nxënës 
si dështakë, por sipas Kohl, ka një ndryshim 
thelbësor midis të mos-mësuarit e vullnetshëm 
dhe dështimit në të mësuar. Ndërsa dështimi 
është paaftësia e dikujt për të mësuar që 
do të donte ta mësonte, të mosmësuarit e 
vullnetshëm është aftësia për të mos mësuar 
atë që janë të aftë ta mësojnë. Ndaj nxënësit 
që zgjedhin të mosmësojnë nuk mund të 
konsiderohen si dështakë, pasi atyre as nuk 
u jepet mundësia të dështojnë. (Kohl, 1994). 
Për t’u kthyer në çështjen tonë të kulturës 
dhe identitetit rom,është e rëndësishme të 
theksojmë se disa mësues nuk e kuptojnë 
që ajo që shpjegojnë ose mënyra se si japin 
mësim mund të jenë në kundërshtim me 
kulturën e nxënësve të këtij grupi, besimin 
dhe dinjitetit e tyre, ndaj nuk arrijnë ta 
kuptojnë thelbin e të mos-mësuarit e tyre 
të vullnetshëm (Kohl, 1994).

Ky këndvështrim ndaj të mos-mësuarit 
na ndihmon të kuptojmë shembuj të 
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ndryshëm shqiptarë të të mos-mësuarit të 
vullnetshëm nga fëmijë dhe të rinj që u 
përkasin grupeve të ndryshëm të pafavorizuar 
për shkak të përkatësisë kulturore, etnike, 
gjinore, fetare, gjeografike dhe nivelit socio-
ekonomik të ulët. Për këtë arsye shprehim 
besimin se për të siguruar një pjesëmarrje 
aktive dhe sukses të të gjithë fëmijëve dhe 
të rinjve është e domosdoshme të krijohen 
“shkolla si familje” (Epstein, 2001) dhe 
komunitete shkollore gjithëpërfshirës që 
nxisin mirëkuptimin e ndërsjellë, vlerësimin 
dhe respektimin e individualitetit dhe 
diversitetit kulturor. Në thelb të tyre 
qëndron gjithashtu krijimi dhe forcimi i 
bashkëpunimit dhe partneritetit Shkollë-
Familje-Komunitet (Epstein, 2001).

Gjithëpërfshirja në arsim, duke u bazuar 
në Indeksin e Gjithëpërfshirjes (2002), 
përfshin ndër të tjera: “ristrukturimin 
e kulturës, politikave dhe praktikave 
në shkolla në mënyrë që t’i përgjigjen 
diversitetit të nxënëve në komunitet; 
reduktimin e pengesave ndaj mësimnxënies 
dhe pjesëmarrjes për të gjithë nxënësit...; 
vështrimin e ndryshimeve midis nxënësve si 
burime për të mbështetur të mësuari/nxënit, 
dhe jo si probleme për t’u kapërcyer” (CSIE, 
Booth & Ainscow, 2002: 3).

Studimet kombëtare dhe ndërkombëtare 
tregojnë se sistemi aktual arsimor, dhe 
veçanërisht mësuesit dhe drejtuesit e 
shkollave nuk janë ende të përgatitur për 
të përballuar sfidat e shumta dhe për të 
përmbushur nevojat e komuniteteve të tyre. 

Arsimi është një element kryesor 
i zhvillimit intelektual dhe shoqëror të 
një shoqërie me një ndikim të madh në 
thellimin ose ngushtimin e hendekut midis 
shtresave të ndryshme shoqërore. Mësuesit 
janë agjentët kryesorë të ndryshimit. 
Mësuesit gjithëpërfshirës në një komunitet 
gjithëpërfshirës krijojnë shpresë dhe besim 
në aftësitë e çdo fëmije për të pasur sukses 
në shkollë dhe në jetë, nëse u sigurohen 
kushtet e favorshme dhe mbështetje reale. 
Kohl i sheh mësuesit si Hopemongers/

Shpresëdhënës, më konkretisht ai shprehet, 
“mbjellja e shpresës është në qendër të artit 
dhe zanatit të mësimdhënies”(Kohl, 1994). 
Kjo ilustrohet nga shembuj të nxënësve dhe 
të të rriturve që kujtojnë momentet të jetës 
së tyre shkollore, kur mësues të caktuar 
kanë shërbyer si burim shprese, force dhe 
mbështetjeje për të përballuar sfida serioze 
duke sjellë ndryshime drastike në jetën e 
tyre, ose në të kundërt, kanë shkaktuar dëme 
të pariparueshme në shkollimin dhe jetën 
e tyre. “Nuk do ta harroj kurrë mësuesen 
time të fillores, e cila ishte e vetmja që besoi 
tek unë dhe më mbështeti në momentet 
emia më të vështira, kur edhe unë vetë po e 
humbisja besimin”, u shpreh një i ri rom që 
kishte përfunduar shkollën e mesme. Ndërsa 
një prind thekson se e ka të pamundur të 
shkojë në takimet e shkollës së fëmijëve të saj 
pasi, siç shprehet ajo, “sa herë që i afrohem 
shkollës më kujtohen sharjet dhe ofendimet 
që më bëheshin si nga nxënësit ashtu edhe 
nga disa mësues kur unë isha fëmijë”.

Ndaj, është thelbësore të theksohet roli 
mjaft i rëndësishëm i mësuesve në krijimin 
e klasave dhe komuniteteve shkollore 
gjithëpërfshirës dhe zhvillimin e kulturave 
gjithëpërfshirëse ku diversiteti njihet mirë, 
vlerësohet dhe promovohet si një pasuri e 
vërtetë dhe jo si një problem që duhet të 
shmanget ose të kapërcehet. Për ta arritur 
këtë, ka nevojë për zhvillimin profesional 
të mësuesve dhe drejtuesve të shkollave, 
ndërgjegjësimin dhe përfshirjen aktive të 
komunitetit, dhe partneritetetin Shkollë-
Familjë-Komunitet. 

Progresi drejt përfshirjes 
dhe drejtësisë shoqërore

Pavarësisht nga sfidat e shumta, vlen të 
theksohet se janë bërë ndryshime pozitive 
në drejtim të përmirësimit të kuadrit ligjor 
duke përfshirë Kushtetutën e Republikës së 
Shqipërisë (KSH, 1998), Ligjin e Arsimit 
Para-universitar 69/2012 me ndryshime 
(KSH, 2012), Ligji për Mbrojtjen e Pakicave 
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Kombëtare (KSH, 2017), etj. ku theksohet 
e drejta për arsim cilësor dhe për mbështetje 
të veçantë në bazë të nevojave, interesave 
dhe aftësive të nxënësve si edhe e drejta për 
mësimin në gjuhën e palicave kombëtare. 
Gjithashtu, rëndësi të veçantë ka pasur edhe 
Plani Kombëtar i Veprimit për Integrimin e 
Romëve dhe Egjiptianëve në Republikën e 
Shqipërisë (2016-2020), ku, veç të tjerash, 
theksohet promovimi i kulturës Rome 
dhe Egjiptiane dhe sigurimi i kushteve të 
favorshme për mirëarsimimin, punësimin 
dhe zhvillimin e tyre. 

Megjithatë ekziston ende një hendek 
midis politikave dhe zbatimit të tyre në 
praktikë. Kështu, Komisionerja për të 
Drejtat e Njeriut e Këshillit të Evropës, 
duke vlerësuar legjislacionin shqiptar mbi 
parimin e arsimit gjithëpërfshirës dhe 
ndalimin e diskriminimit në arsim, shpreh 
shqetësimin e saj rreth “mungesës së përfshirjes 
së disa fëmijëve shqiptarë, në veçanti romëve 
dhe fëmijëve me nevoja të veçanta në arsim” 
(CoE, 2018). Raportohen ende nga nxënës 
dhe të rinj romë raste të diskriminimit dhe 
stereotipesh negative. Kjo konfirmohet edhe 
nga disa pohime mes të intervistuarve, për 
shembull një nënë shprehet: “Ishte shumë e 
vështirë për mua të regjistroja fëmijën në klasën 
e parë, sepse mësuesi i klasës refuzoi ta pranonte 
atë, vetëm për shkak të të qenit rom”.

Megjithatë, në mesin e «Elitës» rome 
(OSFA, Hadroj) ka edhe raste kur të rinjtë 
romë e kanë kthyer stigmatizimin ose 
diskriminimin në forcë për të studiuar më 
shumë për të provuar të kundërtën e etiketimit. 
Ata janë përkushtuar t’i tregojnë shoqërisë dhe 
madje edhe familjeve të tyre se studentët romë 
mund të kenë sukses nëse gjejnë mundësitë 
dhe një mjedis të përshtatshëm.

Gjithsesi, vlen të theksohet se vitet 
e fundit ka pasur disa nisma pozitive në 
drejtim të përmirësimit të situatës. Për 
shembull, ofrimi e librave shkollorë falas për 
të gjithë nxënësit nga familje me status socio-
ekonomik të ulët (përfshirë edhe nxënësit 
romë) dhe për të gjithë nxënësit e tjerë deri 

në klasën e 7-të. Gjithashtu, hapja e katedrës 
së gjuhës rome (Avery dhe Hoxhallari, 
2017) në Universitetin e Elbasanit që 
nga viti 2015, megjithë numrin e ulët të 
studentëve të regjistruar dhe uljen e tyre të 
mëtejshme; një praktikë tjetër pozitive vitet 
e fundit ka qenë edhe festimi së bashku në 
shkolla i festave të rëndësishme të pakicave 
kulturore, si për shembull 8 Prill-i (Ditëa 
Ndërkombëtare e Romëve). 

Bazuar në këto nisma pozitive mund të 
themi siç do të shprehej Kohl, se ka shpresë 
për ndryshim dhe përmirësime pozitive të 
mëtejshme drejt një arsimi më gjithëpërfshirës 
e të barabartë për të gjithë fëmijët.

Përfundime e rekomandime

Komuniteti Rom, mbetet ndër komu-
nitetet më të varfër dhe të margjinalizuar në 
Shqipëri, pavarësisht nga vitet e bashkëjetesës 
dhe vlerat e pasura kulturore. Kjo kulturë 
mbetet pak e njohur dhe promovuar si nga 
shumica e popullsisë shqiptare ashtu edhe 
nga institucionet e ndryshme vendore dhe 
kombëtare. Varfëria e shoqëruar me sfida 
të shumta shoqërore dhe arsimore kanë 
shkaktuar probleme të konsiderueshme. 
Niveli i arsimor në komunitetin rome 
është mjaft i ulët, po kështu edhe arritjet 
dhe rezultatet në shkollë, ndërsa braktisja 
e shkollës nga nxënësit romë, mbetet nga 
më të lartat.

Për rrjedhojë, investimet strategjike 
janë të nevojshme nëpërmjet një qasjeje 
gjithëpërfshirëse, ku përfshihet një 
bashkëpunim i mirë-organizuar ndër-
sektorial, si edhe pjesëmarrja aktive dhe 
bashkëpunimi i aktorëve të ndryshëm, duke 
përfshirë romët dhe përfaqësues të tjerë 
të grupeve të margjinalizuar në zbatimin 
e politikave kombëtare dhe ofrimin e 
mundësive për zhvillim të gjthanshëm. 

Njohja dhe promovimi i kulturës rome 
dhe i diversitetit kulturor në përgjithësi kanë 
nevojë për fushata të gjera infromimi dhe 
ndërgjegjsimi dhe programe të posaçëm 
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kurrikular dhe ekstra-kurrikularë me përfshirjen 
e të gjithë nxënësve, mësuesve, prindërve dhe 
anëtarëve të tjerë të komunitetit. Mësuesit dhe 
drejtuesit kanë nevojë për trainime të mirëfillta 
mbi njohjen dhe promovimin e diversitetit 
kulturor si një pasuri ekomunitetit shkollor 
dhe e gjithë shoqërisë. 

Një tjetër domosdoshmëri është që 
mësuesit të arrijnë të kuptojnë ndryshimin 

midis të mos-mësuarit të vullnetshëm nga 
dështimi për të mësuar, si edhe arsyet e tyre. 

Përgatitja e mësuesve të rinj duhet të 
ketë në qendër filozofinë gjithëpërfshirëse, 
mësuesit shpresëdhënës, Shkollën si familje dhe 
vlerësimin dhe respektimin e diversitetit kulturor 
si një vlerë e shtuar e shoqërisë dhe besimin që 
çdo fëmijë mund të arrijë sukses kur gëzon 
mbështetjen dhe përkrahjen e nevojshme.
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Roma community is among the earliest and most marginalized communities in Albania. 
Although it has a rich culture, it is little known by most of the population and less known and 
promoted by educational and other local and national institutions. Poverty, associated with 
numerous social and educational challenges have caused considerable problems. Education level 
of Roma community is low, and so are Roma students’ school performance and achievements, 
while their school dropout rate remains amongst the highest. Therefore, there is a high need 
for strategic investments through a comprehensive approach, including a well-organized 
cross-sectoral cooperation, and participation of various stakeholders, including Roma and 
other marginalized groups in the implementation of national policies for a comprehensive 
and sustainable development. Inclusion in education is seen as a significant element of the 
improvement of the situation. It enables the adjustment of school curricula and policies to 
the needs and interests of students and its community and creates an inclusive culture where 
all teachers, students, parents and other community actors feel valued and respected and work 
together to help each student realize his/her potential. In addition, the increase of awareness 
and understanding among teachers, leaders, students, parents and other community members 
of the importance of diversity, improves their attitudes and increases their capacity to develop 
inclusive school cultures, policies and practices that enable inclusion, respect for, progress and 
development of each child. Moreover, teachers and school leaders of an inclusive school are 
able to understand the difference between willed non-learning and failure to learn. Therefore, 
Teaching Departments should shape their programs to prepare inclusive teachers who are 
hope mongers and, as such, consider diversity as a value to be appreciated and celebrated 
rather than a problem to be resolved, as respect for and promotion of diversity are at the 
heart of an inclusive school. This article was prepared based on an ongoing study using 
various instruments, such as: literature review, deep interviews, Focus Group discussions, 
free discussions and direct observations. 

Key words: Roma community, cultural diversity, willed not-learning, hope monger, inclusive education.

ABSTRACT

in Education, Albania; https://www.oecd.
org/education/oecd-reviews-of-evaluation-
and-assessment-in-education-albania-
d267dc93-en.htm

OSFA, Hadroj, R. 2016. “Gjithëpërfshirja në 
arsim një përmbledhje punimesh kërkimore, 
“Strategjia Psikologjike e “Elites Rome” në 
hapat e suksesit akademik”, 63-75

Pierson, Rita. 2018. Every Kid Needs a Champion 

(Ç d o  f ëmi jë  ht tps: / /www.ted.com/
talks/rita_pierson_every_kid_needs_a_
champion?language=en

SOROS & IDRA. 2012. Faktorët që ndikojnë në 
integrimin e Romëve në Shqipëri, Tiranë: Soros

UNESCO, Albania. 2017. “Education Policy 
Review; issues and recommendations, 
extended report” (2017) https://unesdoc.
unesco.org/ark:/48223/pf0000259245



   93Social Studies  Vol. 15  No. 3

RISKU I FERMËS, BURIMET DHE MJETET E 

MENAXHIMIT – NJË RISHIKIM LITERATURE

Arif MURRJA
Universiteti Bujqësor i Tiranës, Shqipëri
Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit

Email: amurrja@ubt.edu.al; arif.murrja@uni-prizren.com 

Kushtrim BRAHA
Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren, Kosovë
Fakulteti i Shkencave të Jetës dhe Mjedisit
Email: kushtrim.braha@uni-prizren.com

Përmbledhje

Bujqësia është ndër sektorët më me risk në ekonomi. Fermerët ballafaqohen me ngjarje 
natyrore, biologjike, ekonomike, fiskale, politike, sociale që nuk kontrollohen prej tyre. 
Ndikimet e këtyre ngjarjeve transformohen tek ferma në risqe prodhimi, në risqe tregu, në 
risqe financiare, në risqe ligjore dhe në risqe të burimeve njerëzore. Në vendet në zhvillim 
fermerët janë më të kërcënuar ndaj gjasave dhe pasojave të këtyre risqeve. 
Qëllimi: Risku i fermës, është trendi kërkimor aktual në bujqësi dhe luan një rol të rëndësishëm 
në strategjitë e zhvillimit të qëndrueshëm të fermave. Sidoqoftë, ekziston ende një boshllëk 
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kërkimore të financuara nga BE (7RP) dhe projekte kërkimore të financuara nga Agjencia Sllovake e 
Kërkimit dhe Zhvillimit. Portofoli i tij kërkimor përfshin më shumë se 30 botime në revista, kongrese 
dhe konferenca shkencore ndërkombëtare. Njëkohësisht vazhdon të kontribuoj në mënyrë aktive si 
recensent i revistave të mirënjohura ndërkombëtare (Economics and Human Biology, Health Policy 
and Planning, Agricultural Economics etc.)
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Të gjithë flasin për “riskun” (Miller 
et al., 2004). Risku ekziston në 
mënyrë universale dhe persona të 

ndryshëm kanë kuptim të ndryshëm rreth 
tij. Edhe sot akoma nuk mund të gjejmë një 
koncept unik lidhur me rëndësinë e fjalës 
risk (Jian & Rehman, 2017). Përpjekjet 
për të përkufizuar riskun janë të hershme 
(Pratt, 1964). Por nuk ka një përkufizim të 
vetëm për riskun. Ekonomistë, teoricienë të 
riskut, statisticienë dhe aktuarë të sigurimeve 

private kanë konceptin e tyre për riskun 
(Rejda & McNamara, 2018). Ekspertët e 
përdorin termin “risk” në disa mënyra të 
ndryshme (Hardaker, 2000).

Studimi ynë fokusohet në indetifikimin 
e risqeve negative të fermës (mundësia e një 
rezultati të keq apo pasiguria e rezultatit). 
Tema e riskut në bujqësi (sipërmarrjen e 
fermës) dhe menaxhimi i tij janë referuar e 
debatuar nga qindra autorë. Jemi përpjekur të 
hulumtojmë artikuj që lidhen drejtëpërdrejt 

kërkimor në sistemimin dhe integrimin e njohurive të disponueshme të lidhura me burimet e 
riskut të fermës, për të sugjeruar mjetet apo strategjitë e menaxhimit të riskut në të ardhmen. 
Kështu, qëllimi i këtij punimi është rishikim i literaturës mbi burimet e riskut të fermës dhe 
synon të propozojë mjetet e menaxhimit të riskut të fermës. 
Metodologjia: Nga bazat e të dhënave Google, Google Scolar dhe ResearchGate janë rishikuar 
më shumë se 100 burime por 75 prej tyre ishin të lidhura me fushën e riskut të fermës 
dhe të riskut në bujqësi. Studimi adreson boshllëqet ekzistuese kërkimore dhe propozon 
rekomandime të hollësishme dhe një kornizë kërkimore për studime të mëtejshme.
Gjetjet: Analiza e literaturës paraqitet në pjesët kryesore të punimit. Në një tabelë ilustrohen 
gjetjet ekzistuese në lidhje me mjetet e menaxhimit të riskut të fermës dhe bëhet një analizë 
përshkruese mbi rolin e analistit të riskut në bujqësi.
Fjalë kyçe: Risk, fermë, prodhim, treg (marketing), financim, ligj, burime njerëzore, mjet (strategji).1

1 Ky punim është prezantuar në Konferencën Ndërdisiplinore Ndërkombëtare “Arsimi dhe kultura në 
shoqërinë bashkëkohore” [Education and Culture in Contemporary Society] përkatësisht në Sesionin e 12-të: 
“Ekonomia, mjedisi, turizmi dhe zhvillimi”, mbajtur në Universitetin Fan S. Noli Korçë, më 5-6 nëntor 2021.

Përdorimet e fjalës RISK

Pasiguri

Referuar: Hardaker, 2000; Meço, 2014; 
Rejda & McNamara, 2018; Thomas, 
2018; Srinivas, 2019; Murrja et al., 
2017, 2019, 2021.

Pozitiv (fat) dhe/ose 
negativ (kërcënim)

Referuar: Renn, 2004; Fjalori anglisht 
i Oksfordit; Project Management 
Institute USA, 2008; ISO 31000, 
Guide 73; The Institute of Risk 
Management; Hopkin, 2018; Murrja et 
al., 2019.

Rrezik/fatëkeqësi Fjalori anglisht i Oksfordit; Murrja et 
al. 2019.

Kombinim i gjasës me 
ndikimin

British Standard BS IEC 62198, 2001; 
The Institute of Internal Auditors.

Sipërmarrje Hopikin, 2018; Murrja et al., 2019.

Tabela 1: Përdorimet e fjalës risk
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me qëllimin e studimit, por pa pretenduar se 
i kemi studiuar të gjitha. Ndërkohë në pjesën 
“Rezultate dhe diskutime”, specifikisht tek 
“Gjetjet-Statistika përshkruese” konsatatohet 
përdorimi i teksteve apo librave nga autorë 
të ndryshëm. Përdorimi i tyre nuk është në 
“shijet” e editorialeve të revistave, por kemi 
sjell argumentat e domosdoshmërisë së tyre 
në këtë studim.

Qëllimi i studimit është (i) evidentimi 
i burimeve të riskut në fermë dhe (ii) 
evidentimi i  mjeteve/strategj ive të 
menaxhimit të riskut në fermë.

Vështrim mbi literaturën

Maksima kineze thotë: “Planet janë 
të njeriut, por shanset janë të Zotit”. 
Gjithmonë bëjmë plane apo parashikime, 
por jetojmë në botën e pasigurisë dhe çdo 
vendimmarrës përballet me risqe (Nguyen 
et al., 2004). Rreziku është një temë jo e 
mirë (Knight, 2010). John Dewey thotë: - 
Ne mendojmë vetëm kur ballafaqohemi me 
një problem. Ndaj studimi ynë fokusohet 
në identifikimin e risqeve të fermës dhe 
evidentimin e strategjive menaxhuese.

E gjithë veprimtaria ekonomike i 
nënshtrohet formave të ndryshme të riskut. 
Aktiviteti bujqësor është veçanërisht i prirur 
për risk (Tangermann, 2011). Bujqësia 
është një sektor që karakterizohet nga 
ekspozimi dhe përballja me nivele të larta 
risku (Tangermann, 2011; Jankelova et al., 
2017), sidomos nga faktorë natyrorë që janë 
jashtë kontrollit të fermerit. Bujqësia është 
një ndërmarrje e rrezikshme (Hardaker et al., 
1997; Green, 2003; Sulewski and Gajewska, 
2014), veçanërisht në vendet në zhvillim 
(Akcaoz & Ozkan, 2005; Assouto, 2020). 
Fermerët dhe huadhënësit e tyre thonë se po 
rritet risku në bujqësi. Huadhënësit humbin 
gjumin për shkak të tij (Miller et al., 2004). 

Risqet që lidhen me bujqësinë janë 
gjithnjë e më të ndryshme, komplekse 
dhe të ndërlidhura (Duong et al., 2019). 
Në mënyrë të padiskutueshme, sektori i 

bujqësisë në shumicën e vendeve përballet 
me më shumë risk sesa sektori industrial dhe 
sektori i shërbimeve (Maurer, 2014; Deressa 
et al., 2009). Risku dhe pasiguria nuk 
ndikojnë vetëm në vendimet e prodhimit të 
familjeve (fermerëve), por edhe në vendimet 
për konsum dhe mirëqenie (Asravor, 2018).

Menaxhimi i riskut të fermës duhet të 
përfshijë kohën e shkuar, të tanishmen dhe 
të ardhmen (Hardaker, 2006). Strategjia e 
menaxhimit të riskut është një planifikim i 
lëvizjes së biznesit nga ku jemi aktualisht 
e ku dëshirojmë të shkojmë (Roberts et 
al., 2012) dhe menaxhimi i riskut është 
si një lundrim me anije, ku nuk i dihet 
destinacioni (Knight, 2010). Akoma më i 
vështirë është menaxhimi i riskut të fermës. 
Ferma bujqësore është “unitet objektiv” i 
ndërtuar nga një tërësi faktorësh produktiv 
në një vend dhe në një kohë të caktuar dhe 
“unitet subjektiv” i dëshirës sipërmarrëse për 
ndjekjen e objektivave të përcaktuara (Meço 
et al., 2017). Shumë zgjedhje në bujqësi janë 
komplekse sepse: informacioni në lidhje me 
problemin është i paplotë; problemi përfshin 
objektiva të shumëfishta dhe konfliktuale; 
përfshihet më shumë se një person në 
zgjedhje; ambienti ku lindin problemet 
dhe merren vendimet është dinamik dhe 
i trazuara; dhe zgjidhja e problemit mund 
të përfshijë angazhime të kushtueshme që 
mund të jenë të pakthyeshme (Hardaker et 
al., 2006).

Metodika

Korniza teorike dhe konceptuale 
drejtojnë rrugët e një kërkimi dhe ofrojnë 
bazat për krijimin e besueshmërisë së tij. 
Megjithëse këto terma duken të ngjashme, 
ata janë të ndryshëm nga njëri-tjetri në 
koncepte dhe në rolet e tyre në hetimin e 
studimit (Adom et al., 2018). Studimi është 
orientuar sipas kornizave të mëposhtme 
torike dhe konceptuale.

Hulumtimi i literaturës është bërë 
me togfjalshët “Farm risk” dhe “Risk 
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in agriculture” në tre network-e (i) 
Google, (ii) Google scholar dhe (iii) 
ResearchGate. Përse në “Google”? Që 
studimi t’iu shërbej fermerëve. Në këtë 
network gjejnë informacione lehtësisht 
të kuptueshme për nivelin e tyre. Në këtë 
kërkim janë përzgjedhur projekte studimore 
të evidentimit të risqeve dhe mjeteve 
të menaxhimit të riskut në fermë. Këto 
projekte janë realizuar nga universitete, 
institute dhe organizata ndërkombëtare 
në vendet e ndryshme të botës. Ndërsa në 
Google scholar dhe Research Gate jemi 

përpjekur të evidentojmë artikuj përshkrues 
që i shërbejnë studimit tonë. Kërkimi 
shtrihet në një periudhë realtivisht të gjatë 
(1960-2021) dhe numri i burimeve ka qenë 
shumë i madh, por ne jemi bazuar në 75 
prej tyre.

Rezultate dhe diskutime

Hulumtimi i burimeve daton nga viti 
1960, e deri ku jemi (Maj 2021).

Referuar të dhënave të tabelës 
3 konstatojmë se nga 75 burimeve të 

Kuadri teorik është fokusuar: Kuadri konceptual është fokusuar:

1) Në sigurimin e një numri të konsiderueshëm 
artikujsh brenda të cilëve bën pjesë studimi 
ynë.

2) Në teoritë ekzistuese të literaturës.
3) Në testimet dhe vërtetimet e studiuesve të 

tjerë.
4) Në formën e një eseje.
5) Në krijimin e një opinioni për t’iu qasur 

hulumtimeve të panjohura.
6) Në një teori të ndërlidhur me propozimet e 

studiuesve të tjerë.
7) Në përdorimin e teorisë, për të parashikuar 

dhe kontrolluar situatat brenda kontekstit të 
studimit.

1) Në referimin e ideve specifike të autorëve të 
tjerë.

2) Në konceptet teorike kryesore të një studim.
3) Në modelin e shpjegimit dhe të përshtatjes 

me idetë apo përfundimet ekzistuese.
4) Në përgjigjen e pyetjeve të kërkimit.
5) Në tregimin logjik të hulumtimit.
6) Në koncepte të ndërlidhura me studimet e 

tjera.
7) Në zhvillimin e një teorie që do të jetë e 

dobishme për studiuesit e tjerë.

Tabela 2: Kuadri teorik dhe konceptual i studimit

Vitet 1960-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2021

Nr. i artikujve 3 2 18 52

Në për qindje 5 % 2,7 % 24 % 69,3 %

Tabela 3: Numri i referncave në periudha të ndryshme kohore

Nga 74 burime: Numri për secilin burim Përqindja

Arikuj janë 50 66,7 %

Konferenca 7 9,3 %

Studime 4 5,3 %

Libra ose tekste 11 14,7 %

Website 3 4 %

Tabela 4: Pesha e artikujve shkencorë në studim
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hulumtuara 69,3% janë studime të dekadës së 
fundit (2010-2021); 24% të dekadës 2000-
2009; dhe 7.7% periudhws 1960-1990.

Ndërkohë në tabelën 3 paraqitet 
struktura e burimeve në numër dhe në 
peshë specifike sipas artikujve, konferencave, 
librave/teksteve dhe websait-eve.

Nga kalkulimet në tabelën 4 konstatojmë 
se nga 75 burime të hulumtuara, 66,7% janë 
artikuj shkencorë. Ndër të tjera konstatojmë 
se 14,7% janë refernaca nga tekste ose libra 
dhe e kemi patur të pamundur të mos i 
përfshimin, për faktin e kompleksitetit të 
termit “risk” dhe klasifikimit të riskut në pesë 
risqe të mëdhaja. Ndoshta ky fakt mund të 
konstatohet si e metë e studimit, sepse nga 
editorialet e revistave, këto burime referohen 
në numër të reduktuar. Por me përjashtimi i 
tyre nuk do të kishim arritur të prezantonim 
qasjet e përdorimit të termit “risk” dhe 
sistemin e klasifikimit të risqeve si “pesë 
risqet e mëdhaja të fermës”.

Fermerët në aktivitetin e tyre të 
përditshëm kërcënohen nga risku i 
prodhimit, risku i tregut, risku i financimit, 
risku ligjor dhe risku i burimeve njerëzore 
(Harwood, 1999; Meuwissen, 2001;Green, 
2003; Fitch, 2007; Drollette, 2009; 
Schaffnit-Chatterjee, 2010; Filan & Fake, 
2012; Kahan 2013; Bairwa et al., 2013; 
Reynolds-Allie et al., 2013; Maurer, 
2014;Turay, 2015; Jankelova et al., 2017; 
Duong, et al., 2019; Komerak et al,. 
2020; USDA-ERS, 2020; Curtis; Murrja 

et al, 2019; Murrja, Maloku, Meço, 2021 
etj.). Sciabarrasi (2021) i quan pesë risqet 
e mëdhaja të fermës. Çdo risk mund të 
trajtohet me një mjet ose strategji specifike 
të menaxhimit (Antón, 2008). Menaxhimi 
i riskut mund të jetë një mjet i rëndësishëm 
për stabilizimin e të ardhurave të fermave, 
por ka një kosto për fermat (Vigani & 
Kathage, 2019).

Përfundime

Duke u bazuar në hulumtimin e 
literaturës kemi evidentuar burimet e risqeve 
dhe rekomandojmë mjetet (strategjitë) 
e menaxhimit të tyre sipas pesë risqeve 
të mëdhaja të fermës (risku i prodhimit, 
risku i tregut, risku i financimit dhe risku i 
burmeve njerëzore). Efikasiteti i përdorimit 
të mjeteve është bazuar në konkluzionet e 
disa autorëve si: Meuwissen et al., 2001; 
Heleba et al., 2009; Kahan, 2013; Sulewski 
and Gajewska, 2014; Pawłowska-Tyszko & 
Soliwoda, 2016; Vnouckova et al., 2016; 
Jankelová et al. 2020; dhe Pilař and Dereník, 
2021. Më para analizës përshkruese të 
burimeve dhe mjeteve të menaxhimit të 
riskut në tabelën 5 pasqyrohet numëri i 
burime dhe mjeteve të menaxhimit të pesë 
risqeve të mëdhaja të riskut të fermës.

Më poshtë prezantohen në mënyrë 
përshkruese burimet dhe mjetet  e 
menaxhimit për secilin nga pesë risqet e 
mëdhaja të fermës.

Numri i burimeve sipas pesë risqeve 
të fermës

Numri i mjeteve të menaxhimit sipas 
pesë risqeve të fermës

1. Burime të risqeve të prodhimit janë 10-të <=1. Mjetet e menaxhimit janë 17-të

2. Burmie të risqeve të tregut janë 10-të <=2. Mjetet e menaxhimit janë 10-të

3. Burime të risqeve të financimit janë 11-të <=3. Mjetet e menaxhimit janë 12-të

4. Burime të risqeve ligjore janë 9-të <=4. Mjete e menaxhimit janë 9-të

5. Burime të risqeve njerëzore janë 11-të <=5. Mjetet e menaxhimit janë 7-të

Numri total i burimeve të riskut 51 Numri total i mjeteve të menaxhimit 55 

 

Tabela 5: Numri i burimeve dhe mjeteve të menaxhimit të risku, të evidentuara nga studimi
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1. Risku i prodhimit në fermë
Burimet:

  Moti i keq ose kushtet klimaterike të 
disfavorshme (thatësira, përmbytja, 
temperature nën zëro gradë, breshëri, era, 
reshje të tepërta të shiut dhe dëborës).

  Faktorët jo cilësor të prodhimit (farëra, 
kultivarë, fidanë, raca kafshësh, ushqyes, 
mjete teknologjike).

  Dëmtuesit (insektet dhe barërat e këqija).
  Sëmundjet (njerëzore, shtazore dhe 

bimore)
  Rënia e pjellorisë së tokës (keqëpërdorimi).
  Dështimet në operacionet e procesit të 

prodhimit (mbjellje, korrje, magazinim, 
amballazhim dhe sigurinë ushqimore).

  Pasiguria në përdorimin e pesticideve.
  Avaritë dhe dështimet në përdorimin e 

makinerive dhe pajisjeve.
  Infrastruktura e disfavorshme brenda 

dhe jashtë fermës.
  Fuqi punëtore e kufizuar.
  Madhësia e fermës [lloji i fermës dhe 

forma e pronësisë ndikojnë në perceptimet 
e fermerëve për strategjitë e ndarjes së 
risqeve (Meuwissen et al., 2001)].

Mjetet (strategjitë) e menaxhimit:
  Këshillimi me ekspertët (ekonomistin, 

avokatin, agronomin, veterinerin, 
zoteknikun, inxhinierin pyjeve, 
inxhinierin e përpunimit teknologjik, 
inxhinierin e mjedisit).

  Blerja e faktorëve cilësor të prodhimit 
(farërat, pesticidet dhe ushquesit 
inteligjent).

  Përdorimi i faktorëve që minimizojnë 
riskun negativ (farëra rezistente ndaj 
thatësirës, dëmtimit të shpendëve, 
sëmundjeve dhe dëmtuesve).

  Avantazhi gjeografik (zgjedhja dhe 
kultivimi në vende të ndryshme).

  Mbajtja e protokolleve të operacioneve 
në procesin e prodhimit.

  Analiza e pjellorisë së tokës (testime 
periodike).

  Sigurimi i prodhimit (nëse është i 

mundur transferimi tek kompanitë e 
sigurimit).

  Zgjedhja e aktitiviteteve me risk të ulët 
ndaj kushteve të disfavorëshme të motit.

  Diversifikimi i prodhimit në variatete 
kulturash.

  Shkëmbime eksperiencash midis 
fermerëve.

  Analiza e informacioneve brenda dhe 
jashtë mjedisit të fermës.

  Investime në teknologji të reja 
(kapacitete të tepërta).

  Prodhimi i një tepricë dhe mundësia e 
kushteve të ruajtjes.

  Mirëmbajtja e infrastrukturës së fermës.
  Mirëmbajtja e makinerive dhe pajisjeve 

të fermës.
  Kultivimi i mbrojtur në sera kur është 

e mundur.
  Fleksibiliteti i sistemit (marrja e vendimeve 

në përgjigje të ndryshimit të rrethanave).

2. Risku i tregut (marketingut) në fermë
Burimet:

  Luhatja e çmimeve.
  Humbja e aksesit në treg.
  Shitja në tregje të reja (mos njohja e tyre).
  Anulimi i kontratave nga blerësit.
  Pamundësia e komunikimit me blerësit 

për shkak të gjuhës.
  Konkurenca.
  Nryshimet në preferencat e konsumatorit.
  Ulja e të ardhurave të konsumatorëve.
  Mos përmbushja e standardeve të tregut 

(paketim, amballazhim).
  Pasaktësia në regjistrimin e të ardhurave 

dhe shpenzimeve.

Mjetet (strategjitë) e menaxhimit:
  Hartimi i planit të marketingu që lidhet 

me objektivat e fermës, planet financiare, 
parashikimin e prodhimit dhe dokumenteve 
të tjera jashtë mjedisit të fermës).

  Studime dhe analiza të tregut (fermerët 
duhet të gjurmojnë informacionin 
e çmimeve simetrike në lidhje me 
produktet e tyre).
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  Cilësia e produkteve të fermës.
  Shitjet direkte.
  Zgjerimi i tregut duke motivuar 

klientët [(Pilař & Drenik (2021) 
kanë identifikuar katër fusha që 
karakterizojnë motivimin e klientëve 
për të vizituar tregjet e fermerëve. Këto 
fusha janë (i) orientimi i produktit; 
(ii) orientimi personal i përgjegjësisë 
shoqërore; (iii) argëtimi dhe orientimi 
emocional; dhe (iv) orientimi alternativ 
i ushqimit)].

  Marreveshja e qirave të ndara (pagesa 
e një pjese të qirasë në sasi prodhim).

  Kontrata dhe porositë (transformimi 
i shpenzimeve variable në shpenzime 
fikse nga përdorimi i teknologjisë dhe 
porosi midis pronarit të tokës dhe 
fermerit).

  Gjetja (eksplorimi) e/i strategjive 
alternative të marketingut.

  Aplikimi i teknikave mbrojtëse.
  Rishikimi i kontratave [kontratat e 

prodhimit janë të rëndësishme sepse 
sigurojnë asksein në treg (Meuwissen 
et al., 2001).

3. Risku i financiar në fermë
Burimet:

  Mungesa e parave të mjaftueshme për 
të paguar detyrimet.

  Realizimi i fitimeve më të ulëta se 
sa pritej (mos përputhje të fitimit të 
parashikura me fitimin faktik).

  Risqet negative në prodhim dhe 
tregëtim.

  Kostoja e lartë e faktorëve të prodhimit.
  Huazime (borxhe) të tepërta dhe 

interesa të larta.
  Kërkesat më të larta për para për nevojat 

familjare.
  Parashikime të pasakta të prodhimit.
  Luhatjet e kurseve të këmbimit valuator.
  Rënia ekonomike e vendit.
  Inflacioni.
  Paaftësia e mbajtjes së kontabilitetit të 

fermës.

Mjetet (strategjitë) e menaxhimit:
  Planifikimi strategjik financiar.
  Monitorimi i raporteve financiare.
  Komunikimi  dhe r inegocimi  i 

marrëveshjeve me klientët, furnitorët 
dhe kushtet e huasë me huadhënësit.

  Aplikimi i kontratave të qirasë në vend 
të investimeve në makineri, pajisje dhe 
tokë.

  Kontrolli i shpenzimeve të panevojshme 
në familje.

  Punësimi i anëtarëve të familjes jashtë 
fermës.

  Shlyerja e borxhit sipas kontratës ose sa 
më shpejt të jetë e mundur.

  Mbajtja e një likuiditetit të qendrueshëm 
(aftësi paguese dhe konvertimi i 
pasurive të fermës në para pa humbje).

  Dhënia e pasurive të fermës (tokë, 
makineri, pajisje ose bagëti) me qira 
për të gjeneruar të ardhura shtesë).

  Aplikimi i burimeve alternative të 
financimit (aksione dhe obligacione).

  Sigurimi [përfshihen ngjarje si vdekja 
e pronarit të fermës apo një pjesëtari 
të familjes; sëmundje dhe aksidente 
që e bëjnë fermerin invalid; zjarre ose 
rreziqe të tjera që shkatërrojnë pronat; 
humbja e mbjelljeve nga breshëri, 
stuhitë dhe përmbytjet (Kahan, 2013)].

  Bashkimi i fermerëve në struktura më 
të evoluara (korporatë, partneritet etj.).

  Mirëmenaxhimi i pronës.
  Aftësia për të përfituar subvencioneve 

e grande [ndryshimet në skemat e 
mbështetjes bujqësore rrisin problemin 
e menaxhimit të riskut (Sulewski and 
Gajewska, 2014)]..

  Llogaritja e kostove të huasë, të taksave, 
të energjisë elektrike, të karburantit, 
të puntorisë, dhe të shpenzimeve 
familjare.

  Mbajtja e kontabilitetit të fermës 
dhe librave të shpenzimeve dhe të 
ardhurave dhe analiza dinamike 
(kohore) e tyre [Përvoja e vendeve 
të BE tregon se kontabiliteti bazë i 
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thjeshtuar, i cili përdoret nga fermerët 
është llogaritja për qëllime të taksimit 
të të ardhurave. Ky lloj i kontabilitetit 
mund të modifikohet dhe të përdoret 
si një mjet për menaxhimin financiar 
të fermave (Pawłowska-Tyszko & 
Soliwoda, 2016)].

4. Risku ligjor në fermë
Burimet:

  Neglizhenca apo papërgjeshmëria 
e pronarit të fermës në pagimin e 
detyrimeve fiskale;

  Mos respektimi i marrëveshjeve apo 
kontratave (klientë, furintorë dhe qiratë);

  Kundravajtje të pronarit të fermës;
  Çështjet gjyqësore të ndryshme;
  Mos ndjekja e udhëzimeve për 

përdorimin e pesticideve dhe mbajtja 
e shënimeve përkatëse;

  Mos zbatimi i dispozitave ligjore për 
sigurinë ushqimore;

  Mungesa e informacionit.
  Mos konsultimi me ekspertët.
  Koha e kufizuar për të studiuar dhe 

marrë vendime.

Mjetet (strategjitë) e menaxhimit:
  Rishikimi i politikave të sigurimit të 

fermës.
  Zhvillimi i marrëdhënie të mira me 

fqinjët dhe adresimi i shqetësimeve të 
tyre.

  Aplikimi i praktikave të mira bujqësore 
për të zbutur apo parandaluar efektin e 
ngjarjeve me risk negativ.

  Zgjedhja e një strukturë tjetër ligjore 
sepse ferma nuk është gjithmonë më e 
mira.

  Kuptimi kontratave dhe marrëveshjeve.
  Përdorimi i praktikave të mira bujqësore 

për të mbrojtur mjedisin.
  Njohja dhe zbatimi korrekt i dispozitave 

ligjore.
  Anëtarësimi në kooperativë (u siguron 

fermerëve mundësinë për të përfituar në 
shitjen e produkteve, blerjen me shumicë 

të inputeve dhe përfitimin e kredive me 
interesa të leverdisshme). 

  Anëtarësimi në klaster (u siguron 
fermerëve përfitime ekonomike, 
menaxheriale dhe politike) Klasteri 
mundeson kalimin në grupe agrobiznesi 
dhe mundëson transferimin dhe mësimin 
e njohurive duke qenë më efiçent 
në kontekstin e veçantë. Kordinimi 
horizontal midis tyre dhe integrimi më 
i mirë në zinxhirin e vlerës (kordinimi 
vertikal) lehtëson trajtimin e riskut 
(Joffrea et al., 2019).

5. Risku i burimeve njerëzore në fermë
Burimet:

  Paaftësia menaxheriale e pronarit të 
fermës.

  Vdekja e parakohëshme e pronarit të 
fermës.

  Divorci në familje.
  Mosmarrëveshje apo konflikte me fqinjë.
  Largimi i anëtarëve të familjes nga ferma.
  Paaftësia profesionale e punonjësve në 

bujqësi.
  Mungesa e komunikimit me vizitorët dhe 

turistët.
  Ndotja mjedisore (kimikate, pesticide, 

mbeturina).
  Mos trajnimi i punonjësve.
  Mos pagesa e punonjësve.
  Mos njohja e dispozitave ligjore në fuqi.

Mjetet (strategjitë) e menaxhimit:
  Praktikimi i aftësive të mira “njerëzore” me 

anëtarët e familjes, fqinjët dhe punonjësit.
  Vlerësimi i burimeve alternative të punës.
  Trajnimi i antarëve të fermës dhe i 

punonjësve [Transferimi dhe ofrimi i 
njohurive nëpërmejt seminareve tek 
fermerër anglezë është vlerësuar si një 
mënyrë efektive (Heleba et al., 2009)].

  Motivimi i punonjësve në punë [Është 
thelbësore matja e kënaqësisë ajo ndikon 
në motivimin efektiv për suksesin e 
kompanive bujqësore (Jankelová et al. 
2020)].
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  Menaxhimi i talenteve [Menaxhimi i 
talenteve mund të konsiderohet si një 
qasje sistematike për të përvetësuar 
njerëzit e duhur për pozicionet e duhura 
në kohën e duhur (Vnouckova et al., 
2016).

  Menaxhimi i stresit.
  Sigurimi shëndetësor dhe i jetës për 

punonjësit e fermës.

Rekomandime

Së pari: Rekomandojmë përdorimin e 
55 mjeteve për të menaxhuar pesë risqet e 
mëdhaja të fermës (risk prodhimi, risk tregu, 

risk financiar, risk ligjor dhe risk të burimeve 
njerëzore).

Së dyti: Për të mundësuar identifikimi e 
plotë të risqeve dhe përdorimin me efikasitet 
të mjeteve (strategjive) të menaxhimit të 
riskut të fermës konsiderojmë të nevojshme 
konsultimin e fermerëve me analistin e riskut. 
Roli i analistitit apo konsulentit të riskut është 
i rëndësishëm në menaxhimin e riskut të 
fermës. Analisti/konsulenti i riskut i’u referon 
fermerëve informacionin e nevojshëm për të 
vlerësuar më mirë risqet, orjenton fermerët 
në marrjen e vendimeve të drejta për fitime 
maksimale dhe planifikon ecurinë e aktivitetiti 
të fermës në kënvështrimin strategjik.
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Agriculture is among the most risky sectors in the economy. Farmers face natural, 
biological, economic, fiscal, political, social events that are not controlled by them. The impacts 
of these events are transformed on the farm into production risks, market risks, financial risks, 
legal risks and human resource risks. In developing countries farmers are more threatened by 
the likelihood and consequences of these risks.

Purpose: Farm risk is the current research trend in agriculture and plays an important 
role in sustainable farm development strategies. However, there is still a research gap in 
systematizing and integrating available knowledge related to farm risk sources, to suggest 
future risk management tools or strategies. Thus, the purpose of this paper is to review the 
literature on sources of farm risk and aims to propose farm risk management tools.

Methodology: 75 articles related to the field of farm risk and agricultural risk have been 
reviewed from Google, Google Scolar and ResearchGate databases. The study addresses 
existing research gaps and proposes detailed recommendations and a research framework 
for further studies.

Findings: The analysis of the literature is presented in the main parts of the paper. A 
table illustrates the existing findings regarding farm risk management tools and provides a 
descriptive analysis of the role of the risk analyst in agriculture.

Keywords: Risk, farm, production, market, financing, law, human resources, tool (strategy).
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Përmbledhje

Shkëputja e Shqipërisë nga Perandoria Osmane nuk do e ndalte emigrimin e shqiptarëve 
drejt Turqisë. Ata kishin arritur të krijonin koloninë e tyre më herët, të fuqizoheshin nga 
ana ekonomike si dhe të integroheshin në poste të ndryshme të administratës osmane. Pas 
tragjedisë që pësoi kombi shqiptar në Luftrat Ballkanike dhe Luftën e Parë Botërore, ngjarje 
të cilat i kishin shtyrë shqiptarët e Turqisë të organizoheshin edhe më shumë për të ngritur 
zërin e tyre kundrejt padrejtësive që po zhvilloheshin ndaj Shqipërisë. Më 1 janar 1918, 
një grup personalitetesh shqiptare në Stamboll vendosën që të themelojnë një shoqëri me 
emrin “Shoqëria Ndihmëtare e Kolonisë Shqiptare në Turqi”. Qëllimi kryesor i themelimit të 
kësaj shoqërie ishte forcimi i lidhjeve të ngushta midis shqiptarëve kudo që ndodheshin. Për 
realizimin e këtij qëllimi ata duhet të kujdeseshin, t’u siguronin me mënyrat e mundëshme 
bashkëkombasve çdo shërbim të domosdoshëm duke caktuar detyrat dhe detyrimet e çdo 
anëtari. Pas miratimit të njohjes së kësaj shoqate nga ana e qeverisë osmane si shoqatë jo-
politike, anëtarët e saj përveç zgjerimit në qytete të ndryshme të Turqisë kërkuan hapjen e 
një zyre pasaportash dhe nëpërmjet saj do të mbroheshin interesat e popullsisë shqiptare në 
Turqi. Perandoria Osmane, jo vetëm nuk e kundërshoi këtë kërkesë, por nga ana e saj ju kërkoi 
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Në fund të Luftës së Parë Ballkanike 
në qytete dhe rajone të ndryshme 
të Turqisë banonin dhe jetonin 

shumë shqiptarë. Në këtë shtet jetonte dhe 
punonte një koloni shqiptare e vendosur 
jo vetëm përpara shpalljes së pavarësisë së 
Shqipërisë më 28 nëntor 1912, por edhe 
pas saj (Kaceli, 2014: 642). 

Shqiptarët, u detyruan të shpërngulen 
nga trojet e tyre veçanërisht nën presionin e 
shteteve të Greqisë, Serbisë dhe Malit të Zi 
ndaj dhe u detyruan të vendoseshin në Turqi. 
Sipas burimeve dhe të dhënave statistikore 
të kohës, ata kishin emigruar në këtë 
vend dhe kishin arritur të intregroheshin 
në administratën dhe shoqërinë turke. 
Gazeta “Xhonturke” e datës 28 mars 1914, 
shkruante se myslimanët masivisht ikin për 
në Turqi nga zullumet e papara të pushtetit. 

Gjatë kësaj periudhe ngulmimet më të 
mëdha të Shqiptarëve në Turqi u vendosën në 
zonën e Marmarasë gati rreth 12.000 shtëpi, 
në fshatrat Aballar, Karahaki, Altiuntashëm, 
Bazardere, Ibrik-Tepe, Mandriç, Sulltan-
Koy e Zallof në zonën e Trakias/Edrenesë, 
ku arrinin mbi 2500 shtëpi (Islami, 1990: 
50). Për numrin e plotë të fshatrave të 
pastra shqiptare apo të përziera me turqit, 
nuk ka të dhëna të sakta dhe të plota. 
Nuk dihet me saktësi as për numrin e 
shqiptarëve të vendosur në qytetetet apo 
qytezat e Turqisë. Të dhëna tregojnë se një 
numër i konsiderueshëm është vendosur në 
qytetin e Stambollit me rrethinë, në Bursë 

me rrethinë, në Izmir, Manisë, Aydin, 
Çanakala, Izmit, Adapazar, Ankara, Adana, 
Kajseri, Samsun, Bafra, Kemal Pashë etj. 
Nga Shqipëria dhe ish-vilajetet shqiptare 
kishte mjaft shqiptarë të shpërngulur nga 
Korça, Gjirokastra, Delvina, Skrapari, Mati, 
Dibra, Manastiri, Tetova, Prilepi, Shkupi, 
Kumanova, Lipjani, Ferizaj, Prizreni, Peja, 
Janina, Follorina, Kosturi etj. (Buzhala, 
2011: 70-71).

Sipas dokumentacionit Osman çdo 
shqiptar që kishte dëshirë të vendosej në 
Perandorinë Osmane, mjaftonte t’i paraqiste 
një kërkesë konsullit Osman dhe menjëherë 
do të pajisej me kartë identiteti (Tezkere-i 
Osmanı)1. Megjithatë sipas burimeve të 
kohës rezultonte se ndërmjet viteve 1912-
1914 u shpërngulën afërsisht rreth 284.561 
persona2. Gjatë kësaj periudhe ngulmimet 
më të mëdha në Turqi përbëheshin nga 
shqiptarët. Në këtë periudhë Turqia ishte i 
vetmi vend ku shqiptarët si myslimanë ashtu 
edhe të krishterë gjetën strehim.

Fillimi i Luftës së Parë Botërore, më 
1914, e uli pak presionin që bënin shtetet 
ballkanike ndaj shqiptarëve për shpërnguljen e 
tyre. Shqipëria, gjatë Luftës së Parë Botërore, 
ishte e pushtuar nga ushtritë e të dyja palëve 
ndërluftuese. Të tre fqinjët e Shqipërisë në 
tokë dhe përtej detit, (Greqia, Italia, Serbia) 
mbajtën anën e “Antantës” anglo-franceze 
dhe kjo i detyroi shqiptarët të fitojnë përsëri 
pavarësinë e tyre në mbarim të Luftës së Parë 
Botërore (Zavalani, 1998: 250). 

edhe arriti nënshkrimin e një marrëveshjeve midis dy qeverive që do të çonte në hapjen e një 
përfaqësie diplomatike. Këto ishin hapat e parë për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike 
të cilat u realizuan vite më pas me qeverinë e re të Turqisë Republikane. 
Fjalë Kyçe: Kolonia e Shqiptarëve, Perandoria Osmane, zyra e pasaportave, shoqatë*

* “Ky punim është prezantuar në Konferencën Ndërdisiplinore Ndërkombëtare, me temë kuadër “Arsimi dhe 
kultura në shoqërinë bashkëkohore” [Education and Culture in Contemporary Society] mbajtur në Universitetin 
Fan S. Noli Korçë, më 5-6 nëntor 2021, përkatësisht në Sesionin e 2-të: ‘Popullsia, emigracioni dhe diaspora’”

1 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (më tej BOA), DH.SN. T.H.R. 69, 41.
2 Arkivi i Insitutit të Historisë (më tej AIH), A-IV-449, Dokumenti o spolnoj…, Libri VII, Vëll.I (1-14 

janar-30 prill 1914), Beograd 1980, dok.Nr. 474, Raport i konsullatës së përgjithshme të Serbisë në Selanik 
për MPJ, Selanik 4.4.1914, f. 616. 
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Gjatë këtyre viteve shqiptarët ishin 
detyruar të vendoseshin në zonat e largëta 
të Anadollit, në vilajetin e Konias, Ereğlisë, 
Karağacit, Illgënit, Akshehirit, Saidlit, 
Karamanit etj. Nga Sivasi deri në Dijarbakër 
gjendeshin rreth 64 hane të mbushur plot 
me shqiptarë emigrantë. Qeveria Osmane, 
duke u njoftuar nga autoritetet vendase 
se në këtë zonë, kishte disa fshatra të 
boshatisura, e shikonte të përshtashme 
vendosjen e shqiptarëve të ardhur në ato 
vende. Ndaj menjëherë mori masa për 
vendosjen e tyre dhe i vendosi ata në zona 
të ndryshme por të ndarë nga njëri-tjetri. 
Këtë politikë të ndarjes së tyre e dëshmon 
edhe një telegram i dërguar nga Talat Pasha. 
Më 1 tetor 1915, Talat Pasha, Ministri 
i Brendshëm i Perandorisë Osmane, 
urdhëronte drejtorinë e emigrantëve në 
vilajetin e Hydavendigarit që “shqiptarët 
dhe boshnjakët të shpërndaheshin duke u 
përpjestuar dhe të vendoseshin, jo të bashkuar 
por midis popullsisë turke”3.

 Mbi vendosjen e Shqiptarëve që 
vazhdonin të vinin në Turqi, gjatë kohës 
së Luftës së Parë Botërore në vitin 1917, 
xhonturqit kishin nxjerrë një urdhëresë 
mbi “Shqiptarët dhe vendosjen e tyre”. Ata 
nëpërmjet kësaj urdhërese kërkonin: 

 Së pari, Shqiptarët jomyslimanë të 
mos lejohen të hyjnë në shtetin Osman; 
e dyta, atyre të mos u jepet leja për t’u 
vendosur në qytetet e mëdha, dhe e treta, 
ata të cilët jetojnë në Stamboll dhe Izmir të 
numëroheshin për të ditur numrin e saktë 
të të ardhurve (Dündar, 2001: 112-113).

Së dyti, krahas emigrantëve të shumtë 
ishin edhe nënpunësit dhe ushtarakët së 
bashku me familjet e tyre që punonin dhe 
jetonin në Turqi. 

Së treti, ishin edhe grupi i tregtarëve 
dhe esnafëve të cilët vazhdonin të kryenin 

në Turqi aktivitetin e tyre. 
Por situata për emigrantët ndryshoi në 

vitin 1918, pasi qeveria osmane e detyruar 
jo vetëm nga ngjarjet brenda vendit por 
edhe presioni ndërkombëtar u detyrua të 
shpallte amnistinë. Pas shpalljes së amnistisë 
menjëherë shqiptarët u sistemuan në shumë 
zona të rëndësishme të Turqisë, veçanërisht 
rreth qyteteve të: Stambollit, Tekirdaut, 
Bursës, Edrenesë, Kytahjas, Izmirit, Inebolit, 
Kirklarelisë, Sakarjas, Aydënit etj4. Duke u 
sistemuar në lagje [mëhalla] të ndryshme të 
këtyre qyteteve, ata ndërtuan jetën e tyre dhe 
filluan të kryenin një sërë veprimtarish me 
karakter ekonomik, tregtar dhe privat dhe të 
integroheshin në jetën e vendit ku jetonin.

Duke e njohur gjendjen e vendit, 
dhe rrezikun që i kanosej Shqipërisë nga 
fqinjët si dhe për të bashkuar të gjitha trojet 
shqiptare që mbetën jashtë shtetit shqiptar 
pas Traktatit të Londrës të 29 korrik 1913, 
shqiptarët e Turqisë filluan të organizoheshin 
edhe më tepër për të shprehur zërin e 
tyre kundrejt të gjitha padrejtësive që i 
kanoseshin kombit shqiptar.

Krijimi i Kolonisë Shqiptare 
të Stambollit

M ë  1  j a n a r  1 9 1 8 ,  n j ë  g r u p 
personalitetesh shqiptare në Stamboll 
vendosën të themelojnë një shoqëri me 
emrin “Shoqëria Ndihmëtare e Kolonisë 
Shqiptare në Turqi”. Qëllimi kryesor i 
themelimit të kësaj shoqërie, ishte forcimi 
i lidhjeve të ngushta midis shqiptarëve. Të 
gjithë së bashku shqiptarët e Turqisë, kudo 
që ndodheshin duhet të bashkoheshin dhe 
të bashkërendonin përpjekjet për nevojat 
morale, njerëzore, tregëtare e shëndetësore. 

Për realizimin e këtij qëllimi ata duhet 
të kujdeseshin, t’u siguronin me mënyrat e 

3 BOA, Dh. Ş.F.R.54-A/357, Iskan-i Asair ve Muhacirin Muduriyeti’nden Ankara Vilayeti’ne cekilen 17 
Eylül 1331 (1 Ekim 1915) tarihli cevabi telgrafi.

4 Në vitin 1918 pasi Turqia u pushtua nga trupat e Antantës qeveria nxori një urdhër amnisti për emigrantët. 
Çdonjëri që kishte dëshirë mund të kthehej në qytetet e mëdha ku ata kishim kushurinj ose të afërm të tjerë.
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mundëshme bashkëkombasve çdo shërbim 
atdhesie5. U caktuan detyrat dhe detyrimet e 
çdo anëtari, mosha e anëtarësimit ishte mbi 
21 vjeç. Një vit më vonë, me qëllim që të 
shtohej ndjenja e dashurisë dhe e sinqeritetit 
midis shqiptarëve por edhe të forcohej lidhja 
e tyre me atdheun mëmë (Shqipërinë), 
më dt. 3 mars 1919 e gjithë bashkësia e 
shqiptarëve të Turqisë u riorganizua në një 
shoqatë me emrin “Shoqëria Shqiptare”6.

Statuti i kësaj shoqërie përbëhej 
nga 54 nene,  nëpërmjet  të  c i lave 
përcaktoheshin detyrat dhe të drejtat e çdo 
anëtari pjesëmarrës në të si dhe mënyra e 
organizimit të kolonive7. Në statut shkruhej 
se: “qëllimi i kësaj shoqërie shqiptare ishte 
përpjekja për bashkimin e trojeve shqiptare; 
ndihma ndaj çdo bashkëkombasi; lidhja e 
tyre me idealin kombëtar; si dhe mbrojtja dhe 
propagandimi i Shqipërisë”. 

Më 15 mars 1919, nëpërmjet një 
kërkese në formë lutjeje u njoftua Ministria 
e Punëve Brendshme Osmane për krijimin 
e shoqatës dhe u kërkua leja për njohjen 
dhe legalizimin e saj. Emri shqip në 
aplikimin zyrtar të shoqatës është “Komitet 
i Kolonise Shqiptare në Turqi”. Si seli e 
themelimit të Shoqërisë deklarohet Hani 
i Turqisë (Türkiye Hanı), që ndodhej 
prapa godinës së Postës së Re në Stamboll 
(Tunaja, 1986: 452). Themeluesit dhe 
drejtuesit e Komitetit janë: Nezir Beu, 
Hasan Hysejin Bej Tetova, Selman Ulvi 
Beu, Mustafa Beu, imami Xhemaletin 
Efendiu, Dr. Ihsan Fevzi Beu, Hasan 
Hajdar Beu dhe Hysejin Fuat Prishtina.

Qëllimi i Komitetit të kolonisë 
shqiptare sipas kërkesës zyrtare të themelimit 
shpjegohet kështu: “të ndërmarë nismat e 
nevojshme për bashkimin me Shqipërinë 

të tokave shqiptare që janë lënë jashtë 
kufijve të vendit në Konferencën e Londrës, 
(neni 5), të bëjë përpjekje për të forcuar 
lidhjen dashunore ndërmjet shqiptarëve 
kudo që ndodhen, për të siguruar njëjsinë 
kombëtare dhe për të ndihmuar personat në 
nevojë (neni 6), si dhe të bëjë propagandë 
për të mbrojtur interesat dhe të drejtat e 
Shqipërisë” (Ozcan, 2011: 50).

Pas miratimit të njohjes së shoqatës së 
shqiptarëve të Stambollit nga ana e qeverisë 
osmane si shoqatë jopolitike, anëtarët e 
shoqatës filluan të organizoheshin më 
shumë duke u përpjekur të hapnin degët e 
saj edhe në qytete të ndryshme të Turqisë 
ku ishin vendosur bashkatdhetarët e tyre. 
Shqiptarët e Stambollit të “Shoqërisë së 
Ndihmës Shqipëtare” (Arnavut Teavun 
Cemiyëti) pas krijimit të saj, u mblodhën dhe 
zgjodhën Pleqësinë ose Këshillin Qendror 
Administrativ të saj (Kaceli, 2014: 645).

Anëtarë të Pleqësisë u zgjodhën Halil 
Pashë Gjirokastra, Fuad Bej Dibra, Fuad 
Pashë Prishtina, Fejzullah Libohova, Sezaji 
Libohova, Shefqet Fishti, Hasan Selim 
Delvina, Syrja Gjirokastra, Nazif Voshtina, 
Shan Tepelena, avokat Benoit Blinishti 
(Shkodra), At Bonati, Tahsin Kalkandeleni etj. 

Pas këtij veprimi, kryesia e shoqatës ju 
kishte bërë thirrje të gjithë bashkatdhetarëve 
kudo ku jetonin dhe punonin në qytetet 
e Turqisë, që të hapnin degët e “Arnavut 
Teavun Cemiyetit”. Kjo shoqatë në parim, 
ishte demokratike, dhe puna kryesore e saj 
bazohej tek aftësia për të ndihmuar të gjithë 
të emigrantët shqiptarë të cilët kishin nevojë 
për ndihmë. Degë të kësaj shoqate u hapën 
edhe në Tekirdağ, Edrene, Bursë, Inegol, 
Izmir, Aydin etj (AQSH, Viti 1919).

Klubin qendror të Stambollit e përbënin 

5 AQSh, Fondi 101 (Shoqëritë shqiptare në Turqi), Dosja. 4, viti.1921, Statuti i Kolonisë shqiptare të 
Stambolllit mbi organizimin e brendshëm të kolonisë e degëve të saj.

6 AQSh, Fondi.101, Dosja 5, viti 1919, f.9-14. Njoftohet Ministria e Brendshme mbi themelimin e 
shoqërisë me emrin “Shoqëria Shqiptare”, 3/4/1919.

7 AQSh, Fondi. 101, Dosja .4, viti 1921, Statuti i Kolonisë shqiptare të Stambollit, mbi organizimin e 
brendshëm të kolonisë dhe degëve të saj. Shoqëria Ndihmëtare e Kolonisë së Stambollit.
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gjithsej 15 anëtarë. Ndërsa klubin shqiptar 
në Izmir e drejtonte Xhemal Pashë Prishtina 
dhe sekretar i saj ishte koloneli Selahadin bej 
Prizreni (Shkoza), klubi i Bursës drejtohej 
nga Haxhi Xhemal Aga prej Prishtine dhe 
Sakib Efendiu nga Kalkandeleni, klubi i 
Kytahjas drejtohej nga Dr. Zenel Abedini 
prej Gjilani dhe klubi i Edrenesë nga dr Ali 
Kemal Beu. Të gjitha klubet ishin të lidhura 
së bashku me njëra tjetrën si dhe me klubin 
qendror të Stambollit dhe kishin shumë 
bashkëpunim midis tyre . 

Më 18 janar 1919, i filloi punimet 
Konferenca e Paqes në Paris. Në punimet 
e saj do të shtrohej për diskutim edhe 
fati i Shqipërisë ndaj vëmendja e popullit 
shqiptar ishte drejtuar qysh në fillim 
tek punimet e kësaj Konference duke 
shpresuar se aty do të gjenin zgjidhje të 
drejtë kërkesat e tyre kombëtare (Historia 
e Shqipërisë,1984: 193). 

Shqiptarët duke ditur synimet e 
shteteve fituese të luftës, veçanërisht 
të Italisë për aneksimin e krahinave të 
Shqipërisë si dhe rivalitetin e saj me Serbinë 
për zgjerimin e tyre në dëm të kufijve 
shqiptarë, shtruan kërkesën urgjente për 
formimin e një qeverie shqiptare. 

Formimin e kësaj qeverie e realizoi 
Kongresi i Durrësit, i mbajtur më 25 
dhjetor 1918, në të cilën morën pjesë 
përfaqësues nga shumë krahina të vendit 
kryesisht nga ato të zonës italiane të 
pushtimit. Kongresi vendosi formimin e 
një qeverie që do të përfaqësonte vendin si 
brenda ashtu edhe jashtë. Ata zgjodhën si 
kryeministër të saj Turhan Pashë Përmetin, 
një figurë e njohur në qarqet diplomatike 
të kohës, i cili shquhej për kapacitetin 
prej diplomati, dhe më shumë akoma për 
aftësinë e tij menaxheriale për zgjidhjen e 
krizave në situata të vështira (Egro, 2014). 

Qeveria e dalë nga Kongresi i Durrësit, 
do të dërgonte një delegacion i cili duhej të 

mbronte çështjen shqiptare në Konferencën 
e Paqes dhe do të përpiqej edhe për 
vendosjen e “kufijve kombëtarë” dhe për 
pavarësinë “e plotë të shtetit shqiptar” (Çami 
& Verli, 2015: 77). 

Delegacioni u nis nga Shqipëria 
më 12 shkurt 1919 dhe udhëhiqej nga 
Turhan Pashë Përmeti, ndërsa anëtarë të 
delegacionit ishin Mihal Turtulli, Mehmet 
Konica, Luigj Gurakuqi, Luigj Bumçi, 
Gjergj Fishta, Mid’hat Frashëri dhe Mustafa 
Kruja (Shqipëria përpara Konferencës 
Paqes, 1919: 7-13). Krahas delegacionit 
qeveritar në Paris shkuan edhe përfaqësues 
të kolonive shqiptare të Amerikës dhe 
Rumanisë. Në këtë kuadër edhe kolonia 
shqiptare e Turqisë, më 30 janar 1919 
vendosi të zgjedhë përfaqësuesit e saj për në 
Konferencë në Paris, Halil Pashë Alizotin ( 
Gjirokastrën), At Xhulio Bonatin, Beneoit 
Blinishtin, Male Shan Tepelenën, Sulejman 
Fehmi Delevinën dhe Fuad Dibrën (Kruja 
& Markgjokaj, 2006: 179-181). 

Kolonia shqiptare jo vetëm në Stamboll 
por edhe në gjithë Turqinë ndoqi me 
vëmendje dhe shqetësim të madh të gjitha 
fazat e Konferencës së Paqes duke dhënë 
kontributin e saj në drejtim të rikonfirmimit 
të pavarësisë kombëtare dhe të mbrojtjes së 
territoreve shqiptare nga një copëtim i ri. 
Më 15 prill 1919, kjo u vërtetua nëpërmjet 
dërgimit të memorandumit të përbashkët 
të delegacioneve shqiptare, drejtuar kryesisë 
së Konferencës së Paqes, ku denoncuan 
hapur politikën italiane, kundërshtuan 
pretendimet e saj në Shqipëri, denoncuan 
dobësinë, protektoratin dhe synimet e saj 
për aneksimin e Vlorës8.

Krahas përpjekjeve të tyre pranë 
Konferencës në Paris, Komiteti Qendror 
i kolonisë shqiptare mundohej për të 
organizuar dhe zhvilluar takime më 
përfaqësitë e huaja që punonin në Stamboll 
(1919. “Shqiptarët në Turkie“, Populli; 2). 

 

8 Arkiva e Ministrisë së Punëve të Jashtme (më tej AMPJ), Fondi. MPJ, vitit 1919, dos 18, f.30-34. 
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Përpjekje për vendosjen e lidhjeve 
diplomatike me Perandorinë Osmane

Ecuria e punimeve të konferencës i 
kishte bërë shqiptarët të mendonin se nuk 
kishte shpresa që diplomacia e Fuqive të 
Mëdha do të zgjidhte çështjen shqiptare 
sipas interesave të tyre. Në këto kushte dilte 
si domosdoshmëri reagimi i vetë shqiptarëve 
(Kaceli, 2013: 155). 

Ndaj u vendos organizmi i një tubimi të 
ri mbarëkombëtar në të cilën do të merrnin 
pjesë delegatë shqiptarë nga të gjitha trevat 
shqipatre. Më 21-31 janar 1920, shqiptarët 
u mblodhën në Kongresin e Lushnjës. 
Vendimet e këtij kongresi patën rëndësi 
për vazhdimësinë dhe ekzistencën e shtetit 
shqiptar. Kongres i Lushnjës, rrëzoi qeverinë 
e Durrësit dhe zgjodhi një qeveri të re me në 
krye Sulejman Delvinën, i cili kishte ardhur si 
delegat i kolonisë së Turqisë në këtë Kongres9. 
Qeveria e tij krahas masave për konsolidimin 
e shtetit të ri shqiptar, u përpoq të zhvillonte 
një veprimtari të gjallë diplomatike, për 
të siguruar në arenën ndërkombëtare të 
drejtat sovrane të Shqipërisë. Me ardhjen 
në fuqi qeveria e re zgjodhi delegatët e rinj 
shqiptarë për në Konferencën e Paqes, të 
cilët do të përfaqësonin të gjithë shqiptarët 
kudo ndodheshin, ndaj misioni i delegatëve 
të kolonive mori fund. 

Më 17 dhjetor 1920, Shqipëria u 
pranua anëtare e Lidhjes së Kombeve, hap 
i rëndësishëm drejt rikonfirmimit të njohjes 
ndërkombëtare të shtetit shqiptar dhe njëheri 
për njohjen e qeverisë së re, si qeveri de jure 
të tij (Puto, 2009: 291).

Zhvillimet e fundit politike në Shqipëri, 
kishin ngjallur entuziazëm tek shqiptarët e 

Turqisë. Duke parë situatën e krijuar aty, 
Komiteti i Stambollit, kishte kërkuar disa 
herë nga qeveria shqiptare hapjen e një 
përfaqësie diplomatike. Gazeta “E Vërteta” 
që botohej në Stamboll shkruante se: “lënia 
pas dore e kësaj kolonie do të ishte një 
dëm tepër i madh për shtetin shqiptar, që 
mundej ta shpëtonte atë duke dërguar një 
përfaqësues” (1921. “Kolonija e jonë dhe 
detyra e qeverisë s’onë”, E Vërteta: 3). 

Më 18 maj 1921, Nezir Leskoviku, në 
emër të Komitetit të Stambollit, i dërgonte një 
letër qeverisë shqiptare ku paraqiste kërkesën 
për hapjen e një përfaqësie diplomatike në 
Stamboll”10. Më tej ai propozonte që Halil 
Pashë Gjirokastra të merrte përsipër detyrën 
e përfaqësuesit të Shqipërisë në Turqi. 
Njëkohësisht kërkonte nga qeveria shqiptare 
që nëse ishte dakort me këtë kërkesë ta pajiste 
Halil beun me letrat kredenciale ose në të 
kundërt të dërgonte një person tjetër. 

Kryeministri shqiptar Iljaz Vrioni, këtë 
kërkesë do ta vlerësonte si të parakohëshme. 
Në përgjigjen dërguar Këshillit Kombëtar 
shpjegonte se “qeveria shqiptare nuk e sheh të 
arësyeshme hapjen e një përfaqësie diplomatike në 
Stamboll, por shikon të arsyeshme për momentin 
krijimin e një zyre pasaportash nën drejtimin e 
z. Nezir Leskoviku. Kjo zyrë do të shërbente për 
pajisjen me pasaporta të shqiptarëve në Turqi dhe 
kur ta lypte nevoja, do të mbronte dhe interesat 
e shqiptarëve aty”11. Meqenëse kryetari i kësaj 
zyre do të ishte i vetmi autoritet zyrtar që 
përfaqësonte qeverinë shqiptare, ngarkohej 
që bashkë me letrat kredenciale, të shtypte 
edhe disa pasaporta dhe kërkonte regjistrimin 
e të gjithë shqiptarëve të ardhur nga krahinat 
e Shqipërisë pas vitit 191312.

Më 15 korrik 1921, përsëri, një kërkesë 

9 AQSH, Fondi.101, Dosja.7, shkurt 1920. Protesta e delegacionit dhe veprimet e tij në Paris. Formimi 
i kabinetit shqiptar nën kryesinë e Sulejman Bej Delvinës. 

10 AQSH, Fondi 101, Dosja 6, viti 1918-1924, s.40. Qeveria shqiptare i dërgon një telegram në fregjisht 
Komitetit qendror të Kolonisë në Stamboll.

11 AQSH, Fondi. 101, Dosja 8, 3 korrik 1920 Ministria e Jashtme Shqiptare vendosi hapjen e zyrës së 
pasaportave në Turqi.

12 AMPJ, Dosja 4, viti 1921, fl.76. Letër e Kryeminsitrit dhe zëvendësministrit të Punëve të jashtme Iljaz 
Vrioni drejtuar Komitetit të Kolonisë shqiptare të Turqisë.
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të ngjashme, qeverisë shqiptare ia dërguan 
edhe shqiptarët e Izmirit. Në letrën e tyre, ata, 
vinin në dukje se “duke mos patur një përfaqësues 
shtetëror zyrtar për ti mbrojtur si kombet e tjera, 
me mijëra familje shqiptare të kësaj kolonie në këtë 
rajon ishin në gjendje të mjerueshme. Ndaj, nëse 
nuk ishte i mundur dërgimi i një përfaqësuesi, 
detyra e mbrojtjes së popullsisë shqiptare të Izmir 
t’i ngarkohej një shteti tjetër”13.

Perandoria Osmane jo vetëm nuk e 
kundërshtoi kërkesën e qeverisë shqiptare për 
hapjen e zyrës së pasaportave, por e mirëpriti 
atë. Ministri i Jashtëm, Ahmet Izet Pashai, në 
përgjigjen që i drejtoi homologut shqiptar, i 
vinte në dukje se “për të realizuar këtë veprim do 
të ishte mirë të nënshkruhej dhe një marrëveshje 
midis dy qeverive”14.

Më 15 korrik 1921, Nezir Leskoviku 
njoftonte kryeministrin Iljaz Vrioni mbi 
dorëzimin e letërkredencialeve: “Letrën ia 
dorëzova Ministrit të Jashtëm të Perandorisë 
Osmane, Ahmet Izet Pashait”. Më priti shumë 
mirë dhe shfaqi simpati për Shqipërinë”, duke u 
shprehur se “...nga thelbi i zemrës dëshiroj të mirën 
e Shqipërisë dhe lehtësimin e punës tuaj. Letrën që 
më dhatë do t’ia jap Këshillit Ministror”15.

Mbas 3 ditësh Nezir Leskoviku u takua 
me një nga zyrtarët e Ministrisë së Jashtme i 
cili ishte shprehur se “qeveria osmane e shihte 
pozitivisht hapjen e zyrës shqiptare të pasaportave 
prandaj ai mund të punonte lirshëm. Por 
që të njihej si konsull i Shqipërisë duhej që të 
nënshkruhej një konventë diplomatike, e cila 
bënte fjalë për interesat e përbashkëta të të dyja 
shteteve dhe pas nënshkrimit të saj ai mund të 
njihej si konsull i Shqipërisë”16.

Qeveria shqiptare i dha rëndësi të veçantë 
vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me 
Perandorinë Osmane. Më 5 gusht 1921, ajo 
vendosi që zyra e pasaportave të kthehej në 
konsullatë, në krye të së cilës do të ishte 
përsëri Nezir Leskoviku dhe si sekretar i 
saj Asaf Xhaxhuli17.

Krahas saj Ministria e Jashtme shqiptare 
iu drejtua përfaqësive të Anglisë dhe Italisë në 
Tiranë, ku t’i kërkohej ndihma nga diplomatët 
e tyre në Stamboll për të njohur zyrtarisht 
funksionin e zyrës së konsullore shqiptare18. 
Këto ndërhyrje patën efekt të mënjëhershëm. 
Më 20 shtator 1921, Nezir Leskoviku njoftoi 
qeverinë e re se përfaqësuesit e këtyre shteteve 
e kishin njohur statusin e tij diplomatik19.

Pavarësisht përpjekjeve të shtetit shqiptar 
për t’i ardhur në ndihmë kolonisë shqiptare 
të Turqisë, mund të themi që pati edhe 
probleme, siç ishte vonesa në pajisjen e 
shqiptarëve me pasaporta. 

Situata politike në këtë kohë në Turqi, 
ishte e koklavitur. Ekzistenca e dy pushteteve, 
nga një anë qeveria e Sulltanit me qendër 
Stambollin dhe nga ana tjetër pushteti i ri i 
vendosur nga nacionalistët Turq me qendër 
Ankaranë e bënte të vështirë qeverisjen e 
vendit (Kaceli, 2013: 156). 

Qeveria shqiptare e nxitur edhe nga 
ndikimi i diplomacisë britanike deri në fund të 
vitit 1922, nuk e kishte njohur qeverinë e re të 
Mustafa Qemalit, dhe tentoi të hynte përsëri 
në marrëdhënie me qeverinë e Sulltanit. 
Kjo ishte arsyeja që zyra e pasaportave në 
Stamboll i paraqiti letrat kredenciale të 
Ministrit të Punëve të Jashtme të sulltanit20. 

13 AMPJ, Dosja 4, v. 1921, fl.29 Letër e degës së Kolonisë shqiptare të Izmirit, drejtuar Kryeministrit 
shqiptar, Iljaz Vrioni.

14 Po aty, fl.29, Letër e Ministrit të Punëve të Jashtme të Perandorisë Osmane, Ahmet Izzet Pasha drejtuar 
Ministrit të Punëve të Jashtme të Shqipërisë, 30.6.1921

15 Po aty, fl.101, Letër e Drejtorit të zyrës së pasaportave në Stamboll Nezir Leskoviku, për Kryeministrin 
dhe Ministrin e Punëve të jashtme Iljaz Vrioni.

16 Po aty, fl 102.
17 Po aty, fl.118.
18 Po aty, fl.139.
19 Po aty, fl.170.
20 AQSh, Fondi. 151, Dosja. 98, viti 1922, f. 3. Shkresë zyrës së pasaportave në Stamboll. 
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Më 11 nëntor 1922, konsulli i Shqipërisë në 
Stamboll, Nezir Leskoviku njoftoi qeverinë 
shqiptare se kabineti qeveritar i Teufik 
Pashës, i cili qëndronte vetëm nën fuqinë e 
Sulltanit në Stamboll, dha dorëheqjen. Ky 
akt shënoi fundin e sulltanatit dhe rënien 
de fakto të dinastisë osmane. 

Nga pikapamja institucionale por edhe 
kushtetutese ky veprim tregoi që sovraniteti 
tashmë i përkiste popullit turk dhe qeverisë 
së re të Ankarasë. Asambleja e Madhe e 
Ankarasë këtë fakt e pranoi si një element 
qëndrueshmërie në historinë e shtetit të 
ri modern turk. Rënia e sulltanatit do të 
tregonte se Sulltanit i kishte mbetur vetëm 
pushteti si kryetar fetar dhe i përkohshëm21, 
shkak që e detyroi këtë të fundit të largohej 
nga Turqia. 

Qeveria shqiptare në këtë situatë të re 
politike nxitur edhe nga kërkesat e kolonisë 
shqiptare të Turqisë, do të kërkonte dhe do 
të bënte përçapjet e duhura për vendosjen 
e lidhjeve diplomatike me qeverinë e re 
Turke të Ankarasë e cila qe formuar si 
rezultat i Luftës Nacionale të popullit turk 
për pavarësi. Vendosja e marrëdhenieve 
diplomatike midis dy vendeve u realizua 
më 15 dhjetor 1923, me firmosjen e 
marrëveshjes që njihet në histori me emrin 
“Traktati i Miqësisë Turqi -Shqipëri” 
(Alpan, 1975: 96). Vendosja dhe forcimi i 
marrëdhënieve miqësore midis dy vendeve 
do të kontribuonte akoma më shumë në 
forcimin e paqes dhe të stabilitetit në rajon, 
duke u bërë një shembull pozitiv edhe për 
vendet e tjera.
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Albania’s secession from the Ottoman Empire would not stop the emigration of Albanians to 
Turkey. They had managed to establish their colony earlier, to become economically empowered 
as well as to integrate into various posts of the Ottoman administration. But after the tragedy 
that the Albanian nation suffered in the Balkan Wars and the First World War, it had pushed the 
Albanians of Turkey to organize even more to raise their voice against the injustices that were 
taking place against Albania. On January 1, 1918, a group of Albanian personalities in Istanbul 
decided to establish a society called the “Mutual Aid Society of the Albanian Colony in Turkey”. 
The main purpose of establishing this society was to strengthen the close ties between Albanians 
wherever they were. In order to achieve this goal, they had to take care, to provide in the possible 
ways to their compatriots every necessary service by assigning the duties and obligations of each 
member. After the approval of the recognition of this association by the Ottoman government 
as a non-political association, its members in addition to expanding to different cities of Turkey 
requested the opening of a passport office and through it would protect the interests of the 
Albanian population in Turkey. The Ottoman Empire, not only did not oppose this request, but 
in turn asked you and managed to sign an agreement between the two governments that would 
lead to the opening of a diplomatic mission. These were the first steps in establishing diplomatic 
relations which were realized years later with the new government of Republican Turkey. 

Keywords: Albanian colony, Turkey, Ottoman Empire, passport office, society.
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Analiza e dimensionit social të fesë u bë mbi bazën e perspektivës sociologjike. Punimi 
fokusohet në shqyrtimin e disa elementeve konceptual të fesë. Së pari, feja analizohet si 
realitet social. Aspektet sociale të fesë evidentohen mbështetur në idetë e sociologëve më të 
hershëm dhe të rinj, duke pasur në fokus qasjen funksionaliste. Së dyti, analizohet periudha 
post diktatoriale në rigjallërimin e fesë dhe kontributi që kanë dhënë organizatat fetare në 
çështje të ndryshme sociale. Së treti, zhvillimi i fesë në kushtet e pluralizmit jepet me veçoritë 
përkatëse. Analizohen sfidat bashkëkohore të organizatave fetare në kushtet e trajtesave të 
një varg dukurive të mprehta të kohës, të cilat kërkojnë nga organizatat fetare një qëndrim 
më fleksibël. Studimi në terren u bë në Qarkun e Tiranës, me metodat e kërkimit cilësor 
(vëzhgime, biseda dhe intervista). Nga analiza e të dhënave u evidentuan disa gjetje dhe 
përfundime kryesore. Besimtarët ndjekin me interes dukuritë sociale dhe janë kryesisht për 
familjen tradicionale. Besimtarët shprehen se për ta nuk do të ishte problem të martoheshin 
me dikë jashtë besimit fetar përkatës, por ata janë martuar brenda të njëjtit besimi fetar. Në 
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Feja luan një rol të rëndësishëm në 
jetën dhe stabilitetin social. Pyetjet 
kryesore janë: Çfarë ofron perspektiva 

sociologjike në trajtimin e çështjeve sociale? 
Çfarë kontributi ka dhënë organizata fetare 
në çështje të ndryshme sociale pas vitit 
1990? Organizata fetare punon kryesisht 
mbi bazën e librave të shenjta dhe doktrinave 
fetare, të cilat nga natyra janë konservatore. 
Perspektiva sociologjike ndihmon për të 
zhvilluar një punë më fleksible, me aftësi 
dhe kompetenca në drejtim të çështjeve 
sociale. Feja ka vendin dhe rolin e saj në 
shoqëri, që shprehet përmes analizës së 
dimensioneve sociale. Kjo evidentohet në 
raport me aspekte të tjera të shoqërisë si: 
kultura, morali, kombi, politika etj. Feja, 
krijon raport me institucionet e tjera të 
shoqërisë, me: familjen, shkollën, punën 
etj. Roli i fesë është i ndjeshëm në formimin 
e ndërgjegjes, në rrafshet individuale, 
komunitare dhe sociale. Ajo kontribuon, 
ndër të tjera, në krijimin e një konsensusi 
me bazë etike në shoqëri. Perspektiva 
sociologjike mundëson trajtimin efikas të 
çështjeve sociale. Feja është një institucion 
shoqëror, që përfshin modele të besimeve 
dhe sjelljeve që kontribuojnë në shoqëri, për 
më shumë paqe dhe stabilitet social. 

Mendimi sociologjik mbi fenë

Sociologët e hershëm, në mënyrë të 
veçantë Durkheim dhe Weber i kanë kushtuar 
rëndësi aspekteve sociale të fesë. Durkheim 
e përcakton fenë si një realitet social, duke 
vlerësuar ndikimin e saj në shoqëri. Feja 
është diçka shoqërore. “Përfaqësimet fetare 
janë përfaqësime kolektive të cilat shprehin 
realitetet kolektive” (Durkheim, 2001: 

10). Aspektet fetare dhe sociale Durkheim 
i shikon të ndërlidhura ndërsa konkludon 
se: origjina e besimeve është fetare dhe 
rrjedhimisht sociale. Sipas Durkheim, “Nëse 
feja ka lindur gjithçka që është thelbësore në 
shoqëri, kjo ndodh sepse ideja e shoqërisë 
është shpirti i fesë.” (Durkheim, 2001: 421). 

Sociologët dhe historianët, analizon 
Durkheim, priren të takohen në konfirmimin 
se feja është më e hershmja e të gjitha 
fenomeneve shoqërore. Duke vlerësuar rolin 
e fesë për zgjerimin e kuptimit njerëzor mbi 
realitetin, Durkheim, në veprën Format 
elementare të jetës fetare, shkruan se, nëpërmjet 
fesë, me shndërrime të njëpasnjëshme, kanë 
ardhur të gjitha manifestimet e tjera të 
veprimtarisë kolektive.“... ligji, morali dhe 
madje edhe mendimi shkencor kanë lindur 
nga feja, dhe për një kohë të gjatë janë 
konfonduar me të, ku ka depërtuar shpirti i 
saj” (Durkheim, 2001: 70). 

Ndërsa sociologu gjerman Max Weber 
e shihte fenë si një katalizator të ndryshimit 
social. Në veprën e tij të mirënjohur “Etika 
Protestante dhe Shpirti i Kapitalizmit” ai e vë 
theksin se feja protestante i nxit besimtarët 
të punojnë fort, të jenë të suksesshëm, që të 
kenë një gjendje ekonomike sa më të mirë. 
Në këtë mënyrë, pasuria materiale e fituar 
nuk shihej si mëkat, por miratohej edhe nga 
zoti. Në një intervistë me Pastorin Altin Zefi 
nga Kisha Ungjillore e Tiranës në lidhje me 
këtë çështje ai u shpreh: “Bibla nuk thotë 
të mos kënaqemi me gjërat materiale, ne 
nuk jemi asket, por problemi qëndron kur 
ne duam diçka që do dhe tjetri, këtu kemi 
luftëra dhe konflikte, por duke besuar në zot 
shmangen konfliktet”. 

Në linjën teologjike, dokumentet 
bazë të përfshirjes së fesë në çështje sociale 

këto pohime është mbajtur në vëmendje edhe faktori latent, i cili, sipas Frojdit ka një rol të 
rëndësishëm në qëndrimet, sjelljet dhe vendimmarrjet e njerëzve. Organizatat fetare kanë 
dhënë një kontribut të qenësishëm në zhvillimin e shoqërisë shqiptare pas vitit 1990. Edhe pse 
ndajnë botëkuptime të ndryshme, organizatat fetare në vendin tonë janë agjenci bashkëpunimi. 
Fjalë kyçe: Organizata fetare, perspektiva sociologjike, dimensione sociale, vlera sociale, rigjallërimi i fesë.
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janë librat e shenjta dhe tekstet fetare. Në 
“Dhjetë Komandat Hyjnore”, çështjet 
sociale shkojnë paralel me kërkesat mirëfilli 
fetare. Kjo shprehet qartë në urdhërimet 
(nga numri pesë deri në dhjetë), sikurse janë: 
Ndero babanë dhe nënën, që ditët e tua të 
jenë të gjata; Nuk duhet të vrasësh; Nuk 
duhet të shkelësh kurorën bashkëshortore; 
Nuk duhet të vjedhësh; Nuk duhet të bësh 
dëshmi të rreme kundër të afërmit tënd; Nuk 
duhet të lakmosh shtëpinë e fqinjit tënd. 
(Bibla, Dhjata e Vjetër, Eksodi 20: 1-17.)

Linja teologjike dhe sociologjike 
bashkohen në përcaktimin dhe promovimin 
e vlerave. Në aspektin teologjik mund të 
thuhet se, besimtarët për të vënë vlerat 
në veprim, duhet të sillen në atë mënyrë 
që i pëlqen Zotit. Për sjelljet e tyre, në 
këtë jetë, do të ketë shpërblime, (parajsa) 
dhe sanksione (ferri). Kultura fetare i 
ka dhënë shoqërisë përmbajtje morale 
dhe intelektuale. Për analogji, në jetën e 
përditshme njerëzit lavdërohen dhe / ose 
shpërblehen për punë të mirë. Ashtu sikurse 
mbahet qëndrim kritik ndaj gabimeve, apo 
ndëshkohen për fajet, krimet. Natyrisht që 
funksionon edhe institucioni i pendimit dhe 
reflektimit për sjelljet e gabuara. 

Kontributi social i organizatave fetare 
në Shqipëri, pas vitit 1990

Proceset demokratizuese, mbas vitit 
1990, sollën një ngritje të vrullshme të 
fesë, bazuar në traditat fetare dhe ndihmën 
e faktorit të jashtëm. “Një përbërëse mjaft 
e rëndësishme e rigjallërimit të besimeve, 
të organizatave fetare në vendin tonë ka 
qenë edhe theksimi i veçorive nënkulturore 
të bashkësive fetare, pasurimi i tyre me 
elemente të reja nënkulturore” (Dervishi, 
2013:115). Rigjallërimi i menjëhershëm i 
fesë tregoi etjen që kishte shoqëria shqiptare 
për të, pasi besimi fetar nuk mund të zhbëhet 
me ligje. Në mënyrë të fshehtë besimtarët 
zbatonin disa rite apo festa fetare, pasi aty 
gjenin paqen. Sipas autorit Hafiz Ali Kraja 

“Besimi, me një fjalë, paraqet një institucion 
shoqëror, nën strehë të madhërueshme të 
të cilit gjen lumturinë njeriu, familja dhe 
shoqëria” (Kraja, 2010). 

Organizatat fetare kanë dhënë një 
kontribut të qenësishëm në zhvillimin e 
shoqërisë shqiptare pas vitit 1990. Ato kanë 
kryer një sërë aktivitetesh sociale, e cila 
dëshmon më së miri lidhjen e ngushtë të 
organizatave fetare me problematikat sociale 
të vendit tonë përgjatë viteve 1990-2021. 
Ato kanë qenë mjaft aktive në kryerjen e 
shërbimeve humanitare dhe të bamirësisë dhe 
kjo vlen të theksohet në mënyrë të veçantë 
gjatë pandemisë. “Gjatë Pandemisë Covid-19, 
kjo mensë e vetme në Tiranë, ofronte çdo 
ditë ushqim për të gjithë ata që trokitën në 
derën e saj” (Gazeta “Ngjallja”, Nr. 6 (342), 
2021: 5). Organizatat fetare kanë punuar 
që ti integrojnë vlerat fetare në ato sociale 
duke ju përshtatur dinamikave shoqërore. 
Diaconia Agapes (Shërbimi i Dashurisë) 
është një zyrë sociale e Kishës Orthodokse 
Autoqefale të Shqipërisë e themeluar në vitin 
1992 e cila i është përshtatur zhvillimeve 
shoqërore. “Ajo filloi aktivitetin e saj duke 
ofruar ndihmë humanitare gjatë periudhave 
të emergjencës e më pas, për t’u përshtatur sa 
më mirë me nevojat në ndryshim të situatës 
në vend, i orientoi aktivitetet e saj drejt fushës 
së zhvillimit, duke synuar t’u qëndrojë afër 
dhe të mbështesë individët dhe grupet më 
në nevojë në shoqërinë shqiptare” (Gazeta 
“Ngjallja”, Nr. 3 (303), 2018: 3). Ndër të 
tjera aktivitete sociale të Kishës Ortodokse 
Autoqefale mund të veçojmë: Veprimtari në 
kuadrin e Ditës Ndërkombëtare të Jetimëve, 
Vizitë e të rinjve në spitalin psikiatrik të 
Elbasanit, Rregullimi i një parku të fëmijëve etj. 

Në l idhje  me çësht jen aktuale 
të strehimit të afganëve në Shqipëri, 
Komuniteti Mysliman i Shqipërisë e ka 
mirëpritur vendimin e Shqipërisë. 

Si besimtarë dhe si shqiptarë ne na takon 
t’i mirëpresim dhe të tregohemi bujarë 
me ta. Mysafiri është amanet i Zotit për 
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mikpritësin…Komuniteti Mysliman i 
Shqipërisë është i gatshtshëm të japë 
ndihmesën e tij, në qoftë se nevojitet, për 
këtë rast. Gjithashtu, ne i bëjmë thirrje 
besimtarëve të tregohen bujarë, të paqtë dhe 
mikpritës me mërgimtarët për hir të Allahut 
(Brahimaj, 2021). 

Ky qëndrim i Komunitetit Mysliman 
evidenton gjithashtu dhe një ndër vlerat 
sociale të shqiptarëve që është mikpritja. Po 
ashtu tregon mbi përfshirjen e komuniteteve 
fetare në çështje të ndryshme sociale 
të aktualitetit, që mund të jenë pjesë e 
diskursit publik.

Dimensioni human dhe social nuk 
mungon as tek komuniteti mysliman. 
Organizata fetare është mjaft e ndjeshme 
ndaj njerëzve në nevojë dhe nëpërmjet 
Sadaka-së, mbledh të ardhura për t’ia 
shpërndarë të varfërve, të sëmurëve, të 
moshuarve etj. 

Një ndër aktivitetet e rëndësishme 
humanitare të organizatës fetare katolike 
është dhurimi i gjakut, sipas parimit “Kush 
shpëton një jetë, shpëton gjithë botën”. Në 
Shqipëri, falë edhe kontributit të shumë 
besimtarëve katolikë, përqindja e dhuruesve 
vullnetarë e cila në vitin 2004 ishte vetëm 
4% (rreth 700 njësi gjaku) sot ne jemi 
rritur dhe kemi arritur në 26% (8719 njësi 
gjaku), ndërsa janë ulur (e pothuajse janë 
zhdukur) “dhurimet me pagesë” nga 70% 
(rreth 10.000 njësi gjaku) në 2004 në 1% 
(367 njësi gjaku) (Gazeta “Kisha dhe Jeta”, 
Nr. 6, 2021: 7).

Gjithashtu vlen të përmendet kontributi 
i madh i organizatave katolike në edukim. 
Pikësynimi kryesor që ka ndjekur në vite 
është edukimi dhe ndihma e fëmijëve dhe 
të rinjve me moton “Ora et Labora” (lutu 
dhe puno). Shkolla “Vinçenc Prendushi” 
prioritet pati zhvillimin e aspektit social 
dhe emocional, që u mundësoi zhvillimin 
e mësimit fizik në klasë për një efektivitet 
më të lartë edukativ dhe social. Doktrina 
shoqërore është mjet i nevojshëm për 

një edukim të efektshëm të krishterë, për 
dashuri, drejtësi, paqe si dhe për të pjekur 
vetëdijen e detyrave morale në rrethin e 
kompetencave të ndryshme kulturore dhe 
profesionale. (Gazeta “Kisha dhe Jeta”, Nr. 
6, 2021: 8-9). 

Famullia “Zemra e Krishtit” organizoi 
kampin veror, i cili u mbyll në ditët e fundit 
të qershorit 2021. Me masën e fëmijëve të 
Kampit veror 2021 në rrugët e Tiranës, 
ata me letrat që mbanin nëpër duar bënin 
ftesën: “Prindër qëndroni me ne”, “Humbisni 
pak kohë me ne, sepse do gjeni shumë...”; 
“Edukatorë na dëgjoni... Ju që keni shumë 
mundësi, qëndroni pranë më të vegjëlve dhe 
na dorëzoni një botë më të mirë! (Gazeta 
“Kisha dhe Jeta”, Nr. 6, 2021: 11) 

G j i t h a sh tu  dhe  komun i t e t i  i 
Bektashinjve është aktiv në dhurimin e 
gjakut: “Dhuro gjak, shpëto jetë. “Ishte 
një solidarizim i klerikëve tanë, nënpunësve 
të administratës në Kryegjyshatë dhe në 
gjyshatat e vendit, që gjeti mbështetje të 
gjerë tek klerikë e besimtarë të shumtë, të 
cilët me aktin e dhurimit të gjakut, treguan 
se besimtarët bektashian në çdo periudhë e 
kudo ku janë, krahas predikimit e dashurisë 
për Zotin, punojnë e kontribuojnë për më 
shumë vëllazëri, paqe e dashuri për njëri-
tjetrin, për ndihmë e solidaritet njerëzor, 
për njerëz me shëndet të fortë që i duhen 
shoqërisë e kombit.” – pohoi mes të tjerave, 
Kryegjyshi Botëror Bektashian, Hirësia 
e Tij, Haxhi Dede Edmond Brahimaj 
(Brahimaj, 2020: 8-9). 

Komuniteti bektashi gjithashtu thekson 
vlerën e atdhedashurisë si vlerën kryesore 
për komunitetin, e cila është madje më e 
rëndësishme se vetë feja. “Pa atdhe nuk ka 
fe” – tha kryegjyshi Botëror të Bektashinjve, 
Haxhi Dede Edmond Brahimaj nga mali 
i Tomorrit në një deklaratë për mediat 
(Brahimaj, 2021). Përveç njerëzve të varfër, 
Komuniteti Bektashi jep mbështetje për 
Shtëpinë e Fëmijës: “Zyber Halluli”, Azilet 
e të moshuarve etj. 

Organizata fetare “Dëshmitarët e 



   121Social Studies  Vol. 15  No. 3

Jehovait”, ka ofruar mbështetje për familjet 
në nevojë (duke vajtur në shtëpi dhe bërë 
vlerësimin real të nevojave të tyre), ka 
ndihmuar për ndërtimin e shtëpive etj. 
Kjo organizatë nuk merret me çështjen e 
dhurimit të gjakut, me çështjet politike 
(nuk merr pjesë në votime), por është për 
kultivimin e vlerave sociale si: toleranca, 
komunikimi, bashkëpunimi etj.. si dhe 
synon të shmangen konfliktet, idhujtaritë etj.

Ruajtja e tolerancës fetare

Një nga vlerat kryesore që spikat 
tek shqiptarët është toleranca fetare dhe 
kjo reflektohet edhe midis organizatave 
të ndryshme fetare. E megjithatë, si çdo 
vlerë tjetër ajo duhet ruajtur, për ta lënë 
si trashëgimi ndër breza. “Mirëkuptimi 
dhe bashkëjetesa fetare brenda vendit tonë 
ka krijuar ndër vite një mozaik të bukur 
të diversitetit” (Gazeta “Ngjallja”, Nr. 5 
(305), 2018: 15). “Ne jemi të bindur se ky 
mozaik nuk duhet konsideruar i mirëqenë 
dhe angazhohemi të kujdesemi për të, duke 
mbajtur të bashkuar pjesët e tij, me qëllim 
që të ruajmë dhe të prezantojmë me dinjitet 
këtë pasuri brenda dhe jashtë vendit” (Po 
aty). Organizatat fetare kanë punuar për 
ta ruajtur këtë vlerë unikale si dhe shpesh 
kanë dalë në deklarata të përbashkëta për 
çështje të ndryshme sociale. Ky bashkëpunim 
evidenton në mënyrë direkte dhe të tërthortë, 
mesazhin që përcjellin organizatat tek 
komunitetet fetare, për harmoninë dhe 
tolerancën fetare. “...Ne angazhohemi për 
sa më poshtë: ... Të zhvillojmë veprimtari të 
përbashkëta për të mirën e shoqërisë, duke 
u angazhuar në iniciativa, sipërmarrje dhe 
projekte për përmirësimin e cilësisë së jetës 
dhe zhvillimin e shoqërisë shqiptare dhe 
nëpërmjet këtyre angazhimeve, të ushqejmë 

në të njëjtën kohë harmoninë, tolerancën, 
bashkëjetesën, drejtësinë dhe paqen në 
komunitetet tona” (Gazeta “Ngjallja”, Nr. 
5 (305), 2018: 15)1

Familja

Mbas vitit 1990, si rrjedhojë e proceseve 
demokratizuese familja shqiptare pësoi 
ndryshime. Kjo u reflektua si në mendësi, 
por edhe në aspektin ligjor. Të rinjtë që 
emigruan dhe proceset globalizuese sollën 
elemente moderne në familjen shqiptare, 
të cilat binin ndesh me normat patriarkale 
të familjes tradicionale shqiptare. Megjithë 
problemet që familja ka, ajo mbetet ende 
streha më e sigurtë për individët dhe 
vazhdon të mbetet një ndër faktorët kryesorë 
socializues. Organizatat fetare e vlerësojnë 
familjen të shenjtë. Sipas Thoma Çomëni, 
Pedagog në Departamentin e Teologjisë 
dhe Kulturës, në Kolegjin Universitar 
“Logos” “Megjithatë faktet kanë treguar se 
pavarësisht nga goditjet që ka pësuar familja 
në këtë shekull, ajo ka mbetur si pikë e sigurt 
referimi e zhvillimit shoqëror, e formimit 
dhe përshtatjes në shoqëri të pasardhësve 
dhe një vatër, ku nuk identifikohet thjesht 
me vendin, por me marrëdhëniet dhe frymën 
që zhvillohet brenda saj” (Çomëni, 2021: 8). 
“Ndoshta shoqëritë njerëzore do të krijojnë 
pafundësi institucionesh për integrimin në 
shoqëri të anëtarëve të rinj të shoqërisë, por 
do ta kenë të pamundur të tejkalojnë dhe 
përmbushin atë që arrin familja, pasi ajo 
nuk është thjesht një bashkim njerëzish dhe 
nuk duhet të jetë e tillë, por një unitet ku 
dashuria është themeli” (Po aty). 

Edhe organizatat fetare myslimane 
punojnë për të promovuar familjen e 
shëndoshë e cila bazohet në një sistem 
vlerash. Sipas Dorian Demetias, nga 

1 Kjo deklaratë e përbashkët u ndërmorr nga Komuniteti Mysliman i Shqipërisë, H. Skender Bruçaj; 
Kisha Orthodokse Autoqefale e Shqipërisë, Fortlumturi Anastas Janullatos; Kisha Katolike, Konferenca 
Ipeshkvnore Katolike e Shqipërisë, Mons. George Frendo; Kryegjyshata Botërore Bektashiane, H. Dede 
Edmond Brahimaj; Vëllazëria Ungjillore e Shqipërisë, Pastor Ylli Doçi.
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Drejtoria e Kulturës, Komuniteti Mysliman 
i Shqipërisë: “Feja islame shumë shpesh 
fokusohet te rëndësia e familjes dhe e 
konsideron atë si kala mbrojtëse përballë 
jetës së shthurur, sepse është vendi ku 
natyra njerëzore mund ta shprehë veten në 
mënyrën më të mirë, mund t’i realizojë dhe 
kthejë në praktikë vlerat e larta si: dashuria, 
respekti, dhembshuria, sakrifica, besnikëria 
dhe bindja” (Demetia, 2020: 66)

Metodologjia

Problematika shoqërore e fesë u 
hulumtua në 6 organizata fetare (myslimane, 
bektashiane, ortodokse, katolike, ungjillore 
dhe tek Dëshmitarët e Jehovait) të Qarkut të 
Tiranës. Hulumtimi u bë mbi bazën e qasjes 
cilësore. U bazua në metodat e vëzhgimeve, 
bisedat e lira dhe intervistat. Fillimisht u 
përdor teknika e vëzhgimeve. Kjo për t’u 
ambientuar me situatën në terren, si dhe për 
të evidentuar elementë sociologjikë, të cilat 
shpesh nuk evidentohen gjatë bisedave apo 
intervistave. U zhvilluan biseda të lira dhe 
intervista me 38 persona, nga 6 komunitete 
të ndryshme fetare. Pra u realizuan nga 7 
intervista tek 5 komunitetet fetare që kanë 
më shumë besimtarë dhe 3 intervista tek 
Dëshmitarët e Jehovait. Ata ishin besimtarë, 
klerikë dhe punonjës në organizatat fetare. 
Ata u zgjodhën rastësisht, kryesisht para, 
gjatë dhe pas frekuentimit të institucioneve 
fetare. Fillimisht ju bë e ditur arsyeja dhe 
qëllimi i studimit dhe ju morr leje për të 
zhvilluar biseda të lira apo intervista, duke 
ju bërë e qartë ruajtja e konfidencialitetit. 
Pjesa dërmuese i dha inicialet, vetëm pak 
prej tyre, nuk preferonin ti jepnin inicialet, 
veçanërisht disa që ishin të punësuar tek 
organizatat fetare. Përgjithësisht dukuria 
është studiuar në komunitetet fetare, por 
edhe jashtë komuniteteve. Në disa pika 
të Tiranës, mund të takoje Dëshmitarë 
të Jehovait, të cilët reklamonin literaturë 
fetare. Çka krijonte mundësinë për të hyrë 
në biseda me ta. 

Sipas regjistrimit të përgjithshëm 
të popullsisë të vitit 2011, lidhur me 
përkatësinë fetare, në territorin e Shqipërisë 
janë 56.70% myslimanë, 10.03 % katolikë, 
6.75 % ortodoksë, 2.09 janë anëtarët e 
Urdhrit Bektashi (një trajtë e sufizmit shiit), 
0.14 ungjillorë. Ndërkohë që 5.49 janë 
vetëdeklaruar si besimtarë të pacilësuar dhe 
2.5% ateistë. Numri i atyre që kanë preferuar 
të mos përgjigjen për përkatësinë e tyre 
fetare është 13.79% të totalit të popullsisë. 

Në Tiranë ka shumë të migruar nga 
qytetet dhe krahinat e Shqipërisë, të cilët 
bartin besimin dhe kulturën e tyre. Në 
bisedat dhe intervistat me ta, sjellin dhe 
përvojën fetare të qyteteve dhe krahinave 
nga janë shpërngulur. Në institucionet fetare 
të Tiranës, shpesh takon të falen / luten 
besimtarë, që banojnë në Tiranë, si dhe 
besimtarë, që janë përkohësisht atje. Edhe 
ky grupim besimtarësh ka qenë i gatshëm 
të flasë edhe për organizatën ku jeton. 
Gjithashtu organizatat fetare në Tiranë e 
shtrijnë veprimtarinë e tyre edhe në qytete 
dhe fshatra të tjera të Shqipërisë. 

Një faktor tjetër për përgjithësime është 
edhe fakti se morali fetar, në përmbajtje, 
me gjithë mozaikun fetar, kulturor, është 
i njëjtë, pasi përshkohet nga frymëzimi 
hyjnor, që nuk njeh caqe. Për ta ka vetëm një 
Zot, që përcakton fatin e tyre, pavarësisht 
ndarjeve fetare, kulturore dhe gjithçka 
tjetër të ndryshme. Nga kontaktet me 
besimtarët, vihet re njëtrajtshmëria në 
trajtimin dimensionit social të fesë. Çka 
shpjegohet dhe me karakterin konservator 
të saj, mbështetur në librat e shenjta dhe 
literaturën plotësuese. Nga çka u tha më 
lartë, indikatorët social demografik, të 
Qarkut të Tiranës, mundësojnë që të arrihet 
edhe në përgjithësime në nivel kombëtar.

Gjetje dhe reflektim gjetjesh

Nga analiza në terren, me metodën e 
kërkimit cilësor, prej vitit 2016 e në vijim, 
janë bërë vëzhgime, biseda dhe janë kryer 
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intervista. Gjatë kësaj kohe janë marrë të 
dhëna nga klerik, besimtarë, dhe punonjës 
të organizatave fetare. Objekt kanë qenë 
komunitetet myslimane, katolike, ortodokse, 
bektashiane, ungjillore. Po ashtu, janë bërë 
vëzhgime, janë kryer biseda dhe intervista 
edhe me komunitete të tjera, më pak të 
përhapura si p. sh. Dëshmitarët e Jehovait. 
Nga të dhënat e mbledhura, krahasimi 
midis tyre, si dhe referencat ndaj literaturës 
teologjike dhe socialogjike, mund të arrihet 
në disa përgjithësime, që përbëjnë dukuri, 
në jetën e organizatës fetare. 

Besimtarët kishin interes për trajtimin 
e dukurive sociale. Këtë e shfaqin, sapo ju 
bëhet i qartë objekti i bisedës apo intervistës. 
Ata nuk nguronin të jepnin pohimet e tyre 
për çështjet e adresuara, të cilat u fokusuan 
në impaktin e fesë në çështjet: familjare, 
martesore, sociale, lirinë e besimtarit, 
marrëdhëniet komunitare, si dhe ato midis 
komuniteteve. U evidentuan aftësitë e 
organizatës për trajtimin e problemeve të 
mosmarrëveshjeve, konflikteve, radikalizmit, 
promovimit të paqes, stabilitetit, tolerancës, 
koherencës sociale. 

Besimtarët e kanë familjen të shenjtë. 
Përgjithësisht janë për familjen tradicionale, 
sipas kërkesave që janë në librat e shenjta. 
Familja është tema që ata shtjellojnë më 
tepër. Vitet e fundit janë shtuar ceremonitë 
martesore, pranë institucioneve fetare. 
Besimtarët shprehen se me gjithë goditjet 
që ka pësuar familja, ajo ka mbetur baza e 
zhvillimit shoqëror. Përgjithësisht gruaja 
respektohet në familjet fetare. “Feja islame 
ndikon shumë në pozitën e gruas në familje, 
pasi burri kur martohet me një grua e ka atë 
amanet nga zoti”, u shpreh në një bisedë të 
lirë një besimtare myslimane me inicialet F. 
B. 37 vjeç, e martuar, me fëmijë, me arsim 
të lartë, e cila punonte në një laborator. Sipas 
pastorit të Kishës Ungjillore të Tiranës, z. 
Altin Zefi, në intervistën e dhënë për këtë 
studim, rastet e divorceve janë të pakta tek 
familjet e besimtarëve, edhe kur ka raste, 
klerikët përpiqen që të bëjnë punën e tyre, 

për të zbutur konfliket dhe disa familje janë 
shpëtuar nga kthetrat e divorcit. Me rastin 
e festimit të Kurban Bajramit 2021, kreu i 
myslimanizmit shqiptar, Bujar Spahiu, e vuri 
theksin te familja, si bërthama e shoqërisë.  
“Ne të gjithë jemi dëshmitarë të problemeve 
të shumta që ndodhin përreth, sidomos 
ato me familjen”. Ne shohim se si çdo ditë 
rekordet e dhunës në familje rriten. Kjo është 
e papranueshme. Statistika të reja që tregojnë 
se përqindja e divorceve është shtuar shumë. 
Fjala “divorc” po kthehet në diçka normale 
për çiftet, sidomos ato me fëmijë” (Albeu, 20 
Korrik 2021). Ky fenomen kërkon shtim të 
vëmendjes nga organet përkatëse, qytetarët 
dhe shoqëria civile.

Gjatë bisedave të lira dhe intervistave 
besimtarët përgjithësisht shprehen se nuk 
e kanë problem të martohen me një person 
të besimit tjetër fetar, por në fakt janë 
martuar brenda të njëjtit besim. Kjo në 
mënyrë latente, evidenton që edukimi me 
vlera dhe simbolika të caktuara fetare, bën 
që ata të priren të martohen me individë që 
ndajnë të njëjtat vlera. Përveç ungjillorëve 
të cilët e shprehën hapur se është kusht që 
duhet të martohen brenda të njëjtit besimi 
fetar, që të ketë harmoni në familje. “Nuk 
do të ishin njësoj vlerat e rritjes së fëmijëve 
nëse martohesha me dikë që do të ishte i 
një besimi tjetër fetar”, shprehet besimtarja 
26 vjeç me inicialet K. D., gjatë një bisede 
të lirë, në mjediset e Kishës Ungjillore të 
Tiranës. Ka dhe raste kur jepen shembuj se 
martesa ndërmjet partnerëve me besime të 
ndryshme ka bërë që të krijohen pengesa 
për ndjekjen e njërit besim. Zakonisht 
krijohen pengesa për ndjekjen e besimit të 
mëparshëm të gruas.

Organizatat fetare përfshihen në 
tematika të mprehta sociale të aktualitetit 
duke mbajtur qëndrimin e tyre ndaj 
komunitetit LGBTI dhe kërkesave të tyre 
për të birësuar fëmijë (Organizatat fetare 
Ungjillore), rreth strehimit të afganëve 
në Shqipëri (Komuniteti Mysliman i 
Shqipërisë) etj. 
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Të gjitha organizatat fetare ofrojnë 
mbështetje në një formë ose në një tjetër ndaj 
grupeve vulnerabël në shoqërinë shqiptare. 

Mjedisi komunitar, në mënyrë formale 
dhe informale, nxit frymën vëllazërore, çka 
bën që besimtarët të ndihen mirë. Edhe 
pse ndajnë botëkuptime të ndryshme, 
organizatat fetare në vendin tonë janë agjenci 
bashkëpunimi. Krerët e institucioneve 
fetare, në raste festash promovojnë si vlerat 
fetare ashtu edhe ato shoqërore, duke e vënë 
theksin tek fryma vëllazërore dhe gjuha e 
mirëkuptimit në nivel kombëtar.

Organizata fetare ka potenciale në 
zhvillimin e aftësive të besimtarëve për të 
lidhur vlerat fetare me vlerat sociale. Bazuar 
në publikimet e organizatave dhe studimin 
në terren, organizata fetare i ka hapësirat 
për t’u zgjeruar në trajtimin e dukurive 
sociale, por rekomandohet të merret më 
tepër në konideratë literatura sociologjike, 
për trajtimin e dukurive sociale. 

Organizatat punojnë me besimtarët në 
terren, si në drejtim të kujdesit shpirtëror 
ashtu edhe social, shëndetësor, edukativ. 
Institucionet fetare, kush më shumë e kush 
më pak, kanë krijuar struktura organizative, 
të shpërndara edhe nëpër qarqe, ku kryhet 
aktiviteti social. Ato ofrojnë ndihma 
humanitare, sidomos gjatë periudhave të 
emergjencës. Funksionojnë kampe për 
fëmijët, tregohet kujdese për shkollimin e 
të rinjve, orientimin e tyre në jetë, tregohet 
kujdesie për gratë me probleme familjare, 
të papunët, të moshuarit e pamundur. 
Punohet për rritjen e nivelit të besimtarëve 
dhe ndërgjegjësimin e komunitetit për 
problemet e barazisë gjinore, për qëndrimet 
ndaj rasteve të dhunës në familje, për të 
drejtat dhe liritë e besimtarit, për disa 
dukuri të mprehta të kohës, që dëmtojnë 
jetën e besimtarit, për edukimin e tyre etj. 
Organizohen ekskursione, përkujtohen 
ngjarje të shënuara në kalendaret fetare, 
kryhen veprimtari të përvitshme, sikurse 
është edhe ajo e 20 Majit, në kuadrin e Ditës 
Ndërkombëtare të Jetimëve, etj. 

Qëndr ime t  to l e r an t e  që  j anë 
karakteristikë për besimet fetare, duhen 
shoqëruar edhe me qëndrime fleksible 
ndaj disa dukurive të kohës. Kështu, p.sh 
kur trajtohet çështja e homoseksualitetit, 
ata flasin shkurt. Është e drejta e tyre, nuk 
duam ti paragjykojmë. Disa shtojnë se 
librat e shenjta nuk i pranojnë. Literatura 
sociologjike, sikurse u përmend më lartë, 
është një ndihmesë e madhe në trajtimin e 
çështjeve sociale. 

Ditët e shenjta, me ceremonitë përkatëse 
shërbejnë për ti afruar më shumë besimtarët 
me njeri tjetrin. Aty jepen mesazhe urimi 
për familjet, komunitetet, popullin, dhe 
njerëzimin. Shumë besimtarë shprehen se 
respektojnë festat e njeri tjetrit. Duke festuar 
edhe së bashku, urojnë që Zoti ti bekoje ata, 
familjet e tyre, kombin, të gëzojnë më shumë 
paqe, qetësi e prosperitet. Ditët e shënuara i 
lidhin edhe me kujtimin e njerëzve të dashur 
që janë ndarë nga kjo botë. Në këto ditë 
varrezat janë më të vizituara. 

Dialogu ndërfetar është një temë 
që tërheq vëmendjen e tyre. Strukturat 
organizat ive,  der i  tek drej tues i t  e 
komuniteteve punojnë në këtë drejtim. 
Ç’ka u materializua edhe në Deklaratën e 
krerëve të komuniteteve fetare të Shqipërisë, 
mbajtur në Tiranë, (3 Maj 2018). Deklarata 
vuri në dukje angazhimin e përbashkët për 
të promovuar dialogun, midis komuniteteve 
shqiptare, të besimeve: Myslimane, të Kishës 
Orthodokse Autoqefale, të Kishës Katolike, 
të Kryegjyshatës Botërore Bektashiane dhe 
të Vëllazërisë Ungjillore. 

Përfundime

Shtrirja e fesë në çështje sociale jo vetëm 
që zhvillon logjikën e bashkëpunimit reciprok 
midis bashkësive fetare dhe shoqërisë civile, 
por edhe krijon një kulturë të hapur ndaj fesë. 
Kushtet e pluralizmit i dhanë dimensione 
të reja çështjes fetare dhe e pasuruan me 
elemente nënkulturore. Përkatësitë fetare, jo 
vetëm që nuk kanë penguar bashkëpunimin 
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e komuniteteve, por, duke punuar së bashku, 
kanë sjellë një vlerë të shtuar sociale, sidomos 
për konsolidimin e interesave të mëdha 
kombëtare dhe më gjerë në funksion të paqes 
dhe stabilitetit social. Përmes trajtimit të 
vlerave sociale, nga perspektiva sociologjike, 
organizata fetare, ashtu sikurse ndodh 
në vendet e zhvilluara, rrit kontributin 
në promovimin e kulturës së tolerancës, 
harmonisë, stabilitetit, paqes në shoqërinë 
shqiptare. Problematika sociale është e gjerë 
dhe një trajtim i detajuar për probleme të 
veçanta do të mund të shërbente në punën 

kërkimore në të ardhmen. Promovimi i 
vlerave sociale përmes organizatës fetare ka 
rëndësi si për fenë ashtu edhe për shoqërinë. 
Në këto kushte, organizata fetare mund të 
trajtoj me profesionalizëm vlerat sociale dhe 
efikasitetin e tyre në jetën e përditshme, duke 
nxitur përpjekjet e përbashkëta, për investime, 
politika fleksible për zhvillimin e mëtejshëm 
të shoqërisë. Organizatat fetare kanë luajtur 
një rol të qenësishëm në zhvillimin e shoqërisë 
shqiptare. Perspektiva sociologjike duhet 
marrë në konsideatë nga organizatat fetare, 
në trajtimin e çështjeve sociale.
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The analysis of the social dimension of religion was done on the basis of the sociological 
perspective. The paper focuses on examining some conceptual elements of religion. First, 
religion is analyzed as a social reality. The social aspects of religion are evidenced based on 
the ideas of earlier and younger sociologists, focusing on the functionalist approach. Second, 
the post-dictatorial period is analyzed in the revival of religion and the contribution made 
by religious organizations in various social issues. Third, the development of religion in 
terms of pluralism is given with the corresponding peculiarities. Contemporary challenges 
of religious organizations are analyzed in terms of dealing with a range of sharp phenomena 
of the time, which require from religious organizations a more flexible attitude. The 
field study was conducted in the Region of Tirana, with qualitative research methods 
(observations, free conversations and interviews). The analysis of the data revealed some key 
findings and conclusions. Believers follow social phenomena with interest and are mainly 
for the traditional family. Believers say that it would not be a problem for them to marry 
someone outside the respective religion, but they are married within the same religion. 
In these assertions of the believers, the latent factor has been taken into consideration, 
which according to Sigmung Freud has an important role in the attitudes, behaviors and 
decisions of people. Religious organizations have made a significant contribution to the 
development of Albanian society after 1990. Although they share different worldviews, 
religious organizations in our country are cooperative agencies.

Keywords: religious organizations, sociological perspectives, social dimensions, social values, 
revitalization of religion.
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Përmbledhje

Situata ekonomike e Shqipërisë gjatë kohës së Monarkisë nuk ishte e favorshme për zhvillimin 
ekonomik të vendit, në këto kushte Mbreti Zog kërkoi ndihmë ekonomike të vazhdueshme 
nga Italia. Me rënien e popullaritetit të Mbretit Zog, Italia shfrytëzoi situatën për të realizuar 
planin e saj për pushtimin e Shqipërisë. Planet e hollësishme për okupimin ushtarak të 
Shqipërisë filluan të shqyrtohen në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Italisë në fillim të vitit 
1938. Planet e okupimit ushtarak të Shqipërisë u hartuan me kujdes nga aspektet ushtarake, 
politike dhe ekonomike. Në planin ndërkombëtarë Italia i parapriu agresionit të saj ndaj 
Shqipërisë, duke  neutralizuar çdo lloj kundërveprimi  të mundshëm nga Jugosllavia. Në 
vitin 1938 planet e Musolinit dolën hapur për pushtimin e Shqipërisë. 
Fjalë kyçe: Italia, pushtimi, presione politike, Mbreti Zog
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Emirjola YZEIRAJ është doktorante në fushën e Histori - Marrëdhënie Ndërkombëtare, në Universitetin e 
Tiranës. Fusha e saj e studimit dhe kërkimit, përfshin marrëdhëniet me vendet fqinje si dhe politikën e jashtme gjatë 
mbretërimit të Ahmet Zogut. Ajo është pedagoge e jashtme, asistent-lektore në Universitetin e Tiranës, në lëndët 
“Teoritë e përfaqësimit dhe vendimmarrjes”, “Komunikimi politik”, “Komunikim Institucional” etj.

Presionet politiko-ekonomike 
dhe diplomatike

Kriza botërore e viteve 1929-1933 
pati pasoja tepër të rënda për Evropën e 
për botën kapitaliste, jo vetëm ekonomike, 

por edhe politike. Kjo krizë e thellë solli 
si pasojë forcimin e regjimeve totalitare të 
djathta, sidomos nazizmin gjerman me A. 
Hitlerin në krye, të cilët u bënë një rrezik i 
madh për popujt e lirë, për demokracitë, e 
për qytetërimet (ASH, 2007: 327). Kështu 
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në fillim të vitit 1938 midis Hitlerit dhe 
Musolinit, u arrit një marrëveshje e re, 
marrëveshje për ndarjen e zonave të ndikimit 
në Evropë. Sipas saj pellgu i Mesdheut 
u quajt “sferë e ndikimit Italian”. Benito 
Musolini synimin e kishte për në Ballkan, 
prandaj bëri disa takime me Hitlerin që të 
përcaktohej midis tyre ndarja e sferave te 
influencës. Italisë iu hap rruga për të shtrirë 
influencën në Ballkan. Hallka më e dobët e 
zinxhirit ishte Shqipëria. 

Aktiviteti diplomatik dhe ushtarak i 
Gjermanisë dhe i Italisë fashiste, i cili në 
mbarim të dhjetëvjeçarit të tretë u forcua 
edhe më tepër, u bë rrezik i drejtpërdrejtë për 
Ballkanin. Mbas okupimit te padënueshëm 
të Austrisë, Çekosllovakisë e Abisinisë dhe 
ndërhyrjes në Spanjë, veprimet agresive të 
fashizmit Italian, por  edhe atij gjerman, e vunë 
në rend të ditës edhe “zgjidhjen” e problemeve 
ballkanike (Aresh and Senkeviç, 1967: 252).

Planet e hollësishme për pushtimin 
ushtarak të Shqipërisë filluan të shqyrtohen 
në Ministrinë e Punëve të Jashtme të 
Italisë në fillim të vitit 1938. Pavarësisht  
se midis Hitlerit dhe Musolinit ishte 
arritur marrëveshja mbi ndarjen e sferave 
të ndikimit ne Evropë, sipas së cilës Deti 
Mesdhe hynte në sferën e ndikimit Italian, 
qarqet qeveritare të Italisë dyshonin se 
partneri i tyre “i Boshtit nuk do ta mbante 
fjalën. Për këtë  arsye, menjëherë pas 
aneksimit të Austrisë, në Romë filluan 
përgatitjet e drejtpërdrejta,  që ministri i 
punëve te jashtme të Italisë, Galeaco Çiano, 
e quante çështjen shqiptare si “zgjidhje 
integrale”. Mbas vizitës zyrtare të Çianos 
në Shqipëri në muajin prill 1938, qeveria 
italiane vendosi që okupimi i Shqipërisë të 
bahet mbas një vjeti, tue konsiderue këte afat 
si të mjaftueshëm për përgatitjen e opinionit 
publik botnor në përmasa ndërkombëtare 
(Aresh and Senkeviç, 1967: 253).

D u k e  p ë r f i t u a r  n g a  s i t u a t a 
ndërkombëtare dhe duke shfrytëzuar 
rënien e popullaritetit të mbretit Zog të 
populli shqiptar si dhe dobësimin e regjimit 

të tij, qeveria e Italisë fashiste vendosi të 
realizoi planin e saj të vjetër për të pushtuar 
Shqipërinë. Në këto kushte diplomatike, 
politike dhe ushtarake në Evropë, qeveria 
e Romës gjeti momentin e përshtatshëm 
dhe pezulloi ndihmat e reja për ushtrinë 
shqiptare, që i pat premtuar qeverisë 
shqiptare. Këtë e bëri për dy qëllime: 

E para. të dobësonte ushtrinë shqiptare 
në mënyrë që ajo të mos ishte në gjendje të 
bënte asnjë lloj rezistence, në rast se Italia do 
të vendoste të pushtonte Shqipërinë. 

E dyta, përmes ndalimit të ndihmave 
ushtarake qeverisë shqiptare, të vinte në 
gjumë qeverinë e Beogradit duke i dhënë 
asaj të kuptonte se gjoja Italia nuk donte 
të prishte marrëdhëniet Italo - Jugosllave 
ku sipas qeverisë italiane, i garantonte 
Jugosllavisë qetësi të plotë dhe “asnjë lloj 
rreziku nga Shqipëria”. Planet e okupimit 
ushtarak të Shqipërisë u hartuan me 
kujdes nga aspektet ushtarake, politike dhe 
ekonomike. Në hartimin e këtyre planeve 
morën pjesë personalitetet me të larta të 
shtetit Italian, midis të cilëve ishte edhe vet 
Konti Ciano, komandanti i shtabit Italian 
gjeneral Pariani, ambasadori Italian në 
Tiranë, Jakomoni e të tjerë. 

Fillimisht në Ministrinë e punëve të 
jashtme të Italisë u hartuan tri projekte 
lidhur me Shqipërinë: a) Coptimi i saj së 
bashku me Jugosllavinë dhe eventualisht 
me Greqinë, b) aneksimi i Shqipërisë dhe 
më në fund “afrimi” intensiv në fushën e 
ekonomisë, c) penetrim gradual ushtarak, i 
cili më në fund duhej të bëhej edhe në fushën 
e politikës. (Aresh and Senkeviç, 1967: 253.

Ndërkohë, Italia mori masa për forcimin 
e pozitave strategjike-ushtarake në Shqipëri, 
duke bërë fortifikime në rajone të ndryshme, 
si në Milot, Librazhd, në Shqipërinë e Jugut, 
në gjirin e Vlorës, në Zonën e Këlcyrës e të 
Tepelenës, në Porto Palermo, ndërtimin e 
rrugës së re Durrës-Tiranë, etj. (ASH, 2007: 
331).  Njëkohësisht  Italia gjatë atij viti hapi 
aktivitete të reja me karakter ekonomik, si 
ajo e tipit AIPA (Azienda Italiana Petrolifera 
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Albania), e cila ishte shoqëri vajgurore, ku iu 
dha mundësi që të importonte vajguri nga 
Shqipëria. Gjithashtu u krijuan marrëveshje 
me shoqëritë  bujqësore-tregtare EIAA 
(Ente Italiano Agricoltura Albania), ku 
parashikohej blerja e një sasie prodhimesh 
bujqësore drejt për së drejti nga shoqëri 
tregtare të vendit (ASH, 2007: 332). 

Të gjitha këto shoqëri grumbulluan në 
gjirin e tyre një numër të madh shqiptarësh, 
që do të viheshin në shërbim të Italisë. 
Gjithashtu Italia ju vu punës me ngut për 
rekrutimin me mjete korrupsioni të një numri 
të madh të kuadrove nga klasa e mesme dhe e 
lartë shqiptare, të cilët do të ishin mbështetja 
kryesore e Italisë në rast pushtimi. 

Në planin ndërkombëtarë Italia i 
parapriu agresionit të saj ndaj Shqipërisë, 
duke  neutralizuar çdo lloj kundërveprimi  
të mundshëm nga Jugosllavia. Për këtë 
arsye nga data 16-18 qershor 1938 u bë një 
takim midis Kontit Çiano dhe kryeministrit 
jugosllav M. StoJadinoviç. Ky i fundit 
ripohoi atë që kishte thënë më parë se çështja 
shqiptare nuk përbënte ndonjë problem për 
marrëdhëniet dy palësh dhe se Jugosllavia ja 
njihte  Italisë pozitën e veçantë në Shqipëri 
(ASH, 2007: 356). 

Ndaj dhe në shtator te vitit 1938 
Jugosllavia i bën të ditur E. Libohovës se 
ne rast te një pushtimi Italian të Shqipërisë, 
Jugosllavia për qëllime sigurimi duhet të 
pushtonte disa krahina të veriut të Shqipërisë 
deri në Lumin Drin (Po aty, fq. 332).  

Me shpresën  se përmes pushtimit të 
Shqipërisë nga Italia do te merrte territore 
shqiptare, Jugosllavia nuk e kuptonte se 
vriste vetveten duke luajtur me dy porta. 

Në këto kushte Ahmet Zogu u frikësua 
dhe filloi të bënte një politikë dashamirëse si 
me Beogradin ashtu edhe me Romën. Madje 
ai i shkruante Kontit Çiano, “mbreti është 
besnik ndaj jush, pse kërkoni më tepër ?”. 
Konti Çiano u përpoq t’ia largonte Zogut 
frikën, por në ditarin e tij shkruan: Duhen 
larë hesapet sa më parë me Shqipërinë. 
Ndërsa B. Musolini me 30 Nëntor 1938 

deklaroi në Këshillin e Lartë  Fashist: 
Ashtu sic u hakmorrem ndaj Aduas, do te 
hakmerremi edhe kundër Vlorës. Shqipëria 
do të bëhet e Italisë (ASH, 2007: 357).   

Në vazhdën e përgatit jeve për 
pushtimin e Shqipërisë, qeveria italiane i 
kërkoi Zogut të largonte oficerët anglezë të 
xhandarmërisë. Në të njëjtën kohë i kërkoi 
garanci qeverisë gjermane, garancinë se 
gjermania nuk kishte ndërmend të përzihej 
në sferën e ndikimit Italian. Duke e ndjerë 
rrezikun e politikës italiane, Zogu iu 
drejtua për ndihmë qeverisë angleze, po 
ajo e këshilloi që të mos prishej me Italinë , 
sepse në rast të kundërt nuk do t’i jepej asnjë 
përkrahje.  Në fund të Shtatorit 1938 Anglia, 
Franca, Gjermania dhe Italia nënshkruan 
Paktin e Mynihut” (ASH, 2007: 357), 
marrëveshje që përmbante një nga paktet e 
“mosndërhyrjes’ të të ashtuquajturave shtete 
demokratike, si gjermania hitleriane e Italia, 
por qe nuk bënte gjë tjetër veçse kënaqte 
interesat nazisto-fashiste. 

Substanca e Marrëveshjes së Mynihut 
ishte mjaft e qartë, ajo vërteton se si luhej me 
fatet e kombeve të vegjël, dhe se si ato (Fuqitë 
e Mëdha) e kishin ndryshuar fshehurazi 
hartën e botës (EBSH, 1948: 28).

Në këto kushte Konti Çiano përgatiti 
planin për pushtimin e Shqipërisë, ndërsa 
Beogradi, nga ana tjetër, përgatiste planin 
për ndarjen e Shqipërisë nga Jugosllavia. 
Por Italia nuk kishte në plan ta bënte 
Jugosllavinë ortake në Shqipëri. Më 8 Janar 
1939 kryetari i qeverisë italiane, Benito 
Musolini, miratoi formalisht planin “Ciano” 
për pushtimin ushtarak të Shqipërisë (Duka, 
2007:  206). Menjëherë pas kësaj Musolini 
dërgoi Çianon në Jugosllavi për t’i premtuar 
Beogradit përkrahjen që gjoja do t’i jepte 
Italia Jugosllavisë për pushtimin e Selanikut, 
dhe për ca “rektifikime” të kufirit verior të 
Shqipërisë (Historia e Popullit Shqiptar 
2007: 324). Këto bisedime qetësuan qeverinë 
jugosllave. Me këtë veprim Italia siguroi se 
nuk do të kishte reagim nga ana e Jugosllavisë 
në rast se Italia do të pushtonte Shqipërinë.
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Qëllimi kryesor i Çianos ishte që të 
dobësonte qëndresën shqiptare. Për të 
arritur këtë qëllim ai iu përkushtua forcimit 
të kontrollit italian ndaj Shqipërisë në fushën 
ushtarake, nëpërmjet rritjes së numrit të 
instruktorëve italianë në ushtrinë shqiptare. 
Këta instruktorë do të kishin mision të 
posaçëm për të krijuar celula të veçanta 
sabotuese në gjirin e ushtrisë shqiptare, të 
cilët do të bënin të paefekshëm reagimin 
ushtarak të Shqipërisë ndaj pushtimit italian 
dhe do të kërkonin aneksimin e Shqipërisë 
nga Italia (Dezhgiu, 2005: 27).

Paralel me të gjitha këto veprime 
diplomatike dhe ushtarake Italia kishte 
filluar mobilizimin e mërgatës politike 
shqiptare që ndodhej jashtë saj, për ta 
përdorur atë si mbështetje për agresionin 
që do të kryente. Kështu në fund të vitit 
1938 dy grupe me rëndësi të emigracionit, 
“Bashkimi Kombëtar” dhe “ Grupi i Zarës” 
i Mustafa Krujës, e pranuan planin italian të 
pushtimit të vendit dhe futjen e Shqipërisë 
në kornizën perandorake Italiane të Savojës 
(ASH, 2007: 324).

Këta mendonin se me pushtimin italian 
do të sigurohej rimëkëmbja ekonomike, 
përparimi dhe qytetërimi i Shqipërisë. Po 
sipas tyre, aspiratat kombëtare duhej t’i 
përgjigjeshin frymës së Mynihut, që do të 
thoshte flijimi i pavarësisë së Shqipërisë. 
Kushtet ndërkombëtare gradualisht filluan ta 
favorizonin Italinë në qëllimet e saj. Kështu, 
më 4 shkurt 1939 dha dorëheqjen qeveria 
e Jugosllavisë e Stojadinoviqit. Rënia e 
kabinetit të Stojanoviçit bëri që të dështonin 
planet italo-jugosllave. Në ato kushte qeveria 
jugosllave iu drejtua Italisë, prej së cilës 
kërkonte shpjegime lidhur me përhapjen e 
lajmeve mbi përgatitjen e sulmit të Italisë në 
Shqipëri. Ajo morri përgjigje dhe garanci 
se Italia do të vazhdojë me pasë qëndrim 
paqësor edhe se “Italia nuk do të ndërmarri 
asgjë për dobësimin e tërësisë territoriale të 
Jugosllavisë” (Gaetano, 1994: 46).

Kjo taktikë mashtruese e çlironte Italinë 
nga premtimet që i kishte bërë Jogosllavisë, të 

cilën e shpreh shumë qartë Konti Çiano kur 
shkruan: “Me Stojadinoviçin do ta ndanim 
Shqipërinë, tani do ta pushtojmë krejt, pa 
Jugosllavinë” (Gaetano, 1994: 23). Më 5 
shkurt 1939, Musolini dhe ministri i tij K. 
Çiano vendosën përfundimisht pushtimin e 
Shqipërisë “pa Jugosllavinë”. Mirëpo edhe 
pse vendosën në 5 shkurt ta pushtonin 
Shqipërinë, përsëri Italia hezitonte. Musolini 
i druhej reagimit britanik ndaj pushtimit të 
mundshëm të Shqipërisë. Gjithashtu Italia 
nuk do të dëshironte të ishte e para që fillonte 
luftën në Evropë. Nga ana tjetër Musolini 
kishte frikë se mos sulmi kundër Shqipërisë do 
ta nxiste aleatin e saj gjerman për veprime të 
mëtejshme ekspansioniste në Ballkan, të cilën 
Italia synonte ta kishte nën sferën e ndikimit 
të saj. Frika u shtua më tepër sidomos në 
ditët e para të shkurtit kur u mor vesh nga 
Berlini se Gjermania kishte ndërmend të 
vinte dorë mbi burimet shqiptare me gjithë 
përgënjeshtrimin që bëri ambasadori gjerman 
në Romë (ASH, 1997: 360).

Pengesa e fundit për Musolinin dhe 
Çianon ndaj “zgjidhjes përfundimtare” 
ishte mbreti i Italisë, Viktor Emanueli. 
Mbreti italian i njoftoi Musolinit në mënyrë 
të hapur se nuk ishte dakord me politikën 
e re që po ndiqej ndaj Shqipërisë, duke 
thënë se ai nuk dëshironte të ndërmerte 
një veprim të rrezikshëm vetëm për hir 
të “pushtimit të disa shkëmbinjve”. Siç 
shkruan Fischer (1999: 43):

Ndoshta mbreti nuk ishte dakord me këtë 
plan edhe për faktin se atij nuk i pëlqente të 
rrëzonte prej fronit një mbret tjetër, ndonëse 
tashmë ai e kish bërë një gjë të tillë në rastin e 
Etiopisë, dhe një herë e kishte cilësuar Zogun 
si asgjë më shumë se një “bandit i ndrequr”, i 
padenjë për të kërkuar dorën e një princeshe 
të familjes së Savojës. Por Duçja, i cili tashmë 
ishte i vendosur, nuk e morri parasysh 
mendimin e mbretit dhe i shpalli Çianos se 
sikur Hitleri të kishte pasur të bënte me një 
mbret rrondokop, ai nuk do ta kish pushtuar 
dot kurrë as Austrinë as Çekosllovakinë. 
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Planet e Musolinit 
për pushtimin e Shqipërisë

Ngjarja e madhe që e turbulloi dhe e 
nxiti më së shumti Musolinin të shpejtonte 
pushtimin e Shqipërisë, ishte pushtimi i 
Çekosllovakisë nga Gjermania. Ky aneksim 
i shpejtë, për të cilin Hitleri as denjoi ta 
lajmëronte aleatin e tij, “shtroi përpara 
Musolinit nevojën e forcimit të pozitave 
politike italiane në Ballkan, për të kundër 
balancuar aleatin e vet” (Fischer, 1999: 
43). Gjermania mendonte se Italia pasi 
qe shpartalluar njëherë në shkretëtirën 
Egjiptianë, rrezikohej tani në malet e larta 
të Shqipërisë (William, 2004: 226)

Gjermania, në qoftë se nuk do të kishte 
pasur si aleate dhe bashkëpunëtore shtresat 
më reaksionare të borgjezisë angleze, franceze, 
çekosllovake dhe austriake, nuk do të mund 
të kishte arritur rezultatin e saj si dhe nuk do 
të arrinte të shkatërronte gjithë sistemin e 
sigurimit europian (Batalia, 1991: 48).

Më 30 nëntor 1938 Musolini foli me 
nota të forta përsa i përket pushtimit të 
Shqipërisë para Këshillit Fashist. Ai citoi se 
Shqipëria do të bëhej italiane, dhe kjo do 
të ndodhte pa tjetër.  Toni kërcënues ndaj 
Shqipërisë i deklaratës së bërë nga Musolini 
në Këshillin e Lartë shkaktoi një valë rreziku. 
Mbreti Zog, duke dështuar në përpjekjet pë 
t’u marrë vesh me përkrahësit e vet italianë 
përmes ndërmjetësve, vendosi që ta realizoj 
vetë një gjë të tillë.

Me pretekstin për të udhëtuar në liqenet 
e Italisë veriore, çka ishte e domosdoshme 
për gruan e tij shtatëzënë, ai u nis për një 
udhëtim në det me jahtin italian “Iliria”, i cili 
ishte caktuar në shërbim të tij. Por një stuhi e 
fortë e detyroi të kthehej në Durrës. Kështu 
mori fund edhe shpresa e Zogut për t’u 
takuar me Musolinin nga i cili priste shumë. 
Dhe gjithsesi për të zgjatur bisedimet, Zogu 
vazhdonte të bënte kundërpropozime, të 
cilat rrëzoheshin menjëherë nga Roma.

Më 25 mars 1939 Roma kishte dërguar 
në Tiranë baronin Karlo De Ferrariz, për 

ta bindur mbretin që Shqipëria të bëhej 
protektorati i Italisë, kjo me qellim që të fuste 
trupat ushtarake në Shqipëri. Më në fund 
Musolini në formë ultimatumi kërkoi që 
Zogu të pranonte të gjitha kushtet italiane. 
Le të kujtohet Zogu se ç’farë dëshmish të 
miqësisë sime ka marrë ai për 13 vjet me 
radhë - e udhëzonte ai Jakomonin-, ku edhe 
në të ardhmen do të doja të bëja po këtë, 
por nësë ata nuk duan ta pranojnë, atëherë 
pasojat do të bien mbi Zogun dhe popullin 
shqiptar (Smirnova, 2007: 357). Vetëm 
miratimi pa kushte i qetësonte agresorët 
(Smirnova, 2007: 204). Opinioni publik 
evropian si dhe shumë gazeta me prestigj 
në Europë e dënuan pushtimin ushtarak të 
Shqipërisë, por shtetet e Fuqive të Mëdha 
ose e mbështetën në heshtje, ose qëndruan 
indiferente (Duka 2007:  209). Kështu 
Anglia, përmes ambasadorit të saj në Romë, 
i kërkoi Kontit Çiano se cilat ishin synimet 
e Italisë dhe më pas kryeministri i Britanisë, 
Çembërlen, bëri një deklaratë në Dhomën e 
Komunëve, ku theksoi se “Britania e Madhe 
nuk kishte interesa të veçanta në Shqipëri” 
(ASH, 2007: 372).

 Përsa i përket qeverisë franceze, ajo nuk 
ndërmori asnjë akt të tillë, qoftë edhe formal 
sikundër bënë disa personalitete angleze. 
Shtetet e tjera fqinjë të Shqipërisë, duke 
menduar se mund të fitonin diçka, jo vetëm 
nuk protestuan kundër pushtimit italian, 
por ambasador grek në Romë, në emër të 
qeverisë se tij i deklaroi qeverisë italiane se 
tani midis tyre do të fillonte një periudhe e 
re (Duka 2007:  209). Pushtimi i Shqipërisë 
nga Italia nuk po vinte papritur, ai ishte 
pasojë e synimeve dhe veprimeve të Fuqive 
Evropiane dhe më gjerë për ndarjen dhe 
rindarjen e botës. Pas pazarllëqeve të shumta 
midis këtyre fuqive, Shqipërisë i takoi të 
hynte në zonën e ndikimit italian. Këtë e 
pat vendosur Konferenca Ambasadorëve në 
Londër qysh më 1921, ku përfaqësoheshin 
Anglia, Franca, Italia, dhe Japonia dhe 
vendosën që shkelja e kufirit të Shqipërisë 
ose e pavarësisë së saj përbënte rrezik për 
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mbrojtjen strategjike të Italisë, dhe vendosën 
që mbrojtja e Shqipërisë t’i besohej Italisë 
(ISML, 1975: 56).

Ky vendim e favorizonte Italinë dhe 
i hapte rrugë për të vënë në jetë planet e 
kolonizimit të Shqipërisë. Ndërkohë Zogut 
i mungonte si forca, ashtu edhe përkrahja e 
jashtme për t’i bërë ballë pushtimit italian, 
prandaj u detyrua të pranojë disa nga kushtet qe 
i imponoheshin. Në administratën shtetërore 
shqiptare, në ushtri dhe ne xhandarmërinë 
e saj u vendosën kudo organizatorë dhe 
instruktorë Italianë. Këta instruktorë do të 
kishin mision të posaçëm për të krijuar celula 
në gjirin e ushtrisë shqiptare, të cilat do të 
kërkonin aneksimin e Shqipërisë nga Italia 
(Fischer, 1999: 37).

Këto marrëveshje e përkryen procesin 
e shndërrimit të Shqipërisë në gjysme 
koloni italiane. Tregtia e jashtme dhe 
politika e jashtme e Zogut u bënë monopol 
i Ministrisë së jashtme italiane. Zogu dhe 
qeveria e tij nuk mund të ndërmerrnin asnjë 
hap pak a shumë të rëndësishëm në arenën 
ndërkombëtare, po ashtu edhe në politikën e 
brendshme pa marrë pëlqimin e Jakomonit. 
Italia krahas ndihmës dhe përkrahjes që i 
jepte Zogut, nga ana tjetër zhvillonte nën 
rogoz një veprimtari të gjerë kundër tij. 
Për një veprimtari të tillë shërbimi i fshehtë 
italian, harxhonte dhjetëra miliona çdo vit. 
Me anën e këtyre fondeve blinte dhe vinte 
në shërbim të tij ministra, deputetë, prefektë, 
gjeneralë, oficerë dhe zyrtarë të tjerë të 
Zogut, të gjithë të korruptuar Kjo agjenturë 
shërbente edhe për kurdisjen e komploteve 
të vrasjeve dhe kryengritjeve antizogiste, 
si ajo që shpërtheu më 15 Maj 1937 në 
Delvinë. Një lëvizje e re anti qeveritare e 
organizuar nga Et’hem Toto, ish ministër i 
brendshëm (ASH, 2007: 342).

Një parapërgatitje tjetër që bëri Italia 
për pushtimin e Shqipërisë ishte edhe 
kapërcimi me kujdes i vështirësive që i 
shkaktonin koncesionet për shfrytëzimin e 
zonave naftëmbajtëse në Shqipëri shoqëritë 
monopoliste anglo-amerikane, duke i kaluar 

këto koncesione në duart e kapitalistëve 
italianë. Për këtë qëllim italianët vepruan me 
kujdes. Ata ditën të shfrytëzonin me mjeshtëri 
e zgjuarsi pozitën tepër të dobët të ekonomisë 
shqiptare, pozitë e cila i impononte Shqipërisë 
pranimin pashmangshëm të kapitaleve 
italiane (Dezhgiu, 2005: 14).

Për të mbuluar defiçitet e qeverisë, 
Zogu i kërkonte vazhdimisht ndihmë Italisë. 
Vendi ishte i varfër, këtë e bënte të rëndë edhe 
padituria e plotë dhe sëmundjet epidemike 
si malarja tuberkulozi etj, pasi mjekësia 
ishte e dobët. Këtë mjerim Musolini diti ta 
shfrytëzonte me mjeshtëri, duke i çelur rrugë 
të gjerë depërtimit Italian për shfrytëzimin 
e kapitaleve natyrore të Shqipërisë. Kështu 
Shqipëria mbeti, nga pikëpamja ekonomiko-
financiare, në pozita inferiore dhe varësie, 
duke i siguruar kapitalit Italian hipotekën mbi 
ekonominë e Shqipërisë (Dezhgiu, 2005: 14).

Diplomatët Italianë ishin të vetëdijshëm 
se pushtimi i plotë i Shqipërisë nuk mund të 
bëhej vetëm me gjunjëzimin ekonomik të saj. 
Sipas tyre edhe marrëdhëniet ndërkombëtare 
të Shqipërisë ishin mjaft të rëndësishme 
prandaj ato vrojtoheshin nga Italia me 
vëmendje të posaçme. Sipas diplomatëve 
italianë marrëdhëniet italo-shqiptare në këtë 
kohë vështroheshin në dy drejtime: kush 
ishin përkrahësit e aleancës italo-shqiptare 
dhe kush ishin kundërshtarët e saj. Siç dihet, 
Shqipëria kishte marrëdhënie jo shumë 
të mira me shtetet fqinje, pasi ato kishin 
pasur dhe vazhdonin të ngrinin pretendime 
territorialë ndaj saj (Hoti,1997: 41). Të 
gjitha këto sollën për Italinë momentin 
përfundimtar dhe që pritej ndërmarrjen e 
pushtimit ushtarak të Shqipërisë, i cili për 
qeverinë shqiptare dhe popullin shqiptar 
nuk ishte as i papritur dhe as i befasishëm.

Përfundime

Planet e Italisë për pushtimin  e 
Shqipërisë u realizuan përmes presioneve 
ekonomiko-politike dhe diplomatike. 
Përmes marrëveshjeve ekonomike dhe 
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politike Italia kontrollonte tregtinë dhe 
politikën e jashtme të Shqipërisë. Një 
vëmendje të posaçme Italia i kushtonte 
marrëdhënieve diplomatike të Shqipërisë 
me vendet e tjera. Ahmet Zogu pranonte 
vazhdimisht kushtet e vendosura nga Italia 
për shkak të gjendjes së dobët ekonomike 
dhe mungesës së mbështetjes nga Fuqitë 
e Mëdha. E gjithë politika diplomatike 
konsistonte në menaxhimi ekonomik të 
vendit por gjithashtu edhe menaxhimin e 

forcës punëtore, duke mundur manipulimin 
e vendit për shkak të kushteve të zhvillimit 
dhe të punës e deri tek cenimi territorial. 
Kulmin e vet kriza në marrëdhëniet 
shqiptaro-italiane e arriti më 22 qershor 
1934 kur në bregdetin shqiptar kur 22 
anije lufte italiane arritën deri afër portit të 
Durrësit. Forcat Italiane të cilat ishin ato 
që e mbështetën për tu vendosur në krye të 
shtetit Ahmet Zogun dhe ishin po ato që e 
eliminuan nga posti i drejtimit.
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The economic situation of Albania during the time of the Monarchy was not favorable 
for the economic development of the country, in these conditions King Zog requested 
continuous economic assistance from Italy. With the decline of King Zog’s popularity, 
Italy took advantage of the situation to carry out its plan to invade Albania. Detailed plans 
for the military occupation of Albania began to be considered by the Italian Ministry of 
Foreign Affairs in early 1938. The plans for the military occupation of Albania were carefully 
drafted from the military, political and economic aspects. In the international arena, Italy 
preceded its aggression against Albania, neutralizing any possible reaction from Yugoslavia. 
In 1938 Mussolini’s plans for the invasion of Albania came to light.
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Kompetenca dixhitale, 
një domosdoshmëri 
për mësuesin dhe nxënësin

Prof. Dr. Kseanela SOTIROFSKI
Rreth librit 
“Teknologjia dixhitale në arsim”
me autore
Dr. Elda TARTARI

Teknologjitë dixhitale janë kthyer 
në katalizatorë të ndryshimeve sociale, 
kulturore dhe ekonomike të çdo vendi. 
Zhvillimet e vazhdueshme teknologjike i 
kanë prekur të gjitha fushat dhe rrjedhimisht 
kanë praninë dhe ndikimin e tyre edhe në 
fushën e edukimit. Integrimi i këtyre 
teknologjive në sistemet arsimore ka 
sjellur ndryshime të mëdha në paradigmat 
pedagogjike dhe menaxhimit institucional 
duke e bërë arsimin më bashkëkohor dhe 
modern. Përdorimi i teknologjive dixhitale 
në ditët e sotme në arsim shikohet si 
një nevojë dhe domosdoshmëri sepse 
në të njëjtën kohë ato e ndihmojnë, e 
përmirësojnë dhe e mbështetin, që arsimi 
të ecë paralelisht me zhvillimet më të fundit 
shkencore dhe shoqërore. Këto zhvillime 
sjellin sfida të mëdha për të gjithë ne, që 
jemi të përfshirë në sistemin arsimor, që 
nga universitetet, tek arsimi i mesëm i lartë 
dhe i ulët, tek shkollat fillore, kopështet 

dhe çdo familje. Teknologjia, tashmë është 
kthyer në një dije të dosmodoshme për 
të gjithë arsimtarët, pavarësisht fushës së 
tyre të specalizimit dhe mësimdhënies. 
Teknologjia po vë në provë dhe po teston 
edhe familjet në tërësi dhe prindërit në 
veçanti që janë të detyruar të ecin me hapin 
e të rinjve.

Në këtë kontekst, studimet lidhur 
me teknologjinë janë të mirëpritura pasi 
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ato pikë së pari sistemojnë njohuritë 
tona lidhur me stadet e zhvillimit në 
këtë fushë. Ato dokumentojnë zhvillimet 
dhe ky dokumentim ndihmon si në 
aspektin e mësimdhënies universitare, pra 
të përgatitjes së studentëve tanë, ashtu 
edhe në evidentimin e domosdoshmërisë së 
rinovimit teknologjik në arsim. Gjithashtu 
studimet ndihmojnë ata që janë sot në 
sistemin arsimor, për të qartësuar nevojat 
dhe kërkesat që tashmë rrjedhin prej 
zhvillimit teknologjik. Në të njëjtën kohë, 
studimet hedhin dritë mbi vendin që zë 
Shqipëria në planin ndërkombëtar në 
këtë fushë, e cila është faktori kryesor që 
ndikon në forcën e kualifikuar të punës 
që sot dhe nesër i duhet të konkurojë 
ndërkombëtarisht. 

Libri “Teknologjia dixhitale në arsim” 
është një punim shkencor i cili sjell të 
trajtuara mjaft qartë dhe saktë elementët 
teorikë dhe praktikë, të cilat janë të 
mbështetura në studimet më të fundit 
kombëtare dhe ndërkombëtare dhe janë 
të shoqëruara me një analizë të situatës 
aktuale në të cilën ndodhet sistemi 
arsimor shqiptar në lidhje me përdorimin 
e potencialeve që ofron teknologjia e 
informacionit dhe komunikimit. 

Struktura e punimit i prek të gjitha 
dimensionet që preken nga përdorimi i 
teknologjisë në sistemin arsimor. Nëse 
ndalemi në mënyrë më konkrete shikojmë 
që në kapitullin e parë është trajtuar 
problemi në planin makro dhe më pas 
është zbritur në planin mikro duke parë 
ndikimin që solli integrimi i teknologjisë 
së informacionit dhe komunikimit në 
fushën e edukimit dhe specifikisht në 
arsimin shqiptar.

Kapitulli dy, tre, katër dhe pesë 
trajtojnë me mjaft kujdes dhe interes 
ndikimin që ka teknologjia dixhitale në 
të gjithë elementët pedagogjikë siç janë: 
mësimdhënia dhe sfidat me të cilat përballet 
mësimdhënësi, modelet dhe format më 

bashkëkohore të të mësuarit, menaxhimi i 
klasës dhe institucioneve arsimore, si dhe 
procesi i vlerësimit nëpërmjet teknologjisë 
dhe rëndësia e tij. Njohuritë teorike të 
trajtuara në këto kapituj të gërshetuara 
me udhëzime praktike i shtojnë më shumë 
vlera këtij punimi dhe e bëjnë më të 
prekshme këtë fushë.

Kapitullin e gjashtë do ta konsideroja 
një kapitull shumë të rëndësishëm për 
mënyrën si është trajtuar mësuesi, dhe 
rolin që ai ka në gjithë sistemin arsimor. Ky 
kapitull ofron për mësimdhënësit orientime 
të qarta dhe të sakta për temat mësimore që 
kanë bazë teknologjinë. Gjithashtu ofrohen 
në ndihmë të tyre shumë burime online që 
mund t’i shfrytëzojnë mësimdhënësit për 
profesionin e tyre, të shoqëruara nga një 
analizë e veçantë sipas karakteristikave që 
ka secili burim.

Kapitujt e tjerë ofrojnë njohuri 
specifike që lidhen me fushën e studimit 
siç janë teknologjitë dixhitale, programet 
e tyre specifike, teknologjitë ndihmëse 
dhe mediat që ndikojnë gjithë sistemin 
arsimor. Secili nga këta elementë është 
trajtuar nga autorja në mënyrë të detajuar 
sipas veçorive dhe ndikimit që ato kanë në 
realizimin, mbarëvajtjen dhe zhvillimin e 
gjithë procesit mësimor. Gjithashtu kapitujt 
përmbajnë dhe një analizë të pranisë 
dhe përdorimit të këtyre teknologjive në 
sistemin arsimor shqiptar, duke theksuar 
nevojën e rinovimit të vazhdueshëm.

Dëshiroj që ta përgëzoj, edhe njëherë. 
autoren Dr. Elda Tartari për kontributin e 
saj shkencor me librin “Teknologjia dixhitale 
në arsim” i cili është një libër shumë i 
vlefshëm për gjithë studentët të cilët 
aspirojnë të bëhen mësuesit e ardhshëm 
të sistemit tonë arsimor, për mësuesit që 
janë aktualisht në sistem, si dhe për gjithë 
lexuesit apo studiuesit e tjerë që janë 
të interesuar të mësojnë më shumë për 
ndikimin që ka teknologjia e informacionit 
dhe komunikimit në fushën e edukimit.
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Një analizë të mirëfilltë 
shkencore antropologjike

Prof. Dr. Bardhyl ÇIPI
Rreth librit 
“Mijëvjeçarë antropologjikë. 
Tiparet epigjenetike në seritë 
eshtrore nga Shqipëria”

me autor
Prof. Dr. Aleksandër Dh. Dhima
Botim i UET Press

Prof. Dr. Aleksandër Dhima, një nga 
antropologët më të shquar të vendit tonë, 
me një përgatitje të gjerë shkencore në 
mjekësi, antropologji fizike dhe sociale, 
arkeologji, histori etj., paraqitet sot me 
një punim të ri të titulluar: “Mijëvjeçarë 
antropologjikë. Tiparet epigjenetike në 
seritë eshtrore nga Shqipëria”. Pa dyshim, 
për Shqipërinë, pa ndonjë përvojë të pasur 
në studimet antropologjike, ka qenë një 
fat i madh që ky shkencëtar antropolog, 
në bashkëpunim me arkeologët e Qendrës 
së Kërkimeve Arkeologjike (më vonë: 
Institutit Arkeologjik), pas ekspeditave të 
panumërta në terren, ka kryer një analizë 
të mirëfilltë shkencore antropologjike të 
gjetjeve skeletike të kërkimeve arkeologjike. 
Për këtë, ai është ndihmuar pa masë edhe 
nga njohuritë e marra në specializimet e 
shumta antropologjike në Kinë, Gjermani, 
Suedi etj.

Në këtë mënyrë, këto rezultate të 
aktivitetit të tij shkencor shumë të pasur, 
kanë ndihmuar në përcaktimin edhe nga 
pikëpamja antropogjike të individualitetit 
të popullit tonë dhe prejardhjes së tij 
nga ilirët dhe arbërit mesjetarë. Ato janë 
vlerësuar edhe nga shkencëtarët e huaj në 
prezantimet dhe botimet e Prof. Dhimës 
në aktivitetet e shumta shkencore brenda 
dhe jashtë vendit dhe në revistat e njohura 
të antropologjisë botërore.

Të gjitha këto arritje, rezultat i një 
pune të gjatë, këmbëngulëse dhe me pasion 

për disa dhjetra vite, janë pasqyruar në 
veprën e tij kryesore: “Antropologjia Etnike 
e Shqiptarëve”, e botuar më parë dy vitesh 
nga UET Press. Botimi i këtij libri të ri, ku 
gërshetohen njohuritë anatomike me ato 
antropologjike, mund të jetë nxitur ndofta 
edhe nga fakti që këto vitet e fundit, në 
Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike 
të Universitetit Europian të Tiranës, prof. 
Dhimës i është besuar mësimdhënia e 
lëndës së Anatomisë Normale të Njeriut, 
që përbën një nga shkencat fondamentale 
në përgatitjen e kuadrove të reja mjekësore.

Për këtë arsye, në përbërje të këtij 
libri të ri, për të rritur vlerën shkencore të 
tij, ai ka përfshirë në fillim përshkrimin e 
saktë anatomik të 85 tipareve epigjenetike 
të kafkës dhe 30 tipareve epigjenetike 
të skeletit të anësive, këto në bazë të 
traktateve kryesore të Anatomisë humane 
dhe të nomenklaturës shqip të tyre.

Në të vërtetë, studimin e veçorive 
epigjenetike në seritë kockore nga vendi, 
prof. Dhima e ka filluar shumë vite më 
parë, por vetëm kohët e fundit studimi 
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i tyre në mbetjet kockore të periudhave 
të mëparshme, që konsiderohet me të 
njëjtën rëndësi sikurse ai i grupeve të 
gjakut në popullsinë e gjallë, po merr një 
vlerë të madhe etnogjenetike. Kjo, sepse 
shpeshtësia e përhapjes të varianteve 
të kombinuara të tipareve epigjenetike 
të kafkës dhe atyre të skeletit, mund të 
përdoret për të gjetur lidhjet gjenetike 
midis grup-popullsive të një vendi në kohë 
të ndryshme.

Kështu, në këtë studim monografik 
paraqitet shqyrtimi i tipareve epigjenetike 
të 19 serive kockore të Shqipërisë, që i 
përkasin një periudhe nga shek. VIII p.Kr. 
deri në gjysmën e parë të shek XX. Për 
këtë, Prof. Dhima ka analizuar variantet 
e kombinuara të tipareve epigjenetike të 
kafkës dhe atyre të skeletit, nëpërmjet 
përdorimit të metodave të ndryshme 
statistikore dhe përpunimit grafik të 
dendrogrameve përkatëse.

Nga rezu l ta te t  e  kët i j  punimi 
s ak të sohen  h ipoteza t  mbi  l idh je t 
eventuale të filiacionit (birërisë) midis 
grup-popullatave “skeletore” të marra 
në analizë. Me të drejtë, autori thekson, 
midis të tjerave, se në bazë të këtij studimi, 
shqyrtimi i tipareve epigjenetike, si mjet 
plotësues i kërkimeve antropologjike të 
popullatave të vjetra, është një kusht i 
domosdoshëm përpara se të ndërmerren 
krahasime të tyre me grup-popullata të 
ndryshme dhe se këto studime duhet të zënë 
vendin që u takon në kuadrin e disiplinave 
albanologjike në të ardhmen. Si koleg i 
vjetër i Prof. Dr. Aleksandër Dhimës, me 
të cilin unë kam pasur një bashkëpunim të 
ngushtë, sidomos për rastet e përdorimit 
të metodave të antropologjisë fizike në 
identifikimin e mbetjeve kockore të rasteve 
mjekoligjore, unë ndjehem i nderuar për 
mundësinë që më jepet që ky vlerësim 
nga ana ime të përfshihet në këtë punim 
monografik të ri të tij.

Një vepër e rëndësishme 
mbi dinamikën e marrëdhënieve 
të farefisnisë në zonat paraurbane

Prof. Dr. Lekë SOKOLI

për librin monografik 
“Zhvillime urbane: traditave dhe risi. 
Rasti i Kamzës”

me autor 
Dr. Alfred HALILAJ 
Botim i Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës

Studimi i Dr. Alfred Halilaj është 
paraqitur në një moment kur Universiteti 
“Aleksandër Moisiu” Durrës e ka kthyer 
kërkimin shkencor – duke përfshirë edhe 
botimet nga anëtarët e personelit akademik 
të tij - në një prej përparësive kryesore. Ky 
punim është vazhdim i punimit doktoral të 
autorit. Ai është thelluar më tej në analizën 
antropologjike dhe sociologjike të objektit 
kryesor të librit: raportet e farefisnisë në 
zonat paraurbane. Është analizuar përvijimi, 
ndryshimi por edhe rikthimi i këtyre 
marrëdhënieve. Shtjellimi i realitetit social 
urban në kuadër të lëvizjeve të vrullshme 
demografike në tridhjetë vitet e fundit 
përbën një kontribut të qenësishëm për 
shkencat sociale në Shqipëri. 

Në kohën tonë, studimi i qyteteve, i 
zonave urbane e paraurbane, nga pikëpamja 
antropologjike dhe sociologjike është një 
sfidë jo vetëm për Shqipërinë, por edhe 
për vendet më të zhvilluara. Ndaj, siç 
është e kuptueshme, autori i këtij punimi 
është ballafaquar me sfida shumëplanëshe. 
Përzgjedhja e zonës së Kamzës si rast studimi 
është, gjithashtu, një sfidë më vete. Kjo 
zonë ka numrin më të madh të të ardhurve 
në Tiranë. Njëherësh ajo përfaqëson edhe 
zonën me numrin më të madh të banorëve 
me prejardhje pothuaj nga të gjitha zonat 
e Shqipërisë. Kjo e bën këtë punim grishës 
pasi përplasja nënkulturore midis banorëve 
është e pashmangshme. Përtej kësaj, shpreh 



   139Social Studies  Vol. 15  No. 3

vlerësimin tim maksimal për cilësinë 
shkencore të librit dhe përgëzoj autorin për 
punën shumë të mirë të realizuar prej tij.

Metodat e përdorura janë disa, por 
veçojmë se punimi është kryesisht cilësor. 
Është përdorur puna etnografike në terren 
dhe kontaktet e drejtpërdrejta që autori i ka 
përdorur mjaft mirë në funksion të realizimit 
të punës së tij. Janë ndërthurur intervistat 
e drejtpërdrejta, pyetësorët, vëzhgimet 
empirike, hulumtimi, metoda analitike dhe 
e krahasimit, etnografia e fotografisë etj. 
Autori ka shfrytëzuar literaturë të pasur 
ndërkombëtare dhe kombëtare por edhe 
burime arkivore, punime shkencore të 
autorëve të tjerë mbi zonën si dhe materiale 
dhe të dhëna nga bashkia Kamëz. Lista e 
gjatë e informatorëve dëshmon për gamën 
e gjerë të banorëve prej të cilëve është vjelë 
material autentik.

Libri është i strukturuar mirë në kapituj, 
çështje dhe nënçështje, duke respektuar 
rendin e paraqitjes së problematikave si 

dhe lidhjen logjike të tyre. Në kapitullin e 
parë paraqitet një shqyrtim teorik shumë i 
rëndësishëm i raporteve midis disiplinave 
të antropologjisë dhe sociologjisë si dhe 
specifikat e objektit të tyre të studimit. 
Vërej me kënaqësi që autori ka arritur 
të sjellë debatet teorike të nivelit të lartë 
lidhur me këtë problem si dhe të analizojë 
në mënyrëdivulgative lidhjen e ngushtë 
midis antropologjisë urbane dhe sociologjisë 
urbane. Në këtë kapitull gjithashtu është 
trajtuar korpusi kryesor teorik i shkollave, 
qasjeve dhe autorëve më përfaqësues në 
shkencat sociale dhe specifikisht në studimet 
urbane. Kjo i ka shërbyer autorit për t’i 
përdorur në shpjegimin e dukurive që janë 
shfaqur në zonat paraurbane në Shqipëri.

Në kapitullin e dytë trajtohet farefisnia 
në zonën e Kamzës dhe mënyrën se si kanë 
ndikuar lidhjet fisnore në morfologjinë 
sociale dhe shkrimin e hapësirës. Është 
trajtuar me detaje procesi i shpërnguljes 
së banorëve nga vendi i tyre i lindjes duke 
përshkruar gjithë përjetimet e tyre. Që 
nga momenti i vendimmarrjes për t’u 
larguar e deri tek vendimi për zgjedhjen e 
vendit të banimit në zonën e re, por edhe 
roli i familjes patriarkale në këtë proces 
japin një pamje të dilemave, pritshmërive 
dhe aspiratave të familjes në tërësi. Janë 
analizuar sfidat e fqinjësisë në kuadër të 
ndikimit lidhjeve fisnore si dhe raportet 
intime që krijohen. Autori i ka kushtuar 
vëmendje tëveçante raportit midis individit, 
familjes dhe qytetit. Zona si ‘trup periferik’ 
në raport me qendrënsi gravitacion i 
tërheqjes dhe shtytjes sociale.

Kujtesa sociale, format e shfaqjes së 
saj, si kusht themelor për t’u riorientuar 
nëambientin e ri social, janë trajtuar në 
kapitullin e tretë. Ndër të tjera edhe roli 
kulturës materiale në ruajtjen e kujtesës si 
kolektive edhe individuale. Ruajtjen e mënyrës 
së jetesës nga zona prej nga vijnë banorët dhe 
format e shfaqjes në vendbanimin e ri, autori 
i ka shqyrtuar duke vendosur në plan të parë 
format më përfaqësuese. E folura në dialekt, 
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blerje e tokës për të ushtruar edhe një lloj 
aktiviteti blegtoral, mbajtja e kafshëve, 
veshjet, ushqimet, ruajtja e objekteve të 
kulturës materiale etj., janë vetëm disa 
prej mënyrave të shfaqjes së kujtesës. 
Roli i emigracionit ka marrë vëmendje 
tëveçante pasi banorët kanë përjetuar në 
mënyrë të dyfishtë edhe migracionin edhe 
emigracionin. Autori ka sjellë përjetime të 
gjalla të këtyre proceseve që janë përcaktuese 
për identitetin social të banorëve.

Në kapitullin e katërt fokusi është 
vendosur tek dinamika e përshtatjes me 
realitetin e ri social të banorëve që vendosen 
rishtas në vendin e ri të banimit. I është 
kushtuar rëndësi pasqyrimit të ballafaqimit 
midis “të ardhurve” dhe “vendasve”, punës 
dhe llojeve të punëve që banorët zhvillojnë 
duke përshtatur aftësitë fizike dhe mendore 
më punët e reja. Gjithashtu janë ndjekur në 
terren dhe analizuar, celebrimi i festave lokale 
të cilat i përkasin banorëve të ardhur nga 
zona të ndryshme dhe mënyrën e festimit 
të tyre në realitetin e ri social. Disa rituale 
të dasmës dhe vdekjes si dhe përthyerjet që 
ndodhin në kushtet e reja sociale, por edhe 
bashkëjetesën fetare autori i ka analizuar duke 
ruajtur besnikërisht rrëfimet, vëzhgimet dhe 
shpjegimet prej banorëve.

Në kapitullin përmbyllës autori në 
mënyrë logjike ka trajtuar mënyrën se si 
raportet e pushtetit kanëkushtëzuar zhvillimet 
në zonën e Kamzës nëveçanti por në të 
gjitha zonat periferike të qyteteve të mëdha 
në Shqipëri. Sjellja politike dhe interesat e 

partive janë shfaqur më shumë se kudo në 
këto zona. Informaliteti i periferive është 
trajtuar në planin ekonomik, urban por edhe 
në mënyrën se si është artikuluar publikisht 
në platformat politike, emisione televizive 
dhe nga studiues të ndryshëm. Një analizë 
tëveçante autori i ka kushtuar mënyrës së 
zhvillimit të zonës së Kamzës dhe perspektives 
së saj në krijimin e shumë qendrave për të 
krijuar Kamzën policentrike. Urbanizimi 
dhe aftësia për të ndërtuar projekte afatgjata 
merr velancë tëveçante në kritikën dhe 
vlerësimet e tij. Raportet e pushtetit me zonat 
periferike autori i ka shtjelluar me kujdes 
duke sjellë në vëmendje se shteti, që nga ligji 
për legalizimin e zonave informale e deri tek 
shënjimi i rrugëve, bëhet shprehësi më i qartë 
i përdorimit politik të tyre.

Duke marrë në konsideratë gamën 
e çështjeve që trajton, origjinalitetin e 
tij si dhe kompetencën shkencore, libri 
shërben si literaturë kryesore dhe ndihmëse 
në disa programe studimi dhe lëndësh 
në institucione të arsimit të lartë. Më 
konkretisht, libri mund të jetë literaturë 
kryesore në programin “Filozofi-Sociologji” 
bachelor në lëndët: “Sociologji e proceseve 
migratore”, “Sociologji urbane dhe rurale”, 
“Sociologji e familjes” etj., etj. Gjithashtu 
mund të shërbejë në këtë program si literaturë 
ndihmëse në lëndë të ndryshme në ciklin e 
parë dhe të dytë të studimit. Ai është një 
burim i rëndësishëm informacioni shkencor, 
por edhe një model kërkimor-metodologjik 
mjaft i vlefshëm për studentët doktorantë. 
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